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  ית מוצקין ריית קירעי

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 2 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין  

 3 12/20מס' 

 4 א "פתש ןושחב  'זי, 2020 רבמ בונב 04ביום  ד', 

 5  משתתפים:

 6 ראש העיר -   ר חיים צורימ •

 7 עיר ה ראשן מ"מ וסג -   מר עומר זוהר •

 8 סגן ראש העיר   -   מר מנשה צורף  •

 9 ראש העיר סגן -   מר אבי רוטמן •

 10 העיר משנה לראש  -   יוסי מרקוביץ  רמ •

 11 לראש העיר  משנה -   מר יוסי פדידה •

 12 הצעומ רבח -   ף רוצ יתיא רמ •

 13 חברת מועצה -    פפר לעיגב'  •

 14 חברת מועצה -   גב' עדי שושני •

 15 הצעומ רבח -   ר שיבא הקיבצ רמ •

 16 חבר מועצה -   ן מיכאל ויצממר  •

 17 ועצה מר חב -   מר יריב ענבר  •

 18   הצעומ תרבח -   ןמסור הרפע 'בג •

 19 חברת מועצה -  רחמימוב רינה גב' מ •

 20 

 21 :םירסח

 22 הצעומ רבח -    ואהד ריאמ •

 23 

 24  : משתתפים נוספים

 25 העירייה מנכ"ל  -   מר יריב גסר •



2 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 

 2 יטפשמה ץעויה -  ה כלמ ןויצ ןבעו"ד  •

 3 ה מ"מ גזבר העיריי -   גב' נילי רואש •

 4   הצעומה תובישי תזכר -   ןונג ילרוא 'בג •

 5 ר ציז דרשממ ח"ור -    יבנע רינ •

 6 ןיקצומ .ק תי יריע יטפשמ ץעוי תינגס  -   ו יב לגס יליג ד"וע •

 7 על סדר היום:     

 8 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 9 הט לחה 11/20 'סמו 2.9.20 ם וימ 10/20 'סמ הצעומ תב ישי םילוקוטורפ רושיא .2

 10 .29.9.20 םוימ הצעומ תבישיב  אלש 

 11 ענבר:  בירי רמ הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .3

 12   תוינחב וא תויטרפ  תוינחב ןיקצומ תירקב םי ררגנ תונחהל רתומ םאה .א 

 13 ?ריעב  ררגנ תדמעהל םיאנתה םה  המ ,ןכ םאו – תוירוביצ  

 14   הדקפהל הצלמוהו  העירייה המזיש 352-0873133 תינכותב ךרוצה המ .ב 

 15   ?התוא םוזיל טילחה בעירייה ימו תיזוחמה בוועדה  

 16 :בומימחר-ן יירק הנירמ 'בגה הצעומה  תרבח םעטמ תותליאש .4

 17   ןורתפ לעירייה םאהו  ,11 זול שידק ירוחאמש ה יינחב תונביהל רומא המ .א 

 18 ?הינבה  תובקעב וערגייש תוינחל  

 19  םג לעפוי ימוקמה  ןוטלשהו סיפה לעפמ לש  "םירבחתמ" םזימ םאה .ב 

 20 ?ןיקצומ תירקב  

 21   תריגס אשונב ץיבוקרמ  יסוי רמ ריעה שארל הנשמ ה לש רדסל העצה אבות .5

 22 .טסופמוקה 

 23  םי דומילל הרזח אשונב רשי בא (יקיצ) יבצ הצעומה רב ח לש רדסל העצה אבות .6

 24   .ריעב ךוניחה תודסומב 

 25 תלב גה ירורמת תבצה אשונב  ףרוצ יתיא רמ הצעומה רב ח לש רדסל העצה אבות .7

 26 . היצחה ירבעמל ךומ סב םידבכ םיבכרל הינח 

 27  םאתהב תירוביצ התומע ל ןורטאיתה לכיה תוליעפ  תרבעהל הטלחה תעצה .8

 28 .תובר תה דרשמ תוכימת להונל 

 29 תי יחנהל םאתהב תירוביצ ה תומעל קראפ יחה תוליעפ  תרבעהל הטלחה תעצה .9



3 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 EAZA . 1 יאפוריאה םייח ה ילעב ןוגראו ימלועה WAZA םייחה ילעב ןוגרא 

 2 – 2.9.2020 םוימ 10/20 הצעומ לוקוטורפמ 26 ' סמ הטלחה לוטיב רושיא .10

 3  .12 .צ.מ תו תיכ 18 ידוסי ס"יב תיינב 

 4  18 ידוסי ס"יב תיינב 1268 'סמ ר"בת ןומימ תורו קמ יונישו הלדגה רושיא .11

 5  הלדגה כ"הס) ₪  20,288,840 ךסל ₪ 13,211,984 ךסמ 12 .צ.מ תותיכ 

 7,076,856 ₪) 6 

 7 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 8  ₪ 9,787,144 ₪ 11,059,473  סיפה לעפמ 

 9  ₪ 3,424,840 ₪  3,424,840 ךוניחה דרשמ 

 10 ----------- ₪  725,408,5 ןוכישה דרשמ 

    20,288,840 ₪ 13,211,984 ₪   11 

 12 ך סמ תודחא ס"יב יוניב 1187 'סמ ר"בת ןומימ תורו קמ יונישו תלדגה רושיא .12

 13  (₪ 180,118 הלדגה כ"הס) ₪ 22,745,077 ךסל ₪ 22,564,959 

 14 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 15  ₪ 18,758,983 ₪ 18,758,983  סיפה לעפמ 

 16  ₪   3,000,000  ₪   3,986,094 ןוכישה דרשמ 

 17  ₪      679,508 ----------- יללכ חותיפ ןרק 

    22,745,077 ₪ 22,564,959 ₪  18 

 19 ינדרוכב לודג  טרופס םלוא תמקה 1155  'סמ ר"בת תלדגה רושיא .13

 20   ₪ 12,415,840 ךסמ  

 21   (₪ 7,904,245 הלדגה כ" הס) ₪ 20,320,085 ךסל 

 22 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 23 ----------- ₪  7,904,245 ןוכישה דרשמ 

 24  ₪  7,914,840 ₪  7,915,840  רניו וטוט 

 25  ₪   000,005,4 ₪   000,005,4   תוולמ 

    20,320,085 ₪ 12,415,840 ₪  26 

 27  (2.צ.מ) ןובנ ס" היבב י"נג השולש 1302  'סמ ר"בת תלדגה רושיא .14

 28   ₪ 3,593,665 ךסמ 

 29 ( ₪ 36,375 הלדגה  כ"הס) ₪ 3,630,040 ךסל 



4 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 2  ₪  1,227,250 ₪  1,113,625 ןוכישה דרשמ 

 3  ₪  2,366,415 ₪  2,366,625 ךוניחה דרשמ 

 4 -----------  ₪     000,051 יללכ חותיפ ןרק 

    3,630,040  ₪  3,593,665  ₪  5 

 6   ןוירוג ןב ס"יב דחוימ ךו ניחל םיליבי דומיל ירדח  ינש ר"בת תחיתפ רושיא .15

 7  .₪ 250,000 ךסב 

 8  ₪ 140,000 ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 9  ₪ 110,000 יללכ חותיפ ןרק    

 10  .₪  45,000 ךסב קא'צרוק ס" יב תישוח/תיטסוקא תוש יגנ ר"בת תחיתפ רושיא .16

 11  ₪ 30,000 ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 12  ₪ 15,000  ליגר ביצקת    

 13 . ₪ 45,000 ךסב ןיגב ס" יב תישוח/תיטסוקא תוש יגנ ר"בת תחיתפ רושיא .17

 14 ₪ 30,000 ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 15  ₪ 15,000  ליגר ביצקת    

 16   ₪ 30,000 ךסמ ןמציו ס"י ב תיטסוקא השגנה 1323  'סמ ר"בת תלדגה רושיא .18

 17 (₪ 15,000 הלדג ה כ"הס) .₪ 45,000 ךסל 

 18 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 19  ₪ 30,000  ₪ 30,000 ךוניחה דרשמ 

 20 --------   ₪ 000,51  ליגר ביצקת 

    45,000 ₪   30,000 ₪  21 

 22 ןתנ וי ב"טח תיינב 5.8.20 םו ימ 09/20 הצעומ לוקוטורפ מ 19 'סמ הטלחה לוטיב .19

 23 .(2. צ.מ) םינמואה תונכשמב 

 24  ןיבר ב"טח תיינב 5.8.20 םוימ 09/20 לוקוטורפ מ 20 'סמ הטלחה לוטיב .20

 25 .(2. צ.מ) םינמואה תונכשמב 

 26  שרגמ) ןוסרואינש םחנמ  'חרב םידלי ינג 4 – 1303  'סמ ר"בת תנטקה רושיא .21

 27  (₪ 905,220 הנ טקה כ"הס) ₪ 3,250,000 ךסל ₪ 4,155,220 ךסמ  (101 

 28 רשוא רושיאל ןוקית ןומימ תורוקמ 

 29  ₪ 1,000,000  --------- ןוכישה דרשמ 
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ₪ 3,155,220  ₪ 3,155,220 ךוניחה דרשמ 

 2 -----------  ₪      087,49 תושרה תונרק 

    3,250,000 ₪  4,155,220 ₪  3 

 4ך סב קוחרמ דומילל  םידימלתל םיטלבאט תשי כר ר"בת תחיתפ רושיא .22

 60,000 ₪.  5 

 6  הצק יעצמא תשיכרב הכ ימת" ארוק לוק 75%) סי פה לעפמ :ןומימ תורוקמ 

 7  .(הדימה תומא מ 25% ,"קוחרמ דומילל  םידימלתל 

 8  .2020 תנ של 2 ינועבר ח"וד רושיא .23

 9  .םי רבח 5-ל 7-מ תרוקיבה תד עו בכרה תנטקה רושיא .24

 10   תטרופמ תינכותב עובקל  םאתהב רוביצה תבוטל ה אנה תקיז םושיר רושיא .25

 11  .11564 שוגב 91  הקלחכ םיעודיה ןיעקרקמ  לע הלחה 352-0285726 

 12 : םילוקוטורפ רושיא .26

 13 . 16.9.20 םוימ ח"למ תדעו 

 14 . 29.9.20 םוימ ח"למ תדעו 

 15 .11.10.20 םוימ ח"למ תדעו 

 16  םינבמב םידומע קוזיחו ר וביצ ינבמ ץופיש רבדב הט לחה תלבק 40/20 זרכמ 

 17 . 16.9.20 םוימ םינכוסמ 

 18  תונכשמב 'ב-ו 'א םיינ יב תוביטח תיינב רבדב הט לחה תלבק 42/20 זרכמ 

 19 .16.9.20 םוימ םינמוא 

 20  ,תוזירא תלוספב לופיטל  םיתוריש תלבק רבדב הט לחה תלבק 28/20 זרכמ 

 21 .18.10.20  םוימ ריעה טופיש חטשב  םיידועיי םימותכ הריצא ילכ תלוכת 

 22  למשח תודובע עוציבו  תוכרעמ תקזחא רבדב הט לחה תלבק 43/20 זרכמ 

 23  .18.10.20 םו ימ ךוניחו רוביצ תודסומב 

 24 : םויה רדסל תפסות

 25  ,האורבתה 'חמב (70 לי ג לעמ) ןהירז ריאמ רמ לש  ותקסעה תכראה רושיא .1

 26   .םינפה דרשמ להונל  םאתהב 31.12.2021 דע 1.1.2021-מ הכראהה ףקות 

 27  ,ל" ז ינמחנ (יכדרמ) סקמ ש" ע לטפסוי 'חרב טרופסה  םלוא םש תאירק רושיא .2

 28   .הנש 40-מ הלעמל ריעב  םיבשותהו רעונה ינב תב וטל םלואה תא ליעפהש 

 29  ס"יב) קוחרמ הדימלו ילט יגיד הדימל םויקל תודייט צה ר"בת תחיתפ רושיא .3
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1   .₪ 100,000 ךסב (ןמציו 

 2 ₪ 94,000 ךוניחה דרשמ  :ןומימ תורוקמ 

 3  ₪   6,000  ליגר ביצקת    

 4  יתב) קוחרמ הדימלו ילט יגיד הדימל םויקל תודייט צה ר"בת תחיתפ רושיא .4

 5  .₪ 1,330,000 ךסב (םיידוסי רפס 

 6  ₪ 1,250,000 ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 7  ₪ 79,800  ליגר ביצקת    

 8 

 9 פ ר ו ט ו ק ו ל

 10  הפ םילהנמ ונחנ אש המ רואל םינוכדע המכ  הנורוקה אשונב הככ זא י. גסר:

 11  ונרבעש הנורחא ה הפוקתה לכו םירגסה ם ע וזה הפוקתה לכב ריעב

 12 ,ריעה שארל  הדות בוש לכ םדוק דיגהל  בייח ינאו ,קוריל בוהצמ

 13  , םילוקוטורפה ל ש םיקתעה הפ ןיא טעמכ  ,הפ תוסנכתמ ח"למ תדעו

 14 לומ םיבדוע  ,םיאשונה לכ לעם יבשוי ם וי םוי ונחנא .ךירצש ומכ

 15  םיריכב יכה םי מרוגה דע שממ ,תואירבה  דרשמ לומ ,ףרועה דוקיפ

 16ה ז תא םיר יבעמו םיקדוב ,תויחנה םי לבקמ ,תואירבה דרשמב

 17  .חטשל

 18 םע םג ,ףרו עה דוקיפ םע םג ,רידא תמ אב הלועפ ףותיש הפ שי

 19 ,הנותמב  הפם יקסע יושיר ,הרטשמה עם  םג ,חוןיטהב תוחוכ

 20 הדות דיגהל  ןיקצומ תירקב רוביצל םג  דיגהל יוארו .ונלש םיחקפ

 21ה  דהירי תא שמ מ וניארו תויחנהל ,תואר והל םיעמשנ תמאב םהש

 22  ,עובק ההי אושה  והשמ היה הז ונלצא ,ןמ זך רואל היה הזש בוהצמ

 23  עובק והיה משהה ז ,ונילע ,ונדרי אל, םוד אל ונעגה אל .הנתשה אל

 24   .קזח קוריל ונדרי ושענש  תולועפ המכם ע דימ לבא

 25 תולועהפ לכב  קלחח קולש ימ לכל הודת  דיגהל תמאב הצור ינא אז

 26  ונחנוא תוינימד הוותמ ,החנמש ריעה שא רל הנושארבו שארבו הפ

 27  .הז יפל םילעופ

 28  .רעוס תקצ האוויר גזמ רחמ ,םויהש םתי רא האוויר גזמ לש אשונב

 29 אולמבה ז  תא מראוי נאו ,תושר ףא  יןאשם כלד יגהל לוכי ינא
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ,םיננוכתמ ואנחנש ומכ ףורחל תננוכתמש  תושר ן אףיא ,תוירחאה

 2 דחי םינטלוק  2,540 לש המלר רבכו נעג הש םינטלוק יוקינה זאם 

 3  ןיב זוקינקווי   יויקנ .הנשה וניקינ התוא  םגש השדחה הנוכשה םע

 4 דע משמיר עהמ םיאצויש םיישארה  םיווקה יניקו .םינטלוקה

 5 לש רוביחל  זה םאו םיל הז םאו הראו פל הז םא ,םהלש האיציה

 6 תודסוכל מב םיבזרמ תחיתפ .םיצע  םוזיג .םירחאקוז ינ יוקו

 7  .רוציבה

 8 תומלואב ם יבזרמ וקינ שולש, םיימעפ  ףונמ תיאשמ הפל העהגי

 9  הכול ,הכול ,הכול .יםדלי ינג .רבויצת ודוס מב ,רפס יבתב ,טרפוסה

 10 ,םיננויש כ ,דהבוע רדויס שי ,יםדובע הל ש תונונכן בומכוקה ונ

 11עושים  ונחנ א הרבסה םג ,הרבסהו םי אתמ שובלב םתוא ונדייצ

 12 . םמצע תא ויחכוה יתעדל  הלאה םירבדהולתושבים 

 13 הפ םיעוריא ה מכ תושעל םיכלוה ונחנא  הכונחב .הכונחב םיעוריא

 14  ,רוביצל םיבכר  םע םילגלמתג םיעפומ הככ  הייה הז .השחופב ,ריעב

 15  .ךירצש מה לכ ו תולהקתה לש תויחנה י" פע ,תויחנהה י"פע ןבמוכ

 16 ןעמל הז ו נמזי ןיקצומב הפ ונישע ונח נאש ףסונ ידוחיי טקיורפ

 17 ,60-ל טעמכ ונעג ה .ריעב םיקסעהמ ושכרי  םיבשותש ,ריעב יםקסעה

 18 100 ,100-ל  עיגהל םיצור ונחנא .םזימ ל ופרטצהש קסע יתב 70

 19 םיקסעה  ילעב לכ המש ויהיש תרבו ח םיאיצומ ונאנחו והשמו

 20 םיקסעל רו זעל ,ריעב השיכר דדועל ,ם יבתושל תובטהם ינתונש

 21  םש ויהיו םיתב ל התוא קלחת ,תרבוחה ת א פיקת תושרה .םינטקה

 22 םיקסעל רו זעל תמאבו תובטה לש םי נ, קופותוחנה לש םינופוק

 23 םרוג ,יתועמ שמ םרוג ריעב םיקסעב ם ית רואושרכ ונחנא .ריעב

 24 .ןמזה ם כל הל םיעייסמו בושח

 25 תרגסמב  ןתניהל םיכירצ ויהש תוח נהה לכש דיגהל לוכי ינא

 26 תא וניש םה  םויה .ולביק םיקסע ,ונתינ  הנונראב תוחנה הנורוקה

 27ם יקסעל תונכו סה ,תושרל הז תא וריבעה  הלשממה ידרשמ ,והלנה

 28  .םלומם יבדוע ונחנאו תוחנה םכרד שי גהל םיכירצ םהש םינטק
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ,החנה המכ א. צורף:

 2  ויה ,ןובנ טרופס  םלוא .בוט .איבמ התאש  גד לכ לע ןידרס ןתונ אוה י. גסר:

 3 םיבלשב שממ  ונחנא זא ,םיחתופ יתמ ה ליהקהמ םג תולאש תצק

 4  ונחנא הז תא  םילשנ ונחנאש עגרב .תוחי טב לש אשונה לכ םייפוס

 5 . רוביצל עידונו ותוא  ךונחנ ןבומכו ותוא חתפנ

 6 . ותוא חותפל ךל ונתי םא ע:”ח. צורי, רה

 7 תיבה תא שמש ל לוכי .רפס תיבה תא שמ שי הז לבא ,רורב ,אל .ןכ י. גסר:

 8  .רפס

 9 . תופסות המכ ךל שי .בוט ע:”י, רהח. צור

 10 ם ויה רדסל תפסות רושיא

 11 תכראה רוש יא :דחא ,הככ זא .םוי רד סל תופסות ונל שי וישכע י. גסר:

 12 .האורבתה  תקלחמב ,70 ליג לעמ ,ןהי רז ריאמ רמ לש ותקסעה

 13 .םינפה דרשמ  להונל םאתהב 31.12.21 דע  1.1.21-מ הכראהה ףקות

 14   .םלוכ לע ועיבצת  זאו םלוכ תא אירקא ינא

 15 סקמ םש  לע לטפסוי 'חרב טרופסה  םלוא םש תאירק רושיא

 16  םיבשותהו רעונה  ינב תבוטל םלואה תא לי עפהש ל"ז ינמחנ (יכדרמ)

 17   .הנש 40-מ הלעמל ריעב

 18 הדימלו ילטי גיד הדימל םויקל תודייטצ ה ר"בת תחיתפ רושיא .3

 19 דרשמ :ן ומימ תורוקמ .₪ 100,000  ךסב (ןמציו ס"יב) קוחרמ

 20 .₪   6,000 ליגר ביצקת .₪ 94,000 ךוניחה

 21 הדימלו ילטיג יד הדימל םויקל תודייטצה  ר"בת תחיתפ רושיא 4-ו

 22 תו רוקמ .₪ 1,330,000 ךסב ( םיידוסי רפס יתב) קוחרמ

 23 .ליגר ביצק תו ךוניחה דרשמ:ןומימ

 24  .דעב םלוכ ?דעב  ימ .םיפיעסה תעברא הז
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1    ןוידל םויה  רדסל ץוחמ  םיפיע ס תפסוה רושיא

 2  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 3 ך "נתב קרפ תאירק .1

 4 . ך"נתב קרפ תאירק י. גסר:

 5 (ך"נתב  קרפ ארוק ןהאד יסוי רמ)

 6  .ךורבו קזח י. גסר:

 7 

 8 הטל חה 02/11 'סמו 02.9.2 םו ימ 02/01 'סמ הצעומ תביש י םילוקוטורפ רושיא  .2

 9 02.9.92 ם וימ הצעומ תבישיב אלש

 10 'סמו 2.9.20 םוימ 10/20 'סמ הצעומ ת בישי םילוקוטורפ רושיא י. גסר:

 11  ?םילוקו טורפל תולאש שי .11/20

 12  ?דעב ימ .אל ע:”ח. צורי, רה

 13   .דעב םלוכ ?דעב ימ י. גסר:

 14  טרופ מכ םילוקוטורפ רושיא

 15  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 16 י. ענבר:  בירי רמ הצעומה  רבח םעטמ תותליאש .3

 17 – תוירוב יצ  תוינחב וא תויטרפ תוי נחב ןיקצומ תירקב םיררג נ תונחהל רתומ םאה  .א

 18 ? ריעב ררגנ תדמעהל  םיאנתה םה המ ,ןכ םאו

 19 ?יתיא המ ,םעט מ תותליאשל רובענ .בוט י. גסר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ונלביק אל  .תורישי תותליאש שדוחמ  הלעמל ינפל ונשגה ונחנא א. צורף:

 2 םא תעדל יתיצ ר .תוליגר תותליאשל ןתוא  רימהל ונשקיב .תובושת

 3 טסוגוא  שדוחב בשוח ינא ונשגה . אל וא הבושת ןהילע לבקנ

 4 .בשוח ינא םי מי 21 ךות הבושת םהילע  לבקל םירומא ,תותליאש

 5  דעומב הבושת  םילבקמ אל םא .העוט אל  ינא םא יתוא ןקת ,יצנב

 6 הב גוהנל שקב ל לוכי התליאשה תא שיגה ש הצעומה רבח, םירומא

 7  ןהש האורי נאו  הז תא ונשקיב .הצעומה ת בישיב הליגר התליאשבכ

 8 . הבושת לבקנ ית מ יתיהת זא תועיפומא ל

 9 ?ה יהש רגסב ?שגוה הז יתמ י. גסר:

 10 . טסוגואבש בשוח ינא א. צורף:

 11 הפ ןיא .ביש נ ,בישהל ךירצש והשמ םא  .הז תא קודבנ .עדוי אל י. גסר:

 12  .היעב

 13  .טעמכ  םוי 50 ינפל בישהל ךירצ א. צורף:

 14 ? והשמ ,תרוכזת ,העדו ה תראשה אל ,תרכזה אל י. גסר:

 15  ?הזמ רתוי .תא זה הבישיב תותליאשכ הל עי הזש יתשקיב ,יתלאש א. צורף:

 16 , רובענ ואוב ,בוט  .הז תא קודבא ינא .בוט י. גסר:

 17   .טסוגואב 29-ב וחלשנ א. צורף:

 18 .ה יעב ןיא .בישנ בישהל ךירצ ש המ ,הז תא קודבא ינא ר:י. גס

 19 לכ .םימי 3 ך ות ןתניהל ךירצ הז םג ,םי כמסמל םיכחמ םג ונחנא א. צורף:

 20 .ללכב הנע מ ןיא םיכמסמ תשקבו תו לאש לש הלוכ תולהנתהה

 21ו נייה םיבכתע מ יםרבד רגסה ללגבשם ירמאום תייה אם רמוכל

 22 . רומגר דסב הז  ,זה תא םילבקמ ןיטולחל

 23  תא קודבי אוהש  ךל רמא אוהש הזל רבעמ  הצור התא המ ,יל דיגת ע:”ח. צורי, רה
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ? הז םע ןויד ליחתהל ,וישכע  ךישמהל הצור התא ?הז

 2  שקבמ ינא .הנעמ  וילע םילבקמ אל ונחנאש  דיחיה רבדה אל הז לבא ורף:צ א.

 3 , ונחנא םא תעדל

 4 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 5 ,ביגהל אל ש המגמ יהשוזיא שי םא א. צורף:

 6 . תומגמ םוש ןיא ע:”ח. צורי, רה

 7   .ךתוא ןקתל יל  השרת ,יתיא אוב ,אוב זא י. גסר:

 8   .הצעומ ירבח לש תוינפל א. צורף:

 9 ,תובושת ה לכ תא םילבקמ םתא ע:”הח. צורי, ר

 10  .רדחה  םע הרוק המו רדחה תא  שקיב ,רבנע בירי ילא הנפ י. גסר:

 11 ?רושק הז המ א. צורף:

 12  ,חתפמ לבי ק אוה ,הפל ותוא יתנמזה י. גסר:

 13 ?רושק הז המ א. צורף:

 14 . ול יתיארה ,ותוא יתדרוה י. גסר:

 15 . תומגמ ןיאש רושק הז ע:”ח. צורי, רה

 16 . רדסב אל הז ?הנעמ םינתונ  אלש רמוא התא המל זא י. גסר:

 17  ,אל הז  רדחה תא תתנש הז יכ 'א א. צורף:

 18 ?הנעמ אל הז  ,תותליאשה לכל הנעמ םי נתונ הפ ונחנא וישכעש הז י. גסר:

 19  .תמאב

 20 .אל א. צורף:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1   .ךישמת  ?המ עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 2 . ךישממ ינא זא י. גסר:

 3 .ונ ,רבכ  יד .ומצע לא רבדי אוהש ע:”י, רהצורח. 

 4 , ןיבמ אל ינא ,הז המ ,אל א. צורף:

 5 ךל ורמא  .חומה תא לבלבל קיספת  .הז תא וקדביש ךל ורמא ע:”ח. צורי, רה

 6 . הז תא וקדביש

 7  .חו מה תא לבלבמ אל ינא .קו עצל הביס ןיא .קעצת לא א. צורף:

 8 ?ךישמהל ן כומ התא ,הבוט יל השעת ע:”ח. צורי, רה

 9 , תותליאש .בוט י. גסר:

 10 הז .הבושת לב קנ יתמ תעדל שקבמ ינאו  יל עיגמש המ לע דמוע ינא א. צורף:

 11  .הכול

 12 . רבדל ךישמת ,ךישמת ע:”ח. צורי, רה

 13 .הככ יל השע ת לא .הככ יל השעת לא א. צורף:

 14 . הצור ינאש המ ךל  השעא ינא .רבדל ךישמת ע:”ח. צורי, רה

 15 . הככ יל השעת לא א. צורף:

 16 .ךל  השעא ינא הצור ינאש המ ע:”רה ורי,ח. צ

 17 .ך מצעב לזלזמ התא ,רדסב א. צורף:

 18  .המידק ע:”ח. צורי, רה

 19  תונחהל רתומ  םאה .רבנע בירי רמ הצעו מה רבח םעטמ תותליאש י. גסר:

 20  םאו .תוירובי צ תוינחב וא תויטרפ תוינח ב ןיקצומ תירקב םיררגנ

 21 ?ריעב ררגנ  תדמעהל םיאנתה המ ,ןכ
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .בכרל םירו שק םניאש תוירוביצ תוינ חב םיררגנ תונחהל רוסא

 2   .דימעהל רוסא ,בכרל רו שק אל ררגנה םא רמולכ

 3 ,םיישדוח טעמכ  ררגנ דמע המל .רבעמ תפ סונ הלאש לואשל רשפא א. צורף:

 4  .ול הנעת לא ע:”ח. צורי, רה

 5 . ריעה שאר לש הינחב א. צורף:

 6 .ול הנעת לא ע:”ח. צורי, רה

 7 , הלאש דוע לואשל רתומ א. צורף:

 8 ליחתנ ?לאמש  לגרב ליחתהל הצור התא  יכ ךל הנעא אל ינא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 9   ,הייתה התליאשה .הצ ור אל .לאמש לגרב ךתיא

 10 ,ךתי א לאמשו ןימי לגר יל ןיא א. צורף:

 11 . אתליאשל הבושת לבי ק אוה ,הייתה התליאשה ע:”ח. צורי, רה

 12 .קוחה חו כמ לואשל רתומש המ שי א. צורף:

 13  .הת ליאשל הבושת לביק אוה ע:”הח. צורי, ר

 14 ?הלאש  דוע לואשל לוכי ינא ,יצנב ף:צורא. 

 15  .הת ליאשל הבושת לביק אוה ע:”ורי, רהח. צ

 16  ?הלאש  דוע לואשל רשפא ,יצנב א. צורף:

 17 ? יצנב הז המ .לוא של ול השרמ אל ינא .אל ע:”ח. צורי, רה

 18 ,רמו א קוחה ,שי .תושר אל הז א. צורף:

 19 .הכול הז .הב ושת תלביק  ?תלאש ,אל ע:”ח. צורי, רה

 20 . הלאש דוע לואשל  רשפאש רמוא קוחה ,אל רף:א. צו
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .רדסב ע:”ח. צורי, רה

 2 ?הלאש  דוע לואשל רשפא ,יצנב א. צורף:

 3 . ךל תונעל הצור אל או ה ?המ .אל ךל רמוא אוה ד ב. מלכה:”עו

 4   ?רשפא יא זא .יתנבה אל א. צורף:

 5  ?אל הז המ י. ענבר:

 6 . ןכש רמוא קוחה ?רוסא א. צורף:

 7  .ול רתומ י. ענבר:

 8 אל ינאש והשמ  לע הבושת ךל תתל לוכי  ינא ךיא .םיריכמ אל לבא סר:ג י.

 9 ?ריכמ

 10   .תרמאש המ אל הז לבא א. צורף:

 11  תמיוסמ הדוקנ ב ,םיוסמ 'חרב הנחש ררגנ  לע תיפיצפס תלאש התא י. גסר:

 12  לך רמוא ינא זא  .תמאב ?המ וישכע הפמ ת עדל לוכי ינא .ןמז ךרואל

 13  .םיריכמ אל

 14 . לואשל אל רמוא אוה  .לא יודע התאש דיגת זא א. צורף:

 15   הדקפהל הצלמוהו העירייה המזיש 3313780-253 תינכותב ךרוצה המ .ב

 16   ?התוא םוזיל טילחה בעירייה ימו תיזוחמה בוועדה

 17 הצלמוהו  העירייה המזיש 352-0873133 תינכותב ךרוצה המ י. גסר:

 18 ?התוא ם וזיל טילחה ירייהעב ימו ת יזוחמה בוועדה הדקפהל

 19 היצקר טאל חטשה לש דועי יוניש ל השקב השיגה העירייה

 20  .תיתוריית

 21 .הל אשה הז ?לבא ךרוצה המ א. צורף:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . תיתוריית היצקרטא י. גסר:

 2 היצקרטא ה מל ?תאזה תינכותב ךרוצה  המ .םיעדוי תוהמה המ א. צורף:

 3 ? המ יכ ?תיתוריית

 4 םא םג ,ףו ס לכ ףוס ןולמ תיב תונבל  רושיא ונלביק לכ םדוק יכ ע:”ח. צורי, רה

 5 המכ תושעל  תועצה המכ ונל שי ינש רב ד .הז תא בהוא אל התא

 6  םצעב ונחנא םת ואש ,םש שיש םיקחשמ  ינקתמל רבעמ תויצקרטא

 7 הז .תיתורי ית היצקרטא תויהל ךופהי  קסעה לכו .לטבל םיצור

 8 ? ןיבמ אל התא המ .הכול

 9   ?הסינכ םלשל ךירצ זאו א. צורף:

 10 ?המ ע:”הרי, רח. צו

 11 ? הסינכ םלשל וכרטצי זאו א. צורף:

 12   .םימלשמ םויה םג ע:”רה ח. צורי,

 13 .םויהש ומכ י. גסר:

 14 ,םולשתהש עבק  הנידמה רקבמ םויה לבא א. צורף:

 15 . רבד םוש עבק אל אוה ע:”ח. צורי, רה

 16 ?עבק אל א. צורף:

 17 .אל ע:”ח. צורי, רה

 18 ת. רחא עדוי ינא א. צורף:

 19 . תרחא עדוי התא זא ע:”ח. צורי, רה

 20 .רורב אל הז  ?תיתוריית היצרקטא רמוא  זה המ ןיבהל לבא רשפא י. ענבר:

 21 . ןויד אל הז ,התליאש הז :רבוד
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 םיקחשמ ינק תמה םוקמב המש איבהל  תינכות שי ,אמגוד םתס ע:”ח. צורי, רה

 2 םירואזוניד ל ש הזכ קראפ ןמ שי .םירוא זוניד לשמל המש תושעל

 3  . תואמגוד ינימ לכ דוע שי .ת חא אמגוד םתס .אמגודל

 4 , יארחא ימ ,לפטמ ימ י. ענבר:

 5 ?הלאש ךתו א לואשל רתומ הזמ ץוח ע:”י, רהח. צור

 6 .חטב י. ענבר:

 7 ?אל , תימוקמה בוועדה רבח ןמז  המכ ינפל דע תייה התא ע:”ח. צורי, רה

 8 .ןכ י. ענבר:

 9 ?תולאש  םש תלאש אל המל ,התא  םא תדגנתה אל המל ,ונ ע:”ח. צורי, רה

 10 ,הצלמהל קר ה ז ,ללכב ןוידב היה אל הז א. צורף:

 11 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 12  .ללכב  תיזוחמ הדעו תוכמסב הז א. צורף:

 13 ,הז 'א י. ענבר:

 14 ?ךל ה רק המ ,םג תימוקמה בוועדה רבוע הז לבא ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 15 . תיזוחמ הדעו תוכמס הז א. צורף:

 16 הדעו רו בעיש ילב תיזוחמה לוועדה רבועש רבד ןיא ,יאדווב ע:”ח. צורי, רה 

 17 הרבח איה  .האבה הנירמ לש הלאשה  ומכ קוידב הז .תימוקמ

 18   .תרש השמב הזו  הז 'סמ בבניין הרוק המ י תוא תלאוש איהו בוועדה

 19 ?יתוא תל אש התא .הנעא ינא לבא י. ענבר:

 20 .ןכ ע:”צורי, רה .ח

 21 .יתפתתשה ינאש  תובישיב הלע אל הז 'א י. ענבר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ?תפתתשה אל ע:”רה ח. צורי,

 2 איהש דעומב  עיגהל לוכי אל ינא יכ מהוועדה תאצל יתשקיב 'ב י. ענבר:

 3 הנירמ ןכלו  ןכ איה הבושתה רחא םוי  לכב היה הז םא .תסנכתמ

 4   .יתוא הפילחמ

 5 . הנירמ תא לאשת זא ע:”ח. צורי, רה

 6 רחמימוב:-חברת המועצה הגב' מרינה קריין שאילתות מטעם  .4

 7ניות חל  , והאם לעירייה פתרון11קדיש לוז מה אמור להיבנות בחנייה שמאחורי א.  

 8 הבניה?  תושייגרעו בעקב

 9  רומא המ .בומ ימחר הנירמ 'בגה הצעומה  תרבח םעטמ תותליאש י. גסר:

 10  תוינחל ןורתפ לעירייה םאהו 11 זול שידק  ירוחאמש הינחב תונביהל

 11   ?הינבה תובקעב וערגייש

 12  .ריע לבניין בוועדה הרבח תא ,הטוש פ הבושתה הפ ,הנירמ זא

 13 .הבושת אל הז מ. רחמימוב:

 14 .הכול  תא םש קודבל הלוכי תא סר:י. ג

 15 .תחא םע פ וליפא הסנכתה אל איה  לוועדה יתסנכנ ינאש זאמ מ. רחמימוב:

 16 , הלוכי תא לבא ,אל י. גסר:

 17 ? לאשי ינא ימ תא זא מ. רחמימוב:

 18  .הז תא  ררבלו אובל םש הרבחכ י. גסר:

 19  ,העירייה תא םי לאוש לבא ,ררבל לוכי םש  רבח אל התאש התא םג א. צורף:

 20 . תיניצר הבושת ונת

 21  ?הדעוה  הסנכתה אלש ?תרמא המ מן:טורא. 

 22 . ונלש חטש אל הז  ,ללכב יטרפ חטש הז לבא :רבוד
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .ת חא םעפ תוחפל שדוח לכ א. רוטמן:

 2   .יטרפ חטש אוה :רבוד

 3 ?ןינב  המש תונבל םיכלוה ?ןינב  המש תונבל םיכלוה ,עגר צ. אבישר:

 4   .ןכש חטב ע:”הח. צורי, ר

 5 .הבושתה וז צ. אבישר:

 6   ?ןינב  וילע ונבי אלש המל ,יטרפ  חטש הז ?המ לבא .רורב ע:”ח. צורי, רה

 7 תובקעב  וערגייש תוינחל ןורתפ שי  םאה הלאש דוע הפ שי זא צ. אבישר:

 8   . הפירח הינח תקוצמ המש  שיש םיעדוי ונחנא ?הינבה

 9 8 המש  שי םא לבניין .הביבסל אל  ,לבניין תויהל ךירצ ןורתפ ע:”ח. צורי, רה

 10  יריידל תוינח 13  וא 12 וא 10 היהי זא ,אמג וד ךל ןתונ םתס ,םירייד

 11 .הבניין

 12  אל תערגנ טושפ  איה המש שהייתה רכרוכה  תיינח לכש זאת אומרת צ. אבישר:

 13 . הבניין תבוטל

 14 ?םשל תכשמ המ ע:”ח. צורי, רה

 15   .הלאשה הייתה וז ,יתכש מ אל .לאוש קר ינא ,אל צ. אבישר:

 16  .יטר פ םדא ןבל ךייש הז לבא :רבוד

 17 . הלאשה הייתה תאז צ. אבישר:

 18   .יטרפ חטש הז :רבוד

 19  רמוא התאשכ ם כלש אצומה תדוקנ .הקד  החילס ,אל .עגר .עגר ,עגר ד ב. מלכה:”עו

 20  ונחקל ושיכעו המ ש תונחל םיריידה לש תו כז הייתה וז וליאכ תערגנ

 21  .שוטנ  היהש יטרפ שרגמ היה הז  ,אוה ךכ אלו .הז תא םהל
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 תונחל ךל תת ל אלו ותוא רדגל לוכי הי ה הצור היה והשימ םאש ע:”ח. צורי, רה

 2  .המש

 3  תוימוקמה תוי ושרה י"ע םייונפ םישרגמב  שומיש תונקתל םאתהב ד ב. מלכה:”עו

 4  תקוצמ רואל .ה ינחל ותוא תושעל וא הניג  המש תושעל וא לוכי ינא

 5 לעבש עגר ב .תינמז הינחל ותוא ךופה נ ונרמא זא רוזאב הינחה

 6 . ונממ עונמל לוכי אל  ינא תונבל טילחמ עקרקה

 7 , יתרמאש המ לכ .תמדקומ  החנה םוש יתחנה אל ינא צ. אבישר:

 8 . וערגנ רמוא התא ,אל ד ב. מלכה:”עו

 9 .אל צ. אבישר:

 10 ונדרוה וישכ עו םהל ךייש היה הז רמו לכ רמוא התאש עגרב ,אל לכה:. מד ב”עו

 11  .םהל

 12 .הקוצמ המש  שי ,וערגנ ,ויה .תוינח ויה  ,יביטקייבוא בצמ הז ,אל צ. אבישר:

 13 .התליאשב הל אשה הייתה תאז .הזל הש רדנ העירייה םא הלאשה

 14 . שרדיהל לוכי אל התא ד ב. מלכה:”עו

 15 הפיס והשלטון המקומי  ב.  האם מיזם "מתחברים" של מפעל

 16 יופעל גם בקרית מוצקין? 

