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 09/21פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין 

 "א תשפ ב בסיווןכ", 2021  ביוני 2ביום  ד', 

 עיריית קריית מוצקין 

  משתתפים:

 ראש העיר   -   מר חיים צורי  •

 סגן ראש העיר   -   מר מנשה צורף  •

 סגן ראש העיר -   מר אבי רוטמן •

 משנה לראש העיר  -   מר יוסי פדידה  •

 העיר משנה לראש   -    יוסי מרקוביץ •

 חברת מועצה  -   גב' הילה פפר •

 חבר מועצה - מיכאל ויצמן מר  •

 חבר מועצה -   מר צבי אבישר  •

 חברת מועצה   - רוסמן גב' עפרה  •

 חבר מועצה    -   מאיר דהאן  •

 

  :משתתפים נוספים

 העירייה מנכ"ל  -   מר יריב גסר  •

 המשפטיהיועץ  - עו"ד בן ציון מלכה •

 ה רכזת ישיבות המועצ -   גב' אורלי גנון •

  

 חסרים:

 מ"מ וסגן ראש העיר   -   עומר זוהר •

 חברת מועצה   -   גב' עדי שושני  •
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 חבר מועצה    -   מר יריב ענבר  •

 חבר מועצה    -   מר איתי צורף  •

 חברת מועצה   - גב' מרינה רחמימוב  •

   

 על סדר היום:

 קריאת פרק בתנ"ך.   .1

 5.5.2021מיום  07/21אישור פרוטוקולים: ישיבת מועצה מס'  . 2

מספר   .3 החלטה  ביטול  מספר    45אישור  מועצה   8  –  3.3.21מיום    05/21מפרוטוקול 

  מבנים יבילים בית ספר מצפה

בניית   –  5.5.21מיום    07/21מפרוטוקול מועצה מספר    66אישור ביטול החלטה מספר   .4

 יונתן מ. האומנים חט"ב 

 ₪ 1,000,000מבנים יבילים בית ספר מצפה בסך  8אישור פתיחת תב"ר   .5

      מקורות מימון   

    ₪  525,000     משרד החינוך 

    ₪    475,000    קרן פיתוח כללי 

       1,000,000  ₪  

 שלב א' במשכנות האמנים מסך  3בניית חט"ב    –  1287הגדלת תב"ר מספר  אישור   .6

 ש"ח(  ₪3,255,415 )סה"כ הגדלה:  ₪23,629,825 לסך  20,374,410

 20,718,708בניית חט"ב יונתן במ. האמנים מסך    –  1267הגדלת תב"ר מספר  אישור   .7

 ₪(  ₪1,375,028 )סה"כ הגדלה:  22,093,736לסך  ₪ 

 אושר   תיקון לאישור    מקורות מימון   

 ₪   13,973,152   ₪   13,973,152   מפעל הפיס

 ₪     6,745,556   ₪    ,881,2227   משרד החינוך  

      22,093,736   ₪   20,718,708   ₪ 

מספר  אישור   .8 תב"ר  מסך    –  1322הגדלת  כבישים  וניתוב  לסך   300,000סימון   ₪

 ₪(  ₪75,000 )סה"כ הגדלה:   375,000

 ₪  1,500,000בינוי שני גנ"י ברחוב דקר בסך  –אישור פתיחת תב"ר  .9

 ₪  500,000בטיחות בפארקים ציבוריים בסך  –אישור פתיחת תב"ר  .10

 מקורות מימון: קרנות הרשות 
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מספר  אישור   .11 החלטה  מספר    62ביטול  מועצה   –  2.4.2014מיום    06/14בפרוטוקול 

המשך  העברת  ואישור  הכלכלית,  לחברה  גוריון  בן  בשד'  הטיילת  הפעלת  העברת 

 הטיפול בפרויקט הטיילת על ידי העירייה 

 ₪  1,000,000טיילת בן גוריון בסך  –אישור פתיחת תב"ר  .12

 מקורות מימון: קרנות הרשות 

טיפול במפגעי בטיחות כבישים ומדרכות ברחבי    –  1272אישור הגדלת תב"ר מספר   .13

 ₪(  ₪100,000 )סה"כ הגדלה:   ₪350,000 לסך   250,000העיר מסך 

 מקורות מימון: קרנות הרשות 

ולפעול  .14 מטרותיה  את  לאמץ  בישראל",  בריאות  ערים  ל"רשת  הצטרפות  אישור 

 בהתאם  למדיניותה ונהליה 

 רכישת מיגוניות למוסדות חינוך -₪  140,000פתיחת תב"ר בסך   אישור .15

 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי  

  –  2.9.2020מיום    10/20מפרוטוקול מועצה מספר    164ביטול החלטה מספר  אישור   .16

 פיס לנוער במשכנות האומנים  ןהקמת מועדו

  ₪   6,480,904נים בסך אישור פתיחת תב"ר הקמת מועדון פיס לנוער במשכנות האומ . 17

 מקורות מימון: מפעל הפיס 

 אישור פרוטוקולים: . 18

 5.5.2021מיום  03/21* ישיבת ועדת כספים  

 5.5.2021בקשה להכריז על ספק יחיד ממיום  –* פרוטוקול להפעלת אולפנת סגולה  

 23.5.2021* ישיבת ועדת מל"ח מיום  

 25.5.2021מיום  4* ועדת תמיכות מספר  

 
 תוספת לסדר היום:

