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 8  משתתפים:

 9 ראש העיר -   מר חיים צורי

 10 ריעה שאר ןגס ו םוקמ אלממ        -                      גרבנרטש ידע רמ

 11 ראש העיר סגן -   וטמןמר אבי ר

 12 העיר משנה לראש  -   יוסי מרקוביץ  רמ

 13 לראש העיר  משנה -   מר יוסי פדידה

 14 חברת מועצה -    פפר לעיגב' 

 15 חברת מועצה -   גב' עדי שושני

 16 הצעומ רבח -   ר שיבא הקיבצ רמ

 17 חבר מועצה -   ן מיכאל ויצממר 

 18 ועצה מר חב -   נבר מר יריב ע

 19   הצעומ תרבח -   ןמסור הרפע 'בג

 20 חברת מועצה -  גב' מרינה רחמימוב 

 21  : משתתפים נוספים

 22 העירייה מנכ"ל  -   מר יריב גסר

 23 יטפשמה ץעויה -  ה כלמ ןויצ ןבעו"ד 

 24 ה מ"מ גזבר העיריי -   גב' נילי רואש

 25   הצעומה תובישי תזכר -   ןונג ילרוא 'בג

 26 :ורדענ

 27  ףרוצ השנמ

 28 ןהד ריאמ

         המנייןן  ול ישיבת מועצה מוטוקפר

 ב "פשת ירשתב 'ל, 2021 רבוטקואב 6ביום  ד', 
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 04-8666313ת איגמי, ברח                                                                                        ת מוצקיןית קרייעירי

 2021 קטוברו אב 6                                                                                                    המנייןמן  ישיבת מועצה

   

 1 ףרוצ יתיא

 2 על סדר היום:

 3 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 4 .1.9.21 םוימ 12/21 'סמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 5  .ןיקצ ומ תירק תייריע – 2021 ת נשל 2 ינועבר חוד רושיא .3

 6 :בומי מחר ןיירק הנירמ הצעומה  תרבח םעטמ תותליאש .4

 7 ר אשבו  הקיתוה  ןיקצומב  תופסונ  םיבלכ  תוניג  תמקה  תננכותמ  םאה .א 

 8  ?ללכב ריעה  

 9  ת ח טבה  אושנ  ,שורבה   בוחר  לומ  יטסוקאה  רי קה  תמקה  תדמוע  ןכיה .ב 

 10 ? 2018 תנשמ ריעה שאר  

 11 : ףרוצ יתיא הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .5

 12ת מסרפמ  םהבש  (םיי טנ רטניאו  םיספדומ)  תרו שקתה  י לכ  תומש  םהמ .א 

 13  ילכ םע תויורשק תה רובע תואצוהה ךס וה מו ןיקצומ תירק תייריע   

 14 ?2021 תנשב הלא תרושקת  

 15 ה סינכהש םחתמב רי עה יבשותל םיעוריא םייק ל הפידעמ היריעה עודמ .ב 

 16 ?םולשתב ו ניאש קראפב םוקמב (קרא פ יח) םולשתב איה וילא  

 17 : רשיבא יקיצ הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .6

 18 ר יעה  לש  יזכרמה  תסנ כה  תיב  יללפתמ  תוינפל  תינענ  הניא  היריעה  עודמ .א 

 19  ת י בל  הסינכה  תבחרב   אצמנש  בויבה  רוניצ  ץו ציפ  בעניין  תעייסמ  אלו  

 20 ?תסנכה  

 21  ר ש א  םינורהצל  תועגו נה  ר וביצה  תוינפו  תונולת ל  הירי עה  תוינידמ  יהמ .ב 

 22   ? םיס"נתמה תשר י "ע הכלהכ תולפוטמ ןניא  

 23 י. ענבר:  בירי הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .7 

 24 ת י לאיצוס  הבטה  וא  לומג  לבקמ  וא  לביק  לוקלטס  זעוב  ד"וע  םאה .א  

 25 ?ןיקצ ומ תירק תייריעמ ,ףסכ  הוושב וא ףסכב ,םהשלכ   

 26  י תממו  קפא  תמ וצב  תיתשתה  תודובע  םו יסל  ינכדעה  דעומה  והמ .ב  

 27 ?ז ול שידק תמוצ ףוסב הלאמ שו רשי הינפה רשפאתת   

 28 : ןמסור הרפוע הצעומה  תרבח םעטמ תותליאש .8
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 1 ה י הש  יעוצקמה  םרוגכ  ,ירתיכ  ןור  רמ  לש  ויתוריש  תריכש  לרוגב  הלע  המ .א 

 2  ל ש   םלרוגב  ןכו  הירי עה  לש  השדחה  ךוניחה  תלהנמ  תא  תוולל  רומא  

 3  שאר ןגס לש ותע צה יפכ ,הל רשואש ביצק תהו ךוניחה תייצקילפא  

 4  ?ריעה  

 5 ו המו  תינוריעה  החוורה  תקלחמב  החוורה  ידבוע  ינקת  שויא  בצמ  המ .ב 

 6   ?תושרב ילאיצוס  דבוע לכ לפטמ ןהבש תוחפ שמ לש עצוממה רפסמה  

 7 ת ר גא  בעניין  ,ץיבוקרמ  יסוי   רמ  ,ריעה  שארל  הנשמה   לש  רדסל  העצה  אבות .9

 8 . דועו םייטפשמ םיטבי ה ,הדועיי ,הרוקמ ,התוהמ  ,ןיקצומ תירקב הפשאה 

 9  ךס ל ₪ 10,181,647 ךסמ הל וגס הנפלוא יוניבו ןונכת  1180 ר"בת תלדגה רושיא .10

 10 (₪ 110,000 הלד גה כ"הס) ₪ 10,291,647 

 11 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 12  ₪ 8,803,199  ₪ 8,803,199  סיפה לעפמ 

 13  ₪ 844,873,1 ₪ 844,884,1 ךוניחה דרשמ 

    10,291,647 ₪ 10,181,647 ₪  14 

 15 י תוריש)  ןיקצומ  תירקל  רזע  קוח  לש  היבגה  תלבגמ  ףקו ת  תכראה  רושיאל  אבומ .11

 16 הנ יה  תשקובמה  ןמזה  תכראה  .31.12.2022  םויל  דע  2017-ז"עשתה  (הרימש 

 17 ן ורחאה  היבגה  ףקות  תכראה  רושיא  םויס  דעומ  ,31.12.2021  םוימ  הנש  לש 

 18 .ם יסכנה  יגוס  לכל  ₪  1.51  וניה  ר"מל  עובקה  ףירעתה   .14.7.2020  םויב  ןתינש 

 19 (5  ' סמ  ןוקית)  העשה  תארו ה  רושיאל  הפופכ  היבגה  ף קות  תכראה  יכ  רהבומ 

 20  .תסנכב 

 21 140,000  ך סמ  ךוניח  תודסומ ל  ת וינוגימ  תשיכר  1376  'סמ  ר "בת  תלדגה  רושיא .12

 22 . (₪ 145,000 הלדגה כ "הס) ₪ 285,000 ךסל ₪ 

 23 ךס מ  (2.צ.מ)  םינמואה  .מב  ןתנוי  ב"טח  תיינב  1267  ' סמ  ר"בת  תלדגה  רושיא .13

 24  (₪ 843,883 הלדגה כ"הס) ₪ 22,937,619 ךסל ₪ 22,093,736 

 25 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 26 ₪ 13,973,152 ₪ 13,973,152  סיפה לעפמ 

 27  ₪    485,021,8  ₪   764,469,8 ךוניחה דרשמ 

    22,937,619 ₪  22,093,736 ₪  28 
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 1 ה יהי ץיבוקרמ יסוי רמ םו קמב םירע יוניבל הדעוה י רבח בכרהב יוניש רושיא .14

 2 . גרבנרטש ידע רמ 

 3  :ןלהלדכ תוד עוה בכרהב יוניש רושיא .15

 4 .גרבנרטש ידע  רמ היהי ץיבוקרמ יסוי רמ  םוקמב  - םיזרכמ תדעו .א 

 5 .גרבנרטש  ידע רמ היהי רהוז רמוע רמ  םוקמב  - הטילק תדעו .ב 

 6  .גרבנרטש  ידע רמ היהי רהוז רמוע  רמ םוקמב – ךוניח תדעו .ג 

 7 . גרבנרטש ידע רמ ה יהי רהוז רמוע רמ םוקמב  – םיכרדב תוחיטב תדעו .ד 

 8  :ןלהלדכ תיתד ה הצעומה בכרה רושיא .16

 9 .תו נברה גיצנ – ןוטיב לט רמ .א 

 10 ."וטנ"  גיצנ – ירודכ םירפא רמ .ב 

 11 ."וטנ"  תגיצנ – הרמע ןב דרו 'בג .ג 

 12 ."וט נ" גיצנ – לגנ לאומש רמ .ד 

 13 ."ילש ןיקצ ומ" גיצנ – ןמקוז דוד רמ .ה 

 14 ."רב"  גיצנ – ןויבס ןונרא ד"וע .ו 

 15  ."השדח חור"  גיצנ – גרבנירג ןורוד רמ .ז 

 16 :ןלהלדכ תושרב  המיתחה ישרומ רושיא .17

 17 .06458275 .ז.ת  ,תושרה שאר ,ירוצ םייח .א 

 18 .059263756 .ז.ת ,תושרה שאר  מ"מו ןגס ,גרבנרטש ידע .ב 

 19 .00565747 .ז.ת ,תושר ה שאר ןגס ,ףרוצ השנמ .ג 

 20 .28856920 .ז.ת , היריעה ל"כנמ ,רסג בירי .ד 

 21 .58674961 .ז.ת ,הי ריעה תירבזג ,שאור ילינ .ה 

 22 .16747073 .ז.ת ,תי שאר ח"הנמ ,רלסקו הלנ .ו 

 23 ת ירבזג  תמיתח  םע  דחיב  4  ,3  ,2  ,1  המיתחה  ישרוממ  דחא  לכ  לש  המיתחה 

 24 ל כו  היריעה  תא  תבייחמ  היריעה  תמתוח  ףוריצב  ,(5)  שאור  ילינ  'בג  ,היריעה 

