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  משתתפים:

 ראש העיר   - מר חיים צורי 
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 סגן ראש העיר  -  מר אבי רוטמן

 חבר מועצה   -  מר מיכאל ויצמן 

 חברת מועצה   -  גב' עדי שושני 

 יםחסר
 

 חבר מועצה -  צבי אבישר מר 
 

 חבר מועצה -  מאיר דהן מר 
 

 חבר מועצה -  נבר ע יבירמר 
 

 מועצה רחב -  הילה פפר גב'
 

 חבר מועצה -  איתי צורף מר 
 

 חברת מועצה  -  ן עפרה רוסמגב' 
 

 חברת מועצה  - מרינה רחמימוב גב' 
 

  :משתתפים נוספים

 העירייה מנכ"ל  -  ריב גסר י מר

 מ"מ גזבר העירייה  -  רואש  ניליגב' 

 תיטפשמ יועצתעו"ד  - גילי סגל ביו ב' הג

ן  המניימן  לא שקול ישיבת מועצה וטופר  

ב"פתש סיווןב 'כ, 2202 יוניב  19', אום  בי  
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 רו"ח -  בי ענר ינמר 

 רו"ח -  רס טאמר סיני ב

 רו"ח -  קארון חן

 ה ת ישיבות המועצזרכ -  אורלי גנון

  

 על סדר היום:

 עיריית קרית מוצקין. 2022לשנת  מובא לאישור דוח רבעוני  .1

 . 2021מובא לאישור דוח כספי חברה כלכלית לשנת   .2

 .  2021תנ"סים לשנת כספי רשת הממובא לאישור דוח  .3

 . 2021מפוסט לשנת דוח כספי קואישור מובא ל .4

  .₪ 750,000בסך  2022תיחת תב"ר תכנון עירוני לשנת  אישור פ .5

 תוח כללי.מקורות מימון: קרן פי 

 לסך   ₪ 22,745,077בינוי בי"ס אחדות מסך  1187אישור הגדלת תב"ר מס'  .6

 ( ₪ 332,357)סה"כ הגדלה  ₪ 23,077,434 

 אושר  לאישור  ון תיק   ת מימוןורומק 

   ₪ 18,758,983  ₪  19,091,340   יסמפעל הפ 

   ₪   3,986,094    ₪   3,986,094   רד השיכוןמש 

     23,077,434  ₪  22,745,077 ₪   

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

 אנחנו עוברים עכשיו לישיבה שלא מן המנין, ישיבה נוספת.  י. גסר:

 

 קיןריית קרית מוצ עי 2202לשנת  מובא לאישור דוח רבעוני  .1

של העיריה.    2022ראשון לשנת  על סדר היום יש לנו אישור דוח רבעוני   י. גסר:

 בבקשה. נמצא פה ניר הרו"ח. ניר

שלום לכולם, ערב טוב. יש לנו את הדוח של הרבעון הראשון, שלושת   ח ניר:"רו

. היו לנו  ₪מיליון    32,6. במאזן היו לנו  2022שים הראשונים של  החוד
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הע מתוקצבות  וד  שאנחנוליוןימ   10,8עוד  כנסות  לקבל.  כצרי  ,  ים 

מעבר    .₪ מיליון  50-, סך הכל הרכוש השוטף קרוב למיליון 6-חייבים כ

 תוח.  שזה השקעות של הפיתוח, הכספי פי ₪ מיליון 103לזה היו לנו  

אלף    66עשינו עודף קטן של    ,₪  מיליון  5,6השנה היה  ן מתחילת  הגרעו  

התקופה. על תקציב    וףלס  ₪  מיליון  5,6הנצבר הוא  עון  סך הכל הגר  .₪

של   אגב  בערך    ₪   מיליון   280דרך  משרד    2אחוז.    2זה  כאילו  אחוז 

ל מתחת  מיני  אחוז    12,5-הפנים  כל  איתנה.  יציבה,  רשות  שזה  אומר 

 דברים,

 היציבות.  ב קיבלנו מכתב על דרך אג י. גסר:

 ,אחוז 2. זה רק שתבינו  2אנחנו  ח ניר:"רו

 איך, וף?אנחנו רשות במע מה  ע:", רהיצורח. 