 2020אישור דוחות כספיים רשת המתנ"סים קריית מוצקין לשנת  *

מיליון     7.845מרכז פיס לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( מסך    1339אישור הגדלת תב"ר מס'  *  

 מיליון 8.045לסך 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל 
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 תוספת לסדר היום: 

 2020המתנ"סים קריית מוצקין לשנת אישור דוחות כספיים רשת 

. זה אישור דוחות כספיים רשת  1גם פה אנחנו מוסיפים שני סעיפים לסדר יום:   י. גסר:

 . 2020המתנ"סים קריית מוצקין לשנת 

 רגע, אני צריך לצאת.  ע:"ח. צורי, רה

 גם אני.  דובר: 

 לא, עוד לא, זה לא עוד לא,  י. גסר:

 עוד לא. עוד לא. דובר: 

 למה? מה אכפת לך שאני אצא עכשיו?  ע:"צורי, רהח. 

 )מדברים יחד( 

 לא, זה רק הוספה, חיים. עוד לא דנים בזה.  דוברת:

 מי בעד להוסיף?  י. גסר:

 כן, אבל השאלות מתי? עכשיו? צ. אבישר:

 לא, לא עכשיו,  דובר: 

 אני אסביר לך. לא, אני אגיד לך מה קורה.  י. גסר:

 כשנדון,  דובר: 

 אנחנו,  י. גסר:

 כשנדון. כשנדון. התשובה היא פשוטה, כשנדון. ע:"ח. צורי, רה

 אז תענה,  צ. אבישר:

נסע לדובאי   י. גסר: הוא  כי הרואה חשבון שלהם שאמור לתת תשובות,  לא, לא, לא. 

לתאגידים   שמכתיב  הפנים  משרד  של  זמנים  הלוחות  בגלל  אנחנו,  אבל  היום. 

ש התאגידים  את  לאשר  לרשות  הבאנו  העירוניים,  הכספיים  הדוחות  את  לה, 

 היום. אם יהיו שאלות אנחנו נזמין אותו לישיבה הבאה, 

 אבל אתה מבין שזה חוסר מינהל תקין?  צ. אבישר:

 נכון.  דובר: 

 מה? י. גסר:

 אתה מבין שזה חוסר מינהל תקין?   צ. אבישר:

 אין בעיה, אז אפשר לא לאשר, י. גסר:
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 ה חוסר מינהל תקין. הרי,לא, בכללי אני אומר לך, ז צ. אבישר:

 למה?  י. גסר:

 איך יכולים חברי המועצה שאגב קיבלו הרגע את הדו"ח, לא עיינו בו,  צ. אבישר:

 הלו, הלו, הלו. תוריד את זה,  ע:"ח. צורי, רה

 )מדברים יחד( 

 תוריד את זה, אל תעשה הצגות, יאללה,  ע:"ח. צורי, רה

 )מדברים יחד( 

 זה, נו די. תוריד את  ע:"ח. צורי, רה

 אישור,   י. גסר:

 חוסר מינהל תקין,  ע:"ח. צורי, רה

 אישור הודעה,  –אז הסעיף הבא  י. גסר:

 , 2023חוסר שקר משווע. תראה כמה שקרן שאתה, תסתכל. די,   ע:"ח. צורי, רה

 הרבה נחת,  צ. אבישר:

 תעתיק את זה,   ע:"ח. צורי, רה

 אישור הגדלת תב"ר, י. גסר:

 )מדברים יחד( 

 אני מוסיף עוד סעיף,  י. גסר:

 ,2029-ואחר כך ב ע:"ח. צורי, רה

 בהצלחה.  צ. אבישר:

 

 תוספת לסדר היום: 

  7.845מרכז פיס לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( מסך    1339מס'    אישור הגדלת תב"ר

 מיליון  8.045מיליון לסך  

  7.845מרכז פיס לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( מסך  1339אישור הגדלת תב"ר מס'  ע:"ח. צורי, רה

 מיליון. יש פה שינוי בסכומים. 8.045מיליון לסך 

 אתה יכול להסביר רק את השינוי?  צ. אבישר:

 אחר כך תסביר. אחר כך,  יוסי:מ. 

 אבל למה עכשיו,  צ. אבישר:
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 עכשיו אנחנו מאשרים, מ. יוסי:

 למה אחר כך?  צ. אבישר:

 כי עכשיו רק מאשרים את זה, להעלות את זה לסדר יום,  דוברת:

 אז אין בעיה,  צ. אבישר:

 )מדברים יחד( 

 קיי. מי בעד להוסיף לסדר יום? כולם בעד.   -או  י. גסר:

 בעד, ר:צ. אביש

 הוא שנתיים וחצי יושב פה, לא מצליח להבין איך מתנהלת ישיבה.  מ. יוסי:

 טוב, י. גסר:

מרכז פיס לחינוך גופני )בי"ס ריבלין(   1339מספר  אישור הגדלת תב"ר 

    מיליון 8.045מיליון לסך   7.845מסך 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

  

