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                        מוצקין. ק עיריית המנין מן המועצ ישיבת

 

 

 

  :משתתפים

  ריעה שאר מ"מו ןגס - גרבנרטש ידע רמ

  העיר ראש סגן -  צורף מנשה מר

 העיר לראש משנה -  מרקוביץ יוסי

  העיר לראש משנה -  פדידה יוסי מר

  מועצה חברת -  פפר הילה' גב

 מועצה ברח -  דהאן רמאי מר

  מועצה חבר -  ויצמן מיכאל מר

  מועצה חברת -  שושני עדי' גב

  מועצה חברת - רחמימוב מרינה' גב

 מועצה חברת - וסמןר עופרה' גב

 מועצה חבר -  שגיא אורי רמ

 

  :נוספים משתתפים

 העירייה ל"מנכ -  גסר ריבי מר

 העירייה גזבר מ"מ -  רואש נילי' גב

  העירייה רקבמ -  רמזמ ןריל רמ

 ההמועצ ישיבות תזרכ -  גנון אורלי

  ןהמניי  מן מועצה ישיבת פרוטוקול

ג"פתש תשריב ד"כ, 2202 אוקטוברב 19', ד  ביום  
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 ענבי ניר ח"רו

 

 

 

 :חסרים

 העיר ראש -צורי חיים מר

 מועצה חבר -אבישר צבי

 צורף איתי

 רוטמן אבי

    

 :היום דרס על

 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם שאילתות .2

 קיים תקופות באילו, פרטי בבית פוליטי שלט לתלות איסור קיים האם .א 

 ?מקורו ומה האיסור  

 ?חיטמן ובעוזי בשן ביגאל הספסלים הצללת של פשרותא נבדקה האם .ב 

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם לסדר הצעה תובא .3

  יאוהמצ שלא או בזמן פנו שלא זכאיםל בארנונה רטרואקטיבית הנחה להעניק 

  שבע עד של תקופהל וזאת, ההנחה קבלת לשם הדרושים המסמכים את במועד 

 .שנים 

 :צורף איתי מר המועצה חבר םמטע לסדר הצעה תובא .4

 , בעיר החניה וקתמצ לנוכח(: וחנייתו רכב העמדת) מוצקין לקרית עזר חוק תיקון 

 העיריה את ולהסמיך זרהע חוק את לתקן האפשרות את משפטית לבחון מוצע 

 לפרק אחד ציבורי חניה ממקום יותר התופס רכב כלי העמדת על קנסות להטיל 

 (.שעות 72 על העולה למשל) ממושך זמן 
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 .2023 לשנת תמיכות לחלוקת תבחינים אישור .5

 רשות ל"למנכ, בשנה מ"ק 20,000 עד של לתוגדמ קילומטרים מכסת אישור .6

 קבלמ ואינו) רכב אחזקת בגין אותהוצ החזר תשלום לקבל בחר אשר, מקומית 

 :להלן םהמפורטי המצטברים לתנאים בכפוף (מהרשות צמוד רכב 

 .העיר ומועצת הגזבר אישור טעונה המוגדלת המכסה - 

 .בפועל ל"המנכ צעשבי הנסיעות על דיווח כנגד תשולם המוגדלת המכסה - 

 .1.8.2022 מיום הינו זה אישור של תחילתו מועד - 

 .₪ 1,117,000 בסך הפנים ממשרד 2022 לשנת פיתוח קמענ בלתק אישור .7

  ₪ 2,070,000 מסך דקר' ברח י"גנ שני בינוי 1373' מס ר"תב הגדלת אישור .8

 .(₪ 275,982 הגדלה כ"סה) ₪ 2,345,982 סךל 

 אושר  לאישור ןקותי  מימון מקורות 

  ₪ 1,585,238  ₪ 1,861,220  החינוך משרד 

  ₪     484,762   ₪    84,7624  כללי פיתוח קרן 

    2,345,982 ₪  2,070,000 ₪  

 59,190 לסך ₪ 65,000 מסך חרום סןמח שיפוץ 1358' מס ר"תב הקטנת אישור .9

 ₪. 

