
1 
 

 04-8666313חברת איגמי,                                                                                  עיריית קריית מוצקין
 2018 באפריל 10                                                                              07/18ישיבת מועצה מן המנין   

 

 1 

 2  10/4/2018תאריך                                                                                                            

 3                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 4 

 5 

 6 ראש העיר  -  מר חיים צורי משתתפים:

 7 עיר מ"מ וסגן ראש ה -  מר מנשה צורף  

 8 סגן ראש העיר -  יוסי מרקוביץ  

 9 חבר מועצה -  מאיר דהן  

 10 חבר מועצה -  גב' אתי אשור                    

 11 חבר מועצה -  מר יהושע כהן  

 12 חבר מועצה -  מר שמעון ממן  

 13 חבר מועצה -  מיכאל ויצמן    

 14 חבר מועצה -  מר שמעון ביטון  

 15 רסגן ראש העי -  מר בומה ברח"ד חסרים:

 16 חבר מועצה -  מר נחום מזוז  

 17 חבר מועצה -  מר אבי רוטמן  

 18 חבר מועצה -  עומר זוהרמר   

 19 חבר מועצה -  מר יוסי פדידה  

 20 

 21 מנכ"ל העיריה -  מר יריב גסר  משתתפים נוספים:

 22 היועץ המשפטי - עו"ד בן ציון מלכה   

 23 מ"מ גזבר העירייה -  גב' נילי רואש  

 24 ת ישיבות המועצהרכז -  גב' אורלי גנון  

 25 מר לירן מזמר  

 26 

 27 

  07/18 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המנין

 , כ"ה בניסן תשע"ח2018באפריל  10ביום  ג', 
 
 



2 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2018באפריל  10ין                                                                                             ישיבת מועצה מן המני

   

 1 על סדר היום:

 2 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 3 .7.3.18יום מ 06/18פרוטוקול מועצה מס'  אישור .2

 4שימור חלק בנושא  יוסי מרקוביץ',, מר סגן ראש העירהצעה לסדר יום של  .3

 5 ממבנה ביה"ס "אחדות" טרם הריסתו.

 6 של  18ת לבני נוער עד גיל אישור מועצת העיר לפרויקט המרת קנס מדו"חו .4

 7 הפיקוח העירוני לשירות התנדבות בקהילה. 

 8 אישור מועצת העיר לפיה לא יותר כל שינוע, אחסון, הזרמה או זיקוק של  .5

 9 לכל מטה מאבק שיוקם בנושא.קונדנסט בתחומי העיר ומפרץ חיפה ותצטרף  

 10 .2017אישור דו"ח רבעוני רביעי לשנת  .6

 11 ב'-בינוי ביה"ס "אחדות" שלב א'  ו 1187ות מימון תב"ר מס' אישור שינוי מקור .7

 12 .₪ 13,500,000בסך  

 13 היה      מקורות מימון 

 14  ₪ 12,500,000   --------  משרד החינוך 

 15  ₪ 1,000,000   ₪ 805,976  קרנות הרשות 

 16 -----------   ₪ 12,694,024  מפעל הפיס 

    13,500,000 ₪   13,500,000 ₪  17 

 18 . ₪ 450,000לסך  ₪ 300,000מסך  50%חוזה סימוני הצפון בשיעור של  הגדלת .8

 19  מסך  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  1182אישור הגדלת תב"ר מס'  .9

 20 (. ₪ 52,436)סה"כ הגדלה  ₪ 150,000לסך  ₪ 97,564 

 21 מקורות מימון 

 22  ₪ 68,295    ₪ 68,295  משרד התחבורה 

 23  ₪ 9,2962    ₪ 81,705  קרנות הרשות 

    150,000 ₪   97,564 ₪  24 

 25 הננו  7.3.18מיום  06/18מפרוטוקול מועצה מס'  10בהמשך להחלטה מס'  .10

 26 בהחלטה  25%)במקום  35%מבקשים לאשר תיקון החלטה: הגדלה בסך  

 27 משרד העירייה שלד ומעטפת, מסך  2/2014קודמת( למכרז מס' מג/ 
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 1 (. ₪ 5,488,777הגדלה  )סה"כ ₪ 21,170,998לסך  ₪ 15,682,221 

