
 
                                                                         1 

     

 מן המניין שיבת מועצה פרוטוקול י

 בתשפ" אדר א'' בא ,2202.20.20 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה  –   מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר   –   מר דימה אפשטיין 

 הצעומ תרבח  –   םייח ךליל ד"וע

 ר מועצהבח  –    מר אור כהן 

 חברת מועצה  –   בוודיה מרקעו"ד קלא

 חבר מועצה  –  טארקר מר בוריס ש

 חבר מועצה  –   מר חיים רואש 

 חבר מועצה  –   מר זכריה חי 

 חבר מועצה  –   מר יצחק פרץ 

 חבר מועצה  –   עו"ד אורן סודאי 

 עצהמו רחב  –   מר אייל וייזר 

 חבר מועצה  –   ים מר עופר אלקי

 

 נעדרים:

 חברת מועצה  –   גב' ענת לורנץ 

 חברת מועצה   –  גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה  –   עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה  –   ריאט מר מקס אפ

 חברת מועצה  –   גב' שרית נס פררו 

 

 פים נוספים:משתת

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

 היועץ המשפטי לעירייה   –   עו"ד אורן ארבל 
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 גזבר העירייה  –    מר מיכה זנו 

 מבקרת העירייה  –   אבירם רכמןגב' קרן ד

 מ"מ מזכיר המועצה  –    אילוז דודמר 

 

 :םויה רדס לע

  ,ןמציו ס"יב – המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח ןונכת 127 'סמ ר"בת .1

 .שדח ביצקת .ךוניחה דרשמ .₪ 119,647 ךסב 

 .שדח ביצקת .םינפה דרשמ .₪ 1,829,213 ךסב ,תיטגרנא תולעייתה 129 'סמ ר"בת .2

 .םינפה דרשמ .₪ 840,060 ךסב ,םידבכ םיילועפת םיבכר תשיכר 130 'סמ ר"בת .3

 .שדחב יצקת 

 ביצקת .תושרה תונרק .₪ 220,000 ךסב ,היריעה לש בכרה יצ גורדש 131 'סמ ר"בת .4

 .שדח 

 .שדח ביצקת .תושרה תונרק .₪ 1,000,000 ךסב ,םימ תויתשת גורדש 132 'סמ ר"בת .5

  ,ע"בת ןונכת + ילכירדא ןונכת תורחת :ןותעגה בחרמ ןונכת 133 'סמ ר"בת .6

 .שדח ביצקת .תושרה תונרקו ןוכישה דרשמ ,תואלקחה דרשמ .₪ 1,250,000 ךסב 

 דרשמ .₪ 7,500,000 ךסב ,ףוחה ךרואל תויתשת םוקישו חותיפ 46 'סמ ר"בת .7

  .םייק ביצקת ןוכדע .תושרה תונרק .21 תורייתה 

 לומ ןשי – ןוכישה דרשמ .₪ 1,150,000 ךסב ,םיחותפ םיחטש םוקיש 20 'סמ ר"בת .8

  .םייק ביצקת ןוכדע .שדח 

 דרשמ .₪ 500,000 ךסב ,םידסיימה – א"דמ "10 בויב וק תפלחה 23 'סמ ר"בת .9

  .םייק ביצקת ןוכדע .שדח לומ ןשי – ןוכישה 

 ןשי - ןוכישה דרשמ .₪ 100,000 ךסב ,"14 ילרבמיק בויב וק תפלחה ,24 'סמ ר"בת .10

 .םייק ביצקת ןוכדע .שדח לומ 

 .שדח לומ ןשי – ןוכישה דרשמ .₪ 303,075 ךסב ,ריעה יבחרב טוליש 134 'סמ ר"בת .11

 .שדח ביצקת 

 ןשי – וןכישה דרשמ .₪ 250,000 ךסב ,"6 בורוזולרא םימ וק תפלחה 135 'סמ ר"בת .12

  .שדח ביצקת .שדח לומ 
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 תומורת יפסכ תלבקל הירהנ ףינס ימואלניבה קנבב ידועיי קנב ןובשח תחיתפ רושיא .13

