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 07/21פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין 

 "א תשפ איירב כ"ג, 2021  מאיב 05ביום  ד', 

 עיריית קריית מוצקין 

  משתתפים:

 ראש העיר   -   מר חיים צורי  •

 סגן ראש העיר   -   מר מנשה צורף  •

 סגן ראש העיר -   מר אבי רוטמן •

 העיר משנה לראש  -   יוסי מרקוביץ •

 משנה לראש העיר  -   מר יוסי פדידה  •

 חברת מועצה  -   גב' הילה פפר •

 חברת מועצה  -   גב' עדי שושני  •

 חבר מועצה -   מיכאל ויצמן מר  •

 חבר מועצה   -   מר יריב ענבר  •

 חבר מועצה   -   מר איתי צורף  •

 חברת מועצה  -  גב' מרינה רחמימוב  •

 חבר מועצה -   מר צבי אבישר  •

 חברת מועצה   -   רוסמן גב' עפרה  •

  :משתתפים נוספים

 העירייה מנכ"ל  -    מר יריב גסר  •

 היועץ המשפטי -  עו"ד בן ציון מלכה •

 מ"מ גזבר העירייה  -   גב' נילי רואש •

 ה רכזת ישיבות המועצ -   גב' אורלי גנון •
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 חסרים:

 מ"מ וסגן ראש העיר  -   עומר זוהר •

 חבר מועצה  -   מאיר דהאן  •

      

 על סדר היום:

 קריאת פרק בתנ"ך.   .1

מס'   . 2 מועצה  ישיבת  פרוטוקולים:  מן   3.3.21מיום    05/21אישור  שלא  מועצה  וישיבת 

 .17.3.21מיום  06/21המניין מס'  

  שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף: .3

פארק  -סוסי פוני בחי  3האם הרכבת עשרות מבקרים בזה אחר זה על גביהם של   א. 

 וארגון גני החיות הישראלי, ומה עושה   WAZA ,EAZAעומדת בתקנים של   

 העירייה כדי להבטיח שמקרים של פגיעה חמורה ברווחתם של בעלי חיים,    

 לצורך סיפוק הנאתם של המבקרים ובכלל, לא יישנו?   

 - , בדבר כניסה חינם לחי 4.6.2020לטת מועצת העיר מישיבתה מיום האם הח ב. 

 מדוע?   –מיושמת, ואם לא  70פארק עבור תושבי העיר שגילם מעל   

לשנת   .4 ילדים  לגני  "גוגלה"  תוכנית  תב"ר  פתיחת  ₪.  120,000בסך    2021אישור 

 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

וצעירים   .5 לנוער  תוכנית  תב"ר  פתיחת   ₪.   80,000בסך    2021לשנת  אישור 

 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

לשנת   .6 ומתנדבים  לעולים  פעילות  תב"ר  פתיחת   ₪.  60,000בסך    2021אישור 

 מקורות מימון: מפעל הפיס. 

מס'   .7 החלטה  ביטול  מועצה    7אישור  רישוי   8.1.20מיום    01/20מפרוטוקול  רפורמת 

 ₪.  329,628עסקים בסך  

רפורמת רישוי עסקים   3.3.21מיום    05/21מפרוטוקול מועצה    48אישור החלטה מס'   .8

 ₪.   61,408דיגיטציה בסך  

בסך   .9 עסקים  רישוי  רפורמת  תב"ר  פתיחת   ₪.   255,718אישור 

 מקורות מימון: משרד הפנים.  

בסך   .10 פארק  אמפי  פיס  מבני  שיפוץ  תב"ר  פתיחת   ₪.   561,003אישור 

 מפעל הפיס. מקורות מימון: 
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 20,718,708מסך    2בניית חט"ב יונתן מ. האמנים מ.צ.  1267אישור הגדלת תב"ר מס'   .11

לסך    הגדלה    ₪21,616,411  )סה"כ   ₪897,703  .)₪ 

 אושר   תיקון לאישור      מקורות מימון  

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

 ₪       6,745,556   ₪    7,643,249     משרד החינוך  

        21,616,411   ₪   20,718,708    ₪ 

בסך   .12 צעירים  למרכז  הישן  העירייה  בנין  התאמת  תב"ר  פתיחת   ₪.   667,000אישור 

 (.2020מימון: קרן בלתי ייעודית )תמרוץ יחידות דיור לשנת  

מס'   .13 החלטה  תיקון  מועצה    52אישור   :3.3.21מיום    05/21מפרוטוקול 

מס'    1170מס'    תב"ר  ותב"ר  העירונית  להתחדשות  עירונית  גנ"י   1273מנהלת   בניית 

 (. 2021להוציא מטבלת סגירת תב"רים )תב"רים פעילים בשנת    –רח' חשמונאים  

 : 2020אישור סגירת תב"רים נוספים לשנת  .14

 מרכז פסגה  –בדיקות לחיזוק מבנים  943תב"ר מס'  

 פסגה –בדיקות לחיזוק מבנים  955מס'  תב"ר 

 בניית מעון יום במשכנות האומנים  1162תב"ר מס'  