 2 הננו  7.3.18מיום  06/18מפרוטוקול מועצה מס'  11בהמשך להחלטה מס'  .11

 3 בהחלטה קודמת( 25%)במקום  50%מבקשים לאשר תיקון החלטה: הגדלה בסך  

 4 לסך  ₪ 15,762,616מסך  השלמת מבנה העירייה 6/2015למכרז מס' מג/ 

 5 (.₪ 7,881,308)סה"כ הגדלה  ₪ 23,643,924 

 6 2017תב"רים שנסגרו שנת  .12

 7 תיאור מס' תב"ר 

 8 הלוואה לפיתוח שכונת כורדני קליל  854 

 9 תכנון בית כנסת שכונת כורדני  914 

 10 בן גוריון –חיזוק מוסדות לר. אדמה   932 

 11 אחדות -חיזוק בפני ר. אדמה   949 

 12 הנגשת תחנות אוטובוס פ. שלישית  953 

 13 כיתות גן כורדני 2בניית   965 

 14 בניית גני ילדים בוקסר א'  985 

 15 ביצוע מתקני משחק בצומת צבר  1017 

 16 שיפוצים במבני תרבות ואומנות  1032 

 17 ציוד וריהוט למבני פיס  1034 

 18 שיפוץ גנ"י אלון א,ב, דקל  1035 

 19 2013שיפוץ ושיקום מרחב ציבורי   1037 

 20 2013הטמעת עקרונות במ. חינוך   1043 

 21 ח' אשכולשדרוג תאורת לד ר  1056 

 22 נגישות אקוסטית אורט/בן גוריון  1057 

 23 שיקום משרדי רווחה מבנים מסוכנים  1062 

 24 פעולות אבטחה וציוד בטחון  1069 

 25 תאורת לדים רח' ז'בוטינסקי  1070 

 26 ציוד וריהוט לגני ילדים   1072 

 27 קורצ'אק –נגישות לבתי ספר קיימים   1074 
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 1 סגולהנגישות אקוסטית חושית אולפנה   1077 

 2 שיפוצים באשכול פיס  1078 

 3 תאורת לדים רח' קדיש לוז   1081 

 4 שדרוג מערכות מחשוב בעירייה   1083 

 5 הגברת תאורה רח' החשמונאים  1087 

 6 שיפוץ מוסדות חינוך   1090 

 7 הקמת אנדרטה בפארק הבנים   1092 

 8 תוכנית פיקוח עם עמיגור   1096 

 9 התאמת מבנה גן ילדים אורן   1097 

 10 א 2015פעולות לבטיחות בדרכים   1101 

 11 נגישות אקוסטית/חושית אחדות  1110 

 12 הקמת פיס ירוק גן טקומה  1114 

 13 מועדון נוער אלי כהן  1122 

 14 תכנון ובניית ספריה בבית העירייה   1124 

 15 נגישות אקוסטית / חושית אורט  1128 

 16 נגישות אקוסטית / חושית גן כלנית  1131 

 17 טים שיפוץ מקל  1134 

 18  2016פעולות בטיחות בדרכים   1135 

 19 נגישות אקוסטית / חושית אורט   1149 

 20 פיתוח כיכר בית העירייה החדש  1151 

 21 תחזוקה  –החלפת רכב משאית   1152 

 22 נגישות אקוסטית / חושית גן מנדלברוט   1156 

 23 שדרוג תאורת רחובות  1159 

 24 מיזוג למוסדות חינוך   1165 

 25 סול בכיכר ז'בוטינסקיעבודות פי  1178 

 26 אישור פרוטוקולים: .13

 27 7.3.18מיום  3/18ועדת כספים מס'  
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 1  18.3.18ועדת תמיכות מיום  

 2 

 3 פ ר ו ט ו ק ו ל

 4 

 5 יאת פרק בתנ"ך.קר .1

 6 

 7 הרב ביטון, אתה אמרת שאתה רוצה להגיד משהו, :, רה"עח. צורי

 8זוכר שבשנה שעברה כן, אני רוצה להגיד איזה מחאה ככה, כי אני יודע,  :ביטון ש.

 9אז עשינו איזה, אמרתי איזה מחאה קטנה ואני רואה שהשנה זה עזר, 

 10אולי גם זה. שנה שעברה היה יום הספורט הזה שעשו כולם, יום ספורט 

 11לאומי, זה היה בשבת, אז כשהלכתי לבית הכנסת בנוה גנים ראיתי כולם 

 12י שעשו עם תחנות באמצע, אמרו לי אתה רוצה מים. אז השנה אני ראית

 13 , אם אני רואה נכון. את זה לא בשבת, זה היה ביום חול

 14אז אני רוצה גם למחות על העניין הזה של היופי הזה של המכוניות  

 15הענתיקות שבטח אתה יש לך זה משהו מיוחד לזה, ואני רוצה להגיד 

 16שאם אפשר לעשות את זה בחג, בחול המועד. זה חג, אחד מימי חול 

 17ולעשות את זה במקום לעשות את זה ך כלל המועד, לא עובדים בדר

 18 בשבת שגם הדתיים ייהנו. 

