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  5.1.2022תאריך                                                                                                            

   

                        עיריית ק. מוצקין יןי מן המנה ישיבת מועצ

 

 

 

   משתתפים:

 ראש העיר   -  מר חיים צורי 

   סגן ראש העיר -  מר מנשה צורף 

 סגן ראש העיר  -  מר אבי רוטמן

 העיר משנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 חברת מועצה  - גב' מרינה רחמימוב 

 חבר מועצה -  מיכאל ויצמן מר 

 ה צעומ תרבח -  י נשוש ידע 'בג

 חבר מועצה -  מר יוסי פדידה 

 חברת מועצה  -  פרגב' הילה פ

  :משתתפים נוספים

 ייה העירמנכ"ל  -   מר יריב גסר 

 יטפשמה ץעויה -  הכלמ ןויצ-ןב עו"ד

 מ"מ גזבר העירייה  -  גב' נילי רואש 

   העירייה רקבמ -  ר מזמ ןריל רמ

 ה ת ישיבות המועצזרכ -   ןונאורלי ג

 חסרים: 

 חבר מועצה -   בישר צבי א

  חבר מועצה -   מאיר דהן 

 חבר מועצה  -   יריב ענבר 

 חבר מועצה -   איתי צורף 

 ה חברת מועצ  -   עפרה רוסמן 

01/22 ןהמניימן   מועצהפרוטוקול ישיבת   

 ב"פתש שבטב ג', 2022 ינוארב 5', דביום  
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 על סדר היום:

 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 . 15.12.2021מיום  16/21 מס' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה .2

  .₪ 250,000סך  ב 2021בור ות מבני ציאישור פתיחת תב"ר הנגש .3

 ( 2021מקורות מימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח   

  .₪  114,748בסך   2021ים אישור פתיחת תב"ר תיקון נזקי טבע והסרת מפגעים מסוכנ .4

 ( 2021מקורות מימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח   

 .₪ 600,252בסך   2021אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית  .5

 ( 2021ימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח  ות ממקור 

 . ₪ 500,000בסך   2021ת אישור פתיחת תב"ר הקמת גני משחקים והצבת הצללו .6

 ( 2021תקציבי פיתוח  משרד הפנים ) מקורות מימון: 

 . ₪ 2,968,000במשכנות האומנים בסך כיתות  3אישור פתיחת תב"ר הקמת מעון יום  .7

 ה והרווחה.מימון: משרד העבודמקורות  

סל רשות" מרחבי  "  –  3.11.21מיום    14/21מפרוטוקול מועצה    178ביטול החלטה מס'   .8

 הכלה באולפנה סגולה.  

   .₪ 111,800בסך סגולה  הבי הכלה באולפנ מרח ב"ר "סל רשות"אישור פתיחת ת .9

 מקורות מימון: משרד החינוך. 

מס'   .10 החלטה  מועצה    180ביטול  גן "  –  3.11.21ם  מיו  14/21מפרוטוקול  רשות"  סל 

 חדשני.  

 . ₪  78,500אישור פתיחת תב"ר "סל רשות" גן חדשני בסך  .11

 מקורות מימון: משרד החינוך. 

 :  2022סגרת אשראי לשנת מ וראיש .12

  ₪ 3,000,000   בנק הפועלים 

  ₪ 3,500,000   ק לאומי בנ 

  ₪ 4,000,000 בנק מרכנתיל דיסקונט   

ה .13 תבאישור  מס'  גדלת  חט"ב    1287"ר  מ.צ.    3בניית  האומנים  מסך   2במשכנות 

 . (₪ 408,798)סה"כ הגדלה  ₪ 24,777,592לסך  ₪ 24,368,794 
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 שרד החינוך.מקורות מימון: מ 

 . ₪ 30,000אישור פתיחת תב"ר נגישות אקוסטית חושית בי"ס אורט בסך  .14

 נוך.מקורות מימון: משרד החי 

  .₪ 226,044ת פיזית בי"ס נבון בסך אישור פתיחת תב"ר נגישו .15

 מון: משרד החינוך.מקורות מי 

   .₪ 100,000בסך  2022וץ מקלטים לשנת ת תב"ר שיפתיחאישור פ .16

 ורות מימון: קרן פיתוח כללי.קמ 

  .₪ 1,000,000בסך  2022נת ת תב"ר שיפוצים מוסדות חינוך לשאישור פתיח .17

 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי. 