 קריאת פרק בתנ"ך  .1

 
 פרק בתנ"ך. מי קורא?  י. גסר:

 מאיר.  דובר: 

 מאיר, בכבוד.  י. גסר:

 מאיר, תנו לו מיקרופון.  ע:"ח. צורי, רה

 בכבוד. רגע. מאיר,  י. גסר:

 תלחץ על הירוק.  ע:"ח. צורי, רה

שיר למעלות: אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי: עזרי מעם ה' עושה שמים   מ. דהאן:

שומר   יישן  ולא  ינום  לא  הנה  שומרך:  ינום  אל  רגליך  למוט  ייתן  אל  וארץ: 

ישראל: ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך: יומם השמש לא יככה וירח בלילה: ה'  

 ה ועד עולם. ישמורך מכל רע ישמור את נפשך: ה' ישמור צאתך ובואך מעת

 אמן.  י. גסר:
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 . 3הלאה. סעיף  דובר: 

 . 3סעיף  דובר: 

 

  – 3.3.21מיום    05/21מפרוטוקול מועצה מספר    45. אישור ביטול החלטה מספר  3

 מבנים יבילים בית ספר מצפה   8

 אישור פרוטוקולים ישיבת מועצה,  י. גסר:

 )מדברים יחד( 

לסעיף   י. גסר: עובר  אני  החלטה.  ביטול  מספר  .  3אישור  החלטה  ביטול    45אישור 

מבנים יבילים בי"ס מצפה.    8  –  3.3.2021מיום    21/05מפרוטוקול מועצה מס'  

 מי בעד? 

 אתה יכול רק להסביר?  צ. אבישר:

 , תכף נגיע אליו. 5כן, תכף תראה בהמשך למה אנחנו מבטלים. תסתכל בסעיף  י. גסר:

 קיי.  -או  צ. אבישר:

 ד. כולם בע מי בעד ביטול?  י. גסר:

מפרוטוקול   45אישור ביטול החלטה מספר לסדר היום,    3 סעיף  אישור

 מבנים יבילים בי"ס מצפה  8  – 3.3.2021מיום    21/05מועצה מס' 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

  – 5.5.21מיום    07/21מפרוטוקול מועצה מספר    66אישור ביטול החלטה מספר    .4

 בניית חט"ב יונתן מ. האומנים 

 
  5.5.2021מיום    21/07מפרוטוקול מועצה    66. אישור ביטול החלטה מס'  4סעיף   י. גסר:

 . מי בעד? 2בניית חט"ב יונתן משכנות אמנים מצ –

 ? 7זה ממשיך לסעיף   דובר: 

 כולם בעד.  זה קשור אליו. מי בעד הביטול? כן,  י. גסר:
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מפרוטוקול   66אישור ביטול החלטה מספר לסדר היום,    4 סעיף אישור

 בניית חט"ב יונתן מ. האומנים  –  5.5.21מיום   07/21מועצה מספר 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

 ₪  1,000,000מבנים יבילים בית ספר מצפה בסך   8  . אישור פתיחת תב"ר5

      מקורות מימון    

    ₪   525,000    משרד החינוך 

    ₪    475,000    קרן פיתוח כללי 

       1,000,000   ₪  
 

מבנים יבילים בי"ס מצפה בסך מיליון ש"ח. מקורות    8. אישור פתיחת תב"ר  5 י. גסר:

החינוך   משרד  כללי  אלף.    525  –מימון:  פיתוח  בגלל    475  –קרן  נסביר,  אלף. 

מלאות.   לרשויות,  הרשאות  מוציא  לא  החינוך  משרד  מדינה,  תקציב  שאין 

אלף ליבילים, ולכן כדי שאנחנו נבנה את   525העבירו לנו רק הרשאה חלקית של 

את   ונבנה  נהרוס  שאנחנו  עד  זמני  למתקן  מצפה  בי"ס  את  להעביר  המבנים 

 מי בעד?  –אלף. אז זה הסעיף  475פה משלימה עוד הבית ספר מחדש, העירייה  

 מה לוחות הזמנים אגב לגבי המצפה?  צ. אבישר:

אנחנו, בעזרת השם זה יהיה בתחילת שנת הלימודים הזו הם אמורים להיכנס   י. גסר:

 לבית הספר. 

 איזה בית הספר? הזמני.  ע:"ח. צורי, רה

 הזמני,  דובר: 

 הקבוע מתי? לא, הזמני. אבל   צ. אבישר:

-קבוע זה פרויקט שלוקח כמו בית ספר אחדות, פחות או יותר שנה וחצי, שנה ו  י. גסר:

 חודשים. 5

 שנות לימודים? 2זאת אומרת   צ. אבישר:

 הם ייכנסו, כן, לשנה,   י. גסר:

 בעזרת השם.  דוברת:
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 שלאחריה. הלאה.  ע:"ח. צורי, רה

 כן. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

מבנים יבילים בי"ס   8אישור פתיחת תב"ר לסדר היום,    5 סעיף אישור

 מצפה בסך מיליון ₪  

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

שלב א' במשכנות האמנים    3בניית חט"ב    –  1287אישור הגדלת תב"ר מספר    .6

  ₪3,255,415 )סה"כ הגדלה:    ₪23,629,825 לסך    20,374,410מסך  

 ש"ח( 
  

שלב א' במשכנות אמנים    3בניית חט"ב    –  1287. אישור הגדלת תב"ר מספר  6 י. גסר:

לסך    20,374,410מסך   הגדלה:    23,629,825מיליון  )סה"כ    3,255,415מיליון 

 הגדלה של משרד החינוך. מי בעד? מיליון(. יש פה  

 לוחות זמנים? תן לנו אינפורמציה.  צ. אבישר:

זמנים   י. גסר: החטיבות    –לוחות  להיפתח  אמורות  הבאה,  זאת,  לא  הלימודים  לשנת 

 ביניים. 

