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  ית מוצקין ריית קירעי

 2021 ספטמברב 1    21/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין  

 12/21מס' 

 א" פתש לול אב  'כד, 2021  ספטמבר ב 01ביום  ד', 

  משתתפים:

 ראש העיר   - מר חיים צורי  •

 הצעומ  רבחו ריעה שאר מ"מו ןגס - ג רבנרטש ידע רמ •

   הצעומ רבחו ריעה שאר ןגס -  ף רוצ השנמ רמ •

 הצע ומ רבחו העירמשנה לראש  - יוסי מרקוביץ  רמ •

 סגן ראש העיר  -  מר אבי רוטמן •

 הצעומ רבח -  מר יוסי פדידה  •

 חברת מועצה  -  גב' עדי שושני  •

 חבר מועצה -  מיכאל ויצמן מר  •

 חבר מועצה -  מר מאיר דהאן •

 הצעומ רבח - ר שי בא הקיבצ רמ •

 ועצה  מר חב -  מר יריב ענבר  •

   הצעומ רבח -  ף רוצ יתיא רמ •

 מועצה  ברתח - גב' מרינה רחמימוב  •

  :משתתפים נוספים

 העירייה מנכ"ל  -  מר יריב גסר  •

 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ ןבעו"ד  •

 ה מ"מ גזבר העיריי -  גב' נילי רואש  •

 ןונג ילרוא 'בג •
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 חסרים:

 חברת מועצה  -  הילה פפרגב' 

 

 

 על סדר היום:

 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 .11.8.2021 םוימ  11/21 'סמ הצע ומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 קוחל  14  ףיעס  יפל  היריעה  שארל  רכשב  םוקמ  אלמ מו  ןגס  לש  ויונימ  רושיא .3

  .1975  –  ה"לשתה  םתנוהכ ו  וינגסו  תושרה  שאר  תריחב  ,תוימוקמה  תויושרה 

  ג רבנרטש  י דע  רמ  ל ש  ויונימ   תרשא מ  היריעה   תצעומ"  :איה   הטלחהה  תעצה 

 , תוימוקמה  תויושרה  קוחל  14  ףיעס  יפל  ,היריעה  שארל  רכשב  םוקמ  אלממ  ןגסל 

  שאר   תויוכמס תלצאה ןכ ו 1975 – ה"לשתה םתנוהכו וינגסו תושרה  שאר תריחב 

 ו ינגסו  תושר ה  שאר  תריחב  תוימוקמה  תויושרה  קוח ל   17  ףיעס  יפל  היריעה 

 ה דועת  וא  תובייחתה  בתכ  לכ   לע  םותחל  ןכו  ךוניח  קית  קיזחמכ  :ןמקלדכ  םתנוהכו 

  תויריעה  תדוקפל  203   ףיעסל םאתה ב תיפסכ תובייחתה םושמ   הב שי ש תרחא 

  ,ובאטל  תורטש  ל ע  םותחל  ןכ  ומכ  .םיקנ בה  יפלכ  תובי י חתה  ת וברל  ,(שד ח  חסונ) 

  ותמיתח   ,םיילהנמ הקספה יוו צ ןכו םיזוחו םיק'צ ,םולשת  תודוקפ ,םולשת ירבוש 

  תפסותבו   היריעה  רבזג תמיתח ףוריצב םוקמ   אלממ   ןגס וא היריע ה שאר לש

  100%  –  האלמ   ה רשמל וניה יונימה ."ןינעו רבד ל כל היריעה  תא ביי חת היר יעה תמיתח

  .רכש

  רכשמ   70%-ל  65%-מ  ,ןרוא   ל ייא  רמ  ,ךוניחה  ףגא  להנ מ  ל ש  ורכש  ת לדגה  רושיא .4

 . םינפה דרשמ רושיאל ףופכבו 1.9.2021-מ לחה ,ל"כנמ 

 רכשמ  90%-ל  85%-מ  ,שאו ר  ילי נ  'בג  ,היר יעה  תירבזג   ל ש  ה רכש  ת לדגה  רושיא .5

 . םינפה דרשמ רושיאל ףופכבו 1.9.2021-מ לחה ,ל"כנמ 

 :םיאבה םיטקיורפל  2024-2025 םינשל סיפה ל עפמ ביצ קת תמדקה רושיא .6

   תונכשמ תוברת  זכ רמ תמקהל ₪ 3,738,000  ךסב 38/2021  קנעמ תלדגה  .א 

 . ₪ 10,218,904 ךסל  ₪ 6,480,904 ךסמ םינמואה  

   .₪ 660,000 ךסב םיריעצו רעונ ,הליה קו החוורל הלעפה תוינכות .ב 
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 מ " עב  ןיקצומ  תיר קל  תילכלכ ה  הרבחה  ןוירוטקריד  רבח כ  גרבנר טש  ידע  רמ  יונימ .7

 .שרפש רהוז רמוע םוקמב 

   ךסמ ינדרוכב לודג טרופס םלוא ת מקה 1155 'סמ ר"בת תנטקה רושיא .8

   .(₪ 4,500,000 הנטקה לכ ה ךס) ₪ 15,820,085 ךסל ₪ 20,320,085 

 רשוא  ר ושיאל ןוקית   ןומימ תורוקמ 

  ₪ 7,915,840   ₪ 7,915,840   ר ניו וטוט 

  ₪ 7,904,245   ₪ 7,904,245   ןוכישה דרשמ 

 ₪ 000,005,4  --------    תוולמ 

     15,820,085 ₪    20,320,085 ₪   

 –  5.8.20  םוימ  09/20  'סמ  הצעומ  לוקוטורפמ  145  'סמ  ה טלחה  ל וטיב  רושיא .9

 . ץראה יבח רב תורכיכל יתביבס לוסיפ 

  –  14.7.21  םוימ  10/21  'סמ   הצעומ  לוקוטורפמ  104  'סמ  ה טלחה  לוטיב  רושיא .10

 .( הבסה)  ריעב תובחר טוליש 

  . ₪   312,975  ךסב  (הבסה)   ריעב  תובוחר  טוליש  ר"בת  ת חיתפ  רושיא .11

  ₪ 312,000   םינפה דרשמ : ןומימ תורוקמ 

  ₪ 579 ףטוש ביצקת   

     312,975 ₪  

–  14.7.21  םוימ  10/21  'סמ   הצעומ  לוקוטורפמ  105  'סמ  ה טלחה  לוטיב  רושיא .12

 ( הבסה)  טואיט בכר תשיכר 

 . ₪  620,100  ך סב  (הבס ה)  טואיט  ב כר  תשיכר   ר "בת  תח יתפ  רושיא .13

  ₪ 550,000 ם ינפה דרשמ : ןומימ תורוקמ 

  ₪   001,07 ה חבשה ןרק   

     620,100 ₪  

 :םילוקוטורפ רושיא .14

 11.8.21 םוימ  06/21 םיפסכ תדעו תבישי - 

   19.8.21 םוימ ריעה ריקי תדעו - 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 .הצ עומ ת בישי םיל יח תמ ונ חנא י. גסר:
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 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 .השקבב רי אמ . ך"נתב ק רפ תאירק .הצע ומ  תבישי  .םלוכ ל בוט ברע י. גסר:

 ( ןא הד ריאמ  רמ  י"ע  ך"נת ב קרפ תאירק)

 . ריא מ הדות י. גסר:

 .1202.8.11 םוימ  12/11 'סמ הצע ומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

  .הצע ומ  תבישי  לוק וטור פ רושיא י. גסר:

 . תוש על המ  ןיא י. מרקוביץ:

