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  ).1/6ועדת כספים מיום ' החל (2007 לשנת 9' העברות מסעיף לסעיף מס  .2

  

י אבינועם "מכיוון שהשאילתא שהוגשה ע, אני עובר לסעיף שני. ערב טוב  :יהודה בן חמו

אם , אז אנחנו נעביר אותה לישיבה הבאה, הוא לא נמצא פה, רנותג

  . בכלל

  . אולי הוא יבוא  :עמירם מילר

מרבית החברים למעשה היו בוועדת , חברים.  יבוא-אם הוא יבוא   :יהודה בן חמו

לפחות ממני קיבלו , ושאר החברים שלא היו בוועדת הכספים, כספים

 4וגם סעיף , מסעיף לסעיףגם העברה . איזשהו הסבר על הסעיפים

  . ר"הגדלה מתב

מכיוון שיהיה יותר מכובד , אנחנו שוב דחינו אותו, ברשותכם, 5סעיף 

 יוכלו להציג את סיכום הפעילות שלהם והיערכות לשנה 2000ששותפות 

, אז אם יש לחברים שאלות. הבאה כשיש קוורום יותר רחב ויותר מכובד

אתה גם לא היית , א הייתםאתם היחידים של, אברהם ומשה, אריק

  . עמירם

  . גם קובי  :עמירם מילר

  . בבקשה? הערות,  שאלות- 2סעיף . קובי היה בישיבת הנהלה  :יהודה בן חמו

  ? אפשר להצביע  :בני כברה

  . הערות של חברים, לא, לא.  תצביע-אם זה משפר את הקליטה . בבקשה  :יהודה בן חמו

  . ה רק אלה שלא באואתה אמרת שמי שמדבר ז, לא  :בני כברה

. ירים את ידו? 2מי בעד לאשר את סעיף .  נדחה1סעיף . חברים, 2סעיף   :יהודה בן חמו

  . פה אחד של הנוכחים, יפה מאוד

   )ב"מצ (2007 לשנת 9'  פה אחד העברות מסעיף לסעיף מסמאשרים :  686 ' מסהחלטה
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  ).1/6ים מיום ועדת כספ' החל (2007 לשנת 2' העברות מסעיף לסעיף מס  .3

  

  . פה אחד של הנוכחים. ירים את ידו? 3מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

  ).ב"מצ (2007 לשנת 2 'פה אחד העברות מסעיף לסעיף מסמאשרים  :687 ' מסהחלטה
  

  ).1/6ועדת כספים מיום ' החל(ר קרית ספיר "הגדלת תב  .4

  

  ? 4מי בעד לאשר את סעיף   :יהודה בן חמו

. היא בהחלט מטרה ראויהאני חושב שהמטרה של פיתוח קרית ספיר   :ילרעמירם מ

אני ,  מיליון14- מיליון שקופץ בעוד כ34ר של "אני רק חושב שהתב

לא מבין .  אני לא מבין את ההתנהלות הזאת-מקווה שזה גם יספיק לזה 

בתוך כל ... 800-על תוספת נטו של כ₪  מיליון 50גם למה מוציאים 

  . של קומה שלישיתהסיפור הזה 

  . לא, לא  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? מי אמר לא. אל תגיד לי לא  :עמירם מילר

  . אדוני, אני  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אז תסביר לי למה לא  :עמירם מילר

  . היה בה הרבה מאוד עבודה. כי זו לא רק הקומה השלישית  :יש'ר בוקי צ"ד

אני חושש , בכל אופן. ראיתי את המצגת, ראיתי את האודיטוריום  :עמירם מילר

יכול להיות שההוצאה , מתקרב לפחות, שבזמנים של מיתון מתקדם

הגדולה הזו תפגע אחר כך בשיפוצים שצריכים לעשות בהיכל התרבות 

  . עצמו

קודם . ברשותך אני אתייחס לדברים ואני אתייחס באופן כללי, עמירם  :יהודה בן חמו

ואני אומר את , ר הזה" התבראוי להדגיש שאינני שבע רצון מהגדלת, כל

אינני שמח ממצב שיש .  פנים2-הדברים בצורה שאינה משתמעת ל

 או אפילו X-תכפיל לי את ה' ואחרי זה באים ואומרים לך Xאומדן של 
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ההערות והטרוניות שנשמעו גם אתמול בוועדת , לכן. 'גם יותר מכך