 17 םג לעפוי ימוקמ ה ןוטלשהו סיפה לעפמ לש  "םירבחתמ" םזימ םאה י. גסר:

 18   ?ןיקצומ תירקב

 19 סיפל םהלש ךמ סמ אצי ,ימוקמה ןוטלשה  י"ע רצענ הזה םזימה זא

 20 םיחרזא והשמ ו ןוילימל םירישכמ 6,000 וצקה םה הרקש המ יכ

 21 לוקה תאו נש גה ונחנא ,ורצע םה ןכל זא  .הקיתו אוכלוסייה םהש

 22   .ארוק לוקה ךותב ונחנא  יוניש היהיש עגרב ,ארוק

 23א סגירת ושבניוסי מרקוביץ  צעה לסדר של המשנה לראש העיר מרא התוב  .5
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 הקומפוסט

 2  אשונב ץיבוקרמ  יסוי רמ ריעה שארל הנשמ ה לש רדסל העצה אבות י. גסר:

 3 .יסוי הש קבב .טסופמוקה תריגס

 4 םייתעש טעמכ  רבעש עובשש תודוותהלו  תודוהל בייח ינא זא .בוט יץ:י. מרקוב

 5 םמעושמ  יד יתבשקה ,תחא תבב לגו סמ יתייה אל יכ רבטצמב

 6 הזיאב ומצע  םע קר טעמכ היציזופואה  ר"וי לש גולאידל רסוימו

 7  תואנה שי ,ידיקפ ת ףקותמ טסופמוקה אשו נב םייק אוהש םוז שגפמ

 8 טעמכ לובסל  יתצלאנ זא ,תושעל המ ןיא  ,לבוס התאש םירבד שיו

 9  ותוא הנכמ ינא  יללכב םימעפ ידמ רתויש  םירבח יל וריעה .םייתעש

 10 הז תא יתרמא  הנה זא .ןונימה תא ןיטק הל ושקיב ,ןטלרשו ןרקש

 11  חינמי נא לבא ף וסב םעפ דוע ילוא הז תא  דיגא ינא ,הלחתהב וישכע

 12  קיסי ןיזאי וא  וישכע רמאו ינאש המ תא  האריו בישקיש ימ לכש

 13 . רמאו ינאש המ  רואל תונקסמה תא דבל

 14 םייקתמ אל המ ל הייתה הזה בעניין םש  התלעש תונעטה תחא זא

 15  םייקתה ןכ לכ םד וק זא .ודי לע שגוהש 'וכו  'וכו טרופמה ח"ודב ןויד

 16  הצור ינא זא  .הווש אוהש המל קוידב הייתה תוסחייתההו ןויד הפ

 17  לכ ,הפ ותוא קי זחמ ינא ,יידיב אצמנ הפ  ח"ודה הנה זא ,עגר רוזחל

 18 .הנושאר םעפ  ןודנ אוהשכ םיוסמ בלשב ו תוא ולביק הצעומה ירבח

 19  םבורב ,רבד ם ושו םולכ לש יתעד תוינעל  םידומע 14 ליכמ ח"ודה

 20 תורוקממ  ,םירחא תוח"ודמ קבדה ק תעה לש טקיורפ והשזיא

 21 לבא .הטושפ  שממ הלועפ הפ התשענש  םיינוציח תורוקמ ,םירחא

 22 םילבקמ ונחנ א 3 דע 1 דומעמ .הפ שיש ה מ תא ראתל םג הצרו ינא

 23  םוי ול גוגחנ ית מ םג הלאשהו טסופמוקה  לעפמ תודלות רופיס תא

 24  .ילות אדלוה

 25  יכ תמאב ,םישו ע ךיא ,םישוע המ ?טסופמ וק הז המ 6 דע 4 דועממ

 26 המו הפשא הז  המ 10 דע 7 םידומע .עגרכ  הזה יןלעני בושח ארונ הז

 27 ,13 דע 11 םידו מע .טסופמוקב ןלבקה תו דלות רוציקב .הנמטה הז

 28 םירופיסל ולוכ  דעוימ הז ,קודבלו רופסל  רשפא ,הפ הכול בגא ךרד
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  אוהו רבד םשו  םיניבמ אל םירחאה לכ  המכו לודג אוה המכ לש

 2  .תדלומה תא  ליצהל אב םימשמ ךאלמ

 3  דומעה ,14 דומע  ,ןורחאה דומעב ןאכ אצמ נ תפצקבש ןבדבודה לבא

 4 לעפמ תא רוג סל עיצמ אוה םש .תוצלמה ה ףד אצמנ ובש םכסמה

 5 על ולוכ םושרש  טאתפ לש גוס ןמ הז .וגור דש י"ע ?ךיא .טסופמוקה

 6  דחאלד חא םיר בחמ ךיא ,רבדה תא םישו ע ךיא ןיבמ אל ינאו ומש

 7  םש והי ים,ניזאמ המ קלחמ םש ונעמשו לל והמה ח"ודה הז זא .ןאכ

 8  .ח"ודה ,ח"ודה  ,"חודה םע המ ולאשש ,לא יודע ינא ,5 ,ילוא 4 הזיא

 9 רבד םוש או"ח ה דוה ,הפ ח"ודה הנה זא  ,ח"ודה ,ח"ודה ןמזה לכ

 10  ירופיס ינימ לכמ  ץוח ןכות םוש וב ןיא ,תו אוושה םוש וב ןיא ,םולכו

 11   .םידדושה 40-ו אבב ילע

 12  לכ ואה ,העירייה המל ןיבהל חילצמ אל או ה ,התלעש הדוקנ דוע שי

 13 גדנ צ"גבה ת א השיגה ,דבלב הזה םורו פב אלו הז לע רבדמ הזמן

 14 הדוקנכ טס ופמוקה דגנ אל המלו ללכ כ הביבסה תנגהל דשרמה

 15   .הזה רפוסיב העירכמ

 16 םג הזב שיש ו ליאכ הז תא גיצמ םג אוה  ,בשוח חטב םג אוה וישכע

 17  ח"ודהש ח"וד ם ייק ,בעירייה שי .ןויגיהה  תא ריבסא ינא זא .ןוייגה

 18  ונהגשש ינפל וני שדו"ח שע גם הוא, ,ותוא  ולבולם קיכ ,ונלוכל רכמו

 19 תורוקמ 11 וא 10-מ יל המדנ הלעמל  ראתמש ח"וד ,צ"גבה את

 20 ,חיר ידרטמ

 21  .צ"גבב ברועמ  יתייה ,תאזה הדוקנב ךתו א קיספהל בייח ינא ,יסוי ד ב. מלכה:”עו

 22 .טסופמ וקה דגנ םג שגוה צ"גבה

 23   .טסופמוקה דגנ םג ע:”ח. צורי, רה

 24 ינא ,םשל עיגמ  ינאו לבקתמ ןוקיתה .עיגמ  ינא .םשל עיגמ ינא ,עגר י. מרקוביץ:

 25  ורובע ונמלישו ו תוא ונלביקש הזה ח"ודה  .בלש בלש הז תא הנוב קר

 26 תורוקמ  ,טסופמוקה אוהש דחא רו קממ רתוי ראתמ ףסכ םג

 27  עמשנ הז ימל יןבמ לא ינא וישכע .צ"גבבן בומכ םילולכ םהו םיפסונ
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1ם  ימרוגהמ דחא  לכ דגנ דרפנב צ"גב השגימ  ייתהה שהעירייה ינויגה

 2 קינעמש הז םעצ ב אושה בהיבסהת נגהל  דרשמה דגנם וקמב הלאה

 3  ןוישיר ,הקוסעת  ןוישיר ,הדובע ןוישיר הל אה םימרוגהמ דחא לכל

 4 הז אוה ,ם לוכ לע חקפמה אוה ,הפיכ א ,לועפת ןוישיר ,הלעפה

 5 . םלוכמ הלאה םי דרטמה תא עונמלך ירצש

 6  קוידב זהש הזמ  אב הז .אב הז הפיאמ עדו י ינאו ?הפ שקבתה המ זא

 7  ר במדו ירה ,רובי צ יפסכב תוירחא רסחו יגו גמד םזילופופ ןיב לדבהה

 8 אצמ וא שפחמ  אוהש םילקש יפלא תורש ע אל םא ,םילקש יפלאב

 9 תמועל םיצ "גב תורשע לע םתוא זבזב נ אלש המל ךרד יהשוזיא

 10  םא האצותה םג  רבד לש ופוסבש ךלהמ או הש ונישע ונחנאש ךלהמה

 11 ילכ דיב םי קיזחמ ונחנאו ,ילכ הב שי  ,תידיימב הייתה אל איה

 12  ואובי אלו ורימח י םירבהדו הדימב שנייה  םעפ וב שמתשהל רשפאש

 13 .םנוקית לע

 14  תירקב ריעה  שאר ןגס ,לאירזא יסוי המ כ ,הככ םש שי הזמ רתוי

 15 םויק ךשמה ב ןינועמו ברועמ לעפמה  ןוירוטקריד ר"וי ק,ילאיב

 16  מעוניין קילאיב  תירק תייריע שאר ,יקסרו קוי דלא המכ דע .לעפמה

 17 .ןלבקהמ דח פמ ירוצ םייח המכ דע .לע פמה לש ותוליעפ ךהמשב

 18 ?רקשמ םתס  התאש וא תוניצרב רבדמ  תמאב התא ,יקיצ יל דיגת ע:”ח. צורי, רה

 19  .ללכב  ןלבקה תא ריכמ אל ינא

 20 ?ול עירפמ התא  המל ?ול עירפמ התא המל צ. אבישר:

 21 .ןלבקהמ דח פמ תרמא התא לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 22 ? ול עירפמ התא המל זא צ. אבישר:

 23 .הח ילס .ךישמת ,בוט ?ןמזה  לכ רקשל םייח ךרד ךל שי ע:”ח. צורי, רה

 24  ם ג םירבחהמ קל חש םילורט המכ םג ובבות סהש הזמ ץוח .הדות .ןכ י. מרקוביץ:

 25 םג ,ןלבקה ךש מהב מעוניין ינאש ורמאש  םהלש םיטסופה ופתיש

 26  רומא וא וישכ ע ינא וא יתייה הזה ןלבקה  לש ףתוש הזיא חטב ינא
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  םידחפמ ןוירוטק רידה ירבח לכ המכ דעו , המ לא יודע ינא וא תויהל

 2 ןורבה .ת ח אלל יושעשר וביג הלא  לכ תמועל אוהו ,ןלבקהמ

 3   .םיילגר יתש לעע לו צ סוס יצחל ע רזואהנכימ

 4  הלאה םינדחפה  לכ לומ הילע רבדמ אוהש  תאזה הרובגל החכוהה

 5 ,ןוירוטקרי דה ןחלוש לע תחא םעפ םג  ולו חינהל םוקמבש איה

 6 עדוי אוהש  ומכ תחא העצה ,םש ןוירקטוריד לוקוטורפב היהיש

 7  רדסל תחא הע צה ,הז תא תושעל עדוי אל  אוהש אל הז .הפ תושעל

 8 ,אשונ םדקל וא  טילחהל וא עיבצהל ןוירו טקרידה ירבחל תארוקש

 9  אל ,הזכ רבד ןיא  ?הזכ רבד שי .לעפמה תרי גסל רושקש רחא רבד לכ

 10 לכב  יתאצמ אל .התליאש אל  םג .התליאש אל םג .םייק

 11 םוי רדסל הע צה אלו התליאש אל טסו פמוקה לש םילוקוטורפה

 12   .רוביגל ףרטצה ל םינדחפה תא רגתאתש

 13 ךרדב הייתה רוביג אוהש המכ חיכוה א וה הבש ךרדה ,ןכ לע רתי

 14 תבישיב עי בצהו רשיא ,ףרטצה אוה  ,הטושפ דואמ דומא דואמ

 15 יפסכ ,םיל קש יפלא תואמב החמומ י תוריש רוכשל ןוירוטקריד

 16 ונחנאש  רמוא אוה ךכ רחא ,ונלו כ לש הנונרא ספיכ ,רוביצ

 17 התא טושפ ר בכ הז ,טסופמוקה לש תול יעפה תא המש םידסבסמ

 18 רקשהו תונ טלרשה ןולב תא ץצופל ידכ  ליחתהל הפיאמ ודעלא י

 19 רשפא יא  הזמ תוחפל .לעפמה גורשדלית נכות ןיכיש ידכ ,הזה

 20 50 ריבעהל ,םלש ל השקב הצעומה ןחלוש ל עה פ ונלביק יכ קמחתהל

 21  ןנכתמה וא יא נכטה יתוריש תא רוכשדי לכ טסופמוקל לקש ףלא

 22  דואמ דואמ אי ה יכ ףוסב תאזה הדוקנל  רוזחאאני  בגא ךרד .הזה

 23   .הזה לעניין םג בלה תמושת  תא שקבני אאו הבושח

 24 םינדחפהמ  םיינש ונחנא ,ךתושרב םי יח ,ינא .הפ ונחנא הנה זא

 25 הנה ,ץימשמ ך כ לכ אוהש היהש הזה םור ופב המש יהםלע ונרבידש

 26 אלמ הפב םי רמוא ימשבו ךמשב ,םייח  ,ונחנאו הפם יביוש ונחנא

 27 רוגסלך ל .לעפ מה תא רוגסל ךל םעפ דוע  ,ךל הנושארה םעפב אלו

 28   .טסופמוקה לעפמאת 

 29 םרוגל  איצותש ךמסמ לכ לע ,הזמ  רתויל םיבייחתמ ונחנאו
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ,ינא םג טסופמו קה לש ותריגס שקבת ובש  ,יטשפמ ,יקוח יתלשממ

 2 .וליע םותחל  םיבייחתמ דוחל דחא לכו  דחיב ונינש ,ריעה שאר םג

 3 ,רמאנ  אל ,רמאנ ןכ רמאיי אלש  ,קפס ההיי אלש רזוח ינא

 4  .טסופמוקה ת א רוגסל ךל ,תויצאירו

 5 ינא ,השקב ב ול וריבעת הז תא םג יל ואו ןכ לע רתי ,ןכ לע רתי

 6 אל ינא ,14.1.2020 םויב ל"כנמה י"ע  חלשנש בתכמ הפ קיזחמ

 7  שי ,ינודא תיעמש מ דח רמוא אוה ,רדגומ  אוה ,בותכ ואה יכ טטצא

 8 רישאפ םרוג ל כמ ,ריעה שארמ ,ריעה תצ עוממ אלמ ,אלמ יוביג ךל

 9   .טסופמוקה תא רוגסלו תכ לל ןיקצומ תריק יתיריעב

 10  ,ףסונ ץורית לע  רבדנ ואוב .ונעמשש ףסונ ץ ורית לע רבדנ ואוב וישכע

 11  םגש, ינא ,'ץיבוק רמ ,בל ומישו קוחצל הבר מ יד ינאו ותוא עמוש ינא

 12ת  א שיםקבמ ויש כעו טסופמוקה תא רגס א ל ןוירוטקרידה רבח היה

 13  .ינממ הז

 14 לש הברה  אל ,ןטק ,ןטק ץבקמ הפ ק יזחמ ינא ונממ הנושב זא

 15 ,טסופמוקה  לעפמ לש םילוקוטורפ ,ת ובותכת ,םיכממס ,תריינ

 16 לש ,םינפה דרש מ רקבמ לש םיבתכמ ,הנ ידמה רמבק לש םיבתכמ

 17  לש ותריגסל לועפ ל שקבמש ותשאו םלועה  לכ של ,ותשאו םלועה לכ

 18  .חירה אשו נ ללגב קר אל ,תורחא תוב יס ינימ לכמו טסופמוקה

 19  אוה יתחלצ אל  ינאש ןמזב לבא .יתחלצ  אל .יקוא רמוא ינא וישכע

 20 המלש תוריחב  תכרעמ .המלש תוריחב ת כרעמ הזה סוסה לע יהלנ

 21 ימ ,ק'צ קי 'צ ינא ,לוכי אל אוה רמאו  הזה סוסה לע ברכו בשי

 22  ק'צ קי'צ רוגסל  רשפא טסופמוקה ,טסופמ וקה תא רגוסאני ר, כוזש

 23י  נאש והשמ עדו י םדא ןבה םא ?הזמ הפי ר תוי המ זא .רחמל יוםהמ

 24 ריעה תצ עומ הסנכתהש ךיא דימ , םיעדוי אל וננחא ,לא יודע

 25 אוה ךיא ו נל תוארהל דיקפתה וליע ל טוה השנייה וא הנושארה

 26 ?זאמ השע  אוה המ .םייתנש ורבע זאמ  .ק'צ קי'צבת זה א השוע

 27 . םירחאב שרפ ליט הלמ ץוח רבד שוםום ולכ

 28 ,םינפה דרשמב  ריכב דיקפ הנכמ השוב לכ  ילב אוה ,המש בשוי אוה

 29 דחי םדא המ ש בשויו "דקפתמ וניאש  יומס לטבומ" טטצמ ינא
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ,דובכ ידמ רתו י ול תשועל אל ,ןכ םג ומש  את ריכזאא ל ינא ,ותיא

 2  לבקמ הביבסה  תנגהל דרשמב והשימש  הארנככה "כ רמוא אהוו

 3  ול רמוא אל ול יפא אוה .ותוא קיתשמ אל  וליפא אוה ."דחוש הזיא

 4 אוהה םא קוח ה יפלה ז ?הז תאת אבה ה פיאמ ?רבדמתה א המ לע

 5ה  תאש וליאכה ז ותוא ןקתל וא הז תא רי סהל תגאד אל תהאור מא

 6   .דחוש םיחקול םישנאת ש רמא .ךה ונייה מרת,א

 7   .ךלש קובח הז א. צורף:

 8 חומה תא םיב שותל בברעל ךישממ אוה  הזה רופיסה לכל ליבקמב י. מרקוביץ:

 9  העיריה רצקת  טושפש תכחוגמ ךכ לכ םי צורית תכרעמב לתפתהלו

 10  קר אל בגא ךרד  .שיגה אוהש תוריחבה לכ ל דוגינב לועפלו רפסל הפ

 11   .עובשב עובש ידמ  טעמכ םייקתמ הזו ,תאז

 12 עגר ומצע לעניין םג סחייתהל רשפא יא  הז לכ תא יתרמאש ירחא

 13  תוינופצה תונוכש ה ,רוביצל רבדמ ינא הזו  ,תוינופצה תונוכשה .דחא

 14 םג דוע שי  ,קר אלו םי תירקו קילאי ב תירק ,ןיקצומ תירקל ש

 15 תומרב םינשנ ו יםרזוח חיר ידרטממ תול בוס ןכא ,תופסונ תונוכש

 16 םא ,םינשו תו רוקמב ,םינוש תוחור ירטש מב ,תונוש תונועב ,תונוש

 17  םיחטשב וא תויט ריפ ,תויטרפ תולבזמב תי קוח יתלב רלוס תיפרשמ

 18 םא ,םיצוביקב  ,םיגד תוכירב ,תותפרמ  םא ,ונל חרזממש םיחותפ

 19 ,ינימקמ םא ,ו נל חרזממ רזגמב ,םימחתמ ב תואצמנש תוירזיחהמ

 20 ליעפהל םילי חתמש ןוויכמ הלעי הפירש ה לש חירה ףרוחב וישכע

 21 קיסמה רגמנשכ וישכע ללכבו לושיבל  םינובטו ץעמ םינמיק םש

 22 םילעפממ םא  ,הקסהל םהב םישמתשמ ת יזה יצע יפנעת א םירזוגו

 23  ינא .ריחה ןוויכ ב יולת ,תוכתמ דוח ייהעשהת רוזא ומכ ונל ןופצמש

 24 יקוח י"פע  םג ,דיחיהו ידעלבה יארח אה שיגדהלו רוחזל הצרו

 25 י"פעם גו  העוט ינא םא יתוא ןקתל  ןמזומה תא יצנב ,הנדימה

 26 תרייסה  יחקפם ע ,הביבסה תנהגל  שרדהמ אוה צ"גב תקסיפ

 27 תושרה  יחקפל תוכמס םוש ןיא .לא ריש תרטשמ וא הקוריה

 28 תושר של םוחת ב םיחקפל יעפהל תראח  או ונלש תאזה תימוקהמ
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 םשל חולשל  לוכי לאי נא .םיילא ק ה,זכ  רבדן יא .תראח תימוקמ

 2י  כ רבד םוש םש  תשועלם ילוכא ים לגד וג יאה של יםחקפה, םיחקפ

 3  הלאה תודבועה  תא זא .קריל ודהעב תאז  .שרפמאא ל וקהח טופש

 4 המ הזו ,עד וי םג אוה הז ןטלרש ןושל מ טלרשל לבא ,עדוי אוה

 5   .תושעל ךישממ אוהש

 6  ,הזב תודוהל ש ייבתמ אל ינא ,תמאב הז  תא רמוא ינאו ברה ירעצל

 7  םירוזא תונייפא מ םדוק יתרכזהש תועפות המ לודג קלח ברה ירעצל

 8ת ושרה  יחטשל םידומצש הלא טפר ב ,ץראה יבחרב םיפסונ

 9 .םירחאו הל אכ םלאיקח םירזגמלם י דומצש להא ,תיניתשלפה

 10  תיבחור היעב  איה ,תוירקה לש תיתדוקנ ק ר אל היעב איה היעבה

 11 ומכ יגוגמד ל פויט אל ,יבחור לופיט בלק לכה ירצ איהו ץראה לכב

 12   ה.פ םיעמוש ונחנאש

 13  יתמראש ףלא 50  םתאו לע םדוק יתרבידש  רופיסל רוזחל הצור ינאו

 14  ןיכהל רבכ ליחת מ אוה םירבדה רתי ןיב .ל געמ הפ רוגסלצה ור ניאש

 15ני לא,  א .בכישלון תודוהל ילב הזמ םיאצוי  ךיא שלע קרה תא ומעצל

 16  .רבד םו שמ ץוח הכול יתישע ינא

 17  ורשאת אל ,תא  לבקא אל ,31.12 ,הנשה ףו ס דע םא ?רמאו אוה המו

 18 תואמ םלשא אל ו גורדשל םלשל ףלא 50 ן יקצומ תירק תייריעם תא

 19 המ ?המל  .טסופמוקה תא בזוע ינא ן נכתמ ותואל םליקש פילא

 20 םיבשותל תחט בה ,ותוא רוגסתשרת מא  .ותוא רוגסתאמרת ? הרק

 21  הכול .ותוא גר דשל אל ,ותוא רוגסל לע ר בדמ התא .ותוא רגוסתש

 22 ינא ,הגאד  והשימל היהת אלש לבא  .רוגסל רשאמ ץמסביב חו

 23  רחמ ,םויה תו ריחב שי םא םג, חכשיש שי שכל מייא ןאופב חיטבמ

 24 תא רוגס ל ולש תויוביוחמה תא חכ שיש םינש לושש דועב וא

 25 גאדא ישי א ןפואבי נא ומפוסטקה ת ריגסל לועפל ,טסופמוקה

 26 לכ ,תאזחה ה טבהה תא קר אל תאז ה ריעב דלת ,תלד ריכזהל

 27 תא תילעה אל ש תוספמרלנה ונארב החנ ה ומכ ןתנ אוהש החטבה

 28  רבד םוש רבשל ד ופוסב .םיפסונ םיברד עודו םויה דע רדסל העצהה

 29   ה.בר הודת .קרס ירובי דו תונטלרשמ ץוח םולכו
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1ללימודים הצעה לסדר של חבר המועצה צבי )ציקי( אבישר בנושא חזרה  תובא  .6