  קוחל  41 ףיעס יפל  היריעה  שארל רכשב םוקמ א ל ממו ןגס לש ויונימ רושיא .3

  תעצה .5791 – ה"לשתה םת נוהכו וינגסו תושרה שאר ת ריחב ,תוימוקמה תויושרה

 םוקמ   אל ממ ןגסל גרבנרטש ידע  רמ לש ויונימ  תרשאמ הירי עה תצעומ" :אי ה הטלחהה

 וינגסו תושרה  שאר תריחב ,תוימו קמה תויושרה קוחל  41 ףיעס  יפל ,היריע ה שארל רכשב

  תויושרה קוחל  71 ףיעס   יפל היריע ה שאר תויוכמס תלצאה ןכו  5791 – ה"לשתה םתנוהכו

 לע םותח ל ןכו ךוניח  קית קיזחמכ :ןמקלדכ םתנוהכו וינגסו תושר ה שא ר תריחב תוימוקמה

  302 ףיע סל  םאתהב תיפסכ תובייחת ה םושמ הב שיש  תרחא הד ועת וא תוביי חתה בתכ לכ

 תורטש  לע םותחל ןכ ומכ .םיקנבה  יפלכ תוביי חתה תוברל ,(שד ח  חסונ) תויריעה תדוקפל

 ותמיתח  ,םיילהנמ הקספה יווצ ןכו םיזוחו םיק'צ ,םולשת תודוקפ ,םולשת ירבוש ,ובאטל

  היריעה  תמיתח תפסותבו היריעה רב זג תמי תח ףוריצב םוקמ אלמ מ ןגס וא היריע ה שאר לש

   .רכש %001 – האלמ  הרשמל וניה יונימה ."ןינעו  רבד לכל  היריעה ת א בייחת

  14 ףיעס  יפל  היר יעה  שארל רכשב םוקמ א ל ממו ן גס לש  ויו נימ  רושיא י. גסר:

  םתנוהכ ו  וינ גסו  תושרה  שאר תריחב  ,תוימ וקמ ה תוי ושרה  קוחל

 1975.ה"לשתה

  גרבנר טש ידע רמ  לש וי ונ ימ  תרשאמ היר יעה ת צעומ " :איה  הטלח ה תעצה

  תויו שרה קוח ל 14 ףיע ס יפל  ,היר יעה שאר ל רכשב םוק מ אלמ מ ןגסל

  ןכ ו 1975 – ה" לשתה  םתנוה כו וי נג סו תושר ה  שאר תריח ב ,תוימ וקמה
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  תוימ וקמה תו יו שרה ק וחל  17 ף יעס י פל הי ריע ה שאר ת ויו כמס תלצאה

  ןכו  ךוני ח קית  קיזחמ כ :ןמקלד כ םתנוהכו   וינ גסו  תושרה  שאר תריחב

  תו בייח תה םושמ  הב  שיש תרחא  הדוע ת וא תו ב ייח תה ב תכ לכ לע  םותחל

  תוברל , (שדח ח סונ)  תויר יעה  תדוקפל  203 ףיע סל םאתה ב תיפסכ

  ירבוש ,וב אטל תו רטש לע  םותחל  ןכ ומ כ .םיק נבה  יפלכ  תוביי חתה

  ,םייל הנמ ה קספה  יוו צ ןכו  םיזוח ו םיק' צ ,םול שת תוד וקפ ,םולשת

  רבזג תמיתח   ףוריצ ב םוקמ אל ממ ןגס ו א  היר יעה  שאר לש ות מיתח

  ."ןינ עו רבד  לכ ל היר יעה  תא ביי חת  היריע ה תמי תח ת פסות בו הי ריעה

 ? דעב  ימ .רכש 100% – הא למ הר שמל ונ יה  יונ ימה

 ? לדיו  לש ו א יר וצ לש ןג ס הז ,עגר א. צורף:

   .ונ ה ללאי ע:"ח. צורי, רה

 ? החילס :גסרי. 

  אל  ,אל ינ א ?הלמ רב לדיו  לש ו א יר וצ לש ןגס  הי הי  אוהש  םירשאמ ונ חנא א. צורף:

   .יתנבה

 ? דעב ימ י. גסר:

  חמשא ינ א ,בותכ  םינ פה  דרשמ לש לה ונב ,יצנ ב  .העבצהה  ינ פל  עגר הלאש א. צורף:

  תירבזגש רכ שב ןגס  יונ ימ ל רושיא  וני נפל  שי .ןו פור קימ  עגר חתפתש

  היה  ךירצ הזה ר ושיא ה םינ פה  דרשמ לש להו נה  יפ ל .וי לע  המות ח הי ריעה

  ק ר הנושאר  םעפ ו ניא ר הז .הצ עומה תב ישיל  הנ מזהל  ףרוצמ תו יהל

 . ןי קת הז  םא הלא שה .וישכע

 , הז  עגרב ןאכל  בצוה  אוה ש עגרב .ןי קת הז ד מלכה:"עו

 . הצעומה  תבישיל  הנמ ז הל שור יפב בות כ לבא ,אל א. צורף:

   .הנ וע  ינא  ,יתוא  תלאש התא ד מלכה:"עו
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 . הר יתסה  תא ריבסת זא א. צורף:

 , הלאש ית וא תלא ש התא  .וויכוחב  אל ונ חנא ד מלכה:"עו

   .יל  ריבסת א. צורף:

  רושיא ה תא הרי שכמ וא  הקידצמ  וישכע  חנוה  הזש הד בועה  ךל רמוא  ינא ד מלכה:"עו

  רבד לכ  וא ביצ קתה יב גל וא  הזה  רושיאה י בגל  תול אש ךל שי  םאו .הזה

 . ךל תונ על  הלוכ י איה ו  הפ  תאצמנ תיר בזגה רחא

  ץע ויה  הו וחי  ןגסה  ל ש ויו ני מ לע  העבצהה םרט ב בו תכ ךתוא  לאוש  ינא זא א. צורף:

  ןיא  יכ  הצעומה  תא ילמ  ינפב  רשאיו  ותעד תא  תימ וקמה  תושרל  יטפשמה

  תא  ללכ אל ן ומי זהש הד בועה  םאה לאוש  ינ א .יו נימ ל תיט פשמ הע ינמ

 . םגפ אל או ה  תיר בזגה ל ש תעדה  תווח

  .אל ד מלכה:"עו

  ת ורמל  הצעומל ס נכנ ג רבנרטש רמש ה דבועה  םאה  איה  השנייה  הלאשהו א. צורף:

 . םג םגפ  הזב ןי א תאזה ה יצנד קב הלמ רב ןהי כ אוהש

  רדס ל ע וא קרפ ה לע  אל  רבכ הלמר לש אשו נה  ,ללכ ב רשק ןיא  לכ םדוק ד מלכה:"עו

   .תאזה תכר עמה לכ מ קתינ  רבכ ה למר לש  אשונה  ,םויה

  ןיק צומ תירק רי ע ה  תצעומל  ולש י וני מה תא  רשיא םינ פה  דרשמש עגרהמ

  ר בח אוה ר יע ה תצעו מל םינ ומ א עבשנו  תמדוק ה הב ישיב ס נכנ  אוהו

   .ןאכ הא ילמ ה ,הצעו מה י רבחמ רחא  דחא  לכ ומ כו ךומ כ הצעומ

  אוה  ריעה  שאר ןגס ל גרבנר טש ידע לש  יו ני מה ל ש אשונה  ,ינש רבד

  הג ירח  םוש ןיא ו םינ פה  דרשמ להו נו  הדוקפ ה  יפי עסלו  םיל לכל םאתהב

   .הז ה יו נימב

  ביצקתה ר פס ,הז  תא תקדב םא ביצקת ה לש  אשונה  יב גל ,ינש רבד

  ף יעס המש  שיש הארת  הרבעש הנשבו   היצנד קה תלי חתב  ורושיאב

  רושיאה  תני חבמ םג  ןכלו  .םוקמ אלמ מו  ןגס  לע רב ודמש יביצקת
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  אשונב  תולאש  ךל שי םאו  .דיתע ל םגו דבע ידב םג  םייק  אוה  יביצקתה

 .הת וא ל ואשל לכ ות ש הפ יל ינ  'בג ת א שי הזה

 ,ינ א ז א .יתנבה א. צורף:

  ן גס לש  ויו נימ  תא רשאל  העינ מ ןי א ה יריעה  לש  יטפשמ ץ עוי כ ית ניחבמ ד מלכה:"עו

