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 1 פרוטוקול

 2 . קריאת פרק בתנ"כ. 1

 3 לרפואת רותי בת פנינה ולמנוחת הנפטרת הדר בת סיגלית.  דובר:

 4 מג"ב.עכשיו הודיעו שנפטרה, החיילת  דובר:

 5 לרפואת מנשה צורף מר נ. מזוז:

 6 וניקול כהן. מר ח. צורי:

 7 ומאיר דהן. )קורא מהתנ"כ(.  מר נ. מזוז:

 8 

 9 .6/1/2016מיום  4/16, 3/16  ,2/16, 1/16. מצ"ב פרוטוקולים מישיבות מועצה מס' 2

 10 . 3סעיף מס'  מר ח. צורי:

 11ם מהמועצה תודיע שאנחנו רוצים לעשות שינוי באחד מהסעיפי ז. דדון: 'גב

 12 הקודמת. 

 13בפרוטוקול,  11אנחנו רוצים לעשות שינוי מהמועצה הקודמת,סעיף  מר ח. צורי:

 14מיליון שקל ממשרד השיכון, אנחנו ערבבנו את זה  10הגדלה של תב"ר 

 15ביחד עם מכבי ומשרד השיכון מבקש שנגדיר את זה... לא ביחד עם 

 16 מכבי. 

 17 הצבעה לעשות את השינוי בהמשך. ז. דדון: 'גב

 18 מי בעד להסכים לעשות את השינוי שירים את ידו, מי נגד? מר ח. צורי:

 19 סליחה, מי ביקש? מר נ. מזוז:

 20מיליון שקל לגמור את בית העירייה.  10משרד השיכון רצה לתת לנו  מר ח. צורי:

 21, אישרנו את זה פעם אחת, אבל אישרנו את 10אנחנו אז עשינו תוספת 

 22ומרים אנחנו לא רוצים לשמוע את זה ביחד עם התב"ר של מכבי והם א

 23מיליון שקל לספריה, אז אנחנו  10המלה מכבי, תאשרו רק תוספת 

 24 משנים את מה שכתבנו אז למשהו חדש, בסדר? 

 25 אז הצבעה.  ז. דדון: 'גב

 26 

 27 

 28 
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 1 20/15סהר חברה לבניין בע"מ, הזוכה במכרז  –. אישור התקשרות עם חברת נועם 3

 2 51, קריית מוצקין, הידוע גם כחלקה 15ושקביץ מגרש ברח' גר –למכירת הנכס     

 3 ,₪ 5,522,400בתוספת מע"מ ובסך הכל  ₪ 4,720,000תמורת הסך של  11750בגוש     

 4 בכפוף לאישור משרד הפנים.     

 5, אישור התקשרות עם חברת נועם סהר הזוכה במכרז זה וזה 3מס'  מר ח. צורי:

 6בתוספת  4,720,000למכירת נכס בקריית מוצקין הידוע תמורה של 

 7בכפוף לאישור משרד הפנים. מי בעד? מי  5,522,000מע"מ, בסך הכל 

 8 נגד? 

 9 

 10  20/15. אישור התקשרות עם חברת נועם סהר חברה לבניין בע"מ, הזוכה במכרז 4

 11 11563בגוש  61, קריית מוצקין, הידוע כחלקה 62מגרש ברח' הרב קוק  –למכירת נכס     

 12 ובכפוף  ₪ 3,814,200ובסך הכל  –בתוספת מע"מ  ₪ 3,260,000תמורת הסך של     

 13 לאישור משרד הפנים.    

 14. אישור התקשרות חברת נועם סהר, חברה לבניין, הזוכה 4סעיף  מר ח. צורי:

 15 3,814,000בתוספת מע"מ, בסך הכל יש  3,260,000במכרז... תמורה של 

 16 בכפוף לאישור משרד הפנים. מי בעד? מי נגד? 