 2 במוסדות החינוך בעיר 

 3 הרזח אשונב  רשיבא יבצ רמ הצעומה ר בח לש רדסל העצה אבות י. גסר:

 4  רמ ךוניחה ףג א להנמ הפ אצמנ .ריעב ךו ניחה תודסומב םידומילל

 5   .השקבב לייא .ןרוא לייא

 6  הצור התא .רד סל העצהה המ יתנבה אלש  ןייצל בייח ינא בגא ךרד ע:”הח. צורי, ר

 7   ?הפ שי רדסל העצה הז יא .והשמ וא הריקס ילוא

 8  לכ םדוק .םירב ד ינש הפ שי .םירבד המכ  הפ שי .םירבד המכ הפ שי צ. אבישר:

 9 הפוקתב יאדו וב ,הריקס ןתניתש תמאב  יוארו הריקס וניצר תמאב

 10 אל תינוריעה  ךוניחה דתשווע ריכזהל  הצור ינא ינש רבד .תאזה

 11 לש תונולת  שיו תוינפ שי ,תושקב שי ו המלש הנש טעמכ הסנוכ

 12 בגא .הדע וה ירבחל ועיגהש םירומ  לש ,םידימלת לש ,םירהו

 13  ,ןודנ ונל ורמ א זא ונינפש םעפ לכבו ונו דנ אלו םיאשונ רופסניאב

 14  אל הדעוהו ןו דנ ן,ודנ ,ןודנ ונחנאש םינופ  םתואל ונרמא ,ןודנ ן,ודנ

 15  .הסנוכ

 16 תינוריעה ך וניחה תדעו ר"וי הנשה תל יחתבש ריכזמ קר ינא זא

 17 םקותש ןאכ  זרכוה ןכל םדוק הנש יצח שכ ,רטפתמ אוהש עידוה

 18 רבעשל ,ירתכ  ןור םיאולימב ףולא תת ל ש ותושארב ךוניחת להנמ

 19 וא שארב דו מעל רומא היה אוהש הפי חב ילאירה ןוכיתההל נמ

 20   .ךוניחה אשונ ב ינוריעה לופיטה תא םדק ל ידכ תלהנמה תא תוולל

 21 לע תינוריעה  ךוניחה תדעו ירבח תא ,ונת וא ןכדעל דעומה עיגהשכ

 22  יבא ותוא ףילח ה ,רטפתה רהוז רמוע זא  תלהנמה םע םדקתמ מה

 23 אל הז לבא  תיקוח העינמ ךכל שי ונת עידי בטימל בגאו ,ןמטור

 24 ןודל ידכ הד עוה תא סנכי אוהש ונשקי ב ונחנאשכו ,ןוידב רקעיה

 25  סניכ אל ןבומ כו םדקהב התוא סנכל חי טבה אוה זא הזה ושאנב

 26 הנורקו לש ת וינפ םואתפ ורבטצה זאו  הנורוקה העיגה זאו התוא

 27 תצועמ תיבשיב  הפ םג ,ןמטור יבאל תישאי  יתניפ ינאו ןושארה לגב
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 זא .םוזבה בשייה את סנכי אוהו הנעי או ה .קיואש רמא אוהו ,ריע

 2 תנש תחיתפ י נפלם ג הסנוכ אלו .הסנכו  אלו םייסתה וןשארה לגה

 3  אוהשב ייחתה  אהושכ םגו ינפל ונתוא ס ניכ אל ?אוקי ,םידומילה

 4  הדעוה ,לוקוטו רפב ךמסוממ הזו ,רבמטפ סב ירחא דימ התוא סנכי

 5 והשמכ ךונ יחה אושנ תא םיבישחמ ונ חנא ,ןיבלה ךירצש תאזה

 6 ללגב וישכע זא  הסנוכ אל טעמכ הנש ,ןכ  .תויהל הרומא איה .ובשח

 7   .סנוכ הזש הארו  ינא וליא יתינפו יתשבש

 8 אל איה ,םידו מילה תנש תחיתפ ינפל הס נוכ אל איה לכ םדוק זא

 9 הפוקתה לכב  הנתמהב ומשו ?יקוא .הנ ורוקה לש לג ףאב הסנוכ

 10 לעו םיגוח  לע ומלישש תוחפשמ ,דחו ימה ךוניחב םורית האזה

 11  .יפסכ  רזחה ולביק אלים ונורהצ

 12 םידליל ת וסעה תמלשמ אל יהעיריה ש הזה אשונב הז ,יחהלס ע:”ח. צורי, רה

 13  ?םיטסיטוא

 14  ,ועיגה ש תונולת ,םיאשונ הברה צ. אבישר:

 15 . רבכ קיספת ,יקיצ .אשו נ אל הז ,םירקש הז לאב ע:”ח. צורי, רה

 16  ,םייח צ. אבישר:

 17 , ידכ םיטסיטואב שמ תשהל שייבתמ אל התא ע:”ח. צורי, רה

 18 .היגוגמד ה ז .היגוגמדה םע יד ,םייח צ. אבישר:

 19 ?םיטסיטוא  עיסהל ףסכ לעירייה ןיאש  רופיסה תא תעמש הפיא ע:”י, רהח. צור

 20 .הז  תא תעמש הפיא יל דיגת

 21 , תוינפה ,םייח ,םייח צ. אבישר:

 22 . רקשמ ןמזה לכ התא .םוי ה לכ רקשל לוכי אל התא ע:”הח. צורי, ר

 23 ,םירוה  .אל .העוט התא ,אל ,אל צ. אבישר:
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 1 תחא םעפ םא  ותוא לאשת ,ךוניח תקלחמ  להנמ הפ בשוי זא .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 2   .ףסכ ןיאש ללגב הע סה לביק אל טסיטוא דלי

 3   .דחא ףא לואשל ךירצ  אל התא .העוט התא ,אל צ. אבישר:

 4 . רבדמ אוהשכ קר  ,ןמזה לכ רקשמ אל אוה מן:א. רוט

 5 ?תונולתה תא  ואיבה יממ .תונולת ועיגה  ,רמוא ינאש המ קוידב הז צ. אבישר:

 6א וה םג תונ ולת יתלביק ינאש ומכ ועיג ה ?תונולתה תא איבה ימ

 7 , תא סנכל דבכתי ש ,הברדא .תונולת לביק

 8  ףא .תונולת לביק  אל אוה ,תונולת יתלביק  אל ינא ?תונולת לביק ימ ע:”ח. צורי, רה

 9 .התא הז  הנולת לביקש ידיחיה .הנ ולת לביק אל מאתנו דחא

 10  .אל שממ ,אל צ. אבישר:

 11  ,דחא עגר היה אל  ?םייק אל רבדשכ הנולת  לבקל רשפא ךיא יל דיגת ע:”ח. צורי, רה

 12 ,תחא העש

 13 לש הצובקב  רבח אוה .בישקמ אל הת א .בישקמ אל התא לבא צ. אבישר:

 14  םהל ןתנ אל או הו הצובקב םגו יטרפב םג  וילא ונפ ,תדחוימ החפשמ

 15  ,הברדא ר מואו אב ינא זא .תובושת

 16 ?ךוניח תקלחמ  להנמל הנופ אל התא המ ל ?תובושת םהל ןתנ אל ע:”ח. צורי, רה

 17 תא לביק  אוה ,תונולתה תא לביק או ה .ותיא םאותמ היהת זא צ. אבישר:

 18 .ותיא  םאותמ אל התא .תוינפה

 19 .ות יא םאותמ אל ינאש חטב ע:”ח. צורי, רה

 20 .ותיא  םאותמ אל התא דחא זא צ. אבישר:

 21 , תובושת תלביק אלו גאוד  ךכ לכ התא םא התא לבא ע:”ח. צורי, רה

 22 .אשו נ ריבעמ התא וישכע ,אל צ. אבישר:
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 1  ?ךוניח תקל חמ להנמל תינפ אל המל ע:”ח. צורי, רה

 2 אוה .ותיא םא ותמ היהת ,ךלש ןגסה הז  .אשונ ריבעמ התא וישכע צ. אבישר:

 3  .הדעוה  תא סניכ אל ,תוינפ לביק

 4 ,רקשמ  התא זא הבושת לביק אל ע:”ח. צורי, רה

 5  ךל רמוא ינא .םי מעפ המכו המכ רקשה לע  רוזחל לוכי התא ,בישקת צ. אבישר:

 6  .ותיא םאותמ  אל התא ,םייח ,וילא ונפש

 7  .רקשמ ןמז ה לכ אל אוה ,ריעה שאר א. רוטמן:

 8 . ונ ,יד ,ךייחב ,ן ומה הז םינש שולש רקשל ע:”ח. צורי, רה

 9 . דרטומ התאש האור ינא צ. אבישר:

 10 אוהשכ קר , ןמזה לכ רקשמ אל אוה .ןק תל קר יתיצר ,ריעה שאר א. רוטמן:

 11  .תמא לא  אוה שאמר הממ רבד םוש  וישכע .רקשמ אוה רבדמ

 12   ?הנשה תליחתמ  הדעוה תא תסניכ אל למה צ. אבישר:

 13 . תמא אל רבד םוש א. רוטמן:

 14  .הנש תל יחתמ הדעוה תא סניכ אל  אוה ?תמא אל רבד םוש בישר:צ. א

 15 . סנכל היה אי אפשר הצעומ תבישי וליפא :רבוד

 16  היה הכול ,מאתנו ענמש רבד םוש היה  אל ,רבד םוש הפ רבע אל רוטמן: .א

 17   .םולכ ונישע אלו רדסב

 18 .רדסל העצ ה יתילעה ינא ,אובע, גר ?ה דעוה תא תסניכ אל הלמ צ. אבישר:

 19 הנשה תליחתמ  המל .סניכ אל אוה המל ד יגיש רדעליתי הצעה לסה

 20 . תונעל ול ןת .ךוניח ה תדעו תא סניכ אל אוה

 21 , בצמה לכ םדוק לבא י. גסר:
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 1  ישארב ריצפמ ה תאו הדעו יסוניכ ןיאש תר מאש בתכמ תאצוה התא צ. אבישר:

 2 . ןתוא סנכל תודעוה

 3  .ןוכנ י. גסר:

 4  .הנש תלי חתמ התוא סניכ אל אוה צ. אבישר:

 5 סייגל ךירצ  ינאש תושרב םדא חוכ תדע ו וליפאש עדוי התא לבא י. גסר:

 6 . בצמהו הפוקתה ללג ב סנכל ונלוכי אל םידבוע

 7  סנכל בייחתה או ה ,הנש יצח ינפל בייחתה  רבכ אוה לבא .קפיכה לע צ. אבישר:

 8 .םוזב

 9 ,הרקי המ  יתעדי אלו איבנ אל ינא א. רוטמן:

 10 תא סנכתש  ןושארה לגב תובייחתה ונ ל תתנ התא ?איבנ אל המ צ. אבישר:

 11 . התוא תסניכ אל .הדעוה

 12 שקיבו הר מיא הזיא םש ןתנ והשימ  ,בוועדה ויהש תרמא התא א. רוטמן:

 13 . רקש ,רקש ,רקש הז םעפ  דוע זא .לביק אלו והשמ

 14 ?התוא סנכ ל תבייחתה אל ?רקש המ צ. אבישר:

 15   .הצורמ אלש דחא ןיאש  תאזכ המרב לפוט רבד לכ א. רוטמן:

 16 ?הדעוה תא תס ניכ אל המל .הלאש ,יבא צ. אבישר:

 17   .עגר לכב רקשמ ירה התא א. רוטמן:

 18 ?הדעוה תא  תסניכ אל המל לבא ,המ צ. אבישר:

 19  .עדוי אל ינא א. רוטמן:

 20 ?הנש ה תליחתמ הדעוה תא תס ניכ אל המל ?עדוי אל המ ר:צ. אביש

 21 יתוא לאשתשכ  .המל יתוא לתה שואאש  בותכ הזש יתיאר אל ינא א. רוטמן:
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 1  .הנעא ינא

 2   .ךתוא יתלאש הנה זא בישר:א צ.

 3 .ה ריקס ןתית המידק ,לייא ע:”ח. צורי, רה

 4  .קוחה י"פע א. רוטמן:

 5  תייסולכואב ל ודיגה בקע תובר תורגסמ  ונחתפ ונחנא תאזה הנשב א. אורן:

 6 ינג תחיתפ ל ע ונדבע ץיקה לכ ךלהמבו  ,ןיקצומ תירקב םיבשותה

 7י  נש דועו םיינורי ע םידלי גני 11 .םידלי סגרות גנימ 13 ונחתפ .םידלי

 8  ויה םידליה , גנישדוחל 1-ב םתוא ונחתפמעונות ש  ינשו גני ילדים א

 9 ינג השולש  ריצק בוחר רוזאב .םידלי ה ינג ינש ,יזבש לש רוזאב

 10  דחוימ ךוניח ל רפס תיב ,םידלי ינג השו לש ןובנ רפס תיבב .םידלי

 11   .קרב 'חרב דחוימ ךוניחל ר פס תיבו קא'צרוק בוחרב

 12שם  חתפנש  רבעשל ת"מענ ןועממ ותו א ונזזהש ןיוולא ןועמ דוע

 13 הכול ךס .םי דלי ינג תורגסמ 13 ,ס"נתמ ה לש ףסונ ןועמ םוקמב

 14  םידימלת 200 הז  .םידימלת 2,030 ונלש םי דליה ינגב הנשה םידמול

 15 . תומדוקה םינשהמ רתוי

 16  הנבנו ךלוהש ,ן ילביר רפס תיב ,ידוסי שדח  רפס תיב חתפנ ליבקמב

 17 ונחנא ,זול שי דק בוחר די לע יזבש בוחר ב ולש עבקה ןכשמבע גרכ

 18  ףוצירו חיט לש  ןובשחה שגומ םויה .ףוציר ו חיט בלשב רבכ םימצאנ

 19 זוחא 90  הזש רמול רשפא ,םדקתמ  דואמ דואמ בלש רבה כזש

 20  ה.דובעהמ

 21  .יללכ  ןפואב רפס .םיניינע ,ףוצי ר ,חיט ליחתהל ךירצ אל ע:”ח. צורי, רה

 22 הנומ אוה םו יהו ןולא תחולשב ,ןולא לא גי בוחרב חתפנ רפס תיבו א. אורן:

 23 לש אשונב  ןייצל יתיצר הכול ךסב .םי דימלת 170 ותחיתפב רבכ

 24 קר םידמוע  ונחנא ,םידימלתה לש לודי ג רבכ ונל שיש םירפסמה

 25  'א התיכבו םי דימלת 715 רמאנ ,םידימל ת 790 םע רבכ הבוח ליגב

 26 יביסמה לוד יגה תא רבכ טאל טאל םי אור ונחנאו םידימלת 680
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 1  העיגה רמולכ ,' א תותיכבו םידליה ינגב הע יפומש ריעה תייסולכואב

 2  .ט אל טאל םירפסמה תא הל ידגמש הריעצ אוכלוסייה

 3  תא וטלקיש םיי ניבה תוביטח יתש םימלשנ ו םינבנו םיכלוה ךכ םשל

 4  רבכ תמקומ תו יהל הליחתמ תישילש הבי טחו םיפדועה םידימלתה

 5   .ךוניחה דרשמ  לש רושיא םע הלא םימיב

 6  הפ הליגר יתלב  הפוקתב ונייהש ןבומכ ,םי דומילה תנש תחיתפ יבגל

 7-בת אז םע דחי  .ךוניחה תכרעמ לכ לע העי פשה הנורוק ,הרבעש הנש

 8ים דומיל 16-ה דע 1-המ ודמל םידליה  ינג ,חתפנ ולהכ שדוחל 1

 9 18.10-מ םידל י ינגו ,רגסו שפוח היה 17.10-ה דע 17.9-המ .םיליגר

 10  תותיכב 'ב ,'א  ודמל 16.9 דע 1.9-מ ל"נכ  םיידוסיב .ליגרכ םידמול

 11 .רגסו שפוח 1.11 דע 17.9-מ 'ועד  'א .תו לוספקב 'ו דג' ע-ו תומלא

 12 הכמ רמוא  ינ, תיכף אםימי 5 תולוספ קב 'ד דע 'א 1.11-ב ורזח

 13 םידו מיל 16 דע 1-מ ב"י דע 'ז ,ק וחרמ 'ו ,'ה ,הז לע םילימ

 14  .קו חרמ ךשמההו תולוספקב

 15-ו םימי 3 היה הו ותמה ,םידימלת ריזחהל  1.11-ב ןוילע ץמאמ השענ

 16 דרשמ לש  הוותמה היה הזש ,תולוס פקב 'ב ,'א תותיכ םימי 3

 17  דומלל ולכי ךונ יח ירזע ולבקיש תויה 'ד ,' ג-ו שרדנש המ הזו ךוניחה

 18   .םימי 5 תולוספקב

 19  ונרביד העניין ל ש וקמועל הזה אשונב ברע תהש ריעה שאר תייחנהב

 20  5-ב חתפנ ונחנאש  ךכ היה זוחמה לש תויני דמה יונישו זוחמהם עם ג

 21 5 תולוספקב  'ד דע 'א תותיכ םידמול  םויה רפסה יתב לכ .םימי

 22 דואמו השק ד ואמ תונגראתה ,דואמ תוס חייתה הזש ןבומכ .םיימ

 23 םגו יםרומ  םג לש םיריהמ דואמ םיי וניש המש ושרדנ ,תדחיומ

 24 הז .םייקת מ הז .תכרעמה לכ לש תו שדח תושיגפ םוג תוכרעמ

 25  ם.ייקתמ

 26 לש הפוקתב  םגש רמול לוכי הברה יתח משל ינא ,רמול הצור ינא

 27 הז תא יתרמא  .םילוח םידימלת דואמ  טעמ ונל ויה הרבעש הנש

 28 תוקספה  םגו םידודיב םג םשו הפ ו יהש ןוכנ .םירשקה המכב

 29  .םילוח תו וצ ישנא ויה םגו םידומיל
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 1 . ירונייה מזה ה י. גסר:

 2 הזיא יתיא ר אל ,ולח אל םידימלתה  רמול יתמה שרצי הז .ןוכנ א. אורן:

 3  דואמ הז זא .המ לש ריע רוגסל םיכירצ וני יה םואתפש קנע תוקבדה

 4  ,תישיא ינא םג  ןכל ,ךונית חסדוומ תחית פ לש אשוני הבגל יתוהמ

 5  ונחתפו םידומ ילה תחיתפ דעב דואמ יתי יה ,דיקפתל רבעמ ןבומכ

 6  .חו כה אולמב םידומילה תא

 7  םירמוא םויהל  םויהמ םהש וזה הלשממה  תוטלהח הז יתוהמש המ ע:”ח. צורי, רה

 8  םירמוא ויה םא  .רפסה תיב תא חתפת אל  ,רפסה תיב תא חתפת ךל

 9 םלוכו םירומ ה לכו תוננגה לכש גאוד ית ייה זא םדוק םייעובש יל

 10  תא השוע התאשכ  לבא .היעב םוש ונל ןיא  זאו הנורוק תקידבל וכלי

 11 קר םיכלוה םא  םגו םידומילל םיסנכנ םה שכ זא םויהל םויהמ הז

 12  רבכו  םיימוי רב כם ירבוע האצותה תא םי לבקמש דע הקידב תושעל

 13 .המ דעלא יוי נא וא רפס תיב וא ןג ל ש הריגסל םימרוג םה זא

 14 הארנ תרמ אש ומכ ,ךתושרב לייא ,וה שמ קר ףיסוהל בייח ינא :י. גסר

 15 היה ריעה שא ר לש היחנהב תמאב לבא  ,םידומילל םירזוח וליאכ

 16 םאו תועייס ה ז םאו אב לייאש עניין לכו  רבד לכל הנעמ תתל ךירצ

 17 הלימ םג דיגה ל ךירצו ,ונמצע לע תחקל  םיכירצ ונייהש םירבדה ז

 18 .םי נורהצה לכ תאם ג החתפש  םיס"נתמה תשרל הבוט

 19   .הז לע רבדא ינא ףכית א. אורן:

 20  תונורתפ ונתנ  האלמ תופתושב םתיא דח י העירייה םגו .חכשנ לב י. גסר:

 21 םישנא ,ןיוצ מ ףגא שי לייאל דיגהל ביי ח ינא ,הלאה םירבדה לכו

 22 .הדות  םהל דיגהל ןמזה תמאב הז ו ןועשל ביבסמ םידבועש

 23 .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה

 24 .תו דיקפה תנורחא דע לייאמ סר:י. ג

 25 .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה



35 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 הדות םלוכל  דיגהל .םירומ ,םילהנמ ,רפ סה יתבב םיתווצה ללוכו י. גסר:

 2 . חוכ רשיי ,ופאשו

 3 ס"נתמל תורו שקש םינורהצה תויומכש  הז םכל רמול יתיצרש המ ן:אורא. 