  תויושרה  קוח ל 14 ףיעס  יפל  דיקפתל  ,גרבנר טש ידע  ,ריעה שאר

   .תוימ וקמה

  .תפסונ  הלאש ךת וא  לאשא ינ א ןי נע  לש ופ וגל  סחי יתא  ינא ש ינפ ל זא .בוט א. צורף:

  ת וכלוה  גרבנרט ש רמל  לאוש י נא  ,בעניין הר ית ע השגו הש עד וי י רה התא

  שהעירייה  ןו כנ םאה  .תוטע מ אל ת ויוכמ ס וט וטוא  תול צאומ תו יהל

  לו כישכ טפשמ  תיב לש  הערכה  הנת ינש י נפל  הזה  בלשב יו נימ ה לע  דומעת

  אוהש  תולוע פה  לכ םגו  לט ב היה י הז ה יונ י מה  רבד לש ופ וסבש תו יהל

   .םג תו לטב וי הי  תאזה ת וכמסה  םע השעי

  ?טפשמה  תיב לש  הטלחה ב קפק פא ינ א וא רע רעא ינ אש ינ א ימ  לכ םדוק ד מלכה:"עו

  לכב ן יאש התט לחהב  העב ק םייל הנמ  םיניי נע ל טפש מ תיב ל ש תטפושה

  ינ מז וצ  ןתמ קיד צהל  ידכ הע ינמ  וצל השקבבו  םכלש ה ריתעב  רמאנש המ

  תי ב לש תרחא  הט לחה  ןיא  דוע  לכ ,רחא וצ  ן יא ד וע לכ  ןכלו  .יו נימ ה דגנ

 . ןיד כ אוהו  ףקותל  סנכי  יונ ימ ה טפשמה

 , תולטב  םג וי רחא  רורגי  הזש תו יהל  לו כיש ן ובשחב  חקלנ  רמולכ א. צורף:

  ר ותעל  והשימ  ןור קיעב  לוכי  הרית ע הייתה א ל םא םג ,יכול להיות דימת כה:ד מל"עו

  וא  ולש  יונ ימה ד גנ  וא  ךלש יו נימ ה דגנ  והשמ  דיג הלו  הנש  ,הנש י צח דועב

  ונח נא ?דית ע  ינפ  םיפו צ ונח נא  המ .ריעה  תצעו מ יר בחמ דחא  לכ דגנ

  ל ע הל בגהמ םוש  ןי א ,הע ינמ  וצ םוש ן יא הז  ע גרב .םויה ל  ןוכנ  םילכתסמ

   .ול ש יונ ימה

  .ריעה שאר ךתו שרב ,הרצקב ןי נע  לש ופ וגל  סחיי תא ינ א זא .זוח א האמ א. צורף:
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  .ןיק צומ תירק ב רכשב ןגס  לש רשקהב םיט וט יצ ינ ש ריכ זהל הצור  ינא

  םינ גס וא  ןגס תו נ מל ה עצה הת לע ר יעה תצעו מב 2016 ר אוני מ אוה  דחאה

  התוא ב םידי חיה  דחא  לבא ,דיח יה  אל ה יציזופ ואה  שיאו  ,היצטורב ,רכשב

   .הדידפ  יסוי  הי ה הנ והכ

  ו תוא  ןקתמ התא  ,ןהכ מ התאש ה נש 20-ש ןיב מ ינ א ,םיי ח ,ךל  רמוא  אוהו

  ,וי שכע המ .רכשב  ןגס  היהי  אלש  תגאד םינש 23 ךל רמ וא אוה  ,םינש  23-ל

  הת אש הדידפ י ס וימ  דחפמ  ךכ לכ ו ישכע םוא תפ  התא ,תוש על המ  וישכע

  יס וימ  דחפמ  ןיידע   התא םא ה הות  ינא זא ?םל וע ה לכ ל דיקפ ת תתל ךירצ

   .םלו עה  לכל םיר בד ןתו נ התא ש רחא  והשימ מ וא  הדידפ

  יסוי  לש ם יטוטיצ המ ןי נע מ תוח פ אל  חטב אוה ש ךלש טוט יצל  רובעא  ינאו

  תלאשנ  2008-ב .עגר כ ךלש הי צילאו קב חינ ז ר בח לכה  ךס אוה ש הדידפ

  המ  סחנפ  יר ימ י"ע  ת לאשנ 2008-ב ,ךילא רבדמ  י נא ,םיי ח  ,סחנפ  ירימ  י"ע

  ןכמ רחא ל םינש  רשע םג  תתנש הב ושת הל ת ינעו  תור יחב ב ךלש הרטמה

   .יתעמ שו ית חכנ ,םש יתי י ה י נאש ך לש הטמב ס וניכב

  .הצ עומב םיטד נ מה לע  תססו במ םוי ה ילש  תו ריחב ה תכרעמ  הל תרמא

  הלו כי א ל ןיקצ ומ ת ירקש הט ושפה  הביסהמ  רכשב  םינגס  הצור א ל ינא

  .רכשב ןגס  ר ובע הי צנדקב  םילקש ןמיליו  5 םלש ל המצעל  תושרהל

  הז ו 2008-ב תרמ א הז .הי ריע ה תוש ר לע אל  ,םיט דנמה  לע א יה ה מחלמה

   .2018-ב יי נזוא ב יתעמש

  אל  דחא ףא .םיט דנמ 8  שי וט נ ןי קצומל ,םסו ח שוג  הז ,םיט דנמ  8 תלביק

  םילוק יש הפ  ןי א .קז ח וא רצק  ךתוא קיזח מ  אל דח א ףא ,ךתוא  טחוס

  גרבנרטש ידע ל  ןתונ  הת אש הביס ה המ תע ד ל הצור  ינא  .םיינ ויצ ילאוק

 . תי נויצי לאוק  הני חב מ ץוחנ ש והשמ  אל  הז םא רכשב ן גס תו יהל

  תוי ושרה ק וחש ךבל  תמושת  תונפ הל הצ ור  ינא  לכ םדוק  ?הנע א ינא מלכה: ד"עו

  וני א ,רכשב ןגס  יונ ימ  קידצמ ונ יא  וינ גסו תו ש ר שאר תריחב  תוימ וקמה

 , םילוק יש לל גב ית וא קידצמ

 ,רבדמ  אל  ינא  .תיטפשמ  יתרמא אל ורף:צ א.
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 .עגר ד מלכה:"עו

 . ריע ה שארל  יתינ פ ינ א לבא א. צורף:

 . תונע ל  ינמ מ שקיב א וה ?יל  רתומ ד מלכה:"עו

  ךרוצ ךירצ אל  תיטפש מש םיכסמ ינ א .תיטפ שמ ה לאש םוש  יל ןי א לבא א. צורף:

  הבושת הפ  ןי א ,תור יחב ב חיט בה אוה  .ןג ס תונ מל י דכ ינ ויצ ילאוק

  תורמל  ןגס הנ ממ א וה ה מל ריב סיש ,תיטי לופ  הבוש ת הפ  שי ,תיטפשמ

   .ךיר צ אל אוהש

 . ךל ת ונע ל ביי ח א ל ינא ע:"ח. צורי, רה

 .יל  אל  ,רוביצל  בייח  ה תא ,ביי ח אל  התאש רורב א. צורף:

   .תונע ל ה צור אל  ינא זא ע:"ח. צורי, רה

 . הפי  .הבושת ךל  ןי א יכ  ,רורב ,הצור  אל התא א. צורף:

 . בוט לכה ע:", רהוריצ ח.

