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קובץ זה הינו קובץ נגיש שהותאם לאנשים עם מוגבלות ראיה המשתמשים בקורא מסך. הקובץ 
 הנגיש נועד לצרכי נוחות בלבד. המסמך המחייב הינו המסמך המקורי


 ישיבת מועצה שמן המניין עיריית ק. מוצקין


  05/17פרוטוקול ישיבת מוצעה שלא מן המניין מס' 


 התשע"ז ניסן, ט' ב2017באפריל  5 ביום ד',


 


 : משתתפים


 ראש העיר - מר חיים צורי 


  מוצקיןמהנדס העיר ק -מר רוני טובי . 


  מ"מ וסגן ראש העיר –מר מנשה צורף 


 חבר מועצה - מאיר דהן 


 סגן ראש העיר -ד "מר בומה ברח 


 חבר מועצה -שור גב' אתי א 


  חבר מועצה -וטס די גרעמר 


 חבר מועצה -כהן  מר יהושע 


 חבר מועצה -ממן  שמעון מר 


  חבר מועצה -מר אבי רוטמן 


  עצהחבר מו -מיכאל ויצמן 


 מועצה חבר - פדידה יוסי מר 


 : ה"ה חסרים


 העיר ראש סגן - מרקוביץ יוסי מר 


 מועצה חבר - זוהר עומר מר 


 :נוספים משתתפים


 העיריה ל"מנכ – גסר יריב מר 


 המשפטי היועץ - מלכה ציון בן ד"עו 


 עירייהה גזבר מ"מ – רואש נילי' גב 


 העירייה מבקר - מזמר לירן מר 
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 על סדר היום:


 קריאת פרק בתנ"ך .1
 .1.3.17 -מ 04/17"ב פרוטוקול מועצה מס' מצ .2
תובא הצעה לסדר של סגן חבר המועצה מר אבי רוטמן, בנושא תמיכה לכל בתי  .3


  הכנסת בעיר בתשלום מים וחשמל.
 .₪ 78,750בסך  2017אישור פתיחת ת"בר פעולות לבטיחות בדרכים 


 מקורות מימון: 
 ₪ 63,000הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 


 ₪ 15,750קרנות הרשות 
 ₪ 78,750סה"כ 


 
לסך  ₪ 428,000הקמת פיס ירוק גן טקומה מסך  1114אישור הגדלת תב"ר מס'  .4


 (.₪ 54,726הגדלה )סה"כ  ₪ 482,726של 
 :מימון ותמקור


 ₪ 389,650מפעל הפיס 
 ₪ 93,076הרשות קרנות 


 ₪ 482,726"כ הס
סך ל ₪ 6,426,100"ס בכורדני מסך תכנון ובניית מתנ 994 מס' קטנת תב"ראישור ה .5


 (.₪ 4,683,392הקטנה )סה"כ  ₪ 1,742,708
  היה :מקורות מימון


 ₪ 3,341,572 ₪ 891,040משרד השיכון 
 ₪ 285,3,084 ₪ 668,851קרנות הרשות 


  6,426,100 ₪ 1,742,708סה"כ 
"ס רב תכליתי מתנ :1140 שינוי מקורות מימון ושינוי שם תב"ר מס' ,אישור הגדלה .6


. ₪ 26,000,000 סךל ₪ 10,237,000יס למוסיקה מסך /מרכז פת כורדניבשכונ
 היה :מקורות מימון(.₪ 000,76315,הגדלה  )סה"כ
 ------- ₪ 11,450,534ד השיכון משר


 ₪ 10,237,000 ₪ 9,587,000מפעל הפיס 
 ------- ₪ 468,4,962קרנות הרשות 


 ₪ 10,237,000 ₪ 26,000,000 "כהס
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 .₪ 130,000ויצמן בסך  בי"ס רכישת מחשבים תב"ראישור פתיחת  .7
  :מקורות מימון


 ₪ 91,000משרד החינוך 
 ₪ 00039, הרשות קרנות 
 ₪ 130,000סה"כ 


 
 .₪ 650,000רכישת מחשבים לבתי ספר בסך תב"ר אישור פתיחת  .8


 .מפעל הפיס :מקורות מימון
 .חינוךשיפוצים מוסדות  1137ב"ר מספר ישור שינוי מקורות מימון תא .9


 היה :מקורות מימון
 ₪ 838,029 ₪ 838,029משרד החינוך 


 ------ ₪ 60,000ס ויצמן "בעלים ביהשתתפות 
 ₪ 446,1,408 ₪ 446,1,348קרנות הרשות 


 ₪ 2,246,475 ₪ 2,246,475סה"כ 
 


מסך  (7)מ.צ.  כיתות גן ילדים כורדני 2בניית  968מס'  תב"ראישור הגדלת  .10
 (.₪ 14,195הגדלה  "כהס) ₪ 2,194,715לסך  ₪ 2,180,520


 .: משרד החינוךמקורות מימון
 1,500,000סך ל ₪ 1,000,000תכנון עירוני מסך  1130"ר מס' בישור הגדלת תא
 (.₪ 500,000)סה"כ הגדלה . ₪


 .קרנות הרשות :מקורות מימון
 


 מסך (תהילה)ז׳בוטינסקי בניית גן ילדים ברח'  1054ר מס' אישור הגדלת תב" .11
 (.₪ 47,819)סה"כ להגדלה  ₪ 1,503,609לסך  ₪ 1,450,790


 היה: מקורות מימון
 ₪ 1,013,263 ₪ 1,061,082משרד החינוך 
 ₪ 527,442 ₪ 527,442קרנות הרשות 


  ₪ 1,455,790 ₪ 1,503,609"כ הס
 


שיפוצים מבני תרבות ואמנות בסך  1032' מס תב"ראישור שינוי מקורות מימון  .12
230,000 ₪. 
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 יהה :מקורות מימון


 ₪ 230,000 ₪ 203,660מפעל הפיס 


 ------- ₪ 34026,קרנות רשות 


 ₪ 230,000 ₪ 230,000 "כהס


 


 -חיזוק מוסדות בפני רעידות אדמה 932ס' מתב"ר אישור שינוי מקורות מימון  .13
 .בן גוריון "סבי


 ההי: מקורות מימון
 ₪ 5,723,754 ₪ 5,460,991משרד החינוך 


 ------- ₪ 262,763הרשות קרנות 
 ₪ 5,723,754  ₪ 5,723,754 "כהס
 


 ₪ 348,367 התאמה מסך -ב' בוקסר בניית גן ילדים 985"ר מס' באישור הגדלת ת .14
 (.₪ 8,469הגדלה  "כה)ס ₪ 356,836לסך 


 היה: מקורות מימון
  ₪ 384,367 ₪ 384,367משרד החינוך  
 ₪ 698,4קרנות הרשות 


 ----------- ₪ 384,367 ₪ 836,356 סה"כ
 


מסך  2013רחב הציבורי ברשות שיקום ושיפוץ המ 1037 "ר מס'הגדלת תבאישור  .15
 .(₪ 39,819)סה"כ הגדלה  ₪ 515,861לסך  ₪ 476,042


  היה :מקורות מימון
 ₪ 476,042 ₪ 476,042משרד הפנים 


 --------- ₪ 39,819ות שקרנות הר
 ₪ 476,042 ₪ 515,861ה"כ ס
 


לסך  ₪ 50,000 ציוד וריהוט לגני ילדים מסך 1072הגדלת תב"ר מס' אישור  .16
 (. ₪ 3,336)סה"כ הגדלה  ₪ 53,336


 היה: מקורות מימון
 ₪ 50,000 ₪ 50,000מפעל הפיס 


 ------- ₪ 336,3 רשותקרנות ה
 ₪ 000,50 ₪ 336,53"כ סה


 
קדיש לוז  תאורת לדים ברח' 1081' מסר תב" אישור הגדלה ושינוי מקורות מימון .17


 .(₪ 043,33)ס"הכ הגדלה  ₪ 043,933לסך  ₪ 000,900מסך 
 היה: מקורות מימון


 ₪ 000630, ₪ 903,609משרד התחבורה 
 ₪ 000270, ₪ 140,323 קרנות הרשות


 ₪ 000,900 ₪ 043,933"כ הס
 


 :2016העברה לעודף תב"רים שנת  .18
 ₪ 682,1וצקין בסך נטיעות עצים קרית מ 940 "ר מס'בת


 ₪ 917ל בסך קק"הסדרת צומת גושן  699' ר מסתב"
 ₪ 454בסך  גיבוריםן פיתוח ומתקנים ג 1001תב"ר מס' 
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 ₪ 379סך בניית מבנה תצוגה לבע"ח בפארק ב 1061תב"ר מס' 
 ₪ 86ציוד וריהוט לבתי ספר בסך  1071מס'  תב"ר


