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 2020בפברואר  05                                  ן יהמנימן שלא ישיבת מועצה  מוצקין עיריית קריית

 1  05.02.2020תאריך    עיריית ק. מוצקין מן המנין אלשה ישיבת מועצ

02/30 'סמ המנייןמן    אל פרוטוקול ישיבת מועצה    2 

פ "תש  טבשב 'י, 0202 רא ו רבפב 5ד',   יוםמ          3 

 4  משתתפים:

 5 ראש העיר  -  מר חיים צורי •

 6 עירה מ"מ וסגן ראש -  מר עומר זוהר •

 7 סגן ראש העיר  -  מר מנשה צורף •

 8 סגן ראש העיר -  רוטמן אבימר  •

 9 העירמשנה לראש  - יוסי מרקוביץ רמ •

 10 לראש העיר משנה -  מר יוסי פדידה •

 11 חברת מועצה -  פפר לעיגב'  •

 12 חברת מועצה -  גב' עדי שושני •

 13 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר  •

 14 חבר מועצה -  מר מאיר דהאן •

 15 ועצה מר חב -  מר יריב ענבר •

 16 חברת מועצה - גב' מרינה רחמימוב •

 17  :וספיםמשתתפים נ

 18 העירייהמנכ"ל  -  מר יריב גסר •

 19 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ ןבעו"ד  •

 20 המ"מ גזבר העיריי -  גב' נילי רואש •

 21 רינ ח"ור •

 22  :םירסח

 23 הצעומ רבח -  רשיבא יבצ רמ •

 24 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ •

 25 הצעומ תרבח -  ן מסור הרפעגב'  •

26 
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 1 דר היום:ס לע

 2   .2020  תנשל  ביצק ת רושיא .1

 3 ט ו ק ו ל ו  פ ר

 4 . 2020 ביצקת רושיאב המניין ןמ אלש הבישיב לכ םדוק ליחתנ ונחנא ע:”ח. צורי, רה

 5 והשימל שי םא ,רינל ןתינ ונחנאו לקש מיליון 250 לע אוה ביצקתה

 6 .הז ינפל םילימ המכ הזיא ןת וא ןבומכ תולאש

 7 249,706-ב םכתסמ ריעה שאר רמאש יפכ ביצקתה .םלוכל בוט ברע ח ניר:”רו

 8 זוחא 64 ,₪ מיליון 159,8 תוימצע תוסנכה ,תוסנכהה לש דצב .מיליון

 9  .ביצקתהמ זוחא 36 ,₪ מיליון 89,9 הלשממהמ תוסנכה .ביצקתהמ

 10 ס"יב לש תואצוההו תוסנכהה תא ללוכ אל ביצקתה הנשהש ןייצל בושח 

 11 .ןטק ביצקתה חפנ לוכיבכש ךכ ,₪ מיליון 40-ל 35 ןיב ךרעב םהש טרוא

 12 92,5-ב םכתסמ ביצקתהמ זוחא 37 הווהמש רכשה ,תואצוהה לש דצב 

 13 יפלא 735 ןומימ תואצוהו 10,7 תוולמ פירעון ,145,8 תולועפה .₪ מיליון

 14 םיתורישל ךלוה ביצקתהמ תיצחמ טעמכ ,ונלש האצוהה רקיע  .₪

 15 תוברת ,תד ,החוור ,ךוניח לע רבודמ .₪ מיליון 120-ל בורק ,םייתכלממה

 16 ךוניחה ביצקת .ךוניחה ביצקתב העקשה הז ןויצל הבושח הדוקנ .'וכו

 17-ל םכתסה השעמל הנונראהמ הנתנ שהעירייה ףסכה 2019 תמדוק הנשב

 18 3 לש לודיג שי רמולכ .₪ מיליון 25,8-ל לדג אוה הנשהו ₪ מיליון 22,8

 19 ןחבנ השעמל םא רשאכ ,ךוניחה אשונב העירייה לש העקשהב ₪ מיליון

 20 הז ,תודעוימ יתלב ןהש תוסנכה יתש שי ביצקתב השעמל ביצקתה תא

 21 ולדג תמדוק הנשל האוושהב הנונראו ןוזיא קנעמ .הנונראו ןוזיא קנעמ

 22 העירייה רמולכ ,₪ מיליון 3-ב לדג ךוניחה ביצקת תאז תמועל .₪ ןוילימב

 23 הסנכה תורוקמ תריצי י"ע היתוסנכהב לודיגל רבעמ השעמל הלידגה

 24 .השקבב ,תולאש לואשל הצור והשימ .ביצקתה לע הרצקב הז .םיפסונ

 25 ?והשמ תעדל הצור והשימ ?תולאש לואשל הצור והשימ ע:”ח. צורי, רה
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 1  .רורב .יתארק ,אל מ. רחמימוב:

 2 ?ביצקתה רושיא דעב ימ .יקוא  ?רורב הכול ע:”ח. צורי, רה

 3 ונחנאו ביצקת הפל עיגמש וליאכ האריי אלש הרעה ריעהל הצור ינא ,עגר י. מרקוביץ:

 4 אל ,ןמז טעמ אל היצילאוקה ירבח ונדו ונבשי ונחנא .יצחו הקדב ונרשיא

 5  .רבדל םיכירצ המ לע ועדי ,ויה םישנאה לכ םג ,תועש טעמ

 6 (ןוידהמ אצוי ירוצ םייח רמ)

 7 ריעה שאר ,הנשה ןטקש ס"נתמל הרבעה ףיעס םג ללוכ ביצקתהש ןוויכמ ע. זוהר:

 8  ?דגנ ימ ?דעב ימ זא .ס"נתמה תא ללוכש אשונב עיבצהל ול רוסא יכ אצוי

 9  .תענמנ ינא מ. רחמימוב:

 10 .יקוא .תענמנ הנירמ ע. זוהר:

 11 2020 תנשל  ביצקת רושיא: הטלחה

 12 העבצהב חכונ  אל ירוצ םייח ריעה שאר

 13 ד עב ועיבצה הצ עומה ירבח רתי ,1-ענמנ

 14 

 15 הבישיה ףוס

 16 