 המראה. המראה.  י. גסר:

 .  מיליון 1,7בתב"רים  גירעונות זהו, יש עוד  ח ניר:"רו

 מענקים כלכליים. זה  י. גסר:

ל ח ניר:"רו קרוב  השוטפות  ההתחייבויות  של  השכר,    מיליון   57-בצד  שזה 

של    נושאבקרנות ואת ה  מיליון  49הספקים ותנאי תשלום. יש לנו עוד  

תקציב זה    מיליון  280גם זה על    ,₪  מיליון  71המלוות  הפיתוח. עומס  

 נמוך. אוד מאחוז גם  25אחוז.  25, 20בערך 

היו    מארנונה  הכנסות  והפסד  חצי    מיליון  28,8ברווח    מיליון ברבעון, 

; חינוך ורווחה של  מעל התקציב. היו לנו עוד הכנסות עצמיות אחרות

  7הרווחה    שרד, מ מיליון  11ינוך נתן  ד החמשר  .₪  מיליון  9-עוד קרוב ל

-הנחות בארנונה סכום גבוה, קרוב לזה מענק האיזון.  מיליון  4,  מיליון

 לתקציב. שזה די דומה  מיליון 70,8. סך הכל ההכנסות ₪ מיליון 11

,  19, לחינוך הוצאנו  מיליון  28,3בצד של ההוצאות, ההוצאות הכלליות   

הי  מיליון   9,5עוד   לנ לרווחה.  והוצאו  פירעוןו קצת  ה  מימון מלוות  ,  ת 

זהו. היתר    .₪אלפי    66סך הכל עודף של  הנחות שוב זה חובה וזכות.  

רוצה   מישהו  אם  הדוח.  עיקרי  זה  שכר,  גביה,  אחוזי  תב"רים,  זה 

 לשאול שאלות, בבקשה.  

ם, שאנחנו רשות במעוף. איך קוראים  גיד לי שמעתי שאנחנו מקבלית ע:"ח. צורי, רה

 לזה? 

 המראה.  סר:י. ג

 אה. המר ע:"ח. צורי, רה
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 להמראה. רוצים להכניס אותנו ח ניר:"רו

 הכניסו אותנו אמרו לי.  ע:"ח. צורי, רה

המדינה נותנת  אוקי. המראה זה בונוס, יש מעט מאוד רשויות בארץ,   ח ניר:"רו

 .  לימענקים והלוואות לפיתוח כלכ

 זה טוב.  ע:"ח. צורי, רה

 יציבות.מכתב על ה  בלנווגם יציבה. קי י. גסר:

 אז אנחנו בכל זאת עושים משהו טוב.  ביץ:י. מרקו

   נו. הלאהטוב,  ע:"ח. צורי, רה

 זהו. למישהו שאלות על הדוח? י. גסר:

 אתה מדבר על הרבעון הראשון רק.  הגרעון א. רוטמן: 

 ,₪אלפי   66עודף, יש לנו עודף   ח ניר:"רו

 לא, לא, מה זה הגרעון המצטבר. א. רוטמן: 

. היינו כבר במספרים  מיליון  5,6,  צקין עד היוםזה מהיום שנוסדה מו ח ניר:"רו

 ,  30, כמה עשרותשל 

 אז זה ירד. אוקי. ההיפך, אוקי. בסדר.   א. רוטמן: 

כבר הרבה מאוד שנים והאצנו את הקו    יורד. אנחנו בקו ירידה  כן, זה ח ניר:"רו

 ירידה הזה בשנים האחרונות.

אה משהו שעובר  נר  ולי"רים. התב"רים זה אהתב  ם אתן גחשוב לציי  י. גסר:

בלי   תקציבית  גם  שמנוהלים  מיליונים  מאות  זה  אבל    , גירעונותככה, 

וחשוב לציין    גירעונות שצריך ללא    כל תב"ר אנחנו מסיימים אותו כמו

 את זה. תודה לגזברית, לנילי.

ירי  לעניין  ח ניר:"רו אציין,  רק  אני  עובהתב"רים  כרגע  שאנחנו  בהיקף  דים  ב, 

של   תב"רים  זה    .₪  מיליון  939תקציב  שקל  למיליארד  קרוב  כלומר 

 תקציב התב"רים שכרגע פתוחים ועובדים בהם במוצקין. 