  ₪ 885נגישות אקוסטית גן רעות בסך  1075תב"ר מס' 
 ₪ 3,404 "כהס
 


 :2016רים שנת העברה לגרעון תב" .19
 ₪ 806פיתוח ומתקנים גן גולדה בסך  1000תב"ר מס' 
 ₪ 845,3תוח ומתקנים גן אלמוגי בסך פי 1002תב"ר מס' 
 ₪ 076,1אספקת מתקני משחק לגני ילדים בסך  1030תב"ר מס' 
 ₪ 39בסך  2014שיפוצים מוסדות חינוך  1058תב"ר מס' 
 ₪ 240,1נגישות אקוסטית אורט בסך  6107תב"ר מס' 
 ₪ 475פוץ גן ילדים חביבה רייך בסך שי 1086תב"ר מס' 
 ₪ 45מוסדות חינוך גני ילדים בסך  שיפוצי 1089תב"ר מס' 
  ₪ 213תכנון ופיתוח תשתיות עירוניות בסך  1103תב"ר מס' 
 ₪ 249בסך  2015פעולות לבטיחות בדרכים  1117תב"ר מס' 


 .₪ 060,8 "כהס
 :2016הקטנת קרנות הרשות שנת  .20


 ₪ 213,680פרויקט ווינר לקהילה בסך  872תב"ר מס' 


 ₪ 249,570השלמת מבנה אולם פינג פונג בסך  905ב"ר מס' ת


 ₪ 9,003בניית מעון יום ברח' הברוש בסך  906תב"ר מס' 


 ₪ 44,346שיפוצים בת. בריאות המשפחה חיבת ציון בסך  1007תב"ר מס' 


 ₪ 127,017בסך  4גן ילדים במשכנות האמנים מ.צ  1101תב"ר מס' 


 ₪ 12,093בן גוריון בסך  תכנון נ.ת.צ 1019תב"ר מס' 


 ₪ 18,000הטמעת עקרונות במערכת החינוך בסך  1043תב"ר מס' 


  ₪ 10,633בסך  2014פעולות לבטיחות בדרכים  1082תב"ר מס' 


 ₪ 479,9התאמת טיפת חלב לגן ילדים חרצית בסך  1104תב"ר מס' 


  ₪ 693,821סה"כ 


 


 .₪ 247,500חקלאות ישובית בסך אתר אישור פתיחת תב"ר  .21


 מקורות מימון: 


 ₪ 197,500משרד החקלאות 


 ₪ 50,000קרנות הרשות 


 ₪ 247,500סה"כ 


 


שיפוץ וחידוש מבני הרשות המושאלים לרשת  1138אישור הגדלת תב"ר מס'  .22


 (.₪ 400,000"כ הגדלה )סה ₪ 2,400,000לסך  ₪ 2,000,000המתנ"סים מסך 


 מקורות מימון: קרנות הרשות.
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 ₪ 000,250 -מ 2015הנגשת מבני ציבור משנת  1141אישור הדגדלת תב"ר מס'  .23


  (.₪ 1,000,000 הגדלה)סה"כ  ₪ 000,250,1ל


 :מקורות מימון


 ₪ 000,250משרד המשפטים 


 ₪ 1,000,000 קרנות הרשות


 ₪ 1,250,000סה"כ 


 


הכלכלית לקרית מוצקין לנהל ולפקח על הפרויקטים אישור להטיל על החברה  .24


 :הבאים


 .649חלקה  10426א. תכנון פיקוח ובניית מחסני עירייה בגוש 


 .102חלקה  10423ב. תכנון פיקוח ובניית קונסרבטוריון במשכנות אמנים גוש 


352-ג. תכנון פיקוח וניהול הוצאה לפועל וביצוע פרויקט מסחרי בגושן עפ"י תכנית 


5313-02 


חוזים רה הכלכלית מוסמכת לפעול בהתאם להחב היתה לביצוע פרויקטים הנ"ל 


ברה חממחה להעירייה התקשרה בהם וההתקשרויות עם יועצים ומתכננים שו


 הכלכלית את הסמכויות לביצוע והוצאה לפועל של הפרויקטים.


 החברה הכלכלית זכאית לדמי ניהול בשיעור הקבועתהא  ,בתמורה לניהול כאמור


 .בהסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית


  :אישור פרוטוקולים .25


 .17.314.ועדת תמיכות מיום 


 .26.3.17 ועדה למיגור אלימות מיוםועדת אכיפה והו


 .1.3.17 ועדה לקשרי חוץ מיום


 :תוספת לסדר היום


לאישור קבלת החלטת המועצה להגיש התנגדות הרשות בפני המועצה מובא בזה  .1


235-' תוכנית מס ,30.1.17 מיום 0032017' ת ועדת משנה מסהארצית על החלט


 200בתא שטח יה לגובה עניינה התנגדות לבנריות שמרכז תחבורה ק 0342329


 '.מ 14מקסימום מ 100שטח א תו כפי שנקבע בולהגביל מ' 14מעל 


אישור קבלת החלטת המועצה להגיש התנגדות הרשות המקומית על מובא בזה ל .2


352- 'תוכנית מס, 16.1.17 יוםמ 0022017' ה להתנגדויות מסהחלטת ועדת המשנ


 :מתחם תעסוקה כורדני בשני נושאים 3672960


מגורים ה , ממבניתעסוקה, דיור מיוחד וודי המסחרהרחקת קו הבניין של יע .א


 .נוספים על מנת להקל על תושבי הבניינים הסמוכים מ' 5-הסמוכים ב


מעל קומת קומות  3לכדי   440, 2011השטח  יה בתאהגבלת גובה הבני .ב


 .הקרקע בלבד


אישור התקשרות העירייה עם משרד הבינוי והשיכון בהסכם לסיוע ל הזב מובא .3
במימון להפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית שתופעל במסגרת החברה 


 .₪ 1,700,000ף של קיהתחדשות עירונית בה תב"ר הכלכלית ולאשר פתיחת
 :מקורות המימון .4
 ₪ 1,275,000 יכוןמשרד הש .5
 ₪ 425,000קרנות הרשות  .6
 .₪ 250,000 "ר קול קורא מרכז צעירים ע"סבאישור פתיחת ת .7
  :מקורות המימון .8







 עיריית קריית מוצקין
 04-8666313חברת איגמי,  ישיבת מועצה שמן המניין


 2017אפריל  5


 ₪ 187,500המשרד לשיווק חברתי  .9
 ₪ 62,500קרנות הרשות  .10
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 פרוטוקול


 .ך"ת פרק בתנאקרי .1


 (מאיר דהן "ך ע"ית פרק בתנאקרי)


 


בתי בנושא תמיכה לכל  ,בי רוטמןחבר המועצה מר אגן הצעה לסדר של סתובא  .2
 הכנסת בעיר בתשלום מים וחשמל.


 ישאתה מוכן להג ,אבי .הצעות לסדר 5, 4קודם כל אנחנו פה רוצים להעלות , רה"ע: צוריח. 
 ?סדר שלךאת הצעה ל


 א. רוטמן: כן.


 צעות לסדר האלה שירים את ידו? אוקי.הה בעד להוסיף אתי מח. צורי, רה"ע: אה, 


 .יאללה אבי ,ו נתחילעכשי .כולם


לגבי תמיכה כספית לכל בתי  ,מה שאני רוצה להגיד לגבי הנושא של תמיכהא. רוטמן: 
 .הכנסת בעיר בתשלום מים וחשמל


 .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום :ב. ברח"ד


 ,אני כבר התחלתי לדבר על ,רגעא. רוטמן: 


  .אז תתחיל .בסדר ,התחלת , רה"ע:צורי. ח


 (ביחד מדברים)


 .ולכן כל אחד יוכל לדבר על הנושא :רוטמן .א


 .דבר ,דבר ח. צורי, רה"ע:


 .להוריד את זה אמת תהיה מכובד בנושא הזה שהצלחתואם אתה הורדת אז ב :א. רוטמן
אל תתפסו אותי בתי כנסת,  25-לנו כ אני חושב שאם אנחנו יש, רציתי ברוח טובה, אני חושב


הן כל הפעילויות שנעשות נו יודעים ששה לאורך כל השנה אנחאנחנו למע ,באחד פלוס מינוס
חברים פה חלק מה אם זה הגבאים וישבית הכנסת, של האחראים תנדבות של נעשות בה


, ולעומת זאת שיודעים את זה ברמה האישית כמה קשה להם תמיד לגייס וכמה זה לא קל
מקום הומהתחזוקה מנהנים חילונים מגיעים והגם אנחנו כמוני  ,גם החגיםכשמגיע בדיוק 
 .בכל בתי הכנסתהיפה והפורח 


מעשה בקטע הזה שאנחנו לאנחנו נגיד לכולם ונגיד ש , כמועצה מבקשיהואנחנו למעשה כעיר
מכבדים ומוקירים את כל העזרה ובואו לפחות חלק קטן מתוך המים והחשמל שמשלמים בתי 


 .ופהאו אנחנו נדאג ונעביר שזה יהיה קוב ,הכנסת מתוך עצמם







 עיריית קריית מוצקין
 04-8666313חברת איגמי,  ישיבת מועצה שמן המניין


 2017אפריל  5


אלף  250-שקל אנחנו מגיעים לכ 1,000ל 800אם אנחנו מדברים כל בית כנסת בממוצע בין 
הכסף הזה יתחיל נורה לגורמים בעיריה שוולכן אני מבקש אנחנו נקבל את זה  .שקל בשנה


יוחד במ ,את זהועדות ולא למשוך את זה, אלא לתת לזה ולא רק משנה הבאה ולא כל מיני 
ובטח לטובת הדתיים שבינינו  ,דבר למעשה לטובת כולנו חגים כי זה שאנחנו מתחילים עם


אומרים תודה לכל העוסקים מרמז שאנחנו כולנו למעשה מולמעשה זה נותן הרבה יותר 
 או צערנונוכל לבוא לבתי הכנסת ולהיות שם בודש למען הנושא שאנחנו בדבר ובק
 . תודה .בשמחתנו


 ,לת להתעניין בדת במוצקיןאני שמח שאתה התחח. צורי, רה"ע: א' 


 התחלתי מלהתפלל יחד עם דהן, :א. רוטמן


ח. צורי, רה"ע: אתה מוכן להפסיק להפריע לי? אחר כך אתה תבכה מה מפריע לך. אתה 
דיברת, שתקנו. אז אני שמח שאתה פתאום מתעניין בבית הכנסת, ביהדות. לא היה לי זמן 


לבתי כנסת שאתה התנגדת להן, אבל זה לא היום, הייתי מוציא כמה הצעות לסדר שקשורות 
 משנה.