  ₪ 1,700,000 מסך 2022 וךחינ במוסדות שיפוצים 1411' מס ר"תב הגדלת אישור .10

 .₪ 1,839,888 ךלס 

 .מזרחי בבנק חשבון פתיחת .11

 :2021 לשנת ישנים רים"תב גירתס .12

 הבנים פארק 1022' מס ר"תב - 

 2018 חינוך מוסדות שיפוצים בטיחות בדיקות 1207 ר"תב - 

  מסך פסגה יוספטל' ברח ס"מתנ ושדרוג שיפוץ 1431' מס ר"תב הגדלת אישור .13

 .₪ 982,618 לסך ₪ 314,015 

 2023 עד חומש תוכנית עדכון .14
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  .₪ 50,000 בסך קיר ציורי ר"בת חתפתי אישור .15

 .הפיס מפעל: מימון מקורות 

  לסך ₪ 80,000 מסך התיאטרון להיכל הצטיידות 1397' מס ר"תב הגדלת אישור .16

  .₪ 30,000 הגדלה הכל סך .₪ 110,000 

 הפיס מפעל: וןמימ מקורות 

  עזרא נוער למבנה והתאמתו מבנה שיפוץ 1424' מס ר"תב הגדלת אישור .17

  .₪ 152,000 לסך ₪ 90,000 ךסמ 

 .הפיס מפעל: מימון מקורות 

  בהיכל שטיחים והחלפת בטיחות ליקויי תיקון 1395' מס ר"תב הגדלת אישור .18

  .₪ 450,000 לסך ₪ 370,000 מסך התיאטרון 

 .הפיס עלמפ: מימון תמקורו 

  יםהאומנ במשכנות לנוער פיס מועדון הקמת 1335' מס ר"תב גדלתה שוראי .19

  .₪ 787,000 הגדלה הכל סך .₪ 11,006,800 לסך ₪ 10,218,904 מסך 

 הפנים דמשר: מימון מקורות 

  מסך האומנים במשכנות 3 ב"חט בניית 1287' מס ר"תב הגדלת אישור .20

  .₪ 25,039,851 לסך ח"ש 24,970,564 

 החינוך משרד: מימון מקורות 

 מנוף עם משאית רכישת 1377' מס ר"תב הגדלת 56' מס החלטה ביטול אישור .21

 .6.4.2022 מיום 05/22 מועצה מפרוטוקול 

 .₪ 130,000 בסך ציבור במוסדות נוספות ועבודות איטום ר"תב פתיחת אישור .22

 פיתוח קרן :וןממי מקורות 

  .₪ 137,000 בסך 2022 רגטיתאנ התייעלות ר"תב פתיחת אישור .23

 .הפנים משרד מימון מקורות 

 .ןמוצקי קרית עיריית 2 רבעון ח"דו וראיש .25

 .הכספי והדוח המפורט הדוח, 2022 לשנת הפנים משרד ביקורת דוחות אישור .26
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 .2021 לשנת העיריה רמבק דוח .27

 .פרוטוקולים אישור .28

 19.10.2022 ועצהמ לישיבת יום לסדר תוספת

 היוצא ועצהמה חבר במקום, שגיא אורי הנכנס המועצה חבר של אמונים הצהרת .1

 .ענבר יריב 

 .28.9.2022 מיום הסביבה איכותל הועדה פרוטוקול אישור .2

 ' רח) סנונית גן שיפוץ 1291' מס ר"תב סגירת – 112' מס החלטה ביטול אישור .3

 . 10/22' מס מועצה פרוטוקול – 6.7.2022 מיום מועצה מישיבת( שפרינצק 

 

 ל ו ק ו ט ו ר פ

 

 יוסי המועצה לחבר נחומיםת להביע וצהר אני ראשית. לכולם טוב ערב :גסר. י

  .יוסי ,בצערך משתתפים. האם מות על פדידה

: היום לסדר סעיפים שלושה מוסיף אני. סליחה. ך"בתנ פרק לקריאת נעבור 

 המועצה חבר במקום שגיא אורי, נכנסה המועצה חבר של אמונים הצהרת

 מיום הסביבה תכואיל ההועד פרוטוקול אישור. ענבר יריב היוצא

' מס ר"תב סגירת 112' מס החלטה ביטול אישור 3 וסעיף. 28.9.2022

 ועצהמ פרוטוקול 6.7.2022 מיום מועצה מישיבת סנונית גן שיפוץ 1291

 . עדב כולם? הסעיפים את להוסיף בעד מי. 10/22' מס

 

 

 19.10.2022 מועצה לישיבת יום לסדר תוספת

 היוצא ועצההמ חבר במקום, שגיא אורי הנכנס ההמועצ חבר של אמונים הצהרת .1

 .ענבר יריב

 .הבא ברוך, אורי :גסר. י
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 .רבה תודה :שגיא. א