מס'   .18 תב"ר  מימון  מקורות  שינוי  ג  1373אישור  שני  ילדיםנבינוי  בסך ברח'    י  דקר 

 1,850,000 ₪.  

 אושר   תיקון לאישור   מקורות מימון:  

 ------    ₪ 1,585,238   משרד החינוך  

  ₪ 1,850,000     ₪    264,762  קרן פיתוח כללי  

      1,850,000 ₪    1,850,000 ₪  

הגדל .19 מס'אישור  תב"ר  במ ב  1286  ת  רבין  חט"ב  מסך   2מ.צ.  אומנים  השכנות  ניית 

 . (₪ 358,793כ הגדלה )סה" ₪ 25,394,209לסך  ₪ 25,035,416 

 רד החינוך. ימון: משמקורות מ 

נוצרים למען   20,000ובא לאישור קבלת תרומה בסך  מ .20 אירו למרכז משמעו"ת מארגון 

 השואה בקרב הדור הצעיר.  זיכרוןות להנחת ישראל עבור פעילויות חינוכי 

מענקי   .21 הקדמת  לאישור  הפיס  מובא  עיתרה    –מפעל  שנת  שנותרה  בהתאם 2023ד   ,

 לטבלה המצ"ב. 

 וטוקולים:ר פראישו .22

 15.12.2021מיום  09/21ועדת כספים מס'  

 30.12.2021מיום  5ועדת תמיכות מס'  

 19.12.2021ועדת מל"ח מיום  

 24.11.2021דת קליטה מיום וע 

 28.12.2021למעמד הילד מיום  ההועד 
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 :םויה רדסל תפסות

מס'   .1 תב"ר  הגדלת  באו  1398אישור  הכלה  מרחבי  רשות"  סגולה"סל  מסך   לפנה 

 ( ₪ 1,800דלה גהסה"כ . )₪ 111,800לסך  ₪ 110,000 

 ךמקורות מימון: משרד החינו  

"פ ודות פיתוח שצת ועבתשתיוביצוע    –  33/21  טה מכרזאישור פרוטוקול קבלת החל .2

 .5.1.22ום  " בקרית מוצקין מיבשכונת "משכנות אומנים כזימר 

מכרז   .3 החלטה  קבלת  פרוטוקול  עמודים   שיפוץ   –  35/21אישור  וחיזוק  ציבור  מבני 

 .  5.1.22במבנים מסוכנים בקרית מוצקין מיום  

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

אישור הגדלת  . 1  :אים לסדר יוםנוש 3אנחנו מוסיפים עוד . טוב. ערב טוב י. גסר:

  110,000לפנה סגולה מסך  "סל רשות" מרחבי הכלה באו  1398תב"ר מס'  

 . ₪  111,800לסך    ₪

תשתיות ועבודות  ביצוע   – 33/21  טה מכרזקבלת החל ל . אישור פרוטוקו2

שצ מרפיתוח  אומנים  כזי"פ  "משכנות  מי בשכונת  מוצקין  בקרית  ום  " 

5.1.22.   

פרוטוקול  .  3 מכרזאישור  החלטה  ציבור  שיפוץ    –  35/21  קבלת  מבני 

 מי בעד?  . 5.1.22וחיזוק עמודים במבנים מסוכנים בקרית מוצקין מיום 

 , לא? 9-ו 8אתה מבטל את  אז  רגע, ע:"ח. צורי, רה

 לא. זה אחר כך.   א. גנון: 

 זה בפנים, בישיבה אנחנו נבטל. י. גסר:

 ב.טו ע:"ח. צורי, רה

 

  ך"נת ב קרפ תאירק  .1

 מי קורא?  .ך"נ תב קר פ תאירקאז  גסר: .י

 פדידה.  א. גנון: 

 ד יוסי. בכבו י. גסר:
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 )מר יוסי פדידה קורא פרק בתנ"ך( 