יר או אני לא מנסה להסת. עובדתית,  הן מוצדקות-הכספים וגם היום 

  . לטייח

בפגישה שהיתה לי עם , לשמחתי, ר" מיליון מהגדלת התב8, הדבר השני

, הצלחנו לקבל מימון של המינהור, מהנדס הרשות ובמשרד התחבורה

, אני מצביע על המקורות, ₪ מיליון 8ר של "אנחנו שמרנו את התב

יש לי שעתיים , עמירם. אני רואה לפי הבעת הפנים והמצח, עמירם

אז אני מצביע . ני קצת מכיר את שפת הגוף שלך ואתה את שליא, איתך

 שזו היתה אמורה 60/80למינהור בין ₪  מיליון 8שמרנו . על המקורות

אני שמח מאוד שקיבלנו את המימון המלא . להיות ההשתתפות שלנו

  . ממשרד התחבורה

אני אומר את הטענות , של אגף ההנדסה, הטענה של המתכננים

ה של בית ספיר הוא מבנה ישן שפתחו אותו לא היה שהמבנ, הצודקות

כולל , והעבודות הלכו וגדלו כולל הנושא של התכנון, כמו האומדן

אבל . ואני לא אחזור על כל הפרטים כרגע, כולל חדר האנרגיה, ההחמרה

  . נוספו גם מספר עבודות שלא היו מתוכננות

והיה . 50%-ר ב"להגדיל את התב, י החוק"אנחנו כרגע מתבקשים עפ

 כמובן שניאלץ לצאת למכרז - 50%-וניאלץ להגדיל את המכרז מעבר ל

 להשאיר את בית ספיר ככה או להמשיך לבנות -השאלה כרגע היא . חדש

החליטו אתמול בוועדת , ביקרו ובצדקשאני מבין שגם אלה ? אותו

שאני לא הצלחתי להיות אתמול מכיוון שהיו לי אירועים , הכספים

  . יטו כן להמשיך החל-אחרים 

כל , שנאמרו' ובא' מעכשיו ולאור השאלות וההערות בע, יחד עם זאת

ייבדקו בצורה , בטח ובטח של פרויקטים משמעותיים וגדולים, אומדן

. י גורמי חוץ"י האגף וגם ע"גם ע, הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר יסודית

נו נדרשים וכרגע אנח, הן הערות נכונות, עמירם, ההערות שנאמרו, ולכן

להמשיך את הפרויקט הנפלא של בית המוסיקה כולל בית האודיטוריום 
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  . או חלילה לתקוע אותו, החדש

חברי ועדת הכספים סברו כולם פה אחד שכן , אני שמח שחברי המועצה

  . צריך להמשיך וכן צריך לבנות ולכן זו ההערה

מדברים על גובה , םרק מה שמדברי. אין חולק על כך שצריכים להמשיך  :משה אבן חן

  . הסכום

אני הבטחתי להביא את דבריו של אמיר גבע , למרות שזה לא לפרוטוקול  :יש'ר בוקי צ"ד

, לא היה יכול להישאר להצבעה, הוא היה אתמול בישיבה. היה אתמולש

הוא הביע הרבה תרעומת על . אבל אין גם הצבעה בוועדת הכספים

הוא אמר , וא כמו שהואאבל היות והמצב ה. ההתנהלות וההתרחשות

  .  היה נמנע-לו היה פה , שהוא

אני רוצה לומר שאילו הייתי . אני מצטרף לדברי הביקורת של ראש העיר  :ד יעקב אוחיון"עו

 50יודע מלכתחילה במדיניות של פיתוח עירונית שאנחנו נקצה כמעט 

רים שהגיעו "מיליון לבית ספיר בלי היכל התרבות מתוך כלל התב

  ? כמה זה אחוז,  מיליון160-ה לבאותה שנ

  . 33%  :יש'ר בוקי צ"ד

אני חושב שמבחינת הקצאה . ר כזה"אני לא הייתי מצביע עבור תב, 33%  :ד יעקב אוחיון"עו

