
 

 

 
 1 2020ביולי  1מן המניין אשר התקיימה ביום ד',  ישיבת מועצה

 2 היכל הספורט בשכונת עין שרה.ב

  3 
  4 

 5 . 4-5-6/2020לידיעה בלבד דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה: . 5

 6 

 7 פרוטוקול

 8תב"רים, אני מקריא את  4אני עובר לישיבה מן המניין. יש לנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9זה הנגשה כללית לבתי הספר,  1821התב"רים לפי הסדר. תב"ר 

 10אלף שקלים, יש תב"ר  220הסכום הוא  ההכנסות ממשרד החינוך,

 11אפשר לראות אנחנו מעדכנים את התקציב. ₪, מיליון  1.430קיים על 

 12 ₪ אלף  110פה בפירוט את ההערות לכל אחד מבתי הספר, 

 13 הזה. על התב"ר הצבענו פעם  :מר י. פרץ

 מס'  מס"ד
 תב"ר

 תב"ר סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
 קיים 

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

 ₪  1,430,000תקציב קיים :  1,650,000 1,430,000 220,000 עבודות  220,000 משרד החינוך הנגשה כללית 821 1

 ₪ 110,000לכל אחד מבתיה"ס        קבלניות     לבתי ספר    

 א.שהם,כצנלסון,רמב"ם,הראל,                  

 ,גולדהפסגות ויצמן,רמז,בגין,שחקים,                  

 מדעים ואומנויות.בגין,אוסשקין,                  

 הגדלת תב"ר קיים                  

 ₪  110,000אולפנת הראל                   

 ₪  110,000מח"ט עמל פסגות                   

                    

 תכנון ושדרוג 960 2
המשרד 
 עדכון תב"ר           לפיתוח

   3,250,000   3,250,000 עבודות 3,000,000 הפריפריה  תאורת לד     

         קבלניות   הנגב וגליל ברחבי העיר    

   100,000 100,000     250,000 היטל השבחה      

   3,350,000 100,000 3,250,000   3,250,000   סה"כ    

                    

3 821 
שדרוג צי 

 עדכון  2,250,000 2,000,000 250,000 רכישה 250,000 היטל השבחה הרכב

             של העיריה    
 עלות    10%השתת. הרשות  סוג  הרכב 

                  
 ₪ 446,940 ₪ 44,694 טרקטור עם עגלה

                  
 ₪    565,110 ₪ 56,511 משאית מנוף

                  
 ₪ 567,450 ₪ 56,745 רכב טיאוט

                    

 חדש 210,000 0 210,000 עבודות 210,000 היטל השבחה תכנון והקמת 8 4

 בשבעה מוסדות חינוך:       קבלניות     יביליםמבנים     

 ,1,ויצמן 1בגין -בתי"ס                 

 ,3,מדעים ואומנויות 1אוסשקין                   

 . 1גנ"י  ברוש                   
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 1 זה העלאה, כן ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 .220זה תוספת  :מר מ. אפריאט

 3, רמב"ם, הראל, פסגות, ויצמן, בקיצור, הפירוט כצנלסוןאבן שוהם,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4ולמח"ט עמל  ₪אלף  110 קיים, לאולפנת הראלר זה הגדלת תב"פה ו

 5 ? נמנעים? מי בעד? מי נגד₪, אלף  110פסגות 

 6 נגד  1בעד,  14הצבעה: 

 7, תכנון ושדרוג תאורת לד ברחבי העיר, התקציב הוא 2תודה, תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪8 מיליון  3הסכום הוא הפריפריה הנגב והגליל, לפיתוח משרד מה

 9עדכון  זה  ₪.מיליון  3.250יטל השבחה, סה"כ מה₪  אלף  250ועוד 

 10אנחנו מתחילים לשדרג את העיר ר, אני רוצה לבשר ששל התב"

 11 3-לת העבודה ביהמון כסף, תחזה בתאורה חדשה, יקח המון זמן, 

 12 גליל, מי בעד? שקיבלנו מהמשרד לנגב ₪ מיליון 

 G5? 13רונן, אתה יכול להתייחס שלא יהיה פה  מר ע. אלקיים:

 14. אין, אני מכיר, עוד פעם, אתם קוראים הרבה פוסטים, G5אין פה  ע:"מרלי, רהמר ר. 