 אתה לא תמצא. :א. רוטמן


 ח. צורי, רה"ע: כן.


 אתה לא תמצא. :א. רוטמן


 ח. צורי, רה"ע: אוקי.


 אתה לא תמצא. :א. רוטמן


 .שמעתי ,בסדר ,ח. צורי, רה"ע: טוב


יא לא אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום כי אני חושב שההצעה הזאת ה ב. ברח"ד:
 הצעה תמימה.


 .היא ממש תמימה ,לאח. צורי, רה"ע: 


תמיכה  את המילהאמרת  . אחדמה שאמרתב. ברח"ד: אמרת שתי מילים חשובות בתוך 
אז זו הצעה שהיא באה כאילו או לא כאילו לפגוע במפלגות  .והשני אמרת את המילה דתיים


זה ברור זה ממש מפתיע.  . הריתחילהשלכאורה היו צריכות להגיש הצעה כזו מלכהדתיות 
אתה גם  .זה לא אפשרי .הבעיה היא שזה לא אפשרי ,שאנחנו צריכים להציע הצעה כזאת


 . שקל לכל תושב במוצקין פתאום 100יכול להציע לתת 


 ? למה זה לא אפשרי :א. רוטמן


 .כי העירייה לא יכולה להעביר כסף לגופים מהסוג הזה באופן ישיר מה,אני אגיד לב. ברח"ד: 
אנחנו עושים מסגרת תקציבית . אפילו לבתי ספר אנחנו עושים ועדת תמיכות"ס אפילו למתנ


שגופים ישבו, לא יכול להיות  .האחריות שלהםמתוך ומשלמים את המים והחשמל שלהם 
אז מי שיש לו  אפילו. ושום ביקורת משל עצמם ו, יוציאו ואין עליהם שום בקרהתפעלי ,יפעילו
 קושי, 


 ?בקרה אתה רוצה להגיד אין להם :א. רוטמן
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ח. צורי, רה"ע: איפה שאתה הצטלמת זה המקום הראשון שאין לו בקרה ואין לו כלום. הוא 
 אפילו לא עמותה.


 אז איך אתם מרשים, :א. רוטמן


 ח. צורי, רה"ע: הוא אפילו לא עמותה.


 אז איך אתה כראש עיר מרשה, :א. רוטמן


 כל יהיה בסדר.ח. צורי, רה"ע: אז אתה תדאג לזה שה


 ברור שאני אדאג לזה. :א. רוטמן


 ח. צורי, רה"ע: אחר כך נדבר. 


 חודשים כשהיה ראש עיר, 7-בעוד שנה וחצי, בעוד שנה ו :א. רוטמן


 )מדברים ביחד(


ב. ברח"ד: אני חושב א' שפשוט אסור למועצת העיר להחליט החלטה להעביר כסף לגופים. 
 אסור, פשוט עפ"י,


 חוץ מזה יש את המועצה הדתית.ח. צורי, רה"ע: 


 )מדברים ביחד(


ב. ברח"ד: אני אומר לך שצריך לסייע לבית הכנסת, עובדה שהעיריה בנתה בית כנסת שלם, 
 אבל גם הוא מנוהל כעמותה והוא משלם, ,שלם מהמסד עד הטפחות


 דובר: למה אחד?


נו מכירים אותו ב. ברח"ד: רגע, רגע. עובדה שהעיריה סייעה לבית כנסת אחר שאנחנו שני
 בנווה גנים במאות אלפי שקלים, זה עבר את המיליון אפילו.


 ח. צורי, רה"ע: מה זה סייעה?


 )מדברים ביחד(


ב. ברח"ד: בנו שני בתי כנסת.עובדה שעושים, עובדה שגם עכשיו עושים. אי אפשר לתת 
 כסף לעמותות לא בצורה מסודרת. וזה הצעה דמגוגית כדי לפגוע בנו,


 אף אחד לא אמר, אני לא יודע למה אתה, :א. רוטמן


 )מדברים ביחד(


רוטמן: לדבר דברים כאלה, איזה דברים כאלה? מצידי תעלה את זה אתה. אתה יודע  א.


מה? נכון לעכשיו אני מוריד את ההצעה בתנאי אחד, בתנאי שאתה מעלה, אתם מעלים את 


 ההצעה,


 )מדברים ביחד(
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 קשה.ח. צורי, רה"ע: טוב, בן ציון בב


שיצא חוזר מנכ"ל לנושא תמיכות למוסדות ציבור, לא ניתן  2006מלכה: מאז שנת  .עו"ד ב


לתת תמיכה בין בעין, זאת אומרת בכסף, או בין שלא בעין, כדוגמה מתן נכס בכל צורה 


שהיא אם זה לא עובר דרך ועדת תמיכות. ועדת תמיכות זה אומר שאנחנו מדברים זה 


גזבר ויועץ משפטי. יש תבחינים שאנחנו מאשרים כל תחילת שנה  הועדה המקצועית, מנכ"ל,


פה במועצת העיר, מוגשת בקשה ע"י כל עמותה או מוסד ציבור, היא צריכה לעמוד 


בקריטריונים, להגיש אישור ניהול תקין, תקציב, דו"חות מבוקרים, כל הדברים האלו, ומגישה 


 איזה פעילות היא עושה.


על פעילות קהילתית, פעילות למען הציבור. לא כדי לממן חשמל  עכשיו גם התמיכות מדברים


או מים. ולכן זה בכלל לא חוקי לאשר בכלל דבר כזה, זה לא לעניין. אתה יכול להגיד לכל 


ות עמותה, עובדה שתראה היום בפרוטוקולים, באישור תמיכות של היום יש שלוש עמות


שו את כל המסמכים, על פעילות ה בתי כנסת שהגיזשרובם  ,בתי כנסת שחלק מהם זה


 ורנית ועזרה בקהילה וקיבלו תמיכה.תתרבותית, 


המועדון שלהם זה  הם,ס של"המתנ: גם אנשים שמגיעים לבית כנסת, הציבור הדתי, מזוזנ. 


 .בית כנסת


אז בעצם גם ם הקריטריונים האלה מה שאתה אמרת, אדוני היועץ המשפטי, א :רוטמןא. 


של העירייה ולמעשה אנחנו כאילו משכירים להם את זה, אז  ואהנושא של המבנה עצמו ה


 אנחנו עבריינים.עכשיו סליחה, כל בתי הכנסת זו עבירה, 


 זה דו תכליתי, זה מקלט ומשמש גם, :מלכה עו"ד ב.


 ?ה גנים זה מקלט, נוסליחהמן: א. רוט
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 מלכה: לא, נוה גנים הייתה הקצאה מלכתחילה. עו"ד ב.


 )מדברים ביחד(


מן: תגיד לי, אם היה לזה סיכוי, אנחנו לא היינו מגישים את ההצעה הזאת? נו באמת, יש מ
פה חוסר הגינות בהצעה הזאת. יש פה זלזול גם באנשים, חלק מהאנשים פה. אתה חושב 


 שלא ניסינו לפני שנה ושנתיים להגיע לתוצאה כזאת? זה לא מעשי ברמה ארצית,


 )מדברים ביחד(


 תי, נחום מזוז שואל אותי מי, א. רוטמן: שואל או


ח. צורי, רה"ע: נחום מזוז לא יכול לשאול אותך כלום. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד 
 שירים את ידו. ההצבעה של רוטמן


 א. רוטמן: אני בעד ההצעה שלי.