 . תלפקתה א. צורף:

 ? תו לאש דוע  ךל שי ע:"ח. צורי, רה

 .אל צורף: .א

 . אבה ףי עס  .הפי  ?דגנ  ימ .וד י תא םיר יש הז ה ףיע סה דעב  ימ .בוט ע:"ח. צורי, רה

 , תאזה העבצ הב ןי א ןב ומכש ריה בהל קר א. צורף:

   .םולכ ר יהבהל  המ ך ל ןיא ע:"ח. צורי, רה

  לעניין ונ ל ש תונע טהמ  עור גל ידכ תאז ה  העבצהב  ןיא  .לוקוט ורפל א. צורף:

 .טפשמ ה  תיבב ררב תי הזו  הצעומב  ןהכי  גרבנר טשש תורישכה
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 ? ית יא ,ןי דה יכ רו ע תכשל  ינח במ תא תרבע :י. גסר

   .אל ןי ידע א. צורף:

   .יפ וי י. גסר:

 ? בירי  ,תרבע התא .ב ור קב ילו א ,תוע בצא קיזחת א. צורף:

   טרופמכ   יונימ רושי א-  םויה רדסל  3 ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

  רכש מ %07-ל  %56-מ ,ןרוא לי יא רמ ,ךוניח ה ףגא לה נמ לש  ורכש תלדגה רושיא .4

 . םינפה דרשמ רושיאל ףופכבו 1202.9.1-מ לחה ,ל"כנמ

  70%-ל 65%-מ ,ן רוא  לייא  רמ ,ךונ יחה  ףגא לה נ מ לש ו רכש תלדגה  רושיא י. גסר:

 ? דעב ימ .םינ פה  דרשמ רושיא ל ףופ כבו 1.9.2021-מ  לחה  ל"כנמ רכשמ

  ףכית  יכ ןאכ  תראשנ  תא .םיעיב צמש ינפל  ,ינפ ל וה שמ רמו ל הצור  ינא א. צורף:

  י לינ  םגש בשוח  ינא  .ילי נל  רשקב םגש והשמ  רמול  הצור  ינא  ,ךילע  עיבצנ

   .ךתוש רב ,ךינפב  רמאיי  אל ה זש ףידע  ילוא .ם ייו אר םיר בוע  םה ליי א םגו

   (תא צוי שאור  ילי נ 'בג)

  םידבוע  יינ יעב ם הש םידבוע  ינ של רכש תאלע ה  לע ע יבצהל  םיכלוה  ונ חנא א. צורף:

  רמול  םיבוט םיר בד יל  שי ה ילא  ושרדנ םהש י ת לקתנש  היגו ס לכ ב םייואר

 . םהלש תוי עו צקמה לע

  קוי דב תורש קתמ הל אה ת וטלחה ה יתש  ,הלאה  תוא לעהה  יתש לבא

  הי גוס  יבגל  לאשנ  התאש םעפ  לכב רמוא  ,םיי ח ,הת א .םדוקה  ףיעסל

  ןי א יל  ,ףסכה תא  איבא י נא  הפיא מ היר יעהמ  תיב יצקת הא צוה הכירצמש

  .ףסכ

  הז לע  ונעבצה   עגרהש רכשב  ןגס תו נמל ףו חד ה מ םג ןי בהל  הסנמ  ינא
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  הנ פא ינ א ו ישכעו  .תורוכ שמ תולע הל  םגו הז תא  הרשיא  הצעומ ה ,ונ רשיאו

  ,ךלש יר טה ןגסה   תא לאשא  ינא  זא יל  הנעת  אל הת אש חינ מ ינ א ,הלאש

  ךלש תיב ה הייתה  עג ר ינפ ל ד עש ריעה  לע תבתכ  2019-ב ,גרבנר טש ידע תא

   .הלמר

  הא רמ ריעה שא ר םותח  ויל ע 2019 ביצקתב  80 דומע  .הלמר  בוט רקוב

  םייתנש ךשמ ב .בעירייה םיד בועל רכש תו י ול עב ₪ מיליון  40 לש  לודיג

  םיכ לוה  ינו ריעה  ביצקתה מ זוחא  42 ,דבלב  רכשב ₪ מיליון  40 לש  לודיג

   .עורג רתו י  השענו  ךלו ה ק ר ריעה בצמו  תוש דח תור שמ 208 ,רכשל

  חינ מ ינ א ,ןגס םג  ו ישכע  התא ,םיי עובש קר ה צעו מ רבח  התא ,הה ות  ינאו

  תירק ךיא  .תילכ לכ הני חב מ תושרה לש  בצמה תא  ריכמ רבכ התאש

  רכשב האלעה   םגו ךלש ר כשה תא םג המצ על  תושרהל  הלו כי  ןיקצומ

  םיל וכי  ונחנ א ש בוט ךכ י דכ דע א וה תושר ה לש בצמה  םאה .םיריכב

  תובישיבש  רמוא  הז םאהו  ?םיריכב רכש ת ולעה ל ונ מצעל  תושרהל

  תוכ לשה ,םייבי צקת םיט ביה  ןהל  שיש תועצ ה הל ענשכ ת ואבה  הצעומה

  םתא  הפיאמ ,בעירייה  ףסכ ןיא ש קעזת אל  ריעה  שאר התא  ,תויביצקת

    ? ןממא ינ אש םיצור

  יכ  תווי ע ן וקיתב  הפ  רבודמ  לכ םדוק ,לש אש ונב  ךל ביש א ינא  אוב ,בוט י. גסר:

   .תו לעל  ןמזמ  ךירצ היה  ליי א ל ש םגו י לינ  לש םג רכשה

 ? המ חוכמ א. צורף:

   .תוגרדמ שי י. גסר:

 ? המ ?הזו ח שי  ?להו נ שי  ?לבא המ  יפל א. צורף:

  ןי ב רמול כ ,ןיבל  ןי ב או ה םהל ש רכשה ,םינפ ה  דרשמ לש ל "כנמ  רזוח שי י. גסר:

  םיי תנש לכ רשאכ  ,75-ל 65 ןי ב ךונ יח  ףגא להנ מ ו י לינ  לש ה רקמב 95-ל 85

 . זוחא  5  לש הגר דמ תולע הל רשפא

  .רשפא א. צורף:
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  המכ  דמלו אצו  ור כש הלעו ה א לו ן רוא  לייא ה פ  דבוע  םינש ה מכ דמלו אצ י. גסר:

 . הר כש הלעוה   אלו  תדבוע  ילי נש הפ וקתה

 ? וישכ ע דע ר כשה הלע וה  אל המל א. צורף:

  תעמ ה לש םיבוש יחה  תא השוע  ,תרמאש ומכ  ,תוש רהש ללגב  הלעו ה אל י. גסר:

  לש העניין ר ואלו ת ונו רחא ה םינש ב תושרה לש  םיע וציב ה רוא ל עג רכו תעל

  םדוק זא ,רפע  ךרדל  תשלג לב א הפי  תלחתה  ,לי יאה  תא חק ינ  םא ,לייא

 . תפו מל ףג א להנמ  ,יע וצקמ ן פוא ב ,םישרמ ןפו אב ףגא ה תא לה נמ  אוה לכ

  תיב תובא  ,רפ ס יתב  תוריכ זמ ,ךוני ח ית וו צ ,תועי יס  תולעו פ ו יתחת

  לכה ,הי עב םוש א לל םוי ה ק ר םידומ ילה תנ ש תחי תפ ת א וני אר הי ארלו

  רב ד ,רפסה יתב  ילהנ מ םע  ולש רשקה  ,ןפוד  תאצוי  תול יע פ ,ןמ זב חתפנ

  יו ארה ן מ ןכלו   תובר  םינש לש  תווי ע ן וקיתב  הפ ר בודמו  הכרעהל  יוארש

 . םרכש תא תול עהל

  לש תוח ודה  תא הפ  םילב קמ םתאו םיאו ר  םתא םג יל ינ  לש הרקמב

  לע  הרימש , היר יעה  לש םיעו ציבה תא םי אור  םתאו ןו עב ר לכ הי ריעה

  םיקפ סל םולשת  ,היר יעה  ביצקת לש  ידוס יו יא רחא ןפ ואב  הרימש ,ביצקת

  םיא נת ,ןמזב ת ר וכשמ לביק  אלש דב וע הפ  ןיא  .תורוכ שמ םולשת ,ןמזב

  איה  דבועל  הכ רעהו  הכרעה ל םיי ואר הל אה  םירבדה  לכ .םייל איצוס

  ןכ ל .םינש רפס מ בכוע  אוה  הלש הרקמבש  רכש תאלעה ב םג תאטבתמ

  םתוא ל עיג מש המ תא  םלשל עד ת היריע הו  תקדצומ  תאזה הא לעהה

 . םידבוע

   .םהילע  רמול  הער  הלימ  יל  ןיא  יתרמא ,ענ כושמה  תא ענ כשמ התא זא א. צורף:

 . הפי י. גסר:

  ה מ הז ,רכשב ןג סו  רכש תאלע ה םלשל  היריע ה ל ש תולו כיה  יבגל  הלאשה א. צורף:

   ? הז םע דדומתה ל  הלוכ י הי ריע ה .יתלאשש

 . דדומ תהל ה לוכ י הי ריעה י. גסר:
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 . יתנבה א. צורף:

   .תו ירחא ב הז תא  רמוא  ינאו י. גסר:

 . הפי  ?ענ מנ י מ ?דגנ  ימ .וד י  תא םיר יש דעב י מ ,ה'רבח ע:"ח. צורי, רה

   כמפורט -גדלת שכרו של מנהל אגף חינוך  ה-  םויה רדסל  4 ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

  רכשמ  %09-ל %58-מ , שאור יל ינ 'בג ,היריעה תירב ז ג לש הר כש תלדגה רושיא .5

 . םינפה דרשמ רושיאל ףופכבו 1202.9.1-מ לחה ,ל"כנמ

  90%-ל  85%-מ  ,שא ור  יל ינ  'בג  ,היריע ה  תירבז ג  לש  הרכש  תלד גה  רושיא י. גסר:

  ימ   ?דעב  ימ   .םינפה   דרשמ  ר ושיאל   ףופכ בו  1.9.2021-מ  לח ה  ל "כנמ  רכשמ

   ?דגנ  ימ  ?ענמנ

  -הגדלת שכרה של גזברית העירייה רושי א-  םויה רדסל  5 ףיעס

  כמפורט

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

 :םיאבה םיטקיורפל  5202-4202 םינשל סיפה ל עפמ ביצ קת תמדקה רושיא .6

  םינמואה תונכשמ תוברת  זכ רמ תמקהל ₪ 000,837,3  ךסב 1202/83  קנעמ תלדגה  .א

 . ₪ 409,812,01 ךסל ₪ 409,084,6 ךסמ

   .₪ 000,066 ךסב םיריעצו רעונ ,הליה קו החוורל הלעפה תוינכות .ב

   .םיאבה םיט קיורפ ל  2024-2025  םינשל  סיפה ל עפמ  ביצקת תמד קה רושיא י. גסר:

   .וה שמ דיגה ל הצ ור אוה ע:"ח. צורי, רה

 . יס וי השקבב י. גסר:
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  ינ פל  .היצילאו ק  רבח ,ןו כנ  ,רב תעיס מ ינא . 3 ףיעס ל סחי יתה ל הצור  ינא :י. פדידה

  הי ה הש יגפבש הש יגפ י רוצ םיי ח ן יבל  יני ב היה  היצ ילאו קל ונ סנכ נ ונ חנאש

  ,ןובשחב  ה ז תא ונ חק ל ונ חנא ו .רהוז  רמוע  היה י  רכשב ןגסש רורב

  .ךה ו ניי ה הז  וטנ  ןיק צומ םעט מ רחא גיצנ   לכ וא  רהוז  רמוע  ונת ניחבמ

  ר מוע הז םא  הנ שמ היה  אל  הז ונ לש םישנא ל  העניין תא ונ אבהש כ ןכלו

  הייתה וטנ  ןיק צומ תעי סש רחא  והשימ  לכ וא  גרבנר טש ידע ו א רהוז

   ,ינ ש רבד .ול  המיכסמ

   .הנ שמ אל לבא  בגא תר חא יל  תרמא התא א. צורף:

 , ךל יתרמ אש המ  .יל  ןת ,יל  ןת  ,יל ןת י. פדידה:

 . תרחא  יל תרמא א. צורף:

  .ריעה  תצעומ יר בח  ,םיטוט רמס ונ חנאש רמו א ש טסופ  םויה  ית ארק ינא ידה:י. פד

  שקבמ ינא ,א ל  םאו .חיש ה הזש עד א ינאש  זא .יקו א זא חי שה הז םא

  .םיטוטרמס  ונ תוא  תישעש ה ז לע  הפ לצנת הלו  םוקל  ,יקיצ  ןודא ,ךממ

 . הבר ה דות .רמוא  הת אש המ לע  תוי רחא חקו ל  התא ל צנתמ אל  התא םאו

 . דחי ב תוי רחא חק ינ  ונח נא  זא ונל וכ םשב הז א. צורף:

 . ךישמת ,בוט ע:"ח. צורי, רה

  ונ חנא   ,הפ   ןתא  ק ר  ינ א  . סיפה  לעפ מ  ביצקת  ת מדקה  ר ושיא  6  ףיע ס  .בוט י. גסר:

  שממ  ונחנאש  שקי ב  סיפ ה  לעפ מ  לבא  הלאה  םיפי עסה  לע  רבכ  ונעבצה

  זא  ,2024-2025  םי נשל  ביצקתה   לש  ה מדקה  ר וש יא  ה זש  שרופ מב  םושרנ

 .דע ב  םלוכ ?דעב  ימ 6 ףיעס זא  .בוש הז  תא םיא יבמ ונ חנא

   כמפורט  -הקדמת תקציב  מפעל הפיס רושי א-  םויה רדסל  6 ףיעס

 פה אחד  דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח
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  מ"עב ןיקצומ ת ירקל תילכ לכה הרבחה ןוירוטקריד רב חכ גרבנ רטש ידע רמ יונימ .7

 .שרפש רהוז רמוע םוקמב

  תיל כלכה ה רבחה  ןוי רוטק ריד רבחכ גרב נר טש ידע ר מ יונ ימ  7 ףיעס י. גסר:

 . שרפש רהוז רמו ע  רמ םוקמב  ןיקצומ  תירקל

  האלמ  החלצה  ךל  הצור ינ א ,יד ע ,לכ םדוק  .הז ה בעניין הפ  הצור י נא ,ןכ י. מרקוביץ:

  13 לעמ תאבה  הל מרב הת א ןוכ נ רכו ז ינא  םא . ול יו אר הת אש דיקפתב

זאת   ,5,000 איבה   ישוק ב ילש ןי מי  דצל הפ בש ויש ה זה קו' גהו  תול וק ףלא

  תמרב זאת אומרת .הפ  םיר בדמ ונח נא המ  לע  םיעד וי ו נחנ אש אומרת

  ונ חנא  תוחפ   יואר  י וא  רתוי  יוא ר ימ תמר בו  תול וכיה  תמרבו  םיכרעה

  דיתעב םגש םי חי נמ ו נחנ א .תחא  הלי מ הוו ש אלש בו בז לע  הפ םירבדמ

 . ולש םיר קשהמ סאמנ  טו שפ טאל  טאל ר וביצל ,אל

  ילו א ,ןוכ נ הז  םאה ,ריע ה שאר י נודא  ,ךתוא  לוא של הצור  קר ינא 

  יק יצ ול םי אר וקש הזה  ילו לכנה  ןטלרשה ש , עמשנ דימ תלו  תחא םעפ

  הע יס ה נביו  ךלי  או ה זא  אל םאו  רכשב ןגס לש  ד יקפת ך ממ שקיב רשיבא

  תא ו ל תתל ת בריס ה תאו  רחאמו  .תוריחב ב ךדגנ  דדומ תתש תיטי לופ

  שקשקמ הפ םו י ה ות וא  םיאצומ ו נחנ א ,ול  םלשל תבריס  ,הזה  דיקפתה

  ןוט רסה תא הא ור ו ביש קמ קרש ימ  לכל הש וח נ ח צמב רקשמו ת ויוטש

   .הזה

 , רכשב ןגס ת ויה ל לוכ י אוה  ךיא  יל  ריבסהל  לכות א. צורף:

   ,הצור  םג ינא י. מרקוביץ:

 ? הצעומ  רבח ה יה  אל ןי יד ע אוה םא א. צורף:

  בש ,רוביד  תו ברת לע  רבדמ הת א .יל עי ר פת לא , ךל יתער פה א ל ינא י. מרקוביץ:

   .התא  אל ,רבדמ  ינא  וישכע ,טקשב

   ?ול ת תנ ךיא ?רבד ל תור שפא לב א ול  תתנ ךיא צ. אבישר:
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 , וישכע י. מרקוביץ:

   .רבדל  ןמז ול  ןי א ירה צ. אבישר:

   ,ינא  וישכע י. מרקוביץ:

 ,זאו  7 יו ני מ לע  רבדל שקי ב אוה י. גסר:

 , םוא תפ רבדל  ליחת הו 7 צ. אבישר:

   .הצור  ינא ש המ ל ע רבדל  לוכי  ינא יץ:י. מרקוב

   ?רבדל  ול ן תונ  אוה  המל זא צ. אבישר:

 . הצור  ינא ש המ לע י. מרקוביץ:

 . 7  יונ ימ ל ע רבדמ א ל אוה צ. אבישר:

   .הצור  ינא ש המ לע י. מרקוביץ:

 .םדא ל ש ופ וגל  רבדמ אוה  לבא ,אל י. גסר:

 . 7  יונ ימ ל ע רבדמ א ל אוה צ. אבישר:

   .גר בנרטש יד ע לע  רבדמ ינא י. מרקוביץ:

 . 7  יונ ימ ל ע רבדמ א ל אוה צ. אבישר:

 . גר בנרטש יד ע לע  רבדמ ינא י. מרקוביץ:

 . םדא לש ופ וגל  רבדמ אוה י. גסר:

 . 7  יונ ימ ל ע רבדמ א ל אוה צ. אבישר:

  גרבנרטש  יד ע ,דחא  רבד דועו  .גרבנרטש  יד ע לע  רבדמ ינא  ,עגר ,עגר י. מרקוביץ:

  סנר פתה םוי ה דע  ית עידי  בטימל  הזה  דיקפתל  ויש כע ות וא םינ ממ ונ חנאש
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  לביק ו ולש  תולו כיה ו םיר ושיכ ה ללגב רח בנ א וה םהי לאש ת ומוקממ

   .םירחא ו הלאכ  הז  םא ,םייר וביצ םיק יסעמ ה ז  םא ,םיקיס עממ תרוכשמ

  הז םא ןי ב ,תומו רת  לע יח  םינ שה לכ ש ימ ,ולש  יונ ימ ה דגנ  ףיטמ  ימ וארת 

  ףא ל אש אל דחא  ףא ,הפ  הצור  ינא  ,דיגת ,הז  םא ןי ב ,םיי טרפ לש  תומורת

  םתוא ןו בשח לע   םיאנו תיע  ץראל  ץוח ל תנמז ה  התאש ןו כנ  הז םאה םעפ

  הע סנ ו ליפ א ןהמ   תחאו  האלה  םייח ה לכ ךתו א םינ מממש םינ בדנ  םיבידנ

  הת א ךיא רובי צ ל הז תא  רפסמ אל  התא המ ל ?ךלש ן ומימ ב םשל ךתיא

  דבוע  הת א הפיא  ?םוקמ  והשזיא מ ףסכ חי וורמ  התא יר ה .ףסכ םע  גהנתמ

   .עדו י אל ?ר דוסמ  אוהש ם וקממ ?ללכב

 ?ךת וא ק יסעא  ינא ש הצור התא בישר:צ. א

 . תירוטר  הלא ש ,יל  הנעת  לא ,עד וי אל י. מרקוביץ:

  ?ךת וא ק יסעא  ינא ש הצור התא צ. אבישר:

 . תיר וטר הלאש י. מרקוביץ:

  .ו נ  .ןו כנ ה ז .ךל הנ עא י נא ,אל ע:"ח. צורי, רה

  לש םיפ סכמ יח  התא . תומור ת לש םיפסכמ  יח  התא ה שוע ה תאש המ לכ י. מרקוביץ:

  םיש נאו םיב דנתמ ו םינ וגר א יני מ לכ ,םיע דוי  ונ חנא ש המ הז  ,תומורת

   ,סנר פתמ התא  הממ ןח לוש ה לע  הפ םישת  תחא  םעפ א ל המל  .םייטרפ

 . 7 ףיעס  תרמא התא צ. אבישר:

   ,התא הממ י. מרקוביץ:

 , 7 ףיעסב ך תוא  תוארל  הנה נ ךכ ל כ ינא צ. אבישר:

   .סנרפתמ  התא הממ י. מרקוביץ:

 . 7 ףיעס  תא ת וארל  הנהנ  דוא מ ינא צ. אבישר:
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  הלאשה  ,ילש בעניין 7 ף יעס ל ע רבדמ י נא המ ל  הלאשל  ופור פא בגא ךרד י. מרקוביץ:

  ונ חנא ?רשק ה  המ ? הלמרב ול ש הנו הכה  3 ף יעסל  רושק הי ה ה מ איה

  שי  םאה תיביצקת  הל אש לאש .יו אר אל  וא יו א ר םדא אוה  םאה םירבדמ

  רתומ  ,הלמר לע   רבדל ול  רתומ  םא ?הלמרל  רשקה המ  ,ףסכ ןי א וא ףסכ

  .ות וא ן מממ ימ  וא  יח  אל וא  יח  אוה םהמש ה סנ כהה  תורוק מ לע  רבדל יל

 , הה ות  םדא ןב אב . החילס

 . רדסל  העצה  הלעת זא צ. אבישר:

 . הצור אל י. מרקוביץ:

 . רדסל העצ ה הלעת צ. אבישר:

 . ךיא ו ית מ יל  דיגת  אל התא י. מרקוביץ:

   .ךל  דיגא י נאש רורב צ. אבישר:

  לא  דוע .ךיאו  ה מ יל  דיגה ל יד כ ןטקזה כ  ,ןטק  התא .יל  דיגת  אל התא רקוביץ:י. מ

 , לו אשל הצור  ינא  .לואשל  םירבד המ כ דוע הצו ר ינ א ,אוב  זא .ללכ ב תדלונ

 . 7  ףיעס הז צ. אבישר:

   ,הפ הש וע הת א לבא ,אל י. גסר:

 . 7  ףיעס הז צ. אבישר:

 ? היעב ה  המ ,ביר י ?רמוא  התא המ י. מרקוביץ:

 .הי עב ן יא ,אל ע:", רהצורי ח.

 , דחא רבד  דוע  לוא של הצור  ינא  .יקוא י. מרקוביץ:

   ?7  ףיעס הז צ. אבישר:

 .דחא  רבד דוע  לו אשל הצור  ינא י. מרקוביץ:
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 . 7 ףיע ס הז  םא יל  דיגת ,אל צ. אבישר:

 . הלמ ר הז .הל מר הז ,אל ע:"ח. צורי, רה

   ?7 ףיע ס הז ,אל . אבישר:צ

   .הלמר הז  .הלמר הז :י. מרקוביץ

 ? 7  ףיעס הז צ. אבישר:

 , ריעה שא ר ינ וד א ,רלוונטי הלמר םא מרקוביץ:י. 

