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 מן המניין שיבת מועצה פרוטוקול י

 בתשפ" ג' בשבט ,2202.01.05 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה  –   מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר   –   מר דימה אפשטיין 

 הצעומ תרבח  –   םייח ךליל ד"וע

 חברת מועצה  –   גב' ענת לורנץ 

 ר מועצהבח  –    מר אור כהן 

 חברת מועצה  –   בוודיה מרקעו"ד קלא

 חבר מועצה  –  מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה  –   מר חיים רואש 

 חבר מועצה  –   מר זכריה חי 

 חבר מועצה  –   מר יצחק פרץ 

 חברת מועצה   –  גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה  –   עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה  –   עו"ד אורן סודאי 

 עצהמו רחב  –   מר אייל וייזר 

 חבר מועצה  –   ריאט מר מקס אפ

 חבר מועצה  –   ים מר עופר אלקי

 חברת מועצה  –   גב' שרית נס פררו 

 מ"מ מנכ"ל העיריה  –   עו"ד דודו אלחיאני 

 היועץ המשפטי לעירייה   –   עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה  –    מר מיכה זנו 

 מבקרת העירייה  –   אבירם גב' קרן דרכמן

 מ"מ מזכיר המועצה  –    אילוז דודמר 
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 על סדר היום:

. מון. משרד החינוךס רונה רבי"כיתות לימוד ב 3-התאמת מבנה ל 107תב"ר מס'  .1

 210,000 ₪.  

  .₪ 500,000תכנון הרחבת המט"ש. משרד השיכון.  119תב"ר מס'  .2

 ד הפנים.משר חופי רחצה.-מלתחות ושטיפת רגליים במרחב הפתוח 120תב"ר מס'  .3

 57,594 ₪. 

רכישת שירותים ניידים כולל פיתוח חופי רחצה. משרד הפנים. 121תב"ר מס'  .4

 150,000 ₪. 

לתחות חופי רחצה. משרד הפנים.שיפוץ והנגשת שירותים ומ 122תב"ר מס'  .5

 150,000 ₪. 

 .₪ 1,000,000רשות. תקציב אב לנגישות ולבטיחות עירונית. קרנות ה 123תב"ר מס'  .6

  .₪ 500,000רונה רמון. מפעל הפיס. שיפוץ אולם ספורט בבי"ס  124 מס' תב"ר .7

 .₪ 150,000עידוד התחסנות. משרד הפנים.  125' תב"ר מס .8

 .₪ 500,000נות הרשות. עבודות פיתוח ובטיחות במוסדות חינוך. קר 126תב"ר מס'  .9

שיכון. דה. משרד הל ויצחק ש"קק תכנון ניהול וביצוע כבישים 47תב"ר מס' כון עד .10

 .₪ 2,852,887בסך הכל  .₪ 352,887תוספת  .₪ 2,500,000 

 בסך הכל תכנון וביצוע הרחבת בית העלמין. המועצה הדתית. 56כון תב"ר מס' עד .11 

 3,700,000 ₪. 

מדעים, ויצמן, פסגות,  ת במוסדות חינוךנגישות אקוסטי 109עדכון תב"ר מס'  .12

 משרד החינוך. . איר, גן עמק יזרעאלמ מעלות שחקים, גן גן רמון, ,גיןכצנלסון, ב 

 .₪ 420,000ל סך הכב 

 .₪ 1,125,000בסך הכל שיפוצים במוסדות חינוך. מפעל הפיס.  947עדכון תב"ר מס'  .13

. בסך הרשותקרנות תקציב  ון. עדכשיפוץ מתקנים פארק גיל לכל גיל 952תב"ר מס'  .14

 .₪ 304,331הכל  

בסך הכל ירוק סקייט פארק. מפעל הפיס.  הקמת פיס 983ר מס' עדכון תב" .15

 5,520,000 ₪. 

  .₪ 52,213,778. מפעל הפיס. בסך הכל הקמת היכל תרבות 702ון תב"ר מס'  עדכ .16
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. קרנות הרשות. בסך הכל העירכבישים ברחבי שיקום  14עדכון תב"ר מס'  .17

 4,000,000 ₪.  

 בסך הכל נות הרשות.עבודות בטיחות. קרביבתי ופיתוח ס 15ס' כון תב"ר מעד .18

 1,500,000 ₪.  

 .₪ 1,585,238כיתות גן במרכז העיר. משרד החינוך.  2בניית  128תב"ר מס'  .19

כיתות בשכ' יצחק שמיר.  48"ס מקיף חדש תכנון ובינוי בי 50כון תב"ר מס' עד .20

  .₪ 23,386,766רד החינוך. בסך הכל מש 

ח הביקורת השנתי צעותיה של הועדה לענייני ביקורת בדובסיכומיה והון מיוחד די .21

 של מבקרת העיריה ואישור הסיכומים או ההצעות כאמור.  2020לשנת  

ם עם השוכרי 309/17ה שכירות שנים נוספות לחוז 5-אישור הארכת התקשרות ל .22

נכס בטיילת ים בע"מ לויקטייזום פר 2017 קקאו סנטר ניהול בתי קפה בע"מ וא.מ.ס 

 אף לאישור משרד הפנים(.קפה ללוש המצ"ב בנספח לחוזה )הארכה כפופה  

ה מתמנ: חברת המועצה עו"ד לילך חיים אידלברג אישור שינוי בהרכב ועדות העיריה .23

חינוך, ועדת מכרזים וכיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד  בוועדת כחברה מן המנין 

 את שרית מולכו. היוצרת המועצה במקום חב 

 בחירת חברי המועצה הדתית בנהריה.  .24

 אישור נוהל הנצחה. .25

לקומפוסט  31.12.20דוח כספי של התאגיד העירוני. דיון בדוח כספי מבוקר ליום  .26

 בע"מ. מפרץ והגליל המערבי 

  דיון. – 2021לשנת  3 דוח כספי רבעון .27

 

 לו ק ו  פ ר ו ט

 

לישיבת נחנו ברשותכם ממשיכים אקשים להתחיל. ם, אנחנו מבריחב ע:"ר. מרלי, רה

ש המון סך הכל י ,תב"ריםעל ה עבורתיכף דודו יהמועצה מן המנין. 

 ועוד מספר סעיפים. אז דודו, בבקשה.  תב"רים ברוך השם 20סעיפים. יש 
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 . מון. משרד החינוךס רונה רבי"כיתות לימוד ב 3-התאמת מבנה ל 107תב"ר מס'   .1

 ₪ 210,000 ס"ע

 3-ל הנבמ תמאתה ןושאר ר"בת .ןושארה ר"בתה םע ליחתנ .בוט ברע ד. אילוז:

 ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי .ןומר הנור ס"יבב דומיל תותיכ

  .הדות

 

 ₪ 500,000 ס"ע "ש. משרד השיכון.תכנון הרחבת המט 119תב"ר מס'   .2

 ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי .ש"טמה תבחרה ןונכת ינש ר"בת ד. אילוז:

  .דחא הפ

 

 שרד הפנים.חופי רחצה. מ-מלתחות ושטיפת רגליים במרחב הפתוח 120תב"ר מס'   .3

 ₪ 57,594 ס"ע

 שי .הצחר יפוח-חותפה בחרמב םיילגר תפיטשו תוחתלמ 3 'סמ ר"בת ד. אילוז:

  .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש

 

  ם ניידים כולל פיתוח חופי רחצה. משרד הפנים.שירותירכישת  121תב"ר מס'   .4

 ₪ 150,000 ס"ע

 דרשמ לש ביצקת .הצחר יפוח חותיפ ללוכ םידיינ םיתוריש תשיכר ד. אילוז:

  .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי .םינפה

 

  לתחות חופי רחצה. משרד הפנים.הנגשת שירותים ומשיפוץ ו 221תב"ר מס'   .5

 ₪ ,000150 ס"ע

 ?תולאש שי .הצחרה יפוחב תוחתלמו םיתוריש תשגנהו ץופיש אבה ר"בת ד. אילוז:

 .הדות ?דעב ימ
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  רשות.תקציב אב לנגישות ולבטיחות עירונית. קרנות ה 123תב"ר מס'   .6

 ₪ 1,000,000 ס"ע

 רובענ ?תולאש שי .תינוריע תוחיטבלו תושיגנל בא ביצקת אבה ר"בת ד. אילוז:

 .הדות ?דעב ימ .העבצהל

 

 ₪ 500,000 ס"ע רונה רמון. מפעל הפיס.שיפוץ אולם ספורט בבי"ס  124 מס' תב"ר  .7

 רובענ ?תולאש שי .ןומר הנור ס"יבב טרופס םלוא ץופיש אבה ר"בת ד. אילוז:

 .הדות ?דעב ימ .העבצהל

 

 ₪ 150,000 ס"ע שרד הפנים.התחסנות. מ עידוד 125' תב"ר מס  .8

  ?תולאש שי .םינפה דרשמ לש ביצקת .תונסחתה דודיע אבה ר"בת ד. אילוז:

  ?רמוא קוידב הז המ ש. נס פררו:

 .הכימ השקבב ד. אילוז:

 .םינפה דרשממ אלמה טוריפה תא ןיא עגרכ ,םינפה דרשממ האשרה מ. זנו:

 הזש ידכ זא םייעובש ךותב הז תא לבקנ ונחנא .הארנכ .םוסרפ הז הארנכ

  .רושאיל אבומ הז ןכומ היהי

 .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש דוע ד. אילוז:

 

 נות הרשות. עבודות פיתוח ובטיחות במוסדות חינוך. קר 126תב"ר מס'   .9

 ₪ 000500, ס"ע

 ימ ?תולאש שי .ךוניח תודסומב תוחיטבו חותיפ תודובע אבה ר"בתה ד. אילוז:

 .הבר הדות ?דעב

 

 ס"עשיכון. דה. משרד ה"ל ויצחק שים קקע כבישתכנון ניהול וביצו 47תב"ר מס' ן כועד .10

 ₪ 2,852,887בסך הכל  .₪ 352,887תוספת  .₪ 2,500,000

 שי .הדש קחציו ל"קק תובוחר ,םישיבכ עוציבו לוהינ ןונכת אבה ר"בת ד. אילוז:

 .רוא השקבב ?תולאש
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 ?תוכרדמ םגש וא םישיבכ לע קר רבודמ א. כהן:

  .הלאה תולאשה המ .תבלתשמ ןבא לע םג דובר:

  ,םינש ןומה ,ןמז ןומה רבכש ריעה לש קיתו דואמ קלחב רבודמ דובר:

 ללוכ ,תוכרדמ ללוכ הדש קחצי ל"קק גורדש עוציב הז ,לאשש ימל פארס:

  .הרואת ללוכ ,תויתשת

 .הבר הדות .הבוט העשב א. כהן:

 .השקבב פארס:

  .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש דוע שי ד. אילוז:

 

  תכנון וביצוע הרחבת בית העלמין. המועצה הדתית. 56כון תב"ר מס' עד .11

 ₪ 3,700,000 ס"ע

  ?דעב ימ .ןימלעה תיב תבחרה עוציבו ןונכת אבה ר"בת ד. אילוז:

 ,הפ הלוע שדוח לכ הזה ר"בתה דובר:

 הדות ?דעב ימ רזוח ינא םעפ דוע .םייק ביצקת לש ןוכדע הז .תפסות הז ד. אילוז:

 .הבר

 םע םשמ ורבעי אלש תוניטרצנוק המש סינכהל הזה ביצקתב רשפא ,ןנור לקיים:א ע.