 19 אבל הם לא נסעו בשבת. :דובר

 20 עברתי משמה, ראיתי את זה אבל לא יכולתי להיכנס. :ש. ביטון

 21 הם לא באו בשבת, הם היו מיום שישי סגורות שם. :דובר

 22 רגע, למה לא יכולת להיכנס?  ח. צורי, רה"ע:

 23 אם אתה מטייל, אתה לא יכול להיכנס? למהרגע, אבל   דוברת:

 24 כי זה לא נעים שאני אראה מכוניות בשבת. זה לא,  ש. ביטון:

 25 הן לא נוסעות, הן לא נוסעות. למה? דובר:

 26אם זה ביום  זה גם אנשים שבאים בשבת עם המכוניות. זה לא מתאים. ביטון: ש.

 27ים לעניין חול זה יותר נוח, גם הרבה דתיים יבואו. הרבה דתיים גם מכור
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 1 הזה של מכוניות ענתיקות וכדאי לבוא ולראות את זה.

 2 אנחנו שמענו את מחאתך ונדבר על זה. ח. צורי, רה"ע:

 3אבל אני רוצה להגיד לך שהספורט זה טוב בשבילך, כי אתה הולך ברגל  :דובר

 4 עד נווה גנים, נותנים לך מים בדרך.

 5 

 6 ביץ', בנושא שימור חלק הצעה לסדר יום של סגן ראש העיר, מר יוסי מרקו .3

 7 ממבנה ביה"ס "אחדות" טרם הריסתו.

 8 סגן ראש העיר מרקוביץ, יאללה. . צורי, רה"ע:ח

 9טוב, ההצעה שלי כתובה. מי שקרא אותה יודע על מה מדובר, מאוד  י. מרקוביץ:

 10מבוארת. מדובר על נושא של שימור חלק מבית ספר אחדות. אי אפשר 

 11כנית. ביקשנו לשמר את המגדל לשמר אותו כולו, יש שם בעיה ט

 12המרכזי. דיברתי עם ראש העיר, זה לא דבר פשוט, זה דבר שעולה די 

 13 הרבה כסף, אני מקווה שחיים ימצא תקציב נאות לעניין הזה. 

 14מבחינה טכנית המבנה שאמור להישאר תקוע ממש באמצע מגרשי  

 15הספורט בשביל, קודם בונים את בית הספר החדש ורק אחר כך הורסים 

 16את הישן, והשטח של המגרש הישן מיועד להיות מגרש המשחקים של 

 17 בית הספר החדש. אז זה תקוע שם באמצע איכשהו.

 18אז יש כמה אופציות, או להשאיר את זה ולעשות תכנון אחר או פשוט  

 19כמו שאנחנו בודקים אפשרות לנסר את כל המבנה הזה שאני לא מאמין 

 20מבטון, ולהזיז אותו טיפה  שיחזיק מעמד כי הוא עשוי פה מטיט, לא

 21 הצידה. 

 22או אפשרות שלישית, פשוט לשחזר אותו. זאת אומרת לבנות מחדש,  

 23משהו מחדש, לקחת כמה חלקים מהמקור, המדרגות, ולהפוך את 

 24המקום הזה כמו שאמרתי למוזיאון, תולדות בית הספר וכל הדברים 

 25 האלה. זהו. ההצעה היא פשוטה. זהו.

 26 הלאה.אין. שהו התנגדות? יש למי ח. צורי, רה"ע:

 27 
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 1 של  18אישור מועצת העיר לפרויקט המרת קנס מדו"חות לבני נוער עד גיל  .4

 2 פיקוח העירוני לשירות התנדבות בקהילה.ה

 3  .4סעיף  ח. צורי, רה"ע:

 4 18אישור מועצת העיר לפרויקט המרת קנס מדו"חות לבני נוער עד גיל  י. גסר:

 5 ות בקהילה. של הפיקוח העירוני לשירות התנדב

 6 תסביר. ח. צורי, רה"ע:

 7אני אסביר. הרעיון הוא כזה, בני נוער ששהו בפארקים ומקבלים  י. גסר:

 8 לפעמים דו"חות שהם שוהים בשעות המאוחרות או,

 9 שוהים בפארקים. מתפרעים בפארקים.  ח. צורי, רה"ע:

 10כמה  שוהים ומרעישים ומפריעים. אז בני נוער שיקבלו דו"ח ראשון, יש י. גסר:

 11במצטבר, שקיבלו דו"ח ראשון, שזה הדו"ח תנאים שצריכים להתמלא 

 12הראשון שלהם, לא התחצפו ולא פגעו פיזית בפקח או בשוטר, לא ביצעו 

 13תהיה להם מעשה של ונדליזם בנוסף לעבירה הזאת שהם ביצעו, 

 14אפשרות להגיע לפיקוח העירוני, הפיקוח יפנה אותם למחלקת הנוער 

 15 ילה בהתנדבות. שעות בקהילה של התנדבות. והם יעשו שירות בקה

 16 איך אתה אוכף את זה, יריב? דובר:

 17ע"י זה שהם מגיעים, נרשמים, מגישים בקשה לעשות שעות בקהילה  י. גסר:

 18 את הדו"ח,ולא לקבל 

 19 זה יהיה אפשרות כאילו קנס או שירות בקהילה? דוברת:

 20ה מעקב עליהם, היא היא עושמפנים אותם ליחידת הנוער, יחידת הנוער  י. גסר:

 21מפנה אותם לאן שהם צריכים להתנדב וממלאת אחר כך דו"ח שהם 

 22 ביצעו את השעות, שזה חוזר לפיקוח וככה יומר להם הקנס.

