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 1 61/26 'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ תבישי לוקוטורפ

 2 22.21.82 םוימ

 3 

 4 ראש המועצה -  מר אבי הררי :משתתפים

 5 מועצהסגנית ראש ה - ישנ-גב' לימור גיל 

 6 סגנית ראש המועצה -  גב' זיו קמיני 

 7 סגן ראש המועצה - מר דרור ריבובסקי 

 8 חבר מועצה -  מר משומר לוי 

 9 מועצה תחבר -  ידלסוןגב' שיר א 

 10 מועצה תחבר -  פריגב' יוכי  

 11 חבר מועצה -  י אלבזיוסמר  

 12 חבר מועצה -  מר זוהר אברמוב 

 13 חברת מועצה -  גב' הילה קולט 

 14 חברת מועצה - גל אבינועם -גב' מי :חסרים

 15 מנכ"ל המועצה -  טרמר אלי ג :סגל

 16 גזבר המועצה -  מר אשר שמע 

 17 ש"מעוי -  ימדק ןרק ד"וע 

 18 הצעומה שאר תרזוע - דלפיינש תניר 'בג 

 19 

 20 ,28.12.2022 ,ןיינמה ןמ אל הצעומה תבישי ,םלוכל בוט ברע הררי, ראש המועצה: רמ

 21 ,יררה יבא – הצעומה שאר :םיחכונ ."םויבס"ב תרתחמה בוחר

 22 תינגס – ינש ליג רומיל ,הצעומה שאר ןגס – יקסבוביר רורד

 23 – טלוק הליה ,הצעומה שאר תינגס – ינימק ויז ,הצעומה שאר

 24 – ןוסלדיא ריש ,הצעומה תרבח – ירפ יכוי ,הצעומה תרבח

 25 – בומרבא רהוז ,הצעומה רבח – זבלא יסוי ,הצעומה תרבח

 26 רשא :םיפתתשמ .הצעומה רבח – יול רמושמו הצעומה רבח

 27 – ימדק ד"וע ,הצעומה ל"כנמ – רטג ילא ,הצעומה רבזג – עמש

 28  .הצעומה שאר תרזוע – תנירו תיטפמש תצעוי
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 1 ינא ,הצעומה ביצקת הזש ,ןיינמה ןמ אלש הבישיב ליחתנש ינפל 

 2 תאצוה לע יול רמושמ הצעומה רבח תא ךרבל הצור לכ םדוק

 3 ךל שי ,ךתוא םיכרבמ ונחנא ."ילא רשגה" ישימחה רפסה

 4 ךל םידומ ונחנאו ןחבו םעונב הז תא השוע התאו הפי הביתכ

 5  .חכ רשייו םירפס בותכל ךישמתו

 6 ירבח לכ םע בשי ,ביצקת ןיכה ,תניוצמ הדובע השע רשא 

 7 ינא לבא ,םכל גיצי ךכ רחא אוהש ,תגצמ השע םגו הצעומה

 8  .רשאל ןתא ינא ןכמ רחאלו חיתפב םירבד המכ דיגא

 9 תדמתמ חותיפ תפונתב תאצמנ הצעומה ,םיעדוי םתאש יפכ 

 10 תינכות תא םימדקמ ונחנא .בושייה םוחתב חותיפ תודובע ךרד

 11 דועל תואבה םינשל תינונכת תרגסמ בושייל ןתיתש ,ראתמה

 12 ונבשי ,םידסיימה בוחרב בוחרדמל ןונכת יכילהב ונחנא .הנש 30

 13 ימ יכ ,ידיתעה הצעומה בנהמ ןונכת .תילכירדאה םע םויה קר

 14 הדוהי ןבא .הנש 20-ו 10 דועב היהי אל ,וישכע בשוח אלש

 15 רדחב 4 תורבזגב םיבשוי ,הצעומה ךותב םוקמ רבכ ןיא ,תלדוג

 16 םוקמ ונל היהי אל ,םישדח םידיקפת ילעב דוע וישכע ועיגי .דחא

 17 ןוכנ .ןימלעה תיב תלדגהל ע"בת ןונכת .םתוא םישל הפיא

 18 ,רוגס אל הז ןיידע לבא התטלחה תא הנתנ תיזוחמה הדעווהש

 19 ונכה ונחנא .רשאל םיכירצ םה זאו ןונכת םהל שיגהל ךירצ

 20 ,הרובחתה ךותב הדוהי ןבא הארית ךיא הרובחתל בא תינכות

 21 .תויתשת ויהי הפיא ,םישיבכ וייה הפיא ,םינוב אל ,םינוב םא

 22 רפס תיבל רוצ לתמ םיאופני ליבש וישכע םישוע ונחנא

 23 תיבל ךישמנו רכב רפס תיבב הינבל סנכינ ונחנא .םינושארה

 24 ונחנא וישכע ,י"בא תיבב ונרמג .ןכמ רחאל םינושארה רפס

 25 ,םינושארל סנכינ ונחנא ןכמ רחאלו שדוח ךות ןימאמ ינא ,רכבב

 26 הזבו יתנש הנומש תבוטל םינבמה תא םימילשמ ונחנא הככ

 27 ונחנא יגוגדפה אשונבו תויתשתה אשונב V םישוע וננחא ,ונמייס

 28  .תופי תובוגת שיו הפי םימדקתמ
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 1 ונחנא םיר"בתב .בושייל ןוכית רפס תיב םיננכתמ ונחנא 

 2 ונחנא ,ונלש בושייב ןוכית רפס תיב ןונכתל ןוילימ 3 םיסינכמ

 3 השענו עוצקמ ישנא איבנ ונחנא ,היהי ךיאו היהי הז הפיא ןחבנ

 4  .ךירצש המ לכ ,רוביצ ףותיש ,רדוסמ הדובע ךילהת

 5 םיליחתמ ונחנא ,תמדוקה הבישיב םגו הלהנהב יתרפיסש יפכ 

 6 ,הכירבה תא בזע םזיה .באלק ירטנקה לש טקיורפה עוציבב

 7 עדוי אל ינא ,והובו והות הז ,דויצ ןיאש ,םויה הכירבה תא תוארל

 8 אל לבא הלאכ תוחלקמל סנכיהלו תוחשל םישנאל ורשפא ךיא

 9 רושייל םיסנכנ ונחנא שדוח ךות הארנה לככו ךרדל ונאצי ,ארונ

 10 ומכ ,םיאצוי ונחנאו לכה תא קרפל ,תלוספה תאצוהל ,חטשה

 11 .הקזחא זרכמו חותיפ זרכמ – םיזרכמ ינשב ,העבק הצעומהש

 12 ונחנא ,היעב היהת םא .היעב ןיא ,דחיב םהינש תא ונל שי םא

 13 ומכ הכירב לבא ,הבוט ,הפי ,תיבושיי הכירב תונבל ךרטצנ

 14  .התוא םישוע ונחנאש בוט ?תמאה ,םויהש

 15  .תפטוש הקזחא לועפתלו הינבל םיזרכמל םיאצוי ונחנא 

 16 תסנכב .קוח יפ לע הז ,בושייב תושיגנה אשונב םילפטמ ונחנא 

 17 יתואו ץראב תויושרה לכ תא בייחמ הזו תושיגנה קוח תא וקקוח

 18 םישוע ונחנא ןכלו תושר שאר לכל ישיא בויח הז ,הצעומ שארכ

 19 .םייסל ידכ חלפו חלפו חלפ םעפ לכ תויחנהה יפל םילפטמו רקס

 20 לכ אל תושיגנש ,ןיבהל ךירצש םירבד שי לבא הדובע הברה הז

 21 הז ,ראודה לש רופיסה לשמל ומכ .הצעומה תוירחאב איה רבד

 22 ןכ לבא ,יטרפ ןלבקל ךייש הז ,ראודל ךייש הז ,הצעומל ךייש אל

 23 אבו םינורש לש חקפה תא האיבמו תעבותו תמחלנ הצעומה

 24 יפ לע הזש רושיא ונל םיאיבמ םהו ושעי ןכש גאודו ונלש חקפה

 25  .הזה ןקתה יפל ע םילעופ ונחנא זא ,ןקת

 26 אצמנש לגר טקה שרגמ לש תודובעה תא םייסל םיכלוה ונחנא 

 27 םע ,הללצה םע הפי דואמ לגר טק .םינושאר רפסה תיב דיל

 28 טרופסה םלוא תא ,םיעדוי םתאש יפכ ,ונחתפ .לכהו הרואת
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 1 םוקמה בלה תא םמחמ ,םיעוריא המכ ונייהו תוברתה םלואו

 2 ןב רזעילא לש ותומל הנש 100 לש עוריא היה לומתא .הזה

 3 וליפא ץוחבמ םישנא ,הפי היה ,הפל הפמ אלמ היה ,הדוהי

 4 הל ויהיש הכירצ הדוהי ןבא זא .םכל שי הפי םלוא הזיא ונגרפ

 5 ,ףסונ תוברת תיב םיננכתמ םג ונחנא .בושייב תוברת תומוקמ

 6 ןבא יכ ,5 םחתמ ךותב םנוד 20 לש קראפה תא ,הצעומה תא

 7 תוריש הפ לבקל םיצור םישנא ,9 ימונוקאויצוס בושיי אוה הדוהי

 8 םהל תתל ,תוברת םהל תתל ,םיריעצה לש ליגל םג ,הליהקל

 9 ןתינ ךיא ,םינקתמ ןיא םא ןכלו .תוברת תבש תתל ,תוגצה

 10 ונחנאו הדוהי ןבא לש דיתעה לע בושחל ונתבוחמ ןכלו ?םהל

 11 לבא ,יתפוקתב אל ילוא ,לעופל אצייש הווקמ ינאו םיננכתמ

 12  .םולכ היהי אל ,דיתעל ןנכתנ אל םא יכ ןונכת היהיש תוחפל

 13 םחתמו קראפטייקסו קרטפמאפה לש תודובעב וישכע ונחנא 

 14 וקצי רבכ .םיסדה דיל בושייה לש ינופצה קלחב אצמנש ה'גנינ

 15 הווקמ ינא ,דובעל םיליחתמו דויצה תא םג ואיבה ,םוקמה תא

 16 ,תונהיל םידליל תתל לכונ םישדוח השולש ,םיישדוח ךותש

 17 לכ ובירי אלו ןקרופ םהל ןתי תמאב הז ילוא ,קרפתהל ,קחשל

 18  .תושעל המ ול היהי דחא לכ ,ןמזה

 19 ינופצה .ינופצה םגו ימורדה םג ,ףרוחה תילולש חותיפב ונחנא 

 20 .סוטפילקאש הפיא ,553 שיבכב הז ימורדהו םיסדה דיל םג הז

 21 םישוע ונחנא ןושאר בלשב .םיבלשב הז תא םישוע ונחנא

 22 םייחה לכ תלוספ היהו םיתות םע ודבע םש יכ תויתשת תודובע

 23 תוקנל ,תיתשתה תא לכ םדוק תעדל םיכירצ ונחנא ,וקרז המש

 24 ונחנא לבא דיתעב ונל היהי תויולע המכ תעדל ידכ חטשה תא

 25 ,הפי ףרוח תילולש ,הפי תלייט ,הפי םוקמ המש תושעל םיכלוה

 26  .'וכו םילגנמ ,תוחפשמה םע תבשל ולכוי

 27 ?ןופצב הז הפיא מר זוהר אברמוב:
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 1 הפיא .םירוהה יסדג לש תיבה ירחא ,יבכוכ לש תיבה ירחא הז מר הררי, ראש המועצה:

 2 .םש ןשיה לגרודכ שרגמה הפיא .םיסדה דיל ,עבטה תרומשש

 3 רשפאש ןטק קראפ ןמ םגו ףרוח תילולש םג היהי ,הז קר אל

 4 תא םייסל םיכלוה ונחנא .תבשל ,תוחפשמה םע אובל היהי

 5 ,םיללוס וישכעש םיסדהל דעו רטונה םינבהמ רבחמש שיבכה

 6 תא םישוע ,תוכרדמה תא םישוע ,הרואתה ידומע תא םש ושע

 7 םע רפסה תיבל עיגהל םילוכי םידליה זאו םיינפואה ליבש

 8 ריזחהלו םתוא תחקל ליבשב םירוהה לע לקיו םיסדהל םיינפוא

 9  .תפטושה העונתה לע םגו םתוא

 10 ילוא ,יצחו םייתנש ינפל קר ,ינופצה הקוסעתה רוזא חותיפ יבגל 

 11 קיזייא דיל ינופצה היישעתה רוזא לכ ,םירכוז םתא םא ,רתוי

 12 ,ולכתסת וכלת םויה ,םינשי םינבמ המכ ילוא ויה ,םמוש היה

 13 בושח יכה לבא ,תרדוסמ ,הפי הינב ,לכ םדוק .רחא םלוע

 14  .הנונרא ונל ןתיי הז ךרעב םייתנש דועבש

 15  ?םייתנש דוע סלכואי הז מר יוסי אלבז:

 16 םירדתסמש דעו םיסנכנש דע םייתנש חקול הז ,ןמז חקול הז מר הררי, ראש המועצה:

 17  .םתיא

 18  ?עגרכ סולכאל תורשפא ןיא מר יוסי אלבז:

 19 םהל שי הלחתהב יכ ףסכה תא הארתש דע ןמז חקיי .ןיא מר הררי, ראש המועצה:

 20  .םירוטפ

 21 ?הנונראמ רוטפ שי מר יוסי אלבז:

 22  .הנש יצח ,ןכ :עמש רשא רמ

 23 ,הנש יצח םירוטפ שי .הבושת לבקת ,הלאש תלאש ,בישקת מר יוסי אלבז:

 24 םימלשמו םלתל םיסנכנ םהש דע ,וסרק ומכ ,םיאב םה ךכ רחא

 25  .םייתנש חקול ינא ןכל ,ןמז חקול לכה תא

 26 והשמ הז הנש יצח רוטפ לש אשונה ,לואשל יל השרת וישכע זא מר יוסי אלבז:

 27  ?ימוקמ אוהש

 28  .אל :עמש רשא רמ



6 
 

 1  .םלועמ רוטפ יל היה אלו םיקסע המכ יל שי ינא מר יוסי אלבז:

 2 ?קיר סכנ לע ני:ש-לימור גיל 'גב

 3  .קיר דמוע אוה מר יוסי אלבז:

 4  .ץראב בושיי לכב קיר סכנ שני:-לימור גיל 'גב

 5 ?ותוא סלכאל רשפא יא עגרכ מר יוסי אלבז:

 6  .סלכאל םילוכי אל ,קיר אוה ,אל מר הררי, ראש המועצה:

 7 ךרעב םויה הצעומה ביצקת .ביצקתה לש אשונה יבגל ,ףסונב 

 8 אל הנשה לבא ןוילימ 100 הז תא תושעל הצר רשא .ןוילימ 97

 9  .הצעומה ביצקת ןוילימ 97 אוה זא ,ונחלצה

 10 םיאשונ ינש לבא ,ךל עירפהל יתיצר אל ,הכורא המישר תארקה שני:-לימור גיל 'גב

 11  .שומימל אל דוע םהש םיאשונ הז

 12 ?םיאשונ הזיא מר הררי, ראש המועצה:

 13  .ירטנקהו הצעומה ןיינב שני:-לימור גיל 'גב

 14  .ידיתע לע רבדמ ינא ,אל המועצה: שי, ראמר הרר

 15  .םהב ןודנש ונרמא דועש םירבד םג תבברע שני:-לימור גיל 'גב

 16  .םיידיתע םירבד םע יתרביד מר הררי, ראש המועצה:

 17 ןוילימ 34 ונצקה הז ךותמ ,ןוילימ 97 םויה הצעומה ביצקת 

 18 םוקמ הדוהי ןבאב ךוניחה תא םיאור ונחנא ,ךוניחה חותיפל

 19 הז ,םישגד םהילע םינתונ ונחנאש םירבד השולש ונל שי .ןושאר

 20 דיגהל לוכי דחא לכ .בושייה תוזח הזו ישיא ןוחטיב הז ,ךוניח

 21 ךוניח דמוע םהילעש םירבדה תשולש הלא ,השעאו השעא ינא

 22 ונחנא ,םילוכי ונחנאש המ לכ םע ,הדוהי ןבאב ךוניחה ןכלו

 23 ,ךוניחה תבוטל הצעומה ביצקתמ 36% ונתנו ונכשמו ונכשמ

 24 רחואמ רתוי ריבסי רשא ,ונלש רפסה יתב .ןוילימ 34 ךרעב הזש

 25 תא לבקמ רפס תיב להנמ לכ ,רוגס קשמ םה ,םייסמ ינא הזבו

 26 רבד הז .רפסה יתב ךותב ומצע תא להנמ אוהו ולש ביצקתה

 27 הז לבא חקפל םיכירצ ונחנאש הדובע הז םנמא .בוטו בושח

 28  .בושח ךילהת
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 1 תויגרנא הברה םע תמאב הדובע לש הנשל םיסנכנ ונחנא 

 2 תא ןורחאה המוי דע תושעל ךישמתו םויה דע תאזה הצעומהו

 3 ונחנאו רוביצה לש םיחילש ונחנא ,ונתוא חלש רוביצהש המ

 4 .הדוהי ןבא יבשותל בוטש המכ השענו םיטקיורפה תא השענ

 5  .ביצקתה תא גיצהל הצעומה רבזגמ שקבמ ינא ,הבר הדות

 6 

 7 :2202 םיפסכה תנשל רשואמ ליגר ביצקת ןוכדע .1

 8 ןוכדע תא םנויעל ולביק הצעומה ירבח .ןוכדעב םיליחתמ ונחנא ע:מר אשר שמ

 9 ןוכדעל .הבישיה ינפל םימי הרשע ,2022 תנשל ליגרה ביצקתה

 10 ללוכ ,ביצקתב יונישה יפיעס לש תטרופמ הלבט הפרוצ ביצקתה

 11  .רבסהה ירבד

 12 הנכדוע הנונראה תייבג ,הנונרא :ןוכדעל תוירקיעה תוביסה 

 13 2022 תנשמ לחה .2022 תנשש ףוסב היבגה תיזחתל םאתהב

 14 בייחל ,םינפה דרשמ םעטמ תרוקיבה תדעו תייחנהב ,הצעומה

 15 רפסה תיבב םייונבה םיחטשה לכ תא האלמ הנונראב

 16 ךוניחה ינבמ יחטש לכל הנונראמ רוטפ תתל ,דגנמו יאקירמאה

 17 תונובשחה תלהנה ירפסב יוטיב הלא תולועפל תתל ,ןכו

 18 יפ לע בויח ונאצוה ונחנא םויה דע .הצעומה לש היתוחודבו

 19 םירפסבו הצעומה ןיבל יאקירמאה רפסה תיב ןיב היהש םכסהה

 20 םינפה דרשמ אב .םש שיש םיחטשה לכ ךסל יוטיב היה אל

 21 .הזה אשונה תא תונשל ונתיאמ שקיבו 2021 תנש לש תרוקיבב

 22 רפסה תיבו םינפה דרשמ םע אלמ הלועפ ףותישב הז תא ונישע

 23 בייח הז .2022 תנשמ הז יפ לע םילעופ ונחנאו יאקיראמה

 24  .בויחה לכה ךס תא סינכהל ,םירפסב ןוכדע תושעל ונתוא

 25  .2022 לע תיביטקאורטר וניבגש תרמוא תאז שיר אידלסון: 'גב

 26 היחנהה .תיביטקאורטר ןיא ,2022-ב קר 2022 ,אל ,אל ,אל מר אשר שמע:

 27  .תרוקיבב 2021 ףוסב האצי

 28 ?לכהו תודידמה תא ,יופימה תא ונישע רבכ 2022 ראונימ זא שיר אידלסון: 'גב
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 1 .תודידמ ויה ראונימ .ןוכנ מר אשר שמע:

 2 שי רקיעב .לעופב עוציבל םאתהב ונכדוע תואצוהה – הסדנהה 

 3 ןכדוע הז ,10% החבשה סמ תלמע לודג דחא ףיעס םש

 4 םיהובג החבשה ילטיה תלבק תובקעש ,ןוילימ 1.2 לש תפסותב

 5  .םיחתפמ ונחנא עגרכש םישדחה םימחתמב יפצהמ רתוי

 6 1.9.2022-מ לחה רפסה יתבב ן"פג תינכותל רבעמה – ךוניח 

 7 יתב יביצקת ןוכדע ללוכ ,הצעומה ירפסב םושרב םייוניש בייחמ

 8 רפסה תיב ,םיסדה רפס תיב תפסוהו םיידוסיה רפסה

 9 ןוכדע תלבטב טרופמכ ,יאקירמאה רפסה תיבו יטרקומדה

 10  .2022 תנשל ליגרה ביצקתה

 11 ?ן"פג תינכות לע דומלל רשפא הפיא בז:י אליוס רמ

 12  .המלש האצרה ךל ןתיי אוה ,יש לצא מר אשר שמע:

 13 ?רמוח שי ,ךירצ אל ינא האצרה מר יוסי אלבז:

 14  .ן"פגל החמומ אוה ,ןכ מר אשר שמע:

 15  .םינפה דרשמ לש רתאב םג שי :ימדק ןרק ד"וע

 16  .ךוניחה דרשמ רושיאל םאתהב ןכדוע ביצקתה – תועייס מר אשר שמע:

 17 ךוניחל לעופב תועסהה יווקל םאתהב ןכדוע – םידימלת תועסה 

 18  .ךוניחה דרשמ ירושיאלו דחוימה

 19 םאתהב ונכדוע הלשממ ידרשמ תרבעה – יתליהק זכרמ 

 20  .טרופסהו תוברתה דרשממ ונתינש םירושיאל

 21 יפ לע ונכדוע החוורה דרשממ תואצוהו תוסנכהה – החוור 

 22  .לעופב עוציבה

 23 סייגל ונחלצה אל יכ תחא הרשמ ונטקה תורבזגב – רכש 

 24 ךס ןיב המאתה ונל היהתש ידכ ונדרוה ןכלו 2022 תנש ךלהמב

 25 הז קשמב .קשמב ל"נכ ותוא .עוציבב לכה ךס ןיבל ןקתה לכה

 26 רוקימב חקלנ אוה לעופב ,ןוניג חקפמ ונבצקת ונחנא ,הנוש תצק

 27 אל תורשמ 1.8 – החוור .תאזה הרשמה תא ונדרוה ןכלו ץוח

 28 ביצקתהמ ודרוה ןה ןכלו 2022 תנשב ןתוא שייאל ונחלצה
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 1 םאתהב תויאופרו תוישיא תועייס תורשמ 7 ונפסוה ךוניחבו

 2  .םאתהב רכש ינוכדע ןכו ךוניחה דרשמ ירושיאל

 3  .₪ 92,850,000 – 2022 תנשל ןכדועמה ביצקתה לכה ךס 

 4 תנשל אצנ ונחנא זאו ןוכדעל םכלש רושיאה תא שקבמ  ינא 

2023.  5 

 6  ?דעב ימ ?ןוכדעל תולאש שי ה:צעהמואש ר י,הררמר 

 7  .דחא הפ דעב :העבצה 

 8 תנשל ליגרה ביצקתה ןוכדע תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 9  .2022 םיפסכה

 10 

 11 :3202 םיפסכה תנשל הצעומה ביצקת רושיא .2

 12 תדוקפל 'א 34 ףיעסו תויריעה תדוקפל 206 ףיעסל םאתהב מר אשר שמע:

 13 ביצקת ןיכת תימוקמ תושר לכ יכ םיעבוק ,תוימוקמה תוצעומה

 14 הנש ינפל םיישדוחמ רחואי אל תאזו םיפסכ תנש לכ רובע

 15 אוה הילאש םיפסכה תנש לש התליחת דע ורשאלו תיביצקת

 16 ,םינפה דרשמ .90-ה הקדב שממ ונחנא ,רמולכ .סחייתמ

 17 תויושרב בוצקתו הרקבל ריכבה ףגאה ,ימוקמ ןוטלשל להנימה

 18 תנשב ונחנא .2023 תנשל רבעמה ימדקמ תא ועבק תוימוקמה

 19 ינא .םיהובג םימדקמ תצק םיאור ונחנא הז ללגב ,היצלפניא

 20 תנש ךלהמב םתיא דובענ ונחנאש םימדקמה הלאש הווקמ

 21 לבא היצלפניאה תובקעב םינוכדע המכ עצבל ךרטצנ אלו 2023

 22 לש םדקמ םע הנש יצח ינפל התוא םתרשיא םתא ,הנונראה

 23 .םילובקתה דצב הז .היחנהה וז ,1.2 הלשממ ידרשמ ,1.37

 24 ,םדקמ 4%-ב רכש לש לודיג םיאור ונחנא ,םימולשתה דצב

 25 ךרעב תואצוהה תא םיחקול ונחנא ,רמולכ .2.5% תולועפ

 26 הנשה ףוס דע תוסנכה יפצ םישוע ,םיאורר, בוטקוא ,רבמטפסב

 27 ,םיהובג רתוי םימדקמ שי .הלאה םימדקמב םאות םימדקמו

 28 תא םיעדוי ונחנאש ,לעופב םיזרכמ רבכ ונלש יש הפיא
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 1 רשאמ הובג רתוי הברה אוה לודיגהו 2023 תארקל תואצותה

 2  .םמצע םיזרכמהל ש תואצותב הז את םילעמ ונאנח ,םדקמה

 3 לש worst case scenario -ל וננוכתה אל ונלש תואצוהב זא שיר אידלסון: 'גב

 4 ?תוהובג תואצוהו םיכומנ םילובקת

 5 רבכ תולועפ ונעציב ונחנא ,םינכומ ונחנא ,וננוכתה ונחנא ,אל מר אשר שמע:

 6 תנשב םינזואמ ונחנא ,ןוזיאל ונעגה ונחנא ,2022 תנש ךלהמב

 7  ,2023 ךותל םיסנכנ ונחנאו .2022

 8  ?2023 לש ביצקתה תיינבב לבא ,אל שיר אידלסון: 'גב

 9 2023-ל םג עיגנ ונחנא הז ללגבו תונכהה לכ תא ונישע ונחנא מר אשר שמע:

 10 ונחנא .הז תא וארת ףכת םתא ,םינזואמ היהנ ונחנא .םינזואמ

 11 השרפה רמולכ ,ביצקתה ךותב מ"צב 10% םע ונחנא ,םינזואמ

 12 הלילחו סח םא ,דצב אצמנ עגרכ תוסנכהה לכ ךסמ 10% לש

 13 הככ ,םרזרביי 10% םע ונחנא ,היצלפניא לש תוצרפתה היהת

 14  .קחשמ ונל שי ,הז םע קחשל דוע םילוכי ונחנאש

 15  .ינרמש ביצקת שני:-לימור גיל 'גב

 16 .תואצוהה דצב םגו תוסנכהה דצב םג ,ינרמש דואמ ביצקתה ,ןכ מע:ר שאש רמ

 17 ונחנאו תינרמש דואמ הרוצב הנשה תא םיליחתמ הנווכב ונחנא

 18 לכ תא םימיאתמ ונחנאש ,הנשה ףוס תארקל ןוכדע םיעצבמ

 19 ילהנמל ,תורגסמ תוקלחמל ןתונ הז ,ףידע הז .לעופב תוסנכהה

 20 םיטלוש ונחנא תורבזגל םג .הדובע תורגסמ שי תוקלחמה

 21 םיטלוש ונחנא ,הנמזה תאצוהל יילא עיגמ רבד לכ ,תואצוהב

 22 טעמכ הרוצב בצמב םיטלוש ונחנאש ךכ ,שדוח ידמ רכשב

 23 המ קוידב םיעדוי ונחנא םידליה ינגו רפסה יתבב םג .תימוימוי

 24  .הרוקש

 25 ?תואצוהב וכותב ללוכ אוה המ ,תולועפ ףיעס מר יוסי אלבז:

 26 .םימ תואצוה ,למשח תואצוה מר אשר שמע:

 27  .ןויקינ צה:מר הררי, ראש המוע
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 1 לכ ,םישיבכ טואיט ,תוינלבקה תודובעה לכ .תוינלבק תודובע מר אשר שמע:

 2  .תוקלחמב דויצ תשיכר ,תואצוהה

 3 ?2.5% היהת תולעהש עדוי התא ךיא זא מר יוסי אלבז:

 4 לש תויחנהה הז 2%-ו 4% .הנידמה לש תויחנה הז ,אל מר אשר שמע:

 5 ,הנידמה תויחנה יפ לע םג ,ונרשיאש דיחיה רבדה .הנידמה

 6 ןאכ .1.37%-ה תא הז ,תרדוסמ החסונ יהשוזיא שי ,רמולכ

 7 ןכאש ריהצמ ינא וב ילש ריהצתה הז ,תוארל ולכות תגצמב

 8 דרשמל עיגמ הזה ריהצתה .עוציב רב וניהו ןזואמ ביצקתה

 9 ,ביצקתה תא ןיכמ ינאשכ ילש תובייחתההמ קלח הז ,םינפה

 10 .םירפסמה םע קחשל יל תומרוגש תוינוציח תועפשה ןיא ןכאש

 11  .םינפה דרשמב אצמנ ,םותח ריהצתה

 12 תנשל ליגרה ביצקתה תעצה תא ולביק הצעומה ירבח לכ 

 13 ופרוצ ביצקתה תעצהל .הבישיה ינפל םימי הרשע ,2023

 14 תא תוללוכ ,ביצקתה יפיעס לכל תוטרופמ האוושה תואלבט

 15 ליגרה ביצקתה .2022 תנשל רשואמה ליגרה ביצקתה יפיעס

 16 רבכ ונחנא ,םתרשיא םתא וישכעש ביצקתה הז רשואמה

 17 2021 תנשל עוציבה יפיעס תא ,ביצקתה ךותב ותוא ונעמטה

 18 רבסה ירבד ביצקתה תעצהב .2022 תנש ףוסל תיזחתה תאו

 19 ילהנמ לכ םע ביצקת תושיגפ ומייקתה ,ףסונבו םיטרופמ

 20 החוורהו ךוניחה תוקלחמ לש ביצקתה תושירד לכו תוקלחמה

 21  .ןאולמב ונענ

 22 ינא .ביצקתה תנכה תעב תודעווה ר"וי לכ םע תושיגפ ומייקתה 

 23 תולהנמה לכ םע יתחחוש ינא ,םיסדה םע רשקב יתייה םג

 24 תנכה תעב תודעווה ר"וי לכ םע תושיגפ ומייקתה ,םילהנמהו

 25 ךס .2023 תנשל ביצקתה תא רשיא הצעומה שאר ,ביצקתה

 26 תואצוהה דצבו תוסנכהה דצב ביצקתה תעצה לכה

 27 .לקש 97,450,000
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 1 לכב םותכב הרשיא הצעומהש םיביצקתה תא םיאור םתא הפ 

 2 ,2021 ,2020 ,2019 ,םכלש היצנדקה הז ,םינשהמ דחא

 3 םימייסמ ונחנא ,80,770,000-ב ונלחתה ונחנא .2023 ,2022

 4  .לקש 97,450,000 םע הנשה היצנדקה תא

 5 לש תואצוהה תא םכל שי ףוסבו הנש לכ תוסנכהה תא םכל שי 

 6  .הנש לכ

 7 םוש ןיא ,חולשל םילוכי ונחנא ,תגצמה תא לבקל הצריש ימ 

 8  .היעב

 9 ויהש הלאכ שי ,תאזה היצנדקה .רשא ,והשמ רמול הצור ינא מר הררי, ראש המועצה:

 10 לש לודיג שי תאזה היצנדקב לבא ,םג תמדוקה היצנדקב

 11 לע הרימש שי ,ביצקתה לש לודיג שיש קר אל לבא ,ביצקתה

 12  .ביצקתה

 13 .ןוכנ מר אשר שמע:

 14 תוגירח ונל ןיא ,יביצקת ןוזיא לע הרמש הצעומה הנש לכ מר הררי, ראש המועצה:

 15 ןפואב םילהנתמ ונחנאו תובוח ונל ןיא ,תואוולה ונל ןיא ,ביצקתב

 16 הלאכ שי ,לק אל הז .הנתיא תושר ונחנאו ינויגהו לוקש תמאב

 17 תא םהל וחקל ביצקתה לש הגירח ללגבו הנתיא תושר ויהש

 18 םיעדוי ונחנא ,תרמוא תאז .הנתיא תושר םהל ןיא ,הדועתה

 19 יוביג םינתונש הצעומה ירבחל דובכה לכ תמאבו הנש לכ רומשל

 20 לע תמאב הארמ הז ,רמוא ינא לבא ,יאדווב רשאלו ,הפ

 21 קיזחהל עדויש ,הצעומ רבזג לשו הצעומ לש הנוכנ תולהנתה

 22  .ביצקתה תא ליבוהלו ביצקתה תא

 23 לע םירקובמו םייפוס םה ,2020 ,2019 תנשל םייפסכה תוחודה מר אשר שמע:

 24 לש תרוקיב םויס תארקל עגרכ ונחנא .תינוציח תרוקיב ידי

 25 תורעה יתש םש שי רמולכ ,הייקנ הטויטה ,הטויט יל שי .2021

 26  .תונטק

 27  .דואמ תונטק שיר אידלסון: 'גב

 28  .ןתוא ןכל אירקהל לוכי ינא מר אשר שמע:
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 1  .תחא הלימ דיגא ינאו אירקי רשא צה:מר הררי, ראש המוע

 2 לכ תא רובעיש ירחא ועיגי םייפוסה תוחודה ,הרקמ לכב לבא מר אשר שמע:

 3 .התוא יל וגיציש יתשקיב ינאש תינושאר הטויט הז ,םיבלשה

 4 ונחנא ,שדח דרשמ תרוקיב הסנכנ הנשה ,השדח איה תרוקיבה

 5 יד התיה תרוקיבה ,לגרתהל םיכירצ ,םירבוע םה ךיא ונעדי אל

 6 תושירדה ,השקונ רתוי ,הכורא רתוי התיה איה ,הנשה השקונ

 7 המ תוארל יתיצרו תוינדפקו תולודג רתוי הברה ויה םהלש

 8 הטויטה תא יתלביק .תאזה תרוקיבה לכ לש האצותה

 9 ןקתל חילצנ הארנכש ,תחאה ,תורעה יתש ונל שי ,הנושארה

 10 תדעו הז תחא הרעה .יפוסה חודה תאצוה ינפל דוע התאו

 11 ילה מדנ ,קוחה יפ לע תשרדנה תורידתב הסנכתה אל תרוקיבה

 12 םיקפס תמישר ,ינשה ףיעסהו .םימעפ 4 םוקמב םימעפ 3

 13 אל אטוז זרכמב ףתתשהל םיאשרה םיתוריש ינתונ םינלבק

 14  .יתעד יפל ןקות הזו רוביצב םסרופ

 15 יתש ,וארת .הנש דוע ונל שי יכ שגד הפ תתל הצור ינא .ןקות הז מר הררי, ראש המועצה:

 16 וליפא .קלחו דח ,הדועהת תא ונל תחקל תולוכי הלאה תורעהה

 17 םג ,ביצקתה קר אל הז ,סקיפ לכהו ןזואמ ביצקתה םא

 18 תורעה ןה הלאה תורעהה יתש .הצעומה לש תולהנתהה

 19 ר"וי לכ ,בל םישל ךירצ לבא ןתוא םינקתמ ונחנא .תויתייעב

 20 םא וליפא .ןועבר לכ םישוע ,ןועבר לכ הבישי תושעל ךירצ הדעו

 21 .קוח יפ לע ונתוא בייחמ הז .לוקוטורפ תושעל ךירצ רדסב לכה

 22  .פוקסורקימ םע ומכ ונתוא םידדומ הלאה םינטקה םירבדב םג

 23 רתוי ,רמולכ .יפסכה אשונב איה תרוקיבה רקיעש שיגדהל ךירצ מר אשר שמע:

 24 הקידב ,רמולכ .םייפסכה םיאשונב איה תרוקיבהמ 80%-מ

 25 אל םייפסכה םיאשונבו יפסכה אשונה לכ לש דואמ תינדפק

 26  ,םינש 7-8-ל בורק רבכ ונחנא ,הרעה האצמנ

 27  .הדועת םילבקמ ,ןכ :מועצהמר הררי, ראש ה
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 1 אבש אל ,רמולכ .םירקבמ תפלחה םע ,תורעה םוש ילב ונחנאש מר אשר שמע:

 2 םידרשמ ,םירקבמ תפלחה םע ונחנא .הז אצומו שדח רקבמ

 3  .האצות התואל םיעיגמ ונחנא ,םינוש

 4  .וילאמ ןבומ אל :טלוק הליה 'בג

 5  .חכ רשיי שני:-לימור גיל 'גב

 6 תרוקיבה םויס םע ,םירקובמ 2021 תנשל םייפסכה תוחודה :עמש רשא רמ

 7 .האילמהו תרוקיבה תדעו רושיאו ןוידל תרוקיבה יאצממ ואבוי

 8  .םתוא גיצנ ונחנא םייפוסה תוחודה תא ונל ויהיש עגרב

 9 וישכע םג .ינרמש ןדמוא םניה 2022 תנשל תואצוההו תונכהה 

 10 אלו 2022 יבגל םייוניש דוע ויהי .ינרמש ןדמוא ונעציב ונחנא

 11 המכ דוע שי .תויטפשמ תועיבתל תושרפהה תא םג ונסנכה

 12 םג ונחנא תואצוהה דצב ,סינכהל םיכירצ ונחנאש םירבד

 13 .90-ה הקדב שממ ונחנאשכ ,עגרכ םינרמש

 14 דצב לקש 97,450,000 – 2023 תנשל ליגרה ביצקתה לכ ךס 

 15 ונחנא ,יללכ קנעמ ונל ןיא .תוסנכהב עגרכ ונחנא .תוסנכהה

 16 םהש לקש 26,213,000 הז הלשממה ידרשמ ,הנתיא תושר

 17 ,71,237,000 ןה ונלש תוימצעה תוסנכההו ביצקתהמ 27%

 18  .ביצקתה לכ ךסמ 73%

 19 תיאמצעו הנתיא תושר הניה הודהי ןבא תימוקמה הצעומה 

 20  .םינפה דרשממ ןוזיא קנעמ תלוטנ איהש ןאכמו

 21 הדוהי ןבא אוכלוסיית .םנוד 8,300 הדוהי ןבא לש טופישה חטש 

 22 14,442 הנומ 2022 רבמבונל ןוכנ הקיטסיטטסל הכשלה יפ לע

 23  .הרבעש הנש תמועל שפנ 200-מ תוחפ לש לודיג הז ,שפנ

 24 823,494 הנונראב בויחה חטש ,בא יתב 3,925 הדוהי ןבאב 

 25 יתב יחטש יוכינב םיניינבב עצוממ םירוגמ תיב חטש .ר"מ

 26 ,ןוירוג ןבב ונל שיש ,הלעמו תומוק שולש לש םיניינבב םירוגמ

 27 תיבל תיתנשה הנונראה .ר"מ 202.51 ,תובא תיבה תאו יבכמ

 28 הז ,הדוהי ןבאב עצוממה הזש ,202.51 לש חטשב םירוגמ
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 1 שולש לש םיניינבב עצוממה םירוגמה יתב חטש .לקש 9,600

 2 68.37 הז ,תובאה תיבו יבכמ ,ןוירוג ןב הזש ,הלעמו תומוק

 3 .עצוממב םירוגמ תיבל לקש 2,881.11 ונל ןתונ אוהש ,רטמ

 4  .םיעצוממ לע םירבדמ ונחנא

 5 המ אל ,ביוחמש המ הז ,52,709 היישעת יחטש לכה ךס 

 6  .הנבנש

 7 ?הנבנ המכ מר יוסי אלבז:

 8 ףירעת יפל םיביוחמה 52,709 .30,000 תוביבסב םינבנ עגרכ מר אשר שמע:

 9 ר"מ 62,215 םידרשמ יחטש לכה ךס .לקש 149.31 לש עצוממ

 10 הכאלמ יחטש לכ ךס .145 לש עצוממ ףירעת יפל םיביוחמה

 11 קנב ונל שי ,קנב חטש לכ ךס .175.13 יפל םיביוחמש ,3,468

 12 אוה עגרכ לבא אצמנ אוהש םוקמהמ רובעי ףכת אוה םגש דחא

 13 יפל ביוחמ אוה .ןוינקל רבוע אוה ,ר"מ 393 יפל ונל םלשמ

 14 המדא הנונראב תבייחמ הצעומה ,ןכ ומכ .לקש 1,212.69

ונכסים  םינוינח ,םיעוריא תכירעל עקרק ,הסופת עקרק ,תיאלקח 15 

 16 הז תא םכל שי ,תפרוצמה תטרופמה הלבטה יפ לע אחרים

 17 לכו םייתוהמה םירבדה תא קר יתטריפ ינא ,רבסהה ירבדב

 18  .םיצור םתא םא ,רבסהה ירבדב םכלצא אצמנ ראשה

 19 הנונרא תייבג ונל שי לכה ךס .םיאשונ יפל הנונרא תייבג 

 20 ,םירוגמ הנונרא 36,760,000 תקלחתמ איהש ,53,600,000

 21 הנונרא ,לקש 951,000 תומדוק םינשמ םירוגיפ םירוגמ הנונרא

 22 ,םידרשמה לכו היישעתה רוזא הז ,13,840,000 םירוגמל אלש

 23 תוסנכהה דצב םימשרנ םהש ,5,400,000 םירוטפו תוחנה

 24 םדקמ .2,049,000 םירוגיפ םירוגמל אלש הנונראו תואצוההו

 25 עצוב הנונראב תוסנכהה יפצ .1.37 ,ונרבידש ומכ ,תורקייתהה

 26 סנכינ אלש הווקמ ינא .יתנשה בויחהמ לעופב עיגה ,90% יפל

 27 .תוסנכהה תא ונל ןיטקיו הנומתה תא תצק הנשי הז יכ לוטיבל

 28 ,53,600,000 – 2023 תנשב הנונרא תייבג יפצ לכה ךס
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 1 תוסנכהה דצב ליגרה ביצקתב תומשרנ 5,400,000 תוחנההה

 2  .תואצוההו

 3 ?היבג 90% יפל תבשיח ,עגר :אלבז מר יוסי

 4  .ןכ מר אשר שמע:

 5 ?לעופב תיתימאה הייבגה המו מר יוסי אלבז:

 6  .94% אוה עצוממה תונורחאה םינשב .94% מר אשר שמע:

 7  .דואמ הפי הזש ,95%-94% עצה:מר הררי, ראש המו

 8 זא :2023 תנשל ביצקתה תעצהב תויופצ תוימצע תוסנכה מע:מר אשר ש

 9 הז ,828 ךוניחב תוסנכה ,הנונראמ תויונב תוימצעה תוסנכהה

 10 היבג וא םיתוריש ינימ לכ לע ונל םיריבעמ רפס יתבש המ

 11 לכב םירוה ןהל שיש תוחפשמ הז ,92,000 החוור ,םירוההמ

 12 םתא ,הנונרא תוחנה .םהלש תופתתשהה הז ,תודסומ ינימ

 13 דצב הז תא וארת םתא ףכתו תוסנכהה דצב םג הז ,םיאור

 14 הז ,לקש 970,000 םימדוק םיביצקת תרתימ הרבעה .תואצוהה

 15 ךותמ ,תומדוק םינשמ יביצקת ףדוע ונל שי .הברזר 10%-ה

 16 דצב םג הז תא םימשורו 970,000 םיסינכמ ונחנא הזה ףסכה

 17 םירבד ,םוריח הרקמל הצעומה לש הברזרה תאז ,האצוהה

 18 תרגא .לקש 970,000 ונל שי זא ,עגרכ םתוא םיפוצ אל ונחנאש

 19 תקלחמ תא ןממל ידכ הז ,החבשה ילטיה ,חותיפ ןרק ,הרימש

-ב םתוא ונמכיסש תוסנכה ינימ לכ הז תורחאו הסדנהה 20 

3,423,000.  21 

 22 ,הנונראמ תוחנה ,71,237,000 ונל ןתונ הז ,יפצה לכ ךס 

 23 הצעומה 2022 תנשמ לחה תואצוההו תוסנכהה דצב תומשרנ

 24 .הז לע ונרבידו הנונראב בייחל םינפה דרשמ םעטמ תביוחמ

 25 הנתיא תושרכ הצעומה ,םימדוק םיביצקת תרתימ תורבעה

 26 הרימש תרגאמ תוסנכה .10% לש השרפה עצבל תביוחמ

 27 תרגא .האצוהה דצבו תוסנכהה דצב ליגרה ביצקתב תומשרנ

 28 ןובשחבו הרימש תרגא ןרק ,תדרפנ ןרקב תלהנתמ הרימשה
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 1 םאתהב ,חותיפ ןרק .יחרזמה קנבב הרימש תרגא ,דרפנ ש"וע

 2 תקלחמ תואצוה תא ןממל ןתינ םינפה דרשמ מנכ"ל רזוחל

 3 15%-ב םישמתשמ אל ונחנא .הרוקת 15% תפסותב הסדנהה

 4 ,הז תא םיכירצ אל ונחנא יכ ,תיקלח קר ,האולמב הרוקת

 5 תואצוה לכ ךס ,הינב תרגא יוכינב ,הז תא הכירצ אל הצעומה

 6 תא קר יתתנ ינא – תורחא .לקש 6,848,000 הסדנהה תקלחמ

 7 ,רזע יקוח לע חוקיפ ,הינב תרגא לשמל ומכ ,םילודגה םימוכסה

 8 ,'וכו תבלכב המחלמ ,הפ םכל םימושר םימוכסה ,רנירטו חוקיפ

 9  .3,423,000-המ לודג קלח הזו

 10 םילבקמ ונחנא ,החוורה דרשמ תא ונל שי םידועי םילובקתב 

 11 לש ביצקתה תא םכל שי ,הלאה םימוכסה תא החוורה דרשממ

 12 תנשל הזש ,םותכב עיפומ עוציבה ,לוחכב עיפומ אוה ,2023

 13 ,עדמה דרשמ ,ךוניחה דרשמ ,החוורה דרשמ לש ,2022

 14 ונחנא ,ס"נתמה לש קלחה ללכ ךרדב הז ,טרופסהו תוברתה

 15 םינפ ןוחטיבל דרשמ ,ס"נתמל םיפסכה תרבעהב רוניצ םיווהמ

 16 תוברת רתוי ,רמולכ .רפסה יתבל ךייש אלש ,ךוניחה דרשמו

 17 םיידועיה הלשממה ידרשמ תופתשתה לכה ךס .ךוניח רשאמ

 18 החוורה דרשמ .26,213,000 – 2023 תנשל ביצקתה תעצהב

 19  .הקלחמה תולועפו םיילאיצוסה םידבועה רכשב ףתתשמ

 20 ונחנא ,םיילאיצוסה םידבועה לש אשונה יבגל ןייצל הצור ינא מר הררי, ראש המועצה:

 21 תונבל תנמ לע לקש 500,000 לע החוורה דרשממ עויס ונלביק

 22 םייקש יפכ ,םייתוכיא ,םיילמרונ םירדח םיילאיצוסה םידבועל

 23 םינבמה לש הינבל אצנ בורקב םשה תרזעבו ץראב םוקמ לכב

 24  .םיילאיצוסה םידבועה תבוטל הלאה

 25 םיסדה ,יטרקומדה ,םיידוסיה רפסה יתב 1.9.2022-המ לחה מר אשר שמע:

 26 דרשמ דודיעב ןפג תינכותל ורבע יאקירמאה רפסה תיבו

 27 תינכותב הצעומהו ךוניחה דרשמ תופתתשה טוריפ ,ךוניחה

 28 תוברתה ,עדמה דרשמ .תגצמה לש םיאבה םידומעב םיאצמנ
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 1 ומכ .לקש 126,000 ךסב היירפסה תלעפהב ףתתשה טרופסהו