 .₪ מיליון  280-זה מעבר ל  י. גסר:

 מישהו מבין את המספר?  ע:"ח. צורי, רה

 כן, זה כמעט מיליארד שקל.   י. גסר:

מהפרויק י. מרקוביץ: חלק  לציין  כדאי  האלהטים  אולי  בתב"רים  זה  שנמצאים   ,

 ים, מעונות. פר, גני ילדבתי ס

בחינוך   ח ניר:"רו זה  הגינון,  מיליון   176מתוך  כל  שזה  הציבוריים  הנכסים  כל   ,

 שקל.  מיליון 752 שים, מדרכותשכונות חדשות, כבי

ר  יש ע:"ח. צורי, רה אותו  פה  שמאשימים  גאון  עיר  ראש  איזה  תגידו  גאון.  עיר  אש 
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בג סבשוחד  בגןלל  כאלה.ייעת  דברים  אין  על  ?  ששמעת  תגיד  זה    אל 

 על זה פעם, אדון פדידה? טוב, הלאה נו.  פעם. שמעת 

 טוב. מי בעד אישור הדוח? כולם בעד.  י. גסר:

 

 2021מובא לאישור דוח כספי חברה כלכלית לשנת   .2

  פה   ייתןגם ניר    של החברה הכלכלית.עוברים לאישור דוח כספי  אנחנו   י. גסר:

   אותו משרד של רו"ח.  רה, זהקיס

הכלכלי ח ניר:"רו של  החברה  דוח  על  מדובר  הדעת  31.12.21ת  חוות  כל  קודם   ,

 היא חוות דעת חלקה.  

 יש חברה כלכלית בכלל?  י. פדידה:

 צימות נמוכה.א עובדת בעהי י. גסר:

 , אבל בכל זאת צריך, קטניםרואה שהמספרים באמת קודם כל אתה  ח ניר:"רו

 ,  ן יש לה כמה ספיחיםי יעד י. גסר:

מו מן: רוטא.  לך  שיהיה  משהו  לעשות  פעם  תצטרך  לא  אם  לרוץ  להתחיל  כן, 

 לפתוח.  ו

 נכון. לפתוח מחדש זה יותר סיפור.  י. גסר:

  מיליון   2,4-אז סך הכל המחזור היה כ  אם אני אתחיל מהרווח וההפסד ח ניר:"רו

סך הכל יש ת. ברובן זה הוצאות הנהלה וכלליויש כאן הוצאות שב  .₪

, ₪אלף    366, יתרת המזומנים  . במאזן21עון בשנת  ר ג  ₪אלף    414כאן  

שקל  65חייבים   בהתחייבויות  אלף  נמצאת  מוצקין  עיריית   .971  ,

 בסוף השנה.   לעירייה ₪אלף  971כלומר החברה הכלכלית חייבת 

הגבלה,    לגביהם  קיימת  שלא  נטו  נכסים  שנקרא  מה  הנצבר,  הגרעון 

יקף הפעילות מאוד  פי שאפשר לראות באמת הכ  ₪  אלף  534-ם למסתכ

 . זהו, זה התמצית של הדוח.מיליון 2,4-ל מיליון  8,6-מ  ירד מאוד

ל סר:י. ג ה הוצאות, אין עובדים שם.  כן. סך הכל אנחנו משמרים אותה, אין 

רק הדברים שחייבים שזה ביטוחים לנושאי משרה וכל מה שיש. טוב,  

 עד.לם בהדוח? כו מי בעד לאשר את

 

 2021תנ"סים לשנת פי רשת המסכמובא לאישור דוח  .3

לדוח   י. גסר: עוברים  סיני.  אנחנו  רו"ח  פה  נמצא  של רשת המתנ"סים.  כספי 

 סיני בבקשה.  
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רשת המתנ"סים אושר באסיפה הכללית של  הדוח של  ערב טוב לכולם.   ח סיני:"רו

 לות. המתנ"ס. אנחנו מעלים אותו על השולחן. אם יש למישהו שא

 קצת. כן, ספר לנו  י. מרקוביץ:

המתנ"סא סיני:ח "רו של  שוטף  רכוש  אספר.  לני  הוא  הדוח  חוות    31.12.21-, 

. סך  מיליון  6. רכוש קבוע  מיליון  18,2הדעת חלקה כמובן, רכוש שוטף  

נכסים   יתרת  שוטפות  מיליון  24כל  התחייבויות  .  מיליון  24. 

 .  מיליון 3התחייבויות לזמן ארוך והלוואות 

נצבר    גרעון  של    יוןמיל  3,5מבחינת  מחזור  בערך  מיליון  62מתוך   ,5  

  43-מאוד. מחזור הפעילות, יצאנו משנת קורונה, גדלנו מאחוזים. נמוך 

עלות  מיליון  62-ל נטו  מיליון  57הפעילות  .  הכנסות  ,  מיליון  4,8, 

וכלליות   הנהלה  לפיצויים  מיליון  3הוצאות  בהתחייבויות  גידול   .500  

בשנה של    124לעומת    ₪אלף    983של הכנסות    21לשנת  דף  עו  .₪אלף  

 הקורונה.  