  .תומורת להונל םאתהב 

 המדקמ תושקבל סחיב היתוצלמה בעניין 31.1.22-מ תוכימת תדעו ילוקוטורפ רושיא .14

 לסרודכה חופיטל התומעה ,(םירגוב) הירהנב יגשיהה טרופסה םודיקל התומעה לש 

  .לגרודכ טרופס ןודעומ הירהנ ר"תיב תתומעו (רעונ) הירהנ 2010 

 םיזרכמה תדעו תטלחהל םאתהב היריעה ל"כנמכ ינאיחלא דוד רמ לש ויונימ רושיא .15

 רכשב ,(תורישכ תניחבל כוועדה הדוקפתב) 10.1.22 םוימ םיריכב םידבוע תריחבל 

 םינפה דרשמ י"ע תורשואמה רכשה תואלבטל םאתהב ל"כנמ רכש 100% לש 

  .וז הרשמל 

 1.2.22-מ לחה ,ריעה שאר ןגסו מ"מ רזוע ,זוליא דוד רמ לש ורכש תאלעה רושיא .16

 דרשמ י"ע תורשואמה רכשה תואלבטל םאתהב 40%-ל 35%-מ 5%-ב ןומא תרשמכ 

  .וז הרשמל םינפה 

  .הצעומה תובישי זכרמכ זוליא דוד רמ לש ויונימ רושיא .17

 

 לו ק ו  פ ר ו ט

 

 ,'ב רדא ,'א רדא הנשה ונל שי .רדא שדוח ,בוט שדוח .םלוכל בוט ברע ע:"ר. מרלי, רה

ני פל םינוכדע המכב ליחתא ינא .חמש תויהל ךירצ םוי 60 הזש םיומרא

  .המצע הבישיל סנכנש

 יהרהנ לש תיתועמשמ יכה תינכותה תא בשוח ינא רבעש עובש ונדקפה 

 לע רבודמ .ריעה לש שדח הקוסעת עבור לש תינכות ,םינורחאה םירושעב

 .הקוסעתל ךרעב רטמ ףלא 600 םכותמ ,יונב חטש לש ףוסב רטמ ןוילימ

 קייצאל םג ,הצועמה ירבחל םג הדות דיגהל תונמדזה וז לכם דוק זא

 הז תא ליבוהש לייאו ןומה םש ועיפשהו הישעת תווצ םע דחיב קסעתמש

  .בר ןמז

 ריעה הדיקפהש תיתועמשמ יכה תינכותה תאז םתס אל רמוא ינאו 

 יתלב הרוצב ריעה תא קזחתש תינכות וז .םינורחאה םירושעב הירהנ
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 המ לכו קטייהו הקוסעתל וויק ךכ לכש םיריעצה .יתעדל רואיתל תנתינ