 כיתות בבי"ס בגין  6תוספת  1164תב"ר מס'  

   2015פרויקט חינוך וקהילה  1167תב"ר מס'  

 שצ"פ מתחם כורדני  1225תב"ר מס'  

 נגישות אקוסטית חושית גן זיידן א'   1278תב"ר מס'  

( באגף החינוך, תוקף הארכה 70הארכת העסקה של גב' בלומה פקר )מעל גיל  אישור   .15

 בהתאם לנוהל משרד הפנים. 31.12.21  – 21.4.21-מ 

גיל   .16 )מעל  כהן  יצחק  מר  של  העסקה  הארכת  תוקף 70אישור  תורנית,  תרבות  כרכז   )

 בהתאם לנוהל משרד הפנים.   31.5.22 – 1.6.21-הארכה מ 

 פרוטוקולים:אישור  .17

 3.3.2021מיום  02/21ישיבת ועדת כספים  - 

במקרקעי   53/20מכרז    -  זכויות  לרכישת  הצעות  להציע  הזמנה  בדבר  החלטה  קבלת 

 .3.3.21קרית מוקצין מיום  3דירה בשביל סביון  –העירייה 

בדבר ביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת של גנים ציבוריים בתחום העיר   07/21מכרז    - 

 . 11.4.21קרית מוצקין מיום 
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 .16.3.21ישיבת ועדת מל"ח מיום  - 

 . 7.4.21מיום  2ישיבת ועדת תמיכות מס'  - 

 . 8.4.21מיום  3ישיבת ועדת תמיכות מס'  - 

 . 19.4.21מיום  (2ישיבת ועדת משנה לאכיפה ) - 

 .1ועדת מלגות מס'  - 

 . 31.12.2020דו"ח כספי חכ"ל ליום  - 

 תוספת לסדר היום:

 ₪ לסך  300,000שדרוג מע' מים בקרה והשקיה מסך  1292אישור הגדלת תב"ר מס'  .1

 ₪(.  ₪200,000 )סה"כ הגדלה  500,000 

 אושר    תיקון לאישור    מקורות מימון 

 ₪ 300,000   ₪  500,000  קרן פיתוח כללי   

תב"ר .2 הגדלת  )מצ  1286מס'    אישור  האומנים  במשכנות  רבין  חט"ב  מסך 2בניית   )

 ₪(  ₪192,972 )סה"כ הגדלה  ₪24,558,091 לסך  24,365,119 

 אושר    תיקון לאישור    מקורות מימון 

 ₪   24,365,119   ₪   24,558,091   משרד החינוך  

 .  4.5.21מיום  2אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  .3

 פ ר ו ט ו ק ו ל

טוב. אז שלושה סעיפים לתוספת בסדר יום. אחד זה אישור הגדלת תב"ר   י. גסר:

.  500,000לסך   300,000שדרוג מערכות מים, בקרה והשקיה מסך  1292

בניית חט"ב רבין במשכנות. יש   1286שתיים, אישור הגדלת תב"ר מס' 

מיום   2הגדלה של הסכום. ושלוש, אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס' פה 

 . מי בעד להוסיף? כולם בעד.4.5.21

    אישור הוספת סעיפים לסדר היום כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 קריאת פרק בתנ"ך  .1

 יוסי פדידה קורא פרק בתנ"ך. 
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וישיבת מועצה    3.3.21מיום    05/21אישור פרוטוקולים: ישיבת מועצה מס'   . 2

 17.3.21מיום  06/21שלא מן המניין מס' 

 .  05/21אישור פרוטוקולים. ישיבת מועצה מס'  י. גסר:

   לסדר היום, אישור פרוטוקולים כמפורט  2סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 הלאה.   ח. צורי, רה”ע:

 צורף:שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי   .3

פארק  -סוסי פוני בחי 3האם הרכבת עשרות מבקרים בזה אחר זה על גביהם של  א.

וארגון גני החיות הישראלי, ומה עושה העירייה כדי   WAZA ,EAZAעומדת בתקנים של 

להבטיח שמקרים של פגיעה חמורה ברווחתם של בעלי חיים, לצורך סיפוק הנאתם של  

 המבקרים ובכלל, לא יישנו? 

פארק  -, בדבר כניסה חינם לחי 4.6.2020האם החלטת מועצת העיר מישיבתה מיום  ב.

 מדוע?  –ם לא מיושמת, וא 70עבור תושבי העיר שגילם מעל 

שאילתות מטעם חבר המועצה מר איתי צורף. א' האם הרכבת עשרות   י. גסר:

סוסי פוני. טוב, אתם רואים את   3מבקרים בזה אחר זה על גביהם של 

הסעיף. עד כמה שידוע לעירייה הביקורות שהיו שם של הארגונים של גני  

עקבות פניה  החיות הביקורות היו חיוביות. הנושא גם היה בבית משפט ב

של תנו לחיות לחיות ובית משפט אמר את דברו. סעיף ב' האם החלטת  

 מועצת העיר, 

 יריב, יריב, השאלה לא על בית המשפט, על הארגונים.   א. צורף:

 הארגונים עד כמה שידוע לנו היו שם בביקורת והכול היה בסדר. י. גסר:

 עכשיו, לאחרונה?  א. צורף:
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 עכשיו.    זה לא דיון ח. צורי, רה”ע:

לא דיון. אני נותן לך את התשובה כמו שאנחנו יודעים. אפשר לפנות   י. גסר:

 לרשת המתנ"סים לקבל מידע יותר בעניין.