  ?םיסוס

 םישוע ונחנאש המ זא ,םש תובכרומ שיו ונמש לכ םדוק ,ירעצל ונחנא ע:"ר. מרלי, רה

 .חקפו רטוש םע דחי ינוריע רוטיש םיחלוש ונחנא היוול לכ עגרכ

 ןורחאה עובשב ,יל רוזעל לכוי רימא ,ןורחא עובש ,םינורחאה םייעובשב

 ,םשל םיסנכנ םישנאש העפותה תא ריכמ ינא .רדסב רבע םשה ךורב

 ינא .היוול לכל ינוריע רוטיש ונחלש .הז םע הרדתסה אל תיתדה הצעומה

 הצעומהש דעו זא דע .הזה רבדהמ ליעי רתוי ןורתפ אצמנש מקווה

 םש םישוע ונחנא זא ,םהל השק תצק ונבהש ומכ ,ביצקת ריבעהל חילצת

  .ועבק ןפואב רוטיש
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, כצנלסוןמדעים, ויצמן, פסגות,  ת במוסדות חינוךנגישות אקוסטי 109עדכון תב"ר מס'  .12

 ₪ 420,000 ס"עמשרד החינוך. . איר, גן עמק יזרעאלמ , גן רמון, שחקים, גן מעלותגיןב

 ,םיעדמ ,תוגספ ךוניח תודסומב תיטסוקא תושיגנ .אבה ר"בתל רובענ ד. אילוז:

 .לאערזי  קמע ןג ,ריאמ תולעמ ןג ,םיקחש ,ןומר ןג ,ןיגב ,ןוסלנצכ ,ןמציו

 ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי .םייק ביצקת ןוכדע הז םכל ריכזמ ינא

 .הדות ?דעב

 

 ₪ 1,125,000 ס"עשיפוצים במוסדות חינוך. מפעל הפיס.  947עדכון תב"ר מס'  .13

 שי .סיפה לעפמ לש ביצקת .ךוניח תודסומב םיצופיש הז אבה ר"בתה אילוז:ד. 

 .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש

 

 . הרשותקרנות תקציב  ון. עדכשיפוץ מתקנים פארק גיל לכל גיל 952תב"ר מס'  .14

 ₪ 1304,33 ס"ע

 רובענ ?תולאש שי .ליג לכל ליג קראפב םינקתמ ץופיש אבה ר"בתה אילוז:ד. 

 .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל

 

 ₪ 5,520,000 ס"עירוק סקייט פארק. מפעל הפיס.  הקמת פיס 983 ן תב"ר מס'כועד .15

 .העבצהל רובענ ?תולאש שי .קראפ טייקס קורי סיפ תמקה אבה ר"בתה אילוז:ד. 

 .הבר הדות ?דעב ימ

 

 ₪ 52,213,778 ס"ע. מפעל הפיס. הקמת היכל תרבות 702ון תב"ר מס'  עדכ .16

  ?תולאש שי .םייק ביצקת ןוכדע ,תוברת לכיה תמקה הז אבה ר"בתה ד. אילוז:

 ?סונימה הז המ ע. אלקיים:

 .הכימ השקבב ד. אילוז:

  .המקה יא .המקה יא הז דובר:

 םיימצע תורוקממ תוסנכהמ בכרומ אוה ,2012 תנשב חתפנ ר"בתה מ. זנו:

 .לילגהו בגנהו סיפה לעפמ לש הז םיינוציח תורוקמ .םיינוציח תורוקמו
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 לעפממ ףסכה ,תואשרהה תא לטבל וצר לילגהו בגנ .ףקות שי תואשרהל

 לכ .םיידיימה םיכרצל וב שמתשנש ידכ הדימ תומאל רזוח סיפה

 הדימ תומאל רזוח הז ,עוציבב אל טקיורפהש ללגב איה תאזה הנטקהה

 לש םיכרצל םאתהב רוביצ ינבמב ,ךוניחב תואצוהל וב םישמתשמ ונחנאו

  .תושרה

 עצבל שרדנו םש ויהש םיממ תוסנכה םג הזש 1,5-ה תא הפ שי ףסונב 

 הז ידיימה ךרוצהו ידיימה שומישה זא .תושדח תויתשתל םימ ירוביח

 אל תואשרההש עונמל ידכו םישועש םידיימה םירבדל הנעמ ןתונ

 דרשמ לש תואשרה ,םינש שמח דע ןה תואשרהה בור םויה יכ ,ולטבתי

 לסל רזוח הז ,ףסכה תא דבאל אל ידכ הנש יצחל ןה תונטק ךוניחה

 .רוביצה תבוטל םיביצקתה תא לצנלו ידיתע שומישל יללכה

 ?הזה ביצקתה ףקות גפ תויהל ךירצ אוה יתמ דע ע. אלקיים:

 קלח ונלצהו הזה ףסכה תא תחקל הצר לילגהו בגנה ,ףס לע היה אוה מ. זנו:

 .16-ו 15 ,2014 תנשמ ויה תואשרהה יכ יתועמשמ

 ?וכלי מיליון 50 זאת אומרת פרץ: י.

 תורוקממ םיפסכה לכ .וכלי אל םה ,הנטקה טושפ הז .וכלי אל ,אל ,אל מ. זנו:

 ןומימ רוקמה תא דבאל אל ידכ םיינוציחה תורוקמה .םיראשנ םיימצע

  .םירחא םירבדל םיכלוה

 .שמתשמ התא 22-ב ,אל י. פרץ:

 12,8-ה סיפה לעפמ ךל שיש המ .ראשנ 52-ה .52-ל 74-מ ןכדעתמ התא מ. זנו:

 לעפממ דיתעב ויהיש םיר"בתה לכו סיפה לעפמ לש הדימ תומאל רזוח

 ,ונמומי סיפה

 רזחמל היהי רשפאש וא ךלי ?40-ה םע ראשיי המ רפוע לאשש המ הז זא י. פרץ:

 ?הז תא

 .םייק הז .םייק הז ,ךלוה אל הז ,םיינוציח תורוקמ הז ראשנש המ ,אל מ. זנו:

  .םיפסכה תא דבאל אל טושפ הז ,היהי הז זא ךרטצת התא םא

 תוברת לכיהל ןיידעש וא רחא ביצקתל ותוא טיסהל הז םא הלאשה ,אל י. פרץ:
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 ?וב שמתשהל רשפא

 .ןכ .אצמנ עגרכ אוה .ןכ ,לכיהל ןיידע מ. זנו:

 םיקהל ןכ בוש בושחל םוקמ ןיא םאה .ילוא ריעה שארל הלאשה ז ,אל א. שטרקמן:

 ?תחתפתמו הלדגש ריעל תוברת לכיה

-ב אל ןבומכ ,קרפה לע הז תא הלענ ונחנא ,םיצור ונחנא .תניוצמ הלאש ע:"ר. מרלי, רה

 לכיה וניאר ,ץראב תוברת ילכיהב רויס עצבנ ונחנא .םילקש מיליון 160

 הלועש ,םש רייסל םינמזומ םתא ,יטיס טרופ רייאב םיסקמ תוברת

 זא .לכה ללוכ ,ןונכת ללוכ ,הצקל הצקמ םילקש מיליון 65 ,60 תוביבסב

 ונחנא הכימ הפ גיצהש המ לבא .דיתעב הזה ךלהמה תא םדקנ ונחנא

  .הזה העניין םע םג םדקתהל תמאב לכונש ידכ ףסכה לע רומשל םיצור

 .הדות ?השקבב דעב ימ .העבצהל רובענ ד. אילוז:

 

 ₪ ,0004,000 ס"ע. קרנות הרשות. העירכבישים ברחבי שיקום  14עדכון תב"ר מס'  .17

 רובענ ?תולאש שי .ריעה יבחרב םישיבכ םוקיש .אבה ר"בתל רובענ ד. אילוז:

 .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל

 

 .נות הרשותפיתוח סביבתי ועבודות בטיחות. קר 15מס' כון תב"ר עד .18

 ₪ 1,500,000 ס"ע

 רובענ ?תולאש .תוחיטב תודובעו יתביבס חותיפ .אבה ר"בתל רובענ ד. אילוז:

  .הדות ?דעב ימ .העבצהל

 

 ₪ 1,585,238 ס"ע כיתות גן במרכז העיר. משרד החינוך. 2ניית ב 128' תב"ר מס .91

 .העבצהל רובענ ?תולאש שי .ריעה זכרמב ןג תותיכ 2 תיינב אבה ר"בת ד. אילוז:

 .הבר הדות ?דעב ימ
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 רדמשכיתות בשכ' יצחק שמיר.  48"ס מקיף חדש תכנון ובינוי בי 50כון תב"ר מס' עד .20

 ₪ 676,23,386 ס"עהחינוך. 