 2 תשמשמ הצעומה .יתליהקה זכרמה תוליעפב תפתתשמ ,ןכ

 3 םינפ ןוחטיבל דרשמ ,יתליהקה זכרמל דרשמה ןיב רוניצ

 4  .רפסה יתבב םירטושה תואצוהב ףתתשמ

 5 תואצוההו 97,450,000 אוה ביצקתה לכ ךסש ונרמא – תואצוה 

 6 לכ ךסמ 31% םיווהמש ,30,254,200 רכש ונל שי ,תוקלחתמ

 7 תיביקצת היסנפ רתוי ןיא '94 תנשמ ,תיביצקת היסנפ .ביצקתה

 8 ,תרבוצ היסנפל ךלוה הלעמו '94 תנשמ סנכנש ימ לכ ,תושרב

 9 ונחנאו תיביצקת היסנפב םה '94 ינפל ודבעש םידבועה לבא

 10 ,2023-ב םלשנ ,4,051,200 תיביצקת היסנפ םימלשמ םויה

 11 ,57,809,600 – תולועפ .ביצקתה לכ ךסמ 4% םיווהמ םהש

 12 .םירבדה לכ תא טרפנו רובענ ונחנא ףכת .59% םיווהמ םהש

 13 2021-ב ,םירכוז םתא םא .תוולמ ןועריפ ונל ןיא ,תוולמ ןועריפ

 14 דצבם ג םימושר הנונרא תוחנהו תוולמ ןועריפה לכ תא ונרגס

 15  .5,335,000 תואצוהה

 16 דצב הצעומה לש ביצקתה תעצה .דבכה קלחה הז וישכע 

 17 תנשל תיללכה הלהנהב לודיגה רקיע ,97,450,000 – תואצוהה

 18 .2022 תנשב השיוא אלש תורבזגב הרשמ בוצקתמ עבונ 2023

-ב הז תא םיריזחמ ונחנאו ונלטיב ונחנא ,םירכוז םתא םא 19 

 20 .תאזה תונובשחה תלהנמל עיגהל חילצנש הווקתב ,2023

 21 תורקייתהה םדקמ .ינויגה אל הזו םידבוע ינש םע עגרכ ונחנא

 22 רבוטקואב ,2023 תנשב תוריחבל תואצוה ונסנכהו 4% רכשב

 23  .200,000 ונסנכה ,תוריחב ונל שי

 24 ?ךלוה הז המ לע ב:מר זוהר אברמו

 25  .תוריחבה םוי תובקעב הצעומל שיש תואצוהה לכ לע מר אשר שמע:

 26  ?שי תואצוה הזיא מר זוהר אברמוב:

 27 ...תויפלקה תא מר אשר שמע:

 28  .תמלשמ הצעומה ינכטה דצה תא מר דרור ריבובסקי:
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 1 הצעומה ,ביבסמ שיש הלאה תואצוהה לכ .ןויקינ ,הרימש אשר שמע:מר 

 2 ירה .תומדוקה תוריחבב ומכ הז תא יתבצקת ינאו תמלשמ

 3 םימדוקה הז ,םתא אל הז ,תומדוקה תוריחבה תא םג ונבצקת

 4 תמדוקה םעפב .200,000-ל םיעיגמ אל ונחנאו ונרשיא ,ויהש

 5 תא יתראשה ינא לבא ,165,000-ל ךרעב ועיגהש תואצוה ויה

 6  .םינש שמח ורבע תאז לכב יכ 200,000 הז

 7 – ןומימה תואצוה .תוכורא תואוולה הצעומל ןיא – תוולמ ןוערפ 

 8 ביצקתה תעצה לכ ךסמ 0.4% םיווהמ םהש ,375,000 ךרעב

 9 רכש ןוכדעמ עבונ םיימוקמה םיתורישב לודיגה רקיע .ליגרה

 10 תפסות הפשא יוניפ ,200,000 תפסות תובוחר יוקינ ,4%

 11 תפסות א"גה ,335,000 תפסות תבלכב המחלמ ,140,000

215,000.  12 

 13  (הבישיה תא הבזע ינימק ויז)

 14 ירחא קרו ביצקתל םהלש רושיא לבקל םיכירצ ונחנא א"גה 

 15 ינלבק לע חוקיפ .הפל הז תא םיסינכמ ונחנא םהלש רושיאה

 16 יללחו האושל ןורכיזה םוי ביצקת ,לקש 60,000 לש תפסות ןוניג

 17 הז ,ונמכיסש ומכ ,לקש 410,000 תואמצעה םוי ברעו ל"הצ

 18 ביצקתה תעצהב .הרבעש הנש תמועל לקש 10,000 לש לודיג

 19 תחטבא רתוי ןיא ,םיעוריא תחטבא תואצוה ולטוב 2023 לש

 20 דע הרימשה תרגאמ אצוי לכה ,ליגרה ביצקתב םיעוריא

 21  .הרימשה לע הנוממה ,םינפה דרשמ רושיאב לקש 200,000

 22 ?רושיאל ףופכב הזש וא רושיא ונלביק ון:שיר אידלס 'גב

 23 לש אשונב הצעומל שיש תודבכה תויולעה ללגב הזש ,רושיא שי מר אשר שמע:

 24 ןפואב ונשקיב ונחנא ,םיחותפ םיעוריא םה ונלצאש ,םיעוריאה

 25 ורשואי הצעומלש ,דואמ השק הז לע דבע רורדו גירח

 26  .הרימשה תרגא לש ןרקהמ הז תא םימלשמ ונחנאו ,200,000

 27  .דואמ בושח הז ,דובכה לכ שיר אידלסון: 'גב
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 1 ןוילימ 1.2 ךסב ןוטיקמ עבונ הסדנהה תקלחמב ןוטיקה רקיע מר אשר שמע:

 2 ,1.2 לש לודיג ונרשיא םיעגר המכ ינפל ,םירכוז םתא םא .לקש

 3 ילטיהש ,ונלש תוכרעהל יכ הזה לודיגה תא םידקמ ינא

 4 ןוטיק היהי אלא ,2022 תנשב ומכ חומצל וכישמי אל החבשהה

 5  .2022 תמועל 2023 תנשב

 6 תאו לודיגה תא טרפמ ינאש המ לכ ,וארת .115,000 לש לודיג 

 7  .לכה תא זכרמ טושפ ינא .תורבוחב םכלצא אצמנ ןוטיקה

 8  .ונארקו ךתיא ונבשי ,םיעדוי ונחנא שיר אידלסון: 'גב

 9 .םתארק םתאש המ לכל םוכיס ,תזכורמ הנומת ולבקתש ידכ מר אשר שמע:

 10 אלל תוכימתה ףיעס ,4% רכש – תוברתה יפיעסב לודיגה רקיע

 11 :טוריפה ןלהל .לקש 250,000 לכה ךס ,2022 תמועל יוניש

 12 םירבדמ ונחנא ,לקש 170,000 רעונ תועונת ,הזל בל ומיש

 13 הנש ומכ ראשנ 250,000 ,בל ומישת ,תוכימתה לע עגרכ

 14 תתל אולה םיכירצ ונחנא ,לקש 170,000 רעונ תועונת ,הרבעש

 15 החוורו לקש 30,000 הליהקו תוברת ךוניח ,רבד לכל תרתוכ

 16  .לקש 250,000 לכה ךס ,לקש 50,000

 17 30,000 ךסב םיבוצקת – הליהק ירשקו השיאה דמעמ םודיק 

 18 החוור .תדרפנ תגצמ ול שי ,וילא עיגנ ונחנא ףכת – ךוניח .לקש

 19 ףוס ףוסש הווקתב ,הקלחמה ינקתל תורשמ 1.8 המלשה –

 20 ןיב םתחנ שדח רכש םכסה .הז תא שייאל חילצנ הנשה

 21 ,םישרפהה תא ולביק םה ,םיישדוח ינפל םיילאיצוסה םידבועה

 22 הרוצב הלע םהלש רכשה ,םייתוהמ דואמ םה םישרפהה

 23 םדקמ תא ,שדחה םכסהה לכ תא ונחקלו תיתועמשמ

 24  .ביצקתה תרגסמב ,תורקייתהה

 25 תא ונל ןיא – תיתד הצעומ .2.5%-ב ולעוה תולועפה יפיעס 

 26 2022-ב ומכ הז תא ונבצקת ונחנא ,2023 תנשל רושיאה

 27 רושיאה תא םילבקמ ונחנא ,ותוא םיאתנ ונחנא ביצקת ןוכדעבו

 28 הלשממה שאר דרשמ תותדה דרשממ תיתדה הצעומה לש
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 1 הלשממ ןיאו ביצקת ןיאו רחאמ .הז תא רשאל םיביוחמ ונחנאו

 2 2022 לש ביצקתה תא ונחקל ,עגרכ ונעציב ונחנא ,םולכ ןיאו

 3  .2023 תא ונבצקתו

 4 רכש ימכסה יפ לע הצעומה ידי לע תמלושמ תיביצקתה היסנפה 

 5  .4% אוה םדקמה היסנפה יבגל םג ןאכמו

 6 םתדובע ומייסש םידבועל םייוציפ םולשת – םייוציפל השרפה 

 7 השרפהה .450,000 לש השרפה ונעציב ונחנא ,הצעומב

 8 תא לביק ימ תוארל רשפא הנש לכש ךכ דחא ףיעסב תזכורמ

 9 יפיעס לכב רזופמ אלו דחא ףיעסב אצמנ לכה ,םייוציפה

 10  .ביצקתה

 11 ל"כנמ תוארוה יפ לע ליגרה ביצקתהמ 10% ךסב השרפה 

 12 הז ,הז לע ונרביד ונחנא .תוימצעה תויושרל םינפה דרשמ

 13 דצבו םילובקתה דצב תומשרנ הנונראמ תוחנה .לקש 970,000

 14  .םימולשתה

 15 המ לכ ,הקלחמו הקלחמ לכ לש טוריפה תא םכל שי ןאכ 

 16 ,ןומימ תואצוה ,תוולמ ןועריפ ,תיללכ הלהנהה ,ונרבידש

 17 םימוכסה תא םכל שי ,לכה לע ונרביד ,םיימוקמ םיתוריש

 18 תנשב עוציב תיזחת דחא דצו ביצקת דחא דצב ,הפ םיאלמה

2022.  19 

 20 – תוחנה ,4,051,000 – היסנפ .רכש ונל שי וישכע 

 21 .הז לע ונרביד ,970,000 תודחוימ תושרפה ,5,335,000

 22 הז ,1,140,000 תיתד הצעומ ,450,000 םייוציפל תושרפה

 23 תא לבקנש דע 2023-ב םג הז תא ונבצקת ,2022 לש ביצקתה

 24 .הלשממה שאר דרשמ/תותדה דרשממ רשואש ביצקתה

 25 .ךוניחה תא ,תוברתה את ,החוורה תא םיואר םתא – החוורה

 26 ,יםאשונהמ דחאל כל ע ,לוחכב רכש ,םותכב תולועפ םלכ שי

 27 הלהנהו ןומימ תואצוה ,םיימוקמ םיתוריש ,הסדנה ,ךוניח

 28  .תויללכ
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 1 .30,254,000 – 2023 תנשל ביצקתה תעצהב רכשה לכה ךס 