בדבר כניסה חינם לחי   4.6.20האם החלטת מועצת העיר מישיבתה מיום   

 מיושמת. כמו שידוע לנו כן. 70פארק עבור תושבי העיר שגילם מעל 

תב"ר .4 פתיחת  לשנת    אישור  ילדים  לגני  "גוגלה"  בסך   2021תוכנית 

 מקורות מימון: מפעל הפיס ש"ח  120,000

בסך   2021אישור פתיחת תב"ר תוכנית "גוגלה" לגני ילדים לשנת  י. גסר:

 ₪. מקורות מימון מפעל הפיס. מי בעד? כולם בעד.  120,000

    תוכנית גוגלה כמפורט לסדר היום אישור פתיחת תב"ר  4סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

לשנת   .5 וצעירים  לנוער  תוכנית  תב"ר  פתיחת   ₪  80,000בסך    2021אישור 

 מקורות מימון: מפעל הפיס

₪.   80,000בסך  2021אישור פתיחת תב"ר תוכנית לנוער וצעירים לשנת  י. גסר:

 מפעל הפיס. מי בעד? 

 תוכל להסביר אבל על,  א. צורף:

 על התוכנית.   צ. אבישר:

זה תוכניות שאנחנו הגשנו במסגרת אמות מידה שאנחנו מקבלים ממפעל   י. גסר:

אחוז אמורים להיות מופנים לחברה וקהילה. בזמנו אם אתם   15הפיס  

זוכרים אישרנו תוכנית חומש, אבל בגלל שהיו שינויים בגלל הקורונה יש  

ם אחרים.  חלק מהדברים שלא עשינו אז הפנינו את זה עכשיו לדברי 

למשל אנחנו עושים עכשיו אירוע למתנדבים של הצעירים אז זה כספים  
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 שיגיעו גם מפה. זה בגדול. מי בעד? כולם בעד. 

לסדר היום , אישור פתיחת תב"ר תוכנית לנוער ולצעירים    5סעיף 

   כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

  ₪   60,000בסך  2021פעילות לעולים ומתנדבים לשנת  אישור פתיחת תב"ר .6

 מקורות מימון: מפעל הפיס

  60,000בסך  2021אישור פתיחת תב"ר פעילות לעולים ומתנדבים לשנת  י. גסר:

 ₪. מפעל הפיס. מי בעד? 

 לאן זה הולך בתוך העירייה? לאיזה, מי מפעיל את התוכניות האלה?  א. צורף:

ככה, זה מחולק לכמה. גם דרך שרי כלפון, הפעילות   מי שמפעיל יש לנו י. גסר:

מתנדבים פה ברחבי העיר, אז   800שהיא עושה למתנדבים, יש לה כמעט 

חלק מהפעילויות אנחנו מכניסים דרך שם. חלק הולך למועדונית  

שפתחנו לעולים מהקהילה האתיופית שאנחנו מפעילים עם איגום  

ם במרכז הצעירים  משאבים עם הקליטה וחלק למתנדבים שנמצאי

ששירלי מפעילה אותם, היום הם נותנים סיוע לקשישים, לניצולי שואה  

 וכל מיני מצבים כאלה.  

 אבל מה עושים עם הכסף?  א. צורף:

עם הכסף יש גם לפעילות, למשל במועדונית לעולים האתיופיים זה הולך   י. גסר:

היצירה    להפעלות, כלומר רכישת מחשב, החוגים, היצירה, כל הציוד של

אנחנו רוכשים דרך שם, אירועים עבורם, לתת להם כמו אירוע של  

מי    6הוקרה כמו שאנחנו עושים עכשיו. דברים כאלה. אוקי. אז סעיף 

 בעד? כולם בעד.  

לסדר היום אישור פתיחת תב"ר פעילות לעולים    6סעיף 
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    ולמתנדבים כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 

רפורמת    8.1.20מיום    01/20מפרוטוקול מועצה    7ביטול החלטה מס'  אישור   .7

 ₪  329,628רישוי עסקים בסך 

מס'   .8 החלטה  מועצה    48אישור  רפורמת    3.3.21מיום    05/21מפרוטוקול 

 ₪  61,408רישוי עסקים דיגיטציה בסך 

בסך   .9 עסקים  רישוי  רפורמת  תב"ר  פתיחת   ₪   255,718אישור 

 ניםמקורות מימון: משרד הפ

  8.1.20מיום  01/20מפרוטוקול מועצה    7אישור ביטול החלטה מס'   י. גסר:

, זה עקב הנחיה של משרד  9-ו  8רפורמת רישוי עסקים. זה מתחבר לסעיף 

הפנים בזמנו פתחנו תב"ר לפי הנחיה שלהם ועכשיו הם שינו את הנוהל,  

 באותו עניין. אז מי בעד הסעיפים האלה? 9,  8, 7אז סעיפים 

 רפורמה שמה? לא באמת חזרנו לפרוטוקול של,  צורף:א. 