 ? 7  ףיעס הז צ. אבישר:

   ,המיד ק םג  זא רלוונטי הלמר םא י. מרקוביץ:

 , תעדל הצו ר רוב יצהש רלוונטי  אל המל ע:"ח. צורי, רה

 .הב ישיה  ר"ו י  התא ?7  ףיעס הז צ. אבישר:

   ,הלמר םאש ר מוא ינ א .יתמי י ס אל  ,םייח  לבא ,עג ר םייח י. מרקוביץ:

 ? 7  ףיעס הז צ. אבישר:

  ידע ,םלו כל ריכז הל  הצור ינ או  רלוונטי המידק  םג  זא רלוונטי הלמר םאש י. מרקוביץ:

  .רחא ו א הז בלש ב ?אל ,המי דק תגל פמ לש ל" כנמ ה תיי ה  התא ,גרבנרטש

  דבעש דחא  ילול כנ ץר ש היה  המיד ק לש ל"כנ מ ה תיי ה  התאש ןמ ז ותואב

  ,חיר סמ ליגרתל  ףתוש הי הו  המ  עדוי  אל וא  המש םוסר פ הזיא ב ךיתחת

  .ות וא קיס עהש ימ  לש ןו תיע ב ?ןכ  ,'א-ב האדוה  םג  ויל ע שיש  ילול כנ ,ירקש

   .רסומ  םלוכל ף יטמש ה ז ,הפ  בשוי ? הזה ילו ל כנה  ליג רתל ףתוש  היה  ימו

 ? ךיתחת  יתדבע  םעפ ינ א ,ידע צ. אבישר:

 ,דמח נ אוה   המכ םלו כל הפ  רפסמש הז י. מרקוביץ:
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 ? ךיתחת  יתדבע  םעפ ,ידע צ. אבישר:

 , דחא רבד ךל ר מוא  ינא  ,ידע  .הז אוה  המכו י. מרקוביץ:

 , ידע ,יד ע ,ידע שר:צ. אבי

  ןי א יכ  ונממ  ב וט רתוי  הב רה היה ת התא  ,ונמ מ בוט  רתוי  הברה  תייה י. מרקוביץ:

 .תר חא תורשפא

 ? ךיתחת  םעפ יתדב ע  ?ךיתחת  םעפ ית דבע ,ידע שר:צ. אבי

   ?להו במ אוה ש בשוח  התא  המל ,יל  דיגת ע:"רהורי, ח. צ

 ? להו במ ימ י. מרקוביץ:

 . יקיצ ע:"ח. צורי, רה

 . לה ובמ  אוהש י אדווב י. מרקוביץ:

  ,םיא יבמ ו ניי ה  םאש בשוח התא ע:"ח. צורי, רה

   .ותמשנ  יקמע דע י. מרקוביץ:

   ,םש הזיא םיא יבמ ו ניי ה  םאש בשוח התא ע:"ח. צורי, רה

 ,רכש ב ןגס  הנמ מ התא ז א ונממ ד חפ מ הת אש רמוא א וה לבא צורף: א.

   ?טפש מ תיבל  ךלוה  היה  אוה  ?ול  תפכא הי ה  ?להוב מ היה  אוה ע:"ח. צורי, רה

 . םינג ס הנממ  ה תא הד ידפמ ד חפמ התא א. צורף:

 . ול  תפכא הי ה אל ע:"ח. צורי, רה

 ? אל ,םינ גס  אלמ הנ ממ התא  דחפ מ התאשכש ר מא הדידפ א. צורף:

 . להבנ  אוה  זא ול ומ דומ על לו כ יש יו אר םדא ןב  אבו  תויה ע:"ורי, רהח. צ
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   .לה בנ  אוהש חטב י. מרקוביץ:

  ס ינכ הל ולש  םירבחה מ והש ימ איב י אוה  םא רטפת הל תח טבה התא ע:"ח. צורי, רה

 ? רכוז  התא .ךמוקמב

 .ןכ י. מרקוביץ:

 ,הל לאי  בוט  .איביש לבא ע:"ורי, רהח. צ

 . 7 ףיע ס לע ר בדל הצ ור םג ינ א .7  ףיעסל ס חי יתא  ינא  ויש כע ,עגר .בוט א. צורף:

   ?דעב  ימ .בוט י. גסר:

  רבדל הצור  ינא , תוקד רשע  ול  תתנ .רבדל הצו ר םג י נא ,בי רי ע גר .עגר ,אל א. צורף:

 . תוקד יתש

 . דגנ י מ ,דעב י מ ,בירי י. פדידה:

  ?ת וקד  יתש רבדל  רשפא ,בירי א. צורף:

  .אל י. פדידה:

   .רבדמ קר הב ישיה  תלי חתמ  התא .תרביד י. גסר:

   .הזה  ףיעסה  לע ,אל א. צורף:

  ןת ,םדקתנ  ואוב  .וי שכע רביד  אוה  ,וינ פל תרב יד  התא .רבי ד אל א וה לבא י. גסר:

  .תא זה הבי שיה  תא םייס ל יל

 . הזה ףיע סה  לע ית רביד אל א. צורף:

 ? דגנ ימ ע:"ח. צורי, רה

 . הזה ףיע סה  לע ית רביד אל א. צורף:

   .הא לה .םול כ אלו  ענמי ה ל םיצ ור אל  םה ?ענמ נ ימ ע:"ח. צורי, רה
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  ןוירוטקריד רבח כ גרב נרטש י דע רמ יוני מ -  םויה רדסל  7 ףיעס

   טרופמכ ןיקצומ תי רקל  תיל כלכה  הרבחה

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

   ינדרוכב לודג טרופס םלוא ת מקה 5511 'סמ ר"בת תנטקה רושיא .8

   .(₪ 000,005,4 הנ טקה לכה ךס)  ₪ 580,028,51  ךסל ₪ 580,023,02  ךסמ

 רשוא  ר ושיאל ןוקית   ןומימ תורוקמ

  ₪ 048,519,7   ₪ 048,519,7   ר ניו וטוט

  ₪ 542,409,7   ₪ 542,409,7   ןוכישה דרשמ

 ₪ 000,005,4  --------    תוולמ

    580,028,51 ₪    580,023,02 ₪   

  ינ דרוכ ב לודג טר ופס  םלוא ת מקה 1155 'סמ  ר"בת ת נטקה  רושיא  8 ףיעס י. גסר:

   , 20,320,085 ךסמ

   ,וליא כ ןוי ד להנ ל ר שפא יאש י קוח  הז ,יצנב א. צורף:

 . ר"בת תנ טקהב  הפ רבודמ י. גסר:

  רוביד ה תוכז תא  ינ ממ לו לשל  לוכי  אוה .רבד  רבדל  רוביד  תוכז הצור  ינא א. צורף:

 ? ףיע סה לע

 ? דעב ימ י. גסר:

 . ר"ו יל  הנפת ד מלכה:"עו

 , יטפש מה ץעו יהמ  תעד תו וח  הצור י נא , ר"ויה א. צורף:

 ? דגנ ימ י. גסר:

 ?ו נמ מ תעד תו וח  לבקל רשפא א. צורף:
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   ?ענמ נ ימ ע:"ח. צורי, רה

   .ועי בצה אל  .ענמנ י. גסר:

   טרופמכ -1155הקטנת תב"ר אישור  –  םויה רדסל  8 ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

 ?רשפא צורף: א.

 .השקבב  ,8 ףיעס  לע  והשמ ל ואשל הצ ור ה תא םא הז  לע .ךישמת ע:"ח. צורי, רה

 . הצור ינ א .הצור  ינא א. צורף:

 . 8 ףיעס  לע .השקבב ע:"ח. צורי, רה

 ? לוכ י ינ א .רבדל י ל ןת ונ אל  התא .8  לע א ל ,7 ףיע ס לע א. צורף:

 .ונ עבצה  8 .7 ף יעס ל ע .אל ,אל ע:"ח. צורי, רה

   .הל ועמ ,7 ורף:צא. 

 . 8 .ונע בצה 7 ,אל י. מרקוביץ:

  .8 ע:"ח. צורי, רה

 . לבא ןו פורקי מה  תא חתפ ת ,בוט  .הלועמ א. צורף:

 . םש ץחל ת .רבד ונ  ,8 ףיע ס  ,המ הת א ?הצור א וה המ י. גסר:

   .ךישמת ע:"ח. צורי, רה

  תא ךירצ א ל  ?המ עד וי  התא ,רדסב ,בוט  ?רשפא .הכח מ ינא  ,יתצחל א. צורף:

 .ןו פו רקימה
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 . רבד ונ י. גסר:

   .ךתוא  בוזע ,אלי מ מ דיג הל ה מ ול  ןיא  .האלה י. מרקוביץ:

  הת א .עירפת  לא  ,ךל יתע רפה  אל ינ א .ךל ית ערפה  אל י נא ? המל .שי ,שי א. צורף:

 , רוב יד תוב רת לע רבדמ

   .ךל עירפ מ ינ א ןכ לו יל  תער פה התא י. מרקוביץ:

 , רוביד  תוברת לע  רבדמ התא א. צורף:

  ועי רפת אל  .רבדל ךל  ועי רפי  אל ,םירחאל  עיר פת אל  האבה  םעפ התא יץ:במרקוי. 