 רה"ע: יופי. מי בעד ההצעה של בומה להוריד את ההצעה מסדר היום? ,ח. צורי


 ()מדברים ביחד


 ?מי נמנע ,ה'חבררה"ע:  ,ריח. צו


 .אני נמנע :דובר


 אתה נמנע. רה"ע: ,ח. צורי


 .כל הדתיים נמנעים :דובר


 .אין בעיה רה"ע: ,ח. צורי


 )מדברים ביחד(


ינו נותנים של מבקרת העירייה שאנחנו הי רהע. הייתה האתם לא מבינים ,ה'חבר :צורף. מ
אין לך שום  אמרה לו חד וחלקראש העיר מכתב ובזמנו לבתי הכנסת כסף, היא שלחה ל


 סמכות לתת לבתי כנסת, 


 (מדברים ביחד)


 .₪ 75078,בסך  2017פעולות לבטיחות בדרכים ת תב"ר אישור פתיח .3


 מקורות מימון:


 ₪ 00063,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 
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 ₪ 15,750קרנות הרשות 


 ₪ 78,750סה"כ 


 .4ח. צורי רה"ע: סעיף 


. מקורות המימון 78,750בסך  2017ב"ר פעולות לבטיחות בדרכים י. גסר: אישור פתיחת ת
 ?מי נמנע ?מי נגד. מי בעד שירים את ידו הרשות הלאומית וקרנות הרשות.


 . בטח.אני נגד :רוטמןא. 


 .נגד , הואבטח , רה"ע:צוריח. 


 )מדברים ביחד(


 לסך ₪ 000428,קומה מסך הקמת פיס ירוק גן ט 1114 '"ר מסבאישור הגדלת ת .4
 (.₪ 726,54)סה"כ הגדלה  ₪ 726,482


 :מקורות מימון


 ₪ 389,650מפעל הפיס 


  ₪ 93,076קרנות הרשות 


 ₪ 482,726"כ הס


 .5, רה"ע: סעיף צוריח. 


אלף לסך  428קומה מסך ירוק גן ט הקמת פיס 1114 תב"ר מס'אישור הגדלת י. גסר: 
הרשות קרנות  389,650מקורות מימון מפעל הפיס . 54,726ל הגדלה ו. סך הכ482,726
93,076. 


 ? קצת הסבר.איפה זה רקא. אשור: 


 .קצת הסבר :סרי. ג


 ?קומהאיפה זה ט את לא יודעתח. צורי, רה"ע: 


 .מצטערת ,לאא. אשור: 


 .ליד בית הכנסת ,שב מאחורי בית ספר בן גוריוןוקומה יי. גסר: גן ט


 .כולם .בעד ירים את ידוי ה מ'חברח. צורי, רה"ע: 
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לסך  ₪ 6,426,100תכנון ובניית מתנ"ס בכורדני מסך  994תב"ר מס' ור הקטנת איש .5
 (. ₪ 4,683,392)סה"כ הקטנה  ₪ 870,1,742


  היה :מקורות מימון


 ₪ 3413,,572  ₪ 040918,משרד השיכון 


 ₪ 528,3,084 ₪ 668,851קרנות הרשות 


 ₪ 100,4266, ₪ 708,1,742 "כהס


 "ס רב תכליתימתנ: 1140תב"ר מס' ושינוי שם  שינוי מקורות מימון ,הלאישור הגד .6
"כ סה. )₪ 000,00026,סך ל ₪ 10,237,000בשכונת כורדני/מרכז פיס למוזיקה מסך 


 (. ₪ 000763,15,הגדלה 


 : היהמקורות מימון


 ------ ₪ 11,450,534משרד השיכון 


 ₪ 10,237,000 ₪ 9,587,000מפעל הפיס 


 ------- ₪ 4,962,468קרנות הרשות 


 ₪ 000,23710, ₪ 000,00026, כ"הס


 .6ח. צורי, רה"ע: סעיף 


לסך  6,426,100"ס בכורדני מסך תכנון ובניית מתנ 994' ר מס"אישור הקטנה תבי. גסר: 
, היה 891,040. מקורות מימון משרד השיכון 4,683,392ול הקטנה סך הכ .1,742,708
 .3,084,528,היה  851,668. קקנות רשות 3,341,572


ריכזנו את כל  ,אנחנו פשוט העברנו את, 7-ר הבא ל"ב. זה מתקשר לתהסבר :א. אשור
פתחנו תב"ר גדול עם כלל  ,7-זה מה שמופיע בלתב"ר קונסבטוריון.  ,נוסף ב"רההכנסות לת


 ההוצאות.


 את שניהם יחד. ,7ח. צורי, רה"ע: אז תקרא את 


"ס רב נמת 1140"ר מס' בם תשינוי מקורות מימון ושינוי שי. גסר: אוקי. אישור הגדלה, 
 ₪ 26,000,000סך ל ₪ 10,237,000ס למוזיקה מסך תכליתי בשכונת כורדני/מרכז פי


. מפעל הפיס ₪ 11,450,534משרד השיכון  :מקורות מימון (₪ 15,763,000 )סה"כ הגדלה
9,587,000 ₪, 
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 . ₪ 4,962,468. קרנות הרשות ₪ 10,237,000היה 


 לו לסעיף הקודם בסכומים.שתווה כאיזה לא מ א. אשור:


 ן מתנ"ס רב תכליתי בשכונת כורדני,לתכנהתחלנו . בזמנו אני אסביר .אני אסביר ,לאגסר:  י.
הוצאות . היו בו 6מליון, זה מה שראיתם בסעיף  6,426התב"ר שנפתח בזמנו נפתח היה על 


כספים , מליון ומנגד עשינו איגום של משאבים ממפעל הפיס ומשרד השיכון 1,742על סך 
לכן מיליון.  26לסך הכל עלות הפרויקט  והגענומוסדות ציבור חדש תמורת ישן משמגיעים 


. זה 7-בהמשאבים לתב"ר השני שהוא ל אחרי איגום וו את הכנוריכזתב"ר אחד אנחנו סגרנו 
 "ר חדש.בופותחים את ת 7-עברנו חלק מהכספים לכל הפעולה שנעשתה, ה


 .ותר גדול פה של קרנות רשותאבל זה סכום הרבה יא. אשור: 


 .זה כל הפרויקט עצמוגסר:  י.


 הקטין למשל? ולמה מפעל הפיסא. אשור: 


 נותנים מקרנות הרשות,הרשות כרגע אנחנו אז קרנות  ,לאגסר:  י.


 .9ועכשיו זה  10היה א. אשור: 


 ,האת הסכום הז כרגע נתנו מקרנות הרשות ,קרנות הרשות .אני אסביר ,תיגסר: שנייה א י.
 .ה את זהכסזה י ,קדמת מימוןה 2020, 2019פעל הפיס את מחנו אמורים לקבל מאנ


 קטן.והיא תבין למה זה  9יף ח. צורי, רה"ע: לא, היא שואלת אותך שאלה אחרת. נגיע לסע


 ,פעל הפיסמלמה א. אשור: 


מחשבים בכל כיתות אנחנו מחליפים לרכישת מחשבים.  ₪אלף  650לקחנו , 9גסר: סעיף  י.
 .בית ספר החדשהמחשב בבתי הספר ומחשבים ל


 הלך לשם.כסף א. אשור: אז ה


 גסר: כן. י.


 ד שני הסעיפים האלה שירים את ידו. מי נגד?מי בע'ה חברח. צורי, רה"ע: 


 פה מכבדים גם את אםסתם מן הפשוט אני חושב שהיה צריך כרגע  א. רוטמן:
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כל התהליך שנמצא ולא לזרוק מספרים של חברי המועצה, היה צריך לקבל הסבר ופירוט על 
 מיליונים בשמים, בלי שאף אחד יודע היטב מה בדיוק עושים עם הכסף הזה.


 רה"ע: אוקי. צורי, ח.


א. רוטמן: זו הסיבה שאני עכשיו רק יכול לקוות שאתם יודעים מה לעשות עם הכסף הזה, 
נת שאנחנו נהיה, אם פה היה, אבל אני לא יודע, זה לא הגיע לפה לגבי נושא של פירוט על מ


המועצה שיש בה הוגנות אז מה שהיה קורה זה היה מופיע פה והייתם מראים בדיוק מה 
 אתם מתכוונים לעשות ואז היינו מבינים למה מגדילים ולמה,


 רה"ע: אתה לעולם לא היית מבין. לא משנה. צורי, ח.


 א. רוטמן: זה נהדר אם אתה מכניס סעיפים כאלה פתאום,


 רגע, אבל אפשר, פשוט חבל, :אשור א.


 א. רוטמן: זה פנטסטי. את יודעת?


אני יודעת כי אני בחברה הכלכלית ובחברה הכלכלית, אם היה לנו את הפרוטוקול  :א. אשור
של החברה הכלכלית אז אבי היה יודע שבונים קונסרבטוריון. אתה נגד מבנה 


 הקונסרבטוריון?


 ודע את התוכניות,א. רוטמן: לא. אני נגד שאני לא י


ב. ברח"ד: אבל אבי, זה המקום לשאול, יושבת גזברית העירייה, מנכ"ל העירייה, ראש העיר 
העיר, אם יש לך שאלה תשאל, נענה. קיבלת עכשיו תשובה בדיוק על כל  מהנדסיושב, 


 המעבר של הכספים.