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים הם נתנו כספים גם לפרסום, גם   י. גסר:

לכתיבת תוכנית אב לטיפול בעסקים וגם לנושא של שכר. ואנחנו  

 מתניעים את הדברים ויש אבני דרך ולפי זה אנחנו מקבלים את הכספים.  

 אז זה לא לעסקים, זה לרישוי עסקים.  א. צורף:

מי בעד הסעיפים   9,  8, 7ם. בדיוק. אז זה פעילות העירייה לרישוי עסקי י. גסר:

 כולם בעד.   האלה?

לסדר היום העוסקים ברפורמת רישוי עסקים   9ו 8  7סעיפים 
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   כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

בסך   .10 פארק  אמפי  פיס  מבני  שיפוץ  תב"ר  פתיחת   ₪   561,003אישור 

 מקורות מימון: מפעל הפיס

אלף. מקורות   561תב"ר שיפוץ מבני פיס אמפי פארק בסך אישור פתיחת  י. גסר:

 מימון מפעל הפיס. מי בעד?  

 אתה יכול להסביר רגע,   א. צורף:

 אבל תסביר רגע.  צ. אבישר:

 ויש שמה בלאי טבעי.   2002כן. תראו, האמפי פארק נבנה בשנת  י. גסר:

 מדובר על האמפי עצמו.   א. צורף:

אות, יש בלאי של הבמה, יש בלאי של נושא  האמפי, יש בלאי של הכיס י. גסר:

של נגישות שצריך להתאים דברים נכון לעכשיו. המספרים, התאורה, כל  

מיני דברים. אז במסגרת אמת מידה שלנו בפיס ביקשנו תקציב כי  

 האמפי נבנה ע"י הפיס, בסיוע מפעל הפיס. 

העירייה  אתה יכול אבל להסביר את, שוב את חלוקת העבודה כאן בין  א. צורף:

 לבין המתנ"ס, שמדובר בעצם במתחם שהוא שימש את המתנ"ס, נכון?  

 כן, אבל המבנים הם שלך, הם קיבלו הפעלה.  י. גסר:

 כן, אז בגלל שזה,  א. צורף:

בגלל שהמבנה הוא שלך, זה כמו שאתה משכיר למישהו דירה ויש נזק,   י. גסר:

 הוא פונה אליך. אותו דבר. 

 כן.  א. צורף:
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 אז מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

   לסדר היום אישור פתיחת תב"ר כמפורט 10סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

מסך  2מ.צ. בניית חט"ב יונתן מ. האמנים   1267אישור הגדלת תב"ר מס'  .11

 ₪(  ₪897,703 )סה"כ הגדלה  ₪21,616,411 לסך  20,718,708

 אושר   תיקון לאישור      מקורות מימון 

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

 ₪     6,745,556   ₪    7,643,249     משרד החינוך 

       21,616,411   ₪   20,718,708   ₪ 

בניית חט"ב. פה יש הגדלה ממשרד  1267מס' אישור הגדלת תב"ר  י. גסר:

 החינוך. זה תוספות שאנחנו מקבלים, יש פה הגדלה. מי בעד? 

 יש לזה קשר עם הסעיף שיש תוספת לגביו, לגבי החטיבה השנייה?  א. צורף:

חטיבות וכל פעם יש    3חטיבות. היום בונים  4איפה? כן, הרי אנחנו   י. גסר:

שמגיע לך על ביסוס קרקע וכל מיני כאלה שזה בא  שינויים על תוספות 

 כאילו אחרי ההרשאות עצמן. אז כל פעם אנחנו מעדכנים. 

 מה הסיבה שיש שוני כאילו בעדכונים?   א. צורף:

שוני שהתוספות אתה מדווח אותם רק בסוף, אחרי שקיבלת הרשאות.   י. גסר:

תוספות זה    יש אבני דרך גם פה, דיווחת על בינוי, דיווחת על פיתוח,

בסוף. אז אם נגיד על ביסוס קרקע בגלל שאנחנו אדמה חולית מגיע לך  

אחוז מהפרויקט אז אתה מקבל כל פעם את הכספים עפ"י   5עוד 

 דיווחים.  

 החטיבות האלה הרי הן גם סמוכות אני מבין, נכון?  א. צורף:

  הן סמוכות, לפעמים הם מעמיסים בגלל שההרשאות הם שתי הרשאות י. גסר:
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כלומר לכל חטיבה, אבל יש דברים שהם משותפים אז לפעמים זה  

 מועמס על חטיבה אחת. טוב, מי בעד? כולם בעד.  