 25 ל ש   םוכס  דע  ( 6)  רלסקו  הל נ  'בג   םע  ד חיב  4  , 3  ,2  ,1  המיתחה   ישרוממ  דחא 

 20,000 ₪. 26 

 27 ה פי לחמ  תעייסכ  (70  ליג  לע מ)  רקפ  המולב  'בג  לש  הקסעה  תכראה  רושיא .18

 28 ד רשמ  להונל  םאתהב  30.6.22  –  1.10.21-מ  הפוקתב  הכר אה  ףקות  ,ךוניחה  ףגאב
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 1 .םינפה

 2   :םילוקוטורפ רושיא .19

 3 .1.9.21 םוימ 07/21 םיפסכ תדעו תבישי 

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

 7 ך "נתב קרפ תאירק .1

 8 (ןהד יס וי י"ע ך"נת קרפ תאירק)

 9 

 10 12.9.1 םוימ 12/21 'סמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 11   .תושעל המ ןיא  הז ,בוט ,לוקוטורפ רושיא ע: "ח. צורי, רה

 12  .בתכב תורע ה ןיא םא ,האלה ,האלה דובר:

 13 :דליה  דמעמל  ה דעוה  ירבח  בכרהב  יוניש  רושיא  םויה  רדסל  תפסות ע: "ח. צורי, רה

 14  ך כ   רחא  הז  תא  הלענ  . גרבנרטש  ידע  רמ  היהי  ר הוז  רמוע  םוקמב

 15  .העבצהל

 16 

 17 ןיקצ ומ תירק תייריע – 1202 ת נשל 2 ינועבר חוד רושיא .3

 18  .השקבב  .ינועבר חוד רושיא וישכע ע: "ח. צורי, רה

 19 ר אוני  יתנש  יצחה  חודה  תא  גיצהל  הצור  ינא  .בוט  ברע  .םלוכל  םולש רוני:

 20 ו יה  .₪  מיליון  27-כ  הז  םיקנבב  ונל  היהש  ליזנה  ףסכה  .21  ינוי  דע

 21 ם יכיישש  םיפסכ   ,ובגנ  םרטש  תובצקותמ  תוסנכה  מיליון  12,6  ונל

 22  מיליון   1,7  דוע  ויה  . טסוגואו  ילויב  םתוא   ונלביק ו  ינוי  דע  ראוניל

 23  ₪   מיליון   79  דוע   ונ ל  שי  י תרמא  םדוקש  מיליון  27-ל  רבעמ  .םיבייח

 24 ר בצנה  ןוערגה  . תונרקו  םיר"בת  דגנכ  חותיפה  תבוטל  םיעובצ

 25 890  לש  ףדוע  ונרצ י  תאזה  הפוקתב  .מיליון  14,5  היה  הנשה  תליחתמ

 26 ו נל  שי  .רבצנ  ןוערג  מיליון  13,673-ב  ונחנא  הנשה  ףוסבש  ךכ  ,₪  ףלא

 27   . מיליון  1,7  ל ש  םינשי  םיר"ב תב  תונועריג  תצק

 28 11,6  הארבה  םג   ללוכש  ינוי  רכש  הלשממ  ידרשמ  ,תויובייחתהה  דצב



6 
 04-8666313ת איגמי, ברח                                                                                        ת מוצקיןית קרייעירי

 2021 קטוברו אב 6                                                                                                    המנייןמן  ישיבת מועצה

   

 1  לכ  .מיליון  4,8  ש ארמ  תוסנכה  ונל  שי  .מיליון  40-כ  םיקפס  .מיליון

 2  י פ דוע  ,חותיפ  ת ודובעל  ן רקה  תא  ללוכ ש  חותיפ ה  לש  ןונגנמה

 3  . ₪   מיליון  76  אוה   םיינמז  םיר"בת  תגירעונו  יוכינב  םיינמז  םיר"בת

 4  . ₪  מיליון  62,6-ל  עיגמו  ןטק  תוולמה  סמוע

 5 , ביצקתה  לעמ  מיליון  5-כ  הנונראמ  תוסנכה ה  דספהו  חוורה  לש  דצב

 6 ף לא  360  החוורו   ךוניחב  תוימצע  תוסנכה  ד וע  ו נל  שי  .₪  מיליון  56,3

 7 ת וימצע  תוסנכה   ₪  מיליון  10  דוע  .החוו רב  םגו  ךוניחב  םג  לקש

 8 ן וזיא קנעמ .13-ה ביבס החוורה ,26,3 ונל  ןתנ ךוניחה דרשמ .תורחא

 9  ת וסנכהה  לכה  ךס   םירחא  םידרשממ  םידע וימ  םיקנעמ  ונל  שיו  8,8

 10  . ₪  מיליון  138-ל  בורק

 11  ך ו ניחב  .לקש  מיליון  57  תויללכה  תולועפהו   רכשה  ת ואצוהה  לש  דצב

 12  137  לכה  ךס  .מיליון   5-כ  תוולמ  פירעון  , 18  החוורה  .₪  ליוןימ  37

 13  . ₪  ףלא  890  לש  ףדוע  ,מיליון

 14  ל ו מ  לא  הפוקתב ₪  מיליון  50-כ  לש  תוסנכה   ונל  ויה  חותיפה  לש  דצב

 15 ףרטצמ  .חודה  תפוקתב  ףדוע  מיליון  3,3  .₪  מיליון  47  לש  תואצוה

 16  30  םויל  לכה  ךס   .מיליון  26  לש  הנשה  ת ליחתמ  םיינמז  םיפדועל

 17  . םיינמז  םיפדוע  מיליון  29  ונחנא  ינויל

 18 מיליון   53  דוע  ,םירוגיפ  תייבג  מיליון  7  ונל  ויה  יתרמאש  יפכ  היבגב

 19 , תלואש  לואשל  הצור  והשימ  םא  .תיצמת ה  הז  .תפטוש  היבג  לע

 20  .השקבב

 21 . ודי תא םירי ביצקת ה תא רשאל דעב ימ .בוט ע: "ח. צורי, רה

 22 .חודה תא י. גסר:

 23  .בוט  ?דגנ ימ .החילס ,חודה תא ע: "ח. צורי, רה

 24 

 25 רחמימוב:שאילתות מטעם חברת המועצה מרינה קריין  .4

העיר  א. ובשאר  הותיקה  במוצקין  נוספות  כלבים  גינות  הקמת  מתוכננת   26האם 

 27 בכלל? 

ראש  ב. הבטחת  נשוא  הברוש,  רחוב  מול  האקוסטי  הקיר  הקמת  עומדת   28היכן 
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 1 ? 2018העיר משנת 

 2 ם ה  ,ילוא  תובו שתה  תא  קר  הנעת  התא  .תותליאש  וישכע  .בוט ע: "ח. צורי, רה

 3  .םה לש תולאשה תא םיעדוי

 4  ה ז   תא  םכלוכל  שי  י כ  תו לאשה  תא  ארקא   אל  י נא  ,ב וט  .ףידע  ,ןכ י. גסר:

 5  ם יבלכ  תוניג  תו ננו כתמ  אל  הז  בלשב  .הני רמ   .ןמזה  לע  לבח  ,לוממ

 6  ל א רשי  תבכר  לו מ  ם דקתמ  ךילהתב  םיאצמ נ  ונחנא  2  הלאש  .תופסונ

 7   .םנומימב ריקה לש ו תמקהל הרובחתה דרשמו

 8 .יתמ , המכ ,ךרעב ןמז יפצ שי .הל אש דוע ,בירי .הינש ,עגר מ. רחמימוב:

 9 ם יכירצ  םה  ,םדק תמ  ונלש  ןונכת  רבכ  םהל  רבעוה  .יאדווב  ,יאדווב י. גסר:

 10  .הז תא םימד קמ ונחנא .המש תושיגפ  ונל שי ונחנאו ותוא רשאל

 11  .הז תא ורשא י אל םג םהש יכול להיות ע: "ח. צורי, רה

 12  ה ז   סיכל  די  סינכ הל  יכ  ם הלש  ביצקתב  ןמו מי  הזש  א וה  ןויערה  .ןוכנ י. גסר:

 13  ל ש   ע"בתב  םושר   ה ז  יכ  ם המ  ע יגי  ףסכהש  ם יצור  ו נחנא  ל בא  ,לק  יכה

 14 ן כלו  .ריקה  תיינב ל  םיארחא  םהש  1998  תנשמ  408/ק  ןיקצומ  תירק

 15  .חוכה ל כב ונתניחבמ הז תא םימד קמו ךכ לע םידמוע ונחנא

 16 

 17 איתי צורף: ה עצעם חבר המו שאילתות מט .5

ואינטרנטיים( שבהם   א. )מודפסים   18עיריית   מפרסמת מהם שמות כלי התקשורת 

בשנת  אלה  תקשורת  כלי  עם  התקשרויות  עבור  ההוצאות  סך  ומהו  מוצקין   19קרית 

2021? 20 

לתושבי העיר במתחם שהכניסה ב. אירועים  לקיים   21אליו   מדוע העיריה מעדיפה 

 22 בתשלום?בפארק שאינו היא בתשלום )חי פארק( במקום 

 23  רפסמ  םע  הזוח  תרגסמב  תלעופ  תושרה  .תרושקתה  ילכ  תומש  .יתיא י. גסר:

 24  , ן ו פצהו  הפיח  תו שדח  ,הידמ  DY  ,תוירק  הפיח  ס ויג  םהיניב  ,םיפוג

 25 י "פע  םיימוי  םי נותיעב  םייזרכמ  םימוסרפ  ונל  שיש  ןבומכ  ,הכופה

 26 הז  עגרל  דע  תאז  הנשל  ולא  תויורשקתה  רובע  תואצוהה  ךס  .קוחה

283,765.  27 

 28 ה נשה  העידילו  .קראפ  יחב  םולשתב  םיעוריא  תמייקמ  הניא  היריעה
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 1 ו יה  .היריעה  ןומימב  םינושה  םיקראפב  םיעוריא  אקווד  ומייקתה

 2 ה חלצה  היה  הזו  םיבשות  ןומה  לש  תו פתתשהב  םיפי  םיעוריא

 3  .םלוכל

 4 

 5 שאילתות מטעם חבר המועצה ציקי אבישר:  .6

א א. העיריה  לפניות  מדוע  נענית  הינה  בית  ולא כנסת  מתפללי  העיר  של   6המרכזי 

 7 פיצוץ צינור הביוב שנמצא ברחבת הכניסה לבית הכנסת?  בענייןמסייעת 

אינן  ב. אשר  לצהרונים  הנוגעות  הציבור  ופניות  לתלונות  העיריה  מדיניות   8מהי 

 9 מטופלות כהלכה ע"י רשת המתנ"סים?