 23 זה לחלוטין חינוכי, אבל רק פעם ראשונה. י. מרקוביץ:

 24אם הוא לא ביצע, אם הוא באמצע התהליך עזב ואם הוא לא מילא את  י. גסר:

 25 כל מכסת השעות,

 26 בטח פעם ראשונה. מה זה.  דובר:

 27  הוא משלם את הקנס. דוברת:
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 1 הוא ישלם את הקנס. י. גסר:

 2 כמה הקנס? דוברת:

 3 בגובה העבירה שהוא עשה.  י. גסר:

 4גם צואת כלבים , זה גם על צואת כלבים לילדים. 475אם זה רעש זה  דובר:

 5עדיין שהם יוצאים עם הכלב והם  18ורק לילדים, לבני נוער מתחת לגיל 

 6 על צואת כלבים.  730לא יודעים אז זה 

 7 ובכמה תמיר את זה, בכמה זמן עבודה? דוברת:

 8 20זה יהיה  730שעות אז  10זה  475לא, אז אנחנו נקבע. לדוגמא אם  דובר:

 9שעות. ברגע שהוא מקבל אישור משירלי, ממועצת הנוער, שאכן עשו את 

 10י ממיר את זה מה שצריך והכול, זה מגיע אלי עם הבקשה שלו ואנ

 11 לאזהרה.

 12 ואיזה עבודות אתה יכול לתת להם? דוברת:

 13  לא אני, זה שירלי. יש לה מספיק.  דובר:

 14 עבודת פר"ח. פרך.  ח. צורי, רה"ע:

 15 יש המון דברים שהנוער מתנדב היום והם ישובצו. י. גסר:

 16 בשיעורים פרטיים לבני נוער.  דובר:

 17 כל מיני דברים.  י. גסר:

 18 מי שיפעיל את זה?יהיה לך  דוברת:

 19 כן, שירלי. דובר:

 20 דרך יחידת הנוער. י. גסר:

 21רק לבדוק את הסיפור הזה, יש פה בעיה ביטוחית. תבדוק אם אתה נותן  י. מרקוביץ:

 22 להם,

 23  כל תלמיד מבוטח בעירייה.  י. גסר:

 24 יפה. י. מרקוביץ:

 25 בתוך העיר. י. גסר:

 26 כולם בעד. טוב. יאללה, מי בעד?  ח. צורי, רה"ע:

 27 
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 1 אישור מועצת העיר לפיה לא יותר כל שינוע, אחסון, הזרמה או זיקוק של  .5

 2 קונדנסט בתחומי העיר ומפרץ חיפה ותצטרף לכל מטה מאבק שיוקם בנושא.

 3אישור מועצת העיר לפיה לא יותר כל שינוע, אחסון, הזרמה או זיקוק  י. גסר:

 4יה של קונדנסט בתחומי העיר ובמפרץ חיפה ותצטרף, כלומר העירי

 5 שיוקם בנושא. אני גם אסביר פה.תצטרף לכל מטה מאבק 

 6חומרים של לוואי של הייצור שזה החומר הנושא של הגז טבעי יוצר  

 7הזה. נודע לנו, יושב פה גם יורי שהוא, ומיכאל, שמרכז גם את הנושא 

 8הזה מבחינת מאבק בנושא והם היו גם בקרית ים, זה עבר גם בקרית 

 9 . ים, גם בחיפה

 10מצב שהוא מזהם את האוויר. מזהם את האוויר הזה יש לו החומר  

 11ברמה שיותר מהמיכל אמוניה. כלומר לקחו את האמוניה מפה ורוצים 

 12 ולשים אותו פה באחסון, להביא את החומר הזה

 13 רגע, מיכל האמוניה מזהם? הוא לא מזהם. ח. צורי, רה"ע:

 14 ברמות שלו,  אבל החומר הזה מזהם לא, הוא יוצר סיכון האמוניה. י. גסר:

 15בתהליך הזיקוק בבתי הזיקוק ואותו שנוצר קונדנסט זה חומר לוואי  י. מרקוביץ:

 16על צריך לעשות, להעביר אותו בהובלה או כל דבר אחר. פה מדובר 

 17זה או לנמל או לכל מקום אחר. ואני חושב שהמאבק הוא שינוע. 

 18  מוצדק, אני מקווה שזה גם יעזור.