 תיאטרון או שאחריו? פארק ובחי לפני השינוי שנעשה בזה  י. מרקוביץ:

 זה כולל את כל השלוחות של המתנ"ס.  ח סיני:"רו

 רגע הכל. הדוח הזה כולל הכל.כ רקוביץ:י. מ

 . כולל את כל השלוחות ח סיני:"רו

 פארק לא נעשה שינוי. בחי  ע:"ח. צורי, רה

 אמור להיעשות. וביץ:י. מרק

 אמור, בינתיים לא נעשה כלום.  ע:"ח. צורי, רה

 נות.  לע זהו. אם יש למישהו שאלות אשמח  ח סיני:"רו

פ י. מרקוביץ: גם  ובקשות  אני  דרישות  מקבלים  הזמן  כל  שאנחנו  לציין  רוצה  ה 

וכסאות ריקים  שף  "ס. הנה הדוח נחכספי של המתנהדוח הלחשוף את  

 יה. סתם ככה שהציבור ידע.  של האופוזיצ 

 ? כולם בעד.  טוב. מי בעד אישור הדוח הכספי י. גסר:

 

 2021דוח כספי קומפוסט לשנת אישור מובא ל .4

לשנת    מובא לאישור דוח כספי של הקומפוסט   4ואנחנו עוברים לסעיף   י. גסר:

2021  . 

 לנו דין וחשבון איננו.  לתתאדוני היו"ר, הבן אדם שצריך  מ. צורף: 

 אולי זו הסיבה שהוא איננו.  ע:". צורי, רהח

 אז איך?  מ. צורף: 
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 אז מי נותן לנו דוח על זה?   ע:"ח. צורי, רה

אומר עכשיו. מי שאמור לתת עכשיו    אני רוצה לחזק את מה שמנשה י. מרקוביץ:

הדו  על  הזההסבר  האלה    ,ח  המכובדים  האדונים  שהגיעו  כמו  בדיוק 

הקומפוסט בדירקטוריון וזה יו"ר  בהנהלת    הנציג של העיריה   זה   לתת,

לשם   להגיע  שביקש  השרלטן  ש האופוזיציה  את  ואמר  סוגר  הוא 

נמצאים   כבר  שאנחנו  להזכיר  זו  בהזדמנות  רוצה  אני    4הקומפוסט. 

 גר את הקומפוסט. לא ס  שנים אחרי הבחירות, הוא עוד 4,5שנים, 

לעדכן    רוצה  אני  מכך  כיתרה  את  במ  לפה  גם  ששומע,  מי  י  וגם  קהל 

כרגע  שלא   יש  בעולם.  הסביבה  בכאן  להגנת  לחיפוש  משרד  תוכנית 

ערים  פתרון   איגוד  עם  בשיתוף  מרחבי  אזורי  בפסולת  לטיפול  קצה 

המפ ערי  אשכול  עם  התוכנ ובשיתוף  היום  עד  של  רץ.  לכיוון  הלכה  ית 

אזורית  בשטח של מועצה    שטח שנמצא בקרקעות הצפון צמוד למט"ש 

 ון.  בולז

מינ   כל  ב   יהתעוררו שמה  ואז פתאום מישהו  להגנת  התנגדויות  משרד 

"א  תמ  שהתמ"א שלו היא  2000הסביבה נזכר שיש שטח של קומפוסט  

היתרלטיפול   בין  תוכנית  שם  ושהוגשה  בין  ,  בפסולת  לא  האמת  או 

של   תוכנית  שהגיש  מוצקין  קרית  נציג  ע"י  בעיקר  אלא    10היתר 

משדרגים  איך  של  לדיו   את  עמודים  לפה  הגיע  מספר  הקומפוסט,  ן 

 אלף שקל לאותה תוכנית.   50-פעמים, כולל בקשה שלו לתמיכה ב

לזה  שמודע  העיר  ראש  אני,  בתוצאות  והיום  נלחמים  אותו  עדכנתי   ,

זה  אלה.אסון ההרות  ה על  יעשה  ירוץ לספר לכולם שהוא הוא בטח   ,  

הוא לא    אז  יסגור את זה בבחירות הבאות.הוא  ולא יכול היה לסגור  

יסגור אחר כך ואין לו מושג מה שנעשה שמה ורק   סגר קודם, הוא לא

 גרם לנו נזק.  