הרבה פרויקטים -אני הייתי רואה בהרבה, נכונה של משאבים עירוניים

היה אפשר ,  מיליון30,  מיליון28. עירוניים חשיבות לא פחות חשובה

 ראוי 1967סוף איזה קומפלקס מאוד מיושן שנבנה בשנת -וסוף, יותלח

לשדרוג ולשיפור החזות שלו והדימוי שלו ולמשיכת כל קהל הצרכנים 

 מיליון 50-אבל להגיע לפרויקט כזה ללא היכל התרבות עדיין ב. שלנו

אז ההגדלה של היום , ואם אנחנו לוקחים את האומדן הראשוני, כמעט

אני חושב שמן .  מיליון14 מהאומדן הראשוני של 50%היא הגדלה של 

 ראוי -שהגיע לגלגולים כאלו וסכומים כאלו , הראוי שהפרויקט הזה

  . י בודק מקצועי"שייבדק ע

  . בהחלט, ייבדק, ייבדק  :יהודה בן חמו

כי אני חושב שאם אנחנו . שיגיד מה קרה פה שהגענו עד הלום לכזה דבר  :ד יעקב אוחיון"עו
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ר של בית ספיר " מיליון תב50, ל השורה התחתונה של היוםמסתכלים ע

  . זו לא מדיניות נכונה של הקצאת משאבים עירוניים, בלבד

  ?50למה   :משה אבן חן

  . 14 מוסיפים 34 - 48  :יש'ר בוקי צ"ד

כל מה שאמרתי , וון לחזור על הדברים שאמרתי אתמולאני לא מתכ  :בני כברה

הדברים נאמרו ברמה , ת הדבריםאתמול רוב חברי המועצה שמעו א

שבאמת היתה לי ביקורת וחוסר נחת וחוסר שביעות רצון מכל 

אילו היה מדובר בחברה 'אמרתי לעצמי . ההתנהלות סביב הפרויקט הזה

אז כנראה היו צריכים לערוף כמה ראשים , פרטית ולא במגזר ציבורי

  . ואני אומר את זה באחריות מלאה, כאן

₪  מיליון 22 או 21פרויקט שאתה נכנס אליו עם משום שפה מדובר על 

זה . בעוד כמה מיליונים טובים, בלי להבין, ואתה מסיים אותו בלי לדעת

זה לא תוספות וכל הדברים האלה שמשנים באופן . מדהים, מדהים

ואני אומר את זה גם , יהודה, אבל אני אומר. קיצוני את המבנה

, בעתי תמיכה בעד העניין הזהאני ה, אני הצבעתי אתמול בעד. לחברים

  . ולו מן הטעם שפשוט אין מה לעשות

או שאתה נותן לפרויקט , או שאתה משאיר פיל לבן שם, העובדה היא

 איך מסבירים לציבור -החשש הגדול שלי כמובן יהיה . הזה לקום וללכת

אבל אני מעריך שיש פה גל סגל וקשת שלמה שתדע ? את העניין הזה

ואני אומר את זה במלוא האחריות , אופן חושב לדעתיאני בכל . להסביר

ואתה אמרת את זה ואני תומך ואני חושב שזה ,  מה שצריך יהודה-

הפקת הלקחים היא לא . אם נדע להפיק את הלקחים, המבחן האמיתי

  . אני אומר את זה בפירוש, בהכרח בדיקה

ים משום שמי שטוען שהאומדנ. אני לא חושב שבדיקה היא הפתרון כאן

אני . משמע שמישהו פישל כאן, שנעשו לא היו נכונים וכל הדברים האלה

 - אני יוצא מתוך הנחה שכל מי שעושה עבודה , חושב שהפקת לקחים

מה גם שמדובר בחברה רצינית שלקחה . עושה את העבודה ביסודיות
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. לא עלו שקלים בודדים, התכנון לא עלה שקל. לעצמה את התכנון

מדובר בתכנון .  מיליון6-מדובר בתכנון שההיקף שלו הוא למעלה מ

  .  כמעט מהפרויקט25%שעלותו היא 

  ? 25%-20%? מה  :עמירם מילר

זה היה קודם כל גודל . לצורך העניין₪  מיליון 22הפרויקט כולו היה   :בני כברה

  . הפרויקט

  . 12%-10%תכנון זה   ???