היות מוצג בצורה רוטמן: אני חושב, אני אומר אני חושב שפרויקט כזה לא קטן היה צריך ל א.
 חברי הדירקטוריון של העירייה.לנו והרבה יותר נאותה 


 .₪ 130,000אישור פתיחת תב"ר רכישת מחשבים בי"ס ויצמן בסך  .7


 מקורות מימון:


  .₪ 91,000משרד החינוך 


 .₪ 00039,קרנות הרשות 
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 ₪ 000,130 "כהס


 .8סעיף  רה"ע: ,צורי ח.


 .₪אלף  130ס ויצמן בסך שבים בי"תב"ר רכישת מחאישור פתיחת י. גסר: 


 אלף. 39אלף, קרנות הרשות  91נוך מקורות מימון משרד החי


 ?נגדרה"ע: מי בעד? מי  צורי, ח.


 רכישת מחשבים בעד. :אשור א.


 רה"ע: תכתוב אבי נגד כל הזמן. צורי, ח.


 , אתה בעד רכישת מחשבים?אבי :א. אשור


 , לא, הוא נגד, הוא נגד.לאב. ברח"ד: 


 ?נגד ואאתה בעד רה"ע:  צורי, ח.


 בתקווה שהמחשבים יהיו מחשבים,אני בעד  :רוטמן א.


 )מדברים ביחד( 


 .₪ 000650,רכישת מחשבים לבתי ספר בסך תב"ר  אישור פתיחת .8


 : מפעל הפיס.מקורות מימון


 .9סעיף רה"ע:  צורי, ח.


 .₪אלף  650י. גסר: אישור פתיחת תב"ר רכישת מחשבים לבתי ספר בסך 


 ורות מימון מפעל הפיס.מק


 רגע, מה? מה? :א. אשור


 .9י. גסר: סעיף 


 .כולם בעדרה"ע:  צורי, ח.


 .חינוךשיפוצים מוסדות  1137' מס תב"רישור שינוי מקורות מימון א .9


 היה :מקורות מימון


 ₪ 838,029 ₪ 029838,משרד החינוך 


 ------ ₪ 00060,ויצמן  "סהשתתפות בעלים בי 


 ₪ 1,408,446 ₪ 4461,348, קרנות הרשות
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 ₪ 2,246,475 ₪ 2,246,475סה"כ 


שיפוצים מוסדות חינוך. מקורות מימון  1137, אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 10י.גסר: 


 אלף. 60. השתתפות בעלים 838,029משרד החינוך 


 א. אושר: מי הבעלים?


 י בעד?. מ1,408,446. היה 1,348,446י.גסר: בי"ס ויצמן. קרנות רשות 


( מסך 7כיתות גן ילדים כורדני )מ.צ.  2בניית  968אישור הגדלת תב"ר מס'  .10
 (.₪ 14,195)סה"כ הגדלה  ₪ 2,194,715לסך  ₪ 2,180,520


 משרד החינוך. :מקורות מימון


( מסך 7בניית שני כיתות גן ילדים בכורדני )מ.צ  968, אישור הגדלת תב"ר מס' 11י. גסר: 


 מקורות מימון משרד החינוך. .14,195ול הגדלה סך הכ 2,194,715לסך   2,180,520


 א. אשור: אני בעד.


 , רה"ע: כולם בעד.צוריח. 


 1,500,000 סךל ₪ 1,000,000תכנון עירוני מסך  3011"ר מספר בר הגדלת תאישו .11
  (.₪ 000500,הגדלה  "כה)ס .₪


 .ות: קרנות הרשמקורות מימון


. ₪ מיליון 1,5 סך"ח לתכנון עירוני מסך מיליון ש 1130 , אישור הגדלת תב"ר מס'12י. גסר: 


 . מקורות מימון קרנות הרשות. ₪אלף  500גדולה סך הכול ה


 י בעד?מ


 .הסבר :א. אשור


הספר  פרויקטים שאנחנו עושים במסגרת בניית כיתות בבתי. לנו במסגרת ההסבר י.גסר:


דים ממשלתיים, צריך מימון ובמוסדות החינוך ובכלל פרויקטים שמתוקצבים ע"י כל מיני משר


 ואכי את צריכה להגיש תכנון כדי לקבל את ההרשאות התקציביות לגן ילדים ביניים לתכנון, 


 ,מתכנניםן הרשות מידי פעם צריכה להשתמש בלכית ספר. לב
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 אשור: מיליון שקל זה רק תכנון?א.


רי שאנחנו מגישים, ם האלה בחזרה אחבדרך כלל אנחנו מקבלים את הכספי .תכנוניי. גסר: 


 ת ומגישים את החשבונות של התכנון.מקבלים את ההרשאו


 א. אשור: רק תכנון מיליון?


 , לא לפרויקט אחד.לא :רי. גס


 קט.זה תלוי בפרויאלף,  50אלף, פה  100, רה"ע: פה צורי ח


 ויקטים.זה לכל מיני פר :רי. גס


 .האלה ?נגדשירים את ידו. מי מי בעד  ח צורי, רה"ע:


מסך  (תהילה)בניית גן ילדים ברחוב ז׳בוטינסקי  1054 'מסתב"ר  שור הגדלתאי .12
 (.₪ 47,819"כ הגדלה ה. )ס₪ 609,1,503לסך  ₪ 790,1,450


 היה  :מקורות מימון


 ₪ 263,1,013 ₪ 082,1,061משרד החינוך 


 ₪ 527,442 ₪ 527,442ת קרנות הרשו


 ₪ 790,1,455 ₪ 609,1,503סה"כ 


מסך )תהילה( בניית גן ילדים ברחוב ז׳בוטינסקי  1054 "ר מס'בדלת ת, אישור הג13ר: י. גס


מקורות מימון משרד החינוך .47,819סך הכול הגדלה  .1,503,609לסך  1,450,790


 .442,527קרנות הרשות  1,013,263היה  1,061,082


 סיימתם? ?לא ,בנה כבר: זה גן שנרוטמןא.


 כסף.צורי, רה"ע: עד שאנחנו מקבלים מהם את ה .ח


 .ןא. רוטמן: מצוי


 .שנתייםצורי, רה"ע:  .ח


 .כן ירבו א. רוטמן:


 .לאהצורי, רה"ע: מי בעד? ה .ח
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שיפוצים מבני תרבות ואמנות בסך  1032אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .13
230,000 ₪. 


 מקורות מימון: היה


 .₪ 230,000 ₪ 203,660מפעל הפיס 


 ------ ₪ 26,340קרנות רשות 


  ₪ 230,000 ₪ 230,000כ סה"


שיפוצים מבני תרבות ואמנות בסך  1032אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  ,14 :י. גסר


 .26,340קרנות רשות  230,000, היה 203,660. מקורות מימון מפעל הפיס ₪אלף  230


 א. אשור: איפה זה? על מה מדובר? איזה מבנה תרבות ואומנות?


הנוער קידום ואת אשכול הפיס פה את רשות ממפעל הפיס שיפצנו י. גסר: אנחנו במסגרת ה


. והיה כספים שאנחנו עשינו עדכון, שחלק עשינו שיפוצים דרכם ,דקר מי שמכיר ברח'


 מת סכומים במסגרת הפרויקטים האלה.התאמהכספים שלא קיבלנו מהם, העברנו אותם, 


 ? הלאה.בעדי מ ,טובח. צורי, רה"ע: 


בן  בי"ס -חיזוק מוסדות בפני רעידות אדמה 932תב"ר מס' מימון  אישור שינוי מקורות .14
 גוריון. 


 מקורות מימון: היה


  ₪ 754723,5, ₪ 991,4605,משרד החינוך 


 ---------- 763,262ות הרשות קרנ


  ₪ 754723,5, ₪ 754723,5, "כהס


ות אדמה, חיזוק מוסדות בפני רעיד 932 'מסתב"ר אישור שינוי מקורות מימון  ,15 י. גסר:


. קרנות הרשות 5,723,754היה  ₪ 5,460,991מקורות מימון משרד החינוך בן גוריון.  "סבי


262,763. 


 א. רוטמן: למה זה ירד? למה ירד מהחינוך?


 משרד החינוךמתקציבית הה אומרת שהייתב טעות בהרשא י. גסר: הגזברית


 


 


 







 עיריית קריית מוצקין
 04-8666313חברת איגמי,  ישיבת מועצה שמן המניין


 2017אפריל  5


 והם הקטינו אותה ואז הרשות נאלצה לממן,


 וד העורף לא משתתף? אי אפשר לבקש מפיקוד העורף? א. אשור: פיק


 י. גסר: לא.


 ח.צורי, רה"ע: טוב, מי בעד? הלאה.