 חזק וברוך.   י. גסר:

 

 

 . 5.12.20211מיום  16/21 מס' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה .2

 .15.12.21מיום  16/21אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  י. גסר:

 

  .₪ 250,000בסך   2021ות מבני ציבור שת תב"ר הנגאישור פתיח .3

 ( 2021מקורות מימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח  

 .  2021בור  נגשות מבני ציפתיחת תב"ר ה  אישור 3סעיף  י. גסר:

 לא הצבענו.ועדת כספים לא אישרנו. רגע, רגע, רגע. אנחנו   י. מרקוביץ:

   הצבענו, למה לא הצבענו? ע:"ח. צורי, רה

 הצבענו.  ן: גנוא. 

 צבעת. אתה לא ה ע:"ח. צורי, רה

 כולם היו בעד. הצבענו.   א. גנון: 

 כן? אוקי.  י. מרקוביץ:

מקורות    .₪  250,000בסך    2021גשות מבני ציבור  אישור פתיחת תב"ר הנ  י. גסר:

 ד.(. מי בעד? כולם בע2021ימון משרד הפנים )תקציבי פיתוח מ

 

  .₪  114,748בסך   2021בע והסרת מפגעים מסוכנים אישור פתיחת תב"ר תיקון נזקי ט .4

 ( 2021מקורות מימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח  

בסך    2021פגעים מסוכנים  י טבע והסרת מתב"ר תיקון נזק  פתיחתשור  אי י. גסר:

מ114,748 מקורות  פיתוח  .  )תקציבי  הפנים  משרד  בעד?  (2021ימון  מי   .

   כולם בעד.

 

 .₪ 600,252בסך   2021ייעלות אנרגטית אישור פתיחת תב"ר הת .5

 ( 2021מקורות מימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח  

מקורות    . ₪  600,252בסך    2021אישור פתיחת תב"ר התייעלות אנרגטית   י. גסר:
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 (. מי בעד? כולם בעד. 2021מימון משרד הפנים )תקציבי פיתוח 

 

 . ₪ 0500,00בסך   2120ת אישור פתיחת תב"ר הקמת גני משחקים והצבת הצללו .6

 ( 2021מקורות מימון: משרד הפנים )תקציבי פיתוח  

פת  י. גסר: ואישור  משחקים  גני  הקמת  תב"ר  בסך    2021הצללות  הצבת  יחת 

(. מי בעד?  2021וח  )תקציבי פיתמקורות מימון משרד הפנים    .₪  500,000

 כולם בעד. 

 

 . ₪ ,968,0002במשכנות האומנים בסך כיתות  3אישור פתיחת תב"ר הקמת מעון יום  .7

 מימון: משרד העבודה והרווחה.מקורות 

יום   י. גסר: האומנים בסך  כיתות במשכנות    3אישור פתיחת תב"ר הקמת מעון 

כולם    .₪  2,968,000 בעד?  מי  והרווחה.  העבודה  משרד  מימון  מקורות 

 בעד. 

 

סל רשות" מרחבי  "  –  213.11.מיום    14/21מפרוטוקול מועצה    178ביטול החלטה מס'   .8

 הכלה באולפנה סגולה. 

   .₪ 0081,11בסך סגולה  הבי הכלה באולפנ אישור פתיחת תב"ר "סל רשות" מרח .9

 ון: משרד החינוך.מקורות מימ

 אנחנו מורידים מסדר היום. מי בעד?  8סעיף  גסר:י. 

 לא, אין פה הצבעה.   א. גנון: 

 סדר היום.  ם מאנחנו מורידי 9-ו 8? אז אין הצבעה י. גסר:

 

מס'   .10 החלטה  מועצה    180ביטול  גן "  –  3.11.21מיום    14/21מפרוטוקול  רשות"  סל 

 חדשני. 

  3.11.21מיום    14/21מפרוטוקול מועצה    180'  מס  ביטול החלטה  10סעיף   י. גסר:

 סל רשות" גן חדשני. מי בעד? כולם בעד." –

 

בסך   .11 חדשני  גן  רשות"  "סל  תב"ר  פתיחת  משרד   .₪  0078,5אישור  מימון:   מקורות 
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 החינוך.