 הדוח? אישור הדוח. כולם בעד.  טוב. אז מי בעד  י. גסר:

 היו"ר, מאשרים בלי להבין.  אדוני  מ. צורף: 

 אנחנו כן, מאשרים אותו פורמלית שהוא הגיע פה לשולחן המועצה.  י. גסר:

 ניהול תקין.  ח הזה עולה  ט צריך להגיע, הרי כל הדופשו י. מרקוביץ:

חבל י. גסר: אומר  אני  מועצה  חבל.  שחברי  חבל  באמת  האלה  הדברים   ,

פקידם ולא מגיעים ולא אכפת  שנבחרים ע"י ציבור לא ממלאים את ת

 א באים ולא אכפת להם. . זה הבעיה שזה בהתנדבות ואנשים ללהם

 ינים כלום. אתה מבין?  מב הם לאלא, הבעיה ש ע:"ח. צורי, רה
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 כן, כן. נכון.   גסר: י.

 

 ₪  750,000בסך  2022תיחת תב"ר תכנון עירוני לשנת  אישור פ .5

 תוח כללי מקורות מימון: קרן פי

 ני,  אישור פתיחת תב"ר תכנון עירו 5עיף ס י. גסר:

 להדיח אותו אם הוא לא עושה את העבודה שלו.  רגע יריב, אולי  מ. צורף: 

 להדיח אותו ממה?  יץ:י. מרקוב

 ותו מהתפקיד, להדיח א : מ. צורף

 ור. שיסג  אר שמהלא, שייש י. מרקוביץ:

 תן לו, אני יודע, תדון אותו לכף זכות שמה בקומפוסט. תן לו קו זכות. י. גסר:

 שיישאר שמה לסגור.  י. מרקוביץ:

נת  אישור פתיחת תב"ר תכנון עירוני לש  5תן לו עוד צ'אנס. טוב. סעיף   י. גסר:

צריכים  כמו    .₪  750,000בסך    2022 אנחנו  התב"רים  כל  שראיתם 

תכנונילעש מי  ות  נוסף.  פותחים תב"ר  גם לדברים האלה אז אנחנו  ם 

 בעד? כולם בעד.

 

 לסך   ₪ ,745,07722בינוי בי"ס אחדות מסך  1187אישור הגדלת תב"ר מס'  .6

 ( ₪ 332,357)סה"כ הגדלה  ₪ 23,077,434

 אושר  אישור  ן לתיקו   ת מימוןורומק

   ₪ 18,758,983  ₪  19,091,340   מפעל הפיס

   ₪   3,986,094    ₪   3,986,094   רד השיכוןמש

    23,077,434  ₪  22,745,077 ₪   

  מיליון   22,745אחדות מסך  בינוי בי"ס    1187אישור הגדלת תב"ר מס'   י. גסר:

יש פה הגדלה  מיליון  23-ל ולם  ? כשל מימון של מפעל הפיס. מי בעד, 

 בעד. 

רגע    רוצה  דיברנואני  משהו,  להגיד  העיר  ראש  רק    ברשותך  פה 

מספרים, אבל אם פורטים את זה באמת מה קורה פה בעיר, אז חשוב  

, שלא  להדגיש את הדברים האלה גם לציבור ששומע אותנו בפייסבוק

 כולם יודעים.  

אוטוטו    מעון  שנבנה.  חדש  אומנים  במשכנות  מתנ"ס  עכשיו  יש  אז 

וע  שכנות נוה גנים, אוטוטו הקבלן שבם על הקרקע גם באזור של מוליע
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גנים שני  לעבוד.  ימיםתוך    ,הבא מתחיל  גנים בשטח  מספר  כבר  ,  היו 

ילדים חדשים ליד בית ספר נבון.    שני גני   ינו גנים,, באו התק בנו ממ"ד

, אישרו לנו את ההלוואה משרד הפנים,  אולם ספורט בחטיבות ביניים

ש העיר  ניה. אמר לי ראת על הקרקע. מצפה בב לעלו  ליםבקרוב מתחי 

בדיוק היום שהוא היה שם שהוא מבקר כל יום באתרים האלה, יצקו  

 את הרצפה, יסודות.  