 צריך אתה מה לך אגיד אני? הנוסח את לך יש, ככה לךהו זה, אורי, הנוסח :גסר. י

 למדינת אמונים לשמור מתחייב אני: הבא המשפט תא ומרא אתה. להגיד

 .במועצה חותישלי את באמונה ולמלא ישראל

 את באמונה ולמלא ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייב אורי שגיא אני :שגיא. א

 .במועצה שליחותי

 . בהצלחה :גסר. י

 

 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 ראש עם אירועים הרבה לו ושהי האןד מאיר רבנו, ך"בתנ פרק ריאתק :גסר. י

 .כוח ישרי. מצווה ושליח וכיפור השנה

 (דהאן מאיר מר י"ע ך"בתנ פרק קריאת)

 . וברוך חזק :גסר. י

 

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם שאילתות .2

 ומה האיסור קיים תקופות באילו, פרטי בבית פוליטי שלט לתלות איסור קיים האם .א

 ?מקורו

 ?חיטמן ובעוזי בשן ביגאל הספסלים הצללת של ותפשרא נבדקה האם .ב

 :צורף איתי מר עצההמו חבר מטעם לסדר הצעה תובא .3

  המציאו שלא או בזמן פנו שלא זכאיםל בארנונה רטרואקטיבית הנחה להעניק

  שבע עד של תקופהל וזאת, ההנחה קבלת לשם הדרושים המסמכים את במועד

 .שנים

 :צורף איתי מר המועצה חבר םמטע לסדר הצעה תובא .4

 , בעיר החניה מצוקת לנוכח(: וחנייתו רכב העמדת) מוצקין לקרית עזר חוק תיקון

 קנסות להטיל העיריה את ולהסמיך זרהע חוק את לתקן האפשרות את משפטית לבחון מוצע
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 למשל) ממושך זמן  לפרק אחד ציבורי חניה ממקום יותר התופס רכב כלי העמדת על

 (.ותשע 72 על העולה

 רואה אני אבל, לסדר הצעות לנו ויש שאילתות פה לנו יש, םחברי :גסר. י

 .זה את נעלה לא אנחנו לכן, גיעוה לא שהגישו נשיםשהא

 .דוחים .ההבא ישיבה, לא :מרקוביץ. י

 . שוב זה את להגיש תמיד יוכלו הם, בהחלט :גסר. י

 

 .2023 לשנת תמיכות לחלוקת תבחינים אישור .5

 זה את קיבלתם. 2023 לשנת תמיכות לחלוקת תבחינים אישור 5 יףסע :גסר. י

 . בעד כולם, בעד? נגד? נמנע מישהו. בעד כולם? חיניםהתב בעד מי. בחומר

 

 רשות ל"למנכ, בשנה מ"ק 20,000 עד של וגדלתמ קילומטרים מכסת אישור .6

 רכב  מקבל ואינו) רכב אחזקת בגין הוצאות החזר תשלום לקבל בחר אשר, מקומית

 :להלן םהמפורטי המצטברים לתנאים בכפוף (מהרשות צמוד

 .העיר ועצתומ הגזבר אישור ונהטע המוגדלת המכסה -

 .בפועל ל"המנכ שביצע הנסיעות על דיווח כנגד תשולם המוגדלת המכסה -

 .1.8.2022 מיום הינו זה אישור של תחילתו מועד -

 תקרא. זה את אקרא לא שאני עדיף אולי, טוב, קילומטרים תמכס אישור ,6 :גסר. י

 . פה עניינים בניגוד אני, עדי, אתה זה את

 ,מוגדלת קילומטרים מכסת אישור, 6 סעיף :רגטרנבש. ע

 . תצביע אל :צורף. מ

 עד של מוגדלת קילומטרים מכסת אישור הפנים משרד ל"מנכ חוזר י"עפ :שטרנברג. ע

 זרהח תשלום קבלל בחר אשר מקומית רשות ל"למנכ בשנה מ"ק 20,000

 פוףבכ כמובן( מהרשות צמוד רכב מקבל ואינו) רכב אחזקת בגין הוצאות

 : להלן המפורטים המצטברים לתנאים
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 .העיר ומועצת הגזבר אישור טעונה המוגדלת המכסה - 