   כמפורט  1267לסדר היום , אישור הגדלת תבר   11סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

התאמת בנין העירייה הישן למרכז צעירים בסך   אישור פתיחת תב"ר .12

667,000  ₪ 

 ( 2020מימון: קרן בלתי ייעודית )תמרוץ יחידות דיור לשנת 

התאמת בנין העירייה הישן למרכז צעירים בסך   אישור פתיחת תב"ר י. גסר:

 ₪, מימון קרן בלתי ייעודית. מי בעד?  667,000

 תסביר קצת. מה זה קרן בלתי ייעודית?  צ. אבישר:

בית העירייה הישן אנחנו משפצים אותו, משדרגים אותו, מתאימים   י. גסר:

אותו להיות מרכז צעירים שייתן מענה לחתך גילאים רחב שזה 

ים של נוער, חיילים משוחררים, חיילים, צעירים, עד גילאים,  מהגילא 

ויהיו שם פעילויות. יהיו שם מרחבי למידה לסטודנטים,   35אפילו עד גיל 

, יהיה שמה כל מיני הפעלות, הדרכות, הרצאות,  we workיהיה שמה 

דברים שיהיו, קורסים, הכול יהיה שם כי המבנה הקטן שנמצא היום ליד  

 נותן מענה.    הרכבת הוא לא

 מה זה הקרן הבלתי ייעודית? צ. אבישר:

קרן בלתי ייעודית זה במסגרת תמריצים שנתן משרד הפנים על אישורי   י. גסר:

בניה, ככל שניתנו יותר אישורי בניה הרשות קיבלה איזשהו תמרוץ. ועל  

 בזכות כל הבניה שהייתה פה.  667,000קיבלנו  2020שנת 

 הבלתי ייעודית?   אגב מה סך הקרן צ. אבישר:

 מיליון, משהו כזה, בהתחלה.  2זה משתנה. בזמנו קיבלנו, נילי, נדמה לי  י. גסר:
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 אבל בסך הכול. היא מתעדכנת כל, זה לחודש ימים, זה מתעדכן?   צ. אבישר:

, אתה מדווח את מה  2018-20,  2016-18הם אומרים לך דווח נגיד שנים  י. גסר:

 ומקבל איזשהו סכום.   שהיו אישורי בניה בתקופות האלה

יוסי, אני אשאל אותך אולי, יוסי מרקוביץ. הבניין הזה ממתי הוא, כמה   א. צורף:

 שנים הוא שירת את העירייה, אתה יודע לומר פחות או יותר?

 .  63. הקומה הראשונה  63. 60-הקומה השנייה שלו משנות ה י. מרקוביץ:

עוסק בתחום הזה. אם   השאלה היא גם לשניכם, גם אליך כי אתה א. צורף:

נשארת בבניין הזה איזושהי הנצחה מסוימת לפעילות שהייתה שם, גם  

בגלל הפעילות שהייתה שם כשלעצמה חשובה, גם בגלל הסמיכות למגדל  

 המים שהוא בעצמו סמל.  

 מגדל המים זה דבר אחד.  י. מרקוביץ:

 ברור, שני דברים שונים.   א. צורף:

ידו זה דבר אחר והבניה הראשונה שלידו זה דבר  ואולם הספורט של י. מרקוביץ:

אחר. בנין עירייה זה בנין עירייה, לא עושים מזה סיפור. טוב מאוד  

 שאנחנו משמישים אותו לצורך, 

 בוודאי.  א. צורף:

 אני מניח שכל זמן שהוא יהיה שמיש אז יהיה שם איזה שלט, י. מרקוביץ:

 הלוח. כן, אני מדבר אפילו ברמת  א. צורף:

יותר מזה כרגע אין בו, אין בו היסטוריה כזאת גדולה. ההיסטוריה   י. מרקוביץ:

 נרשמת במקום אחר לגמרי.  

   התכוונתי ברמת הלוח. א. צורף:

 אם זה מה שמפריע לך נדאג שיהיה גם לוח.  י. מרקוביץ:
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 לא מפריע לי, אתה יודע,   א. צורף:

העיר, נשאר גם סמל העיר, שמעתי   בינתיים מעל שער הכניסה יש סמל י. מרקוביץ:

שהוא יישאר שמה ובחזית השנייה ישנה אנדרטה שהיא גם תישאר שמה.  

לא נוגעים בשום דבר, כל השינויים שנעשים זה שינויים פנימיים של  

 מחיצות וחדרים. אין פה, 

 מאה אחוז. א. צורף:

 אוקי. אז מי בעד?   י. גסר:

הישן, ליד הרכבת? כבר יודעים מה יעשו שם או  יריב, יש תוכנית למקום  צ. אבישר:

 שזה כרגע הופך להיות מבנה ריק? 

יכול  לא, עדיין לא. כלומר יהיה שמה גם חלק מהפעילות וגם פה ובעתיד  י. גסר:

 שיהיה משהו שם. כרגע לא. טוב, מי בעד? כולם בעד.  להיות

   לסדר היום , אישור פתיחת תב"ר כמפורט 12סעיף 

 פה אחד -המועצה הצביעו בעד חברי 

מס'   .13 החלטה  תיקון  מועצה    52אישור   : 3.3.21מיום    05/21מפרוטוקול 

בניית    1273מנהלת עירונית להתחדשות העירונית ותב"ר מס'    1170תב"ר מס'  

להוציא מטבלת סגירת תב"רים )תב"רים פעילים בשנת    –רח' חשמונאים    גנ"י  

2021 ) 

. זה  3.3.21מיום  05/21מפרוטוקול מועצה  52מס' אישור תיקון החלטה  י. גסר:

פשוט להוציא מטבלת סגירה ואחר כך אנחנו עושים סגירה נוספת. מי  

 בעד?