 19 אחסן אותו פה במיכלים.לא, הם רוצים גם ל י. גסר:

 20 אנחנו נצטרף למאבק.כן. לא, רוצים לאחסן אותו, כן. בגדול  י. מרקוביץ:

 21 אבל בשינוע זה לא קורה כלום. דוברת:

 22 כן, יכול לקרות בהחלט. י. מרקוביץ:

 23 הזהלא, אבל הם יכולים לעבור בתוך התחומים שלך גם עם החומר  י. גסר:

 24 ה.למקום אחר. את צריכה למנוע גם את ז

 25שינעו פה פחם, ששינעו דברים אחרים, יש לקונדנסט הזה סיכון, הוא  י. מרקוביץ:

 26לא, הסיכון הוא שמיכלית שמשנעת או מיכל שמאחסן יפגע, יתפוצץ, 

 27ייסדק או כל דבר אחר ואז זה רב השפעה. ככה כשהוא עומד בתוך דבר 
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 1 כלום. סגור לא עושה 

 2 זה לא מדויק.  מ. גורין:

 3 לא, יותר זיהום. י. גסר:

 4 , יש לו נדיפות גבוהה יותר בהרבה מנפט גולמי מ. גורין:

 5 ברגע שהוא חשוף. י. גסר:

 6 אז איך אתה רוצה שבתי זיקוק ישנעו את זה? דוברת:

 7 ברמת העיקרון, מ. גורין:

 8 מי אתה? רק סליחה, תציג את עצמך. דוברת:

 9ה של יש עתיד בקרית אני רוב הזמן ראש המטקוראים לי מיכאל גורין,  מ. גורין:

 10שומרי הבית ביאליק, אני קולגה של אורטל ואני עוזר לארגון שנקרא 

 11 שנלחמים נגד הכוונה לשים אסדת טיפול בגז מול חופי דור, כן?

 12אחוז מהמקומות בעולם לשים את  95-כמו שעושים בעכשיו הכוונה היא  

 13שם מהאדמה, אסדת טיפול הגז על פי הבאר. מאיפה שמוציאים את הגז 

 14 ק"מ מחופי ישראל.  120בדרך כלל מטפלים בו שזה 

 15בכזה מצב כשיש לך קונדנסט, מגיעה מיכלית. עושים מכרז בין כל  

 16, מי שמשלמת הכי הרבה כסף לחברה היא זאת שלוקחת החברות בעולם

 17 את הקונדנסט אליה. 

 18 9פה עשו איזה משהו עקום לטובת בז"ן, עושים את האסדת טיפול גז  

 19יקבל, זה גם שמעבר לזיהום האוויר של כל מישור החוף ק"מ מהחוף, 

 20 בנושא הקונדנסט. אומר שבז"ן יהיו סוג של מונופול 

 21ק"מ מהחוף מזרימים את זה בצינורות  9זה אומר פשוט ממרחק של  

 22מבתי התושבים וגם מ'  150לפה, לחוות המיכלים בקרית חיים שזה 

 23 הזיקוק. לאתר חגית ליד יקנעם ומשם זה אמור להגיע לבתי

 24 אין קשר למוצקין. :דוברת

 25זה מאוד קרוב לפה. חוות המיכלים למוצקין הנדיפות של החומר הזה,  מ. גורין:

 26הרי את מכירה את שיעורי התחלואה שיש באזור דגניה בקרית חיים, 

 27 נכון?
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 1 כן. דוברת:

 2הקונדנסט הוא עכשיו זה קורה כשיש שם חומרים יחסית לא נדיפים,  מ. גורין:

 3 בנזן מנפט גולמי. 2ויש בו עד פי  50פי  נדיף עד

 4 זה תלוי, זה תלוי בטמפרטורה של אותו חומר.  :דובר

 5 זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. אתה צודק, מיכאל.  י. מרקוביץ:

 6בלי טמפרטורה מסוימת אתה לא יכול להנדיף שם חומר דולף. יש פה  :דובר

 7יד אני מוביל תהליך, יש פה תהליך שאתה לא יכול לקטוע אותו ולהג

 8מסוים מפה או שאני מאחסן אותו, תלוי באיזה תנאים אתה חומר 

 9 מאחסן אותו. אין דליפה, בקונדנסט לא צריכה להיות דליפה אם הוא, 

 10 לא צריך לעשות פניקה. יש לו תהליך, י. מרקוביץ:

 11 שנה.  50המיכלים פה מאוד ישנים, זה מיכלים מלפני  מ. גורין:

 12נותנים להעביר את המיכלים לקרקעות הצפון זה היה נראה אם הייתם  י. מרקוביץ:

 13בוא, אנחנו הבנו את הפרינציפ, אנחנו גם מכירים אחרת, אבל זה בסדר. 