 4ל ע תחא הי נשל םכל רמול הצור ינא .ד ואמ בר ףקיהב םג וחתפנ

 5 ם יללכהש םיעדו י םתא ,ירה ונחנאש דרוסב א והשזיא שי ,םינורהצה

 6מורה  לו םירומ  השולשמ רתוי תוארל רוסא  התיכל ,רוסא הלאכ םה

 7 תחא השעב . תחא דה עז וישכע .תותיכ  שולשמ רתוסור לעבור יא

 8 28 דע דחא  ןורהצ תולוספק שולשמ  ונקלחנו םינוהרצל ונרבע

 9 תולוספקה ש ןוילע ץמאמ ונישע .הבכ ש התואמ לבא ,םידימלת

 10 ילואש םי דימלתהמ קלחב עגפ הז .ר קובל םג תורושק הנייהת

 11 תואירבהש  בשוח ינא לבא ,תולוספקב  ויהי אל םהלש םירבחה

 12  םידלי ינגב םג  םינורהצה וחתפנ ןושארהמ  רבכ וחתפנו הזל תמדוק

 13  ,הז תא האור  אלי נא ,םואתפ ףקיהה ,רפ סה יתבב ,םיס"נמתב םגו

 14 . תורשע אוה .תורשע  אוה ,דואמ ברוא ה לבא

 15 .הל  דובכה לכ תינרואל דיגהל  ןמזה הזא משנה. גם פה ל ע:”ח. צורי, רה

 16 . ןוכנ הז ,דואמ ןוכנ י. מרקוביץ:

 17 .יקיצ ,תרמאש  טפשמל םג סחייתהב ,טפ שמ דוע ףיסוהל הצור ינא ע. זוהר:

 18 הלועפ ףותישב  הלש תווצהו תינרוא ,םיס "נתמה תשר תמאב ,דחא

 19  לככ .ךירצש המ כ וא רהמ רוזחת תשרה  תמאבש וגאד תושרה םע

 20   .ורזח אלש 50 וא  40 הכול ךסב שי יל עודיש

 21 ,התואב ונלע פ ונחנא ,הרזחב ףסכ ולבי ק אלש רבד הזכ ןיא לבא

 22  תרבחב םג ונקד בו תורחא תותשרב ,תורח א תויושרב הקידב ונישע

 23 וישכע רזו חש ימש הייתה תוינידמה  .תוינידמה המ םיס"נתמה

 24  ול םידירומ ,הז  תא לבקמ אוהו ול םידירו מ אל זאת אומרת ,לבקמ

 25  .לבקמ רזוח אלש  ימ .םניח הז תא וישכע ל בקמ אוהו רבוקטואב קר

 26  לבא .עניין לש ו פוגל הינפ לכ םיקדוב ונחנא ו לבקמ דודיבב יההש ימ

 27   ה.זב לפטיש ימ היה  אל רגס היהשכ לכ םדוק
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ,םצעב התא  רזחה םוקמב זאת אומרת א. צורף:

 2 . ותוא הכזמ התא  וליאכ הזו .ןכ .רזחש ימ  ,קוידב .הבוג אל התא ,ןכ ע. זוהר:

 3  ?אל םאו א. צורף:

 4  .בורקה שדוחב  הרזחב ףסכה תא לבקל רו מא אוה רזח אל אוה םא ע. זוהר:

 5 לבא ,תאזה  הפוקתב טעמכ תונובשח  תלהנה הייתה אל 'א לבא

 6 אוה בצמהו  תמאב ,השקה בצמה תור מל העניין ךרוצלש תמאב

 7 לכ ,בצמב תמ אב תשרה לבא םיעדוי םת א םא לא יודע ינא ,השק

 8 םירוה , תואצוה ,תוסנכהב העיגפ ל לגב תשרה םג לבא ץראה

 9 ןיידע  .רבד לכב טעמכ ,םינורהצב  קר אל ,םלשל וקיספהש

 10  בצמה זכ ןיאו  תורחא תותשר לומ תומא ותמ ויה ונלש תוטלחהה

 11 רזח אוה ןכ  םא אלא לבקל ךירצ היהוא  ה םא ,לבקי אל הרוהש

 12 לכ םע םואיתב  ונלעפ לבא .הפוקתה לעו  תוא םיבייחמ אל ונחנאו

 13  .תותשרה

 14 לש תווצה תמא ב הזש דיגהל בייח ינא לל כב הרזחה אשונב תמאבו

 15  רוזחי הזש ידכ  קר תושיגפ תורשע יתעדל ת מאב ושעש לייאו תינרוא

 16   .ועגפיי אל םירוהה ש הרוצב תוביסנהחת ת

 17  ינא ,ודעלא י ינ א ,לבקיש הרוהל םירמואש  הזכ שיחרת ריכמ התא א. צורף:

 18 אקווד ןיבמ  ינאש המ לבא ,םיטרפ יטר פל םיטרפה תא ריכמ אל

 19 ףסכה תא ול  וריזחיש הרוהל םירמואש  לבא ןורהצל רזוח ןכ דליה

 20 ?הז כ רבד שי .םיישדוח דועב

 21 קודבא ינאו  ותוא יל איבת הרקמ הזכ  שי םא לבא ,ריכמ אל ינא ע. זוהר:

 22  דחא אשונב יל א הנפ יקיצ םעפ לש תוינפ  םג ויה הרקמ לכב .ותוא

 23 וא תינרואל  וא הז תא ריבעמ ינא ילא  הנפש ימ לכ ,םירחא וא

 24 לש אשונה  םג זאת אומרת .הבושת  םינתונו תונובשח תלהנמל

 25  הזה בעניין הינ פ םג הייתה ,םינורהצ אקו וד ואל ,םירחא םימולשת

 26  .תונובשח תלהנ ה רוגס היה יכ ולש ףסכה  תא לביק אלש והשימל ש
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 דועש תורמל  .ףסכה תא לביק אוה תונ ובשח תלהנה רזחש עגרמ

 2 . הטושפ הפוקת אל וז םעפ

 3   .23 רפס יתב ינורהצו 47 הז םינג ינורהצה ,רמוע א. אורן:

 4 של מה? ים ספרמ ,המ א. צורף:

 5   .םינורהצ תויומכ א. אורן:

 6 ,וישכע הלאש א. צורף:

 7 , דוע ףיסוהל יתיצר א. אורן:

 8 , ורזח אל 'ו 'ה ורף:א. צ

 9  .קוחרמ הדימל  ,תמייקתמ הדימלה ,ואר ת .קוידב ,ףיסוהל יתיצר א. אורן:

 10  שי ,םינומה אל  ,םיבר אל ,םידלי המכ שי  ,דואמ השק איה הדימלה

 11 תולפטמש  תומלש תוכרעמ שי .םיי שק םהל שיש םידלי המכ

 12  ןיב רשק שי ןב ומכ ,ךירצ םא םיגולוכיספ  ,םיצעוי ,הלאה םירבדב

 13   .םידליה יןבל םיכנחמ

 14 ,םדוי קת רמא אלה זת א ינא .ליגרכ  דבע דחוימה ךוניחה בגא

 15  גרחוה ,ךרדה לכ  ךרואל דבע אוה .ירמגל ל יגרכ דבע דחוימה ךוניחה

 16 תכרעמה רמו לכ .ןוכיתבו רחש תותיכ ו גרחוהו דיתע רפס תיב םג

 17ר תויש המו  .הדימל שי השק איהש המ כ קוחרמ הדימלה ,הדבע

 18  מעטכ תמייק ם ויה תכרעמה םצעב יכ ,הנ וילעה הביטחב אוה בושח

 19 וליחתי טע מ דוע םינחבמ שי םירועיש ה ,הליגרה תכרעמה ומכ

 20  רתוי עגרכ. יש םוזב םג םינחבז כבר יהיו מא רוזחנ אל םא ,תהיול

 21 .והז  .תדמול תכרעמה ,תורגב ת וניחבלש הכנה י ,תובודע

 22 . לייאל הדות .בוט י. גסר:

 23 ,םירוהמ  עמוש ינאש המ הז רמולכ  ,הזכ רבד שי .שנייה ,עגר א. צורף:

 24 םהלש הדימל הש ךכל 'ו 'ה תותיכב םיד ליל םירוה וניכה םירוהש
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .'ד דע  'א לש הרזחל וטסוי םיבאש מש םושמ עגפיהל הלולע

 2 עגרמ .ףוסנ יא םיבאשמ ןיאו הכימש  שי לכ םדוק ,יתובר וארת א. אורן:

 3  אוה יונישהו יוני ש היה ,העיגפ אל ,יוניש הי ה 5-ל 3-מ ונרבע ונחנאש

 4 הקיטמתמ , הפש רתוי םידמלמ ,םידמל מ םיכנחמהמ רתויש ךכב

 5 לש םיר ומ תויהל יםרבוע םייעוצק מ םירומ הברהו תילגנאו

 6 לכ ,יהשוזי א ןאכ האור אל ינא לבאי אפשר אחרת. א .תולוספק

 7  אוה ןורחאה הו ותמה ,בל ומישבר'ה ח ,םי יעובש אוה הזה הוותמה

 8   .םימי םייועבשל

 9 . ןבומכ ךוניחה דרשמ הח נמש המלם יפופכ ונחאנ י. גסר:

 10 . זוחמה תייחנה תח ת םילעופ ונחנאו .קוידב א. אורן:

 11 .העונת ידכ  ךות םינתשמ ,העונת ידכ  ךות םה הלאה םיכילההו י. גסר:

 12 .וללה םירבדה  תא רמאש זוחמה להנמ ם ע תישיא החיש הייתה יל א. אורן:

 13  .ןכ

 14 תמאב םהש םי רבד שי ףוסבש בשוח ינא  .יתיא ,רבד דוע בשוח ינא ע. זוהר:

 15  אוהו ב"י התיכב  הדליו 'ג התיכב םימואת  יל שי .תושרל םירושק אל

 16  םימזוה תא ושע  םהו םימוזה תא םישוע ם ה ,םה םידומילהש רמוא

 17  .תדבעו תכרעמה  ?תושעל לוכי התא המ לב א .רבד ותוא אל הז לבא

 18 התא ןיידע  לבא ,םידמולו םיבשוי םתו א יתיאר ,םתוא האור ינא

 19  הרוהכ .אל אי ה הבושתה ?התיכב תבשל  ומכ רבד ותוא הזש בשוח

 20 . הז תא ךל רמוא ינא

 21 .ונ ,והז ע:”ח. צורי, רה

 22 .ףקת אל ד חא ףא ,ןנוגתהל ךירצ אל א. צורף:

 23 אל ללכב  ינא .םירבדמ ונחנא ,ךפיהה  .ןנוגתמ אל ינא ,אל ,אל ע. זוהר:

 24  .ןנוגתמ
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  רעונה םודיקש  ןצייל ובשח יתיא לש רדס ל העצהל רבוע ינאש ינפל י. גסר:

 2 יזוחמ גשיה  היה הז .האלמ תורגב ולב יק ,םש םידימלת 5 ,ונלש

 3 שארמ םג תו דועת ולביק םהו ריעה שא ר דמעמב סקהיה פה טו

 4 .הלוע מ גשיה הז תמאבו ,ריעה

 5  םהלש םומיסקמה  םצעבש םידימלת לש קת ונמ רעונ הז רעונ םודיק א. אורן:

 6 5-ל ועיגהו הו בג םינווכמ הפו ,דומיל תו נש 12-ל עיגהל רבעב היה

 7  אל תמאב תמאב  אוהש רבד הזש האלמ תו רגב תדועת םע םידימלת

 8 .ליגר

 9   .לייא הדות ,בוט .ןוכנ י. גסר:

 10 .הבר הדות א. אורן:

 11  ונלביק ונחנא  .תילוש הרעה .תילוש הרע ה ,ילוא הרעה קר ,שנייה י. מרקוביץ:

 12 לש ההיסטוריות תספרמה תא רזחשל , רכוזש ימל ,ונמזב הטלחה

 13  הצפוש דועו הר זח תספרמהש רשבל חמש  ינא זא ,תודחא רפס תיב

 14 תובוגת דואמ ה ברה יתלביק ,שגרמ דוא מ הזאוד יפה ומ .הרפושו

 15  .ןויערה תא ובה א דואמ שמאוד פרסה תיב  לש םירוה דואמ הברהמ

 16 . םייקו נושי שי זא

 17   .דיגא ינא דחא טפשמ דוע א. אורן:

 18   ,ח"ור הפ ונל ש יו םיאשונ ןומה הפ ונל שי  ,ךישמהל םיבייח ,ה'רבח י. גסר:

 19 . טפשמ דוע דיגיש זא  ותוא םיעמוש ונחנאש דע ף:א. צור

 20 םצעב חתפנ  תודחא רפס תיב .תודחא  רפס תיב יבגל דחא טפשמ א. אורן:

 21 הדימלה תט ישוי נשדח רפס תיב אוה ר פס תיבה .שדחה ונכשמב

 22 דחא הזש רמ ול הצור ינאו .תינשדח תמ אב איה םש תמייקתמש

 23  הבורקה ךוניח ה ועדת תא ןבומכ ונחנאו  ,ץראב םיפיה רפהס יתבמ

 24 רספה יתבמ  דחא .םש הז תא השענ בי ילב התוא תושעל לכונשכ

 25  .תופיה ת חא איה םש תמייקתמש ת יכוניהח תכרעמהו םיפיה
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  בבניין םג הי ה הזו הנבמל רושק הז ,לבניין רושק אל הז לבא ,ןכ י. מרקוביץ:

 2  .ןשיה

 3   ,אל ,הבניין לבא א. אורן:

 4 . עייסמ הבניין י. מרקוביץ:

 5 ונל שיש ךכ  הנבנ הבנייןרי ה .םיאנתה  תא רשפאמ יןניהב ,חטב ן:אורא. 

 6 הדימלל  םיישפוח 'מ 200 דוע שי הב כש לכלו 'מ 60 לש תותיכ

 7 .תיאמצע

 8   .לייא הדות ,בוט י. גסר:

 9  ע דוי האת ,דצהמ  ןנובתמכ ינא .תינכט היגו ס .תינכט היגוסיב, רק רי צ. אבישר:

 10  תא ןיאש ןיבמ  ינאו תונורחאה תוקד 40-ב דצהמ וישכע יתננובתה

 11  םתאש ןיבמי נאו  טנרטניאל עגרכ יעוצקמ  ןפואב תרדשמש המלצמה

 12 יתיארו לכתס מ טקשב הככ עדוי התא י נא לבא ,ןופלט לע םינעשנ

 13 ץעויהשכ  ,רביד ריעה שארשכ ,תרביד  התאשכ ,תקתרמ העפות

 14 ףרוצ יתיא י רבחשכ .המלצמה תא ןוויכ  רבודה זא רביד יפטשמה

 15  ךוניח ףגאל ה נמ רמשכ .המלצמה תא ן ווכל ךישמהא וה זא יברד

 16י נא וא בירי ו א יתיא ואשכ דימת .המל צמה תא וילא ןווכי אוה

 17  ןבומכ ולכות  םתא טלקומה זש ןוויכמ  ושיכעו ,המלצמה ירתביד

 18   .ךכ רחא תוארל

 19 ,יטילופה קחש מל ץוחמ תויהל םיכירצ  םהש םירבד שי רמוא ינא

 20  ר יעה תצעומ תו בישיב הרוקש המ לש תופי קש לע םירבמד ונחנא םא

 21 . םיינויווש תויהל רוב יצ יתרשממ הפוצמו יואר

 22  הפצמ אל התא , ינש רבד .בל םישת ,הרעהה  תא לבקמ ינא לכ םדוק י. גסר:

 23 ימל שנייה לכ  זיזהל ליחתהל תינדי הז ת א לעפתמש םדאמ וישכע

 24 .רבדמש

 25 ךירצ יכ המ ש קר אל ,הפ הז תא םישי  אוהש הפצמ ינא ,אל ,אל צ. אבישר:



41 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . המש הזש הפיא אצמ נ םג ןופורקימהש ןיבהל

 2  אוה ,תינכט הי עב הרק הז .םירופיש הצק מ השעי אוה .רומג רדסב י. גסר:

 3  .הזב לפט נו םירופיש הצקמ השעי

 4 הגבלתתובא הצעה לסדר של חבר המועצה מר איתי צורף בנושא הצבת תמרורי   .7

 5 סמוך למעברי החציה. חניה לרכבים כבדים ב

 6 תבצה אשו נב ףרוצ יתיא הצעומה רבח  לש רדסל העצה אבות ,7 י. גסר:

 7  יתיא .היצחה  ירבעמל ךומסב םידבכ םיב כרל הינח תלבגה ירורמת

 8  .השקבב

 9  םהש ריעב היצח  ירבעמ רפסמ שי .השעמל  הטושפ איה העצהה .בוט א. צורף:

 10  ךירצ אוהו לג ר ךלוה עיגמשכש תאזה הנ יחבהמ תונערופל םידעומ

 11 שיבכב םי רבועש םיבכר ןיאש תוארל  הלאמשו הנימי לכתסהל

 12 ךומסש םושמ  םוסח ולש היארה הדש ,הח טבב תוצחל לכוי אוהשו

 13  שיש חינמי נא  .םידבכ םיבכר ,םיהובג םי בכר םינוח היצחה רבעמל

 14 היצח רבעמ  ,היצח רבעמ יתרבע אל ,הר וק אל הזש היצח ירבעמ

 15   .ריעה יבחרב

 16 םיאנומשחה ב וחרב לשמל היצחה רבעמ  תא אמגודכ תתל לוכיי נא

 17 ,ןטק לוקיע  םע שממ הז ,םהפינגוויני  דיל רמוכל ,ןוירגו ןב תניפ

 18  ןיא ,ידמ הובג  תצק אוהש בכר םש הנוח  םא לגר ךלוה םש דמועשכ

 19 ת ושעל ,שיבכל ת דרל אלא הרירב ןיא .האר י לגרה ךלוהש יוכיס םוש

 20 אל עיגמש בכר ה םגש רחאמ הלאה םיינש  וא דעצה .םיינש וא דעצ

 21 הררוב הנכ ס ,תוריהמב תיסחי עיגמ  אוה ,לגרה ךלוה תא האור

 22   .לגרה ךלוהל תידיימו

 23 אל תמאב ינא  .ריעב היצחה ירבעמ לכ ו נחבייש הז עיצמ ינאש המ

 24 ירבעמבו היצ חה ירבעמ לכ ונחביי ,הככ  םלוכב הז םא רמול עדוי

 25 הדשש תושרפאה  תמייק תאזה הנכסה תמ ייק תמאב םהבש היצחה

 26  ,ןאכ סדנה מה אלי נא בוש ,לא יודע , רורמת בצוי םוסחיה ארה
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ,ךל ד יגהל לוכי ינא זא ,הפי זא סר:י. ג

 2 הז תא ןוחב ל לוכיש עוצקמה שיאש ימ  .םייסל יל ןת ,שנייה קר א. צורף:

 3 .םינוח  אל םשש רורמת ביצהל 'מ  10 וא 5 ךירצ םאה ןחבי

 4 אוהש רבד  לכ ךל דיגהל לוכי תושרכ  ונחנא .רורב אשונה ,יתיא י. גסר:

 5  ריבענ ונחנאו דע ב ונחנא ללכב תוחיטב ,םי כרדב תוחיטב לש אשונב

 6 םג הטחלה  לבקל רשפא .הז תא ונחב יש רורמת לוועדת הז תא

 7  םא עסו קשנ ןמס ל לש אשונ םג ךל דיגהל  לוכי ינאו .הז תא ריבעהל

 8 .רפסה  יתב דיל ונמיס רבכ תמדו ק הצעוממ הטלחה תיאר

 9 .תחא הרעה ד ב. מלכה:”עו

 10 .יצנב השקבב י. גסר:

 11 םא ,ללכב תונח ל רוסא 'מ 12 וא 'מ 12,5  היצח רבעמ ינפל לכ םדוק לכה:ד ב. מ”עו

 12 ןופלט םירת  הזכ רבד האור התא םאו  .תיאשמ הז םאו בכר הז

 13 .רוסא .דקומל

 14  .'מ 12-מ תוחפ חווטב ,תוחפ הי נח ץרפמ שי ,הינח יצרפמ ורף:א. צ

 15  .תונחל  ול רוסא זא 'מ 12-פחות מ ד ב. מלכה:”עו

 16 . הינח ץרפמ הז לבא א. צורף:

 17 ,המ וישכ ע .היעב שי זא המש היצח  רבעמ שי םא ?המ זא ונ ד ב. מלכה:”עו

 18 ןוט 10 לעמ תו דבכ תויאשמ וישכע .הצוח ה תטלוב טושפ תיאשמה

 19  .ריעה ךות ב תונחל ללכב ןהל רוסא

 20  רשי אוה שיבכ השכ אל ןווכתמ ינא ,האר ת .ןוט 10 תויהל בייח אל א. צורף:

 21 רבעמ ינפלש  ןווכתמ ינא .ביתנה תא םי מסוחו םידמוע טושפ זאו

 22 םש ,םיניווגנ יפה דיל םיאנומשחה 'חרב  ומכ ןטק ץרפמ שי היצח

 23 ,ןוט 10  םא לא יודע ינא ,סובידימ  וא סובינימ הנוח םימעפל
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 1 רורמת תדעו  ,הרובחת םואית לוועדת , יתיא ,הז תא ריבענ ונחנא י. גסר:

 2   ,רדתסנו הז תא וקדביש

 3 ?ךרוצ שי ? הז לע עיבצהל הצור התא א. צורף:

 4 המ לכ םהל  ריבעמ דימת ינא הבישיה  ירחא ינא .היעב ןיא ,אל י. גסר:

 5   .םדקתנ ואוב  ,9-ו 8 םיפיעס ,בוט .הז תא  ריבעמ ינא .הפ טלחוהש

 6 עובקל רשפ אש העונתה ירדסה לע הל בגמ שי ,עובקל לוכי התא א. צורף:

 7 ?הינחל

 8  סדנהמ םג המש  בשוי .עוצקמ ישנאל עניין הז תרמאש ומכ ,הארת י. גסר:

 9  ,הרובחתה דר שמ לש גיצנ ,לארשי תרטש מ לש גיצנ בשוי ,הרובחת

 10 ,ריעה סדנהמ

 11  .ןורתפ  רב אל הזש חוטב אל ינא א. צורף:

 12  תוכמסה הככ םג  הז .יעוצקמ והשמ הז ,םה ילא הז תא ריבענ ונחנא י. גסר:

 13 .הלאה  םיאשונב טילחהל םהלש

 14  ,הז תא ונחב יש קר ילש העצהה .רורב א. צורף:

 15 .יאדווב :גסר י.