 תסביר לנו.   צ. אבישר:

היות ונעשו פעולות נוספות בשנה הזאת על מנת לסגור את התב"ר,   נ. רואש:
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ו ולכן  בתב"ר הספציפי הזה נעשו פעולות נוספות השנה על מנת לאזן אות

אנחנו מביאים אותו שוב לפתיחה ובסוף השנה הזאת הוא ייסגר. זה רק  

 על מנת לאזן אותו, לא יותר. 

 יש הוצאות שגלשו על השנה וסגרנו בטרם עת מה שנקרא. י. גסר:

מדובר על שינויים מינוריים, אבל בכל זאת אנחנו לא יכולים לסגור כל   נ. רואש:

 עוד אפילו שקל אחד לא מאוזן.

 אוקי. מי בעד? כולם בעד.  גסר: י.

    כמפורט 52לסדר היום, אישור תיקון החלטה מס'   13סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 :2020אישור סגירת תב"רים נוספים לשנת   .14

 מרכז פסגה  –בדיקות לחיזוק מבנים  943תב"ר מס' 

 פסגה –בדיקות לחיזוק מבנים  955מס'  תב"ר

 בניית מעון יום במשכנות האומנים  1162תב"ר מס' 

 כיתות בבי"ס בגין  6תוספת  1164תב"ר מס' 

   2015פרויקט חינוך וקהילה  1167תב"ר מס' 

 שצ"פ מתחם כורדני  1225תב"ר מס' 

 נגישות אקוסטית חושית גן זיידן א'   1278תב"ר מס' 

 . מי בעד?  2020אישור סגירת תב"רים נוספים לשנת  י. גסר:

 זה במסגרת איזונים גם?   צ. אבישר:

מסתיים אתה צריך   זה במסגרת הנחיות של משרד הפנים שברגע שתב"ר י. גסר:

לסגור אותו בהחלטה. אז אנחנו מביאים את זה לאישור המועצה. מי  

 בעד? כולם בעד.

  זאת אומרתרק שנייה. כשכתוב נגישות אקוסטית חושית בגן זיידן א',  צ. אבישר:
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 שהושלמה ההתקנה, 

 בדיוק. הושלמה ההתקנה והביצוע כלומר בוצע. מאפסים.  י. גסר:

 נה שאחרי,  זה גולש לש א. צורף:

זה   2020בשנת  זאת אומרת, 2021לא. אם זה מופיע כאן כרגע בשנת  נ. רואש:

 הסתיים לגמרי, כל הפעילות הסתיימה. 

 ולא הושלם, 2020-והתב"רים האחרים שנפתחו ב א. צורף:

אי אפשר לסגור אותו.  תב"ר זה פרויקט מתמשך, עד שהוא לא מסתיים  נ. רואש:

אבל הסתיים זה לא רק הסתיים פעילות בניה או כל מיני, הסתיים גם  

 מבחינה חשבונאית. אז כשזה מסתיים חשבונאית.  

 טוב חברים, מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

   ים כמפורט-לסדר היום, אישור סגירת תב"ר  14סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

הארכת   .15 גיל  אישור  )מעל  פקר  בלומה  גב'  של  החינוך, 70העסקה  באגף   )

 בהתאם לנוהל משרד הפנים  31.12.21  – 21.4.21- תוקף הארכה מ

(. היא סייעת  70אישור הארכת העסקה של גב' בלומה פקר )מעל גיל  י. גסר:

 מלווה באגף החינוך.  

 משובחת.   א. צורף:

זה מגיע לפה. מי בעד? כולם   70כן. אז מאריכים לה ובגלל שזה מעל גיל   י. גסר:

 בעד. 
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לסדר היום אישור הארכת העסקה גב' בלומה פקר   15סעיף 

   כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

( כרכז תרבות תורנית, 70אישור הארכת העסקה של מר יצחק כהן )מעל גיל   .16

 בהתאם לנוהל משרד הפנים  31.5.22 –  1.6.21- מתוקף הארכה 

 אישור הארכה למר יצחק כהן, רכז תרבות תורנית. מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

לסדר היום , אישור הארכת העסקה של מר יצחק כהן   16סעיף 

  כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

יריב, אני מניח שהעובדה שהתקופות שונות זה גם המועד שבו העובדים   א. צורף:

, אבל גם תקופה אחת היא קצרה יותר, זה פשוט בהתאם  70מגיעים לגיל 

 . 22, אחד עד מאי 21לצרכים. זה הסיפור? אחד עד דצמבר 

 זה השלמה לשנה נוספת.   עו”ד מלכה:

 לא, זה לא ממלא שנה, פה זה חצי שנה.   א. צורף:

כן, זה מה שהיא ביקשה. אני יכול כאילו להאריך לה, אבל היא ביקשה   גסר: י.