 14אני לא רוצה אותו לידי זה את הסיפור הזה. קונדנסט הוא לא דבש, 

 15כדי שהוא לא יהיה פה. אנחנו נאשר בטוח וצריך לעשות כל מאמץ 

 16 יקום הדבר הזה.ונצטרף לכל מאבק ציבורי ש

 17 אז יאללה, מי בעד? יופי. קדימה, הלאה. ח. צורי, רה"ע:

 18 

 19 .2017אישור דו"ח רבעוני רביעי לשנת  .6

 20אישור דו"ח, פה צריך תיקון, זה אישור דו"ח חצי שנתי סקור לשנת   י. גסר:

2017 . 21 

 22 איפה? דוברת:

 23 איפה הדו"חות?  י. מרקוביץ:

 24 הדו"חות צירפת להם, נכון?  י. גסר:

 25 לא. :דובר

 26לא, אישרו כבר, הדו"חות האלה אושרו, זה רק הגיע למשרד הפנים,  י. גסר:

 27 אישרו ושלחו אלינו בחזרה. 
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 1 אוקי. אז זה אשרור. י. מרקוביץ:

 2 כן, אשרור. י. גסר:

 3 כי אנחנו לא קיבלנו שום דו"חות. דוברת:

 4 קיבלת, אישרנו את זה כבר קודם. י. מרקוביץ:

 5 ת הדו"חות עצמם, אחר כך זה נשלח למשרד הפניםאישרתם במועצה א י. גסר:

 6 וחזר אלינו.

 7 בסדר. אנחנו בעד. י. מרקוביץ:

 8 אז המלל לא נכון. דוברת:

 9 כן, כן, אז אמרתי אנחנו מתקנים זה אישור דו"ח חצי שנתי סקור, י. גסר:

 10 אשרור, אשרור. י. מרקוביץ:

 11 . אשרור.2017לשנת  י. גסר:

 12 זהו. י. מרקוביץ:

 13 מי בעד? כולם.  ע:ח. צורי, רה"

 14 

 15 ב'-בינוי ביה"ס "אחדות" שלב א'  ו 1187אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .7

 16 .₪ 13,500,000בסך 

 17 היה      מקורות מימון

 18  ₪ 12,500,000   --------  משרד החינוך

 19  ₪ 1,000,000   ₪ 805,976  קרנות הרשות

 20 -----------   ₪ 12,694,024  מפעל הפיס

   0,00013,50 ₪   13,500,000 ₪  21 

 22בינוי ביה"ס אחדות שלב א'  1187אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  י. גסר:

 23. קרנות 12,500,000. מקורות מימון: משרד החינוך 13,500,000ב' בסך -ו

 24 . 12,694,024, היה מיליון. מפעל הפיס 805הרשות 

 25ך הפיס, אז דרך נותן את ההרשאות שלו , משרד החינואנחנו מה שפה 

 26. מי 13,500,000אנחנו מחליפים את ההרשאות. סך הכול זה אותו סכום 

 27 כולם.בעד? 
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 1 

 2 . ₪ 450,000לסך  ₪ 300,000מסך  %50הגדלת חוזה סימוני הצפון בשיעור של  .8

 3 450,000לסך  ₪ 300,000מסך  50%הגדלת חוזה סימוני הצפון בשיעור  י. גסר:

 4 ו את,. החוזה הזה זה החברה שמסמנת לנ₪

 5אני עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שואל למה ברח' חד סטרי צובעים את  י. מרקוביץ:

 6אני כל פעם מעיר הבמפרים בשני הצדדים? לא חבל על הכסף והצבע? 

 7 ומעיר ומעיר.

 8 שמה? ח. צורי, רה"ע:

 9 רח' חד סטרי יש במפרים, י. מרקוביץ:

 10 לפחות,אם אתה עושה עבירת תנועה ונכנס באין כניסה  י. גסר:

 11 אתה יודע מה? יאללה, הולך על זה. י. מרקוביץ:

 12 בדרך כלל לא צובעים, ח. צורי, רה"ע:

 13גם בקדיש לוז יש שני נתיבים, לא צריך לצבוע צובעים שני צדדים. חיים,  י. מרקוביץ:

 14 את הצד האחורי. 

 15 נכון. ח. צורי, רה"ע:

 16 ע.חבל על הכסף, חבל על הבלגן, חבל על הזמן ביצו י. מרקוביץ:

 17 הלאה. טוב. ח. צורי, רה"ע:

 18 למה אנחנו מגדילים? דוברת:

 19כי כל הזמן צובעים. עכשיו לא ראית שצבעו? זה כל הזמן דוהה, רכבים  י. גסר:

 20 נוסעים, זה דוהה.