 17 

 18  13/15, הזוכה במכרז 055403257תקשרות עם מר אריה מגירס ת.ז. . אישור ה5

 19 , 413/5, קריית מוצקין, הידועה כחלקה 27דירה ברח' החשמונאים  –למכירת נכס      

 20 ובכפוף לאישור  ₪ 612,000.09ובסך הכל  –בתוספת מע"מ  ₪ 523,077תמורת הסך של      

 21 משרד הפנים.      

 22ות עם אריה מגירס, זה הזוכה למכירת נכס בדירה ברח' אישור התקשר מר ח. צורי:

 23החשמונאים, הוצאנו מכרז על דירה ברח' החשמונאים ותמורה בסך 

 24בכפוף לאישור משרד הפנים. מי בעד? מי  612, תוספת מע"מ 525של 

 25 נגד? מי נמנע? טוב. 

 26 

 27 םבע"מ בהתאם למכרז שפורס 1995. אישור התקשרות עם חברת התאמה, השמה ומידע 6

 28 למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים  33/2014ע"י החברה למשק וכלכלה, שפ/    
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 1 ושירותי טיאוט מכני.     

 2אישור התקשרות עם חברת התאמה, בהתאם למכרז שפורסם ע"י  מר ח. צורי:

 3החברה למשק וכלכלה למתן שירותי ניקיון בשטחים פתוחים ושירותי 

 4 מנע? טיאוט מכני. מי בעד? מי נגד? מי נ

 5 מה העלויות פה של דבר כזה?  מר א. רוטמן:

 6 לא יודע... מר ח. צורי:

 7שקל לקילומטר, זה תלוי  337, אם אני לא טועה. 334המכרז הוא  עו"ד מלכה:

 8 ברחובות, במספר הרחובות שאנחנו רוצים. 

 9 

 10 . אישור האצלת סמכויותיו של ראש העיר, מר חיים צורי, בכל הקשור לפעילות המתנ"ס7

 11 ושלוחותיו )לרבות התיאטרון( לסגן ראש העיר מר בומה ברח"ד, במקום מר אבי רוטמן.    

 12 איפה אנחנו כאן? מר ח. צורי:

 13 .7 ז. דדון: 'גב

 14האצלת אישור סמכויותיו של ראש העיר בכל הקשור לפעילות  מר ח. צורי:

 15המתנ"ס, מי שזוכר, זה תמיד צריך להעביר את זה לסגן ראש עיר, פעם 

 16ת זה לבומה הוא לא היה סגן ראש עיר ואז התברר לנו שהעברנו א

 17שצריך להיות סגן ראש עיר אז העברנו את זה לרוטמן. עכשיו כשרוטמן 

 18ויתר על הסגן שלו והעביר את זה לבומה אז אנחנו מחזירים את 

 19 הסמכויות לבומה. 

 20 זה על פי החלטת בית משפט. מר י. פדידה:

 21 כן. מי בעד?  מר ח. צורי:

 22 אני נמנע.  :מר נ. מזוז

 23 

 24  ₪ 134,000בסך  2016. אישור חתימת הסכם עם הקרן לידידות, לקבלת תקציב לשנת 8

 25 ניהול ע"י מח' הרווחה.  –לצורך מתן סיוע לנזקקים      

 26, אישור חתימת הסכם הקרן לידידות לקבלת תקציב בסך של 8מס'  מר ח. צורי:

 27 וחה. מי בעד? אלף לצורך מתן סיוע לנזקקים בניהול מחלקת הרו 134

 28 
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 1 . ₪ 1,614,000בסך  2015. אישור תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת 9

 2מיליון. מי בעד? מי  1.6, 2015אישור תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  מר ח. צורי:

 3 נגד? מי נמנע? 