 לתקופה הזאת להישאר. 

 זה לא משהו שנובע מהנוהל, זה רצון כאילו. א. צורף:

 לא, לא, זה בעקבות בקשה שלה עד לתאריך הזה.  י. גסר:

 תוספת לסדר היום: 
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שדרוג מע' מים בקרה והשקיה מסך    1292מס'  אישור הגדלת תב"ר  .1

 ₪(  ₪200,000 )סה"כ הגדלה   ₪500,000 לסך 300,000

 אושר    תיקון לאישור    מקורות מימון

 ₪ 300,000   ₪  500,000  קרן פיתוח כללי  

שדרוג   1292אז הסעיפים שהוספנו לסדר היום. אישור הגדלת תב"ר מס'  י. גסר:

. מי בעד? כולם  500,000לסך  300,000ה מסך מערכות מים, בקרה והשקיי 

  בעד. 

 זה עבר משרד כאילו או, כלומר מי מבצע,  א. צורף:

לא, מי שמבצע זה הקבלן של אחזקת גינון. יש לו במכרז שלו גם לתת לנו   י. גסר:

 שירות לטיפול בבקרות ובהשקיה דרכו אבל בתקציב שאנחנו מעמידים, 

 מהמכרז, זה היה חלק   א. צורף:

 כן. י. גסר:

 העבודה הזאת.  א. צורף:

 כן, שהוא יכול לבצע את זה.  י. גסר:

 נלקח בחשבון במסגרת המכרז, א. צורף:

 כן. מי בעד? כולם בעד.   י. גסר:

   , כמפורט1292מעל לסדר היום , אישור הגדלת תב"ר  1סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

בניית חט"ב רבין במשכנות האומנים    1286מס'  אישור הגדלת תב"ר  .2

 ₪(   ₪192,972 )סה"כ הגדלה   ₪24,558,091 לסך   24,365,119( מסך  2)מצ

 אושר    תיקון לאישור    מקורות מימון

 ₪   24,365,119   ₪   24,558,091   משרד החינוך 
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בניית חט"ב רבין במשכנות האומנים. פה   1286מס'  אישור הגדלת תב"ר י. גסר:

שוב פעם כמו שאמרנו קודם יש פה הגדלה ממשרד החינוך. מי בעד?  

 כולם בעד. 

  כמפורט 1286מעל לסדר היום , אישור הגדלת תב"ר  2סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 4.5.21מיום  2אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  .3

. יש לכם פה את  4.5.21מיום  2אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  י. גסר:

₪ למלגות, אבל    190,000הפרוטוקול. חשוב לציין שתקציב העירייה הוא 

אנחנו בשיתוף פעולה וזה פרויקט ייחודי שאנחנו יצרנו עם מפעל הפיס  

  190-ועוד ה ₪870,000 במשותף, זה   10,000מלגות של   87ופר"ח נותנים  

מיליון שקל מוענק פה לסטודנטים וזה ביוזמת ראש העיר   תקציב של

לתת את כל הכלים יחד עם פר"ח ויחד עם הפיס ואנחנו מגיעים למלגה  

 של מיליון שקל לסטודנטים וזה יפה מאוד.  

 כמה פעמים בשנה מתכנסת הועדה?  א. צורף:

  1ס' אם אתה רואה כי מ 2אנחנו מתכנסים פעם בשנה. פה היינו, זה מס'  י. גסר:

היינו חייבים כבר להעביר את ההשתתפות שלנו לפיס, אז עשינו  

פרוטוקול אחד שהוא יועד רק למלגות המשותפות ופרוטוקול נוסף לזה.  

אפריל, יש את התאריכים  -אז אנחנו עושים את זה תמיד בחודש מרץ 

שאנחנו מפרסמים את הבקשות, הכול ותמיד בחודש מאי, יוני יש לנו את  

 מחלקים.  הטקס שאנחנו  

  בסופו של דברפר"ח יש בכל הארץ וגם מלגות פיס. השאלה שלי, יריב,  א. צורף:

. השאלה היא  1,019הרשות המקומית נבחנת לפי הדלתא שלה. ופה זה  

 שקלים,  1,000מה הרשות עושה כדי להגדיל את זה. מלגה של רשות 

תראה, אני יכול להגדיל את זה באופן, איך אומרים, טכני. מה הכוונה?   י. גסר:
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אם הייתי בא ואומר כי פה נתנו סכום יפה בהכנסה, תשים לב שהתבחין  

  20אלף שקלים למשפחה, שזה הרבה כסף. יכולתי להגיד רק  25על הוא 

אלף ואז היו נפלטים עוד כמה ובכסף שנשאר אני מחלק אז היו מקבלים  

1,200  . 