 ומכ ץיאהל לכה השענ ונחנא ,םשה תרזעב היהי הז זא תיבל בורק ךירצש

 רתויש המכ רשאתתו םדקתת איהש ידכ וזה תינכותב וישכע דע ונישעש

 .ךרדל תאצל לכונשו רהמ

 ידכ רשפא קרש ימ לכ םישגפנ .זגהמ לגרה תא םידירומ אל זאמ ונחנא 

 הז םע דחי .ריעל תיקנע הרושב וז רמוא ינאו הזה העניין תא ץיאהל

 ןונכתהש ונתוא הנכדע איהו הרשה ןאכ הייתה ,6 שיבכ הז תפסונ הרושב

 םימיב תימשר הרושב הארנ ונחנאו ךשמנ ימולש דע הנופצ 6 שיבכ לש

 ונל הבתכ איה ,הז לע יתיא הרביד איה ,הז תא העידוה איה .םיבורקה

 .הז לע יברעמ לילג לוכשא םע תרבדמ איה ,הז תא

 וא לעפמ םיקהל הצריש ימ לכ תא ואיביש םירבדהמ קלח הז 6 שיבכ 

 שיבכ זא ,הירהנ ריעב וילע םירבדמ ונחנאש הזה הקוסעתה רוזאב הרבח

 .בושח הזו הזה לעניין ירקיעה ץיאמה היהי 6

 טרוא תשר םע דחי ריעה תלהנה םויה ונשגפנ ונחנא ,תפסונ הרושב דוע 

 םיפגאה ילהנמ ,ולש תווצה םע דחי ל"כנמה ריעל הנושאר םעפ העיגהש

 ,תיכרע ,תניוצמ תשר ,השדח חור .םתיא ונשגפנ ,יתיא דחי תוקלחמהו

 םייניבה תביטח תא ,רפסה יתב תא חקית איה ,לארשי תנידמב הליבומ

 הישע ךשמהל םתוא ודיעציש קפס יל ןיאו ונלש םינוכיתה תאו

 ךותב לאודיבידניאה תמצעה לש ,םיכרע לש ךוניח ,ךוניחב תיתועמשמ

 הסיפתה תא ,םויה ל"כנמה תא עומשל דואמ יתחמש ינאו תכרעמה

  .ריעל תיקנע הרושב תאז םכל רמוא ינאו םהלש

 םינורחאה םייעובשב הילע םירבדמ ונחנא .תירוביצ הכפהמ ,הרושב דוע 

 29 םע ,םישדח סובוטוא יווק 6 םע ,תיתימא הכפהמ וז זא ,ןומה

 32 םע ,תושדח תונחת תורשע םע ,רתוי תצק וליפא ,םישדח םיסובוטוא

 'חרב ויהיש תונחת םע ,ןותעגב תושדח תונחת ,םישדח םיסובוטוא

  .יקסניטוב'ז

 ,הדיל ילבח שי ,וישכע םהב םילפטמ ונחנאש םינטק םיגאב המכ ונל שי 
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 הפ שי ,םייונישה תא ןיבהל םיכירצ ונחנא םג .לגרתהל ךירצ רוביצה םג

 ,םייעובשב ולאה םירבדה תא רדסנו נחנא .םידימלתה יווק םע תומאתה

 .תיתדוקנ סחייתנ ונחנא זא הלאש לואשל הצריש ימ .םיבורקה השולש

 וישכע וק לכ לע שממ הרובחתה דרשמו סרפסקא ביתנ םע דחי ונחנא 

 קיידל םיכירצ ונחנא הפיא םידמול ,קיודמ ונישע הפיא םידמול ,םידמול

  .הרושב וז לבא ,לפטנ ונחנאו ונמצע תא

 תמוצ דע ביתנ דועב בחרוי 4 שיבכ ,ןמוציעב 4 שיבכ תבחרהל תודובעה 

 רבכ םידבוע וזה תמוצה לעש שדחה 89 4 ,89 תמוצ םצעב דע .ןותעגה

 שיבכה לכ לש הבחרה לע תינכות םישיגמ וישכע לארשי יביתנ .וישכע

 .רהמ הרקי הזש מקווה ינאו ומצע

 הנש ראוניל סחיב םיעקשמ זוחא 150 ודרי ראוניב לכה ךסב ףרוחה יבגל 

 ךישמנ ונחנא .רדסב ונחנא םשה ךורב ,הירהנב ראוניל סחיב וא הרבעש

 יתווצל ,ודודל הבוט הלימ העיגמ הפ םג .תויתתשה לע השק דובעל

 םולשב ףרוחה תא רובענש ידכ תולילו םימי םידבועש םישנאל ,היריעה

  .הדובע הברה דוע ונל שיו

 זכרמ .רקבל אובל הווש ,ןיקשיסוא תנוכשב ךנחנ המבה תויונמואל זכרמ 

 .טלב םג ,לוחמ םג ,ןורטאית םג ,הקיסומ םג ,הריש םג וב שי ,םיהדמ

 תוליעפ םש שי .םידליה תא חולשל ,םירוהה ללוכ ,םלוכל ץילממ ינא

 היה ,הכינחב יתיא הייתה השדחה הצעומה תרבח .זכרמב המיהדמ

 הרוצב דבוע יניירהנ ןורטאית תוארל ,םירש םידלי תוארל םיסקמ

 הברה הזל וניכיח .המבה תויונמואל זכרמ הז .הווש הז ,תמאב .המיסקמ

 ,םידליל םיאתמ הז בגא .םידליה תא חולשל הוושו םייק הז וישכעו ןמז

 .המב תויונמואב קוסעל הצור קרש ימ לכל ,םירגובמל

 םתא ,השדחה טרופסה תירק הז םילעופ ונחנאו קרפה לעש םיטקיורפ 

 וא םש קחשל הלענ רבכ שדוח ךותש דואמ מקווה ינא ,הז תא םיריכמ

 ,רבכ םינכומ םישרגמ םע ונחנא .םישדחה םישרגמה לע תוחפל ןמאתהל

 תונובירטל םיכחמ ונחנא .ןכומ לכה ,םיטפושו תוצובק לש םילספס םע
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 ליחתהל היהי רשפא ,םויהמ שדוח ךות מקווה ינא םייתסי הזה בלשהו