  . זה הרבה מאוד  :עמירם מילר

אני נותן לך את . אני אומר לך כמה היה, אתה תעשה את החשבון  :הבני כבר

  . הנתונים

  . בני מדייק במקרה הזה  :יצחק יואל

אז גם . המספרים הם ברורים, ותאמין לי, אני מדייק במקרה הזה  :בני כברה

חשבנו אולי מדובר . התשלום בגין התכנון פה הוא משהו מטורף לאללה

.  כל כך יסודית ולהשקיע כל כך הרבהבמבנה שצריך באמת רמת תכנון

והיום המתכנן ,  חודשי תכנון4 חודשי תכנון לקחו 10במקום ? מה עשו

אתם לא נתתם לנו , לא אנחנו, אתם לא הייתם בסדר'בא וטוען כלפינו 

  . 'אז מישהו האיץ, את מספיק הזמן כדי לתכנן

 צריכה  ההנהלה-  נושא הלקחים,רבותיי אני בזה אסיים, לכן אני אומר

לחשוב באמת מה צריכה להיות רמת הפקת הלקחים , לשבת כנראה

  . במקרים האלה

כשקיבלתי , אני. לרוח הדברים בעיקר, אני שותף לרוב מה שנאמר פה  :אריק לויטה

ממש נדהמתי מגודל התוספת , את החוזרים האלה לישיבת המועצה

אה וזה נר, שזו התוספת המקסימלית המותרת, 50%-המוצעת שהיא ב

למרות . ר גדול מאוד לעניין" תב-באמת כמו שקובי אומר , לי על פניו

י הכספים שכבר "לא עפ, אין לנו אפשרות היום להשאיר פיל לבן, זאת

אנחנו צריכים ללמוד , אני חושב שבאמת הדברים האלה. הוקצו לעניין

לפני אלא העיר עומדת ', להקים ועדה וללמוד מזה'אבל לא להגיד , מהם
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זה החלק , רים"י תב"יקטים משמעותיים גדולים גם שממומנים ע פרו2

  . הנוסף של הפארק והיכל התרבות עצמו

צריך , היות ויש אפילו תכנון לפרויקטים האלו, אני חושב שכבר עכשיו

על מנת שלא יקרו מקרים , מחדש לבוא ולבדוק את הפרויקטים האלו

ל תוך הסתייגות אב, אני אצביע בעד זה, לאור מה שאני אומר. כאלו

גדולה מאוד מהעניין הזה של הגדלות תקציבים כפי שכבר הוסבר 

  . במועצה לא פעם ולא פעמיים

אבל אני רוצה לדעת האם זה . אני לא אחזור על מה שאתמול אמרתי  :רינה פז

וזה ,  נושאים שאני נתתי עליהם את הדעת2הועלו אתמול ? סוף פסוק

אחר כך .  שהם לא נלקחו בחשבון,המרתף של בית ספיר ואולם הספורט

אמרו ? אז מה החלם הזה.  נעשה-אם נצטרך , שמאוחר יותר, מה שנאמר

אז , אם כבר עושים? מה החלם הזה. לי שאחר כך צריכים לחפור מסביב

  . בהחלט שטח גדול. עושים

  ?איציק יואל רצה לדבר, בבקשה. אני אתייחס לזה  :יהודה בן חמו

היום הם מוקלטים , הדברים נאמרו אתמול, מול להיוםההבדל בין את  :יצחק יואל

אז כולנו מוצאים לעצמם את ההזדמנות . זה ההבדל. ואתמול הם לא

בעניין של מסקנות ולא , אז אני אגיד רק בעניין אחד. לומר משהו נוסף

שלדעתי זה חלק , המסקנה. 'בעניין שצריך לגמור את הבנייה וכו

 המסקנה צריכה -ולא שום דבר לא ועדות , כמו שנאמר, מהמסקנות

להיות בהחלטה מהותית כזאת של השקעה מהותית כזאת ביחס 

היצירתיות והרצון שלנו . רים או ביחס בכלל לכפר סבא"לתקציב של תב

כדי לראות את         , צריך לבוא קודם למקבלי ההחלטות, לפתח משהו

ייבנו , נניםמשם ייצאו המתכ. מה רוצים להגיע,  של כולם ביחדvision-ה

ואז ניקח את ההחלטה אם זה מה , את זה או יציעו לנו הצעת מחיר

כי אפיון של מקום כזה אפשר בעצם . שאנחנו רוצים או דבר אחר

  . להמריא לכל מיני מקומות
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שהוא גם , אני מבקש מראש העיר, קודם כל.  הערות2עוד הערה אחת או   :עמירם מילר