 שקל. 190,000התקציב הוא רק  א. צורף:

 נכון.   י. גסר:

 שים את המפתח בצד. אני מדבר איך אפשר להגדיל את התקציב.  א. צורף:

 טה בתקציב של שנה הבאה אם יש אפשרות לרשות,זה בהחל  י. גסר:

 למה? תגיד לו שיתרום מהעמותה שלו.   ח. צורי, רה”ע:

ולהראות מקורות תקציביים אז אפשר להגדיל. אבל כרגע זה תקציב   י. גסר:

שהוא לדעתי מספיק ונתנו מענה פה לכולם. אתה יכול לראות שאפילו  

 בעד? כולם בעד. חריגים הצלחנו פה להגיע לחריגים. טוב. מי

  2מעל לסדר היום , אישור פרוטוקול וועדת מלגות מס'  3סעיף 

 כמפורט

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 אישור פרוטוקולים:  .17

 3.3.2021מיום  02/21ישיבת ועדת כספים  -

קבלת החלטה בדבר הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעי העירייה   53/20מכרז  -

בדבר ביצוע עבודות גינון  07/21מכרז  - 3.3.21קרית מוקצין מיום  3דירה בשביל סביון  –

ישיבת ועדת   - 11.4.21ותחזוקה שוטפת של גנים ציבוריים בתחום העיר קרית מוצקין מיום 

 16.3.21מל"ח מיום 

 7.4.21מיום  2ישיבת ועדת תמיכות מס'  -

 8.4.21מיום  3ישיבת ועדת תמיכות מס'  -
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 19.4.21מיום  (2ישיבת ועדת משנה לאכיפה ) -

 1ועדת מלגות מס'  -

 31.12.2020דו"ח כספי חכ"ל ליום  -

 אישור פרוטוקולים ונאום מהמקום.   י. גסר:

 רגע והצבעה. מי בעד?  עו”ד מלכה:

 פרוטוקולים כולם בעד.   י. גסר:

   לסדר היום אישור פרוטוקולים כמפורט 17סעיף 

 פה אחד -חברי המועצה הצביעו בעד 

 נאום מהמקום של מר  צבי אבישר 

 נאום מהמקום. ציקי.   י. גסר:

טוב. מכובדי ראש העירייה, אתמול פרסמה העירייה הודעה רשמית על   צ. אבישר:

ס בטבע. אני בעד ספורט, אני בעד  כך שהיא החלה להפעיל שיעורי פילטי

שהשקיפות יורדת עד לרזולוציה של פילטיס, אבל זה לא יכול לבוא על  

חשבון עניינים שהעירייה מחויבת בפרסום שלהם ושנוגעים לכל  

התושבים. אני שואל איך זה שלא פרסמת עד היום את ההסכם שלך עם  

יה ולא  חבר מועצת העיר רמלה שהתמודד שם פעמיים לרשות העירי 

ניצח, באמת הסכם מהסרטים, שהוא יתפטר ממועצת העיר רמלה,  

יעתיק את מקום מגוריו מרמלה למוצקין ואתה תכניס אותו להיות  

ממלא המקום שלך במקום עומר זוהר. עומר זוהר רצה לעזוב בינואר  

אבל אישרת לו להתפטר רק בתחילת חודש מאי, אחרי שתפרת את הדיל  

עכשיו כשעומר זוהר מתפטר ואני חושב שזה   עם חבר המועצה מרמלה.

מזכותו של הציבור לדעת צריך להיכנס הבא בתור ברשימת מוצקין נטו,  

את מכתבי ההתפטרות שלחת  אבל מכל הבאים דרשת מכתב התפטרות. 

בשמם למשרד הפנים. כשאין עוד מישהו בתור יש לך אפשרות נדירה  
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ה להכניס למועצה  להכניס מישהו מבחוץ והמישהו מבחוץ שאתה רוצ

הזאת זה תושב חוץ, חבר מועצת העיר רמלה, ואת אותו אדם אתה רוצה  

למנות לממלא מקומך. זה לא נראה לך משהו שראוי לפרסום? אתה ראש  

סגנים במועצה, לא מצאת אף אחד מהם   5שנים, יש לך   28עירייה כבר  

שם  שיהיה ראוי להיות היורש שלך. עד כדי כך שהרחקת לרמלה להביא מ

 יורש. אז לכבודם של תושבי מוצקין,  

 יש לך דקה לדבר.  ח. צורי, רה”ע:

 אין בעיה.  צ. אבישר:

 והדקה עברה. הישיבה ננעלה. ח. צורי, רה”ע:

 שניות.  20אין בעיה.  צ. אבישר:

 לא, יש לך דקה לפי החוק, דיברת דקה. הישיבה ננעלה.   ח. צורי, רה”ע:

 אתם לא רוצים לשמוע?  צ. אבישר:

 מה אתה לא מבין?  ח. צורי, רה”ע:

 אתה גם לא רוצה לשמוע?   צ. אבישר:

 זה לא מעניין אותי השטויות שלך. הפחד שלך ממי שמגיע,  ח. צורי, רה”ע:

 לא, אין לי פחד, אני מכיר אותו, צ. אבישר:

אתה עולה חדש, אתה הגעת מירושלים, הבן אדם שאתה מדבר עליו גדל   ח. צורי, רה”ע:

ונולד פה ולמד פה, היה חבר מועצה גם בקרית מוצקין ואתה עולה חדש  

 ממנו. ואם יש מישהו שאתה מפחד זה 

 

 סוף הישיבה 