 ? 2022זאת אומרת ספטמבר  צ. אבישר:

 כן. י. גסר:

 קיי.  -או  צ. אבישר:

 קיי, אז כולם בעד.   -כן. או  י. גסר:
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בניית   –  1287אישור הגדלת תב"ר מספר לסדר היום,    6 סעיף ראישו

 שלב א' במשכנות האמנים  3חט"ב 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

מספר   .7 תב"ר  הגדלת  מסך   –  1267אישור  האמנים  במ.  יונתן  חט"ב  בניית 

 ₪(  ₪1,375,028 )סה"כ הגדלה:  ₪22,093,736  לסך  20,718,708

 אושר   תיקון לאישור    מקורות מימון   

 ₪   13,973,152   ₪   13,973,152   מפעל הפיס

 ₪     6,745,556   ₪    ,881,2227   משרד החינוך  

      22,093,736   ₪   20,718,708   ₪ 
 

 

יונתן במשכנות אמנים מסך    –  1267מס'    . אישור הגדלת תב"ר7 י. גסר: בניית חט"ב 

מיליון. גם פה יש הגדלה של משרד החינוך    22,093,735מיליון לסך    20,718,708

 בהרשאות. מי בעד?  

 בוא תן לנו, מה הלוחות זמנים? צ. אבישר:

 זה, הם ביחד, זה אותו פרויקט, י. גסר:

 אותו דבר?  צ. אבישר:

 כן. י. גסר:

של   יוסי:מ.  יש הבדל  למה  התורן.  לנודניק  אני אתחפש  בית    400עכשיו  בין  אלף שקל 

 ספר אחד לשני? 

 בוא הנה, אתה ממש נודניק. יאללה תמשיך.  צ. אבישר:

 גם אני רוצה לשאול פעם שאלות של דביל. מה קרה?  מ. יוסי:

 בגלל שההוא יותר צפוני.  י. גסר:

 

₪ לסך    300,000ן וניתוב כבישים מסך  סימו  – 1322אישור הגדלת תב"ר מספר    .8
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 ₪(  ₪75,000 )סה"כ הגדלה:  375,000
  

אלף    300סימון וניתוב כבישים מסך    –  1322. אישור הגדלת תב"ר מספר  8טוב.   י. גסר:

אלף. מקורות מימון: קרן כבישים ומדרכות. מי בעד? כולם בעד. כמו    375לסך  

ש  הנתיבים  כל  את  סימנו  לציין,  חשוב  על  שראיתם,  ועובדים  האופניים  ל 

בנושא שבילים,   גם תחת תוכנית אב של משרד החינוך  ואנחנו  הפרויקט הזה. 

היום בגלל שאין תקציב מדינה אז הכול תקוע, אבל הרשות כבר סימנה ונתנה  

 את הדעת שלה על כל השבילים ובקרוב זה ייצא, עד שיהיה תקציב מדינה.  

 

 ₪  1,500,000בינוי שני גנ"י ברחוב דקר בסך  –אישור פתיחת תב"ר   .9
 

גני ילדים ברחוב דקר בסך    –אישור פתיחת תב"ר    -  9  .9טוב, סעיף   :גסר י. בינוי שני 

 מיליון. מקורות מימון: קרנות הרשות. מי בעד? כולם בעד. 1.5

ברחוב    בינוי שני גנ"י –אישור פתיחת תב"ר לסדר היום,    9 סעיף אישור

 ₪  1,500,000דקר בסך 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

 ₪  500,000בטיחות בפארקים ציבוריים בסך  –אישור פתיחת תב"ר  .10

 מקורות מימון: קרנות הרשות 
  

תב"ר10 י. גסר: פתיחת  אישור  בסך    –  .  ציבוריים  בפארקים  ש"ח.    500בטיחות  אלף 

 קרנות הרשות. מי בעד?  מקורות מימון:

 רק תסביר לי מה זה בטיחות בפארקים ציבוריים?  צ. אבישר:

אני אסביר לך. יש לנו בעיה בתאורה בחלק מהפארקים שהתאורה חלשה מאוד   י. גסר:

מה   ובלילה  לא,  וזה  חלקה  שהתאורה  תושבים  מפחדים  והתלוננו  שנקרא 

 לשהות בפארק זה או אחר. 
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 כן? צ. אבישר:

 ולכן כדי לטפל בפנסים, להחליף אותם, אנחנו פותחים תב"ר. י. גסר:

של   צ. אבישר: האחרים  לנושאים  לא  לתאורה,  הוא  כולו  הזה  התקציב  אומרת  זאת 

 בטיחות? 