 .רימש קחצי 'כשב תותיכ 48 שדח ףיקמ ס"יב יוניבו ןונכת אבה ר"בת ד. אילוז:

 .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש

 

 בנהריה בחירת חברי המועצה הדתית .24

 .אבה ףיעס וז:ד. איל

 תא םידקהל ,בוזעל םיכירצ םהש הצעומ ירבח לש השקב הפ שי ,עגר ע:"ר. מרלי, רה

 המ עדוי אל ,ןרוא זא .ןוכנ רכוז ינא םא תיתדה הצעומה לע 24 ףיעס

  .להונה

 .ירשפא הז זא ,תודגנתה ןיא ?רדסה תא םידקהל תודגנתה שי םאה ד א. ארבל:"עו

  .השקבב

 .הירהנב תיתדה הצעומה ירבח תריחב הז יטנוולרה ףיעסל רובענ זא ד. אילוז:

 תא יתמש היקיתב דחא לכל .םכלוכ לע תמכסומה המישרה םכל ףרוצמ

 שי .הצעומה לש לוקוטורפל חפסנכ עיפוי הז ,המישרה לש קתעהה

 .הדות .דחא הפ ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש

 

לענייני ביקורת בדוח הביקורת השנתי דיון מיוחד בסיכומיה והצעותיה של הועדה  .21

 של מבקרת העיריה ואישור הסיכומים או ההצעות כאמור 2020לשנת 

 יניינעל הדעוה לש היתועצהו הימוכיסב דחוימ ןויד .אבה ףיעסל רובענ ד. אילוז:

 רושיאו היריעה תרקבמ לש 2020 תנשל יתנשה תרוקיבה חודב תרוקיב

 .השקבב .רומאכ תועצהה וא םימוכיסה

 תיתנשה תרוקיבה חודב ןודל ברעה תסנכתמ ריעה תצעומ .בוט ברע מן אבירם:ק. דרכ

 לעו תרוקיב יניינעל הדעוה לש היתונקסמו הימוכיס תא רשאל הדיתעו

  .םכתא תכרבמ ינא ךכ

 ףותיש לע היריעה תלהנהלו היריעה שארל תודוהל תשקבמ ינא הליחת 

 יניינעל הדעוה שארב בשויל .תרוקיבה םוחת לכב הכימתהו הלועפה
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 הלועפה ףותיש לע היריעה ידבוע לכלו הדעוה ירבחל ,ץרפ קיציא תרוקיב

  .אלמה

 שארש רחאל תאזו הצעומב םויה ןוידל יתנשה חודה תא השיגמ ינא 

 וב הנד ,הקמעתה תרוקיב יניינעל הדעוהו וילע ביגהו סחייתה היריעה

 היריעה תלהנהש השיגדמ ינא ףסונב .היתונקסמו הימוכיס לע הצילמהו

 .םיאצממה ןוקיתל לועפל תנמ לע יתנשה חודה תשגהל הניתממ אל

 ךלהמב םייעוצקמו םיפטוש תוחוד םימייקתמ תוחודל ליבקמב לעופב

 םימרוגה ףותישבו יתופתתשהב ,היריעה ל"כנמ תושארב הנשה

 ויתונקסמ ,יתנשה חודהמ תרוקיב חוד לכ יאצממ לע םירקובמה

 םושייל תוידיימ תוטלחה רבכ תולבקתמ םשו וב תולועה תוצלמההו

  .תרוקיבה תוצלמה

 תושרב ליעפ קלח המצע האורכ תרוקיבה תשיג תא אטבמ יתנשה חודה 

 להנימ ירדס לע הדפקה םהב ,ידיקפת ףקותמ תונורקעה תא תמשיימו

 ןכו תודימה רהוט לע הרימשו ןוכסחה ,לועייה תונורקע הז ללכבו ןיקת

 .ריעה יבשותל היתוריש תוכיאו תושרה דוקפת לועייו רופיש

 ,תכרעמה רופישלו לועייל הנושאר הגרדממ ילוהינ ילכ איה תרוקיבה 

 תולהנתה לש היולת יתלבו תיביטקייבוא הכרעה קפסל איה התילכת

 תלהנה לע תלטומה הבוחב תגשומ הלש תוליעיה ,םירקובמה םימרוגה

 תעינמל םיכרדבו חודב וטרופש םיאצממה ןוקיתל לועפל היריעה

 .םתונשיה

 היריעה תקפסמש םיתורישבו תינוריעה הישעב קסוע חודה הנשה 

 לוהינ תותואנ .םיבכרומו םייזכרמ םיאשונ 5 ללוכ אוהו הירהנ יבשותל

 .היבגה תפיכא .םידימלת תועסה ךרעמ .תויטרפה תנגהו רבייס ינוכיסמ

 לוהינב תויגוסב הנורוק םורח תעש ךלהמב היריעה לועפתו תוכרעיה

  .הירהנ תייריעו הנידמה רקבמ חוד ,לופיט רחא בקעמ ,היריעה

 ךלהמה המ טרפא ףוסבו תוחודה תא לע טבמב הרצקב טרפא ינא 

 םאתהבו הלבקתהש הנולת רואל .תוחודל עגונב עצבל עדת רייהעישה
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 תועסה אשונב הפיקמ תרוקיב הכרענ היריעה שאר לש ותשקבל

 לש היוקל תוגהנתה לש תרשרשב ועגנ תרוקיבה יאצממ ירקיע .םידימלת

 תינוציחה הרבחה לשו תועסהה הוולמ לש ,םיעסיהה תורבח לש ,היריעה

 היריעה תלהנהש השיגדמ ינא .םיעסיהה ךרעמ לע הרקבה תא תלהנמש

 ךלהמב דוע היוארה תוניצרבו תוירחאב םיאצממב לפטל הליחתה

 .תרוקיבה

 ואצמנ .תויטרפה תנגהו רבייס ינוכיסמ לוהינ תותואנ אוה ינשה חודה 

 עדימה תוכרעמב יביטקפא הנגה םויקב רסוחו תובר החטבא תושלוח

 י"ע בושחמה תוכרעמ לא הרידח העצוב .תיבהמ הדובעבו בעירייה

 עדיהמ ירגאמבו תובשחוממה תוכרעמב עוגפל םייושע הלא לכו תרוקיבה

 בשותל םינתינה םיתורישב העיגפ ומכ םידבכ םיקזנל םורגלו היריעה לש

 .טרפה תענצב תעגופה עדימ תפילדב רקיעבו

 התופיצר לע ןהל ליבשב עדימה לע ןגהל הבוחה תלטומ היריעה לע 

 .תופסונ הנגה תובכש ידיימ ןפואב ףיסוהל ךרוצ שי ךכ םשלו תידוקפתה

 לוספ ישיא שומיש העציב היריעה תוקלחממ תחאב תדבוע יכ אצמנ דוע

 .הלופיט תחת םניאש םינותנל הפישחה לוצינ ךות ,שיגרו לוספ עדימב

  .הדובעהמ ונמזב התהשוה תדבועה אצממה תובקעב

 יתקדב היריעה תוסנכה יוצימ תקידבמ קלחכ .היבגה תפיכא ישילש חוד 

 םשל 2019 דע 2016 םינשב היריעה העציב םתוא הפיכאה תולועפ תא

 תוילהנמ הפיכא תולועפ ןללכב ,בויבו םימ ,הנונרא ןיגב בוח תורתי תייבג

 לע יעמשמ דח ןפואבו תוניחבה לכמ םיעיבצמ םיאצממה .תויטפשמו

  .2019 תנשמ רופיש תמגמ םע הפיכאב ,תויביטקפאב רסוח

 תועצמאב תובוח לש הקיחמ העצוב 2018 תנשב רבעב יכ אצמנ םג ומכ 

 הקידבב .םינפה דרשמ תוארוהבו קוחב עובקל רומג דוגינב הרשפ ימכסה

  .םילקש מיליון יצחל עיגה םוכסה תימגדמ

 השענ .הנורוק םורח תעש ךלהמב היריעה לועפתו תוכרעיה יעיבר חוד 

 םיירקיע םיאושנ וקדבנו רבשמ ךלהמב היריעה תולועפ רחא בקעמ
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 תרוקיב דצל .בשותהו תושרה לע ויתועפשהבו רבשמה תע הלופיטב

 היריעה הליבוה ןתוא תומוזי תולועפ הזכרמבש חודב הניוצש תיבויח

 לופיטה רשא םיאצממ וניוצ ,הירהנ דקפמ י"ע דובכ תואב הניוצ ףאש

 םורח תעב היריעה לש הדוקפת תא רפשל לכוי תוצלמהל םאתהב םהב

 היריעה תוכרעיה :םיאבה םיאשונב דיתעב רוביצל תורישה ןתמ תאו

 חוכ לוהינ ,ביצקתה לוהינ ,ינוריעה םורחה הטמה תדובע ,הרגש תעב

 דויצ םויק תויחנהב הדימע ,ינוריעה דקמוה ,ינוריעה חוקיפה ,םדאה

 םיבדנתמ ךרעמ ,םירות ןומיזל תכרעמ ,רפסה יתבב הנייגיהו ןוגימ

 יוביר לשב ינוריעה עדימה לוהינב לשכ אצמנ םש ןיסולכוא יופימו

 .ונוכדעב רסוחו ןהב עדימה רוזיב ,תוכרעמ

 רקבמ חודב לופיט רחא בקעמ ,היריעה לוהינב תויגוס ןורחא חוד 

 תא ןחבש הנידמה רקבמ תרוקיב חוד םסרופ 2017 רבמבונב .הנידמה

 :תטטצמ ינאו ,ולעוה חודב .2017 דע 2016 םינשב היריעה תולהנתה

 ששח יררועמ םיאצממ ולגתהו היריעה תולועפב םייתועמשמ םייוקיל

 םיעגופו קוחה תוארוה תא םידגונ םקלחש םייניינע אל םילוקישל

 .היריעה לש הרידסה התדובעב

 ןפואב ונקות םקלח .ונקות םייוקילהמ תיצחמ יכ אצמנ בקעמה תרוקיבב 

 םנוקיתל לועפל תיחכונה הלהנהה לעש םיאשונ םימייק ןיידעו יקלח

 ,םיירוביצ םיטלקמב שומיש תושר ןתמ ,רוביצה תוינפב לופיט :םהו

 אצמנ םש ,תסנכ יתב תוליעפמה תוצובקב תוכימתו תותומעב תוכימת

 ויתואצוהש ןיקשיסוא תנוכשמ ןהכה ןורהא תסנכה תיב יכ רתיה ןיב

 לש ךסב רשואמה ביצקתהמ גרח ,םילקש מיליון 9-מ הלעמלב וכמתסה

 יתלשממ ןומימ רזחה הלביק אל היריעה ךכמ רומח .םילקש מיליון 2-כ

  .רבכמ הז התפוקל לבקל הייתה הרומא ותוא םילקש ףלא 717-כ לש ךסב

 תכירע תע םינוכנ ויה רשא םיאצממב רבודמ יכ שיגדא רבד ףוסלו 

 האלהו ןאכמ .2020 דעו 2018 לש ורבע םינשל םיסחייתמו תרוקיבה

 יניינעל הדעוה לש היתוצלמהו הימוכיס תא רשאת הצעומהש רחאל
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 ל"כנמ תושארב םייוקיל ןוקיתל תווצ ,תויריעה תדוקפל םאתהב תרוקיב