  -₪ מיליון 10-להמיר את הלבדוק האם אפשר , ר חברת ספיר"יו

  . מה אתה מבקש, אבל לא חשוב. יקירי, ר חברת ספיר"אני לא יו  :יהודה בן חמו

  . אז תבקש מעמוס  :עמירם מילר

  . הוא יישמע לי, בהכירי את עמוס  :יהודה בן חמו

  . חברת ספיר, לא חברת ספיר הסוכנותית  :עמירם מילר

   .זו קרן ספיר וזו חברת ספיר  :יהודה בן חמו

לא בוצע מטעמים . לפארק₪  מיליון 10קרן ספיר שהיא תדע לתת לנו   :עמירם מילר

  . ואולי אפשר להמיר את זה לתרומה לקרית ספיר, משפטיים

  . מוותרים  :בני כברה

  . אני מבקש לבדוק את זה  :עמירם מילר

   . חסר כסף...   :בני כברה

  . דבר, בבקשה? אתה רוצה לדבר, בני  :עמירם מילר

  . אני דיברתי  :ברהבני כ

  . אני לא הפרעתי לך  :עמירם מילר

  . אני מסב את תשומת לבך רק  :בני כברה

 אני מייחס לזה חשיבות גדולה -אם אתה מדבר , קשה לי לדבר כשאתה  :עמירם מילר

הערה . ואני תיכף מקשיב ואז אני מאבד את חוט המחשבה שלי, מאוד

מינהור ויועדו לצרכי שהיו ל₪  מיליון 8-אני מבקש לומר ש, שנייה

שסובלת , הם סכום שבהחלט יכול לסייע לעיר כמו כפר סבא, תחבורה

צריכים לחשוב ולהחזיר כספים לנושא , בהזדמנות הראשונה. מפקקים

  . התחבורה

  ? מה הקשר  :ד יעקב אוחיון"עו

  '? מה הקשר'מה   :עמירם מילר

  . שאנחנו עושים...   :ד יעקב אוחיון"עו

  ... אני אתן לך רשימה של. אגיד לך מה לעשות ואתה לא עושהאני   :עמירם מילר

  .ובזה אני מסיים את סבב הדוברים, בבקשה, ה'מויש. זכותו  :יהודה בן חמו
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  -ידוע שאדם הולך לשפץ את ביתו או משהו כזה  :משה אבן חן

  ? אתה מדבר עכשיו מתוך ניסיון  :יהודה בן חמו

  .  לעומת מה שהוא תכנן50%ד צריך להכין עו, מתוך ניסיון  :משה אבן חן

  ... בגג  :עמירם מילר

  . גם ככה יש לו קושי להתבטא. תנו לו לדבר, נו, די  :יהודה בן חמו

  .  כדי שתעזור לי-? בשביל מה אתה יושב לידי, באמת. בדיוק, כן  :משה אבן חן

  . אתה קוטע לו את חוט המחשבה, עמירם  :אריק לויטה

מה .  בין תקציב פרטי של אדם לבין קופה ציבוריתיש הבדל, בכל אופן  :משה אבן חן

י אמר לי לגבי אפילו עם תאריכים כמו שדנ, שאנחנו מדברים, עוד

את כל אני חושש מאוד שאנחנו נוציא . השיפוץ של היכל התרבות

. ומצבו מצב שחייב, ואז נפספס את ההיכל עצמו, הכספים על דבר אחד

כי בהחלט , אנשים אמרואני לא רוצה לחזור על מה ש, באמת, לכן

  . צריכים לעשות סוף מעשה במחשבה תחילה

  . אני אעשה זאת בקצרה, ברשותכם. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  ) מדברים ביחד(

אמרנו גם לפרוטוקול ואני . נאמרו דברי טעם, הדברים שנאמרו פה  :יהודה בן חמו

אנחנו לוקחים משרד חיצוני שיבדוק את , מתכוון ליישם את זה

אני מתחבר , יחד עם זאת. לא מקובלת עלי ההתנהלות. רויקט הזההפ

אי אפשר . והאנשים מתחברים כל אחד לדברים של אחרים, לדברי

אני אומר . להשאיר את המבנה הזה כמו שהוא ולכן צריך לקדם אותו

וגם אם תהיינה תוספות , בטח ובטח לא תהיינה תוספות, חד משמעית

  . נצטרך לצאת למכרז

הבדיקה אעשה בהתאם ונגיש את המסקנות לחברי המועצה אני את 

, היכל התרבות לא בא. ונהיה יותר חכמים לאחר הבדיקה, כיצד זה קרה

ומרכז המוסיקה לא בא על חשבון , לא על חשבון האודיטוריום

 -בא על חשבון דבר אחד . התחבורה ולא בא על חשבון שום פרויקט אחר

שמחתי הכסף הארי הגיע ממקור ל, ₪ מיליון 8-נתתי דוגמא שאת ה
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מכיוון שהצלחנו לקבל את זה ממשרד התחבורה לטובת , בלתי צפוי