 בפארקים כן.  י. גסר:

 כן. אז הבנתי, תאורה.  צ. אבישר:

 עד? כולם בעד. כן. מי ב י. גסר:

בטיחות בפארקים   –אישור פתיחת תב"ר לסדר היום,   10אישור סעיף 

 ₪  500,000ציבוריים בסך  

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

מספר   .11 החלטה  ביטול  מספר    62אישור  מועצה    06/14בפרוטוקול 

לחברה    –  2.4.2014מיום   גוריון  בן  בשד'  הטיילת  הפעלת  העברת 

הכלכלית, ואישור העברת המשך הטיפול בפרויקט הטיילת על ידי  

 העירייה 
 

מס'  11 י. גסר: ביטול החלטה  מועצה    62. אישור    –  2.4.2014מיום    14/06מפרוטוקול 

עילות הטיילת בשד' בן גוריון לחברה הכלכלית, ואישור העברת המשך  העברת פ 

 הטיפול בפרויקט הטיילת על ידי העירייה. מי בעד? 

 רק את זה אתה חייב להסביר. צ. אבישר:

 זה נסביר. היה לנו הרי מכרז, בזמנו העירייה העבירה,  י. גסר:

 רגע, רגע. אני מבקש ממך באמת, מ. יוסי:

 לאט. תסביר  דוברת:

 תסביר לאט,  מ. יוסי:

 לאט. דוברת:

 מאוד לאט.  צ. אבישר:
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 שגם הטמבלים יצליחו להבין איזה דבר יפה אנחנו הולכים לעשות.   מ. יוסי:

 טוב, אני, י. גסר:

 תסביר לאט. לאט.  מ. יוסי:

 אני אסביר כל מה שמבקשים וכל מי שמבקש. י. גסר:

 בבקשה. צ. אבישר:

 כן. דוברת:

הכלכלית   י. גסר: החברה  הכלכלית,  לחברה  הועבר  בטיילת  הטיפול  הועברה,  בזמנו 

וביצוע   גם במשרד הפנים מבחינת    –הוציאה מכרז, כלומר, תכנון  הכול אושר 

היה   זמנים,  בלוחות  עמדו  לא  שהם  היזם  עם  העניין  נכנס  ואז  זמנים,  לוחות 

נכון הבינו  כן  נכון,  הבינו  לא  שהם  המטראז'ים  של  הנושא  עם  כלומר  בעיה   ,

וזה הגיע לבית המשפט. בית המשפט כפה עלינו לקיים את    –מבחינת התב"ע  

שמופיע   מה  זה  הקובעת  שהתב"ע  העירייה  טענת  את  וקיבל  מולם  החוזה 

 בוועדה. בוועדת התכנון, והם היו אמורים להמשיך, 

 ומה נסגר בהליך המשפטי?  צ. אבישר:

 איך??  י. גסר:

 ? מה נסגר בהליך המשפטי צ. אבישר:

ההסכם   י. גסר: את  לאכוף  אמר  המשפט  בית  כלומר  אותנו,  החזירו  המשפטי  בהליך 

מולה אבל בכפוף לתב"ע הנכונה, כמו שהיא מופיעה בוועדה. שזה מה שטענה  

 העירייה מלכתחילה. 

 עכשיו,  צ. אבישר:

 הם חשבו שיש להם יותר מטראז'ים. י. גסר:

שהוציא צ. אבישר: זוכר  אני  עכשיו,  הבנתי.  ורכבים,  וזה,  משאיות  כבר  והגיעו  כל,  את  ו 

חודשיים במשך  בעבודות  על  -התחילו  שילם  מי  הכול.  את  החזירו  ואז  שלושה 

 הפעולה הזאת של ההריסה,

 לא, לא, אתה מדבר על עבודות תשתיות שנעשו שם,  י. גסר:

 לא, לא, לא,  צ. אבישר:

 היה חיבורי גז ומים וכל מיני עניינים, י. גסר:

 לא, אני מדבר ספציפית על זה, לא,  צ. אבישר:

 שהרימו והחליפו והחזירו. זה בעקבות העבודות, זה לא קשור אחד לשני בכלל.  י. גסר:
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 אני זוכר, אז נפגשתי עם עידן מנכ"ל החברה הכלכלית,  צ. אבישר:

 לא יודע מי עידן. אני עכשיו היסטוריה, אני לא הייתי בפגישה,  י. גסר:

 לא, צ. אבישר:

 אני לא יודע על מה מדובר. אני נותן לך את,  י. גסר:

 תקשיב. צ. אבישר:

וגם   י. גסר: בחברה הכלכלית  מקום  של הממלא  בכובע  גם  בזה  היום מטפל  אני  בוא, 

זמנים   לוחות  מבחינת  יודע  אני  מה  סקירה  לך  נותן  אני  העירייה.  כמנכ"ל 

 ופעולות שנעשו. 