 21 אין צבע לא דוהה. י. מרקוביץ:

 22 אנשים מתלוננים שמעברי החציה לא רואים אותם. י. גסר:

 23 מי בעד? כולם בעד.  ח. צורי, רה"ע:

 24 

 25  מסך  2017סימון כבישים והתקני בטיחות  1182אישור הגדלת תב"ר מס'  .9

 26 (. ₪ 52,436)סה"כ הגדלה  ₪ 150,000לסך  ₪ 97,564

 27 מקורות מימון
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 1  ₪ 68,295    ₪ 68,295  משרד התחבורה

 2  ₪ 29,296    ₪ 81,705  קרנות הרשות

   150,000 ₪   97,564 ₪  3 

 4 2017סימון כבישים והתקני בטיחות  1182אישור הגדלת תב"ר מס'  י. גסר:

 5. פה אנחנו הגדלנו את החוזה ופה אנחנו ₪ 150,000לסך  97,564מסך 

 6של מגדילים את התב"ר. תשימי לב שהתב"ר הוא לא באותו גובה 

 7 החוזה עצמו, אנחנו מגדילים לפי הצורך ולפי קצב העבודות שלנו. 

 8 כולם. מי בעד? ח. צורי, רה"ע:

 9 

 10 הננו  7.3.18מיום  06/18מפרוטוקול מועצה מס'  10ה מס' בהמשך להחלט .10

 11 בהחלטה קודמת(  %25)במקום  %35מבקשים לאשר תיקון החלטה: הגדלה בסך 

 12  ₪ 15,682,221משרד העירייה שלד ומעטפת, מסך  2/2014למכרז מס' מג/

 13 (. ₪ 5,488,777)סה"כ הגדלה  ₪ 21,170,998לסך 

 14 7.3.18מיום  06/18וטוקול מועצה מפר 10בהמשך להחלטה מס'  י. גסר:

 15 25%)במקום  35%מתבקשים לאשר תיקון החלטה: הגדלה בסך 

 16משרדי העירייה שלד  2/2014בהחלטה הקודמת( למכרז מס' מג/

 17 . 21,170,998לסך  15,682,221מסך  ומעטפת

 18 בגין? דובר:

 19זה מדובר על בנין העירייה, שלד וכל מה שקשור למעטפת שלו. יש  י. גסר:

 20, 25-ה של העבודות ואנחנו מגדילים. פעם שעברה הגדלנו בהגדל

 21 מגדילים,

 22 למה? דוברת:

 23 .35% י. גסר:

 24 תסביר למה זה קורה. דוברת:

 25 אנחנו לוקחים,אני אסביר לך למה זה קורה.  ח. צורי, רה"ע:

 26 הבניין כבר גמור כבר שנה, לא? דוברת:

 27 קודם למה עוד לא נכנסתם. אם הוא היה גמור אז לא היית שואלת אותי  ח. צורי, רה"ע:
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 1 לא היינו יושבים פה. דובר:

 2שנה אני בתור ראש עיר למדתי, מה  25אני אתן לך רק דוגמא שזה אחרי  ח. צורי, רה"ע:

 3המתכנן עושה תוכניות והוא שזה לא תפקידי בכלל. את לוקחת מתכנן, 

 4 ועושה ועושה ועושה ואת מוציאה את זה למכרז. עושה כתב כמויות 

 5אני לא יודע אם אחרים היו צריכים  את באה, אני בא, בסדר?פתאום  

 6דוגמא אני נותן לך, ורואה שבמכרז אין בכלל מעליות. לראות את זה, 

 7 במכרז אין מעליות כאילו לבניין. דוגמא אחת. 

 8 וכשבנו עשו מעליות? דוברת:

 9 כן. דובר:

 10היה בתוך  אבל זה לא מה זה, את יכולה לא לעשות היום מעלית? ח. צורי, רה"ע:

 11אחר כך את באה ורואה פתאום שאין תקשורת בכלל. כל המכרז. 

 12יש ויכוח גם עם המהנדס שלנו לדעת התקשורת לא הייתה בתוך המכרז. 

 13מי היה אמור לראות את זה מראש, אבל זה לא חריגות שפתאום אני לא 

 14אחוז דברים שהיו צריכים להיות במכרז מהתחלה ולא  90יודע מה, זה 

 15 סיפור.זה ההיו. 

 16או יותר נכון היו אבל בקצת. חוץ מהמעלית, תקשורת היה  אבל במקום  :דובר

 17 אלף. 200, 100מיליון היה רק  1,5

 18  זה נקרא לא היה. ח. צורי, רה"ע:

 19 מי בעד? כולם בעד. י. גסר:

 20 

 21 הננו  7.3.18מיום  06/18מפרוטוקול מועצה מס'  11בהמשך להחלטה מס'  .11

 22 בהחלטה קודמת( %25)במקום  %50ה: הגדלה בסך מבקשים לאשר תיקון החלט

 23 לסך  ₪ 15,762,616השלמת מבנה העירייה מסך  6/2015למכרז מס' מג/

 24 (.₪ 7,881,308)סה"כ הגדלה  ₪ 23,643,924

 25זה אותו דבר, פה מדובר על הנושא של ההשלמה. יש את השלד  11סעיף  י. גסר:

 26 ומעטפת ויש את ההשלמה. זה שני מכרזים שונים. 