 .בפועל ל"המנכ שביצע הנסיעות על דיווח כנגד תשולם המוגדלת המכסה - 

 .1.8.2022 יוםמ הינו זה אישור של תחילתו מועד - 

 ? בעד מי 

 ?ןנכו הבנתי? כן, בעצם אחורה מאשרים אנחנו :רחמימוב. מ

 . גוסטלאו 1-מה היא התחולה, כן :שטרנברג. ע

 .ישיבה הייתה לא :מרקוביץ. י

 .גדנ :דוברת

 . נמנעת :דוברת

 .נמנעת :דוברת

 ?אורי :דוברת

 . נמנע :שגיא. א

 

 .₪ 1,117,000 בסך הפנים רדממש 2022 לשנת פיתוח מענק קבלת אישור .7

 ימענק ליםמקב אנחנו נהש שבכל כמו. פיתוח מענק קבלת אישור 7 סעיף :גסר. י

 כולם? בעד מי .₪ 1,117,000 בסך 2022 לשנת, הפנים ממשרד פיתוח

 .בעד

 

  ₪ ,070,0002 מסך דקר' ברח י"גנ שני בינוי 1373' מס ר"תב הגדלת אישור .8

 .(₪ 5,98227 לההגד כ"סה) ₪ 2,345,982 סךל

 אושר  לאישור תיקון  מימון מקורות

  ₪ 5,2381,58  ₪ 1,861,220  החינוך משרד

  ₪     484,762   ₪    84,7624  כללי פיתוח קרן

   ,345,9822 ₪  2,070,000 ₪  

 מסך דקר' ברח י"גנ שני בינוי 1373' מס ר"תב הגדלת אישור, 8 :גסר. י



, איגמי רתחב                                                                                 מוצקין קריית ירייתע

04-8666313 

 19                                               9                                   המניין מן מועצה ישיבת

   2022 אוקטוברב

 

 מי. החינוך משרד של הגדלה פה יש .₪ 2,345,982 לסך ₪ 2,070,000

 .בעד כולם? בעד

 

 ח"ש 59,190 לסך ₪ 65,000 מסך חרום סןמח שיפוץ 8135' מס ר"תב הקטנת אישור. 9

 65,000 מסך חרום מחסן שיפוץ 1358' מס ר"תב הקטנת אישור 9 סעיף :גסר. י

 . בעד כולם? בעד מי .₪ 59,190 לסך ₪

 

  ₪ 1,700,000 מסך 2022 וךחינ במוסדות פוציםשי 1411' מס ר"תב הגדלת אישור. 10

  .₪ 1,839,888 ךלס

 2022 חינוך במוסדות שיפוצים 1411' מס ר"תב הגדלת אישור ,10 סעיף :גסר. י

 ובלנשקי תוספת, הגדלה פה יש .₪ 1,839,888-ל ₪ 1,700,000 מסך

 .בעד כולם? בעד מי. החינוך ממשרד

 

 מזרחי בבנק חשבון פתיחת. 11

 בנק של במוצקין חדש סניף פה נפתח. מזרחי בבנק חשבון פתיחת ,11 סעיף :גסר. י

 אישור וצריך שם הרשות של נוסף חשבון פותחים ואנחנו גושן' ברח

 .בעד כולם? בעד מי. מועצה

 

 :2021 לשנת ישנים רים"תב גירתס. 12

 הבנים פארק 1022' מס ר"תב -

 2018 ךחינו מוסדות שיפוצים בטיחות בדיקות 1207 ר"תב -

 פארק 1022' מס ר"תב .2021 לשנת ישנים רים"תב סגירת ,12 סעיף :גסר. י

 מי. 2018 חינוך מוסדות שיפוצים בטיחות בדיקות 1207' מס ר"תב. יםבנה

 .דבע כולם? בעד
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  מסך פסגה יוספטל' ברח ס"מתנ ושדרוג שיפוץ 1431' מס ר"תב הגדלת אישור. 13

 .₪ 982,618 לסך ₪ 314,015

' ברח ס"מתנ ושדרוג שיפוץ 1431' מס ר"תב הגדלת אישור 13 סעיף :גסר. י

 אנחנו ,יודע שלא ימ .₪ 982,618 לסך ₪ 314,015 ךמס פסגה יוספטל

 של ולשימוש קהילתי ס"מתנ יהיה זה, יוספטל' ברח מועדון שם משפצים

 .בעד כולם ?בעד מי. הקהילה

 