מקורות מימון   .₪  78,500רשות" גן חדשני בסך אישור פתיחת תב"ר "סל  י. גסר:

   ?משרד החינוך. מי בעד

 

 :  2022ור מסגרת אשראי לשנת איש .12

  ₪ 3,000,000  בנק הפועלים

  ₪ 3,500,000   ק לאומי בנ

  ₪ 4,000,000 בנק מרכנתיל דיסקונט  

כפ  12יף  סע י. גסר: הבנקים  של  אשראי  מסגרות  משרד  זה  גם  לנו  שאישרו  י 

הפועלים   בנק  לאומי    .₪  3,000,000הפנים.  בנק    .₪  3,500,000בנק 

 בעד? כולם בעד.   מי .₪ 4,000,000יסקונט  מרכנתיל ד

 

ה .13 מס'  אישור  תב"ר  חט"ב    1287גדלת  מ.צ.    3בניית  האומנים  מסך   2במשכנות 

הגדלה    ₪  592724,77,לסך    ₪  24,368,794 משרד  .  (₪   ,798408)סה"כ  מימון:  מקורות 

 החינוך.

  2צ.  במשכנות האומנים מ.  3בניית חט"ב    1287אישור הגדלת תב"ר מס'   סר:י. ג

מקורות מימון משרד    . זה הגדלה.₪  24,777,592לסך    ₪  24,368,794מסך  

 כולם בעד.   החינוך. מי בעד?

 

ח .14 אקוסטית  נגישות  תב"ר  פתיחת  בסך  אישור  אורט  בי"ס  מקורות   .₪  30,000ושית 

 נוך.מימון: משרד החי

בסך   י. גסר: אורט  בי"ס  חושית  אקוסטית  נגישות  תב"ר  פתיחת    30,000אישור 

 ינוך. מי בעד? כולם בעד.  הח מקורות מימון משרד  .₪

 

מון: משרד מקורות מי  .₪  44226,0אישור פתיחת תב"ר נגישות פיזית בי"ס נבון בסך   .15

 .החינוך

נבון בסך  אישור פתיח י. גסר: בי"ס  פיזית  נגישות  מקורות    .₪  226,044ת תב"ר 

 כולם בעד.  ? ד בעמימון משרד החינוך. מי 



 04-8666313, איגמיחברת                                                                                       קריית מוצקין יתיריע

 2021  דצמברב 15                                               8                                     15/21 ןמן המנייצה ישיבת מוע

   

 

ורות מימון: קרן מק  .₪  100,000בסך    2022וץ מקלטים לשנת  ת תב"ר שיפיחתאישור פ .16

 פיתוח כללי. 

לשנת   י. גסר: מקלטים  שיפוץ  תב"ר  פתיחת    .₪  100,000בסך    2022אישור 

 מקורות מימון קרן פיתוח כללי. מי בעד? כולם בעד. 

 

מקורות   .₪  1,000,000בסך    2022נת  ת תב"ר שיפוצים מוסדות חינוך לשאישור פתיח .17

 מימון: קרן פיתוח כללי.

  1,000,000בסך    2022חת תב"ר שיפוצים מוסדות חינוך לשנת  אישור פתי  י. גסר:

 ? כולם בעד.  מי בעדמקורות מימון קרן פיתוח כללי.  .₪

 

מס'   .18 תב"ר  מימון  מקורות  שינוי  ג  7313אישור  שני  ילדיםנבינוי  בסך ברח'    י  דקר 

1,850,000 ₪.  

 אושר   תיקון לאישור   מקורות מימון: 

 ------    ₪ 1,585,238  משרד החינוך 

  ₪ 1,850,000     ₪    264,762  קרן פיתוח כללי 

     50,0001,8 ₪    1,850,000 ₪  

שינו  י. גסר: אישור  יש  מקפה  של  מס'  י  תב"ר  מימון  קיבלנו  1373ורות  פה   .

מקו את  מחליפים  אנחנו  אז  החינוך  ממשרד  המימון.  הרשאה  מי  רות 

 בעד? כולם בעד.  