 27 עבודות פנים.  ובר:ד
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 1 זה הפנים. י. גסר:

 2 .12? עכשיו 12רגע, עברת את  דוברת:

 3אנחנו. אני אומר זה אותו הסבר שניתן פה גם בסעיף של  11לא, עכשיו  י. גסר:

 4 ההשלמה.

 5 אז למה פעמיים? דוברת:

 6כי יש מכרז למעטפת ולשלד ויש מכרז להשלמה. השלמה זה כל מה  י. גסר:

 7 שו לנו כל מיני ברוכים.גם בפנים הם עשפנים. 

 8 . 12, זה 7ועוד מיליון.  12מיליון ועוד  5-אז בעצם עכשיו הגדלנו ב דוברת:

 9כן, אבל יש לציין שההגדלה היא נעשית כרגע, אבל יתכן, הדברים הם  י. גסר:

 10כלומר לא נשתמש בכל סך  עפ"י אומדנים, יכול להיות שזה יפחת גם.

 11 כולם בעד. ההגדלה. טוב, מי בעד?

 12 

 13 2017תב"רים שנסגרו שנת  .21

 14 תיאור מס' תב"ר

 15 הלוואה לפיתוח שכונת כורדני קליל  854

 16 תכנון בית כנסת שכונת כורדני  914

 17 בן גוריון –חיזוק מוסדות לר. אדמה   932

 18 אחדות -חיזוק בפני ר. אדמה   949

 19 הנגשת תחנות אוטובוס פ. שלישית  953

 20 כיתות גן כורדני 2בניית   965

 21 גני ילדים בוקסר א' בניית  985

 22 ביצוע מתקני משחק בצומת צבר  1017

 23 שיפוצים במבני תרבות ואומנות  1032

 24 ציוד וריהוט למבני פיס  1034

 25 שיפוץ גנ"י אלון א,ב, דקל  1035

 26 2013שיפוץ ושיקום מרחב ציבורי   1037

 27 2013הטמעת עקרונות במ. חינוך   1043
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 1 שדרוג תאורת לד רח' אשכול  1056

 2 ישות אקוסטית אורט/בן גוריוןנג  1057

 3 שיקום משרדי רווחה מבנים מסוכנים  1062

 4 פעולות אבטחה וציוד בטחון  1069

 5 תאורת לדים רח' ז'בוטינסקי  1070

 6 ציוד וריהוט לגני ילדים   1072

 7 קורצ'אק –נגישות לבתי ספר קיימים   1074

 8 נגישות אקוסטית חושית אולפנה סגולה  1077

 9 ול פיסשיפוצים באשכ  1078

 10 תאורת לדים רח' קדיש לוז   1081

 11 שדרוג מערכות מחשוב בעירייה   1083

 12 הגברת תאורה רח' החשמונאים  1087

 13 שיפוץ מוסדות חינוך   1090

 14 הקמת אנדרטה בפארק הבנים   1092

 15 תוכנית פיקוח עם עמיגור   1096

 16 התאמת מבנה גן ילדים אורן   1097

 17 א 2015פעולות לבטיחות בדרכים   1101

 18 נגישות אקוסטית/חושית אחדות  1110

 19 הקמת פיס ירוק גן טקומה  1114

 20 מועדון נוער אלי כהן  1122

 21 תכנון ובניית ספריה בבית העירייה   1124

 22 נגישות אקוסטית / חושית אורט  1128

 23 נגישות אקוסטית / חושית גן כלנית  1131

 24 שיפוץ מקלטים   1134

 25  2016פעולות בטיחות בדרכים   1135

 26 נגישות אקוסטית / חושית אורט   4911

 27 פיתוח כיכר בית העירייה החדש  1151



18 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                   עיריית קריית מוצקין

 2018באפריל  10ין                                                                                             ישיבת מועצה מן המני

   

 1 תחזוקה  –החלפת רכב משאית   1152

 2 נגישות אקוסטית / חושית גן מנדלברוט   1156

 3 שדרוג תאורת רחובות  1159

 4 מיזוג למוסדות חינוך   1165

 5 עבודות פיסול בכיכר ז'בוטינסקי  1178

 6הוא אמור  965תב"ר  יש פה תיקון אחד:. 2017תב"רים שנסגרו בשנת  . גסר:י

 7זה שדרוג תאורת רחובות את זה לבטל  1159-המספר שלו, ו 968להיות 

 8 כולם בעד. אותו בכלל, לגרוע אותו פה מהרשימה. מי בעד?

 9 

 10 אישור פרוטוקולים: .13

 11 7.3.18מיום  3/18ועדת כספים מס' 

 12  18.3.18ועדת תמיכות מיום 

 13 לים: ועדת כספים, ועדת תמיכות. מי בעד? כולם בעד. אישור פרוטוקו י. גסר:

 14 

 15 סוף הישיבה

 16 

 17 