ביניים    חטיבות  שלוש  תכנון.  של  לביצוע  נכנס  חדש  יסודי  תכנון 

 ייפתחו,  

 יסודי החדש כבר אישרו את התכנון.  ע:"ח. צורי, רה

 . שרהתכנון או י. גסר:

 כן. ע:"ח. צורי, רה

מכ סר:י. ג יצא  בקרוב  בש  רז.אז  ייפתחו  ביניים  חטיבות  הלימודים  שלוש  נת 

, יכנס  ים הקיימות להפוך אותן לתיכוןהקרובה. שיפוץ החטיבות ביני 

. בשנת הלימודים התיכון עובר לשם. כביש לפעולה בחודשים של הקיץ

רואי שאתם  כמו  ירושלים,  לרח'  שם  יציאה  עובדים  שופצו  בשטם  ח. 

שעש וגני  שולי?  פארקים  איפה  שולי,  סקירה  נו  הייתהועים,  כל  תנת 

 אנחנו מחדשים ומשדרגים. הפארקים

בפארק    וגם  לוז  בקדיש  גם  לציין,  חשוב  הליכה,  מסלולי  חידשנו 

שילוט עם  הליכה  מסלולי  חידשנו  לאלה  המסילה,  הנחיות  עם   ,

את חידשנו  האופניים,  מסלולי  את  צבענו  של הצ  שהולכים.  ל  כ   ביעה 

שמתםהעיר.   מחדש.    אם  נצבעה  העיר  כל  חציהלב,  מרכז  מעברי   .

ף  אל  200שיפצנו את מבנה קידום הנוער, השקענו שם  הצעירים בבניה.  

יחד    ₪ הפיס  שמה  מכספי  יהיה  בקרוב  שופץ,  המבנה  העיריה,  עם 

 חנוכה של המקום.  

ה   מחנות  את  גם  משפצים  שם.   ₪אלף    200כמעט  עולים,    שהשקענו 

עזרא  ארעז הנוער  תנועת  שיעב,  גן  ור  גם.  תקציב  השגנו  בקרוב,  יפוץ 

אהרון ברח'  מיוחד  לחינוך  נוסף  גם    ילדים  לעבוד.  מתחילים  אוטוטו 

גם   השנה,  ייפתח  נוסף  ילדים  גן  המיוחד.  החינוך  של  להורים  בשורה 

 לחינוך המיוחד באזור העיר הותיקה ועוד ועוד. 

משה  י. מרקוביץ: להוסיף  רוצה  וו,  אני  בעדכון.  מדברים  כבר    מדבר שוב  ני  א אם 

יותר לציבור שצופה בנו אולי עכשיו. בזמן שבעיר נעשו כל הפרויקטים  

האחר השבוע  שבסוף  מי  היה  עליהם,  דיבר  שיריב  שישי,  האלה  ון, 
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יודעבת,  ש באינ  לא  הודעות  ומאות  עשרות  שלח  שפשוט  סטגרם  מה, 

וא יכתוב להם,  שה  בלי לקבל את רשותם, בלי שהם הסכימו  ,שביםלתו

   .ת מספר הטלפון שלו ועושה ענין פוליטיאוסר שבהם הוא מ 

שלו  ורת טמבלים  אני זוכר, אני רוצה להזכיר לכולם שהוא ועוד חב   גם 

ונגרם להם נזק משימוש  שמה שהגישו תביעה על כך שהטרידו א ותם 

שהם   הרי  שלהם,  במהלך עבטלפונים  ה  כשיו  שבוע  עשו  הסוף  אחרון 

יו  י שרק לא יהיה, אניל ממשלוחים לכ מאיזה מאגר, אולי זה    דעלא 

מאגר שנגנב מאיזשהו מקום, וגם אם לקוח ממאגר חוקי עדיין זה לא  

לאנשים הביתה לטל  רוצים  אומר שמותר לשלוח  פון דברים שהם לא 

שר לקבל.   הזמן  כל  שאמרתי  כמו  פה  מדובר  נכלולי אז  שם    לטן,  וזה 

 איתו.  המשחק 

 שאר חיובי. תי עזוב, עזוב,  י. גסר:

 הישיבה ננעלה.   :ע"ח. צורי, רה

ספר  תראה,   י. גסר: בית  של  בפרמנהלת  זכתה  גוריון  ספר    סבן  בית  ארצי. 

 ,  ורט. הנוער שלנו קיבל אותויצמן פרס של ספ

 )מחיאות כפיים(

 תעסק בחיובי.  ת י. גסר:

  

 סוף הישיבה 

 