 2023 עד חומש תוכנית עדכון. 14

 מפעל הנחיות י"עפ זה, זה את לכם רפנוצי. 2023 עד חומש ניתתוכ עדכון :גסר. י

 של תקהילתי לפעילות מוקצבים המידה אמת של יםמכספ אחוז 15, הפיס

 . בעד כולם? בעד מי. חברה תוכניות

 

 . הפיס מפעל: מימון מקורות .₪ 50,000 בסך קיר ציורי ר"תב חתפתי אישור. 15

 מפעל מימון מקורות. ₪ 50,000 בסך קיר ציורי ר"תב פתיחת אישור :גסר. י

 משכנווה פארק החי של הקיר על שעשינו הקיר ציור את שראה מי. הפיס

 ? בעד מי. התוספת זו אז, אותו המשכנו קטע עוד היה, שם

 . רק שאלה לי יש :רחמימוב. מ

 .כן :גסר. י

 ?מכרז שם בוצע :רחמימוב. מ

 משולם הכסף כי, הוציא יסהפ מפעלש מכרז תחת אנחנו. זמכר לא זה :גסר. י

 כולם? בעד מי. הוציאו הם המכרז את אבל, שלנו ידהמ אמת דרך מהפיס

 .בעד

  לסך ₪ 80,000 מסך התיאטרון להיכל הצטיידות 1397' מס ר"תב הגדלת אישור. 16

  .₪ 30,000 הגדלה הכל סך .₪ 110,000

 הפיס מפעל: וןמימ מקורות
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 לסך ₪ 80,000 מסך התיאטרון להיכל הצטיידות 1397 ר"תב אישור :גסר. י

? בעד מי. הפיס מפעל זה מימון .₪ 30,000 הגדלה הכל סך .₪ 110,000

 . מרינה רק נמנעת? נמנע מי

 

  מסך עזרא נוער למבנה והתאמתו מבנה שיפוץ 1424' מס ר"תב הגדלת אישור .17

 .הפיס עלמפ: מימון מקורות .₪ 152,000 לסך ₪ 90,000

 עזרא נוער נהלמב והתאמתו מבנה שיפוץ 1424' מס ר"תב הגדלת אישור :גסר. י

 מי. הפיס מפעל שוב ימוןמ מקורות .₪ 152,000 לסך ₪ 90,000 מסך

 . בעד כולם? בעד

 

  בהיכל שטיחים והחלפת בטיחות ליקויי תיקון 1395' מס ר"תב הגדלת אישור. 18

 .הפיס מפעל: מימון תמקורו .₪ ,000450 לסך ₪ 370,000 מסך התיאטרון

 שטיחים והחלפת בטיחות ליקויי תיקון 1395' מס ר"תב הגדלת אישור, 18 :גסר. י

 גם כספים זה שוב .₪ 450,000 לסך ₪ 370,000 מסך התיאטרון בהיכל

 ? נמנע מי? בעד מי. הפיס עלמפ של

 .נמנעת :רחמימוב. מ

 . מרינה :גסר. י

 ?תיאטרון שזה בגלל? למה לשאול תםס אפשר, מרינה :מרקוביץ. י

 . לא :רחמימוב. מ

 . נמנעת והיא בעד כולם. לא :גסר. י

 ?אלא :מרקוביץ. י

 . למה מבינה לא אני כי :רחמימוב. מ

 ?מחליפים למה :צורף. מ

 .כן :רחמימוב. מ

? לך אכפת מה, הכל את מממנים והם יףלהחל שצריך החליט הפיס מפעל :מרקוביץ. י
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 .אבין שאני סתם? נמנעת את למה