 חודב ואצמנש םייוקילה ןוקיתל םידעומבו םיכרדב ןודיו סנכתי היריעה

 לע הבר הדות .דיתעב םייוקילה לש םתונשיה תעינמל םיכרדבו יתשגהש

  .הבשקהה

 יתלוכי ,לצנתמ ,ודוד .תמדוקה הבישיהמ ןטק בוח הזיא יל שי .בוט ברע י. פרץ:

 רמאנ הזה םורופב זא ,תמדוקה החישהמ ךילא יתינפשכ תרחא חסנתהל

  .בייחמ הזה םורופב םגו

 תרקבמל הדומ תרוקיב יניינעל הדעוה תישאר ,הדעוה תוצלמה יבגל זא 

 ףוסיאב ,תידוסיה הדובעהו ףיקמה חודה לע םריבא ןמכרד ןרק 'בגל

  .שיגנו יתוכיא ,דקוממ חוד ידיל ותאבהו רמוחה

 אל תמאב .םהלש םירקבמה לש תוחודה לע ,תויריע הברה לע יתלכתסה 

 אוהש הזה חודה לש ץנוקה םצעבו .ריבסמ ,טרופמ חוד הזכ יתאצמ

 הדובעה תא התשע תרקבמהש בשוח ינא .הדובע תינכות תויהל ךופהי

  .הלש

 .ומצע הזה חודהו תרוקיבה תדעוב םינויד רפסמ ,םינויד המייס הדעוה 

 םהלש המורתה לעו הלאה םינוידב יתוא ולבסש סקמל ,הידואלקל הדות

  .חודה לש תוצלמהל

 ולכתסה ,ופרפר תוחפל וא חודה תא וארק םלוכש החנהה תחת ינא 

 אשונ תא רידגהל תמאב איה הנווכהש ךכ ,ולש םיבושחה םירבדב

 ףוסב עימשהל ,עומשל וצרת םאו אשונ לכמ םייתש וא הצלמה ,תרוקיבה

 .החמשב זא ילש םירבדה

 רבייס ינוכיסמ לוהינ תותואנ הז הרמא תרקבמהש ןושארה חודה זא 

 םירבדה דחאש בשוח ינא .הנורוקה רבשמ ךלהמ תרגשב תויטרפה תנגהו

 לע לחנתהו עיגהש יעוצקמ תווצ היהש הז תרוקיבב היהש םיבוטה

 ,יעוצקמה םוחתב תיעוצקמ איה תרוקיבש ךכ ,תרוקיב השעו הצעומה

  .ומצע ינכטה םוחתב אלא רקבמה לש אקווד ואל

 רבעמה ,רבייס ינוכיס לוהינו הכרעה הז ולעש םיאשונהמ דחא זא 
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 עוריא ןוסאמ תוששואתהל תינכות ןיא .הנורוקה רבשמב םורחב הדובעל

 הכירצ שהעירייה תוצלמהה .היריעה תוליעפ תא תיבשהל לולעה רבייס

 ססבתהב עדימה תחטבא ,בושחמה םוחתב תיתנש הדובע תינכות ןיבהל

  .תרוקיבה תוצלמה לע

 ססבתהב ,תרוקיבב הלעש יפכ םייוקיל ןוקית חוד ןיכהל הכירצ היריעה 

 ברקב תועדומה תאלעהל לועפלו המצע תרוקיבה לש תוצלמהה לע

 רפסמ ינפל וניאר ונחנא .עדימה תחטבא אשונ תובישח לע םידבועה

 תוכרעמב ונדבעש ,קלח ונלגרת אבצב ,הפי ללה תא ותיבשהש םישדוח

 היהנ ונלוכ יכ בצמ הזכ היהי אלש הז לע ונקחצ ונלוכ ,תוילטיגידה

 ורזח הפי ללה םילוח תיב לש ןורחאה עוריאהו ןמזה לכ היצטיגידב

 יכול להיות אוה קזנהש ךכ ,השק קזנ הזו םעפ לש ריפפה םע דובעל

 ינוכיס םוחתב תרוקיבה תוצלמה תא םשייל שי .לודגו השק תמאב

 .תויטרפה תנגהו רבייסה

 ךרעמ זא .תועסהה ךרעמ הז ןרק לש תרוקיבב היהש ינשה םוחתה 

 םייעוצקמ הדובע ילהונ לש םמויק אלל ילוא להונמ היה ,להונמ תועסהה

 תויחנההו תונקתה ,קוחה תוארוהל םאתהב םרוקמש םיטרופמו

  .תויתלשממה

 אל ,לעפ םיעסיהה זכרמ ,םתוא דיגהל ןכ בושחש םירבד התאר הרקבה 

 אל דחא ףאו חטשב עוציב תומוזי תורקב עוציבל הדובע תינכות י"פע לעפ

 זכר דיקפת ,שיוא אל בעירייה הרובחתה זכרמ .ותדובע תא רקיב

 היה םג ל"כשמ לש חוקיפה ,השירדה םויק לע דקפומש הרובחתה

 ללכ לע םילהונ תביתכ ,תימוי הדובע תינכות תשרדנ  :תוצלמה .יתייעב

 ,םיזרכמ חוקיפ ,לוהינל רושקה לכב ,היריעה תוירחאבש תועסהה ךרעמ

 ילהונ ןגעל היריעה לע .םידיקפת ילעבו םיעסיה תינכות ,םינוירטירק

 ךרוצה תעבו תורבחה לומ םיבייחמ םיללכ ורדגוי םהב םיבותכ הדובע

 הרפה תעבו םימכסהה חוכמ םתושרל םידמועה םיפיעסב שמתשהל

 .םליעפהל



 
                                                                         16 

     

 ףקיה תא עובקל שרדנ ,ל"כשחה תועצמאב חוקיפו םואית יתוריש ןתמ 

 רחאל תאזו תיזוח תרגסמב הז תא ןגעלו חוקיפה ןפוא ,תורידתה

 וא ל"כשמ םע תורשקתהל תויאדכה ךשמה תא קודבת שהעירייה

 .היריעה לוהינב הרקב חוקיפל זרכמל תאצל ןיפוליחל

 לקש מיליון 281  2019-מ םיאור ונחנא היבגה תפיכא .היבגה תפיכא 

 תוחפ היה היבגה רועיש ,םימו הנונרא ןיגב בוח תורתי 245 םכותמש

 התצימ אל היריעה ,םינשה ךשמב וניבג אלש זוחא 17 ,16 לש לדוג רדסב

 תרבח תא הליבגהו קוחב התושרל תודמועה הפיכאה תוליעפ ללכ תא

  .םכסהל דוגינב הפיכאה

 ללכ עוציבל רתלאל לועפל ,הפיכא תוינידמ עובקל היריעה לע :תוצלמה 

 יפל םינמז תוחול רידגהלו םיבייחה דגנכ תויביטקאה הפיכא תולועפה

 ונלחתה הכימ םע החישב םירבדהמ קלח העוט אל ינא םא .קוחב עובקה

 תונשי בוח תורתיל רשאב הפיכא תוינידמ עובקל שי .הז םע קסעתהל

 תועצמאב בוחה תורתי תא רמשל התילכתש קוחה תרגסמל ףופכב

  .ןתקיחמל ךילהת לע טלחוה אל דוע לכ ,תויביטקא הפיכא תולועפ

 תובוח וקחמנ יכ הקיחמה ךילהת תורישכ תא שדחמ ןוחבל היריעה לע 

 יללכל םאתהב ועצבלו הרשפ ימכסה תועצמאב תובוח תקיחמ ,רבעב

  .ןיקתה להנימה

 ןיא לעירייה .הנורוקב םורח תעש ךלהמב היריעה לועפתו תוכרעיה 

 םרט תוננוגתה תולועפ ועצוב אל ,הימדנפה אשונב הרגש תעב תוינידמ

 רופיש השענש ללכ הרבסהו תורבוד ,סוחיי ישיחרת דבלמ הפגמה

 תוכרעמ .םיפרוצמ םילהונ אלל להונמ ךלהמה ןיידע ,הרבסה יכילהתב

 תכרעמ העמטוה ,היריעה בבניין תולהקתה תעינמ לשב תובשחוממ

 היריעה .תורישה תודיחי ללכ את תללוכ הניא איה ךא םירות ןומיזל

 :תוצלמה .תוריקח עוציבל יללכ עדימ לוהינל תוכרעמב רזעיהל הליכשה

 םורחו הימדנפה אשונב הרגש תעב תוינידמ רידגהל תשרדנ היריעה

  .לוגרת עצבלו םיפסונ סוחיי ישיחרתו הלועפ תינכות רציילו



 
                                                                         17 

     

 אשונב תודדומתה תינכות ןיכהל עירייהה לע .הרבסההו תורבודה ךלהמ 

 ללכב שומיש ןוחבל שי .םורח תעשב תורבודו הרבסה ,רוביצל עדמ

 םידעי ללכל עדימה תא השיגנמש השדחה הידמה לש תומרופטלפה

  .םיפסונ

 חודב לופיט רחא בקעמו היריעה לוהינב תויגוס הירהנ תייריע אשונ 

 םתוחכונ יכ הלעה הנידמה רקבמ ,היריעה תצעומ ינויד תויבמופ .רקבמה

 אלו םוקמ רסוח לשב הרשפאתה אל הצעומה תובישי םלואב םיבשות לש

 .קוחל דוגינב הצעומה ינוידל תויבמופ ןתינ

 ללכ וסנכתה אל הבוחה תודעומ קלח ,היריעה תצעומ לש הבוח תודעו 

 התומעה ,תותומעב תוכימת .שרדנהמ הכומנ תורידתב וסנכתה קלחו

 התומעב היריעה תוכימת רועיש .הירהנב יגשיהה טרופסה םודיקל

 הזה הבוגל הקדצה ,ןיכומיס ואצמנ אלו זוחא 78-ל העיגה 16-20 םינשב

 ףלא 780 לש ךסב יפסכ רזחה התומעהמ השרד אל היריעה .הכימתה לש

 אשונה ךא ,הפיקע הכימת ורשיא הצעומה תאילמו תוכימתה תדעו .לקש

  .םידדצה ןיב םכסהב ןגוה אל

 םשל תשרדנ הבוח תודעו לש הניקת תוליעפ :הדעוה לש תוצלמהה 

 לש דוקפתה אשונ לע בקעמו חוקיפ םשל ,היריעה לש ןיקתה הדוקפת

 י"עפ םישרדנה םידעצב טוקנל שי .הב יעוצקמה גרדה לשו רוביצה ירחבנ

 אלש הבוחה תודעוש ידכ תויריעה תדוקפב תועובקה תויוכמסהו הבוחה

 תא םישגהל תנמ לע רודס ןפואב ירשפאה םדקהב וסנכתי שרדנכ וסנוכ

 ןומאה תא ריבגהל ימוקמה ןוטלשב תופיקשהו עדימה שפוח ןורקיע

 םיימוקמה םיכילהתב ותופתתשה תא רשפאלו תוילפיצינומה תוכרעמב

 שרדנל רבעמ רוביצה תושרל ףסונ עדימ תדמעה םוזית שהעירייה ןוכנ

 .קוחב

 םינוירטירקהו םיללכה תא הרידסה שהעירייה רחאל תותומעב הכימת 

 אשונב ןודלו תוכימתה תדעו תא סנכל תשרדנ היריעה ,תותומעב הכימתל

 תקידב עצבלו טרופסה תתומע לשו םיכמתנה םיפוגה לש םיפסכה תקידב
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 .תוארוהל ףופכב תודמוע תותומעה ןכאש תרוקיב