 הבנתי. אבל,  צ. אבישר:

ע להשלים. אני לא יודע מה היה עם עידן דוד, אתה מביא לי  שלב ב', תן לי רג  י. גסר:

ב'   שלב  היסטוריה.  הדירקטוריון    –עכשיו  התכנס  ירוק,  אור  להם  נתנו  אנחנו 

את   להמשיך  המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  ירוק  אור  קיבלו  החכ"ל,  של 

ממדית, לא נותנת שום מראה מה  -הפרויקט. הגיעו לפה עם איזושהי הדמיה חד

הול לא  בדיוק  נוספת.  הדמיה  יציגו  שהם  הדירקטוריון  חברי  ביקשו  להיות.  ך 

הולך   זה  היום  מהם,  ביקשו  עצמה  בוועדה  לוועדה,  פנו  נוספת.  הדמיה  הציגו 

לשאלות,   ענו  לא  שאלות.  על  ולענות  מסמכים  עוד  להציג  מהם  ביקשו  מקוון, 

מהמכרז.   לצאת  החליטו  שהם  מכתב  מקבלים  אחד  בהיר  ביום  פה  ואנחנו 

, כהבטחה רשותית לתושבים שהטיילת הזאת קום תקום ויהיה פה לפנאי  אנחנו

לעירייה   המושכות  את  להחזיר  החלטנו  לתושבים,  בערב  ולפעילות  ולתרבות 

ולטפל בכל הפרויקט הזה. ולכן היום אנחנו מעבירים את זה לעירייה ופותחים  

 תב"ר כדי להמשיך לעבוד. 

 ות? מי מימן את העבודות? מי שילם על ההפסד בתחילת העבוד  צ. אבישר:

יפה. אז כרגע אני יכול להגיד לך שיש תביעה שהם תובעים, אחרי שהם ביקשו   י. גסר:

וכנראה   הגנה  כתב  מגישה  העירייה  העירייה,  את  תובעים  הם  מהמכרז  לצאת 

נזק שנגרם   שתביעה שכנגד. כל הנושא כרגע נבחן על ידי העורכי דין שלנו. כל 

דין הקודם אמרנו חד משמעי לבית המשפט שאנחנו    לעירייה, אנחנו גם בפסק

נתבע כל נזק שייגרם לנו כתוצאה מזה שהם לא הקימו את הפרויקט, ואם הם  

 לא יקימו. 

 מי החברה? מי הם היזמים?  צ. אבישר:
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זה חברה בשם, שהיא זכתה ואושרה על ידי משרד הפנים בזמנו כרגולטור על   י. גסר:

 כל הפרויקט ועל כל, 

 יש לה פרויקטים נוספים היום בעיר?  אבישר:צ. 

 אני לא מכיר.  י. גסר:

 אני מבקש רשות דיבור, אפשר? מ. יוסי:

 בבקשה. י. גסר:

מה שאני רוצה לומר בסופו של דבר, שאנחנו הולכים להרים פרויקט שכל עוכרי   מ. יוסי:

את   כשיראו  הכבד  להם  שיתפוצץ  מירושלים,  חדשים  עולים  שהגיעו  מוצקין 

 לחה שתהיה שם,ההצ

 דיי נו, עזוב נו. דובר: 

 למה, נו עזוב יוסי, באמת,  י. גסר:

 רגע, רגע. עם כל הקשקושים שלהם וכל השאלות הטיפשיות האלה של מה היה,  מ. יוסי:

 יוסי. יוסי. יוסי.  י. גסר:

על   מ. יוסי: מדברים  אנחנו  כרגע  הדינוזאורים.  של  הארכיאולוגיה  של  והפרהיסטוריה 

די וכל הכבוד לנו וכל הכבוד למי שיזם אותו, ויהיה לנו פרויקט יפה  פרויקט עתי

 לטובת ותפארת תושבי קריית מוצקין.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.    –  11זה אני מסכים. טוב חברים, סעיף   י. גסר:

 שניים נגד, 

 שיירשם שהוא נגד הפרויקט.  מ. יוסי:

בפרוטוקול   62אישור ביטול החלטה מספר לסדר היום,   11אישור סעיף 

העברת הפעלת הטיילת בשד' בן   – 2.4.2014מיום   06/14מועצה מספר 

גוריון לחברה הכלכלית, ואישור העברת המשך הטיפול בפרויקט הטיילת 

 על ידי העירייה 

 נגד  2;   פה אחד-חברי המועצה הצביעו בעד 
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 ₪  1,000,000טיילת בן גוריון בסך    –אישור פתיחת תב"ר  .12

 מקורות מימון: קרנות הרשות 
 

תב"ר   י. גסר: פתיחת  מימון:    –אישור  מקורות  ש"ח,  מיליון  בסך  גוריון  בן  טיילת 

 קרנות הרשות. מי בעד? כולם בעד.