 . ליףלהח שצריך חושבת לא אני, שמה הייתי כי :רחמימוב. מ

 ,חושבת שאת זה :מרקוביץ. י

 . נמנעת אני אז יודעת לא אני זה בגלל :רחמימוב. מ

 ,החליט מישהו אם אבל :מרקוביץ. י

 ,יוסי, יוסי אבל :גסר. י

 .יףלהחל צריך שלא חושבת ואני שם הייתי אני, יוסי :רחמימוב. מ

 .ציבור כספי בזבוז לא זה, עושה הפיס פעלמ אבל :מרקוביץ. י

 , שכן למשהו אולי כסףה את נתבל היה אפשר לדעתי אז :מימוברח. מ

, מסוימת אחת למטרה שניתן הפיס מפעל של סףהכ את תבלנ יכולה לא את :מרקוביץ. י

 .תמוגדר

 . זה את ביקשו כי אבל :רחמימוב. מ

 ,הפיס מפעל זה .ביקשו לא :מרקוביץ. י

 ?להחליף שצריך אור באו הם? למה :רחמימוב. מ

 ,תרבות פעילויות מממן הפיס מפעל :יץמרקוב. י

 ?להחליף צריך לא או צריך אם ראה מישהו אבל :רחמימוב. מ

 . בוודאי. בוודאי :גסר. י

 . דעתי זו :רחמימוב. מ

 אשמח אני ייןבענ שאלות לך יש אם אבל, רוצה שאת מה להצביע זכותך :גסר. י

 .שיועכ גם יכול אני? עכשיו רוצה את. תשובה לך לתת

 

  האומנים במשכנות לנוער פיס מועדון הקמת 1335' מס ר"תב גדלתה שוראי .19

  .₪ 787,000 הגדלה הכל סך .₪ 11,006,800 לסך ₪ 10,218,904 מסך

 הפנים דמשר: מימון מקורות

 במשכנות לנוער פיס מועדון מתהק 1335' מס ר"תב גדלתה שוראי, 19 :גסר. י
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 הגדלה הכל סך .₪ 11,006,800 לסך ₪ 10,218,904 מסך האומנים

 .הפנים משרדמ זה המימון מקורות .₪ 787,000

 ?השנייה הקומה עבור זה :צורף. מ

 .הבניין כל את שלימיםמ, כן :גסר. י

 .הכל, בחוץ זה, בפנים זה, השלמה זה. המבנה כל זה :שטרנברג. ע

 ? בעד מי. שמוסיפים דברים ועוד תוספות עוד לך יש תמיד תנועה כדי תוך  :גסר. י

 .חודשים מספר, בקרוב ממש ייקח שלו הסיום :שטרנברג. ע

 ?נגד מי :גסר. י

 .בעד אני, לא :רחמימוב. מ

 . בעד כולם. בעד :גסר. י

 

 

 

  56424,970, מסך האומנים במשכנות 3 ב"חט בניית 1287' מס ר"תב הגדלת אישור. 20

 החינוך משרד: מימון מקורות .₪ 25,039,851 לסך ₪

 מסך האומנים במשכנות 3 ב"חט בניית 1287' מס ר"תב הגדלת אישור :גסר. י

 משרד מטעם הגדלה שוב זה .₪ 25,039,851 לסך ₪ 24,970,564

 .בעד כולם? בעד מי. החינוך

 

  מנוף עם שאיתמ רכישת 1377' מס ר"תב הגדלת 56' מס החלטה ביטול אישור. 21

 .6.4.2022 מיום 05/22 מועצה מפרוטוקול

 רכישת 1377' מס ר"תב הגדלת 56' מס החלטה ביטול אישור ,21 סעיף :גסר. י

 פשוט זה. 6.4.2022 מיום 05/22 מועצה מפרוטוקול מנוף עם משאית

 מי. מבטלים אנחנו זה את אז משאית אותה על שפתחנו אחר ר"תב לנו היה

 .בעד כולם? בעד
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  .₪ 000130, בסך ציבור במוסדות נוספות ועבודות איטום ר"תב פתיחת אישור .22

 פיתוח קרן וןממי מקורות

 בסך ציבור במוסדות נוספות ועבודות איטום ר"תב פתיחת אישור :גסר. י

 .בעד כולם? בעד מי. פיתוח קרן וןממי מקורות .₪ 130,000

 

  .₪ 137,000 בסך 2022 אנרגטית התייעלות ר"תב פתיחת. 23

 הפנים משרד: מימון מקורות

 מקורות .₪ 137,000 בסך 2022 אנרגטית יעלותהתי ר"תב פתיחת אישור :גסר. י

 של 7 לסעיף מתחברים 24 וסעיף הזה הסעיף. הפנים משרד מימון

? בעד מי 23-ו 22 אז. פיתוח תקציבי, הפנים משרד של מענק התקציבי

  .בעד כולם? בעד מי. 24-ו 23, סליחה

 

 