 15 מי בעד?  נמנעים? 

 16 איזה משרד אמרת? : מר ח. רואש

 17 הנגב והגליל. אריה מכלוף.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 נגד  1בעד,  14הצבעה: 

 19 . דודו? 3תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 לא ראיתי את ההצבעה. מר ד. אילוז:

 21תקשיבו, עם כל הכבוד, מי שמשחק משחק, מרים, לא מרים,  ע:"מרלי, רהמר ר. 

 22 שתרשום נגד. 

 23 הוא לא רואה...  א. שטרקמן: 'גב

 24 , הוא רואה, הוא מסתכל, תכבדו אותו.3 ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 מה אתה רוצה? א. שטרקמן: 'גב

 26כי הגיע הזמן שתכבדי אותו, תרימו את היד. גם אם את נגד תרימי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27אלף  250השבחה , שדרוג צי הרכב של העירייה, היטל 3את היד. תב"ר 

 28מיליון, עובר  2ר הזה, סך הכל אפשר לראות את הפירוט של התב"₪, 

 29 מי נגד? נמנעים? מי בעד?  מיליון, 2.250-ל
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 1 נגד  2בעד,  13הצבעה: 

 2, תכנון והקמת מבנים יבילים, זה מהיטל אחרוןרביעי ותב"ר תודה, ו ע:"המר ר. מרלי, ר

 3בבתי הספר בגין, ויצמן, מוסדות חינוך  7-זה ב₪, אלף  210השבחה 

 4 מי בעד?  אוסישקין, מדעים ואומנויות וגן ילדים ברוש.

 5 למה הם משתמשים בהם? מה זה המבנים האלה?  מר י. פרץ:

 6 מבנה יביל זה מבנה נייד, זה לא מבנה קבוע.  ש. מולכו: 'גב

 7 מה היעוד? שם? אני יודע מה זה מבנה יביל, מה עושים  מר י. פרץ:

 8 צריך לתכנן. מר מ. אפריאט:

 9חבר'ה, אם אתם רוצים להתייחס תתייחסו לפני ההצבעה, ברצינות,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 המבנים יבילים 

 11 תן להתייחס לפני הצבעה. מר י. פרץ:

 12 אני אסביר, מה? ע:"ר. מרלי, רה מר

 13 איך יכלתי להתייחס? מר י. פרץ:

 14אומרים אני רוצה לדבר על התב"ר, אני מקריא את התב"ר דברו על  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 התב"ר, אבל אם אין כלום אז עוברים להצבעה.

 16 נתתי לך לסיים לדבר. מר י. פרץ:

 17 ך הכל אני אסביר, זה מבנים יבילים, ס ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אני לא מבין, למה, אי אפשר להתייחס?  מר י. פרץ:

 19 אפשר להתייחס בזמן! ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 טיפה סבלנות מר י. פרץ:

 21 איציק, בזמן, אם אומרים אני מצביע ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 התייחסתי, לא ... אל תרים את הקול!  מר י. פרץ:

 23 בזמן! אתה תתייחס בזמן!  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 אני התייחסתי בזמן! י. פרץ:מר 

 25 לא ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 מה לא?! מר י. פרץ:

 27 אם עוברים להצבעה מצביעים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 איציק מר מ. אפריאט:

 29 אם עוברים להצבעה מצביעים, זה הכל! ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 מה החוסר סבלנות הזה?  מר י. פרץ:

 2 ן.אם אתה רוצה תתייחס בזמ ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 אז אל תעשה...  מר י. פרץ:

 4 לא, אפשר להתייחס לכל דבר בזמן ולא ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 מה זאת אומרת? נתתי לך  מר י. פרץ:

 6 לפני ההצבעה, לפני ההצבעה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 איך לפני הצבעה? מר י. פרץ:

 8 עכשיו תתייחס, שאלת שאלה אני אענה לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 צריך להיות...  ש. מולכו: 'גב

 10 איציק, אתה רוצה לשאול את השאלה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 לא, אני לא רוצה. מר י. פרץ:

 12 או.קי. מי בעד? מי נגד? נמנעים?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 הצבעה: בעד פה אחד.

 14 תודה. סיימנו?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 כן מר ד. אפשטיין:

 16 לה, תודה ערב טוב. והישיבה נעזהו,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17  ישיבה נעולה