טיילת בן גוריון בסך  –אישור פתיחת תב"ר לסדר היום,   12אישור סעיף 

1,000,000  ₪ 

   פה אחד-חברי המועצה הצביעו בעד 

 

טיפול במפגעי בטיחות כבישים ומדרכות    –  1272אישור הגדלת תב"ר מספר    .13

מסך   העיר  לסך    250,000ברחבי   הגדלה:    ₪350,000  )סה"כ   ₪

100,000  )₪ 

 מקורות מימון: קרנות הרשות  
 

מספר   י. גסר: תב"ר  הגדלת  ומדרכות    –  1272אישור  כבישים  בטיחות  במפגעי  טיפול 

 אלף ש"ח. מי בעד? 350אלף ש"ח לסך    250ברחבי העיר מסך  

 תרחיב בבקשה.  צ. אבישר:

בטיחות   י. גסר: מעקות  של  נושא  זה  אנחנו,  פה  אז  בטיחות  בנושא  שאלת  אם  פה, 

 פה הרחבה,   שבעיר מדי פעם יש תאונות וצריך לחדש, אנחנו פתחנו

 זה בעיקר מעקות בטיחות?  צ. אבישר:

 מעקות בטיחות, י. גסר:

 או של דברים נוספים?  צ. אבישר:

 לא, לא, מעקות בטיחות בעיקר. מי בעד? כולם בעד.  י. גסר:

טיפול   –  1272אישור הגדלת תב"ר מספר לסדר היום,   13אישור סעיף 

₪ לסך   250,000במפגעי בטיחות כבישים ומדרכות ברחבי  העיר מסך 
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 ₪(  ₪100,000 )סה"כ הגדלה:  350,000

 פה אחד  -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

את   .14 לאמץ  בישראל",  בריאות  ערים  ל"רשת  הצטרפות  אישור 

 מטרותיה ולפעול בהתאם  למדיניותה ונהליה 
 

הצטרפות   י. גסר: ופעול  אישור  מטרותיה  את  לאמץ  בישראל",  בריאות  ערים  ל"רשת 

הרשת   של  פרקים  הראשי  את  לכם  צירפנו  אנחנו  ונהליה.  למדיניותה  בהתאם 

ואנחנו   המקומי  השלטון  לצד  פועל  זה  המקומי.  מהשלטון  שזה  בריאות  ערים 

 רוצים להצטרף, זה הנוסח שהם ביקשו. 

 יפה.  צ. אבישר:

היא עברה קורס של מתאמי    –עיר, שרית, שיושבת פה  יש לנו את יועצת ראש ה  י. גסר:

בנושא   גם תטפל  והיא  בריאות  ומקדמי  בריאות  ערים  קורס מתאמי  ומקדמי, 

 הזה. אז פה צריכים החלטת מועצה, 

 בהצלחה,  דובר: 

 וזה הנוסח. מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

 בעד שרית או בעד ההצעה?  דובר: 

רפות ל"רשת ערים בריאות  אישור הצטלסדר היום,   14אישור סעיף 

 בישראל", לאמץ את מטרותיה ולפעול בהתאם  למדיניותה ונהליה 

 פה אחד  -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

 רכישת מיגוניות למוסדות חינוך -₪   140,000. אישור פתיחת תב"ר בסך 15

 מקורות מימון: קרן פיתוח כללי   
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תב"ר י. גסר: פתיחת  חינוך.    140בסך    אישור  למוסדות  מיגוניות  לרכישת  ש"ח  אלף 

 מימון: קרן פיתוח כללי. מי בעד?

 רגע, תרחיב. זה על רקע המבצע האחרון?  צ. אבישר:

היה   י. גסר: שהוא  בגלל  האחרון,  המבצע  לא.  האחרון,  במבצע  ככה.  אנחנו,  נרחיב. 

ים, וכולם  ילדים בתוך מוסדות החינוך, צהרונ   2,000ממש בהפתעה והיו כמעט  

הצליחו להיכנס לתוך המקלטים לפי לוחות זמנים והכול, וזה באמת יישר כוח  

לפי התרחישים   נדיר. אנחנו בדרך כלל  זה משהו  כי  לסייעות שהיו בזמן אמת 

איזושהי   נקבל  עימות,  להיות  שהולך  מראש  התרעה  נקבל  העורף,  פיקוד  של 

ים כמעט נפתחים אלא  דקות כל המקלט   7הכנה. והמקלטים בעיר, אנחנו, תוך  

-דקות שהכול פתוח. בזמן, מ  10-אם יש איזה משהו בודד, אז בוא נגיד הגענו ל 

כי    –מה שנקרא. ולכן ראינו שיש פער גם בשירות הפסיכולוגי החינוכי    100-ל  0

ובגנים   מיגונית.  שם  מוסיפים  אנחנו  אז  יעבדו,  אמת  בזמן  גם  הפסיכולוגים 

 ם בעלי צרכים מיוחדים, נחליאלי ראינו שיש פער בגלל שה

 )מדברים יחד( 

ספר   י. גסר: בבית  שנמצא  למקלט  להגיע  להם  קשה  יותר  בדיוק.  להם,  קשה  יותר 

 אחדות. 