 ₪ 348,367 התאמה מסך  -'בניית גן ילדים בוקסר ב 985אישור הגדלת תב"ר מס'  .15
 (.₪ 8,469הגדלה  "כה)ס ₪ 836,356לסך 


 מקורות מימון: היה


  ₪ 367,384 ₪ 384,367משרד החינוך 


 ---------- ₪ 698,4הרשות קרנות 


  ₪ 367,384 ₪ 836,356"כ הס


בוקסר ב', התאמה מסך  בניית גן ילדים 985 תב"ר מס'אישור הגדלת  ,16 .יי.גסר: אוק


, 348,367. מקורות מימון משרד החינוך 8,469ול הגדלה סך הכ. 356,836לסך  348,367


ים ות שהרשות בפרויקטזה מאותה סיבה שציינו קודם יש התאמ. 8,469קרנות הרשות 


 האלה נאלצת לספוג חלק מהעלויות.


 .הלאה ?בעדי מח. צורי, רה"ע: 


מסך  2013רחב הציבורי ברשות שיקום ושיפוץ המ 1037 "ר מס'באישור הגדלת ת .16
 (.₪ 819,39"כ הגדלה ה)ס ₪ 861,515לסך  ₪ 042,476


 מקורות מימון: היה


 ₪ 042,476 ₪ 042,476משרד הפנים 


 --------- ₪ 819,39קרנות הרשות 


 ₪ 476,042 ₪ 861,515סה"כ 


 2013ת שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשו 1037 "ר מס'ב, אישור הגדלת ת17 :. גסרי


 . 39,819ול הגדלה סך הכ .515,861לסך  476,042מסך 


 ?2013י ברשות ציבורהמרחב המה זה א. אשור: מה זה? על מה מדובר? 


  







 עיריית קריית מוצקין
 04-8666313חברת איגמי,  ישיבת מועצה שמן המניין


 2017אפריל  5


 )מדברים ביחד(


אנחנו לקחנו כספים מתקציב פיתוח של משרד הפנים שמגיע לרשות כל  2013-י. גסר: ב
 פסת תב"רים.מאשנה ועשינו הצללות בגני ילדים, ופה נילי עושה פשוט התאמות. 


 א. אשור: אין בעיה.


 ? כולם.17בעד סעיף י י. גסר: מ


לסך  ₪ 000,50 ךציוד וריהוט לגני ילדים מס 1072אישור הגדלת תב"ר מספר  .17
 (.₪ 336,3הגדלה  "כה)ס ₪ 336,53


 מקורות מימון: היה


  ₪ 000,50  ₪ 00050,מפעל הפיס 


 ------- ₪ 336,3קרנות הרשות 


 ₪ 00050, ₪ 53,336"כ הס


אלף לסך  50מסך ציוד וריהוט לגני ילדים  1072 תב"ר מס' הגדלת, אישור 18 :גסר י.
 .3,336רשות קרנות  אלף. 50. מקורות מימון מפעל הפיס 3,336ל הגדלה וסך הכ. 53,336


 .כולם ח. צורי, רה"ע: מי בעד?


קדיש לוז מסך  'תאורת לדים ברח 1081 "ר מס'באישור הגדלה ושינוי מקורות מימון ת .18
 (.₪ 043,33הגדלה  "כה)ס ₪ 043,933לסך  ₪ 000,900


 מקורות מימון: היה


  ₪ 000630, ₪ 609,903משרד התחבורה 


 ₪ 00,0270 ₪ 323,140 קרנות הרשות 


 ₪ 000,900 ₪ 043,933סה"כ 


תאורת לדים ברח' קדיש לוז  1081 תב"ר מס' לה ושינוי מקורות מימון, אישור הגד19 :גסר י.
משרד התחבורה . מקורות מימון: 33,043סך הכול הגדלה  933,043אלף לסך  900מסך 


 קרנות הרשות. 630,000, היה 609,903
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  .₪ 270,000היה , 323,140


 ?בעדי מ , רה"ע:צוריח. 


 .כולם בעד י. גסר:


 :2016"רים שנת בהעברה לעודף ת .19


 ₪ 682,1נטיעות עצים קרית מוצקין בסך  940 'ר מסתב"


 ₪ 917בסך קק"ל צומת גושן הסדרת  996תב"ר מס' 


 ₪ 454ים בסך גן גיבורפיתוח ומתקנים  1001תב"ר מס' 


 ₪ 379סך בפארק ב בניית מבנה תצוגה לבע"ח 1061תב"ר מס' 


 ₪ 86ציוד וריהוט לבתי ספר בסך  1071תב"ר מס' 


 ₪ 885נגישות אקוסטית גן רעות בסך  1075תב"ר מס' 


 .₪ 4,403סה"כ 


נטיעות עצים קרית מוצקין  940: תב"ר מס' 2016רים שנת , העברה לעודף תב"20י. גסר: 
 1001. תב"ר מס' ₪ 917הסדרת צומת גושן קק"ל בסך  996. תב"ר מס' ₪ 1,682בסך 


בניית מבנה תצוגה לבע"ח בפארק  1061. תב"ר מס' ₪ 454פיתוח ומתקנים גן גיבורים בסך 
נגישות  1075. תב"ר מס' ₪ 86ציוד וריהוט לבתי ספר בסך  1071. תב"ר מס' ₪ 379מסך 


 .₪ 4,403. סה"כ ₪ 885אקוסטית גן רעות בסך 


 ?בעדי מ ח. צורי, רה"ע:


 כולם בעד. 20י. גסר: סעיף 


 :2016רים שנת עון תב"העברה לגר .20


 ₪ 806מתקנים גן גולדה בסך פיתוח ו 1000תב"ר מס' 


 ₪ 845,3ומתקנים גן אלמוגי בסך פיתוח  2001תב"ר מס' 


 ₪ 076,1אספקת מתקני משחק לגני ילדים בסך  1030תב"ר מס' 


 ₪ 39עשרה בסך  2014שיפוצים מוסדות חינוך  1058תב"ר מס' 


 ₪ 240,1אורט בסך נגישות אקוסטית  1076תב"ר מס' 
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  ₪ 475שיפוץ גן ילדים חביבה רייך בסך  1086 תב"ר מס'


 ₪ 45שיפוצי מוסדות חינוך גני ילדים בסך  1089 תב"ר מס'


 ₪ 213תכנון ופיתוח תשתיות עירוניות בסך  1103תב"ר מס' 


 ₪ 249בסך  2015פעולות לבטיחות בדרכים  1117תב"ר מס' 


 .₪ 8,060 "כסה 


 עברה לגרעון,ה ,21י. גסר: סעיף 


 א. אשור: אותו דבר.


 ?בעדי מ , רה"ע:צוריח. 


 ?בעדי מ. 8,060ל וסך הכ. 2016שנת  העברה לגרעון תב"רים 21י. גסר: סעיף 


 כולם בעד


 :2016הקטנת קרנות הרשות שנת  .21


 ₪ 213,680פרויקט ווינר לקהילה בסך  728תב"ר מס' 


 ₪ 570,249מת מבנה אולם פינג פונג בסך השל 905תב"ר מס' 


  ₪ 0039,הברוש בסך בניית מעון יום ברח'  906תב"ר מס' 


 ₪ 346,44שיפוצים בת. בריאות המשפחה חיבת ציון  1007תב"ר מס' 


 ₪ 017,127סך ב  4מ.צמנים גן ילדים במשכנות הא 1011תב"ר מס' 


 ₪ 9312,0נ.ת.צ. בן גוריון בסך   תכנון 1019תב"ר מס' 


 ₪ 000,18ת במערכת החינוך בסך הטמעת עקרונו 1043תב"ר מס' 


 ₪ 633,10בסך  2014ת לבטיחות בדרכים ופעול 1082תב"ר מס' 


 ₪ 799,4בסך התאמת טיפת חלב לגן ילדים חרצית  1104תב"ר מס' 


  ₪ 821,693"כ הס


 .₪ 693,821ול סך הכ. 2016, הקטות קרנות הרשות שנת 22: סעיף סרי. ג


 א. אשור: מה זה ווינר?


 עשינו בגן גולדה,קהילה זה ווינר לי.גסר: 


 , רה"ע: לא, היא לא יודעת מה זה ווינר. תסביר לה מה זה ווינר.צוריח.


 .ווינר-וינר זה טוטוו :י. גסר
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 ווינר. כמו מפעל הפיס.-ח. צורי, רה"ע: זה טוטו


 י. גסר: עשינו דרכם מתקני כושר בגן גולדה ובגן העצמאות. מי בעד? כולם בעד.


 .₪ 247,500תב"ר אתר חקלאות ישובית בסך אישור פתיחת  .22


 מקורות מימון:


 ₪ 500,197משרד החקלאות 


 ₪ 000,50קרנות הרשות  


 ₪ 500,247"כ הס


מקורות מימון . 247,500בסך אתר חקלאות ישובית תב"ר אישור פתיחת , 23סעיף  י. גסר:
הגשנו ת, . מדובר על גינות קהילתיו₪ אלף 50קרנות הרשות  .197,500לאות משרד החק


דקר שות באזור של חשמונאים אשכול פיס, ברח' קול קורא למשרד החקלאות ומתוכנן לע
ה שם כל השטח הפתוח, מאחורובמתנ"ס בן גוריון, בסביבה שלו לעשות גינה קהילתית 


ה דרך משרד החקלאות זום וכל מיני, י אגרונזה גינות קהילתיות שזה מלווה ע"לעשות את 
 בעד. כולם ?מי בעד .קיבלנו את הקול קורא


ת רששיפוץ וחידוש מבני הרשות המושאלים ל 1138תב"ר מס' ישור הגדלת א .23
 (.₪ 000,400הגדלה  "כה)ס ₪ 2,400,000לסף   ₪ 2,000,000המתנ"סים מסך 


 : קרנות הרשות.מקורות מימון


 ם.. נכון בן ציון? שלואני הולך ,ס"אני רואה את המילה מתנ 24 ,רגע , רה"ע:צוריח. 