 הרקי הז ,הזל םיכחמ םידליהש עדוי ינאו הזל וניכיח .תוליעפ תושעל

  .רהמ

 בכור וא תוכילה השועש ימ הז םג זא ,תודקרההו םיגיידה חזמ םחתמ 

 םילכ םע וישכע תודקרה םחתמה תא האור השדחה תלייטב םיינפוא לע

 תודקרה םחתמ םש היהי .בחרמה לכ תא ונחתפ ,חטשב םידבועש

 שדח ה'גנינ קראפו תוחפשמל םוקמ ,הבישי תומוקמ םש היהי ,םיסקמ

 ץיקה דעש ןימאמ ינא ,מקווה דואמ ינא .םיבורקה םישדוחב הנבייש

 ,ןותעגה ךפשב קדה לכ תא ףילחהל םג םייסנ זא דע .הז תא םייסנ ונחנא

 תא ,תויליגלגה קראפ לכ תא ץפשנ ,םישדח תוקעמל תוקעמה תא ףילחנ

  .ךירצש המ לכ תא ,םיעבצה לכ תא ,חטשמה לכ

 ץרמה אולמב דובעל ךישמנ וישכע וילע םידבוע ונחנאש הימיה הנבמ תא 

 ,1 לצרה .עבקנש המ לכו תודעסמה תא ,ךירצש המ תא םש רצייל ידכ

 היריעה תלהנה .גורדש דובעל ךלוה 1 לצרה לש ירחסמ זכרמ ,רכיכה

 הנימזה ,הזה ירחסמה זכרמב םיסכנה ילעב לכל המידקמ הגצה התשע

 המ םש םירחוסל וגיצה ריעה תסדנה םע דחיב ל"כנמה .לעירייה םתוא

  .תויהל ךלוה

 ,שיגנ ,ןימזמ זכרמ היהיו םיבורקה םישדוחב גורדש רובעי הזה זכרמה 

 רעס לבומ לע תודובעה .םויכ הארנ אוהש הממ הפי רתוי הברה

 העיגהש הרובחתה תרש םג ,ןאכ ויהש םירוקיב ינשב ,ןבומכ תוכישממ

  .הלש תווצה םע ןאכל

 .ולש תווצה םע ןאכל עיגה ןהכ ריאמ יתרבחה ןוחטבהו החוורה רש םג 

 רשה ,דואמ ורזע אוה םגו הרובחהת תרש םג ,דואמ ונל רזעש תמאה

 החוורה תקלחמ תא ריבעהל כלונ ונחנאש ידכ לודג ביצקת ריבעה

 םייתרבח םיתורישל הקלחמה תא איצוהל םיצור ונחנא .מהעירייה

 לע םידבוע וישכע ונחנא ,םשה תרזעב הרקי הז .הצוחה היריעה ןינבמ

 הז תא רדסנו ןנכתנ ונחנא ,ולא םימיב הז לע דבוע ריעה סדנהמ ,ןונכת
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  .הבניין ךותב תבשל יםכירצ אל םה .הצוחה םתוא איצונו