 קלח .ותצפהו חודה ייוקיל ןוקיתל הלעפ היריעה יכ ןייצל שי ,םוכיסל 

 .ןוקיתל הדובע תינכותל וסנכנ וא ונקות רבכ םיפיעסהמ לטובמ יתלב

 םושייו םיחקל תקפה לש ךילהתה תא םילשהל היריעה לע תאז םע דחי

 חוד שיגהל היריעה לע ןכ ומכ .22 הדובעה תינכות תרגסמב תוצלמהה לכ

 ינא םעפ דועו .2022 הדובע תנש ןושאר ןועבר ףוס דע םייוקיל ןוקית

  .הדות .הידואלקלו סקמלו ןרקל הדומ

 .תויוסחייתה ,השקבב תואלש ד. אילוז:

י וצר .חוכ רשיי .קימעמו ידוסי דואמ חודהש דיגהל הצור ינא לכ םדוק טרקמן:א. ש

 אלש שיש הנשי יכה הקיטילופה הזו תרוקיב בוועדת אל ונחנאש ןייצל

 .קודבל יאדכש והשמ הז םגו ,תרוקיב בוועדת היציזופוא םימש

 םיאשונ המכ שי לבא ,חודה תא ארק אל וא ארק ימ תלא יודע ינא 

 אל ינא ,הדובע תישע םג ,קיציא .קיציא םגו התלעה ןרק םג םנמאש

 םיאשונ המכ שי זא .ןידע תייה לבא ,הלילחו סח ,ךלש הדובעב תלזלזמ

 .תרקבמה לש חודהמ םג אירקא ינאו םהילא סחייתהל הצור ינאש

 היריעה רתאש חודהמ הלוע ,המשר תרקבמה םג ,היריעה רתא לע ונרביד 

 ,םיתרש תרקבל ןונגנמ ןיא ,החטבא תשלוח ול שי .רבייס תפקתמל ףושח

 םישיגר עדימ ירגאמל האשרהו תואמסיסב וקיזחה רבעשל עירייה ידבוע

 תקלחמב עירייה תדבוע תמאב ,הרמא תרקבמהש יפכ ,2020 טסוגואבו

 .םינותנל הפישחה לוצינו שיגר עדימב לוספ שומיש התשע החוורה

 וליפא ריעה בשות .עדימ תחטבא להונ לש ריענון ילהונ לכ ועצוב אל 

 היהיש ילב הינבו ןונכתל הנשמה תדעו לש הבישיב םוזב ףתתשהל חילצה

  .הינמזומ ןיב

 חוקיפה .םיינוציח ןינע ילעב םישנא תופתתשהב ןוכיס תנייצמ תרקבמה 

 תינכותב לעירייה תושירדה לע םינוע םניא ץוח רוקימ יקפס לומ הרקבהו

 העצוב המד ליגרתב ,והשמ דוע .החילס .הנורוקה לע הז ,עגר ,לש

 הטישלב קזנ המדמה ץבוק לותשל וחילצהו בשחמה לע תוטלתשה
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  .קוחרמ

 טסיקטייה ל"כנמ ונל שיש האגתה ריעה שאר ,ריעה שארל הנופ ינאש המ 

 םיבושחה םירבדה תא לבא ,םיבשותלו לעירייה היצטיגיד תושעל וסינו

 דואמ םירבד ייניעב ,דמוע הז הפיא הלאשהו ושע אל םצעב הז תמאב

 .םירומח

 םג ,תותליאש ונילעה םג ןמזה לכ םג ינאו תירשש תועסהה אשונ תא שי 

 רשק םייק .התלעה תרקבמה םגש תוליגר תועסה םג ,דחוימה ךוניחה לע

 יל בושחש המ .םיעסיהה תרבח לע תותואנ הרקבו חוקיפ רסוחו רישי

 עיגה אוהש ןוכנ ,תועסהה ךרעמ לכ תא להינש קיתו דבוע היה ןכש ןייצל

 ףילחהל ןוזפיחב השענ הככ דואמ היה .הפיפח הייתה אל לבא היסנפל

 הז םגש ,זרכמ אלל תדבוע ומשו ולש עדיה תא ולצינ אלש לבחו ותוא

 ןפואב םיפלחתמ םיגהנש ונרביד הז לע םגו תרקבמה לש חודב בותכ

  .רידת

 רבדב הרטשמ רושיא היריעה ידיב ןיא ,םיגהנ לש תינכדע המישר ןיא 

 םייאפור םירושיא ,ונימיב בושחו יטירק הזש ןימ תוריבעו ילילפ םושיר

 היריעה ידיב ןיא ,בכר ילכ לש המישר לעירייה ןיא ,יתואירב בצמ לע

 ףסא יוויל רומח הרקמ ןבומכו תוחיטב יניצק לש תיתפוקת הקידב

  .ינוציח המעטמ ףילחמ אלא היריעה תדבוע י"ע אלש הצובק

 ימ י"ע השענו תויה תלפוכמו הלופכ השעמה תרמוח תבתוכ תרקבמה 

 רשא גהנוה הוומלה ,תועסה ידימלת לש םנחוטיב לע רומשל ודיקפתש

 תא הדימעמ םירז םעיוסנ תאלעה ,תחא די השעמב ושע ענמנה ןמ אל

  .םילדחמל ןוכיסב היריעה

 ורבע אלש םידבוע המש םגש דחוימה ךוניחב םידלי לש העניין לע ונרביד 

 ,תועסה םוצמצה לש העניין לכ קוידבו רתויב רומח הז ייניעבש ,הרשכה

 יאדכו םירומחים רבד תרקבמה לש חודב שיש קן ספיא .םידועית ןיא

  .הרהמב ונקותיש

 ינויב ,2019-בש יתנבה .זרכמ חותפל םהל יאדכו םיצופיש תפלחה להונ 
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 גהנה .תומילא םש שי .סייו וקנרבב העסה לע הנולת הלבקתה םג 2019

 רשק התיא רציו םלוה יתלב ןפואב העיסנה ךלהמב הדימלת םע חחוש

 םג ,םהילע ונרבידש םירבדה קוידב הז .הדובעה תועשל ץוחמ ינופלט

 ,לפטל ןכ בושח המכו םימוחתד וע וסנכיש ביצקתב יל בושח היה המל

 .רחא ןפב הזו

 בצקתלו זרכמל תאצל היריעה לע הז תא יתרמא רבכש חוניקל ןבומכו 

 הז האירקמ ינאש המ לכ .ןיקת להנימ יללכ לע םיעסיה זכר לש הרשמ

 אל הארנש והשימ םישל אלו יבמופ זרכמב ?ןכ .תרקבמה לש חודהמ

  .םיאתמ

 היהיש ורמאש ,ןדיעמ התנתשה אל תמאבש היריעה תורבוד ןינע תא שיו 

 ,הייתה .תרביד הזל ע םגו םירדוסמ הדובע ילהנ ןיאש ,שדח ןדיע

 תורבודה ןיב פ"תש היהו תלשוכ הרבסה הייתה םצעב הנורוקבש

  .הפיגמה ירחא םישדוח 3-מ לחה קר היריעה תודיחיל

 תצק תייהש ,קיציא ,יתרמא ןכל ,וליאכ הלאכ םירבדש תבשוח ינאו 

 הוקתב םהילא ףשחיהל תונמדזה זא ארק אלש ימו םירומח םירבד .ןידע

  .הרהמב ןקותי הזש

 ,תניוצמ הדובע תישע ,םג ישיא ןפואב ינא ,תבשוח ינא רשק םוש ילבו 

 םילעופ םירחא הצעומ ירבח םע דחי ונחנא לבא ,קפס יל ןיא ,ןרק

 אוהש תרוקיב דסומה לש העניין תא דירפהל ןכ הלשממה תונורדסמב

 ןכ הירהנ יבשות לכ תא הנימזמ ינאו תימוקמה תושרב יולת היהי אל

 הרוק המ תוארלו ןלהתעניי ןכ ,תוחוד אורקל ןכ ,היריעה רתאל סנכיהל

  .תולאש לואשלו

 ילש ןרק םגו קיציא הז תא יל רמא יכ םילימ המכ דיגא קר ינא ,הנרוא ד. אלחיאני:

 .תרדוסמ הדובע תינכות יל ונתנ יכ דיקפתל יתסנכנשכ הלק הדובע ושע

 ילוא בשוח ינא ,ונחנאש ךל דיגהל לוכי ינא תאזה הדובע תינכותה לבא

 ע"פ ןושארה ןועברב יתעבק םג ינא .ונקות םירבדה רבכ זוחא 70 ,60 לעמ

 ונחנא ,רבד רבד ,שיש םייוקילה לכ לע תבשל תנמ לע םילהנמה לכ םע
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 .ונקות הפ םייוקילה לכש וארת םתאו תואבה תוצעומב םג הז תא גיצנ

  .ונקות םתיברמו רבכ ונקותו ונקותי

 היריעה רתאל סחייתהל לוכי ינא ,תרמאש םירבד המכ ,דחא רבד קר 

 רתאה אל הז ,ןשיה רתאה הז לבא ,ןוכנ הז ,קדצב תרמאו וילע תרמאש

 לכ תא רבכ ונרבעה ,איגש וליפא הפ בשוי ,שדוח ינפל ונחנא .שדחה

 רתוי הברה ,םיחוטב רתוי הברה תומוקמל ,ןוזמאל ונלש םיתרשה

 וז ךל יתרמא .םהילע תרמא המ לכ תאו הרידחה לכ תא ענמיש םינוכנ

 ונמשו ותוא ונחתינ רבד רבד הפ ונחקל ונחנא ,תניוצמ הדובע תינכות

  .וזה הנשה ןקותי ןקות אשל המו ןקות קלח ה,דובע תינכותב ותוא

 אל הז .2019-ב הפ היהש המל המוד אל הז תועסהה ךרעמ אשונ לכ 

 היצקילפא י"ע להונמש יעוצקמ רתוי הברה תועסה ךרעמ הז ,המוד

 הברה ונחנא םשש ל"כשמ םע הדובע םכסה בגא ךרד ונל שיש תרדוסמ

  ,םירקובמ רתוי

 םאה .הרעה הנתנ תרקבמה םש םג לבא ,ךתוא תעטוק ינאש החילס א. שטרקמן:

 ?אל וא ל"כשמ םע ךישמהל יאדכ םא םתקדב

 .הבוט רתוי הברה הטילש ךל רמוא ינא המש ונל שיו קדבנ הז .יאדווב ד. אלחיאני:

 הז תא הרמאו .תועסהב רדס ונישע ונחנא ,תועסה ונמצמצ םג ונחנא

 קודבל הנממ שקיב ריעה שאר ,הירבד תליחתב םתעמש אל ילוא ,ןרק

 אל תועסהה ךרעמש עדי אוה יכ דיקפתל סנכנ אוהשכ תועסהה ךרעמ תא

 ךרעמ לש אשונה תא הקדב איה הז תובקעבו ,ךירצש ומכ להנתמ

  .תועסהה

  ?הז תא דיגת איהש המל ,אל איה ע:"ר. מרלי, רה

  .אל ,אל א. שטרקמן:

  .ודודל רוזעא ינא לכ םדוק ע:"ר. מרלי, רה

 ,ךתוא תרצוע ינא .ןקתל םינש שולש ךל היה א. שטרקמן:

 תיב אל ונחנא .ךל יתערפה אל ,רבדל ךל יתתנ .וישכע לבא רבדמ ינא ע:"ר. מרלי, רה

 תא להלנה ז המ לא יודע זא תחקרמ תיב הזש בשוחש ימו תחקרמ
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 םייוקיל ,ןאכ ועיפוהש םייוקילהמ זוחא 95 וזה תכרעמלו .וזה תכרעמה

 ועצוב םייוקילהמ קלח .תומדוקה םינשב ועצוב ,רתויב םירומח םקלח

  .ןקותי ןוקית ךירצו עצובש המ לכ ,ונלצא

 אל ונחנאו ןמזמ ונקות םירבדה בור לבא ,ןאכ רהבוה אל הז ילוא 

 .תומכוח הפ ןיא ,הב לפטל ךירצ הלקת שיש הפיא .תוירחאמ םיחרוב

 ךירצ לבא ,רפתשהל ,םדקתהל ידכ ונידיב שיש םיהדמ ילכ איה תרוקיבו

  .תועטהל אלו תויתימאה תויצרופורפב םירבדה תא םישל

 הזה לופיטהו לופיט בייח היה הירהנ תייריעב תועסהה ךרעמ לש רופיסה 

 רתאה רבד ותוא .רתוי דוע רפתשיש חינמ ינא םינשה ורבעיש לככו עצוב

 אלש םיביצקתו תסנכ יתבל ע הפ רבודש תועפות ינימ לכ דועו היריעה לש

  .ןמזמ ןקות הז .םיניינעו תותומעו ולביק

 ,לכהב לפטל ידכ תושעל הדובע הברה ךכ לכ הפ שי תרמוא ןיידע הדעוה 

 הצור ינא הפ שיו .תונוכנה תויצרופורפב םירדבה תא םישל ךירצ זא

 הדובעה תמאב לבא ,ךל יתערפהש ודוד החילסו ,ןרקל חוכ רשיי דיגהל

 תושארב תרוקיבה לוועדת םגו תרשפתמ יתלב ,הדח ,תיעוצקמ ,תיניינע

 ךישמהל םילכ ונל ונתנו תיתועמשמו תבקונ הדובע הפ ושעש קיציא

  .רפתשהלו דובעל

 גיצהל ךירצ ,םצעב ונחנא ,הז תא רמול ליחתה ודוד ,בוש רמוא ינא 

 היהת ודודל זא ?22 לש ןושארה ןועברה ףוס דע ,קיציא ,םייוקיל ןוקית

 רבכ םירבדהמ זוחא 95 לעמ יתכרעהל יכ הזה בעניין דואמ הלק הדובע

 ירבחל הפ רמוא ינא .תעדל בושח הז זא ,2019-ב דוע ונקותו ולפוט

 .םירבדה תא ןקתל וניכיח אל ונחנא ,הצעומה

 ןיאש ךמסמל הרדחו השעיי אלש השעמ התשע תמאבש תדבוע התיהשכו 

 הז תא התשע איה ,ךמסומ יתלב םרוגל ותוא ריבעהל תושר וא תוכז הל

 תועפות םג שיו ידיימ ןפואב הזב ונלפיטו ונמצעב הז לע ונילע ונחנאו

 .םילפטמ ונחנאו תועפות שי םוי םויב וישכע .לפטל םיכירצ ונחנא .ולאכ

  ?תועסה זכרל זרכמ םע המו א. שטרקמן:
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 זא .ךיבהל יתיצר אל ,ןיקת אל ךילהב הפ טלקנ והשימש תזמור תא םא ע:"ר. מרלי, רה

  ,עירייה תרקבמ הפ שי

 .תלאוש ינא ,אל א. שטרקמן:

 הצור אל ינא ,םויה הירהנ תייריעב שי .םיניקת םילהנב עצובמ לכה ע:"ר. מרלי, רה

 ישיא ןפואב עגפיי הפ והשימ יכ הזה לעניין סנכיהל הצור אל ינא ,דיגהל

 לע תוירחא ךל שי ,ךל יתזמרש מקווה ינא זא .עגרכ עירייה דבוע אל אוהו

  .רבעהמ הזה רבדה

 םויה שיש תובוט יכה תודבועהמ תחא איה הילע תזמור תאש תדבועה 

 .קבשו

 ,זרכמ לע תרמוא ינא .םולכ הילע תזמור אל ינא א. שטרקמן:

 ,ןיקת לכה ,הטלקנ איה ע:"ר. מרלי, רה

 .רדסב א. שטרקמן:

  ,רדסב לכה ,ןיקת לכה ,רקשל אי אפשר ע:"ר. מרלי, רה

  ,המשר תרקבמה לבא א. שטרקמן:

 ,שונא יבאשמ תקלחמ תלהנמ ןאכ תבשוי ע:"ר. מרלי, רה

 ,יתמשר אל ינא א. שטרקמן:

 תורוקיב השוע ,דבועש ינרוש תא ונל שי .הז תא ךל דיגהל הלוכי ע:"ר. מרלי, רה

  .ןיקת להונב לכה ,תועסהב

 .רדסב א. שטרקמן:

 לפטל ךירצש םיניקת אל םהש םיפיעס הברה שי ,יכלת לא בגא ךרד ע:"ר. מרלי, רה

  ,םהב

 ?ינממ הצור התא המ .זרכמ תושעל חודב המשר איהש המ הז לבא .רורב א. שטרקמן:

 תלאוש ינא ,חודב םושר .הז התא המ הניבמ אל ינא ?הז תא יתבתכ ינא

   .זרכמה יתמ

  .העבצהל רובענ ,ןנור ד. אילוז:

 ןפואב םישנאב עוגפל ןויסינה יכ רמוא ינא המל דיגא ינא .הינש ,אל ,עגר ע:"ר. מרלי, רה

 .דבוכמ אלו דבכמ אל אוה םפכב לווע אל לע יפיצפס
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 ,זרכמ תויהל ךירצ א. שטרקמן:

  ,ידיגת לאו ילש תושרה ידבוע לע רמוש ינאו ע:"ר. מרלי, רה

  ,השדח ךרד תחטבה התא .הזל םוקמ אלממ ,הזל םוקמ אלממ א. שטרקמן:

 תועייס ,ידיגתו .זרכמ םיבייחמש םיכילהת שי .ךיבא אל ינא ,הנרוא יאוב ע:"ר. מרלי, רה

 יעטת לא זא ?םיכילהתה תא הריכמ תא ?זרכמב תוטלקנ הירהנ תייריעב

 תובוט יכהמ ילוא תדבוע איה ,תוכזב תדבוע תאזה תדבועה .רוביצה תא

 ,שיש

 .דיקפתל זרכמ לע יתלאש ינא ,הילע יתרביד אל ינא לבא א. שטרקמן:

 .ךל יתינע זא ע:"ר. מרלי, רה

 ימ לע יתרביד אל ינא ,התא רבכ הז זא הילע רבדל הצור התא זא .והז זא א. שטרקמן:

  .חודב םושר הז .לכה הז .דיקפתל זרכמ לע תרבדמ ינא ,השוע עגרכש

 .ודוד האלה ע:"ר. מרלי, רה

 .דחא הפ ?דעב ימ ,תרוקיבה תדעו תוצלמה רושיאל העבצהל רובענ ד. אילוז:

  .הדות

 

עם השוכרים קקאו  309/17שכירות שנים נוספות לחוזה  5-הארכת התקשרות לאישור  .22

ייזום פרויקטים בע"מ לנכס בטיילת קפה ללוש  2017סנטר ניהול בתי קפה בע"מ וא.מ.ס 

 המצ"ב בנספח לחוזה )הארכה כפופה אף לאישור משרד הפנים(

 הזוחל תופסונ םינש 5-ל תורשקתה תכראה רושיא .אבה ףיעסל רובענ ד. אילוז:

 ס.מ.או מ"עב הפק יתב לוהינ רטנס ואקק םירכושה םע 309/17 תוריכש

 הזב ףרוצמה שולל הפק תלייטב סכנל מ"עב םיטקיורפ םוזיי 2017

 עיצמ ינא .םינפה דרשמ רושיאל ףא הפופכ הכראהה .הזוחל חפסנב

  .םילימ המכ ייתן ,ריבסי ןרואש

 תעדה תווח תא םכל שי ,םתחיהל תדמועש חפסנה תטויט תא םכל שי ד א. ארבל:"עו

 תדוקפ השעמל .ירוקמה הזוחה תאו ךילהתה תא הריבסמש ילש

 ףפוכב תוריכש הזוח ךיראהל תימוקמה תושרל תרשפאמ תויריעה

 הנע הזה הזוחב רכושה .םינש 5 לעמ לש הפוקתל םינפה דרשמ רושיאל
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 שקיבו ולש הזוחה תפוקת םות םרטב שארמ הנש הזוחל םאתהב