 2 תורוכשמ יפ לע בשוח 2023 תנשל ביצקתה תעצהב רכשה

 3 תעצהב יללכ רכש .4% לש םימדקמ תפסותו 2022ר במטפס

 4 ,רבזג תרזועל הרשמ 100% בצקות 2023 תנשל ביצקתה

 5 השרפה ללוכ יללכה רכשה .שויא יא בקע 2022 תנשב הלטובש

 6 ימולשת .450,000 ךסב תוקלחמה ללכל השפוח ןוידפו םייוציפל

 7 .םדא חכב יוניש ןיא – ךוניח .4,051,000 ךסב תיביצקת היסנפ

 8 תועייסה לש אשונה הז ךוניחב הלודגה היעבה ,ךוניחב היעב הז

 9 ידי לעם ינתינש םירושיאה סרפנ הנשה לכ ךלהמב .תוישיאה

 10 ונחנא ,םידלי לש האיצי ,םידלי לש הסינכ םג ,ךוניחה דרשמ

 11 םאתהב םימלשמ ונחנא לבא הנש ףוסב ןוכדע םיעצבמ

 12 םימלשמ ,םלוכ תא םילבקמ ונחנא ,ךוניחה דרשמ לש םירושיאל

 13 .הנשה ךלהמב ביצקתה ינוכדע תא םיעצבמו ךירצש המ תא

 14 180% ,1.8 ובצקות 2023 תנשל ביצקתה תעצהב – החוור

 15 .שויא בקע 2022 תנשב ולטובש םיילאיצוסה םידבועה תורשמ

 16 ונרזחה החוורב םגו תורבזגב םג ,םיאור םתא .לכה תא ונרחזה

 17 23-ב םתוא שייאל לכונש הווקת ךותמ ולטובש תורשהמ תא

 18 הנשה ףוסב ןוכדעה תארקל ,23-ב םתוא שייאל חילצנ אל םאו

 19 תא םתלחתה םתא ,רכשב לודיגה תא ןאכ םכל שי .םתוא דנורי

 20 םע היצנדקה תא םימייסמ םתא ,20,700,000 םע היצנדקה

 21 3,913,000 ,תויסנפב יונישט עמכ ןיא – תויסנפ .26,203,000

 22  .לקש 450,000 ונל שיו .לקש 4,051,000 – 2023-בו םימייסמ

 23 םתא םא .הצעומה לש לועפב םידבועה תבצמ תא ןאכ םכל שי 

 24 םתייה םתאו תידיתע םידבוע תבצמ םתרשיא םתא ,םירכוז

 25 יפ לודגל תכלוה וישכע הצעומה .היהי המ דואמ םילהובמ

 26  ,תבצמ רושיא זאמ םייתנש טעמכ ורבע ,הנהו םדא חכב םייתש

 27 םישנאה לכל וניכי ,היהי המ םג הז ,הז ללגב קר היה אל הז שני:-לימור גיל 'גב

 28  .שדחה ןיינבב םידרשמ הלאה
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 1 ,שדחה ןיינבה ללגב אל ונבחרה ונחנא ,םידבוע תבצמ אל ,אל אשר שמע:מר 

 2 לודיגה ללגב ,לדוגה ללגב בושייה לש םיכרצה יפ לע ונבחרה

 3  .שיש

 4  .הלאה םידבועה תא ךירצ אלש רמוא אל הז בובסקי:מר דרור רי

 5 4 ךשמב התנתשה אל טעמכ איה ,םידבועה תבצמ הז ,ולכתסת מר אשר שמע:

 6 ,הלדג הדוהי ןבאב הייסולכואה ,םידבוע תבצמ התוא הז ,םינש

 7 – 2022 תנשל ןקת לכה ךס .איהש ומכ תראשנ םידבועה תבצמ

 8 שי םישנא .תורשמ 28.7 ונל שי םירנויסנפ .תורשמ 138.2

 9 .תואלמ תורשמ לע רבדמ ינא ,םידבוע תניחבמ םג ,רתוי

 10 ךס הז לבא ,תרוכשמ ישולת 250 תויהל םילוכי ,םישנא תניחבמ

 11 יפל ןאכ הז תא םכל שי .לעופב הצעומב שיש תורשמה לכ

 12 לודג יוניש ןיא ,שי םידבוע המכ הקלחמ לכ ,תוקלחמ יפל ,םינש

 13  .םידבוע גישהל רשפא אי ,דבוע לבקל םיצור םא םגו

 14 םלושש רכשה תא ןאכ םכל שי ,2023-ב תוקלחמ יפ לע רכש 

 15 ונל שי לוחכבו םותכב לעופב עוציב ,2022 תנשב הקלחמ לכל

 16 את םיאור םתא .2023-ל םיננכתמ ונחנאש המ ,ביצקתה תא

 17 תואצמנש ,תוקלחמה ראש תמועל דואמ הובג הלוע הז ,ךוניחה

 18 הז ירחאו ךוניחה תקלחמ לש ןיטולחל רורב רנ אוה רנהו הטמל

 19 ביצקתה תעצה לכה ךס – םילובקת ךוניחה ביצקת .םירנויסנפה

 20 לש בכרהה תא םיאור םתא הפ .34,829,000 איה ךוניחה לש

 21 םתא .ולש בכרהה תא םיאור םתא הנש לכב ,34,829,000-ה

 22 ,לקש 27,745,000 היה 2020-ב לבא הז ינפל הנש םתלחתה

 23 םיאור םתא .לקש 34,829,000 םע 2023 תא םימייסמ ונחנא

 24 לכה ךסו ןיטולחל רורב אוה ?ךוניחה תקלחמב לודיגה תא

 25 לש ביצקתה לכ ךסמ 35.7% הווהמ ךוניחה לש ביצקתה

 26  .הצעומה

 27 ונחנא .ךוניחה תקלחמ ךותב תימינפה הקולחה תא םג ונל שי 

 28 לוחכ ,2022-ב עוציב הז םותכ ,בל ומישת ,יללכ להנימ םיאור
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 1 ,ךוניח להנימ ,תימינפה הקולחה תא םיאור ונחנא ,ביצקתה הז

 2 ןבאל ץוחמ םידמולש םידליל הז ,ידוסי ךוניח תרגא ,םידלי ינג

 3 ךוניחה דרשממ םילבקמ םיידוסיה רפסה יתב תשולש ,הדוהי

 4 אצמנ ףסכ המכ םיאור םתא .5,238,000 דחיב הצעומהמו

 5 רפסה תיב – םייטרקומד רפס יתב ?םילהנמה לש םיידיב

 6 םינורהצ ,ולש ביצקתה לכה ךס ,200,000 לבקמ יטרקומדה

 7 רפס תיבה ,330,000 ס"נתמה תועצמאב םילהנתמש

 8 .249,000 לכה ךס ,ןפגל הנשה אוה םג ףרטצה יאקירמאה

 9 דחוימה ךוניחב ונלש םידלי הז ,687,000 – דחוימ ךוניח תרגא

 10 ידי לע לעפומ םג ץיק לש רפס תיב .הדוהי ןבאל ץוחמ םיאמצנש

 11 ללוכ ,3,084,000 ןפג הז ,םיסדה רפסת יב .436,000 ס"נתמה

 12 תועש תנתונ הצעומה – םירובגת .הצעומה לש תופתתשה

 13 איה ,1,800,000 תוביבסב ןוכיתה רפסה תיבב םידליל רובגת

 14 .םיסדה רפסה תיבב הדוהי ןבא לש םידימלתל םירובגת תנתונ

-ל הז תא ונילעה ,םיטנדוטס תוגלמ ,ידוסי לע ךוניח תרגא 15 

 16 – םידימלת תועסה .435,000 ןוחטיבו הרימשו 97,000

 17 םידימלת חוטיב .112,000 תיכוניח החוור .3,940,000

 18 ךוניח תולועפ לכה ךס .56,000 ,תונוש תואצוה .220,000

 19 לש עוציב ןדמוא תמועל לקש 16,713,000 ביצקתה תעצהב

 20 רכשב תופתתשהב ןוטיק ןיידע ,2022 תנשב 16,201,000

 21 בציקתב תופתתשהה .םידלי 100,000-ל ךוניחה דרשמ תוננג

 22 רבסהה ירבדב טרופמכ ,22 תמועל יוניש אלל הרתנו םידליה ינג

 23 לש תופתתשהב 10% לש לודיג שי ,הפ תועט הז .ביצקתב

 24 תמועל 10%-ב םינגה לש ביצקתה תא ונילעה ונחנא .הצעומה

 25 הצעומה תופתתשהב לודגי – םיידוסיה רפסה יתב .2022

 26 לודיג םידימלת תועסה .668,000 רפסה יתב לש ימצע ליהונב

 27 ךוניחל דומיל ימי ולטוב הנורוק בקע ,לקש 563,000 לש

 28  .תועסה ומייקתה אל ,דחוימה
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 1 ,ונלש םיידוסיה רפסה יתב השולש לש ביצקתה תא הפ ונל שי 

 2 דרשממ הצעומהמ ולביק לכה ךס םהש ונל הארמ לוחכה

 3 יפ לע שדחה בוצקתה תא םואיר ונחנאו 2022 תנשב ךוניחה

ד ועו ,הצעומ ,ךוניחה דרשמ לש קלת החא ,2023 תנשב ןפג 4 

 5 תואצוהר ובע רהספ יתבל םירזהל םיכישממ ונחנא ,צהעומ םעפ

 6 הז תא םיריבעמ ונחנאו הז תא םלשל הכירצ הצעומה .למשח

 7 םירבד שי זא .הזמ וחיוורי םהש הנווכ ךותמ רפסה יתבל

 8 םהל יםריבעמ אל ונחנאש םירבד שיו םהל םיריבעמ ונחנאש

 9 לכל דחא זרכמ םישוענו חנא יכ רפסה יתב לש ןויקינ ,ןוניג ומכ

 10 לבא .םיעצבמ ונחנא ןוניג ,םיליעפמ ונחנא ןויקיז נא ,פרסה יתב

ו נחנא ,ימצע לוהילנ רפסה יתבל ריבעהל םילוכי ונחנאש הפיא 11 

 12 רפסה יתבב םידימלתה רפסמ לכ ךס .ימצע לוהילנ םיריבעמ

 13 733 ונל שי יבא תיבב ,םידימלת 704 לנו יש רכבב – םיידוסיה

 14  .םידימלת 618 םינושארב ,םידימלת

 15 תוינלהנמ לומגו םיריכזמ ,םיתרש רכשב ףתתשמ ךוניחה דרשמ 

 16 ןפגב ףתתשמ ךוניחה דרשמ ,לקש 600,000-כ לכה ךסב

 17 רחוב רעונ ןוגכ תוליעפה תא עבוק ךוניחה תקלחמ להנמ .יתושר

 18 ,ץיקב רעונ ריע .481,000-מ קלח אוהש אשונ הז ,ךרדכ ךרע

 19 .ןפגהמ קלח הז ,שדח 481,000 ,שדח לכה הז ,טרופס בוצקת

 20 אוה ,הדוהי ןבאב ךוניחה תקלחמ להנמ לש לסה ארקנש המ הז

 21 אוהש םיאשונה תא רחוב אוה ,481,780 ןפג לע לכה ךס לבקמ

 22  .ףסכה אצוי הז לעו םהב דקמתהל הצור

 23 ?רפסה יתב תשולש לע סרפתמ 481,000 מר יוסי אלבז:

 24 רעונ השוע אוהשכ .רפסה יתבל קר אל ,הדוהי ןבאב רעונה לכל שר שמע:מר א

 25 להנתמה ז ,רפסה תיב ךותב להנתמ אל הז ,ךרדכ ךרע רחוב

 26  .הדוהי ןבא לש רעונה תקלחמב

 27 ?רוחבל ול ץעיימ ימו מר משומר לוי:
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 1 תא לבקל םיכירצ אוה םגו רפסה יתב ילהנמ םג .רחוב אוה מר אשר שמע:

 2 ןיכמ אוהשכ ,חקפמ שי רפס תיב לכל .םיחקפמה לש רושיאה

 3 ףסכה לכ תא םילבקמ םה אולה ,תיתנשה הדובעה תינכות תא

 4 להנמו רפס תיב לכ ,תיתנשה תינכותה תא םיניכמ םה ,םהילא

 5  .תחקפמה לש רושיאה תא לבקל ךירצ רפסה תיב

 6  .היהי המ עבוק אוה לבא מר משומר לוי:

 7 רקיע לבא ךוניחה תקלחמ להנמ לש רושיא םג לבקמ אוה .ןכ מר אשר שמע:

 8 תקלחמ להנמ רבד ותוא .חקפמל להנמה ןיב אוה רושיאה

 9 אוה ,481,000-ה לש עטקב םינכתה תא עבוק אוה ,ךוניחה

 10  .רושיא לבקל ךירצ

 11 .דבל עבוק אל אוה .דבל עבוק אוה םאה הז לאוש רמושמש המ מר הררי, ראש המועצה:

 12  ,רפסה יתב לכו ולש לסה הז ךוניחה תקלחמ להנמ

 13  ?םיאשונה תעיבקב ותיא ימ לבא ,ןכ י:מר משומר לו

 14 םה ,תוצעויהו םיצעויה ,יכוניחה תווצה ,רפסה יתב ילהנמ עצה:מר הררי, ראש המו

 15  .םישבגמ

 16  .רדסב ,יקוא ,םהיניב םה מר משומר לוי:

 17 רפסה תיב .תונמזהה ךרד רבוע לכה הז ,ףסכ םילבקמ אל םה מר אשר שמע:

 18 םילוכי םה ,םירבוש םילבקמ םה .ףסכב הז תא םילבקמ אל

 19 ,םירבוש םילבקמ םה ,תינכותב ושע םהש המל םאתהב ןימזהל

 20  .םתוא עבוק ךוניחה רדשמש תורבח ינימ לכל תואצקה

 21 ןפג תינכותב ךוניחה דרשמ תופתתשה – םיסדה ןוכית רפס תיב 

 22 הז ,ןפגב םיפתתשמ אל ונחנא .לקש 1,413,000 ךס – םיסדהב

 23 םתא ףכת ,זאו ףסכ תנתונ אל ו"ציו לבא ןפגב תפתתשמ ו"ציו

 24 979 ג"פשתב םידמול םיסדה רפס תיב .ונישע ונחנא המ וניבת

 25 תופתתשה .םידימלת 1,039 ודמלי ג"פשתבו ונלש םידימלת

 26 ,םידומיל תנשל לקש 869 איה דימלת רובע העבקנש

 27 איה הצעומה תופתתשה לכה ךס .הצעומה לש תופתתשה

 28  .דימלתלו רובגתל הז ,לקש 1,668,100
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 1 ידכ רובגת תועש 1,800 דוע םינתונ ונחנאו הרגאה לש אשונ הז ראש המועצה:מר הררי, 

 2  .םידליה תא קזחל

 3 102 'ט – 'א תותיכב הנשה םידמול יטרקומדה רפס תיב מר אשר שמע:

 4 רפס תיבה לכה ךס .הדוהי ןבא ידימלת לע רבדמ ינא .םידימלת

 5 102 ,עבר ךרעב הווהמ ,ונלש ךרעב םידלי 400 הז יטרקומדה

 6 ןפג תינכותב ךוניחה דרשמ תופתתשה ,הדוהי ןבאמ םידימלת

 7 תופתתשה ,לקש 130,000 ךסב םכתסמ יטרקומד רפס תיב

 8 םג .םיטילחמ ונחנא אל הז ,הצעומה יד לע תעבקנ אל הצעומה

 9 אוה ,ךוניחה דרשמ לש איה הטלחהה ,ונלש רפסה יתב יבגל

 10 הז תא ונל הכנמ אוהו םכלש קלחה המ הצעומל רמוא

 11 רפסה תיב יבגל ולש העיבקה .הצעומל םיעיגמש םיפסכהמ

 12  .לקש 70,000 םינתונ ונחנא ,130,000 םינתונ םה ,יטרקומדה

 13 ...יאקירמאה רפסה תיב יבגל 

 14 ?םידימלת םידמול םש םג שיר אידלסון: 'גב

 15  .םיינש וא דחא םש שי מר אשר שמע:

 16  .ףסכ הברה ךכ לכ םילבקמ םהש הז ךיא זא שיר אידלסון: 'גב

 17  .רפס תיבכ םילבקמ םה מע:מר אשר ש

 18 .ןפגל םתוא סינכה ךוניחה דרשמ מר הררי, ראש המועצה:

 19  .םג הז לע רבדא ינא ףכת מר אשר שמע:

 20 ןבא ידימלת 100-המ רתוי םילבקמ םהו םיינש וא דחא דימלת שיר אידלסון: 'גב

 21  .יטרקומדבש הדוהי

 22  .ריבסא ףכת ,םולכ דוע םילבקמ אל םה מר אשר שמע:

 23  .ללכב םהל ונתנ אל ונחנא .ונחנא אל ,עבוק ךוניחה דרשמ הז אש המועצה:מר הררי, ר

 24 ויהת ,והשמ םכל דיגהל הצור ינא לבא ,ךוניחה דרשמ 192,087 מר אשר שמע:

 25 ףסכה תא הצור ךכ לכ אל הארנכ יאקירמאה רפס תיבה ,םיעוגר

 26 דרשמל ךמסמ םוש וריבעה אל הפל יתעגהש דע םה ,הזה

 27 יתאבש ינפל הז תא ונקדב ונחנא ,םילבקמ אל ןיידע םה ,ךוניחה

 28 תא הצעומהמ תוכנל ליחתה רבכ ךוניחה דרשמ ,הבישיל
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 1 יאקירמאה רפסה תיב יבגלו םירחאה רפסה יתב יבגל םימוכסה

 2 הארנ ,ביצקתל הז תא סינכהל ךירצ יתייה לבא ודירוה אל םה

 3  .הנשה ךלהמב להנתמ הז ךיא

 4 יפל דימלת רפ יפל ךלוה הז םא תינורקעה המרב הניבמ אל ינא שיר אידלסון: 'גב

 5  .םידימלת לש בושיח

 6  .ךוניחה דרשממ םימותו םירואכ הז תא ונלביק ,עדוי אל ינא מר אשר שמע:

 7 םידימלת ינש ךל שי ,לגרס שי ?םימותו םירוא תרמוא תאז המ מר יוסי אלבז:

 8   .םש

 9 םהל שי .רפס תיבל ךוניחה דרשמ ידי לע ועבקנש םימוכסה הז מר אשר שמע:

 10 תיב .דמול ימ םילכתסמ אל םה .םיעבוק םהו םהלש תואחסונ

 11  ,הדוהי ןבא לש טופיש חטשב אצמנ רפסה

 12  .יל רמוא התאש המ הז ,דימלת רפ אל איה החסונה מר יוסי אלבז:

 13  .הדוהי ןבא לש דימלת רפ אל מר אשר שמע:

 14  .הצעומה לש הטלחה אל ,ךוניחה דרשמ לש הטלחה הז מר הררי, ראש המועצה:

 15  .תונורקע הזיא לע תעדל יתיצר ,יל רורב הז ר יוסי אלבז:מ

 16 םיעבוק םהו לגרס שי ןפג .ןפגל םתוא סינכה ךוניחה דרשמ מר הררי, ראש המועצה:

 17 אוה לבא רושיאה תא ונתנ אל םה ,רמוא רשאש יפכ עגרכ .המכ

 18  .תתל לכונ ,רושיאה תא ואיבי םא .ביצקתל הז תא סינכהל בייח

 19 דרשמ לומ הז תא ורשיא אל םה ,םירושיאה תא וריבעה אל םה ר שמע:מר אש

 20 רשאל שקבמ ינא .הז עגרל דע הלועפ םוש ושע אל םה ,ךוניחה

 21  .חותיפה ביצקתל םירבועש ינפל 2023 תנשל ביצקתה תא

 22  ?תולאש שי םאה מר הררי, ראש המועצה:

 23 תתל ,רשפא םא ,וניצרו הצעומב חוקיפה אשונ תא ונל שי .ןכ מר זוהר אברמוב:

 24  .'וכו תוסנק ,תוחודמ 2022 תנשב ונסנכה המכ םינותנ תצק ונל

 25 ינאו דרשמל ילא אובל לוכי התא לבא הפ םינותנה תא יל ןיא מר אשר שמע:

 26 חוקיפה תואצוהש דיגהל לוכי ינא .םינותנה אולמ תא ךל ריבעא

 27 תואצוה לבא ,םיקיודמה םימוכסה תא יל ןיא ,תוהובג רתוי ןיידע

 28  .תוסנכההמ תוהובג רתוי חוקיפה
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 1 תקסעומ 21 רבמטפסמ לחה רזע יקוח לע חוקיפש ארוק ינא יכ מר זוהר אברמוב:

 2  .הזה לע לקש 150,000 ונל תחקול איה קרו ןואלמ תרבח

 3  .םינופוסמה הז ןואלמ מר אשר שמע:

 4  .ונל שי ץעויל .הזה ףסכה תא םיסינכמ אל ונחנאו מר זוהר אברמוב:

 5  ,תוסנכהה לכה ךס זא ,ןוכנ מר אשר שמע:

 6  .הסנכנ קר תאזה הרבחה ,בגא ךרד מר הררי, ראש המועצה:

 7  .21 רבמטפס מר זוהר אברמוב:

 8 תורבחה לכ ומכ ונכלה םויהו ינדי ושע ןמזה לכ יכ הסנכנ ,ןכ מר הררי, ראש המועצה:

 9 שי ,דחא ףא םע בירל ךירצ אל חקפה ,האב הרבחה ,תורחאה

 10  .הזה תא ול

 11  ?ונל סנכנ ףסכ המכ ,יפוי מר זוהר אברמוב:

 12  .לודג אוה תואצוהל תוסנכהה ןיב רעפה מר אשר שמע:

 13 דיגי אוה ,רשאל תכלל לוכי התא ,תרוקיב תדעו רבח התא ,רהוז מר הררי, ראש המועצה:

 14  .קוידב ךל

 15  .תרוקיב תדעו שאר בשוי ינא מר זוהר אברמוב:

 16 .םוריח תועשל ןוחטיב םדקמכ םיחקול ונחנא 10%-ש תנייצ שיר אידלסון: 'גב

 17 10%-דה ךותב םצעב זא ?10% םיחקול ונחנא הנש לכ םאה

 18 ץראב הפ הרקתש תילכלכ הרעס יהשוזיאל םיננוכתמ אל ונחנא

 19 .רבשמ והשזיא וא הנורוקמ ,הממ תעדוי אל ,האצותכ אל איהש

 20  .תולועפה לשו םיריחמ תיילעה לש יפצה םג

-ה לש השרפהה תא םיעצבמ ונחנאו 10%-ב םיביוחמ ונחנא מר אשר שמע: 21 

 22 יבצמל תיביצקת הברזר ונל שי תימוקמ תושרכ ונחנא .10%

 23 דואמ םירבד ,המדא תדיער הלילחו סח ומכ ,םישק םוריח

 24 הריהמ תוליעפל ונסנכנ ונחנאש ,היהש הנורוקב ומכ ,םישק

 25  .הברזר לע םירמוש ונחנא .םידליה ינגבו רפסה יתב ךותב

 26  .הנונרא תיבג אלו מר דרור ריבובסקי:
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 1 .הברזרהמ קלחב וליפא ונשמתשה ונחנא .הנונרא וניבג אלו ,ןכ מר אשר שמע:

 2 םינוזיאל םישמתשמ ונחנאש ח"שלמ 3-4 לש הברזר ונל שי

 3  .הזה ףסכב ,הנורוקה ןמזב הזב שומיש ונישעו םינשה ךלהמב

 4  .הנונרא וניבג אלו םזגו הפשא ליגרכ תונפל ונכשמה הנורוקב המועצה: מר הררי, ראש

 5 לבא םירורב םה םוריחה בצמ .ילש הלאשה התיה אל תאז אידלסון: שיר 'גב

 6 הפ תיתרבח תילכלכ הרעס יהשוזיאל םיננוכתמ ונחנאש ןוויכמ

 7 ונחנא הפיא ,רכשה םג ,תולועפה םג ,רקייתמ לכהש ,ץראב

 8  .םוריחל ליגר אוה 10%-ה יכ ?םירהזנ

 9 הז תא ונטסהו 870,000-ב ונשמתשה אל 2022-ב ,לשמל מר אשר שמע:

 10 םיפיעסב תוקלחמב לודיג תצק היהש הפיא .תוקלחמה ךותל

 11  .10%-ה תא ונדרוהו הז תא ונטסה ,םימיוסמ

 12 ?ונל וקיפסי הלאה 10%-הש רובס התא שיר אידלסון: 'גב

 13 םהש לקש ןוילימ 3 דוע ונל שי ,יתרמא .10%-מ רתוי ונל שי שמע: מר אשר

 14 אלו רמשמ לכמ םהילע םירמוש ונחנאש ,םיפדועב םיאצמנ

 15 הלוכיש ,תיתימא הפורטסטק לש הרקמל ,םתוא םיאיצומ

 16  .תורקל

 17  .הלאשה לע יל הנע הז ,הדות שיר אידלסון: 'גב

 18 ןוחטיב ימדקמ לע תרמושש הדיחיה תושרה ונחנאש בשוח ינא מר אשר שמע:

 19 אל םג תיאמצעו הנתיא תושרכ ונחנא .הלילחו סח ,םירקמל

 20 םינושארה היהנ אל ונחנא חטב ,ונל ורזעיו ואוביש םיפצמ

 21  .ונל ורזעיו ואוביש

 22 ?םירחאל םג םירזוע אל ונחנא הנשה ,ופורפא :דלסוןשיר אי 'גב

 23 םימוכיס ןיא יכ הז תא יתסנכה אל ינא לבא הלאכ םירוביד שי מר אשר שמע:

 24  .ןוכדע עצבל ךרטצנ ,הנשה ךלהמב היהי םא .םולכ ןיאו

 25  .תושלח תויושרל רוזעל םישרדנ ונחנא הנתיא תושרכ שיר אידלסון: 'גב

 26  .הז לע רוביד שי הנשה םג ר אשר שמע:מ

 27  .דחא הפ ?ביצקתה רושיא דעב ימ ?תולאש שי מר הררי, ראש המועצה:

 28  .דחא הפ :דעב 
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 1 תנשל הצעוהמ ביצקת תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 2  .2023 םיפסכה

 3 

 4 :3202 םיפסכה תנשל חותיפ ביצקת רושיא .3

 5 הצעומה ירבח לכ .יתנש ברהו 2023 ,חותיפ יביצקת ינש ונל שי מר אשר שמע:

 6  .2023 תנשל חותיפה ביצקתה תעצה תא ולביק

 7 היהש המ לכ תא יתחקל ינא .יתלביק אל ינא ,םלוכ אל מוב:ר אברמר זוה

 8  .וישכע הז תא האור ינא ,הז תא יל היה אלו הפטעמב

 9 רהוז טעמל חותיפה ביצקת תעצה תא ולביק הצעומה ירבח לכ מר הררי, ראש המועצה:

 10  .בומרבא

 11 םיר"בתה לכ לש תוטרופמ תואלבט ופרוצ ביצקתה תאצקהל :ר אשר שמעמ

 12 רושיאב ןיאש דיגהל ינוצרב .רבסהה ירבדו ןומימה תורוקמ ללוכ

 13  .םיר"בתה לכ לש עוציבל יטמוטוא רושיא םושמ יתנשה ביצקתה

 14 תבישיל אבוי ,ןוכדע וב עצבל שיש ר"בתו שדח ר"בת לכ

 15 עגרכ םיגיצמ ונחנאש תאזה תינכותה .רושיאו ןוידל הצעומה

 16 הצעומה המ .הנשה ךלהמב תושעל םיכלוה המ תינכות איה

 17 רושיאל אבוי שדח רבד לכ לבא הנשה ךלהמב עצבתיש הצור

 18 .הצעומה תפוקב אצמנ הזה ר"בתל ידועייה ףסכהש הצעומה

 19 תא רשיא הצעומה שאר ,םיר"בת 74 תללוכ ביצקתה תעצה

 20 חותיפה ביצקת תעצה .2023 תנשל חותיפה ביצקת תעצה

 21  .לקש 364,998,000 לכה ךסב תמכתסמ 2023 תנשל

 22 םיעיגמ הפיאמ ,םילובקתה תא ,הקולחה תא הפ םכל שי 

 23 רבעמ דיגהל המ יל ןיא .םכלומ הז ,םינושה םיר"בתל םילובקתה

 24  .הזל

 25  ?'א/250/צה הז הפיא מר יוסי אלבז:

 26  .םיסדהל בקעי ןיע ןיב הז 'א 250 מר אשר שמע:

 27  .ןכתשמל ריחמ מר דרור ריבובסקי:

 28  .ןוילימ 112 לש ר"בת שי םש מר יוסי אלבז:
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 1  ,ןטק םוכס דוע שיו ןוילימ 112 ,ןכ מר אשר שמע:

 2  .'א 250 לש תודובעה לכ הז מר הררי, ראש המועצה:

 3 .היחשה תכירבל הז ,2,732,000 שוכר תריכמ מר אשר שמע:

 4 15-מ רתוי ןיא ,לכה הז .לקש ןוילימ 15 םיקנבמ האוולה ,רהוז 

 5  .לקש ןוילימ

 6  .רדסב ,יקוא מר זוהר אברמוב:

 7 םיר"בתה לכ ךסמ ונאצוה ונחנא 2022 דע  – םימולשת מר אשר שמע:

 8 םתא .106,900,000 איצונ ונחנא 2023 תנשב ,123,626,000

 9 יתנש ביצקת היה םדוקה ןוידב .םייתנש בר םיר"בת הזש םיאור

 10 תנשב תואצוה ונל שיו יתנש בר לע םירבדמ ונחנא וישכעו

 11 49,637,000 דוע ןכמ רחאלו 85,498,000 – 2024-2025

 12  .לקש

 13 םנוד 165 לש חטשב היישעתה רוזא חותיפ – םילודג םיטקיורפ 

 14 םינושארה ר"מ 49,000 םינבנ הלא םימיבו םויס תארקל אצמנ

 15 ,ןכ ומכ .הנסחא ינבמו היישעת ,רחסמ ,םידרשמ ,תויונחל

 16 םינוש םיבלשב םיאצמנה םישדח םירוגמ ימחתמ םיחתופמ

 17 ךס ,םנוד 157 לש חטשב ,בושייה לש ימורדה דצב 267/צהב

 18 .244-ו בושייה לש יחרזמה דצב הז 151/צה .תודיחי 432 לכה

 19 דצב הז 250/צה .תודיחי 244 כ"הס ,םנוד 114 אוה חטשה

 20  .תודיחי 802 כ"הס ,םנוד 281 ,בושייה לש ינופצה

 21 122/30 הזש ,עוציב תליחת ינפל םיאצמנ םיפסונ םימחתמ ינש 

 22 תארקל תואצמנ הלא ,ןירדהמ לש תינכותה תאז ,0652867-ו

 23  .ןונכתה ףוס

 24 2023 ךלהמב וילא סנכינ ונחנאש ,374 ,דחא םחתמ דוע ונל שי 

 25 היצנדקה ינפל ורשואש  תוינכותה לכ תא ונמייס הזבו ןונכתל

 26  .תאזה

 27 ?אתונמיה הז מר דרור ריבובסקי:

 28  .122/30 הז אתונמיה ,אל ,אל מר אשר שמע:
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 1 םינש שמח .השדח תינכות םוש הרשיא אל הצעומה םויה דע רי, ראש המועצה:מר הר

 2 לכ לש המישרה תא רכוז התא ,המישר התיהו הככ ונחנא

 3 ,ונינפל רשוא רבכש המ תא םירמוג אלש דע ונרמא ?תוינכותה

 4  .תושדח םישוע אל

 5  .םוקימה תא תעדל הצור קר ינא מר דרור ריבובסקי:

 6  .4 שיבכ לע בושייל תיחרזמ הז 122 מר אשר שמע:

 7 םע ףתושמב ינופצ היישעת רוזאל דלש ןונכתב תאצמנ הצעומה 

 8 ,םילעופ ונחנא םיחטש הזיאב בל ומיש .לארשי יעקרקמ להנימ

 9 ונחנאו .ריע אל הז ,הנטק הבשומ ונחנא ,םירידא םיחטשב

 10 םילעופ ונחנא ,חרזמב םג ,ןופצמ םג ,םורדמ םג םילעופ

 11 םלוא .הינב תודיחי דואמ הברה םע .םילודג דואמ םיחטשב

 12 תארקל הצרהב אצמנ םינושאר רפס תיבב תוברתו טרופס

 13 רפס תיב ןונכת .תויקלחב לעופ ןיידע אוה ,האלמה ותחיתפ

 14 הווקמי נא ,ןונכתה תליחתב ונחנא ה,דוהי ןבאב בושייל ןוכית

 15  .טושפ לא הז ,היצנדקה ףוס דע םייתסי ןונכתהש

 16 ,1.9-מ םיסלכואמ רבכ םה ,יבא תיב רפס תיבב 'ח – 'ז תותיכ 

 17 םה .2023 ראוניב .תותיכב םלוכ םידמול רבכ םידליה

 18 לע רתוול םינכומ אל םה ,םינאוורקב ,בגא ךרד ,םישמתשמ

 19 רפס תיבב הבחרהה תודובע ולחי 2023 ראונימ .םינאוורקה

 20 .םינושאר רפס תיבל סנכיהל םינווכתמ ונחנא 2023 ילויב ,רכב

 21 הדעווב םינוידב אצמנ ןימלעה תיב תבחרהל ע"בת ןונכת

 22 הנשיה היחשה תכירב סרהית ראוני שדוח ךלהמב .תיזוחמה

 23 רתי .הדוהי ןבאב ירטנקה לועפתו הינבל םיזרכמ ומסרופיו

 24 םיר"בתה .הדובעה לש םינוש םיבלשב םיאצמנ םיר"בתה

 25 .2023 לש ביצקתב םיללכנ אל 2022 ףוסב רגסיהל םירומאש

 26 תע הצעומה תאילמ רושיאל אבוי הז ,ורגסיש םיר"בתה תמישר

 27  .רשאל שקבמ ינא  .2022 לש םירפסה תא רוגסנ ונחנאש

 28  .דחא הפ ?דעב ימ ?תולאש והשימל שי מר הררי, ראש המועצה:
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 1  .דחא הפ :דעב 

 2 תנשל חותיפה ביצקת תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 3  .2023 םיפסכה

 4 :5202-3202 םיפסכה תנשל יתנש-בר חותיפ ביצקת רושיא .4

 5 ינא ,םירבדה לכ לע רוזחא אל ינא ,יזוידנרג אל הז 2023-2024 ע:מר אשר שמ

 6 יכ רופיסה תא רומגנ הזבו תונומת עבראל הז תא יתמצמצ םג

 7 אירקא אל ינאו םהילע ונרבע ונחנא םיר"בתה לש טלחומה בורה

 8 2023 תנשל חותיפה תינכותש דיגא קר ינא ,הז תא םג

 9 88 תללוכ ביצקתה תעצה .לקש 386,299,097-ב תמכתסמ

 10 םילובקתה לש תוסנכהה לש םימוכסה תא ןאכ םכל שי ,םיר"בת

 11 .תואצוהה תא ונל ואריש ףקש דוע .הלאה תודובעה תא ונממיש

 12 ברה ביצקתה תא רשאל שקבמ ינאו םינש ךרואל םימולשתה הז

 13  .םכל הדומ שממ ינאו יתנש

 14  .דחא הפ ?דעב ימ ?תולאש והשימל שי מר הררי, ראש המועצה:

 15  .דחא הפ :דעב 

 16 יתנש ברה חותיפה ביצקת תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 17  .2023-2025 םיפסכה תנשל

 18 ,רשאל דחוימב ,תורבזגה תקלחמ לכלו רשאל תודוהל הצור ינא מר הררי, ראש המועצה:

 19 שישכ .וישכע קר אל ,םינשה לכ ךשמב תיעוצקמה הדובעה לע

 20 תושר ונחנא ,ותוא להנל עדויו ביצקתה לע רמושש בוט רבזג

 21 הנש ונל לחאמ ינא ,דובעל ךישמנ ,תושרה לע רומשנ ,הנתיא

 22 הבר הדותו הלועפ ףותישב דובעל ךישמנש ,הבוט תיחרזא

 23  .םלוכל

 24 ננעלה  ישיבהה

 25 

 26 

 27 

 28 יררה יבא                                             רטג ילא



35 
 

 1 הצעומה שאר                                     הצעומה ל"כנמ