 10  ד יגאת  י"ע  ןמזמ  לפוט  רבכ  אשונה  .םימה   רוניצ  ץוציפ  לש  אשונ י. גסר:

 11   . לעירייה   אלו  ד יגאתה  ל ש  וחתפב  ללכב   א שונה  עודיכו  םימה

 12  א ש ונב  תוינפ  תל בקמ  תושרהש  לככ  ,תו נולתל  היריעה  תוינידמ

 13  ר ס וח  לע  עודי  א ל  . םיס"נתמה  תשר  לופיט ל  ה ריבעמ  איה  םינורהצ

 14  .ברעתת תו שרהש ןבומכ תאזכ היצאו טיס היהתו הדימב .לופיט

 15 

 16 י. ענבר: ב שאילתות מטעם חבר המועצה ירי .7

כלשהם,  .א סוציאלית  הטבה  או  גמול  מקבל  או  קיבל  סטלקול  בועז  עו"ד   17האם 

 18 בכסף או בשווה כסף, מעיריית קרית מוצקין? 

תתאפשר  ב. וממתי  אפק  בצומת  התשתית  עבודות  לסיום  העדכני  המועד   19מהו 

 20 הפניה ישר ושמאלה בסוף צומת קדיש לוז? 

 21  ן ו פ לט  וק  תמועל ליימ  ת בית  החתפנ  לוקלטס   ד"ועל  . בירי  לש  תולאש י. גסר:

 22  ו ק ספוה  טפשמה  תיב  תקי ספ  רחאל  ךא  , הפיפחה  תליחת  םע  דימ

 23  .םיעצמאה

 24  ת מ אב  הפ  לכ  םד וק  קפ א  תמוצ  לש  החיתפה   י בגל  ,קילאיבמ  הסינכה

 25  ם ו י  םינורחאה  ת ועובש  השולשבש  ריעה  ש אר  תא  ח בשל  בייח  ינא

 26  ם י רשקהו  ץחלה  לכ  תא   ליעפהו  ןולייא  יבית נל  הנפ  א וה  םוי  םוי  ,םוי

 27  א ו ה   4  שיבכ  הז  עודיכש  , ישארה  ריצה  לש  תוחפל  ע טקה  תא  םייסל

 28  , ן ולייא  יביתנ  י "ע  קזחו תמ  הז  ,החתפל  א ל  , היריעה  תוירחאב  אל
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 1  ם ו יה  ץחלהו  .םי מה  דיגאת   םע  דחי  הרוב חתה  ד רשמ  לש  טקיורפ

 2 ת חמשל  תמאב  ה ז  זא  .לומתא  תמוצה  תא  וחתפו  ירפ  אשנ  הזה  ימוי

 3 ,ומייתסי  םה  בורקה  שדוחה  ךלהמב  תודובעה  ראש  .הירקה  יבשות

 4  ם ג   םייתסי  רבוט קוא  ףו ס  דע  .שדוחה  ףוס   דע  ש ממ  םיווקמ  ונחנא

 5 .ודבע םויה םג  ,םוי םוי המש םידבוע םג  םתיאר ,ימינפה קלחה לכ

 6 

 7 שאילתות מטעם חברת המועצה עופרה רוסמן:  .8

 8לה בגורל שכירת שירותיו של מר רון כיתרי, כגורם המקצועי שהיה אמור מה ע א.

מנהלתלל את  החדש  וות  החינוך החינוך  אפליקציית  של  בגורלם  וכן  העיריה  של   9 ה 

 10 והתקציב שאושר לה, כפי הצעתו של סגן ראש העיר? 

המספר  .ב ומהו  העירונית  הרווחה  במחלקת  הרווחה  עובדי  תקני  איוש  מצב   11מה 

 12 הממוצע של משפחות שבהן מטפל כל עובד סוציאלי ברשות? 

 13  ל ל גב  יכ  רבנע  רמ ל  רבסוה   ךוניחה  תדעו  תב ישי ב  .הרפוע  לש  תולאשל י. גסר:

 14 ה י ריעה  תוכרעיה  תארקל  שדחתי  אוהו  ךילהתה  רצענ  הנורוקה

 15  .םינוכ יתהו תושדחה םייניבה תו ביטח רבעמל טרוא תשרו

 16 ? הרקי הז יתמ ע. רוסמן:

 17 ד ועבש  ךירעמ  י נא  האבה  הנש  תארקל  רובעל  םיננכותמ  םה  םא י. גסר:

 18  . ותיא  ךילהתה   תא  ךישמנ  ונחנא  םישדוח  רפסמ

 19 , הלגוג תכרעמ הס נכוה ןכ ומכ .עצובמ אשו נה טנרטניאב םושיר יבגל

 20  , ם ידליה  ינגב  םש רתהלו  א ובל  הצעומה  ירב ח  תא  ת מאב  ןימזמ  ינאו

 21  ט קיורפ  והשמ  הז   .תכרעמהמ  םשרתהל  ,דח וימ  ךוניחו  הבוח  ינגב  הז

 22  ת א   ןייצל  ןמזה ת מאב  םג  ה פו  .םירוהל  היצ קילפא  ל לוכ  ,ונלש  ידוחיי

 23 ז וחא  84  ,ןכדעת ה  אל  ןיידעש  ימ  .ריעב  םיניוצמה  תורגבה  ינותנ

 24  ם ג ו  דיתע  םג  הזש   ,םיינוכיתה  ריעב  רפסה  י תב  ללכב  תורגבל  םיאכז

 25  ה ז   . זוחא  90  הז  ט רוא  תא  קר  ח קול  ינא  םא   ,טרואב  ק רו  .היסנמיגה

 26  , ך וניחה  ףגאל  , ךוניחה  י תווצל  ופאש  דיגה ל  תמאבו   ילנמונפ  גשיה

 27  ם נ מא  ,ךוניחה  ק ית  ק יזחמ  איבהל  ,אלמה   יוביגה   לע  ריעה  שארל

 28  ר פ סה  יתבב  ולש   העשייה   תא  םישיגרמ  תמאב  ל בא  ליחתה  אוה
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 1  . ם ילהנמה  לש  יווילבו

 2  ד ו אמ  בואכ  אשו נ  תמאב  הז  .םיילאיצוס  ם ידבועה  לש  אשונה  .בוט

 3  ן ו טלשה  ר"וי  סב יב  םייח  רמ  ,סביב  לש  בת כממ  וליפא  טטצמ  ינאו

 4  ו נילעה  השיגפב"   :טטצמ  ינאו  ,29.9.21-ב  ש ממ  רצואה  רשל  ימוקמה

 5 ת ויושרב  םיילאיצוס  םידבוע  רומישו  סוי גב  ישוקה  תא  רתיה  ןיב

 6 ה זו  למגתמ  אל  םהלש  רכשהש  םכל  דיגה ל  לוכי  ינא  ."תוימוקמה

 7  . ו נחתפל  אל  .הז ב  ם ילפטמו  הלשממבו  הנ ידמב  ה עודי  איהש  היעב

 8 ו נ לצא  םשה  ךורב  לבא  ,הבר  הפולחת  שי  הז  ללגב  הרקמ  לכב

 9  ן ת ינ  .ריואב  םיז רכמ  4  שיו  ם ישיואמ  19  , םינקת  24  ך ותמ  בעירייה

 10  ה ז ש   עגרב  רמולכ .ריואב  ם הש  עגרכ  םיזרכמ   4  הי ריעה  רתאב  תוארל

 11   . אלמ  ן קתב  ונ חנא  שיואי

 12 י פל  קלחתמ  הז  זא  לפטמ  ילאיצוס  דבוע  לכ ש  תוחפשמה  רפסמ  יבגל

 13  , ד בוע  םירוכמ  30-ב  לפטמ  תויורכמתה  א שונבו  ןבומכ  םימוחת

 14  ד ב וע  לכ  תוחפש מ  100-ב  תוחפשמ  םוחת ב  , תוחפשמ  לש  אשונב

 15 300-ב  ,300  םילפטמש  ץראב  תומוקמ  שיש  ןייצל  שי  .עצוממב  לפטמ

 16 ה יהיש  תמאב  מקווה   ינאו  םיינויגה  אל  םירבד  הז  .דבוע  תוחפשמ

 17  15-ב  לפטמ  ילא יצוס  דבו ע  תומילאה  םו חתבו  .הזה   אשונב  רדס

 18  ך ישמהל  רשפא ז א  .תו בושתה  לכ  י בגל  הז  ז א  . ןקת  י צח  לכב  תוחפשמ

 19 .9 ףיעסל

 20 

שלהצעה  תובא   .9 מרקוביץ,  המשנה    לסדר  יוסי  מר  העיר,   21אגרת   בענייןלראש 

 22 ד האשפה בקרית מוצקין, מהותה, מקורה, ייעודה, היבטים משפטיים ועו

 23 .ץיבוקרמ יסו י לש רדסל העצה ,9 ףיעס ע: "ח. צורי, רה

 24 ת רגא  לש  אשונה  תא  יתילעה  ינא  .רובידה  תושר  תא  שקבמ  ינא י. מרקוביץ:

 25 א שונהש  בשוח  ינאש  ללגב  אל  ריעה  תצעומב  שדוחמ  ןוידל  הפשאה

 26 ם ימיבו  רחאמ  אלא  ,ונשיו  םייקש  רבד  אוה  ,בושח  ךכ  לכ  אוה

 27 ה זיא  ןיקצומ  ת ירקב  שי  םינורחאה  םיש דוחב  ללכבו  םינורחאה

 28  ו ל   םיארוקו  ןיקצ ומ   תירקב  ונלצא  היציזופו אה  שארב  דמועש  ןטלרש
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 1   . ריעה  יבחרב  תו עומש  ינימ  לכ  ץיפמו  ב בותסמש  ,רשיבא  יקיצ