 נכון.  צ. אבישר:

את   י. גסר: להם  מקצרים  אנחנו  אז  ברק,  מרחוב  השני  מהצד  שיושב  מקלט  עוד  ויש 

המרחק על ידי זה שנוסיף גנים מנדלברוט והרב ויצמן. מחר אמור להגיע סוקר  

שני   ליצור  אפשרות  יש  האלה  הגנים  בתוך  כי  מהנדס,  העורף,  מפיקוד  מיגון 

בדוק ולאשר  מתחמים מוגנים ואנחנו ניצור אותם בתוך הגנים. מחר הוא מגיע ל

לנו את זה בצורה מסודרת של מומחה ואנחנו גם שם נגמור עם הפער. יש לציין  

בגן רחל המשוררת   בגן אלישבע הוסיפה כבר שנה שעברה מיגונית,  שהעירייה 

 בהרב קוק גם הוספנו. כלומר מבחינת מיגון, ברגע שאנחנו נשלים את זה, 

 כלומר, לא, אני רוצה לחדד את זה.  מ. יוסי:

 ואני רוצה גם לחדד עוד משהו,  סר:י. ג

 )מדברים יחד( 

 ברשותך, עוד שנייה,  י. גסר:

 כבר הוספנו בעבר,  מ. יוסי:
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 הוספנו.  י. גסר:

 ואז לא צריך,  מ. יוסי:

הקורונה   י. גסר: בגלל  אבל  שלנו,  העבודה  בתוכנית  היו  אלה  גם  לא.  לא,  אלה,  וגם 

 טיפה. שמפעלים לא עבדו ולא כלום אז זה התעכב 

 מרקוביץ', למה אין מילה טובה לשמוע?  דובר: 

 טוב. מי בעד?  י. גסר:

 הוא לא יודע, אין לו מילון כזה. דובר: 

 כולם בעד.  י. גסר:

 מילה טובה לשמוע,  דובר: 

 הוא לא למד את זה בעברית. הוא מדבר באנגלית, כיתה ג', דובר: 

 

  -₪  140,000אישור פתיחת תב"ר בסך לסדר היום,   15אישור סעיף 

 רכישת מיגוניות למוסדות חינוך 

 פה אחד ;  -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

ביטול החלטה מספר   .16   10/20מפרוטוקול מועצה מספר    164אישור 

 פיס לנוער במשכנות האומנים  ןהקמת מועדו  –  2.9.2020מיום 
 

סעיף   י. גסר: מס'  16טוב,  החלטה  ביטול  אישור  מס'    164.  מועצה    20/10מפרוטוקול 

 הקמת מועדון פיס לנוער במשכנות אמנים. מי בעד?  – 2.9.2020מיום 

 מה הלוח זמנים של זה, אגב?  צ. אבישר:

זה, אנחנו כרגע מול הפיס וזה גם משהו שיקום בפחות משנה. ברגע שנקבל את   י. גסר:

 האישור לצאת למכרז אנחנו פחות משנה זה יהיה, מי בעד? כולם בעד. 

  164אישור ביטול החלטה מספר דר היום,  לס 16אישור סעיף 
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פיס   ןהקמת מועדו  –  2.9.2020מיום  10/20מפרוטוקול מועצה מספר 

 לנוער במשכנות האומנים

 פה אחד  -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

תב"ר    .17 פתיחת  בסך    אישור  האומנים  במשכנות  לנוער  פיס  מועדון  הקמת 

6,480,904     ₪ 

 מקורות מימון: מפעל הפיס  
 

תב"ר  17וסעיף   י. גסר: פתיחת  אישור  אמנים    –.  במשכנות  לנוער  פיס  מועדון  הקמת 

 מיליון. מקורות מימון: מפעל הפיס. מי בעד? כולם בעד. 6,480,904בסך 

אישור פתיחת תב"ר הקמת מועדון פיס  לסדר היום,   17אישור סעיף 

 ₪     6,480,904לנוער במשכנות האומנים בסך 

 פה אחד  -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

 ? 16לא דילגת על   דוברת:

 כולם בעד.   – 17כולם בעד.   –אמרנו  16על מה? לא, לא,  י. גסר:

 

   7.845ס ריבלין( מסך  מרכז פיס לחינוך גופני )בי"  1339אישור הגדלת תב"ר מס'  

  מיליון  8.045מיליון לסך  

 ועכשיו אני חוזר לסעיף שהוספנו.  :גסר י.

 .  2סעיף  דובר: 

מרכז פיס לחינוך גופני בי"ס ריבלין בסך    –  1339מס'    כן. אישור הגדלת תב"ר י. גסר:

לסך    7.845 של    8.45מיליון  הגדלה  פה  יש  של    200מיליון,  פיתוח  מקרן  אלף 

 הרשות. מי בעד? כולם בעד. ואישור פרוטוקולים. אין שאלות. מי בעד? 
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 רגע. ועדת,  צ. אבישר:

 כן? י. גסר:

 )מדברים יחד( 

 וועדה?מצורף הפרוטוקול של ה צ. אבישר:

 למה?  י. גסר:

 מצורף. לא, זה תמיכה נוספת מעבר לתמיכות הקודמות,  ד מלכה:"עו

 זה תמיכה נוספת לצופים שהם ביקשו בקשר לרכז. יש את זה, צירפנו.  י. גסר:

 

מרכז   1339מס'  הגדלת תב"ראישור  לסדר היום,    מחוץאישור סעיף 

 מיליון   8.045מיליון לסך    7.845פיס לחינוך גופני )בי"ס ריבלין( מסך 

 פה אחד   -חברי המועצה הצביעו בעד 

 אז הישיבה,  י. גסר:

 ננעלה.  ד מלכה:"עו

 רגע, חשוב להגיד ברכות לנשיא חדש של מדינת ישראל.  י. גסר:

 יחי הנשיא.  דובר: 

 יש נשיא.   דובר: 

 

 

 הישיבה סוף 