 

מס'   .91 תב"ר  הגדלת  במ ב  8612אישור  רבין  חט"ב  מסך   2מ.צ.  אומנים  השכנות  ניית 

הגדל )סה"  ₪  904,225,39לסך    ₪  25,035,416 משרד  .  (₪   358,793ה  כ  מימון:  מקורות 

 החינוך. 

בניית חט"ב רבין במשכנות האומנים. פה    1286אישור הגדלת תב"ר מס'   י. גסר:

 של משרד החינוך. מי בעד? כולם בעד.  יש גם הגדלה

 

נוצרים למען   20,000ובא לאישור קבלת תרומה בסך  מ .20 אירו למרכז משמעו"ת מארגון 
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 השואה בקרב הדור הצעיר.  זיכרוןות להנחת ינוכיישראל עבור פעילויות ח

אירו למרכז משמעו"ת    20,000רומה בסך  בא לאישור קבלת תמו  20סעיף   י. גסר:

, חסר פה  תלצרים למען ישראל עבור פעילויות חינוכיות להנחגון נומאר

 בקרב הדור הצעיר. מי בעד? כולם בעד. השואה  זיכרוןל', 

 

מענ  .21 הקדמת  לאישור  הפיס  קי  מובא  עיתרה    –מפעל  שנת  שנותרה  בהתאם 3202ד   ,

 לטבלה המצ"ב.

  2023שנותרה עד שנת  יתרה    –מובא לאישור הקדמת מענקי מפעל הפיס   י. גסר:

רואים אתם  המצורפת.  לטבלה  טבלה    ,בהתאם  פה  פה  שיש  הכנו 

רויקטים לקהילה, פרויקטים של  , פפרויקטים עפ"י הנחיות מפעל הפיס

 כולם בעד. תשתיות. מי בעד? 

 

 :םויה רדסל תפסות

מס'   .1 תב"ר  הגדלת  באו  1398אישור  הכלה  מרחבי  רשות"  מסך "סל  סגולה  לפנה 

 ךמקורות מימון: משרד החינו. (₪ 1,800דלה גהה"כ ס. )₪ 111,800לסך  ₪ 110,000

נ  י. גסר: עוד  עכשיו  וסיף את השלושה סעיפים שהוספנו בהתחלה. אז אני חוזר 

לפנה  "סל רשות" מרחבי הכלה באו  1398ב"ר מס'  דלת תפעם. אישור הג

 ? כולם בעד.  מי בעדלה. סגו

 

"פ ועבודות פיתוח שצ  תשתיותביצוע    –  33/21  טה מכרזאישור פרוטוקול קבלת החל .2

 .5.1.22ום  " בקרית מוצקין מיבשכונת "משכנות אומנים כזימר

מכרז   י. גסר: החלטה  קבלת  פרוטוקול  תשתיות    33/21אישור  ועבודות  ביצוע 

. מי  5.1.22כונת משכנות אומנים. החלטה מיום  פיתוח בשצ"פ מרכזי בש

 נע? נמנעת.מי נמ מי נגד?בעד? 

 

קבלת   .3 פרוטוקול  מכרז  אישור  עמודים שיפוץ    –  35/21החלטה  וחיזוק  ציבור  מבני 

 .  5.1.22במבנים מסוכנים בקרית מוצקין מיום 

מכרז   י. גסר: החלטה  קבלת  פרוטוקול  ציבו  35/21אישור  מבני  וחיזוק  שיפוץ  ר 
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מיום   מוצקין  בקרית  מסוכנים  במבנים  כולם  5.1.22עמודים  בעד?  מי   .

 נמנעת.  בעד. 

 

 

 ם:אישור פרוטוקולי .22

 15.12.2021מיום  09/21ועדת כספים מס' 

 2130.12.20מיום  5ועדת תמיכות מס' 

 .12.202119ועדת מל"ח מיום 

 24.11.2021דת קליטה מיום וע

 28.12.2021למעמד הילד מיום  ההועד

 חזק וברוך.  אישור פרוטוקולים. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

 

 סוף הישיבה 

 