 2  י נא  ,הככ  בתוכ   אוה  הזה  טסופבו  טסופ   איצוה  שיאה  הנורחאל

עוד  ה נידמה  לכב"  :טטצמ  3  ה פ   ."דרפנב  היב שותמ  הב וגש  ריע  אין 

 4  ר מ ולכ  ."הפשא  ת רגא  סמ  דרפנב"  תונטל רשה  הז   ,םכחתמ  אוה

 5  ה ארא  ם ג  ינא  ףכ יתו  ,תובוגש  ה לאכ  שי  דרפ נב   אל  ם אש  הדומ  אוהש

 6 ע י רפמ  םאה  ,עירפמ  המ  יל  רורב  אל  ,עירפמש  המ  רמולכ  .הז  תא

 7  . תאזה  הרגאה  תא  םיבוג  ללכבש  עירפמ   םאה  וא  דרפנב  הזש

 8 ע ודמ  םכל  הרפי ס  היריעה  םאה"  בתוכ  אוה  השנייה  הרושב  ךשמהב

 9  ק יזחמ  ינא  רבד  לכ  ינפל  לכ  םדוק  זא  ."?הז ה  סמה  תא  הבוג  איה  קר

 10 י תפוקתה  ןובשחה  תא  ,הדיחיה  אמגודה  א ל  וזו  אמגודל  ,לשמל  דיב

 11  ש ד וחהמ  שממ  א לא  יאכרא  אל  .9-10/2021  םישדוחל  םיסימ  לש

 12 ת נ מוסמש  הרושה   תא  הארמ  ינאו  קילאיב  תירק  תייריע  לש  ןורחאה

 13 ב ויח  הפשא  ילכ   תרגא  תיעמשמ  דח  בות כ  תאזה  הרושב  ,דורווב

 14  . ם ילקש  63,70  ו נלשל  ה הז  טעמכ  םוכסה  בגא  ך רד  .יתנש  ,יתפוקת

 15  .םיקד  דואמ  דואמ  םיסנאוינ  ,ןטק  לדבה

 16 . םירבדמ  ונחנא  ת מאב  המ  לע  ריבסהלו  תח קל  ןמזה  עיגה  ילוא  זא

 17 ב ב ותסמ  םדוק  יתרכזהש  ןטלרש  ותוא  יתעידיל  אבוהש  המכ  דע

 18 רובע  ,הלופכ  ,תרתוימ  הרגא  םימלשמ  םהש  רוביצל  רמואו  רוביצב

 19  ת א   קודבנ  ואוב   זא  . הנונראה  ךותב  אצמ נ  א ליממש  הפשא  יוניפ

 20  ן טלרש  אל  אוהש   י מל  אשונה  תא  קודבל  ד ו אמ  לק  זא  .הזה  אשונה

 21  ז א ו  םיפיעסה  תא   א ורקל  ע דוי  ביצקת  רפס חתופ   אוה  , עדוי  אוה  לבא

 22  ה אצוהה  ,ןבל  יב ג  ל ע  רוחש  בותכ  ,טושפ  דו א מ  רבד  אוצמל  לוכי  אוה

 23 17  הבוגב  איה  יוניפה  ןלבקל  ןיקצומ  תירק  תייריע  לש  תיתנשה

 24 ת קלחמ  ידבוע  רכש  תולע  תא  ףיסוהל  ךירצ  הז  לע  .לקש  מיליון

 25 4-כ  לש  ףסונ  לד וג  רדסב  םיפסונ  םירבדו  רכש  ,םיבכרהו  האורבתה

 26   .םליקש מיליון

 27 ו ישכע  ינא  .םילק ש  מיליון  3,5  תובוחרה  ןויקינ  רובע  המאתה  תרבחל 

 28  ת ל וספה  תאו  םי קוריה  ם יחפה  תא  קר  ה נפמ  א ל  ןלבקהש  ןייצא
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 1 י בחרב  שיש  המ  לכו  תואטורגהו  םזגה  יוניפ  לכ  םג  אלא  תינגרואה

 2 ר דס  הנשל  ריעה   ביצקתב  האצוה  לע  רבו דמ  יללכ  לכה  ךסב  .ריעה

 3  .₪  מיליון  25-כ  לש  לדוג

 4  ף ל א  19  לופכ  ם ילקש  70  לש  הלופכבש  רפסל  אבש  ןטלרש  זא

 5  ם ו כסה  ,ףלא  הזי א  ול  רסח  ,20,600  רמוא  אוהש  ומכ  אלו  תוחפשמ

 6 תא  םיקנמ  אל  חטבו  חטב  הז  םעו  הנשב  לקש  מיליון  1,350-ל  עיגמ

 7 תודובע  לע  תושרה  לש  תיתנשה  האצוההמ  זוחא  5-מ  תוחפ  הז  ,ריעה

 8  . ןויקינו  ריעה  יבחרב  הפשא  יוניפ

 9 דואמ  רבד  רמול  הצור  הזל  ףסונב  ינא  .םירו פיס  רפסל  דואמ  לק  לבא

 10  ם י נטלרשש  המ  תונקל  אל   ,דמלי  ףוס  ףו ס  ר וביצהש  יאדכ  ,טושפ

 11 ה ר וחסה  תא  רוכמל  שפחמ  עבטה  ךרדמ  ןטלרש  יכ  םירכומ

 12 ת ויוטשל  ןזוא  תוטהל  םיכסיו  לכוי  קרש  ימ  לכל  ולש  תלקלוקמה

 13 .ולש

 14  ?רבדמ ה תא ימ לע תעדל לוכי ינא ע: "ח. צורי, רה

 15   .יירבד תליחתב רש יבא יקיצ יתרמא ינא ,ןכ י. מרקוביץ:

 16 . םשב ול ארקת זא ע: "ח. צורי, רה

 17  ם ייטרפה  ,ילש  הנ ונר אה  ישולת  תא  ידיב  הפ   ק יזחמ  ינא  וישכע  .הינש י. מרקוביץ:

 18 ועדיש  בושח  זא  .2013  תנשמ  ןויכרא  הזיאב  יתרמש  והשכיאש  ,ילש

 19  ה ר וחא  םינש  הבר הו  16  , 15  ,14  ,2013  תנ שב  , תאזה  ריעה  יבשות

 20  ה צ ורש  ימו  הנונ ראה  ך ותב  הרושכ  הלולכ  הייתה  וזה  הפשאה  תרגא

 21  ת ו ארהל  היעב  ם וש  ןיא   הפ  םיאצמנ  םישול תה  ,תוא רהל  לוכי  םג  ינא

 22  . הנונראה  ךותב  הרוש  ,השקבב  ,הרושכ   ןאכ  אצמנש  המ  לכ

 23 א שונב  היריעה  דגנכ  תיגוציי  הריתע  שיגה  ריעה  בשות  2017  תנשב

 24 ש יש  עבק  ,ןירדהמל  תיקוח  איה  היבגהש  עבק  טפשמה  תיב  .הזה

 25  ת י ב  עבקו  שאה   י וביכ  תרגאמ  הדרפהה  ללגב  ש דחמ  בשחל  ילוא

 26 ף א   אלו  ירוצ  םייח  ריעה  שאר  אלו  ןיקצומ  תירק  תייריע  אל  ,טפשמה

 27  , הפשאה  תרגא  ת א  ת ובגל  ונילע  הבוחש  עבק   ט פשמה  תיב  ,רחא  דחא

 28 . הנונראהמ  ד רפנב  ה תוא  תובגל
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 1 ה רגאה  ?תדעוימ   איה  המל  וזה  הרגאה  ,ןורחא  ינפל  טעמכ  טפשמו

 2  א לל  ,םניחב  תוש רה  י"ע  ןתינש  תורישל  תד עוימ  תובר  םינשל  תאזה

 3 , ןיקצומ  תירק  יבשות  םתא  םתעדי  אל  םאו  .ריעה  יבשות  לכל  ,תולע

 4 דקומל  ונפ  ,שבייתה  ,קדסנ  ,ףילחהל  שי  ,לקלקתה  ,חפה  םכל  רבשנ

 5 ןקותמ  חפ  וא  שדח  חפ  וא  תיבה  דיל  דומעי  תועש  24  ךותב  ינוריעה

 6 ם ימלשמ  ונלוכ  ונחנא  .הפשאה  תרגא  תאז   .ןוקיתב  וא  הפלחהב  וא

 7 . הפשא  ילכ  לש  הקוזחת  רובע

 8  ץ פוק  והשימש  ינ פל   ,דואמ  ןוכנ  .ונשכר  ,םיש כור  ם ג  ונחנא  ,ןכ  לע  רתי

 9 ם ישדחה  םיניינ בב  ,בורל  טעמהמ  אמגוד  השוע  ,ולש  תונטלרשה  םע

 10  א י בהל  וביוח  םינ לבקה  ןכא  םינמואה  תונכש מ  תנוכש ב  םויה  םינובש

 11  י א לב  שי  הלאה  םיחפל  לבא  .םמצע  לשמ   ם יחפ  ןיקתהל  ,םיחפ

 12 ן ב ומכו  הפלחהה  לע  ,ןוקיתה  לע  םיארחאש   הלא  ונחנא  ןכמ  רחאלו

 13 . הפשאה  תרגא  תא  םיבוג  ונחנא  בוש  רזוח  ינא  ךכ  ךרוצל

 14 י מ  .הפשא  יוניפ  ךרוצל  אל  איה  הפשאה  תרגא  רמואו  רזוח  ינא

 15 . זורחב  יתמייס  .רצח  ןצילמ  רתוי  אל  אוה  רופיסה  הזש  םכל  רפסמש

 16  .הדות

 17 ?הזה אשונב  והשמ דיגהל הצור והשימ ע: "ח. צורי, רה

 18 . חמשא ינא ,ןכ צ. אבישר:

 19 .השקבב ע: "ח. צורי, רה

 20 תרגאש  הזב  ונרפכ  אל  םלועמ  .םירבדב  רדס  השענ  אוב  ,בוט  .ןלהא צ. אבישר:

 21  ר ב דה  תא  אקו וד  לבא  , הנונראהמ  קלח   תויהל   הכירצ  הפשא

 22  ך י לה  הזיאב  טפ שמ  יצח  הזיאל  תמצמצ  ה תא  רתויב  יתועמשמה

 23  ם ינש  עברא  ינפל   ם סרפ  ריעה  שארש  רושור בה  תא  רכוז  ינא  .יטפשמ

 24 ה פ שאה  תרגא  תא  דירפהל  ותוא  בייח  םינפה  דרשמש  רשיב  אוה  ובש

 25 ן טקה ףיעסה איצוהל ,תושרה םלועמ .הפש אה תרגא תא ליזוהל םגו

 26 ם צעבש  רוביצל  הריבסה  אל  ,םולשתל  ר בושה  תיתחתב  אצמנש

 27  ו י רוחאמש  יטפשמ   ךילה  ו תוא  תרגסמב  תו שרה  ל ע  התפכנ  הדרפהה

 28  ח תפב  רג  ינורכז   בטימלש  ריעב  קסע  לעב  דועו  ריעה  בשות  םידמוע
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 1 ד ואמ  הברה  ךשמ בש  ואצמו  וליג  םהש  רחאל  ורתע  םהו  ,הוקת

 2 ו ליג  םה  ,םירושע   השולש  וא  םירושע  ינש  וא  ינורכז  בטימל  ,םינש

 3   . ק וחב  רתומהמ  לודג  הי ה  הפשא  תרגא  ל ש  ב יכרה  הנונראה  וצבש

 4  ת י בו  רוביצ  יפסכ ב  רבוד מ  רבד  לש  ופוסב   ן בומכ  תרגסמב  וישכע

 5 , 20  ןיקצומב  באה  יתב  לכ  תא  תוצפל  ךרטצי  אוה  םאש  ןיבה  טפשמה

 6  אלו  לגרה  תא  טושפת  תימוקמה  תושרה  ם תסה  ןמ  רוחאל  הנש  30

 7  ה מ  הזו  ,הרשפ  ל ש  ךילה  תרגסמב  זא  .רובי צל  םיתוריש  קפסל  לכות

 8  ה ג רדמ  יהשוזיא  ה יהת  ם ינש  שמח  ךשמב   ןבומכש  טלחוה  ,היהש

 9 א ל  ינא  ,םילקש  המכב  ךומנ  היהי  הז  הלחתהבש  תאזכ  תיביסרגורפ

 10 2022  תנשב  םיי תסהל  רומא  הזו  הנש  לכ   תצקב  הלוע  הזו  רכוז

 11 ףקותמ  חינמ  ינא   הז  תא  ףקתל  לכות  שאור  ילינו  ינורכז  בטימל

 12 . תירבזגכ  הדיקפת

 13  ה ש ע  הרשפ  לש  ך ילה  ת רגסמב  טפשמה  תי בש  הז   אוה  ה רקש  המ  זא

 14 ת א   תוצפל  וישכע  לוכי  אל  אוהש  ןיבה  אוה  תרמוא  תאז  ,עוציב  הפ

 15 ל יזוהל  ךירצ  ,םינש  דואמ  הברה  ךשמנש  לזגה  לע  ןיקצומ  יבשות  לכ

 16  ת א   בייח  אוה  לעניין  ה רורב  תוארנ  היה תש  י דכו  םילקש  המכב

 17 ס חייתמ אל הפ  לודגה רופיסה .הנונראה וצ מ הז תא דירפהל היריעה

 18  י ו ניפב  עגרכ  רבו דמ  םאה  ו א  תלוספ  ןוסחא   לש  הריצא   ילכ  הז  םאה

 19 י נא  וישכע  םג  ר מוא  ינאו  יתרמאו  יתאב  ינאשכ  .אל  שממ  .הפשא

 20 ר ופיסה  ,רופיסה   לכ  תא  םיבשותל  רמאתש  תינוטלש  תושרמ  הפצמ

 21  ר ת ו מ  היהש  הממ   רתוי  ה תבג  היריעה  םינש   דואמ  ה ברה  ךשמבש  הפ

 22 ינא  רמא  טפשמה  תיב  הרשפה  םכסה  תרגסמבש  הז  .קוח  י"פע  הל

 23 ת ושרה  לע  םיצרח נ  םירבד  דיגהלו  תורמסמ   ץורחל  וישכע  הצור  אל

 24  ה פ  ה יה  הנש  30  , 20  ךשמ בש  ןיבהל  ךירצ  ל בא  ,רדס ב  הז  תימוקמה

 25  . ר ופיסה  לכ  הז  .רתי  בויח

 26 , י טילופה  םוקמל   הז  תא  תחקל  םילוכי   םתא  םעפ  בוש  וישכע

 27  ת יניינע  תרוקיב  הייתה   תרוקיבהש  תעדל  ט ו שפ  וא  הזה  יתוחגנתהה

 28 א יצוהל  רשפא  י א  .ונשרדש  המ  תא  רובי צל  ריבסהל  ,הל  תונעלו
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 1 ה טלחה  הייתה  ו ז  ,םינפה  דרשמ  לש  היחנה  תאזש  דיגהלו  רושורב

 2 לע  םלכ  הדומ  ינא  .אל  ותו  אה  .יטפשמ  ךילה  תרגסמב  הדלונש

 3  .בשקה

 4 אוהש  המב  םירבד  המכ  הפ  ןקתל  הצור  ינא  ,ריעה  שאר  ךתושרב י. גסר:

 5  .רמא

 6  ?תחא הלאש  קר ךתוא לואשל לוכי ינא ע: ", רהח. צורי

 7 .תולאש ףלא צ. אבישר:

 8 ? הפיכ שבוח התא ע: "ח. צורי, רה

 9 . ןכ םייתד םיעו ריאל ?הפיכ שבוח ינא םא צ. אבישר:

 10  ?הפי כ ךל ןיא המל ,ך"נתב קרפ  ארק אוה ,אל ?אל םויה ע: "ח. צורי, רה

 11   ?הפיכ ןיא ךל המל צ. אבישר:

 12  ש ארה  לע  הפיכ  ם שו  אב  םעפ  לכ  התא  . יל  היה  אל  םעפ  ףא  ינא ע: "ח. צורי, רה

 13 .והשמ  הרק םא תעדל יתיצר זא  ,ך"נתב קרפ םיארוקשכ

 14 . םולכ הרק אל ,אל צ. אבישר:

 15 ? והשמ ?הלאשב תרזח ע: "ח. צורי, רה

 16  .אל צ. אבישר:

 17 . בוזע זא ,החילס .אל ע: "ח. צורי, רה

 18   .ישעמ רתוי  הז םילילפב דושח ךבצממ צ. אבישר:

 19 .רדסב הז ,הז  לע היחת .םינש הברה דוע  הז לע היחת התא .ןכ ,ןכ ע: "רהח. צורי, 

 20 .זוחא האמ צ. אבישר:

 21 . ךתוא עינמש עונמה הז ע: "ח. צורי, רה

 22 .זוחא האמ צ. אבישר:

 23  , ונ  .הפיכ  תשבל   א ל  המל  ול  דיגת  יחרזמ   יסויל  ךל  ,ךל  .המידק ע: "ח. צורי, רה

 24 .ךישמת

 25  ם י יתנש  ינפל  םו סרפה  אצי שכ  לכ  םדוק  .ם קויד  ל ע  םירבד  דימעהל י. גסר:

 26  ,ן וכנ רכוז ינא םא שולש וא

 27 .עברא צ. אבישר:

 28  ט ר ופמ  רבסה  הת לעה  היריעה  תורבוד  ,קו בסייפב  המסרפ  היריעה י. גסר:
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 1 , הרוחא קובסייפב ףדפדל  ןתינו לכה תא הריבסהו

 2 . םש אצמנ אל הז ,רשפא צ. אבישר:

 3 .אצמנ הז י. גסר:

 4 .אל צ. אבישר:

 5  ר ו שורבהמ  ץוחו   הזב  יתלפיט  תישיא  ינא  .ךל  הא רא  ינאו  אצמנ  הז י. גסר:

 6 . הז תא םג היה

 7  , עדוי אל אוה ,םילשוריב הי ה אוהש הפוקתב היה הז ע: "ח. צורי, רה

 8  ,רדו סמ רבסה היה ,הנשמ אל י. גסר:

 9 )מדברים ביחד( 

 10 .רבסה  היה אל יתימא .רדסב ?לוק וטורפל דיגהל הצור התא צ. אבישר:

 11 ת קדבנ  תעל  תעמ  איה  הרימשה  תרגא  ומכ  ךל  עודיכ  הרגא  ,ינש  רבד י. גסר:

 12 ,לשמ ל .הלאה םיפיעסב קר אל  הזו םינשמ רזעה יקוחבו

 13 . רלוונטי אל הז צ. אבישר:

 14  .יטנוולר י. גסר:

 15 )מדברים ביחד( 

 16  ?רבדל ק ר וא בישקהל הצור התא י. גסר:

 17 ,עדוי ינא .אל צ. אבישר:

 18 , יטפשמה  ץעויה  ריבסהל  לוכי  ,םינש  ךכו  ךכ  לכ  רזעה  יקוח  .הפי י. גסר:

 19 ,םילט יה הז םא .םימוכסה תא  םינכדעמו םתוא םינכדעמ

 20 ?רושק הז המ צ. אבישר:

 21  ,תועדו מ תוחולב תועדומ הז םא י. גסר:

 22  ,םינש  שמח ךשמב הפשא תרגא צ. אבישר:

 23  ם כסהב  עבקו  , ןוכנ  ,ברעתהש  טפשמה  ת יב  ,ישילש  רבד  .הינש י. גסר:

 24  ,ונינב  הרשפה םכסהב .הובג או ה םוכסה עגרכש הרשפה

 25 .ההובג הייתה הרגאה הנש 30 םתא אבישר: צ.