  (חיים צורי יצא)


רשת וץ וחידוש מבנה הרשות המושאלים לשיפ 1138 תב"ר מס'אישור הגדלת , 24 :רי. גס
. מקורות מימון ₪ אלף 400ול הגדלה סך הכ .מיליון 2,4לסך  ₪מיליון  2"סים מסך המתנ


תגלו כיבוי אש השנתית לרישיון, ה בדיקה שלבפארק בעקבות בטיחות אש, קרנות הרשות. 
חשמל ועשינו שם עבודות בנושא בעמודי עיות במערכות החשמל בארונות עצמם, ני בכל מי
 ולכן היינו צריכים עלויות נוספותהזה, 
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 .₪אלף  400והגדלנו את התב"ר הקיים בעוד 


 )מדברים ביחד(


 י. גסר: חבר'ה, זה לא ויכוחים. חבר'ה, מי בעד? מי נגד?


 ב. ברח"ד: אבי נגד. מי נמנע?


 י נמנע?מ :י. גסר


 א. רוטמן: אבי לא נגד, אני צריך לראות את הפירוט הזה,


 )מדברים ביחד(


 מ.צורף: תקרא לראש העיר, עברנו סעיף.


 )מדברים ביחד(


 ₪ 000,250-מ 2015הנגשת מבני ציבור משנת  1141 "ר מס'באישור הגדלת ת .24
 (.₪ 1,000,000 הגדלה "כה)ס ₪ 000,250,1ל


 :מקורות מימון


  ₪ 000,250ים משרד המשפט


 ₪ 1,000,000הרשות קרנות 


 ₪ 1,250,000"כ הס


 250-מ 2015הנגשת מבני ציבור שנת  1141 "ר מס'ב, אישור הגדלת ת25י. גסר: סעיף 
 אלף, 250. מקורות מימון משרד הפנים ₪ל הגדלה מיליון וסך הכמיליון,  1,250-לאלף 


 ?מי בעד .₪קרנות הרשות מיליון 


כי אני יודע למשל ורא רוצה לדעת איפה מן הסתם, הייתי נך. מבורך. : אחד, מבוררוטמן א.
 אין למשל הנגשה, שם יהיה גם כן בין המקומות? ס באמת עולים למעלה "מתנש


מהנדס העיר ניגשנו לממונה על נציבות השיוויון בנגישות במשרד המשפטים סר: אני וגי. 
בני אנחנו מחויבים לעמוד בא 2021ד ארבע שנים כי ע ואכנית על פני שלוש ו תווהגשנו ל


נכים וצריכים והגשנו בכמה מקומות שאחד מהם זה השירות הפסיכולוגי שמגיעים לשם דרך. 
 ,ס"מתנ ,גשההנגשה, לחלק מבתי הספר שאמורים לקבל הנ
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 דובר: מבני ציבור, נו מה.


 מוסדות, 40אנחנו נגיע לרשימה של  :י. גסר


 ה.שהרשות משקיעה בזב שמיליון שקל זה קרנות הרשות, א. רוטמן: אבל חשוב שישימו ל


 אחר לא ישקיע.אף אחד  ?שקיעח. צורי, רה"ע: נו, אז מי י


 אחוז, 10-אחוזי משרדי ממשלה ו 80א.רוטמן: יש לנו תב"רים שזה 


 ,רה"ע: לא, על זה אף אחד לא נותן כלום.צוריח. 


 )מדברים ביחד(


 : מי בעד?גסרי. 


 ליון באמת, זה עוד יהיה הרבה יותר.ימה שואל אותי זה רחוק מלהיות ואם אתח. צורי,רה"ע: 


 : זה עוד יתפח.רדוב


 י.גסר: כולם בעד.


 ן לנהל ולפקח על הפרויקטים הבאים: אישור להטיל על החברה הכלכלית לקרית מוצקי .25


 .649חלקה  10426חסני עירייה בגוש בניית מתכנון פיקוח ו .א
 .102חלקה 10423במשכנות אמנים גוש ונסרבטוריון תכנון פיקוח ובניית ק .ב
"י תכנית פתכנון פיקוח וניהול הוצאה לפועל וביצוע פרויקט מסחרי בגושן ע .ג


352-02-3531. 


 רה הכלכלית מוסמכת לפעול בהתאם לחוזיםל תהיה החבהפרויקטים הנ"ביצוע ל .26


ברה הכלכלית את לח העירייה התקשרה בהם וממחההתקשרויות עם יועצים ומתכננים שהו
 .יקטיםהסמכויות לביצוע והוצאה לפועל של הפרו


ניהול בשיעור הקבוע בהסכם בין א החברה הכלכלית זכאית לדמי הבתמורה לניהול כאמור, ת
 .העירייה לבין החברה הכלכלית
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ן לנהל ולפקח על הפרויקטים אישור להטיל על החברה הכלכלית לקרית מוצקי, 26 :רי. גס
בניית . ב' תכנון פיקוח ו649חלקה 10426מחסני עירייה בגוש בניית א' תכנון פיקוח ו הבאים:


תכנון פיקוח וניהול הוצאה לפועל  ג' .102חלקה  10423מנים גוש ת אקונסרבטוריון במשכנו
 ?בעד. מי 352-02-3531"י תכנית פוביצוע פרויקט מסחרי בגושן ע


 א צריך להיות,, הוא ל26-שהוא נלווה לזה סעיף  27 :דובר


 : מה?רי. גס


 .זה היינו הך 26-ו 27: רוטמן א.


 .המשך, זה לא היינו הך ,לא :ברוד


בטעות חברה הכלכלית להמשיך ולעשות גם מה שהיא עשתה : וזה מתן גושפנקא לרוטמן א.
 בנושא של בן גוריון. ואני פה לא יודע, אני הייתי רוצה לקבל יותר פירוט בדברים האלה.


  (חדדברים בי)מ


תברואה בגלל בונים בזה אנחנו א' זה מחסני העירייה, סעיף י. גסר: קודם כל פה מדובר, 
ת הבניין הזה לבית העירייה החדש נוצר צורך לפנות את מחלקת התחזוקה ואת מחלק


התברואה שיושב פה ורישוי עסקים, לפנות אותם, והמחסנים. אנחנו בונים מחסני העירייה, 
 ום עוד מבנה שישמש את כל המחסנים.יליד התבואה הקיימת ה


 . א' אני בעד.יא.רוטמן: סעיף א', אוק


איגום משאבים הכל ' זה כל הנושא של הקונסרבטוריון, מה שדיברנו קודם. סעיף ב :רי. גס
זה במסגרת תוכנית . ג' המבנה הם ינהלו, יתכננו ויעשו פיקוח על ,מניםיבנה במשכנות אשי


ושן ויצירת מתחמי מסחר בתוך גושן, היא תנהל את כל ל גהמתאר שעברה על כל הנושא ש
 יהיו בנושא המסחר.פיקוח וניהול ההוצאה לפועל של ביצוע פרויקטים ש ,תכנוןה


 זה הקטע של החברה הכלכלית, 27-א. אשור: ו


 ,המשךהזה פשוט  27 :רי. גס
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 א.אשור: החברה הכלכלית לוקחת יועצים,


 פעמים אנחנו נעשה, אבי. 4צריך. ואם צריך לעשות מכרז י. גסר: יועצים, מכרזים כמו ש


 זה מינוי יועצים לחברה הכלכלית. 27א. אשור: 


 ביחד. 27-ו 26ח. צורי, רה"ע: חבר'ה, מי בעד ירים את ידו. 


. אני נגד זה שלא באים ונותנים לנו בדיוק פירוט על מה 'א 26א. רוטמן: אני נגד, אני בעד רק 
 שירים את ידו? מי נגד? יפה. קדימה. 27, 26ואיך. מי בעד 


 תוספת לסדר היום: 


מובא בזה לאישור קבלת החלטת המועצה להגיש התנגדות הרשות בפני המועצה  .1
352-, תוכנית מס' 30.1.17מיום  2017003הארצית על החלטת ועדת משנה מס' 


 200מרכז תחבורה קריות שעניינה התנגדות לבנייה לגובה בתא שטח  0342329
 מ'. 14מקסימום  100מ' ולהגבילו כפי שנקבע בתא שטח 14ל


מובא בזה לאישור קבלת החלטת המועצה להגיש התנגדות הרשות המקומית על  .2
352-, תוכנית מס' 16.1.17מיום  2017002החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מס' 


 מתחם תעסוקה כורדני בשני נושאים: 0296673


 5-מגורים הסמוכים בהמסחר, דיור מיוחד ותעסוקה, ממבני ה . הרחקת קו הבניין של יעודיא
 להקל על תושבי הבניינים הסמוכים. נוספים על מנת מ'


 קומות מעל קומת הקרקע בלבד. 3לכדי  404, 0112השטח הבניה בתאי הגבלת גובה  ב.