 מוצקין קרית עיריית 2 רבעון ח"דו אישור. 25

 אם. קטנה סקירה תן, ניר. מוצקין קרית עיריית 2 רבעון ח"וד אישור, 25 :גסר. י

 .בבקשה, שאלות יש

 על שמדבר שנתי החצי הדוח תמצית את אתן אני. לכולם טוב ערב. שלום :ענבי ח"רו

 השנה חצי את סיימה העיריה. ראשונה שנה חצי העיריה של הביצוע

 . יםמאוזנ כמעט אנחנו כלומר, ₪ 37,000 של קטן בעודף הראשונה

, אחוז 86 הרי לנו היה. אשתקד המקביל מהרבעון יותר גבוה הגביה אחוז 

 מיליון 950-כ של בתקציבים עובדים אנחנו הפרויקטים. אחוז 88-ל עלינו

 מאוד נתונים הכל סך. מהתקציב גבוה יותר מיליון 2,7-כ גבינו בארנונה .₪

 המצב הכל סךב. מיליון 5,8-ל כבר ירד גם הנצבר הגרעון. מעודדים מאוד

 זה? שאלות למישהו יש אם. ככה נמשיך. טוב הכספי הסעיף, הכספי
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 . לענות גם אשמח אני שאלות למישהו יש אם. התמצית

 ? למישהו שאלות יש :סרג. י

 . שאלות אותך שואלים אל. ח"רו להיות של היתרון זה, רואה אתה :מרקוביץ. י

 באמת העיריה לגזברית תודה דלהגי הזאת בהזדמנות רוצה אני אז. טוב :גסר. י

, שינויים הזמן כל. פשוטים לא בתנאים, פשוטה לא פה עבודה שעושה

 עד פה לעשות שצריך ביניים מימון, הפנים משרד של חדשות הנחיות

 תודה להגיד באמת אז, פשוט לא בקיצור. הדיווחים עם כספים שמקבלים

 .העבודה כל על הגזברות צוות ולכל לך ליני

 . קשים חיים ולנו טובה עבודה עושה את, נילי :יץמרקוב .י

 . נגד 3? מנענ מי? נגד מי? 2' מס רבעוניה הדוח אישור בעד מי :גסר. י

 

 הכספי והדוח המפורט הדוח, 2022 לשנת הפנים משרד ביקורת דוחות אישור. 26

 המפורט הדוח. 2020 לשנת הפנים משרד ביקורת דוחות אישור, 26 עיףס :גסר. י

 ? נמנע? נגד מי? הדוחות אישור בעד מי. הכספי חדווה

 אני סתם? הפנים משרד של דוח נגד להיות אפשר איך לשאול רוצה גם אני :מרקוביץ. י

 הוציא הפנים משרד זה. שלנו לא, הפנים משרד של דוח זה. להבין רוצה

 בשביל רק. לוגיקה. לוגיקה, םסת? הזה לדוח להתנגד אפשר ךאי, דוח

 .נגד להצביע

 ,חייבת לא אני :רוסמן. ע

 ? נכון .שלך דהסו זה :מרקוביץ. י

 .ממך אאנ .ממך אנא, יוסף, יוסי, יוסי :גסר. י

 ? שאלה לשאול יכול אני :שגיא. א

 .בבקשה :גסר. י

 ?העיריה של הדובר מי :שגיא. א

 ?דובר :גסר. י
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 .כן :שגיא. א

 .דובר לנו אין :גסר. י

 .שאלות שואל הזמן כל אהו .הדובר שהוא לי נראה :שגיא. א

 , חדש שאתה בגלל אולי אז, לא :גסר. י

 . יוסי שהוא בגלל, דובר שהוא בגלל לא זה :דובר

 שהוא אדם הבן זה מי לו תסבירו? בית שיעורי עשיתם לא, תאמב, מרינה :מרקוביץ. י

 .קידותפ מה יודע לא

 

 2021 לשנת העיריה מבקר דוח. 27

 .2021 לשנת העיריה מבקר דוח, 27 :גסר. י

 בישיבה. בלבד ותשתוק תשב לפחות ראשונהה ישיבהה. קשקשן אתה :מרקוביץ. י

 .הראשונה

 ,מבחוץ אותך שומע הזמן כל אני :שגיא. א

 . תלמד שב :מרקוביץ. י

 ,אני אז :שגיא. א

 .תלמד בשקט תשב ראשונה ישיבה. תלמד שב :מרקוביץ. י

 לשנת העיריה מבקר דוח. בסוף כבר אנחנו. נסיים בואו, באמת ה'חבר :גסר. י

 . נגד 3? עננמ ימ? נגד מי? הדוח אישור בעד מי. 27 סעיף, 2021

 