 4 אני נמנע.  מר נ. מזוז:

 5 

 6 כס בגן למכירת נ 1/16. אישור התקשרות עם ישי משה ולוי מעיין, הזוכים במכרז 10

 7  ₪ 667,000תמורת סך של  10428בגוש  223/3, הידוע גם כחלקה 8העצמאות        

 8 ובכפוף לאישור משרד הפנים.  ₪ 780,390בתוספת מ.ע.מ. ובסה"כ       

 9אישור התקשרות ... הזוכים במכירת נכס בגן העצמאות, אה, זה עוד  מר ח. צורי:

 10 דירה שמכרנו.

 11 בנישו, בנישו. מר נ. מזוז:

 12 בן ישי, הוא תיקן את זה.  דובר:

 13 בן ישי כתוב פה. מר ח. צורי:

 14 הוא שינה את שמו. מר נ. מזוז:

 15 יכול להיות. ז. דדון: 'גב

 16 אני לא מכיר אותו בכלל, אז אני קורא את מה שכתוב פה.  מר ח. צורי:

 17 עכשיו בתעודת זהות שלו כתוב בן ישי.  דובר:

 18 . 667בסך הכל זה  מר ח. צורי:

 19 א עבר את זה בוועדה. הו דובר:

 20 כולם בעד?  ז. דדון: 'גב

 21 מי נגד? מי נמנע? רגע, אולי נעלה קודם את האישור הזה.  מר ח. צורי:

 22 כן, בוא נעשה את זה.  ז. דדון: 'גב

 23 אז בואי תקריאי את זה.  מר ח. צורי:

 24 6/1/16-מיום ה 04/16בפרוטוקול המועצה  11אישור ביטול סעיף  ז. דדון: 'גב

 25, במקום זה יהיה אישור פתיחת תב"ר על סך 939גדלת תב"ר בנושא ה

 26עבור תכנון ובניית ספריה בבית העירייה במימון משרד  ₪מיליון  10

 27 השיכון. הצבעה.

 28 מי בעד? מר ח. צורי:
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 1 כולם בעד.  ז. דדון: 'גב

 2 

 3 . 30/9/15. דיון במאזן בוחן ליום 11

 4 דיון במאזן. מר ח. צורי:

 5. 2015לספטמבר  30-ערב טוב לכולם. אנחנו מדברים על הדוח הכספי ל ח זיצר:"רו

 6כולל  95.3. בהשקעות ₪מיליון  15.5אנחנו ברכוש השוטף היינו עם 

 7שאפשר לראות  5.2ההשקעות המיועדות בקרנות המתוקצבות, עשינו 

 8-והסתיים ב 29-אותם גם בצד הפסיבי. הגירעון בתקציב הרגיל פתח ב

 9, אתייחס לזה אחר כך...בתקציב ₪מיליון  2.5ף של כי היה לנו עוד 26

 10מיליון שקל, שיעור יחסית  89, עומס המלוות שלנו 1.3הבלתי רגיל 

 11נמוך לסך הכל התקציב. מבחינת ההתחייבויות, ההתחייבויות שלנו 

 12, אפשר לראות שירדנו ממשיכות היתר, 45.5-, היה פה קיטון מ43.2

 13סך הכל ספקים וזכאים דומה וב  6.7אפשר לראות שמשרדי ממשלה...