 , אנחנו עכשיו עוברים לתוספת של,ה'חבר , רה"ע:צוריח. 


לאישור קבלת החלטת המועצה להגיש התנגדות הרשות  זהמובא ב 1: סעיף מס' טוביר. 
, תוכנית 30.1.17מיום  2017003ית על החלטת ועדת משנה מספר בפני המועצה הארצ


יה לגובה בתא שטח התנגדות לבני קריות שעניינהמרכז תחבורה  352-0342329מספר 
 מ'. 14מקסימום  100שנקבע בתא שטח כפי מ' ולהגבילו  14מעל  200


 הסבר. :א.אשור


 ר.טובי: קיימת תוכנית במרכז התחבורה,


 א. אשור: מה זה מרכז תחבורה? ויקטורי? 


ר.טובי: לא, לא, מרכז תחבורה זה כל האזור הזה. יש פה תוכנית מפורטת שהכין משרד 
התחבורה. התוכנית הזאת מחולקת לשלושה חלקים, לתא שטח הזה, תא שטח הזה ותא 


 שטח הזה, בגדול.


קבעו פה גבהים מסוימים לשלושת השטחים האלה, היינו בוועדה המחוזית, התנגדנו נ
לתוכנית, לגובה הבניינים שנמצאים פה. הגובה הזה הצלחנו להוריד. פה הגובה הזה הועדה 


המחוזית לא קיבלה את עמדתנו, לא קיבלה עמדה של אף אחד והשאירה את הבניינים 
 בגובה שלהם. ולכן אנחנו מבקשים,


 : כמה קומות זה?רוטמן. א
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לכן מתיר שזה גובה במקום הזה. רפאל "י הגובה שפאירה את התוכנית עשר. טובי: היא ה
ב האחרון שאפשר, זה השלדות למועצה הארצית לתכנון ובנייה. אנחנו מגישים ערעור והתנג


 רך אגב זה רק אנחנו יכולים לעשות.ד


 (דברים ביחד)מ


 .ריםמגוא. אשור: אבל זה לא בנייני 


 קומות משרדים.  3זה קומת מסחר פלוס  מ' 14. מגורים : זה לא בנייניטובי ר.


 א. אשור: לבורה שכמוני, למה אנחנו מתנגדים?


 תושבים.די ומפריע שם לר. טובי: כי אנחנו רוצים, לדעתנו הגובה שם גבוה מ


 א. אשור: אבל אין שם תושבים.


 )מדברים ביחד( 


ה כל התושבים שמתנגדים. בעיקרון אלה התושבים שהתנגדו, ע לישיבה זמי שהגיר. טובי: 
היחידים שיכולים להגיש ש עכשיו אני רק אומר לכם המחוזית. עדה וובהם היו איתנו שם 


אנחנו יכולים להגיש את רק וזה הרשות המקומית. זה הכל. ערעור לפי חוק למועצה הארצית 
 .אנחנו מגישיםהערעור ו


 .כולםד הסעיף הזה שירים את ידו? ח. צורי, רה"ע: מי בע


ר. טובי: הסעיף השני מובא בזה לאישור קבלת החלטת המועצה להגיש התנגדות הרשות 
, תוכנית מס' 16.1.17מיום  2017002המקומית על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות מס' 


 :מתחם תעסוקה כורדני בשני נושאים 352-029673


 5-חר, דיור מיוחד ותעסוקה, ממבני המגורים הסמוכים בא. הרחקת קו הבניין של יעודי המס
 מ' נוספים על מנת להקל על תושבי הבניינים הסמוכים.


 קומות מעל קומת הקרקע בלבד. 3לכדי  404, 2011ב. הגבלת גובה הבניה בתאי השטח 


התוכנית הזאת ממוקמת פה, זה הבניינים של המסחר והתעסוקה. גם פה יש את הבניינים 
עדה ר והתעסוקה. ההתנגדות שלנו עיקרה שני דברים: עוד פעם בעקבות זה שהומסחשל ה


 מ' 7-ת של אף אחד והשאירה את זה על כנו, היא הרחיקה פה בהמחוזית לא קיבלה התנגדו
מהבניינים הסמוכים משני הצדדים, הבניין הזה קו  אתמ' להרחיק  5ד ואנחנו רוצים ע ,נוספים


זה שיהיו רק קומת מסחר ושלוש קומות תעסוקה. ם האלה ואנחנו רוצים את כל הבנייני
 ההתנגדות שלנו. 


 מה הם היום? :א. אשור


 .3, אנחנו רוצים ק+7, ק+6ק+ : היום הם בגובה של טוביר. 


 .ידושירים את  2שירים את ידו. מי בעד סעיף עד הסעיף הזה מי ב :ח. צורי, רה"ע


 הרמנו כבר. :א. אשור


 אוקי.ח. צורי, רה"ע: הרמתם. 
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העירייה עם משרד הבינוי והשיכון בהסכם לסיוע במימון מובא בזה לאישור התקשרות  .3
להפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית שתופעל במסגרת החברה הכלכלית 


 .₪ 1,700,000של בהיקף התחדשות עירונית תב"ר  ולאשר פתיחת


 :מקורות המימון


 ₪ 1,275,000משרד השיכון 


 ₪ 425,000ות קרנות הרש


 .3ח. צורי, רה"ע: סעיף 


מובא בזה לאישור התקשרות העירייה עם משרד הבינוי והשיכון בהסכם לסיוע  :י. גסר
במימון להפעלת מנהלת עירונית להתחדשות עירונית שתופעל במסגרת החברה הכלכלית 


רד . מקורות המימון מש₪מיליון  1,7ולאשר פתיחת תב"ר התחדשות עירונית בהיקף של 
 אלף. מי בעד? 425מיליון, קרנות הרשות  1,275השיכון 


 ח. צורי, רה"ע: תסביר להם מה זה.


אנחנו הגשנו קול קורא שפורסם ע"י משרד הבינוי והשיכון להקמת מנהלת  :י. גסר
, כל מה שקשור 38להתחדשות עירונית, מנהלת שאמורה לטפל בנושאים של תמא/


 להתחדשות עירונית.


הזאת אמורים לגייס כוח אדם שיטפל בכל הנושא הזה, עם מתכננים ועם במסגרת המנהלת 
 ומי שיפעיל את זה כמו שהגשנו בקול הקורא זה החברה הכלכלית של קרית מוצקין.  הכול.


מיליון שקל לחברה הכלכלית שהיא תנהל את כל  1,7דובר: בקיצור אתה רוצה להעביר 
 הפרויקטים האחרים.


גרת הקול קורא הזה זה משהו מובנה, אתה צריך לעשות פעולות י. גסר: לא, לא, לא, במס
אחוז לפחות מהמתחמים שהקמת בתוכנית באמת התחדשו  10-ולהוכיח פעולות ולהראות ש


 ואז אתה מקבל,


 .38א. אשור: זה תמא/


 י. גסר: זה פרויקט שהוא על פני שלוש שנים.


 )מדברים ביחד(


 ?3י. גסר: מי בעד סעיף 


 ד.א. אשור: אני בע


 .₪ 250,000תב"ר קול קורא מרכז צעירים ע"ס   אישור פתיחת .4


 מקורות המימון:


 ₪ 187,500המשרד לשיווק חברתי  


 ₪ 62,500קרנות הרשות 
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. מקורות המימון ₪ 250,000י. גסר: אישור פתיחת תב"ר קול קורא מרכז צעירים ע"ס 
 בעד? כולם בעד.. מי 62,500. קרנות הרשות 187,500 המשרד לשיווק חברתי


 אבי רוטמן נציג -בקשת האופוזיציה לאיוש מטעמה בועדת בינוי ערים .5


 .5ח. צורי, רה"ע: סעיף 


בקשת האופוזיציה לאיוש מטעמה בועדת בינוי ערים, אבי רוטמן נציג. מי  5י. גסר: סעיף 
 בעד?


 )מדברים ביחד(


 ח. צורי, רה"ע: מי בעד, מי נגד, מי נמנע?


 )מדברים ביחד(


. צורי, רה"ע: הוא הצביע, הוא הסכים. לפני שאני נועל את הישיבה, בנק דיסקונט את עצמו ח
 בחיפה ונתן לנו, תרם לנו המון רהיטים והמון שולחנות.


 )מחיאות כפיים(


 אישור פרוטוקולים: .6


 .14.3.17ועדת תמיכות מיום 


 .26.3.17וועדת אכיפה והועדה למיגור אלימות מיום 


 .1.3.17ץ מיום ועדה לקשרי חו


ח. צורי, רה"ע: חבר'ה, אישור פרוטוקולים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם. מזוז, שא 
 ברכה עכשיו לכבוד החג.


 .בריאותחג שמח, כשר, נ. מזוז: 


 סוף הישיבה
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