 .28.9.2022 מיום הסביבה איכותל הועדה פרוטוקול אישור .2

 לשני רגע חוזר אני 28-ה לפני ,סליחה. פרוטוקולים אישור זה 28-ו :גסר. י

 מיום הסביבה איכותל הועדה פרוטוקול אישור. בהתחלה שהוספנו הסעיפים

 . כולם. שהוספנו סעיף זה? הפרוטוקול אישור בעד מי. 28.9.22

 

 ' רח) סנונית גן שיפוץ 1291' מס ר"תב סגירת – 112' מס החלטה ביטול אישור .3
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 . 10/22' מס מועצה וקולפרוט – 0226.7.2 מיום מועצה מישיבת( שפרינצק

 סנונית גן שיפוץ 1291' מס ר"תב סגירת – 112' מס החלטה ביטול אישור :גסר. י

' מס מועצה פרוטוקול, 6.7.22 מיום מועצה מישיבת( פרינצקש' רח)

10/22 . 

 ? בכלל יהיה שלא או חדש ונפתח ר"תב נסגר זה :רחמימוב. מ

 אחר ר"תב דרך אותו שפתחנו בגלל או ישן גריםסו שאנחנו ר"תב זה, נילי :גסר. י

 .היום לסדר תבתוספ 3 סעיף? זה את גריםסו אנחנו

 שאנחנו התברר אבל, סגרנו אנחנו הקודמת רשימהמה זה סנונית גן. לא, לא :רואש. נ

 ,יכולים כן

 .גדולה רשימה שהייתה זוכרת את .ברשימה היה הוא. מחדש אותו פותחים :גסר. י

 .מחדש תחנפ הוא אז :רחמימוב. מ

, לי נדמה וןהשיכ למשרד שם דרך משהו עוד לדווח שאפשר ראינו ואז :גסר. י

 אנחנו אז עליו שצבוע יכוןהש ממשרד יתרה איזה לנו נשארה .כן? נכון

 . בעד כולם? בעד מי. לדווח כדי אותו פותחים

 

 פרוטוקולים אישור. 28

 .פרוטוקולים ואישור :גסר. י

 . הערה לי יש :מרקוביץ. י

 .כן :גסר. י

 מיום מועצה וטוקולפר אישור זה 28 סעיף, היום לסדר ראשון סעיף :מרקוביץ. י

 שהעלה צעהה זה 2' מס סעיף יראה הפרוטוקול את שיפתח מי. 6.7.2022

 ומיילים דואר שליחת של בנושא, אורי אני במקרה, העיר ראש משנה

, בקשתם י"עפ שלא קיןמוצ קרית לתושבי SMS והודעות ווצאפ והודעות

 . 'וכו ברשותם שלא, הסכמתם י"עפ שלא

 הכהן שאמה כרמל גן רמתמ עיר ראש זהאי וםפתאש לי התחבר איכשהו 
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 מסתפק לא אומרת זאת מוצקין בקרית האופוזיציה שראש פתאום מצא

 לכל אז. גן ברמת עניינים גם לו יש, מוצקין קרית לתושבי הודעות בלשלוח

 קרית תושבי, תבינו סוף סוף אולי, הזה ייןבענ שתעיינו כדאי אז שידע מי

 מאשר אני מזה וחוץ שלי ההערה זאת, זהו אז .עסק לכם יש מי עם, מוצקין

 .וטוקוליםהפר את

 לא או העיר ראש ממלאש ,קטן משהו איזה עוד להעיר רק רוצה אני אז :שגיא. א

 לא כנראה אתה .מתנצל שהוא השאמ כרמל, לעצמו קורא הוא איך יודע

 . כןמעוד

 . מקום בשום התנצל שאמה שכרמל ראיתי לא אני :מרקוביץ. י

 .דוניא, מעודכן אל אתה :אשגי. א

 . מאוד מעודכן אני :מרקוביץ. י

 .טלפון אותו זה עדיין אבל, כן :דובר

 ? אומר האת מה :רוסמן. ע

 ,הטלפון מספר בינתיים, הטלפון בינתיים :מרקוביץ. י

 (ביחד מדברים)

 . בעד כולם? 28 בסעיף הפרוטוקולים אישור בעד מי, ריםחב :שטרנברג. ע

 מי לכל תודה. אותה לנעול הכבוד את לי שי. ננעלת שיבההי, חברים 

 . שהגיע

 

 הישיבה סוף

 