 16 , רבד םוש עובקל אל א. צורף:

 17  .םהילא הז תא  םיריבעמ ונחנא ונמכיס י. גסר:

 18לנוהל תאם יבורית בההצעת החלטה להעברת פעילות היכל התיאטרון לעמותה צ  .8

 19 תמיכות משרד התרבות 

 20 התומעל ןורט איתה לכיה תוליעפ תרבע הל הטלחה תעצה 8 ףיעס י. גסר:

 21  תצק הז לע ריבס י .תוברתה דרשמ תוכימת  להונל םאתהב תירוביצ

 22   ?רמוע וא יצנב
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 1 , ךכ רחאו ליחתא ינא ע. זוהר:

 2 . השקבב ,רמוע השקבב י. גסר:

 3 לש םיס"נתמ ה תשר תחת אצמנ ןורטא יתה לכיה םויה ןורקיעב ע. זוהר:

 4 תוליעפה תרב עה תאר שאל ,עגרכ חותפ ל העצהה .ןיקצומ תירק

 5 םיס"נתמה ת שר לש עבוכה תחת םויה  ונחנא ,דחא .תוביס יתשמ

 6  ונל שיו םיבשוח  ונחנאו רצוי ןורטאית לע  תוכימת לבקל םילכוי אל

 7 תונקל םוקמב  ,רובע תוכימת לבקל זאו  רצייל ליחתהל םג תועצה

 8   .הנידמהמ תוכימת לבקל  זאו םתוא רצייל תוגצה

 9 הנידמהש תו חנהה תא לבקל לוכי אל ל כיהה םויהש ינשה רבדהו

 10 םתוא  הז םתוא לבקמש ימש םי קיתו םיבשות רובעת נתונ

 11 לכיהכ ונח נא ,אלמ םימלשמ םצעב ו נחנאו םירצוי תוארטאית

 12  .ןורטאיתה

 13 ןורטאיהת  לכיה תוליעפ ריבעהל ,ל ועפל תרמוא העצהה ןכלו

 14 לכ הזש םוי ה םיקדבנש םיפסונה םירב דה לכ ,תירוביצ התומעל

 15ל  בא ,ףסונב םי קדבנש םירבד דחאו ףלאו  תוכימתו ילכלכה אשונה

 16 .תיללכ הע צה איה העצהה לכ דםוק

 17 אל ינא ?רצו י ןורטאיתל ןורטאיתה תא  ךופהל איה העצהה ,עגר א. צורף:

 18  .ןיבמ

 19   .םג איה הבושתה .םג ע. זוהר:

 20 ?ה תומעה תא חתפי ימ לבא :תרבוד

 21 התומע ?זאת אומרת המ ,ריעה לש תירוב יצ התומע היהת התומעה ע. זוהר:

 22 אוה זאו ,לעפ י לכיהה םיס"נתמה תשר  םוקמב ,ריעה לש תירוביצ

 23  תוברתה דרשמ  לש הכימת יפסכקבל גם ל  'ב-ו .רצוי תויהל 'א לכוי

 24 . םהל יאכהיום הוא לא זש

 25 אל הז םא רמ ולכ ,הכימתה לש יאנת הז  .העוט ינא םא יתוא ןקת א. צורף:
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 1 .הכימתל יאכ ז אל אוה רצוי ןורטאית

 2 .ןוכנ י. גסר:

 3  .םי ס"נתמה תשר תחת רצוי  תויהל לוכי אל אוהו ,ןוכנ ע. זוהר:

 4 , התומע תויהל בייח אוה י. גסר:

 5 תא ךל שי בי בא לתבש ומכ ,המצע ינפב  התומע תויהל בייח אוה ע. זוהר:

 6  ןורטאית תויה ל ךירצ אוה .ומצע ינפב המ יבהו ומצע ינפב ירמאקה

 7  .תוארטאית תר ציימ םג רתיה ןיבש התומ ע תויהל ךירצ אוהו רצוי

 8 . םיס"נתמה תשר  תחת תויהל לוכי אל אוה

 9 לוכי אל הז  ,םיביצקת תדרפה .תיביצ קת הדרפה היהתש ךירצ כה:ד ב. מל”וע

 10  .רח א ףוג תוסח תחת תויהל

 11 ?עיפומ הז הפיא א. צורף:

 12 . הכימתה לש להונב ד ב. מלכה:”עו

 13 .תוברתה  דרשמ לש תוכימת להונ י. גסר:

 14 . ירוביצ דסומ ךירצ א. צורף:

 15 לש דסומ אל  אוה ירוביצ דסומ ,ירוביצ  דסומ בותכ ,אל ,המש שי ד ב. מלכה:”עו

 16  ירוביצ דיגאת  םג הרדגה םש שי ,ירוביצ  דיגאת שי .תימוקמ תושר

 17 תושר וא  הלשממה ומכ תירוביצ תו שר י"ע טלשנש דיגאת הז

 18  לש התחפה המש  שי ,רתוי תוכומנ ןה םג  תתמיכוה המשו .תימוקמ

 19  .תוכימתה

 20 . ןורטאיתה ינוריע ראשי הל ךלוה הזש רמוא התא א. צורף:

 21 .לסרודכה תת ומעב ונישעש ומכ לודגב מלכה: ד ב.”עו

 22 .טרופסה  תתומעב תישעש ומכ קו ידב .טרופסה תתומע ומכ י. גסר:
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 1  ,לבקל  ליחתמ התא .רבד ותוא י. גסר:

 2 ,וראשי י םא תולאש לאשנו התא  ריבסתו התא ריבסת .בוט צורף:א. 

 3 . יתרבסה ינא ע. זוהר:

 4 . והז ,ונרבסה :ד ב. מלכה”עו

 5  רבצ ריבענש ?הלא ש ,הלאש הז תא השענש  םיצור םתא לכ םדוק זא א. צורף:

 6  ?םי פידעמ םתא ךיא  ?תולאש

 7   .היעב ןיא ,ריבעת ד ב. מלכה:”עו

 8  .ליחתנ הללאי א. צורף:

 9 ?תולאש 100 הז מלכה: ד ב.”עו

 10   .ליחתנ ,רדסב .50 א. צורף:

 11  .49-מ ליחתת י. גסר:

 12 תעצבתמ ךי א לכ םדוק .רדסב .הלחתה ל ףוסהמ ליחתא ינא זא א. צורף:

 13 ,רב כ םויהש חינמ ינא רמולכ  ?תיפסכה הדרפהה םצעב

 14  ,יתיא , הפיט יל בישקמ תייה םא ע. זוהר:

 15 .עגר ,עגר א. צורף:

 16  ,יל  בישקמ תייה םא לבא ,אל ע. זוהר:

 17  המ ןיבת זאו  הלאשה תא םייסמ יתייה  הפיט יל בישקמ תייה םא א. צורף:

 18  הזיא שי םויה  רבכ ןורטאיתל רמולכ ,חי נמ ינא .לואשל הצור ינא

 19 תעצבמ איה  םא םיס"נתמה תשר ךיא  לא יודע ינא .תוסנכה ןהש

 20 ינא ליחתהל  הרומא וזה התומעה לבא  ,תיפסכ הדרפה יהשוזיא

 21 םיחוור םהש  הזיא םע ליחתהל הרומא  איה רמולכ ,0-מ אל חינמ

 22 ?אל ,םהש לכ םיסכנ םהש הזיא ,רב עב רבצ רבכ ןורטאיתהש
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 1 תא לואשל  ךירצ תייה אל זא ףוסה  דע יל בישקמ תייה םא זא ע. זוהר:

 2 הטלחה איה  תלבקמ הצעומהש הטלחה ה עגרכ יתרמא .הלאשה

 3 תא גציי מ ,תושרה לש דחא ,ח"ור  השולש םויה שי .תינורקע

 4 תרבח תא גצ יימ דחאו םיס"נתמה תשר  תא גציימ דחא .תושרה

 5 ולביקש ,םיס" נתמה תשרב הפתוש איהש  הרבחה וזש םיס"נתמה

 6  תא קוידב תניח במ אשונה תא קודבלו תח קל המישמה תא םהילע

 7 . תובושת יל ןיא  יכ לאוש התאש תולאשה

 8 ,הזה דיגאתה  לש ידיגאתה רטשמה יבגל  טרפ ףא ןיא זאת אומרת א. צורף:

 9 . שנייה ,שנייה . זוהר:ע

 10  .יטפשמ ה ותוהמ היהי המ ,ולש יפ ואה היהי המ םיעדוי אלו א. צורף:

 11 .תירו ביצ התומע היהי אוה ,אל ב. מלכה: ד”עו

 12 תלאש ,לאוש  התא ,יתנבה אל .תירוביצ  התומע ונרמא יפואה ,אל והר:ע. ז

 13  רטשמ ןיב לדהב שי .םיפסכ לע תלאשו םי ביצקת לע תלאש ,ףסכ לע

 14  ילוא ןיבמ התא  יכ, הל שי םתסה ןמש תיר וביצ התומע הזש ידיגאת

 15  .קוח יפ ל לעפת איהש ,ונינשמ רתו י יאדווב יצנב ,ינממ רתוי

 16  םהל שי 8 ףיעס  םגו 7 ףיעס םג םיקהל רשא כ ,יפסכה אשונה תא שי

 17 ינא רמואו א ב התא יכ ?המל .םיס"נתמ ה תשר אשונ לע תוכלשה

 18  תוסנכה רמוא  התאש ומכ הל שיש התומ ע םיקמ םיוסמ ףוג חקול

 19 תשר םע הר וק המ ,תואצוהו תוסנכה  ול שי הזה ףוגה ,תואצוהו

 20 םע הר וק המ ,רבעמ תובייחתה  םע הרוק המ ,םיס"נתמה

 21   ?תוידיתעה תויובייחתהה

 22 . יקוא ,םיטרפ יטרפ הז זא א. צורף:

 23   .הקידבב אצמנ הז לכ זא ע. זוהר:

 24  היהי רשפא תמא ב הזב ילואו  תולאש יתש  רתוי ההובגה המרב זא י. פדידה:

 25 הז ךיא יבג ל תוטלחהה ולבקתהש רח אל םאה הז דחא .םכסל
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 1  תינורקע הטלחה  ונתנ ונחנאש וא הצעומה  רושיאל רוזחי הז עצבתמ

 2   ?ונדיקפת תא ונמייס הפו

 3 .התומע התו א לש דמעמה תויהל ךלוה  המ בוש השנייה הלאשהו

 4 הנתשת ילש  חוקיפה תלוכי םא הצעומ ה רבחכ לאוש ינא רמולכ

 5 ךלוה הזש  וא םיס"נתמה תשרמ ןורט איתה לש הדרפהה רואל

 6  םעטמ לכוא ינא  רמולכ .םיס"נתמה תשר  ומכ קוידב התמוע תויהל

 7   .האלה ןכו התומעב דע ו רבח היהיש ילש העיסה

 8 וא הצעומ י רבחש תאזה תועמשמב תי נוריע התומע אל איה ,אל י. גסר:

 9  לבקמש ףוג הזש  הזה ןבומב איה לבא ,םש  ויהי תושרה לש םיגיצנ

 10 .הצרת ם א תרוקיב ול תושעלו ותוא  רקבל לוכי התא הכימת

 11 לבקל לוכי אל  ירוביצ דסומ ,ףוג תוכימת  להונ תרגסמב ,הז קר אל ד ב. מלכה:”עו

 12 , םיכמסמה לכ תא אי צממ אל אוה םא הכימת

 13 , ןיקת לוהינ .ןוכנ י. גסר:

 14 םגו ךירצש המ  לכ .תרוקיב תדעו ,תרוקי ב חוד ,ןיקת לוהינ רושיא ד ב. מלכה:”עו

 15 , שמתשמ אוה ךיא

 16 ?תאז ה התומעה תא דסיימ ימ  ,םישנאה תא הנמי ימ זא י. פדידה:

 17  ןורטאיתה תלהנ ה םע דחיב רצויה ןורטאי תה התוא ודסיי התומעה ב. מלכה: ד”עו

 18   .דחיב .םויה

 19 . םצעב דעוה ירבח  תא הנממ םג דסיימש ימ י. גסר:

 20 ירבח תא  םויה הנמי ימ ?תיללכה הפ יסאה ירבח ויהי ימ לבא י. פדידה:

 21   ?תיללכה הפיסאה

 22 ,םינכומש  רוביצ ישנא .רוביצ ישנא ד ב. מלכה:”עו

 23 ?םתוא הנמי  וישכע ימ ?ןובירה ימ לבא ה:י. פדיד
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 1 ליבומ ימ ,ךל וה הזה ךילהתה לכ ימ ידי ב ?התומעה תא דסיימ ימ בישר:צ. א

 2 ?הז תא

 3 ,ןור טאיתה םע הלועפ ףותיש  הפ שי .רצויה ןורטאיתה י. גסר:

 4 םוחתב םי אצמנו םיאצמתמש םישנ א תויהל םיכירצ ןורקיעב לכה:ד ב. מ”וע

 5  ,םיביצק ת םג איבהל ףסומה ךרעה  תא םהל שיש ןורטאיתה

 6 ,ם ילאוש םהש המ לבא ,אל ע. זוהר:

 7  שיש םישנא תויה ל םיכירצ םילהנמה רבח  .עדוי ינא ,םילהנמה רבח ד ב. מלכה:”עו

 8   ,רשק וא הקיז םהל

 9 ? רצויה ןורטאיתה ימ י. פדידה:

 10  להנמ דעו םתס  עבקיי .יקוא ,ימ םאה .תר חא הלאש לאוש אוה ,אל ע. זוהר:

 11 לש רושיאל הפ  הז תא איבת םאה לאוש  אוה זא .םישנא 8 ,10 לש

 12 .לודגב לא וש אוהש המ הז .םהל חוו דת ,איבת אל וא הצעומה

 13 , ןורטאיתה לכיה  םע דחי רצויה ןורטאיתה י. גסר:

 14 ?םו יה ןורטאיתה לכיה הז ימ י. פדידה:

 15 היהת איה ה שדחה תפתושמה התומעה  .השדח התומע םימיקמ י. גסר:

 16 , ורחבייש םיגיצנמ היונב

 17  ?ימ י"ע י. פדידה:

 18   .רוביצהתוך מ י. גסר:

 19  הכירצ העירייה וא הככ םא ?ןוכנ ,העירייה לש הנבמ אוה הנבמה . פדידה:י

 20 לש םיגיצנ תוי הל םיכירצ הז ףקותמ שהעירייה וא הריד רכש לבקל

 21 .ירייההע

 22   .תויורשפא ינימ לכ שי  ,האצקה וא הריד רכש וא י. גסר:
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 1 , ריעה תצעומב ה טלחהל אובל ךירצ הז זא ד ב. מלכה:”עו

 2   ,םע םיכסמ ינא ע. זוהר:

 3 רדסה ,שומ יש תתל וא האצקה תתל  וא הנבמב שומיש .יאדווב י. גסר:

 4 .יאדווב .הפל  הז תא איבמ התא שומיש

 5   ,םג .שומיש רדסה קר אל י. פדידה:

 6 . יאדווב .הצעומל עיגי ת ושרה לומ רושקש המ לכ י. גסר:

 7 , לש בכרהה םג .החילס י. פדידה:

 8 . אל בכרהה ,אל גסר:י. 

 9 .אל זא ?אל י. פדידה:

 10   .הצעומל עיגמ אל בכרה גסר: י.

 11 ,טרופסה תו מלוא לכב תשמתשמ טרופ סה תתומע םויה םג ,יסוי ע. זוהר:

 12  ,םינקתמב

 13 . רחא והשמ הז ,אל י. גסר:

 14  .ם ינקתמב שומיש הז ?המל . זוהר:ע

 15  .ןיטולחל  רחא והשמ רמוא אוה ,אל י. גסר:

 16   ?הטלחהה תא לבקל  וישכע בושח המל ,רמוע א. צורף:

 17 ,הארת ,אל ,לד בהה המ ףוסב יכ לכ םדוק  .בושח המל ךל דיגא ינא זוהר: ע.

 18  שנייה ?רדסב ,ם יטרפה ןיבל תינורקעה הט לחהה ןיב לדבהה תא שי

 19 הבישיב בו שח המל וא וישכע בושח ה מל לאשת זא .שנייה ,עגר

 20 הנמתנ .וילא  תאצל םיצורש ךילהת שי  ףוסב ?שדוח דועב האבה

 21  ,רמא יסויש המ  תא רתוס אל ינא .יפסכה  אשונה תא קודבל ח"ור

 22 תווח שי הז  ליבשב ,הזה תא איבהל ןכ  ךירצש תויהלד ואמ לוכי



51 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ירבח ויהי י מ ןוידל הפל הז תא איבהל  ךירצ ןכש ,תטיפשמ תעד

 2  .הלהנה

 3  םהש הלאכ ויה  הלהנהה ירבח םא יתוא  לאוש תייה םא לשמל ינא

 4 אקווד ואל  ,והשימ ענכשל וחילצה ,אמ גוד םתס לשמלש םישנא

 5  רבחתהל ןכומ הי היש ןורטאית לש תוברתה  םלועמ והשימ ר,וזאהמ

 6 תתומעב יתר מאש ומכ וליאכ ,הבבס די גאש ןושארה ינא הלהנהל

 7 ללוכ ,טרופסה  ישנא ויהי טרופסה תלהנ הו יאוולה ונמזב טרוספה

 8 תשרמ ונדרפה  טרופסה תא םגש ורכזת  ירה .הכול ללוכ ,ל"כנמה

 9  יכ  ?זה תא וניש ע המל .התומע לש הנבמ  ותואב ?המל .םיס"נתמה

 10 ,ןיקצומל ט רופסה ונרמאו ונאבש םיל וקיש ויה זא ונרמאו ונאב

 11 תשר י "ע אלו טרופס ישנא י"ע לה וניש ףידע ,והכול םידליל

 12  .םיס"נתמה

 13 התא המל דיג י תשר להנמש ימ לכ םעפ  דוע ךל רמוא ינא הרואכל

 14 יסויש המ ת א רתוס אלי נא רמואו אב  קר ינא ?וישכע יל ךתוח

 15 התוא ץבלק ,הפל הלהנהה תא איבהל  ךירצש תויהל לכוי רמוא

 16פעם  ,ןורטאי ת ישנא תחא םעפ םג ,םיינ יצר עוצקמ ישנאמ תמאב

 17  ם יניבמש יםשנא  תויהל םיכירצ הלהנהב ית וא לאוש התא םא שנייה

 18ני  א .והכול ונו די הלאכ םיאשונש ידכ םי ילכלכ םיאשונוב םיקסעב

 19  . הלהנהה לע םג ןודלו הצעו מל םג הז תא איבבעד לה

 20 לש ,ס"נתמה לש  ח"ור ךירצ ינא המל ללכב  לא יודע ינא ךל דיגא ינא י. פדידה:

 21   ,העירייה לש ןי נב הז .םיס"נתמל הרבחה

 22  ,ח"ור .אל ,אל ע. זוהר:

 23 , יל בישקת ,עגר י. פדידה:

 24   ,שנייה לבא ,יסוי שנייה ע. זוהר:

 25 . ףוסה דע יל בישקת י. פדידה:

 26 .לבלבמ התא  יכ רצק טפשמ ךל ןתא קר  ינא ,הישני לבא ,אל לבא ע. זוהר:
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 1 ,הארת , וישכע שי יתרמא םיס"נתמ ה לש ח"ור יתרמאש המ

 2ל  כב הרוק המ תו ארל ךירצ התא הכיתח הג ועמ ךתוחו ךלוה התאשכ

 3  אב  התא 8-ו 7  ףיעסב ,תחקל וישכע אובת ש כול להיותי אל .הגועה

 4 ,רמואו

 5 .9 ,8 י. פדידה:

 6 ינא רמואו  אב התא .יתוא תגרה טעמכ  התא ,יסוי .החילס ,9 ,8 ע. זוהר:

 7 לש ח"ורש ביי חש בשוח ינא .תוכיתח יתש  המלש הגוע ךותמ ךתוח

 8  הצרו התא המ  .תוכלשהה המ דיגיו קוד בי עגרכ םיס"נתמה תשר

 9 ,ה גועהשו הגועה תא תחקל

 10 . הז לע יתרביד אל לבא י. פדידה:

 11 ,םיס"נת מה תא תרשי אל דיתעב ח "ור .רמוא ינא הז לע ,אל ע. זוהר:

 12 זא העירייה  לש ןינב הז םאש בשוח ינא  יכ דיתעלטה לחהה יבגל פדידה:י. 