 -אז לכן אני אומר , ר לטובת המינהור"ואז בזמנו שריינו תב, המינהור

אנחנו מבקשים את הסכום הזה להעביר לטובת , ר הזה"את התב

, ספיםאנחנו שמענו את הדברים אתמול בישיבת ועדת הכ. האודיטוריום

היה פה גם המתכנן מאיר הרן והוא , היה פה גם המהנדס והוא נמצא פה

. היה פה דני וייס מנהל האגף והוא גם נמצא פה. המפקח, נמצא פה

, אמנם הפרוטוקולים לא נרשמו. הדברים נאמרו בפני חברי הנהלת העיר

כי אנחנו מתכוונים לבדוק , אין טעם לחזור עליהם, לכן. אבל הם נאמרו

אנחנו לא באים ומאשרים חותמת גומי של מי מבין . הנושא הזהאת 

אנחנו בהחלט נבדוק את הנושאים . העובדים הבכירים של העירייה

  . הללו

פה אחד של . ירים את ידו? 4מי בעד לאשר את סעיף , לכן אני מבקש

  .תודה רבה, הנוכחים

  .ב"לפי המצת ספיר יר קר" הגדלת תבמאשרים :688 ' מסהחלטה
  

  . ר" אישרנו את הגדלת התב4בסעיף , סליחה.  נדחה5סעיף   :דה בן חמויהו

ועכשיו נדרשים לאשר את הגדלת , ר והעברה מסעיף לסעיף"הגדלת התב  :אבי בן חמו

  . החוזה

  . מ"לא כולל מע ₪ 32,628,481-הגדלת החוזה לאחר ההגדלה הנדרשת ל  :יהודה בן חמו

  ? דםזה לפי מחירים של החוזה הקו  :עמירם מילר

  .כן  :אבי בן חמו

  . עמירם, אתה חייב, בהחלט  :יהודה בן חמו

  . יכול להיות שהתייקר הברזל  :עמירם מילר

  . 50%כתוב כאן עד   :משה אבן חן

  . 50%עד , ודאי  :אבי בן חמו

  . שיכול להיות פחות אפילו, זאת אומרת  :משה אבן חן

פה אחד של . ירים את ידו? מי בעד לאשר את הגדלת החוזה כפי שציינתי  :יהודה בן חמו
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  . הנוכחים

חברה קבלנית ,  עם הקבלן ראבי07506/'  מסהגדלת חוזהמאשרים  :689 ' מסהחלטה

כ היקף החוזה לאחר ההגדלה "סה. לבנין בגין שיפוץ ובניית קרית ספיר

  .מ"לא כולל מע ₪ 32,628,481 –הנדרשת הוא 
  

  . הישיבה נעולה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אבי בן חמו
 ל העירייה "מנכ

 חמו-יהודה בן 
 ראש העיר 
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  ןיחלטות ישיבת מועצה מן המניהריכוז 

  )02/06/2008 (,שנימיום , מישיבת מועצה מן המניין

  

  

   )ב"מצ (2007 לשנת 9'  פה אחד העברות מסעיף לסעיף מסמאשרים :  686 ' מסהחלטה
  

  ).ב"מצ (2007 לשנת 2' ות מסעיף לסעיף מספה אחד העברמאשרים  :687 ' מסהחלטה

  

  .ב"ר קרית ספיר לפי המצ" הגדלת תבמאשרים :688 ' מסהחלטה

  

חברה קבלנית ,  עם הקבלן ראבי07506/' הגדלת חוזה מסמאשרים  :689 ' מסהחלטה

כ היקף החוזה לאחר ההגדלה "סה. לבנין בגין שיפוץ ובניית קרית ספיר

  .מ"א כולל מעל ₪ 32,628,481 –הנדרשת הוא 
  