 26  .אל ,אל י. גסר:

 27  ?היה המ זא צ. אבישר:

 28  ק דב  טפשמה  תי בש  ה פוקתב  . תעל  תעמ    ה נתשמ  הז   יתרמאש  ומכ י. גסר:

 29 , המצע תא תקדוב תושרה  לבא ,הובג היה הז םנמא
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 1 . הרוחא הנש והשמו 20  קדב אוה ?הפוקתב הז המ צ. אבישר:

 2 ,המצע תא תקד וב תושרה .ריבסמ ינא זא י. גסר:

 3 ? םיכבתסמ םתא  המל ,יטפשמ ץעוי שי לבא דובר:

 4 )מדברים ביחד( 

 5 ,לכהו תוצ פל םיבשותה רמוא התא , הרשפה םכסהב ףסונ רבד י. גסר:

 6  ר מ וא  התאש  המ   ןיבהל  ה צור  אל  אוה  .ת ויוטש   רבדמ  אוה  ,םתס ע: "ח. צורי, רה

 7 .יכה ואלב

 8  .הזה םכ סהה תרגסמב הנבנ םינויל ימב ןוירוג ןב םלוא .הינש י. גסר:

 9 , דובכה לכ םע ,אל ,אל ד ב. מלכה: "עו

 10 . לוק מר ול  וחתפת ,עגר ,עגר י. מרקוביץ:

 11   ,ןמטור יבא תאו  הדידפ יסוי תא רכוז ינא צ. אבישר:

 12   .ןופורקימ ול חתפת י. מרקוביץ:

 13 ?ריע שאר ינגס  םהש עמשנ אל םויה םלו ק המל .הפשאה תרגא דגנ צ. אבישר:

 14   .יצ נבל ןו פו רקימ  וחתפת וביץ:י. מרק

 15  תיר ק  תייר יעב  הב גנ   אל  ל טיה  םשו  הרגא  ם וש  .קייד ל  קר  ט ושפ  הפ ד ב. מלכה: "עו

 16  ם הש  רחא ל  םינפה   דרשמ  רושיא   אלל  ,תורחאה   תויר יעה  לכב  ומ כ  ,ןיקצומ

 17  אל  ביש חת  השע  ם ינפ ה  ד רשמ  םא  ,לז ג  אל  הז  ז א  .םיביש חתה  ת א  םיקדוב

 18  םוי ה  הז   ללגב  .ןק ותמ  הז   זא  הנש   20  ךלהמב   תוב יסנה   ונת שהש  וא   ןוכנ

 19 שמח  לכ  ,םינש  ש מח  לכ  ונחנ א  האור  התאש  ומ כו  להונ   שי  םינפה  דרשמ

 20  .רז עה י קוח  לש םיב ישחתה לש  ה שדח הק ידב תוש על םינש

 21 )מדברים ביחד( 

 22 .טפש מה תא םייסל יל ןת ,עגר ד ב. מלכה: "עו

 23 .השקבב צ. אבישר:

 24  ת ויגוצייה  תונעב ותה  לכ  רואל  הנורחאל   דלונש  רבד  הז  לבא ד ב. מלכה: "עו

 25  ה פ   ריעה  תצעומב   היה  ו השימש  אל  הז  לבא   . טפשמה  יתב  תוברעתהו

 26   .םיבשותהמ בונגל  ליחתהל טילחהו בעירייה

 27 . הז תא יתרמא אל ינא צ. אבישר:

 28 . לזג לע רבדמ התא ד ב. מלכה: "עו
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 1 ,ינא .אל צ. אבישר:

 2  ,יתניחבמ לזג ד ב. מלכה: "עו

 3 ,טפשמ ה תיב .קספ טפשמה תיב צ. אבישר:

 4 , רמא אל אוה לבא לכה: ד ב. מ"עו

 5 , קספ טפשמה תיב צ. אבישר:

 6   .םוקמב אל לזג הלימה ד ב. מלכה: "עו

 7  ת ר מואש  הטלחה   תעצה  ,העצה  תללוכ  רד סל  העצההש  ריכזמ  ינא י. מרקוביץ:

 8  ם י בשותה  לכל  םי טרפ  י טרפל  רדוסמ  רבסה   ףד  א יצונ  ןכא  ונחנאש

 9  י מ   .היבגל  דומצ  .הנונראל   דומצ  ראודה  תו בית  ל כל  ירשפאה  םדקהב

 10  ?דעב

 11 . הנונראה  וצ  ךו תב  הרוש  תויהל  הכירצ  הפשא  תרגא  האבה  הנשמ צ. אבישר:

 12 . הנורחא הנש הז .הדות

 13 ?דע ב ימ .רבסהה לע ?דעב ימ י. מרקוביץ:

 14 . דיה תא ומירת .רדסב ע: "ח. צורי, רה

 15   ?דגנ ימ ?דעב ימ י. גסר:

 16 .דגנ םתא ע: "ח. צורי, רה

 17   .יתנבה אל ?םיש נאל ריבסהל דגנ םג התא י. גסר:

 18   .הקיטילופ הז ,אל צ. אבישר:

 19 .ם יריבסמ אל תרמא וישכע י. גסר:

 20   .העניין  קויד ב הז ירה י. מרקוביץ:

 21 

 22 לסך  ₪ 10,181,647תכנון ובינוי אולפנה סגולה מסך   1180הגדלת תב"ר אישור  .10

 23 (₪ 110,000)סה"כ הגדלה  ₪ 10,291,647

 24 אושר תיקון לאישור מקורות מימון

 25  ₪ 8,803,199  ₪ ,1998,803  הפיסמפעל 

 26  ₪ 1,378,448 ₪ 1,488,448 משרד החינוך

   10,291,647 ₪ 10,181,647 ₪  27 

 28  ך ס מ  הלוגס  הנפ לוא  יוני בו  ןונכת  1180  ' סמ  ר "בת  תלדגה  רושיא י. גסר:

 29 . ךוניחה  דרשממ  ב יצקת  תפסות  הפ  שי  .10,291,647  ךסל  10,181,647
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 1 . דעב םלוכ ?דעב ימ

 2 . רבודמ המ תיפיצפ ס ריבסהל קר ןכומ התא צ. אבישר:

 3  ?הפיא י. גסר:

 4 .1180 ר"בת צ. אבישר:

 5  .םילקש ףלא  110 לכתסת ,האשרהה תא  לידגה ךוניחה דרשמ ,ןכ י. גסר:

 6 . הצקב תילכת הזיאל  ףוסב לבא ,ןיבמ ינא ,אל צ. אבישר:

 7 ?המ י. גסר:

 8 ?תילכתה המ צ. אבישר:

 9 ר פ סה  תיב  לדוג  תא  .םירטמ  יפלאב  רפס  תיבה  תא  ולידגה  ,םולכ ע: "ח. צורי, רה

 10 .ולידגה

 11 .יוני בל קר הז זאת אומרת זא צ. אבישר:

 12 .ןכ ע: "ח. צורי, רה

 13   .ועדיש רוביצל לוקוטורפב צ. אבישר:

 14 . דעב ויה םלוכ ,ונעבצה י. גסר:

 15 

 16מובא לאישור הארכת תוקף מגבלת הגביה של חוק עזר לקרית מוצקין )שירותי  .11

 17 ה נש  לש  ה ניה  תשקובמה  ןמזה  תכ ראה  .2202.21.13  םויל  דע   7102-ז"עשתה  (הרימש

 18 ם ויב  ןתינש  ןורחאה  היבגה  ףקות  תכראה  רושיא  םויס  דעומ  ,1202.21.13  םוימ

 19  ת כ רא  יכ  רהבומ  .םיסכנה יגוס  לכל ₪ 15.1 וניה ר"מל עו בקה ףירעתה .0202.7.41

 20 תסנכב (5 'סמ  ןוקית) העשה תארוה רוש יאל הפופכ היבגה ףקות

 21  ר ז עה  קוח  לש  הי בגה  תלבגמ  ףקות  תכראה   רושיאל  אבומ  11  ףיעס י. גסר:

 22  . 31.12.2022  םויל   ד ע  2017  ז"עשתה  (הרימש   י תוריש)  ןיקצומ  תירקל

 23  ד עומ  ,31.12.2021  ם וימ  הנש  ל ש  הניה  ת שקו במה  ןמזה  תכראה

 24  . 14.7.20  םויב  ןת ינש   ןורחאה  היבגה  ףקו ת   תכראה  רושיא  םויס

 25 יכ  רהבומ  .םיסכ נה  יגוס  לכל  ₪  1.51  וניה  ר"מל  עובקה  ףירעתה

 26  5  'סמ  ןוקית  הע שה  ת ארוה  רושיאל  הפו פכ  ה יבגה  ףקות  תכראה

 27 .ד עב םלוכ ?דעב ימ .תסנכב

 28 
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 1 

 2 140,000רכישת מיגוניות למוסדות חינוך מסך    1376אישור הגדלת תב"ר מס'   .12

 3 ( ₪ 145,000)סה"כ הגדלה  ₪ 285,000לסך  ₪

 4 ך ו ניח  תודסומל  תוינוגימ  תשיכר  1376  'סמ   ר"בת  תלדגה  רושיא  ,12 י. גסר:

 5 ?דעב ימ .145,000 הלדגה לכה ךס .285,000 ךסל ₪ 140,000 ךסמ

 6 . רבסה הפיט ןת לבא צ. אבישר:

 7  י ב גלש  םכוס  זאו   י לאילחנב  ם ינגל  ונמזב  ו נחתפ  ו נחנא  ך ל  דיגא  ינא י. גסר:

 8  ס דנהמ  ,ףרועה  ד וקיפ  תא  איבנ  רעפ  םש   שיש  ןמציו  םובלדנמ

 9  , ינשה  ןגבו  ךרוצ  שי   ,םובלדנמ  ה זש  יל  המד נ  , דחא  ן גב  זא  .קודביש

 10 ו תוא  ונל  רשיא   אוה  זא  ןגומ  רדח  וליאכ  שיש  אצמנ  ןגה  ךותב

 11 םה  יכ  תומשב  לבלבתמ  ינא  ,ךופה  ,ןכ  .ךופהש  וא  ,וב  שמתשהל

 12 .םיש כור ונחנא זא ינשה ןגל הנ עמ תתל ידכ זא .םידומצ

 13 ? םינמזה תוחול המ צ. אבישר:

 14   .שדוחה ףוס דע יתעדל י. גסר:

 15  איהש  המ  .ךל  ה עיצמ  ךלש  אמאש  המ  ארקת  םייתניבש  עיצמ  ינא ע: "ח. צורי, רה

 16  י ת א  ?ןוכנ  ,ךלש  א מא  תאז  . םיכחת  ילוא  ז או  ה לוקב  עמשתו  תבתוכ

 17  .רשיבא

 18 ? ןוידל רושק הז ,יתנבה אל צ. אבישר:

 19 ? רשיבא יתא הז ךלש אמא ע: "ח. צורי, רה

 20 .טלחהב צ. אבישר:

 21 ?ןוכנ ע: "ח. צורי, רה

 22 ?ןו ידל רושק הז המ לבא .ןכ צ. אבישר:

 23  י נ א   ,יריקי  .ביש קהל  םג  ד מלת  ,רקיה  ינ ב  יקיצ  ת רמוא  איה  ,אל ע: ", רהוריח. צ

 24 ת ו עט  התוא  תא  בוש  השעת  לא  .חילצתו  ךמצע  לע  רומשתש  הצור

 25 ה תאשכ  ילא  לצלצו  בישקהל  דמלת  .לל ותשתו  הצעומ  תבישיב

 26 .ךל תבתוכ  איה ?ארוק התא .ירוצמ ד מלתש ךל יתבתכ .םייסמ

 27  ם י ליפורפה  ירוחא מ  דמוע  ה תאש  ןיבמ  ינא  וישכע  ה תא  זאת אומרת צ. אבישר:

 28 .םייביטקיפה



21 
 04-8666313ת איגמי, ברח                                                                                        ת מוצקיןית קרייעירי

 2021 קטוברו אב 6                                                                                                    המנייןמן  ישיבת מועצה

   

 1  י נ אש  מקווה  ינא  ךתו א  תלאוש  דוע  איה  .ךלש  א מא  וז  ,אל  ,אל ע: "ח. צורי, רה

 2  . לכתסת ?הזל םג ןימאמ אל  התא .יטרפב ךל תבתוכ

 3   .הצעומ תבישיב עגרכ ינא צ. אבישר:

 4 ת רמוא  ,ךל  תגאוד  אמא  ?הצור  התא  המ  ?תיביטקיפ  הז  ךלש  אמא ע: "ח. צורי, רה

 5  , ירוצמ  דמלת  ךל   ת רמוא  איה  ?ךל  חונ  אל   הת א  המל  ,'ג  ,'ב  ,'א  ךל

 6  ל ו כי  אל  התא  ? םולכ  דחא  ףאמ  דומלל  לו כי  אל  התאש  בשוח  התא

 7   ?םולכ דחא ףאמ דומלל

 8 , םייביטקיפה םי ליפורפל רישי רשק ךל שי צ. אבישר:

 9 . האלה .קדוצ התא .קד וצ התא .בוזע .בוזע ,בוט ע: "ח. צורי, רה

 10  .רדסב הז  לבא ,שגרמ אל הז יתוא אבישר: צ.

 11 ה מ  .ךל  אירקמ  ינאו  תבתוכ  אמאש  הממ  םלעתמ  טושפ  התא  ,אל ע: "ח. צורי, רה

 12 .המ ידק בוט .הללאי בוט .הפ י אל ,הארת ?הצור התא

 13 . קסעתמ התא הזב צ. אבישר:

 14  . ירוצמ  דמלת  ךל   תרמוא  ךלש  אמאש  ךבל  תמושת  תא  ריעמ  ינא  ,אל ע: "ח. צורי, רה

 15 .האלה ?הצו ר התא המ .ללותשתש הצו ר אל איה ,ךל תגאוד איה

 16   .םלוכ ?דעב ימ 12 ףיעס י. גסר:

 17 

)מ.צ.  1267אישור הגדלת תב"ר מס'   .13 יונתן במ. האומנים   18( מסך 2בניית חט"ב 

 19 ( ₪ 843,883)סה"כ הגדלה  ₪ 22,937,619לסך  ₪ 22,093,736

 20 אושר תיקון לאישור ות מימוןמקור

 21 ₪ 13,973,152 ₪ 13,973,152  מפעל הפיס

 22  ₪    8,120,584  ₪   8,964,467 חינוךמשרד ה

   22,937,619 ₪  22,093,736 ₪  23 

 24  ת ו נכשמב  ןתנוי  ב"טח  תי ינב  1267  'סמ  ר "בת  ת לדגה  רושיא  ,13 י. גסר:

 25  ה לדגה  םג  הפ  שי   .מיליון  22,937  ךסל  מיליון  22,093  ךסמ  םינמואה

 26 .דעב םלו כ ?דעב ימ .יוניב תופסות  לע ךוניחה דרשמ לש 843

 27 

 28 
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 1 

 2 אישור שינוי בהרכב חברי הועדה לבינוי ערים במקום מר יוסי מרקוביץ יהיה  .14

 3 מר עדי שטרנברג 

 4  י ס וי  רמ  םוקמב   ,םירע  י וניבל  הדעוה  יר בח  ב כרהב  יוניש  רושיא י. גסר:

 5  .גרבנרט ש ידע רמ היהי ץיבוקרמ

 6  ,לבקל רשפא י. מרקוביץ:

 7 ?דעב ימ י. גסר:

 8   .רוביד תו כז השקבב יל ןת ?ץר התא  ןאל ?המ ?הרק המ ,עגר י. מרקוביץ:

 9   .רבדל הצור הת אש דיגת ,דיה תא םירת ע: "ח. צורי, רה

 10  א ש ונה  לע  רבדל   הצור  י נא  ,בוט  .יקוא  . םזמז ב  יתמזמז  ינא  ,אל י. מרקוביץ:

 11  ח מ ש  ינא  לכ  םד וק  .הלאה  ירבגה  יפוליחל ו  ר יע  ןינבל  הדעו  ארקנש

 12  י ו א רכ  ומוקמ  תא   ספות  , יתוא  ףילחמ  ריעה   שאר  ם וקמ  אלממ  ןגסש

 13 ז א   ,םינטלרש  לע  ברעה  לכ  יתרביד  ינא  בוש  ,הצור  קר  ינא  .בוועדה

 14  י ל ש  םירבדה  ,ףל חתמ  א ל  אוה  ,ןטלרש  ותו א  לע  ם עפ  דוע  רבדנ  ואוב

 15  .ןטלרש  ותוא  ראשנ  ןטלרשה  ,םיפלחתמ  םיאשונה  ,םיפלחתמ

 16  ר בדמ  אוה  ,טטצ מ  ינא  ,תוריחבה  ינפל  ןטל רשה  לש  תוריחבה  עצמב

 17  ל יבשב"  ,ונחנא  ,"הדעוה  תא  לעיינ  ונחנא "  ריע  ןינבל  הדעוה  לע

 18  ,ונחנ א ,"םיכירצ ונחנא תונשל

 19 . םייתנש דוע .םייתנש דוע צ. אבישר:

 20 , "הדעוה תא שייאל" י. מרקוביץ:

 21  .םייתנש דוע צ. אבישר:

 22  . ו נ חנא  ,ונחנא  , ונחנא  ,ונח נא  ,ונחנא  ."רומ שנ  ונחנא   .דגנתנ  ונחנא" צ. אבישר:

 23  ה ד עוה  לש  תוביש י  ת ורשע  .ללכב  תובישיל  םיעיגמ  א ל  םה  ?ףוסב  המ

יודע  אוה  ,עיגה  אל  ,רבח  בירי   ןודא  היה  זא  ,ומייקתה  24 ע יגהל  לא 

 25  ה צ עומה  תרבח  ע יגה  ך כ  רחא ו  .הלאה  םירב דה  ל ש  ם ושיר  שי  ,ללכב

 26  ה זה  רופיסה  םש ו  םיימעפ  וא  םעפ  הזיא  ה פתתשה  איה  םג  ,הנירמ

 27 ל כ   טעמכ  תסנכתמ  ריע  ןינבל  הדעוהש  ןכדעל  הצור  קר  ינא  .רמגנ

 28  . םיניינע  המש   שי  ןמזה  לכ  .םייעובש  ,עובש
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 1  א רו ק  ינא  לבא  ,ם ייח  , הלאה  םיטסופה  תא  א רוק  אל  י נא  ,וארת  לבא

 2 א והו  .רוקמב  ןטלרשה  לש  םיטסופ  ארוק  ינא  .רוקמה  לש  םיטסופ

 3  ן ונכתל  תימוקמה   ה בוועד  בו ר  ירוצ  לש  ה י צילאוקל"  :הככ  בתוכ

 4  א ל   ריע  ןינבל  הד עוה  ירה  , ייחב  יתעמש  אל   שפוטמ  ה זכ  רבד  ."הינבו

 5 ,ירוצ  םייח  לש  היצילאוקהמ  ןיקצומ  תירקב  ריעה  תצעוממ  תבכרומ

 6  ת י רק  ל שו  םי  ת ירק  ל ש  ,ן יקצומ  תירק  ל ש  םיגיצנמ  תבכרומ  איה

 7  .קילאיב

 8 . ןיקצומ יבשות לש ה יצנגילטניאב לזלזמ התא צ. אבישר:

 9 , םירקי  םיבשות  ,וישכע  יל  עירפמש  ימ  בגא   ךרד  .קילאיב  תירק  לשו י. מרקוביץ:

 10  . קעוצ  וישכע  ןטל רשה   יקיצ  הז  ,רוביד  תו בר ת  ןיאש  קעוצש  הז  הז

 11  . בוועדה  בור  שי  ירוצ  לש  היצילאוקלש  ןעוט  אוה  וישכע

 12  ם י ר עהמ  ריע  ןינ בל  הדעוה  י רבח  לכ"  רחא   רבדל  ב ל  ומיש  וישכע

 13 ת ירקב  היציזופואה  ר"וי  םכילע  רמוא  המ  בל  ומיש  ,"תונושה

 14 ה רגס  היצילאוקה  םהבש  תומוקמ"  ,רשיבא  יקיצ  ןטלרשה  ןיקצומ

 15   ,לכ בל ומיש ."ם ירחא םיעצמא םיליעפמ  ונחנא ,םייקוח אל םיליד

 16  ,םירע יוניבל  הדעוה לע רבדמ ןרקשה ע: "ח. צורי, רה

 17  .םייס ל יל ןת ,םייח ,םייח ,עגר י. מרקוביץ:

 18 ,ונילע ךלכלמ  אוהו יאמר ,ןרקש תכיתח  הז .טסופה תא תארק אל ע: "ח. צורי, רה

 19 .הינש ,הינש י. מרקוביץ:

 20 ים ביחד( )מדבר

 21  .רוביד תובר ת לע רבדמש רשיבא יקיצ  הז וישכע קעוצש ימ בגא י. מרקוביץ:

 22 )מדברים ביחד( 

 23  י נ א  .השקבב  םיי סל  הצור  ינא  .השקבב  םי יסל  הצור  ינא  ןפוא  לכב י. מרקוביץ:

 24  ת ויהל  ריע  שאר  םוקמ  אלממו  ןגס  לש  יואר ה  םוקמהש  בשוח  תמאב

 25 ת או  ןטלרשה  ת א  ינאו  .ידע  ,דובכה  לכ  .ריע  ןינבל  הדעוה  הז  וב

 26  , ה אור  ,עמוש  ,ן יקצומב  רוביצה  ,םתאש  מקווה   ינא  ולש  תויוטשה

 27 .יתמי יס .בוט ברע .עדויו דמול

 28   ?דעב ימ .בוט י. גסר:

 29 ק ר  ,םירע  ןינבל  ה בוועד  הבישי  היה  םויהש  דיגהל  הצור  ינא  בגא  ךרד א. רוטמן:
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 1  .היה אל רחא  דחא ףא .םש יתייה ינא

 2 )מדברים ביחד( 

 3  ה י הי  קראפ  יחה   טעמ  דוע  ,יבא  ,ילומ  ךל ש  עצמה  לע  לכתסמ  ינא ענבר: י.

 4 ? ןוכנ ,תדמע ךכב יכ םניחב

 5 ? וישכע רושק המ א. רוטמן:

 6 ,התאו תידוסי  הדובע השוע התא יכ ,אל י. ענבר:

 7 , בירי  ,תידוסי  הד ובע  יתישע  םג  ינא  .תידוס י  הדובע  השוע  דואמ  ינא א. רוטמן:

 8 ר בדנ ?רדסב .היצ יזופואב בשוי התא המל קוידב קודבנ ונחנא ילואש

 9 .הז  תא ריכזנ ,הפ םעפ הז לע

 10 .ןיא ?ענמנ ?ד גנ ימ ?ונרמא דעב ימ ,14 י. גסר:

 11 

 12 אישור שינוי בהרכב הועדות כדלהלן:  .15

 13 במקום מר יוסי מרקוביץ יהיה מר עדי שטרנברג  -ועדת מכרזים  א.

 14 גבמקום מר עומר זוהר יהיה מר עדי שטרנבר  -ועדת קליטה  ב.

 15 במקום מר עומר זוהר יהיה מר עדי שטרנברג –נוך ועדת חי ג.

 16 עדי שטרנברג במקום מר עומר זוהר יהיה מר  –ועדת בטיחות בדרכים  ד.

 17 .' ד ,'ג ,'ב ,'א השענ ואוב ,תו דעוה בכרהב יוניש רושיא י. גסר:

 18   .השקבב רוביד ת וכז יל ונת ,עגר ,עגר ,עגר י. מרקוביץ:

 19  ?וישכע המ י. גסר:

 20 ,אל ינא  .רוביד תוכז השקבב יל ןת רקוביץ:י. מ

 21 ? םויה ןופיטפ תעלב י. גסר:

 22  ר קיעבו  בוועדות  ירבג  יפוליחה  לש  אשונה   לע  רבדל  הצור  ינא  .ןכ י. מרקוביץ:

 23  ת חא  איה  ,ועדי  ריעה  יבשותש  יאדכ  םיזר כמ  תדעו  .םיזרכמ  תדעו

 24 ת ולבקתמ  הב  יכ   תימוקמ  תושר  לש  הייחב  רתויב  תובושחה  תודעוה

 25  . ם יבר  םימוחתב  הדיתעל  רשאב  לרוג  תורה  ,תובושח  דואמ  תוטלחה

 26 ד ע  יתבשי  הבש  םיזרכמ  תדעו  ונמייק  היצ נדקה  תליחת  זאמ  ונחנא

 27  , י דע  ,םוקמ  אלמ מו  ריע ה  שאר  ןגסל  הח משב  ר יבעמ  ינא  ,םויה

 28 י בשות  םתא  ועדת ש  .49  ,תוחפ  תחא  ילוא  .ךרעב  תובישי  50  ונמייק

 29 ה מדנו  הדעוה  רב ח  אוהש  רשיבא  יקיצ  ןטלרשב  ,םתרחב  ימב  ריעה
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 1 ו פתושו  םייתש  וא  תחאב  ילוא  חכונ  היה  תובישי  50  ךותמש  יל

 2  ז א   .50  ךותמ  לכ ה  ך סב  תוב ישי  6  ,5-ב  י לוא  ה יהש  ינשה  העיסל

 3  תושעל  םא  זא  ,תובדנתהב  םכרובע  םילעופ  ונחנא  םכל  םירמואשכ

 4 א ל  תאז  ,תובדנת הב  רוביצה  ןעמל  לועפל  ארקנ  הז  תובדנתהב  םולכ

 5 . רוביצה ןעמל םילעופ הככ  אלו ריכמ ינאש היצקנופ

 6   .םייתנש דוע .םייתנש דוע צ. אבישר:

 7 .בוט ברעו ה בר הדות .ןטלרש הז לבא י. מרקוביץ:

 8 . םייתנש דוע .החלצהב צ. אבישר:

 9  ו ת ואב  ה ז  יכ  םו י  רדסל  תפסותה  ת א  םג  ף יסומ  י נא  , ללוכ  15  ףיעס י. גסר:

 10  ?ע נמנ ?דגנ ימ ?דעב ימ ,ןינע

 11 

 12 

 13  דתית כדלהלן:אישור הרכב המועצה ה .16

 14 נציג הרבנות –מר טל ביטון  א.

 15 נציג "נטו" –מר אפרים כדורי  ב.

 16 נציגת "נטו" –גב' ורד בן עמרה  ג.

 17 נציג "נטו" –מר שמואל נגל  ד.

 18 נציג "מוצקין שלי" –מר דוד זוקמן  ה.

 19 נציג "בר" –עו"ד ארנון סביון  ו.

 20 נציג "רוח חדשה" –מר דורון גרינברג  ז.

 21 , ןוטיב  לט  רמ  :ן להלדכ  תיתדה  הצעומה  בכרה  רושיא  16  ףיעס  .בוט י. גסר:

 22  ת גיצנ  ,הרמע  ןב  דרו  'בג  .וטנ  גיצנ  ,ירודכ  םירפא  רמ  .תונברה  גיצנ

 23  ד " ו ע  .ילש  ןיקצו מ  גיצנ  , ןמקוז  ד וד  רמ  .וטנ   גיצנ  , לגנ  ל אומש  רמ  .וטנ

 24  ? ד עב  ימ  .השדח  ח ור  גיצנ  , גרבנירג  ןורוד  ר מ  .רב  ג יצנ  ,ןויבס  ןונרא

 25  ?דגנ ימ

 26 

 27 החתימה ברשות כדלהלן:אישור מורשי  .17

 28 06458275חיים צורי, ראש הרשות, ת.ז.  א.
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 1 059263756עדי שטרנברג, סגן ומ"מ ראש הרשות, ת.ז.  ב.

 2 00565747מנשה צורף, סגן ראש הרשות, ת.ז.  ג.

 3 28856920יריב גסר, מנכ"ל העיריה, ת.ז.  ד.

 4 58674961נילי רואש, גזברית העיריה, ת.ז.  ה.

 5 16747073ח ראשית, ת.ז. וקסלר, מנה" נלה ו.

 6ביחד עם חתימת גזברית העיריה,   4,  3,  2,  1החתימה של כל אחד ממורשי החתימה  

( רואש  נילי  ממורשי 5גב'  אחד  וכל  העיריה  את  מחייבת  העיריה  חותמת  בצירוף   ,)7 

 8 ₪ 20,000 ( עד סכום של 6וקסלר ) ביחד עם גב' נלה 4, 3, 2, 1החתימה 

 9  ה ל בטה  ת א  הפ  שי   .ןלהלדכ  ת ושרב  המיתחה   י שרומ  ר ושיא  ,17  ףיעס י. גסר:

 10  ?דגנ ימ ?דעב  ימ .תנכדועמהו השדחה

 11 

 12 

גיל   .18 )מעל  פקר  בלומה  גב'  של  העסקה  הארכת  מחליפה 70אישור  כסייעת   )13 

מ בתקופה  הארכה  תוקף  החינוך,  משרד   30.6.22  –  1.10.21-באגף  לנוהל   14בהתאם 

 15 הפנים

 16 70  ליג  לעמ  רקפ  המולב  'בג  לש  הקסעה  תכראה  רושיא  ,18  ףיעס י. גסר:

 17  י מ   .להונל  םאתה ב  ה כראה  ףקות  .ךוניחה   ף גאב  הפילחמ  תעייסכ

 18   .דעב םלוכ ?דעב

 19 

 20 אישור פרוטוקולים:   .19

 21 1.9.21מיום  07/21ישיבת ועדת כספים 

 22 י מ  .1.9.21  םוימ   07/21  םיפסכ  תדעו  תבישי  .םילוקוטורפ  רושיא י. גסר:

 23  ?דעב

 24 ?והז דובר:

 25  .ןכ ע: "ח. צורי, רה

 26 

 27 הבישיה ףוס

 28 