 .הפוקתה תא ךיראהל

 אוה ובש ןפואה תא ,ולש םימולשתה תאו ולש תולהנתהה תא ונחב ונחנא 

 הז ןכלו ולש השקבב םיכמות ונחנאש הנקסמל ונעגהו קסעה תא להנמ

 .םינפה דרשמ רושיאל תרבעומ תאזה הטלחהה .םכתטלחהל אבומ

  .הבר הדות .דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי ד. אילוז:

 

רכב ועדות העיריה: חברת המועצה עו"ד לילך חיים אידלברג מתמנה אישור שינוי בה .23

עדת חינוך, ועדת מכרזים וכיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד במקום כחברה מן המנין בוו

 חברת המועצה היוצאת שרית מולכו

 הצעומה תרבח :היריעה תודעו בכרהב יוניש רושיא .אבה ףיעסל רובענ ד. אילוז:

 תדעו ,ךוניח בוועדת ןינמה ןמ הרבחכ הנמתמ גרבלדיא םייח ךליל ד"וע

 הצעומה תרבח םוקמב דליה דמעמ םודיקל הדעוה ר"ויכו םיזרכמ

 .הבר הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ .וכלומ תירש תאצויה

 

 אישור נוהל הנצחה .25

 .םילימ המכ ייתן ןרוא .החצנה להונ רושיא הז אבה ףיעסה ד. אילוז:

 ןפוא תניחבמ רדס תושעל הדעונש החצנה להונ לש הטויט םכינפל תחנומ ד א. ארבל:"עו

 םיאור ונחנאש םיכרעה תניחבמ ,תיכרע הניחבמ םג .ריעב החצנהה

 אובל םינוש םימרוג לש תויורשפאה תניחבמ םג .החצנהל םייוארכ םתוא

 .ולהנתים ירבדה םהבש םירבדה רדס תניחבמ םגו .החצנה שקבלו

  .םיכילהתה לכ תא ונטריפ

 כוועדת התוא תונמל םישקבמו נחנאש הדעו התוא אםשו נעבק םג ףסונב 

 ,ןוכנל אצמת אישה םילוקיש יפל להונה תוארוהמ גורחל תשקמב החצנה

 דצמ םג הפ היהי רמולכ .ריעה תצעומ רושאיל אבות הלש הצלמהה זא

  ?תולאש .החצנהה אשונב תולהנתהה לע חוקיפ םגו תושימג דחא

 .הלאש יל שי ,ןכ ש. נס פררו:
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 .השקבב ד א. ארבל:"עו

 להונה לע רבוד אלו תומש בוועדת הרבח ינא .עגר ,םע הזה להונה אל הז ש. נס פררו:

 עבוק ימ הניבא מל ינא ?םינפה דרשמל ךיישש והשמ הז .החצנהל המורת

 תא ריבסהל לוכי התא םא .החצנהל לקש ףלא 200 לש המורת להונ תא

 .הז

 שי םינפה דרשמ .להונל ג.1 ףיעס יתעדל ףיעסב םג יתבתכ .ריבסא ינא זא ד א. ארבל:"עו

 להונהו וניעב דמוע הזה להונה .תומורת סויגו תומורת תלבקל להונ ול

 תלבקל םינפה דרשמ לש להונ תוארוהל ףופכ החצנהה להונ .ףקת הזה

 .םימעפ המכ ומצע להונב םג הפ בותכ הזו תומורת סויגו

 תועצמאב החצנהל תורשפא הז םינפה דרשמ להונב ללכנ אלש המ 

  .יחכונה להונה תרגסמב םג ונרדסה ונחנא הזה אשונה תאו המורת

 תואטרדנא ומקוה תונורחאה םייתנשב .הניבמ אל ןיידע ינא לבא .יקוא ש. נס פררו:

 תואטרדנאב הסנכנ אל המורתה ,קלח היה אל הזש החצנהל תורכיכו

 לש להונ הזש וא הצעומ ירבח תצלמהב קר וישכע ףקותל סנכנ הז .הלאה

 טלש םישל חיצנהל הצורש ימ העניין תא הניבמ אל ינא יכ ?םינפה דרשמ

 ?₪ ףלא 200 לש המורת סייגל ךירצ החצנהל הדמע וא

 הדימ תומא ןהש הזיא ונל היה אל וישכע דע יתרמאש ומכ .ריבסא ינא ע:"ר. מרלי, רה

 ,רדס וא

 ,םינוירטירקה לע רבוד תומש בוועדת .עגר החילס לבא ש. נס פררו:

 .ךל הנעא ינא ,תירש ע:"ר. מרלי, רה

  .םינוירטירק לע ונרביד .תומש בוועדת הז לע ונרביד אל ש. נס פררו:

 תדעו תא לטבמ אל הז ,וישכע םינוירטירק שי זא .ךל רוזעא ינא זא ע:"ר. מרלי, רה

 ףלא 200 איבהל ךירצ אל םדא ןב ,רבד ותוא רתישא תומש תדעו .תומש

 זא .םורתל ךירצ אל רכיכ ורכזלו ודובכל ונישעש ל"ז רנלק ברה ,לקש

 םינוירטירק םתוא םע ,בכרה ותוא םע ,רבד ותוא תראשנ תומש תדעו

  .ןאכ םיעיפומו בוועדה דחיב ונעבקו הירכז ןיכהש

 החצנהה להונ םינפה דרשמ לש תומורת להונל ףופכב ףיסוה ןרואש המ 
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 דוע ףיסוא ינא .תפסות וז ,יוניש אל הז .יונישה לכ הז .המורת תועצמאב

 הז םגו תויריעה תדוקפב תרדסומ תומש תירק לש אשונה לכ ,תירש ,רבד

 תאירקו תויריעה תדוקפ תוארוהל םג ףופכ הזה להונהש ,ןאכ יתנייצ

 םיירוביצ תומוקמב תומש תאירקל הדעוה .םיירוביצ תומוקמב תומש

 .היתוארוהל םאתהבו תויריעה תדוקפל םאתהב תלעופ הב הרבח תאש

 .םהמ עורגל אל ,םירבדה לע ףיסוהל אבש להונ שי הפ

 חיצנהל ילוא לע ונרביד תומש בוועדת לשמל ,אמגוד תנתונ ינא זא .יקוא ש. נס פררו:

 ליבשב החפשמה .ןולמה חתפב טלש םישל ,ןוטלרק ןולמ דסיימ תא

 ףלא 200 לש תומורת סייגל הכירצ ןולמה דסיימ תא חיצנמש טלש לבקל

  ?םילקש

 .םילקש ספא .םואתפ המ ,אל ,אל דובר:

 .תבש ןב תחפשמ ,הלוכש החפשמ לע רבדל הצור ינאו .יקוא .םילקש ספא ש. נס פררו:

 ןעמל וייח תאח פיקש דחא הז םינוירטירקה דחא ,הבדיא החפמשה

 הכורכ ל"ז יטומ לש החצנהה .םינוירטירקב עיפוזה סעיף שמ .תלוזה

 ?אל וא םילקש ףלא 300 לש סויג לש המורתב

 יוניש ןיא ,ךל ריבסה ןנורש ומכ .ריבסא ינא .ריבסא ינא .אל ,אל ד א. ארבל:"עו

 היהש יפכ םשו םיירוביצ תומוקמב תומש תאירקל הדעוה לש תולהנתהב

 הזה להונה .המורת ןתמב הבוח ין שוםא .להנתהל ךישממ םג הז התע דע

 הנופ אוהו המורת תועצמאב חיצנהל ןינועמ םדא םהבש םיבצמל דעונ

  .לעירייה

 םהשכ חיצנהל לעירייה םינופ םישנאה בור .חיצנהל לעירייה םינופ םלוכ א. שטרקמן:

 הז ,הובג יד ףס הפ םתתנ ףסהו ,וליאכ הז זא םמצע תא חיצנהל םיצרו

 תצובקמ תומורת סייגל םתיצר ,תומורת סויג ןונגס הארנ תצק

  .יל הארנ םג הז הזב זא ,םתחלצה אל ,לסרודכה

 וליאכ הז ,תורוגס םייתלדב הזש הזה הז ייניעב ארונ רתויה ףיעסה לבא 

 םייתלדב הז תא תושעל ךירצש רזומ תצק יל הארנ הז .ןיקת להנימ אל

 .ד/8 ףיעסב הז ,השדח ךרד אל חוטב הז .יוסח היהי הזשו תורוגס
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 הדעוה ירבחו יעבט ןפואב םישיגר דואמ םיאשונב רבודמש אוה ןויערה ד א. ארבל:"עו

 יפכ .השקב לכב ישפוח ןפואב ןודלו ישפוח ןפואב רבדלו להנתהל ולכוי

  .בתכב רדוסמ הנעמ לבקי תאזה לוועדה הנפיש ימ לכ ,להונב ןיוצמ םגש

 תא תושעל םזגומ תצק הז םויה לש ירוביצה חישב יל הארנ ,תעדוי אל א. שטרקמן:

 תא חיצנהל לעירייה םינופ םישנאה בורש רורבו ,תורוגס םייתלדב הז

 ריעל םיאתמ אל יל הארנ תצק הזה להונה ןכלו ךופה רשאמ םהיריקי

 .ונתעד וז .תורחא םיכרד שי זא תומורת סייגל ךרדה וא .תאזה

 לש להונהו םינפה דרשמ לש להונב רדסומ תומורת סויג יתרמאש יפכ ד א. ארבל:"עו

 .ףקת תויהל ךישממ םינפה דרשמ

 לש םושרש להונהמ קלח הז השקבב לופיטה הז ,להונ הז ד/8 ףיעס ,עגר א. שטרקמן:

 ?הפיסוה היריעה הזש וא תורוגס םייתלדב םינפה דרשמ

 תומורת תדעו לש םינוידה םאה תומורתה להונב ריהבמ אל םינפה דרשמ ד א. ארבל:"עו

 .רוביצל םיפושח אל וא םיפושח

  ,הצעומה ירבחש תבשוח ינא זא ,היריעה לש הטלחה תאז זא א. שטרקמן:

 .הדעוה לש הצלמה וז א. ארבל: ד"עו

 אל הז תורוגס םייתלדב הבישי םויה לש םלועבש הז תא לוקשל םיכירצ א. שטרקמן:

 לומ הז תא קודבא ינא ןכ םאו .םוקמ הזל שיש תבשוח אל .תויהל רומא

  .םיטפשמה דרשמ ,םינפה דרשמ

 ?תולאש דוע ,בוט ד. אילוז:

ן כ ינפל אוביש הבישיב הפ םילועש םירמוח דומללו אובל הצורש ימ ז. חי:

  .עומשל

  .הירכז ,הצעומ תבישי הז ,המ .לבלבתמ התא ש. נס פררו:

 .ףיעסו ףיעס לכ לע הפ ךורא םידומיל םוי תושעלו אובל אל הז ,אל ז. חי:

 .הצעומ תבישי הז המ ירמגל לבלבתמ התא ש. נס פררו:

  .הדמעה תא עיבהל הפו רחא םוקמב לואשל ךירצ תולאשה תא ז. חי:

 .לבלבתמ שממ ו:ש. נס פרר

  .הירכז ,םילאושו םינד הבישיב שטרקמן:א. 
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 ,סרוקל ךתוא חלשנ ילוא .הצעומ תבישי תרטמ הז ש. נס פררו:

 ינפל םייעובש ,םייתעש אובל ךומכ ןמז קיפסמ יל ןיאש תלצנתמ ינא א. שטרקמן:

 ,םירמוח ונלביק םג .םירבדב ןודלו

  .שי ךל רשאמ רתוי ןמז יל ןיא ז. חי:

 ,םירחא םה ךלש םיסרטניאה .רדסב א. שטרקמן:

  ,תרושקתב תואריהל הפ ןוצרה תא שי םכל ז. חי:

 םילאוש ,דמעמה תא דבכת ?רדסב ,הירכז ,לוזלזב רבדל ךירצ אל ש. נס פררו:

 .תולאש

  .םתא הז לזלזמש ימ ז. חי:

 ,ינאש וא הצור התא ,רפוע .הדות .בוט ע:"ר. מרלי, רה

  .רורב היה הז .הזה יונישה תא ךירצ המל יתנבה אל וישכע דע ינא ,אל ע. אלקיים:

  ,תפסות שי .רבד ותוא לע םירזוח ונחנא ,םירבח ,םעפ דוע .ךירצ אל ע:"ר. מרלי, רה 

 .תולאש לאשתש םיצור אל םה א. שטרקמן:

 להונ הפ שי .תמאב ונ .תואיצמה תא תוועל אי אפשר ,אל ,רושק אל הז ע:"ר. מרלי, רה

 .ךל ריבסא ינא ?המ עדוי התא ,ךל דיגא ינא .המורת תועצמאב החצנה

 ינא ,םילקש 5 יל שי רמוא אוה ,ותשא תא חיצנהל הצור םדא ןב אב

 בוועדת התא .הירהנב הנש יצח הרג השיאה .יתשא תא חיצנהל הצור

 .הבושתה המ עדוי התא ?אל וא התוא םיחיצנמ ?רמוא התא המ .תומש

 ?ןוכנ

 ,ריעל המרת איה םא ע. אלקיים:

  .ותשא תא חיצנהל הצור אוה ,אל ע:"ר. מרלי, רה

 .םינוירטירק שי ש. נס פררו:

 ונחנא המכ עדוי התאו תומש בוועדת בשוי התאו הרורב איה הבושתה זא ע:"ר. מרלי, רה

 רבד ותוא ראשנ לכה ,תינתשמ אל הדעוה .החצנה לע הבשחמ םיעיקשמ

 המ לכ תא ושעו ריעל ומרתש םישנאהל כ תא חיצנהל ךישמנ ונחנאו

 המ לכ דעו המש לע רפס תיב ונארקש ל"ז ןומר הנור ומכ ,תושעל ךירצש

 תוארהל ידכ תומורת תועצמאב החצנה להונ לש תפסות הפ שי .ךירצש
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 .טשופ דואמ .ריכי רוביצה לכ ,וריכי הצעומה ירבח לכש תרדוסמ הרוצב

 אל הז ,החילס ,לסרודכ לש תומורת שלם ינוויכה לז תא םתחקל םתא

 .יתימא

   .יללכב תומורת סויג ,אל א. שטרקמן:

 .תומורת סויג אלה ז ע:"ר. מרלי, רה

 שיש םייתנש ירחא הז תא השוע התא ,ריעה לכ םג לכ םדוק יכ ןכ הז א. שטרקמן:

 םישוע ונייה זא ןרא תחפשמ לשמל ,תונקל םוקמב הלאכ תוטרדנא ריעב

 אל לבא ,הלאכ םיטנמונומ ינימ לכ אלו םייחה תא חיצנמש ןרא קראפ

  .הנשמ

 םירקמל תפסות תאז .להונל יוניש םישוע אל ונחנא .םירזפתמ םתא ,אל ל. חיים:

 ,המ תעדוי אל ,אורקל הצור ינא דיגיו חיננ אובי םדאש םייפיצפס

 ולש םירזועלו דיעהל לוכי אוהו ריעה שארל םינופ םימעפה בור לבא א. שטרקמן:

 הד ףוא טואא הרוק אל הז .םהלש םיריקיה תא חיצנהל יםשקבמ םישנא

 .אלמ תונורחאה םיתינבש הרק הז ,ולב

 הזב הנד איהש ומכ הזב ןותד איהש תומש לוועדת עיגי הז םימעפה בור ל. חיים:

 יכ תומש לוועדת עיגי אל הזש םימעפב .ןיבהל השק הזכ אל הז .םויה דע

  ,יפיצפס והשמל תיפיצפס המורת היהת

  .תומש לוועדת עיגמ הז הרקמ לכב ,אל א. שטרקמן:

  .טושפ הזש תמאב .הז תא רידסהל להונ שי ל. חיים:

  .הבר הדות ?דגנ ימ ?דעב ימ .העבצהל רובענ ד. אילוז:

 

לקומפוסט מפרץ  31.12.20דוח כספי של התאגיד העירוני. דיון בדוח כספי מבוקר ליום  .26

 והגליל המערבי בע"מ

 יפסכ חודב ןויד .ינוריעה דיגאתה לש יפסכ חוד .אבה ףיעסל רובענ ד. אילוז:

 הכימ .מ"עב יברעמה לילגהו ץרפמ טסופמוקל 31.12.20 םויל רקובמ

 .השקבב

 תוכיאו הפשאב לופיטב תקסוע הרבחה .2020 תנשל רקובמה חודה גצומ מ. זנו:
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 ,ןיקצומ ,קילאיב ,וכע :תויושר רפסמ לש תפתושמ תולעבב איה .הביבסה

 ןיא ,חודב תוליעפ ןיא .חודה לע תיתוהמ העפשה ונל ןיא .הירהנו רשנ

 תא םיאיבמ ונחנא .תחפ תואצוה הזש תוליעפה תולע טעמל תוסנכה

  .הרבחה לע תיתוהמ העפשה ונל ןיא .ןוידל חודה

 

 דיון – 2021לשנת  3דוח כספי רבעון  .27

 .הכימ השקבב .ןויד .2021 תנשל 3 ןועבר יפסכ חוד .אבה ףיעסל רובענ ד. אילוז:

 ראוני 2020 תנשש ריכזמ ינא זא .ןזאמה לש האוושה ירפסמב ליחתנ מ. זנו:

 רחאל .78,5-ל עיגמ אוה ישילשה ןועברה םותל .מיליון 115,4 היה ןוערגה

 1 ןועבר רובע תואוולההו םיקנעמה תא םינפה דרשמב ונל ורשיא ןועברה

  .71,4 אוה ןוערגהש רמוא הז .7,1 ונלביק ,2-ו

 דואמ הדירי ,115,4-מ ,יופצה ןוערגה ₪ מיליון 70 לש יפצ הנשה ףוסל 

 םיר"בתב .מיליון 1,5 לש ףדוע שי יפסכה חודב ,בגירעון תיתועמשמ

 ינבא תיברמב הדימע שי .₪ מיליון 4,7 לש תואצוהו תוסנכה ףדועה

 ?תולאש שי םא .ךרדה

 ינא ,הצור אוהש ךיא הז תא םגרתיש דחא לכ .והשמ דיגהל הצור ינא ז. חי:

 הצעומ ירבח שדוחב םעפ הפ םיבשוי ונחנא .ימצע םשב םירבד רמוא

  .הנוכנה חורב דימת אל ,םיאשונ ינימ כלב םינדו תוריקס םיעמושו

 תואמ לש היריעה לש תיתנש תוליעפ לש הזה ןחלושה לע תרבוח הפ הנשי 

 ודמיל יתואו תומישמה תא םיעצבמו רקוב רקוב םימקש םישנא

 תובישיבה פ ירעצלו תולקת שיו תורעה שי ,תרוסנ םג שי םירסנמשכ

 ,תאזה הדובעה תא םישועש םישנאל םינגרפמ קיפסמ אל ונחנא הלאה

  .תויוקדה לע קר םירבדמ

 רבדמ יתייה אל זא תילטוט תורקפה הזיא הפ שיש האור יתייה ולו 

 הלא ונחנאו הלאה םישנאל עידצהל ךירצו הישע הפ שי לבא ,הזה ןונגסב

 רפושה תויהל םיכירצש הלא ונחנא ,הלאהם ישנאה תא םיגציימש

 ,תרוקיב חוד וארק הפ םישנא .תויכשמהל םתוא דדועל ךירצ ,םהלש
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 תרוקיב תויהל הכירצ אל איה ,הנוב תרוקיב תאז תאזה תרוקיב חודה

 .ותוא הבתכש תאזל דובכה לכו הנוב תרוקיב .תסרוה

 .הל םיארוק ןרק א. שטרקמן:

 הפ םילהנמ ונחנא .םירבהד לע לכתסהל ךירצ הככו .ןרק הל םיארוק ז. חי:

 ,תולקת הברה םע ,ףסכ הברה םע ,תומישמ הברה םע ,דואמ לודג ןוגרא

 .רטקנ קר אלו עידצנ ואוב זא .ביבסמ םישנא לש תויצקובורפ הברה םע

  .הבר הדות

 (םייפכ תואיחמ)

 ףלא תמאב שי ףוסב ,םירבדל םירבחתמ ונלוכש חינמ ינא .חוכ רשיי ע:"ר. מרלי, רה

 ףוסב ונחנא בוש ,העשייה תא םישועש םיבדנתמ תואמ דועו תושר ידבוע

 ₪ מיליון 744-ל םיפרטצמש ₪ מיליון 579 לש הרושב םע ןאכמ םיאצוי

 דדוענ זא ,הדובע דואמ הברה הז ,ףסכ דואמ הברה הזש םיר"בת לש

 .רושיאה לע םכל הבר הדות .דובעל וכישמיש היריעה ידבוע תא תמאב

 .הדות .החלצהב
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