 ,לילגהו בגנה חותיפל רשה םג אוהש ריכזמ ינא ,תואלקחה רש םע ונשגפנ 

 ןגס םע ,תד יניינעל רשה םע ,בוזובזר לאוי תורייתה רש םע ,ררופ דדוע

 לארשי תנידמב םויה הירהנ ,תושבי םירע םורופב ונפתתשה .הלכלכה רש

 ודוד םגו רגנל רושקש המ לכו תויתשתב לופיטל אמגודכ ונתוא םיחקול

 םורופב תוצרהל יתשקבתנ ינאם גו תומוקמ ינימ לכב תוצרהל ךלוה

 םגו בויב גם ,רגנ םג ,םימ םע תודדומתה לש הזה העניין לע םירע ישאר

 לכב בגא הנידמה לבא, הדובע הברה ןיידע ונל שי םדוק יתרמאו זוקינ

  .הזה עוריאה םע םידדומתמ לארשי תנידמב םג ,םלועה

 חוכ רשיי ,םורחל תושרה תונכומה םוחתב םיבכוכ 5-ב התכז הירהנ 

 ונחנה .הזה בעניין םג תרדהנ הדובע םישועש ולש תווצלו יבוקל

 דיל םג ,רוביצ תודסומב ,רפסה יתבב םג ,ריעב םימיוסמ תומוקמב

 זא םהב םתלקתנ אל םא .תינורטקלא תלוספ ףוסיאל םילכימ היריעה

 ,בושח הז ,תינורטקלא תלוספ ףוסיאל םילכימ ,םעפ דוע םסרפנ ונחנא

 .ושמתשת

 לש הרגש ןיעמל ונסנכנ רבכ ונחנא ,םלוכ ומכ ונלש בצמה הנורוקה יבגל 

 קר דיגהל רחוב ינא זא ,תינומה הקבדה שממ הפ שיש הזה ןורקימואה

 הבוט הלימ העיגמ הפ תמאב ,ןייצל הצרוי נאו םילהנה לע ודיפקת

 ןג אל וליפא ונרגס אל ונחנא ,םינגה תקלחמלו בעירייה ךוניחה להנימל

 לש ,הלש תווצלו תנעל ופאש הזו ונחלצה ךיא לא יודע ינאש תמאה .דחא

 לגנ'גל שממ הז ,םינג ונרגס אל .תועייסה לע יארחאש ימ לש ,םדא חוכ

 לארשיב הדיחיה ריעה ונחנאש בשוחי נא ,בכרומ עוריא הז ,תועייס םע

 .טושפ אל הזש תורמל הזה בעניין החילצהש

 םג ,םירומ םג ,תוננג םג ,תועייס םג ,םיקבדנש ךוניח יתווצ טעמ אל שי 

 ינא זא ,וזה הרגשה םע ךישמהל םיסנמ ונחנאו רפסה יתב ךותב תורומ

 שממה הפוקתהמ דואמ רהמ אצנו ונלוכ דיפקהל ךישמנש מקווה

  .והז .תאזה תרגתאמ
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 ,אבה עובש הירהנ ריעה ריקי סקטל םכלוכ תא ןימזהל םויסל הצור ינא 

 סקטה .תיבב םיבשותה לכל בייל רודישב רבעוי סקטה .ראורבפב 10-ב

 ולבקת םתא .םינמזומ הצעומה ירבח לכש ןבומכ ,םינבל די תיבב םייקתי

 ,חילשה עיגה רבכש מקווה ינא ,םכילא יתחלש ינא ,תרדוסמ הנמזה םג

 ינאו הב ונלחתהש תרוסמ וז ,ריעה יריקיל בושח הז ,הבושח תוחכונה זא

 .הבושח דואמ תרוסמ ,ךישמנש מקווה

 םימי ,תובר תועש הירהנ ריעל םימרותש םישנא הברה הפ שי ףוסב 

 השענו הדות םהל ריקוהל ךירצו תובדנתהבו םנמזמ תובר םינש ,םיבר

 .תופצל ןמזומ ןבומכ רוביצה םג ,םינמזומ םכלוכו .דבכמו דבוכמ סקט

 .ודוד השקבב .הצעומה תבישיל רובענ .םינוכדע ןאכ דע ,והז

 

 746,911 ךסב ,ןמציו ס"יב – המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח ןונכת 721 'סמ ר"בת .1

 .שדח ביצקת .ךוניחה דרשמ .₪

 – המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח ןונכת ןושארה ר"בתה .בוט ברע ד. אלחיאני:

  .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי .ןמציו ס"יב

 

 .שדח ביצקת .םינפה דרשמ .₪ 312,928,1 ךסב ,תיטגרנא תולעייתה 921 'סמ ר"בת .2

  ?דעב ימ ?תולאש שי .תיטגרנא תולעייתה הז אבה ר"בתה . אלחיאני:ד

 ?ילוא תצק ריבסהל רשפא דובר:

 ?2 ףיעס ד. אלחיאני:

 תויחרזמ תונוכש רפסמב ונישע ונחנאש תיטגרנאה תולעייתההמ קלח הז ד. אילוז:

 לבקתהש חותיפ ביצקתמ ,ריעה ןופצ ןוויכל הז תא םיכישממו רדימעבו

 תפלחה תיטגרנאה תולעייתהה ךשמהל דעוימ ביצקתה .םינפה דרשממ

  .הרואתה

  .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ד. אלחיאני:
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 .םינפה דרשמ .₪ 060,048 ךסב ,םידבכ םיילועפת םיבכר תשיכר 031 'סמ ר"בת .3

 .שדחב יצקת

 .הדות ?דעב ימ ?תולאש שי .םידבכ םיילועפת םיבכר תשיכר אבה ר"בתה ד. אלחיאני:

 

 ביצקת .תושרה תונרק .₪ 000,022 ךסב ,היריעה לש בכרה יצ גורדש 131 'סמ ר"בת .4

 .שדח

 .הדות ?דעב ימ ?תולאש שי .היריעה לש בכרה יצ גורדש אבה ר"בתה ד. אלחיאני:

 

 .שדח ביצקת .תושרה תונרק .₪ 000,000,1 ךסב ,םימ תויתשת גורדש 231 'סמ ר"בת .5

  .הדות ?דעב ימ ?תולאש שי .םימ תויתשת גורדש ד. אלחיאני:

 

 ךסב ,ע"בת ןונכת + ילכירדא ןונכת תורחת :ןותעגה בחרמ ןונכת 331 'סמ ר"בת .6

 .שדח ביצקת .תושרה תונרקו ןוכישה דרשמ ,תואלקחה דרשמ .₪ 000,052,1

 .ע"בת ןונכת + ילכירדא ןונכת תורחת :ןותעגה בחרמ ןונכת אבה רב"תה ד. אלחיאני:

  ?תולאש שי

 זא תמייק ריעהש הנש 90 טעמכ ךרעב ירחא ףוס ףוס זא .םלוכל בוט ברע רוני:

 לש לארשי תנידמב הזה ידוחייה עוריאהשכ ןותעגה 'דש לע דוקימ שי

 סכנ הז ןותעגהו דחוימ ךכ לכ אוה ריעה זכרמ תא הצוחש יתועמשמ לחנ

 ידרשמ ןכ םואתפ ,םייתנש ינפל שהייתה הפצהה רואל םג ףוס ףוסש

 ידרשמ ומתרנ ,הזה רבדה לש תובישחה תא םיאורו וררועתה הלשממה

 הברהש המ ,תינגא ללכה היארה תא םיאור ףוס ףוסו ונתיא דחי הלשממ

 םויהש איה תועמשמה זא ,הזה בעניין תומכסהל עיגהל היה רשפא יא

 רבדה לכ תא להנל היהי רשפא םיל ךפשה דעו ןותעגה ןגא לש הלעמהמ

 ידרשמ םג ,היריעה םג לש הריבח הפ שיו םלש דחא עוריאכ הזה

 היאר לע המכסה ,היאר הפ שי זא ,םיפסונ םיפוג דעוו הלשממה

 לחנהו ןגאה לכ תא שדחמ ןנכתל היהי רשפאש ידכ תינגא ללכ תיטסילוה

 לש רוביצה ונחנא ויהי םיירקיעה םיחיוורמה ,ריעה זכרמב שממ הצוחש
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  םצעב הירהנ ריעה יבשות

 אוה ומצע לחנה יכ ינוריע עבט לש ןונכת םג ,ינברוא ןונכת םג הפ יש זא 

 ,םידליה תא ךנחל לש חפנ םג הזה רבדל שיו ונלוכ ינפל הפ היהש עבטה

 ריעהם ע ינוריעה עבטה תא ןוכנ ןנכתל ךירצ ךיא ,םידליה ינגב וליפא

 םצעבו .תופצה ילב לחנה םגו ריעה םג דחיב ויחיש רשאפ ןכ ךיא ,המצע

 טדנמה תא לבקיש הכוז םילכירדא דרשמ היהי ףוסב תאזה תורחתהמ

 לע ךרבל ךירצש בשוח ינא .הבושח ךכ לכ ונלש תינכות התוא תא תושעל

  .הדות .הזה רבדה

 ,קר וא םהלש ןונכתה תא םג ללוכ ריחמה י. פרץ:

  ,400-כב יתעדל םכתסמ הז םוי רדסב םימושרש םימוכסה רוני:

 ,1,250,000 י. פרץ:

 ,תורחתה תבוטל םיצקומ ₪ ףלא 400 עגרכ הזה םוכסה ךותמ לבא ,ןכ רוני:

 ,דוע ופסוותי הז לע .ןונכתה תלחתהל סיסבה היהי אוה רתונה ףסכה

 םיעדוי ונחנאש הלשממה ידרשמ לש םיפסכ ופסוותיש םיעדוי ונחנא

 .הדות .ךלהמל םימותר הםש

 הייתה יכ הפיט ונבכעתה בגא .ןותעגה לש הזה בעניין והשמ דיגא ינא ע:"ר. מרלי, רה

 וא הברעמו 4 שיבכ רוזאמ ןותעגה תא קר םישוע ונחנא םא המליד

 ידכ יחרזמ רתויה קלח וליפאו קצנירפש רוזאמ םג ונמצע לע םיחקול

 םגו תיסכתה םג ,תיסכתה םגו ומצע לחנה םג ,ןותעגה לחנ תייעב לכש

 ,הליבחה לכ לע םיכלוהש ונטלחה ףוסב .ןובשחב וחקליי וליאכ תינבתה

  .ומצע בוחרה לע יוניבהו תינבתה םגו לחנה םג תרמוא תאז

 ינש שי תמאב תמאב הירהנל ףוסב ,המצע הרדשה לע םילכתסמשכ 

 תובוחרמ דחא ,המיהדמ הרדש ,הזה בוחרה הז ,םייתימא םיינויח םיסכנ

 הזה בוחרהשכ .ףוחה תעוצר וזו לארשי תנידמב םיבוט יכה רחסמה

 תושר היהנ תושרכ ונחנא לכ םדוק זא ולש יתימאה לקשמה תא לבקי

 םישומישה בוריעו לכה תא גרדשי הזו דואמ רקי אוה הזה סכנה ,הרישע

 םג ,םידרשמ םג ,תואנולמ ,תוריית םג ,רחסמ םג רציי םש היהיש
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 ימל הנונראב החנה זוחא 50 לש הבטה שיו נלוכל ריכזמ ינא .הקוסעת