 14. מבחינת הקרנות 33-ל 35-למה שהיה בתחילת שנה עם קיטון קיים מ

 15כאשר אפשר יהיה לראות  ₪מיליון  30אנחנו בקרן לעבודות פיתוח 

 16למטה שהגידול הגדול נובע מקרן פיתוח, מההיטלים. עודפי התב"רים 

 17שבנטו , גירעונות הזמניים, אפשר לראות 13פחות  50.6הזמניים הם 

 18בעיקר  67.7-, ל67-ל 53-, סך הכל אנחנו גדלנו מ47-מול ה 37אנחנו עם 

 19, ראינו שזה גם מופיע 25.2בנושא של קרן הפיתוח. קרנות מתוקצבות 

 20במסגרת האשרות, זה בעיקר מייצג את הנושא של תאגיד המים 

 21, גם הן מקבלות את הביטוי במאזן. 2.5והקרנות הבלתי מתוקצבות 

 22בתשעת החודשים הראשונים של השנה אנחנו יכולים  תמבחינת הפעילו

 23, 2015ספטמבר  –לראות בטור האמצעי שנקבע הביצוע המצטבר ינואר 

 24, סיימנו עם עודף של 168.7, ביצענו הוצאות 171הכנסות של  ביצענו 

 25 . ההכנסות שלנו בארנונה 2.6

 26 רגע, זה בכולל או במצטבר? מר י. מרקוביץ:

 27חודשים, לא שנה. בארנונה הצלחנו לעשות  9פטמבר, במצטבר עד ס ח זיצר:"רו

 28יותר ממה שתקצבנו, אני מזכיר לכם, למרות שהמדד היה יחסית נמוך 
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 1, 1.5ואפילו כלל השנה ירד. מבחינת עצמיות בחינוך עשינו קצת יותר, 

 2. אפשר לראות, 16.6מול  14.9-. ביתר העצמיות אנחנו ב20.5מול  22

 3משרד הרווחה קיבלנו יותר אבל גם  ,17.5מול  16.9משרד החינוך 

 4אבל כמו  14.564מול  14.986הוצאנו יותר, נראה את זה אחר כך, זה 

 5אנחנו גם מוציאים יותר, כי  MATCHING-שמקבלים יותר מבחינת ה

 6 ₪מיליון  23-. מענק האיזון שלנו הוא קרוב ל25:75יש את היחס של 

 7. בפעולות 32.7מול  32.7החודשים, בשכר עמדנו ביעד  9במסגרת 

 8. אני רוצה 42.3פחות  40.3הכלליות אפילו הוצאנו פחות, הוצאנו 

 9אלף שקל פחות, אבל  700להתייחס לפעולות החינוך שלמעשה יש פה 

 10יש פה השפעה עונתית כי יולי אוגוסט בדרך כלל אלה חודשים שיש 

 11בהם פחות פעילות חינוך ופחות עלויות ובשכר, בדרך כלל השכר הוא 

 12אלף שקל  700אני רוצה לציין שבפעולות הרווחה הוצאנו  אותו דבר.

 13אלף שקל יותר, במיליון אחרות  400יותר. קיבלנו ממשרד הרווחה 

 14. בשאר הדברים אין פה שינויים, ₪אלף  300-מימנו מהכיס שלנו כ

 15הנחות הארנונה נרשמות למעלה ולמטה אותו הדבר. אם אני עובר 

 16ז סך הכל התקבולים לנושא של התב"רים שזה בעמוד הבא, א

 17, בתב"רים הזמניים יש לנו 40.9, התשלומים היו 31.7בתב"רים היו 

 18, אם אני לוקח את זה מיתרות זמניות שהיו בתחילת השנה שהן היו 9.2

 19, ראינו את זה מקודם, יחד עם הנושא של 37.3-אנחנו ב 46.5בעודף 

 20קרנות הפיתוח. העמוד הבא נותן את העמוד הזה לפי פרקים, 

 21אפשר לראות באמצע, ינואר, ספטמבר פרים אותם המספרים. המס

 22, אפשר לראות שההשקעה הגדולה ביותר פה 40.9, 31.7הכנסות  2015

 23מתבצעת בנושא של דרכים. מה שחשוב זה להראות לכם... אפשר 

 24לראות, זה דברים זמניים, כי לפעמים אני מבצע ומקבל את הכסף 

 25את מה שהיה בביצוע של  לאחר מכן. הטור הראשון בצד ימין מראה

 26 3.9-הגביה, אז קודם כל אני חייב להגיד שגביה בגין פיגורים עלתה מ

 27 . 57.4-ל 55.3-, כלומר היה פה שיפור. הגביה השוטפת עלתה מ4.4-ל

 28 באחוזים? מר י. מרקוביץ:
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 1אחוז, שזה משמעותי ויפה, ובגביה  40-ל 33-באחוזים גדלנו בפיגורים מ ח זיצר:"רו