   .ךל ו עיר פי א ל ,םירחאל

  . ךיש מהל י ל ןת  ,יסוי  ונ  ,בוזע י. גסר:

   .הי עב ןי א .ךישמת י. מרקוביץ:

 , לו אשל הצור  ינא א. צורף:

 . הככ  רשפא יא ,תמאב י. גסר:

   .ךישמת י. מרקוביץ:

 , רמו ל הצור  ינא א. צורף:

  לוסיפ – 02.8.5 םוימ 02/90 'סמ הצעומ לוקוטורפמ 541 'סמ הטלח ה לוטיב רושיא .9

 .ץרא ה יב חרב תורכיכל יתביבס

  ,145  'סמ הט לחה  לוטי ב רושיא י. גסר:

  ?הרק  המ  .לבא רבדל  יל ן ת ,בירי א. צורף:

 . ךישמנ  ואוב  זא ,ונ  .םיתו מיע  ותיא  ליח תמ התא י. גסר:

  התא  ,רובידה ת וכ ז תא ינ ממ לו לשל ל וכי אל   התא .רבדל  הצור י נא ,אל צורף: א.
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  ?ן וכ נ .הביש יה  ר"וי  אל ול יפא

 . ונ ,תמאב י. גסר:

   .הפי א. צורף:

  .רבדמ  קר הת א הביש יה  תליחתמ י. גסר:

  ,התא יד ע ,לאוש  ינא  ?ךל עיר פה ו השימ ?םג  רבדל  הצור ה תא .ית נבה אל א. צורף:

  היציז ופוא  רבח  תייה  הת א ,היציז ופואב  ךלש  תולי עפה  ירחא  יתבקע

 , תפומל

 . לעניין רוש ק אל הז ,אל ע:"ח. צורי, רה

 . 8 ףיע סל רושק  אל  .האלה  ,האלה  ,האלה י. מרקוביץ:

  .וד י ת א םיריש  9 ףיעס  דעב ימ ע:"ח. צורי, רה

   כמפורט-  145  מס' לטהאישור ביטול הח–  םויה רדסל  9 ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

  ה מל ?הככ רבדמ  םדא ןבש ה ז םע רדסב התא  הצעו מב רוב ידה ת וברת לע א. צורף:

 ,לכ תסהל לו כי  אל הת א המל  ?קתוש התא  ה מל ?םול כ רמוא  אל התא

 . האלה ע:"ח. צורי, רה

  – 12.7.41 םוימ 12/01 'סמ הצעומ לוקוטורפמ 401 'סמ הטלח ה לוטיב רושיא .01

 .( הבסה)  ריעב תובחר טוליש

 , 10/21  'סמ הצעו מ לו קוט ורפמ 104  'סמ הט לחה  לוטי ב רושיא י. גסר:

 ,רמ ול  לוכ י הת א ?לוכ י התא .עג ר ו ניל ע ל כתסת ,טבמ רישת א. צורף:
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 ? דעב ימ י. גסר:

 ? רבדמ אוה ש ךיא ל ע והשמ א. צורף:

 ? דעב ימ ע:"ח. צורי, רה

 ? המ  ?ונממ  דחופ  התאש ו א לגו סמ התא א. צורף:

 ? ענמנ  ימ  ?דגנ ימ י. גסר:

 ? קתוש ה תא המל א. צורף:

 . האלה ע:". צורי, רהח

   טרופמכ  -104ביטול החלטה מס' אישור   – םויה  רדסל 10  ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

   .₪ 579,213 ךסב  (הבסה) ריעב תובוחר  טוליש  ר"בת תחיתפ רושיא .11

  ₪ 000,213   םינפה דרשמ : ןומימ תורוקמ

  ₪ 579 ףטוש ביצקת  

    579,213 ₪  

 , תובוחר  טולי ש ר"בת  תחית פ רושיא י. גסר:

   ?הז המ  ,ןדחפ  ןגס  תיני מ הת א ,םייח א. צורף:

 .312,975 ךסב (הב סה) ריעב י. גסר:

   .ול יפא  רבדל לג וסמ א ל אוה א. צורף:

   ?דעב ימ י. גסר:

   .יר מגל םליא  אוה א. צורף:
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   ?ענמנ  ימ  ?דגנ ימ . גסר:י

  -שילוט רחובות העיר   רפתיחת תב"אישור   – םויה  רדסל 11 ףיעס

 כמפורט

 םיענמנ..... ..דגנ..... דעב :  ועיבצ ה הצעומה  חברי 

  תש יכר– 12.7.41 םוימ 12/01 'סמ הצעומ לוקוטורפמ 501 'סמ הטלח ה לוטיב רושיא .21

 ( הבסה) טואיט בכר

  םוי מ 10/21  'סמ הצעו מ לו קוט ורפמ 105  'סמ הט לחה  לוטי ב רושיא י. גסר:

 ? ענמנ  ימ  ?דגנ  ימ ?דעב  ימ .(הבסה)  טואיט  בכר תשיכ ר 14.7.21

   כמפורט  105מס'  החלטהביטול אישור   – םויה  רדסל  12 ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

 , םע רבדמ התא ש םהל ד יגת קר  התא ,ידע יץ:י. מרקוב

 , תמאב יס וי  ,יסוי י. גסר:

 . יד  יסוי ע:"ח. צורי, רה

   .הללאי י. מרקוביץ:

 .₪ 001,026 ךסב ( הבסה) טואיט בכר ת שיכ ר ר"בת תחיתפ רושיא .31

  ₪ 000,055 ם ינפה דרשמ : ןומימ תורוקמ

  ₪   001,07 ה חבשה ןרק  

    001,026 ₪  

  ,620,100 ךסב ( הבסה ) טואי ט בכר תשיכר ר" בת תחי תפ רוש יא 13 ףיעס י. גסר:

    .הח בשה ןרק ,םינ פה  דרשמ ןו מימ  תורוקמ
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   ,יטפשמה  ץעו יה מ תעד  תווח  לבקל רש פא י אש לוק וטור פל ה יהיש א. צורף:

 ? דעב ימ י. גסר:

 , רבדל אי אפשר א. צורף:

 ? דגנ ימ י. גסר:

 . סקרק ומ כ תלהנ תמ ת אזה הבי שיהו א. צורף:

 ? ענמ נ ימ ר:י. גס

  –פתיחת תב"ר לרכישת רכב טאוט אישור   – םויה  רדסל 13 ףיעס

 כמפורט

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

 :םילוקוטורפ רושיא .41

 12.8.11 םוימ  12/60 םיפסכ תדעו תבישי -

   12.8.91 םוימ ריעה ריקי תדעו -

   .םלוכ ל הב וט הנש  ?ענ מנ  ימ ?דגנ  ימ  ?דעב ימ . םילו קוטו רפ רוש יא 14 ףיעס סר:י. ג

  פורטקולים כמפרוטואישור   – םויה  רדסל 14 ףיעס

 םי ענמנ.. ... ..דגנ..... דעב  : ועיב צה הצעומה  ירבח

  הפה  תא חתפת  הת אשכ םהל דיג ת .ידע ,בו ט לז מ .חמש גחו  הב וט הנש י. מרקוביץ:

  .םיט וטרמס ,םיר בכע ,םכל וכ וד רת םיטלקמל   .םלוכ וד רי םה  םיטלקמל

   .יתו א םלצת או ב .התא הז  יש אר טוט רמס ,התא ,התא

   הבישיה ףוס