 תינכות שיגה ,תינכות גיצה וישכע רבכו ,הזה בחרמב קטייה השעיש

 ןותעגה בוחר לע םידרשמ דועו ןולמ ירדח 26 תיינבל םזי רבעש עובש

  .דואמ חילצי הזש קפס יל ןיאש ,ומצע

 ,בוחרה תא םג תגרדשמש תינכותל ליבות ףוסב תאזה תורחתה רוציקב 

 ןויערה הזש ,בחרמב םיקסעה תאו םיסכנה תא חטבו חטבו לחנה תא םג

  .ךילהת לש ופוסב

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

 

 דרשמ .₪ 000,005,7 ךסב ,ףוחה ךרואל תויתשת םוקישו חותיפ 64 'סמ ר"בת .7

  .םייק ביצקת ןוכדע .תושרה תונרק .12 תורייתה

 .הדות ?דעב ימ ?תולאש שי .ףוחה ךרואל תויתשת םוקישו חותיפ ד. אלחיאני:

 

 לומ ןשי – ןוכישה דרשמ .₪ 000,051,1 ךסב ,םיחותפ םיחטש םוקיש 02 'סמ ר"בת .8

  .םייק ביצקת ןוכדע .שדח

 .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש שי .םיחותפ םיחטש םוקיש ד. אלחיאני:

 

 דרשמ .₪ 000,005 ךסב ,םידסיימה – א"דמ "01 בויב וק תפלחה 32 'סמ ר"בת .9

  .םייק ביצקת ןוכדע .שדח לומ ןשי – ןוכישה

  ?תולאש שי .םידסיימה 'חר דע א"דממ לוצ 10 בויב וק תפלחה ד. אלחיאני:

 הזש ךרוצ ןיא זא ןוכישה דרשמ י"ע ועצובי תודובעה ,ביצקת ןוכדע הז מ. זנו:

 .היריעה י"ע עצובי

 .הדות ?דעב ימ .העבצה השקבב ד. אלחיאני:

 

 ןשי - ןוכישה דרשמ .₪ 000,001 ךסב ,"41 ילרבמיק בויב וק תפלחה ,42 'סמ ר"בת .01

 .םייק ביצקת ןוכדע .שדח לומ

 שי .ביצקת ןוכדע ןכ םג ,לוצ 14 ילרבמיק בויב וק תפלחה אבה ףיעס ד. אלחיאני:
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 .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ?תולאש

 

 .שדח לומ ןשי – ןוכישה דרשמ .₪ 570,303 ךסב ,ריעה יבחרב טוליש 431 'סמ ר"בת .11

 .שדח ביצקת

  ?תולאש שי .ריעה יבחרב טוליש ד. אלחיאני:

  .רבסה דובר:

 תא ףילחהל םישרדנ ונחנא תמאב זא ריעה חותיפל הרטמהמ קלחכ . אילוז:ד

 תונוכשב הז תא ונישע .םויה תונוכשה לכב הז תא םיאור ,בוחרה יטלש

 הזה ךילהתה םע רובעל איה הרטמהו תויחרזמה תונוכשב ,תושדחה

 המ אל רבכ אוהש ןשי טוליש אוה םש טולישה ,ריעה לש תונוכשה ראשב

  .ריעה לש תושדחתהה םע בתכתמ ארקנש

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

 

 ןשי – וןכישה דרשמ .₪ 000,052 ךסב ,"6 בורוזולרא םימ וק תפלחה 531 'סמ ר"בת .21

  .שדח ביצקת .שדח לומ

  .הדות ?דעב ימ ?תולאש שי. לוצ 6 בורזוולראב םימ וק תפלחה ד. אלחיאני:

 

 תומורת יפסכ תלבקל הירהנ ףינס ימואלניבה קנבב ידועיי קנב ןובשח תחיתפ רושיא .31

  .תומורת להונל םאתהב

 הירהנ ףינס ימואלניבה קנבב ידועיי קנב ןובשח תחיתפ רושיא ,13עיף ס ד. אלחיאני:

  .תומורת להונל םאתהב תומורת יפסכ תלבקל

 ויהי תואושת ,ןובשחב ולבקתי המורת יפסכש ידועיי ןובשח אוה ןובשחה מ. זנו:

 לבקתתש המורת לכ .עובצ היהי ףסכהו המורתה לש דועיל שומישל

 ההובג יכה האושתה תא ןתנש קנבה הז רחבנש קנבה .הזה ןובשחל סנכת

  .תומורתל ונתינש תורטמל קר שמשי ףסכהו

 .הדות ?דעב ימ .העבצהל רובענ ד. אלחיאני:
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 המדקמ תושקבל סחיב היתוצלמה בעניין 22.1.13-מ תוכימת תדעו ילוקוטורפ רושיא .41