 2 ו השוטפת עמדנ

 3 וכמה יש לנו שנשארו מאחורה? מר י. מרקוביץ:

 4. שאלות 13.3מהשוטף, סך הכל  6.7ועוד נשארו  6.6מאחורה נשארו  ח זיצר:"רו

 5טובות אתה שואל יוסי. מבחינת תעריפי הארנונה אנחנו עם שומה 

 6ושלושת רבעי מיליון מטר מרובע, הרוב  1מיליון או  1.7-שמתייחסת ל

 7מטר מרובע,  1.750ודעים, זה מגורים. מתוך במוצקין ואת זה כולכם י

 8מיליון  82מיליון,  102מיליון זה מגורים ואכן ... סך הכל שומה של  1.6

 9זה מגורים. אין למוצקין חיוב של שטחי תעסוקה ובכל זאת עשתה  ₪

 10חודשים מעבר לתקציב היחסי. מבחינת  9-יפה והגיעה לגביית ארנונה ב

 11יכולים לראות שסך הכל עלויות אנחנו  7שכר ומשרות שזה עמוד 

 12לתקופה היחסית וזה מה  50מתוקצבות שזה  66.7השכר שלנו יהיו 

 13שביצענו ולמעשה עמדנו ביחס של החלק היחסי כאשר אולי רק לציין 

 14נקודה אחת, במוצקין משלמים לא מעט כסף לגמלאים. אני מסיים, 

 15חצי משפט, במוצקין משלמים לא מעט כסף לגמלאים. אם סך הכל 

 16 38על  12מיליון שקל גמלאים,  12מיליון, מתוכם  50ההוצאה לשכר 

 17 זה לא סכום פעוט. עד לכאן אם יש שאלות אשמח לענות.

 18זה סימן שהגמלאים שלנו בריאים וחיים הרבה שנים ואין שום בעיה  מר י. מרקוביץ:

 19 עם ראש קטן וראש גדול.

 20 ראש קטן, ראש גדול, צורכים את אותו דבר. מר א. רוטמן:

 21 זיצר, אפשר לשאול אותך שאלה? מר נ. מזוז:

 22 כן ח זיצר:"רו

 23למה את הדוח הזה אי אפשר היה להביא לישיבה הקודמת...? זה דוח  מר נ. מזוז:

 24 של ספטמבר, ישבנו פעם שעברה 

 25 אני לא הכתובת לזה. ח זיצר:"רו

 26 איזה כתובת? ... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר נ. מזוז:

 27 ירים את ידו. מי נגד, מי נמנע? מי בעד ש מר ח. צורי:

 28 אני נגד.  מר נ. מזוז:
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 1 אתה נגד, שניים נגד.  מר ח. צורי:

 2 רק נגד מה אני לא מבין.  מר י. מרקוביץ:

 3 אני נגד זה כי ביקשתי שיביאו את זה בישיבה הקודמת ... מר נ. מזוז:

 4 אתה נגד הנתונים?  מר י. מרקוביץ:

 5 ולא בפעם שעברה, זה הכל.  נגד שהציגו את זה מאוחר מר נ. מזוז:

 6 

 7 . אישור פרוטוקולים: 12

 8 . 6/1/2016מיום  1/16ועדת כספים   -       

 9 . 10/1/2016הוועדה לקשרי חוץ מיום   -       

 10 רכישת זכויות במקרקעי העירייה.  – 1/16מכרז  – 27/1/2016ועדת מכרזים מיום    -      

 11 מי נגד, מי נמנע? הישיבה ננעלה. אישור פרוטוקולים, מי בעד?  מר ח. צורי:

 12  ישיבה נעולה