 0102 לסרודכה חופיטל התומעה ,(םירגוב) הירהנב יגשיהה טרופסה םודיקל התומעה לש

  .לגרודכ טרופס ןודעומ הירהנ ר"תיב תתומעו (רעונ) הירהנ

 .תועט ,החילס ,21 .31.1.22 םוימ תוכימתה תדעו ילוקוטורפ רושיא ד. אלחיאני:

 טרופסה םודיקל התומעה לש המדקמ תושקבל סחיב היתוצלמה בעניין

 (רעונ) הירהנ 2010 לסרודכה לופיטל התומעה .(םירגוב) הירהנב יגשיהה

  .לגרודכ טרופס ןודעומ הירהנ ר"תיב תתומעו

 ביצקתה תא רשאי םינפה דרשמש דע םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח י"פע מ. זנו:

 הממ 1:12 הז ,ךישמת תפטושה תוליעפהש ידכ המדקמ םלשל ןתינ

 הצילממו תושקבה תא הלביק תוכימת תדעו .תמדוק הנשב לבקתהש

 י"ע ביצקתה רושיא דע ומייקתי תויוליעפהש שדוח לכל 1:12 רשאל

  .םינפה דרשמ

  .תאזה העבצהב ףתתשא אל ינא ד ל. חיים:"עו

 ?החילס ד. אלחיאני:

 .תותומעה תחא תא תגציימ ינא .ףתתשא אל תאזה העבצהב ינא ד ל. חיים:"עו

  .הדות ?דעב ימ. העבצהל רובענ אני:ד. אלחי

 

 םיזרכמה תדעו תטלחהל םאתהב היריעה ל"כנמכ ינאיחלא דוד רמ לש ויונימ רושיא .51

 לש רכשב ,(תורישכ תניחבל כוועדה הדוקפתב) 22.1.01 םוימ םיריכב םידבוע תריחבל

  .וז הרשמל םינפה דרשמ י"ע תורשואמה רכשה תואלבטל םאתהב ל"כנמ רכש %001

 ,ל"כנמכ ינאיחלא דוד רמ לש ויונימ רושיא אלחיאני:ד. 

 ,דובכה תא יל ןת ,יל ןת ע:"ר. מרלי, רה

 .השקבב ד. אלחיאני:

 .םיאבה םיפיעסה ינשב ע:"ר. מרלי, רה

 .השקבב ד. אלחיאני:

 היריעה ל"כנמכ ינאיחלא דוד רמ לש ויונימ תא רשאל םישקבמ ונחנא זא ע:"ר. מרלי, רה

 .10.1-ה םוימ םיריכב םידבוע תריחבל םיזרכמה תדעו תטלחהל םאתהב
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 דרשמ י"ע תרשואמה רכשה תלבטל םאתהב ל"כנמ רכש לש רכשב ןבומכ

  .םינפה

 תאלימש ןמזב וישכע דע השוע התאש הדובעה לע חוכ רשייו חמש ינא 

 .הבוט העשב ?דעב ימ זא .םוקמ

 (םייפכ תואיחמ)

 

 22.2.1-מ לחה ,ריעה שאר ןגסו מ"מ רזוע ,זוליא דוד רמ לש ורכש תאלעה רושיא .61

 םינפה דרשמ י"ע תורשואמה רכשה תואלבטל םאתהב %04-ל %53-מ %5-ב ןומא תרשמכ

  .וז הרשמל

 רושיא ,ריכזמ ינא ןומא תרשמ אוה ודוד ,ודוד תא ךיבהל אל ידכו ע:"ר. מרלי, רה

 רמ לש ורכש תאלעה רושיא ,הצעומל איבהל ביוחמ הזו ורכש תאלעה

 רכשה תואלבטל םאתהב 40%-ל 35-מ ,5%-ב 1.2.22-המ לחה זוליא דוד

  .חוכ רשיי .ןיא ?דגנ ?דעב ימ .םינפה דרשמ י"ע תורשואמה

 

  .הצעומה תובישי זכרמכ זוליא דוד רמ לש ויונימ רושיא .71

 םויה דע .הצעומה תובישי זכרמכ זוליא ודוד לש ימשר יונימ רושיאו ע:"ר. מרלי, רה

 העבצהל םליעמ ונחנא זא ,םוקמ אלממ אוהש ןמזמ אל הז תא ונבה

  .הדות ?דעב ימ .הצעומה תובישי זכרמ לש ימשר רושיא

  .בוט שדוח היהיש .הבר הדות ,םירבח 

 

 הבישיה ףוס

 

 

 