 13 ,הריד רכש  ומלשיש אלו הדימב ,העירייה לש תוגיצנ תויהל בייח

 14 ונחנא ,תו ארתהלו םולשו םימלשמ  הריד רכש המכ עדנ ונחנא

 15 . ונלש אל הזש םיעדוי

 16 לש תוגיצנ  שי ס"נתמב ?העירייה לש ת יה נציגותה אלש רמא ימ ע. זוהר:

 17 .טר ופסה תתומעב ,העירייה

 18   ,יתנבה ינא עגרכ לבא י. פדידה:

 19 )מדברים ביחד( 

 20 םש תנויהל ולכוי ןיקצומ יבשות ,לש מל ינוריע ףוג אל הז םא א. צורף:

 21 ?המ זא ,רי עהמ הז תא ירמגל קתנמ  התא יכ ?םינוש םיריחממ

 22  ינאש תויצולוז רל םיסנכנ ונחנאש בשוח י נא .יתעד תא ךל דיגא ינא ע. זוהר:

 23  .ןודל ך ירצש תולאש הפ שי יכ תו לשב אל ןיידע םהש בשוח
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 1  וא ךכ רחא ה צעומל הז תא איבאתה מ  םא תעדל םיצוראנחנו  זא א. צורף:

 2  ?אל

 3 .אל ר:ע. זוה

 4 ?בוש הצעו מל הז תא איבמ אל התא א. צורף:

 5 םיכילהת תו שעל ,ןמז חקול התומע םו שרל ,הארת ,לכ םדוק יכ ע. זוהר:

 6 עגרכ התא . םיילכלכ םיאשונ .ןמז חקו ל קודבל ליבשב םייטפשמ

 7 תישע אל רחמל  םויש תויהל לוכי בגא ךרד  ,לוכי התאש ךרדל אצוי

 8  הרקי הז םא ,ת וכימת עדתלוו אובי הז םא  יתוא לאוש התא .םולכ

 9  ,תוכי מת לוועדת אוביו לישביו

 10 הטלחה תע צה ןאכ בותכ .ןיטולחל טו שפ והשמ הפ בותכ ,רמוע א. צורף:

 11 ,בותכ אל  .תירוביצ התומעל ןורטאי תה לכיה תוליעפ תרבעהל

 12 ,קודבת .וניל א אובל ךירצ אל ללכבה ז  ח"ור תמרב הקידב וישכע

 13 תעצה רורב  דואמ והשמ רבודמ ןאכ  .גנילור ארפ הז תא השעת

 14 .תירובי צ התומעל ןורטאיתה לכיה  תוליעפ תרבעהל הטלחה

 15  תירוביצה הת ומעה תא םיקהל עגרכ תו יהל הכירצ הטלחה תעצה ע. זוהר:

 16 , ןורטאית תלעפהל

 17  .התו א םיקמ רבכ ןכ התא זא צ. אבישר:

 18 ?המ ע. זוהר:

 19 . התוא םיקמ רבכ התא זא צ. אבישר:

 20 . תרדוסמ תינכות םוש ןיא א. צורף:

 21  ?ותוא םיקהל אל הצור ה תא המ .ףוגה תא םיקהל ע. זוהר:

 22 . תינכות ןיא לבא א. צורף:

 23   ,םקומ אוה ךיא ק וידב תעדל הצור ינא ,אל ישר:צ. אב
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 1 .םקו מ המ קוידב עדת התא ךרד ל אצנו םיקהל טילחנשכ ע. זוהר:

 2 ינא זאו רשאא  ינא ,המ .פרוגראמה שאר מ שיגהל רומא התא ,אל צ. אבישר:

 3 ? תועט שי ילואש קודבא

 4 ? תועט היהתש המל ע. זוהר:

 5 דיגיו אובי  ,ךתוא טטצמ ינא ,תרמא ה תאש ומכ ח"ורהלי וא יכ צ. אבישר:

 6  ,םיכירצ  ונחנא ,תררופתמ הגועה

 7 . לעופל אצי אל הז זא ע. זוהר:

 8 .ח יננ .םינפב הזה חתנה תא צ. אבישר:

 9   .לעופל אצי אל הז לבא ע. זוהר:

 10 ,המל זא צ. אבישר:

 11  ךירצ םא ,ררופת ת םיס"נתמה תשר לש הג ועהש ןתא ינאש ךל הארנ הר:ע. זו

 12 ? תוכיתח יתש איצוהל

 13 לש ןובירה ם ה םיסנכתמש עגרכ הפש ר יעה תצעומ ירבח המל זא צ. אבישר:

 14 לכיה לש תולי עפה תרבעה תא רשאלו או בל םיכירצ םה  ?ןכ ,ריעה

 15 . קודבנ אוב ?תירוביצ התומ על וישכע רבכ ןורטאיתה

 16  תמקהו ףוג םו שיר ,תמקה רשאל ךירצ עג רכ ,תמקה רשאת זא ,אל ע. זוהר:

 17 יפסכה אשונ ה ללוכ יתרמאש ומכ תולי עפה תרבעה אשונ לכ .ףוג

 18 .םייעוצקמ םישנ א י"ע וישכע קדבנ והכול

 19 העצבתהש י נפל ףוגה תא םיקהל רשאי  ינאש המל לבא .ןיבמ ינא צ. אבישר:

 20 ?תונכתי ה תקידב ,תויאדכ תקידב

 21 ?ףוגה תא םי קהל רתוס המ ?אל המל .ף וג יםקהל ךירצ התא לבא ע. זוהר:

 22  .יתנבה אל
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 1   .והזו עיבצהל רשפא :רבוד

 2 ,םידיקפתה תא  שייאי ימ לא יודע ינאש ורף:א. צ

 3  .םיעי בצמ ,הז אל ,תקולחמ שי :רבוד

 4 ?הזה ףוגה  תא שייאמ ימ טילחמ ימ א. צורף:

 5 לכ םע ,יל שי ש דובכה לכ םע תעבצה אל  םג התא לכ םדוק .שנייה ע. זוהר:

 6  םישנאה יבגל ת עבצה אל םג ,ךילא דובכ י ל שיו ךילא יל שיש דובכה

 7 המ .טרופ סה תתומעב םייעוצקמה ם ידיקפתה תא םישייאמש

 8  התא המ זא ,הז  לע תעבצה אל הז לכ םע  .אל ס"נתמב םגו ?תושעל

 9 , עיבצהל ושיכע לאוש

 10 , הזה לוועה תא  ךישמא ינא זא .היעב ,ןוכנ א. צורף:

 11 לכ םע ,או ב ,טילחהל הצעומה לש ינ רבוס אל הז דובכה לכ םע ע. זוהר:

 12 התומע  אוה םא הנשמ אל ,ירוביצ  ףוג םיקמ התאשכ ,דובכה

 13ו  ל שי ףוסב ירו ביצ ףוג םיקמ התאשכ ,הז  לכ וא צ"לח וא תירוביצ

 14  דיגי ,ירוביצ ף וג לש הלהנה ,תיארחא אי ה תאזה הלהנהה ,הלהנה

 15  תונמל תיארחא  תאזה הלהנהה ,ירוביצ ף וג להנמ אוה ,יקיצ םג ךל

 16 תויהל לוכי  הז ,ל"כנמ כול להיותי הז  רתיה ןיב ,םידיקפתת הא

 17 תצעומ אל  ?תושעל המ .םידיקפת ףלא  כול להיותי הז ,ל"כנמס

 18 לוכי התא  .הלהנה שי אלא ףוג לכ לע  תיארחא רחמ היהת ריעה

 19 .ילש תושיר דב תדמוע אל תא םא ךב ך מות אלי נא דגיהלו אובל

 20 ,1-ב תדמוע אל  תא םא ףסכ ךל תתל הצו ר אלי נא דיגלהל כוי התא

 21  מה לע ךתוא קו דביש רקבמ ךל םש ינא די גהל אובל לוכי התא .3 ,2

 22 ,ךל דובכה  לכ םע .ינרבוס ןכ התא הז  יכ לוכי התא הכול .תשיע

 23 . הלהנהה הז ינר בוסש ימ .הצעומכ םידיקפ ת ינרבוס אל תהא ,יתיא

 24 .םידיקפת ה ינפל הברה דוע הז לבא י. ענבר:

 25   ,םינממ אל ונחנ א עגרכ רמוא ינא ןכל זא ע. זוהר:
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ?הק ידב תדעו תונמל אל המל י. ענבר:

 2 . ועדת בדיקה ונינימ זא ר:ע. זוה

 3 ?םיאצממ ה ,תונקסמה הפיא לבא א. צורף:

 4 . הילע םידבוע םה לבא ע. זוהר:

 5 .הטלחה לבק נ זאו שיגהל ודבכתיש זא א. צורף:

 6 לש אשונה ת א םיקדוב אל םה .שנייה  ,םיקדוב אל םה ,בישקת ע. זוהר:

 7 םהש המ . תמייק המקהה לש תויאדכ ה .המקהה לש תויאדכה

 8 םאה ,םדוק מ תרמא התאש המ קוידב  הז ,דחא רבד הז םיקדוב

 9  תחקל הצור ,ת וכיתחה יתש תא חקול הת אשכ םייקה םויה בצמב

 10  ריעה לש הגועה  ךותב .רמוא הז המ םיס"נ תמה תשרמ תוכיתח יתש

 11 הז ,םיס"נ תמה תשר ,העירייה הז הג ועה ,הגוע ריעל שי ,הלוכ

 12  .ריעב םימייקש ם ויה םיפוגה תשולש הכול  ךסב הז ,טרופסה תתומע

 13 ,תוילכלכה תו יאדכה םאה דחא רבד הז  ,יקיצ ,םיקדוב םהש המ

 14  איהה הגועה  תא ררופל אלו תוכיתח יתש  תחקל תילכלכה תלוכיה

 15 . יםדבוע תרבעה לל וכ ,הלש תויועמשמה המו

 16 .התומעה תמקה  לולסמ רמוא אל הז לבא צ. אבישר:

 17  ,רבד דוע דיגהל  אובל לוכי התא וישכע .דיג הל הסנמ ינאש המ הז זא ע. זוהר:

 18  תואצות ויהישכ  האבה םעפבו הקידבה תא  וכישמת ,ףוגה תא םיקנ

 19  ,לבק ל לוכי התא ,הצעומב אקו וד ואל וא ,לע ןודנ ואובת

 20 )מדברים ביחד( 

 21 .דיגהל  םהל שיש המ לכ רבכ ורמ א םלוכ ,המ ןיבמ אל ינא י. מרקוביץ:

 22 לש נייןע הפ  שי ,חוכיו לש עניין הפ ןיא  ,חכוותמ אל םג ינא ,אל ע. זוהר:

 23 ח"ור ואובי ם א ינא םג ךל רמאו ינא , םיקהל ןיב לדבה שי ףוסב

 24  תילכלכ הניחבמ  היעב שי 9-ל 8 ןיב ךילהת  לכב ,עמשת ודיגיו םהה
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  םירבד ינימ לכ  ,לא יודע וא הנסוח ילוא  ,לשמל תשרב רחמ עגפתש

 2 . דגנ היהא םג ינא ,הלאכ

 3  םיטביהב יתוה מה ןפה םג הז ,ילכלכה ןפ ה קר אל הז ,הארת רמוע צ. אבישר:

 4 ,הריציה לש

 5   .תושעל בייח ינא הז ,אל ר:הע. זו

 6  וליפא ונחנא משא ומתן והשזיאב אצמנ רב כש רצוי ןורטאית שי םא צ. אבישר:

 7 .ולש ם שה תא םיעדוי אל ונחנא  .ולש םשה תא םיעדוי אל

 8  ןכומ אוהש רצו י ןורטאית אוהש הנפש והש ימ שי ,המל ךל דיגא ינא ע. זוהר:

 9   ,ךירצש בשוח  אל ינא .הקידב לש בלשב  אצמנ הז םג ,הזל סנכיהל

 10 ,לשבויא ל הז  דוע לכש בשוחי נא .ךכ רחא  םשה תא דיגהל דעב ינא

 11 ? המ עדוי התא

 12 תא רמוא אל  םג התאש והשימ הנפ ?הפ  הרוק המ ןיבמ התא לבא צ. אבישר:

 13  רבכ הטלחה תע צה רשאל ידכ ריעה תצעו מל םיצר רבכ םתא ,ומש

 14 . יניצר אלה ז ,ע משת .תירוביצ התומעל ןו רטאיתה תוליעפ תרבעהל

 15 .הז תא ןיבמ  התא .םיאנתה ולשבוי אל  דוע לכ רובעי אל הז לבא ע. זוהר:

 16 ,תא ושיגת זא צ. אבישר:

 17 , םיקהל דעב ינא ע. זוהר:

 18 . עדימה לכ תא ונת :צ. אבישר

 19 םיפוגה תא  םיקנ .םיפוגה תא םיקהל  דעב רמוא ינא זא .רדסב ע. זוהר:

 20 ,הפל איבהל דע ב ינא בגא ךרד ינא ,אובנו

 21 . הככ דבוע אל הז :רצ. אביש

 22   .םיכילהת חקול הז יכ ע. זוהר:
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . הככ דבוע אל הז לבא צ. אבישר:

 2 םע המכסהה  לש הנותחתה הרושה תא  ךכ רחא איבהל דעב ינא ע. זוהר:

 3  .םהילע  חוודל הפל רצוי ףוג ותוא

 4 . הטלחה תעצה י ל רמוא התא רבכ הפ לבא צ. אבישר:

 5 .המצע ינפב ה תומע םיס"נתמה תשר שי  ,יקיצ ,יקיצ ,יקיצ ,שנייה י. גסר:

 6 תשר איהש ה תומעה .םיפוג רפסמ םילע ופ םיס"נתמה תשר ךותב

 7 הטחלה לבק ל איה הלוכי המצע ינפב  התומע איהש םיס"נתמה

 8 .הלש  םירבדהמ קלח ,הלש ףוגה  ךותמ ,המצע ךותמ עורגל

 9   .רדסב .יתנבה צ. אבישר:

 10  לבא .ריעה תצעו מ לש החתפל אל ללכב הז ש ל להיותכוי הזה ןבומב י. גסר:

 11 תאזה התו מעה ךותב םיגיצנ שי ריעל  ,ריעה תצעומל שיש ללגב

 12 הכירצ הט לחהה ס"נתמב תינוריע ן יעמ השעמל התומע איהש

 13 ,הת או ךימסהל קר לבקתלה

 14 לש המרמ  םידרוי ונחנא ?הרוק המ  ןיבמ התא לבא ,תיא ינא צ. אבישר:

 15 ,אומרת  זאת .הילוסנוקל תורירגש

 16 .קוידב י. גסר:

 17 תשר לע רתו י ההובג המרב חוקיפ והשז יא שי דוע םויה לבא ,אל צ. אבישר:

 18 .םיס"נתמה

 19  ,אל ,אל י. גסר:

 20  .תרחא הת ומעל הז תא גירחמ התא צ. אבישר:

 21   .לדבה םוש ןיא .ךמתנ  ףוג לש חוקיפ ותוא ,יקיצ י. גסר:

 22 .חוק יפ ותוא היהי חוקיפה יתנ בהאני ש הממ תוחפל ינא ע. זוהר:
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 1 , לע רבכ הטלחה תלבקתמ  וישכע המל םעפ בוש זא צ. אבישר:

 2 . המל ךל ריבסאני א י. גסר:

 3 ,הז ה ףוגה תא םתפני שבדקל צ. אבישר:

 4 .ר מגיי אל הז .רמגיי אל הז י. מרקוביץ:

 5 , רמוע רמאש ומכ לבא :. גסרי

 6 . רבדל ןת ,רדסל העצ הב העש עבר תראתה דיב א. צורף:

 7  םכל םילשא ינא  .םילשהל םינתונ אל לבא  םתא ,שנייה ה'רבח ,יקיצ י. גסר:

 8 . הנומתה לכ תא

 9  .הפ ה תא םתס אל העש עבר א. צורף:

 10  ללגב ,חו"רו םי ס"נתמהת שר תלהנה םע  תרדוסמ הבישי הפ הייתה י. גסר:

 11 ומכ תשרה  תאצמנש בצמה ללגב ,הנור וקה םע עגרכ שיש בצמה

 12 2 ,2021-ביהיה   הז םאש תואדו יאב ו נגלל שאנחב ,רמוע רמאש

 13  םייתניבו ןוסי ח היהי יתמ ,רמגיי שדוח ד ועב היהי הזש וא 3 ילואו

 14  .היעבל  תסנכנו תכלוה איה תשרה

 15 ס"נתמה .הקי דב השענ ונחנאש הזה ןויע רעלה ה .העשינו פה ישיב 

 16 םיפוג תחק ל ,ולש אשונה לכ םע ,ולש  ח"ורה םע הקידב השעי

 17 הזה אשונהעלה  ו .תולהנתה לש תרחא  תינכות תונבלו םימיוסמ

 18 םיאור םתאש  ומכ קראפ יחה תאו הז תא  התומעל דירפהל לוכיש

 19  .9ף יעסב

 20 . יל ינויגה רתוי קראפ יחה צ. אבישר:

 21  עיבצהל הטלחהה  תא תתל הכירצ ריעה תצ עומ ,הכירצ העירייה ןכל י. גסר:

 22 , עצבתי הזש עגרב . תוקידבה תא וכישמי םהו

 23 ןורטאית ה תא ריבעהל ונמזב הטיל חהש וז איה ריעה תצעומ י. מרקוביץ:
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 1 הז תא איצ והל םויה הטילחמש וז אי ה ריעה תצעומ .ס"נתמל

 2 . הברה ךכ לכ םיחכוותמ  המל ןיבמ אל ינא .הצוחה

 3 )מדברים ביחד( 

 4 תא ונת  .ןיבמ אל  ?ץוחב אוהש רבד ב ךומתת שהעירייה המל א. צורף:

 5   .יתנבה אל ,והזו םוקמה

 6 תצובקה המ  ?לסרודכ תצובקב ךמות  אל התא ?זאת אומרת המ י. גסר:

 7 אל התא ןויר וטברסנוקה ,טרופסה תתו מע ?היהעירי לש לסרודכ

 8 .ןמצ ע ינפב תותומע הז ?ךמות

 9  םויה םייק ,בי בא לתב םויה םייק הנבמ  ותואש ךל דיגהל בייח ינא :רבוד

 10 . רצוי ןורטאית לכב

 11 ?ןכ א. צורף:

 12  .ןכ י. גסר:

 13 ? רצוי ןורטאיתב  תכמות ביבא לת תייריע א. צורף:

 14 .המיבב תכ מות הנידמהו המיבב תכמ ות איה ?ביבא לת תייירע :רבוד

 15 ,ריעב  לעופש ףוג לכ ןונקתה יפל י. גסר:

 16 . תחדק םילבקמ ונחנאו :רבוד

 17 ,םינו ירטירקב דמועש ףוג אוהו י. גסר:

 18 ? הזה רצויה ףוגהמ  קר הזש דיגהל לוכי התא א. צורף:

 19  .יצרא ה ןורטאיתה ,יצראה .ןכ י. גסר:

 20 ? יצראה ןורטאיתה הז המ א. צורף:

 21  . םידליל יצראה ןוריאטתה י. גסר:
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 , יול ימס לש ותושארב ד ב. מלכה:”עו

 2 . הזב היה ,ל"הצב היה  ,יניצר דואמ שיא יול ימס י. גסר:

 3 , ילואו תרדוסמ תי נכות ונל שיגהל רשפא זא צ. אבישר:

 4 .תרד וסמ תינכות שיגהל דעב י נא .רצקל הצור ינא ,ואוב ע. זוהר:

 5 .יקוא צ. אבישר:

 6  .םדק תנ ואוב .דגנ ימו דעב ימ  עיבצהל עגרכ דעב םג ינא ע. זוהר:

 7   .ךילהתה תא ל יחתהל לכ םדוק ךירצ ,ןכ י. גסר:

 8  .תרדוסמ תי נכות םע אובי אל הז ,אוב ע. זוהר:

 9 .עי בצהל לכוא ינא ,ושיגת ,הז  תא וריסת רמוא ינא ,אל צ. אבישר:

 10 ,תושרה  לש רדסל העצה שי .דעב  עיבצנ ואוב רמוא ינא ,אל ע. זוהר:

 11 . תלוגנרתהו הציבה ומכ הז י. מרקוביץ:

 12  .יקוא  ?דגנ ימ ?דעב ימ ,הללאי ע. זוהר:

 13  ןורטאי תה תוליעפ ת רבעה רושי א -8 ףיעס  הטלחה  תע צה רושיא

 14     טרופמכ-התומעל

 15  דע ב ועי בצה הצ עומ ירבח

 16   .9 ףיעסל רובענ :רהוז .ע

 17  להנחיית ית בהתאםהצעת החלטה להעברת פעילות החי פארק לעמותה ציבור  .9

 EAZA 18העולמי וארגון בעלי החיים האירופאי  WAZAם ארגון בעלי החיי

 19  ,9 ףיעס ע. זוהר:



62 
  ית מוצקין ריית קיעיר
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 1 .רד סה ותוא הז ל"נכ 9 ףיעס צ. אבישר:

 2 לש השירדהמ  םיקמחתמ ונחנא רבכ 9 ף יעס ,רחא רדסה אוה ,אל :ע. זוהר

WAZA  ו-EAZA 3  םה ,ועיגה םה אר קנש המו ןמז דואמ הברה רבכ 

 4 תשרה לש אל  תוברועמה תא םיצור אל  םה רבכ ונחנא ,םתניחבמ

 5 אקווד הפ םג ו .הז תא םישרוד םהו תש רה ךותב תוברועמה אלו

 6 ץחלה תא דיר וי לכ םדוק הז יכ הטלחהה  דעב ינא תאזה הטלחהה

 7  הלילחו סחש הא רא ינא םא םעפ דעו ינא  רבד לש ופוסבו םהמ ולנש

 8 .יםשוע המ  שדחמ םיבשוח תושעל ךרט צנ תשרב עגפי הזכ ךלמה

 9 רבכ הפל הא ב איה םג ,תא דירות תאז ה הטלחהה לכ םדוק לבא

 10  ?דגנ  ימ ?דעב ימ 9 ףיעס זא .תו רוצ ינימ לכב םימעפ המכ

 11 , המ ונבה אל ונחנא צ. אבישר:

 12 , םדוקמ רמא אוה לבא י. גסר:

 13 )מדברים ביחד( 

 14   .תורוצ ינימ לכב  םעפ 200 הזיא הלע רבכ  הז ,ונ ,היסטוריה רבכ הז ע. זוהר:

 15 רכוז ינא י כ תפסונ םעפ הלוע הז המל  הנושארה הלאשה וז זא א. צורף:

 16 . םישדוח 4-ו הנש י נפל קוידב התוא תילעהש

 17   .הטלחה ונלביק אל ,החי שב הז תא ונילעה יכ ,אל ע. זוהר:

 18 תצעומב ונ עבצה .דעב ונעבצה ,העבצה ל הלע .העבצהל הלע ,אל א. צורף:

 19 .ריעה

 20 .ךרוצ ןיא זא  הלע הז םא .רכוז אל ינא ע. זוהר:

 21 .קומ ינ ותוא תא תקמינ התאו א. צורף:

 22 )מדברים ביחד( 

 23  תרגסמבה יהה זש רכוז ינא .הנשמ אל הז  ?המ עדוי התא בגא ךרד ע. זוהר:
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 1 ,והכול ונילע ם יצחולש יתרמאש הריקס

 2 .ןוכנ צורף:א. 

 3  ףא םגו רכוז אל  םג ינא ןורקיעב .הנשמ אל  הז לבא .דעב ונעבצה אל ע. זוהר:

 4  איה עגרכ תאז ה השירדה םעפ דוע רמוא  ינא ןכל .רכוז אל הפ דחא

 5 תא םישוע ונח נא ,דעב עיבצנ רמוא ינא . םיצחול ,םיצחול םה ,רבכ

 6 אל הז ,םגי  אדובו תילכלכה הקידבה  ירחאו תילכלכה הקידבה

 7 ,לכונש והשמ

 8 ינפב התומע  הייתה איה םא ,החידבה  תא הארת אוב ,הז קר אל י. גסר:

 9 , ונפתתשהש םיפסכה  עדתבוו ןויד היה ,המצע

 10 . ןוכנ .רושק אל הז  ,הנורוקה תפוקתב הז ,ןכ ע. זוהר:

 11 .לבקל הלו כי התומע ,יוציפל תיאכז א ל תינוריע הרבח איה םא י. גסר:

 12 הליעפמש םאה  תתומע איהש םיס"נתמה  תשר  ?הפ הרק המ וישכע

 13 הזמ זוחא 60 ,םיישדוח לע לקש מיליון יצחל תיאכז הייתה איה

 14 ינפב היה או ה םא .תשרה לכ לע ושיגה  םה לבא ,לבקל היה לוכי

 15 אוהש שדוח  לכ לע םיפלא תואמ המכ  דוע לבקמ היה אוה ומצע

 16 .לעיפ

 17  הז לבא ,הנורוק ה ללגב התוא ונלכא הז .ה נורוקה ללגב הז לבא ,אל ע. זוהר:

 18  .ע גרכ הנבמה הז ,הנשמ אל

 19 .יחכונה  הנבמה ךירכועב הזש אמג וד םתס לבא .ןמממ התא צ. אבישר:

 20 ? דעב ימ .ןוכנ ע. זוהר:

 21 ? תורקל רומא ןמז המכ ךות  הז ,ךכ רחא תורשפא שי צ. אבישר:

 22  רבעש עובש וא ע ובשה ןויד הפ היה ,דואמ  הרוצב רמוא ינא םעפ דוע ע. זוהר:

 23 דע דיגנ אוב  ,רבמבונ ףוס דע םימי שדוח  םהל יתתנ ינא ,ח"ור םע

 24 המ ,תשרה לש  תועמשמה המ ,םירפסמה  םע אובל רבמצד תליחת
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 1 לאוש התא , ילש הכרעה .'וכו תויובייחת הה זיא ,רבוע ךיא ,רבוע

 2 תלבק זאו םי פסונ םינויד ינש וא ףסונ ן ויד רבמצד תליחת ? יתוא

 3   .רךדל אצוי התא ראוני ך ל שי ףוסב .והז .תוטלחה

 4 והשמ והשזיא  היהי םא הז תא םג רמוא  ינא ,היהי םא ,אוב וישכע

 5  ברד לכ ללגב וא  הנורוקה ללגב ןמזה אל ה ז עגרכ תילכלכ הניחבמש

 6 ינאו הפוקת ב הז תא תוחדל ךירצש בו שחא תישיא םג ינא ,רחא

 7י  נא .יקוא ,הז הנ ורוקה ללגב לבא ונטלחה  הנה הזראל בתכמ בוכתא

 8  וכשיע טרפות אי הש התצר הנידמה דגא ,רח א םלועמ אמגוד ךל ןאת

 9ד  ואמ הברה ו לביק ללוכ הנידמה לש רבכ  הטלחה הייתה ,20 ףוסב

 10, בוט הל ורמ א הנורוק הרמאו התנפ דג או ,הז ליבשב םידראילימ

 11  .21-ל וחדת

 12 ?םו לשתה לע ,קראפל הסינכה  לע עיפשהל ךלוה הז ךיא א. צורף:

 13  בשוח ינא .תובוט  תולאש הברה ךל שי בגא  ךרד ,תולאש הז .א יודעל ע. זוהר:

 14  ,חינמ ינ א הזמ קלחו ךילהתה תא  שבגנש ירחאש בלשב הזש

 15 ?םולכ םיעדו י אלו ךרדל םיאצוי םתא ? רבד םוש םיעדוי אל םתא א. צורף:

 16 םאש חינמ ינא  ,הז ךל ףולשל וישכעמ יני צר רתוי הז .שנייה ,שנייה ע. זוהר:

 17  אלש חיננ לבא  ,הז תא איבהל דעב ינאו ?י קוא ,הפל הז תא איבנ אל

 18 ,דיגהל רקובב  רחמ רדלס העצה תולעהל  לוכי התא זא ,הפל אובי

 19 )מדברים ביחד( 

 20  ?דעב ימ  .הזמ קמתחמאף אחד לא   .הזמ קמחתהל רשפא יא ר:ע. זוה

 21 .םויה שי ש הממ רתוי תובטה ריעה  יבשותל ויהי הזה הוותמב י. גסר:

 22   .הללאי ?דעב ימ ע. זוהר:

 23    טרופמכ  9 ףיעס  הטלחה  תע צה רושיא
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 1  דע ב ועי בצה הצ עומ ירבח

 2 2020לשנת   2.  אישור דו"ח רבעוני 23

 3 ח"וד רושיא  .רוזחל ךכ רחאו םדקתהל  עגר בייח ינא ,ה'רבח בוט י. גסר:

 4 הזיא ול  שי ,העש ותוא ררחשל רינל  ונחטבה ונחנא יכ ינועבר

 5   .רינ השקבב .תובייחתה

 6  .ינוריעה ביצ קתל הללוע הנורוקה המ צ. אבישר:

 7  ראוני יתנש יצ חה ח"ודה לע הריקס ןתונ  ינא ,ונחנא .םלוכל םולש נ. ענבי:

 8 אל ,טלחומ ר גס הללכ תאזה הפוקתהם יעדוי םתאש יפכו ינוי דע

 9  .םי ישדוח ,יצחו שדוח בשוחי  נא לש ,וישכע היהש ומכ

 10 םינותנה הז  ,ןזאמה תיצמת לש 1 ספוט ל רובענ לכ םדוק הככ זא

 11  .לקש מיליון 28,6 ונל היה םיקנבה תא זא  .30.6.2020 םויב ונל ויהש

 12  יצחל םיכייש טס וגוא ,ילויב ונלביקש םיפס כ מיליון 10,3 דוע ולנ שי

 13  מיליון 62 דוע ונ ל ויה הזל רבעמ .2,8 םיביי ח תצק דוע .הנושאר הנש

 14 ןוערגה . תונרקהו םיר"בתה לומ םי עובצש חותיפ יפסכ לקש

 15 ךכ לקש ףלא  406 לש ףדוע ונישע ,מיליון 15 היה הנשה תליחתמ

 16 םיר"בתב םי יפוס גירעונות מיליון 1,7  דועו 14,8-ב עגרכנו חנאש

 17   .תומדים קונשל

 18  תרוכשמ מיליון  10,7 תרוכשמה תא ונל שי  תויובייחתהה לש דצהמ

 19י אנת פחות או יותר הז מיליון 42 םי קפס .ילויב המלושש ילוי

 20 תונרקב  מיליון 39 ,מיליון 5 לש שא רמ תוסנכה דוע ,םולשת

 21  מיליון 22 דוע םי ינמז תגירעונו תוחפ םיפדו ע םיר"בתה לש לולכמהו

 22 . לקש מיליון 70-ל בורק  ךומנ תוולמה סמוע .לשק

 23  ונתנ ,ביצקתהמ  תוחפ תצק ויה הנונראהמ  תוסנכהכ דספהו חוורב

 24  ,םיקסעל  זוחא 25-ה לש תוחנהן אכ

 25   ?הריבעמ הלשממה יתמו צ. אבישר:
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 1 .הריבעה נ. ענבי:

 2 .הריבעה צ. אבישר:

 3  האצותכ תועיגפ המ תחא וז ,ונעגפנ ךוניח  תוימצע .הדירי ונל שי זא נ. ענבי:

 4  ןאכ םג רחא ת וימצע .211 החוור תוימצע  ,ףלא 430 קר הנורוקהמ

 5 םירחאם יאשנו ינימ לכ ,הינח לש א שונ אמגודל העיגפ ונל שי

 6 20-ל בורק  ,רתוי תצק ונל ןתנ ךוניחה  דרשמ .היה אל הנורוקבש

 7  םיקנעמ .ביצקת ה יפל פחות או יותר החוו רה דרשמ םג ,לקש מיליון

 8 התא םידעו ימ םיקנעמ ,ביצקתה יפל  9,6 ןוזיא קנעמ ,םידעוימ

 9 תא השעמל ףק שמ הז ,מיליון 2-ב ביצקת המ הובג רתוי ,4,6 האור

 10ים פי שאתם רואכו .ותחנה ונתנש זואח 25-ל הע ונלביקש לובקתה

 11 סטייה שי  תואצוכנסות וגם בההב םג  הזש תוחנהה לש הרושב

 12 . הנתנ שהעירייה תוחנהמ האצותכ יסחי ה ביצקתה תמועל הלדוג

 13 תוחפ מיליון 55 תויללכה תולועפהו  רכשה תואצוהה לש דצב

 14  הפוקת תתבשומ  הייתה העירייה יכ תולועפ ב רקיעב בוש ,בציקתהמ

 15 ,למשח ,תועס ה הפ םג ,ביצקתל תחתמ  ונחנא ךוניחב םג .הכורא

 16 יפל ת או יותרחופ החוור .ולעפ אל  םירבד דואמ הברה ,םימ

 17שקל  מיליון 125,406 תואצוה הכול ךס  .תומלו ןפירעו. ביצקתה

 18 53 לש םי לוקבת םע ונדבע ,ונלביק י רה חותיפה לש דצב .ףדעו

 19 מיליון 13 לש  ינמז ןוערג ,מיליון 65 לש  םימולשת לול מא מיליון

 20  הכול ךס .הנשה  תליחתב מיליון 35 ףדוע  לש תוינמז תורתי זזקמש

 21  ונייה היבגה יזוח א תניחבמ .הפוקתה ףוסל  סולפ ליוןמי 22-ב וננחא

 22 .ביצקתה הז ה. נורוק לש תאזכ הפוקתל  דואמ הפי הזש זוחא 86-ב

 23 .השקבב ,תולאש  לואשל הצור והשימ םא

 24 דרשמ הכו רא הפוקת ברכ הז ךיא .ךת וא לואשל הצור ינאבל א ע:”ח. צורי, רה

 25 לוכיה תא  .אתא תירקלו קילאיב תי רקל ונתוא הוושמ םינפה

 26 דרשממ ונל ביקש ח"וד ןמז המכ ינפל  רציזל יתחלש ?יל ירבסהל

 27י  רה םיבשוח  םלוכ יכ ,הינבל םג רשקב ה פ הרוקש קזנה לע םינפה
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 1א ל םה .הנונ רא אלמו נל שי םילדגמ וני נב םא זא ,םילדגמ ונינבש

 2 רתוי הז  בשותל םיאיצומ ונחנאש  האצוההש הז תא םיטלוק

 3  דוע ךל רמוא ינ א ,ןיבמ אל ינא הזמ ץוחו . םימלשמ םהש הנונראהמ

 4  תירקו קילאיב  תירקל םיוושומ תויהל םי לוכי ללכב ונחנא ךיא םעפ

 5 הנונרא תמו עלם יקסעמ הנונרא לש תא זה החסונה רשאכ אתא

 6  .80 20 הז ונלצ או הזכ והשמ וא 50 50 הז  יל המדנ םלצא םירוגממ

 7 םויה האור  התאש ןיקצומ לש הפ תמא ב תויעבה תחא זא .יקוא נ. ענבי:

 8 , מיליון 25 דירות ,לקש  מיליון 250 אוה ביצקתה

 9 תא בטלוויזיה יתיאר ?רדסב ,זוירוק ךל  רפסל בייח ינא בגא ךרד ע:”ח. צורי, רה

 10 רזוח התא ךי א ותוא ולאש זא .המאש  למרכ ןג תמר תייריע שאר

 11 חקא ינא ,עמ שת רמוא אוה זא ,הזו םי מי 5 תולוספק ,םידומילל

 12  רמוא אוה .םי מי 5-ל םלוכ תא ריזחא ינא ו לקש מיליון לש האוולה

 13 חילצא ינא  יל שיש לקש דראילימ 1,5 לש ביצקתבש מקווהי נא

 14 זא .לקש דרא ילימ 1,5 ?ןיבמ התא .הזה  לקש ןוילימה תא לוכאל

 15 . תיביצקת הניחבמ הפמה  לע הדוקנ אלו ליפא ונחנא

 16  הז תוחנה מיליון 25 ,מיליון 250 אוה ונל ש ביצקתה .הנעא ינא זא נ. ענבי:

 17 ,שפנל לקש 4,500 ךרעב הז שנפ ףלא 50 לש  כלוסייהאו לע 225 .225

 18  .7 ויצוסב  לעירייה חטב ,דואמ ךומנ  הז ?יקוא .דואמ ךומנ זה

 19 הז לע לייא  םדוק הפ רבידשכ וישכע .ל יעי אוה הפ לוהינה וישכע

 20 הלוע הז , עמשת ,הנידמה תנתונש המ ל רבעמ ךוניח םיפיסומש

 21  תכפוה הפ הרוגא  לכ ילינ הפ .האלמ אל אי ה הפוקה הפו ףסכ הברה

 22  .הילע רומשל ל יבשב םימעפ שולש התוא

 23  תא אורקל יתלח תה ינא ,ושע םה ,תורחא  תוירקל האוושהה וישכע

 24  ןוכנ המו הז  ימ לא יודע ינא ,החמומ  הזיא וחקל ,םהלש ח"ודה

 25  לש האוושה יהש וזיא ושע םה ,וישכע ותוא  ארוק ינא ,םהלש ח"ודב

 26 ,אתא תירק  םג ךל שי זא .םייזוחמה  םיעצוממה המ ,זוחהמ לכ

 27לא  ינא .הלא כ ינימ לכו למרכ לא תילד  םג ךל שי ,קילאבי ריתק
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 1   ,לולקשה ןוכנ הכמ יודע

 2 ם ביחד( )מדברי

 3 הכומנ רתו י הברה ןיקצומש הזה ח"ו דב םש האור ןכ ינאש המ נ. ענבי:

 4 רתוי הברה  הברה ,הזבו שפנל תואצוה ב תרכזה התאש תוירקמ

 5 ןיקצומב ך ומנר תוי אוה רויד תדיחימ  ןוערגה םג וליאכ ,הכומנ

 6  ,הכומנ רתוי א יה שפנל האצוהה יכ ?המל  ,תורחא תויושרב רשאמ

 7 .הי עבה הז .ךל ןיא יכ תוחפ ן תונ התא .תוחפ ןתונ התא

 8 אלו הפה תא  םותסלו הזכ ח"וד לבקל  ךירצ םא הלאשה לבא ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 9   ?הדימעב םינשי םת א המ ,ולה דיגהל .ביגהל

 10 ,השעש  ליבקמ ח"וד ונל שי לבא י. גסר:

 11  ירוזא תוסנל הז  תושעל ךירצש המ ,קוידב  ףקשמ הזה ח"ודה .ןוכנ נ. ענבי:

 12  .היעבה תאז  .הקוסעת ירוזאל םיחטש י דמ רתוי הפ ןיא .הקוסעת

 13 אל המל ,םתיא  חכוותהל אל המל לאוש  ינא לבא היעבה תאז ,אל ע:”ח. צורי, רה

 14 תא לבקלו םיעו ט םתא םהל דיגהל אל המ ל ,םישגפמ םתיא תושעל

 15  .הפל וא יבה םהש הזה החמומה ת א ,יניסמ הרות וליאכ הז

 16  רמוא אוה ,ער  וא בוט רמוא אל הז ,יתדב וע ח"וד אוה הזה ח"ודה בי:נ. ענ

 17 ,הז

 18 30 דוע לבקלו  ימונוקא ויצוסב תדרל םי כירצ ונחנאש יתדבוע ,אל ע:”צורי, רה ח.

 19   .תויהל הכירצש הדבועה  תאז .הנשב לקש מיליון

 20 למנהמ ,ינ ימ לכמ תוסנכה תקולחב י לוא 'ב-ו ,ויצוסב תדרל 'א נ. ענבי:

 21 יכולים להיות.ה המקורות החיצוניים שז  .הלאכ םירבד וא שדחה

 22  ,הפ הא ור אל ינא ריעה ךותב יכ  םיינוציח תורוקמ יניל מכ

 23  אל ינא יל רמו א התא ?האור אל התא המ  .ןיא .תוארל המ ךלין א ע:”ח. צורי, רה

 24  .ןיא  ?האור
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 1 תובורקה םי נש שמחב היהימה שוב שת כ .רתוי לאיצנטופ ןיא םג נ. ענבי:

 2 ,הזמ ץו ח .הקוסעתל הינב ,הקוסע ת תבוטל 'מ ףלא 22 דוע

 3   .שוקשק הז לבא ע:”ח. צורי, רה

 4  נכון. נ. ענבי:

 5  תא ריכשהל ימל  םהל ןיא יכ םינוב אל םה  ,תונבל תורשפא םהל שי ע:”ח. צורי, רה

 6  .הז

 7 . ריכשהל ימל אין נ. ענבי:

 8 . רשפא םידרשמ תרכש ה ,םידרשמ לש היעב שי :רבוד

 9 , רבד הארת אוב וישכ ע .םייח ,קדוצ התא ,ןוכנ נ. ענבי:

 10 הרותכ לבקל  ךירצ ינא םא הלאשה .עד וי ינא קדוצ ינאש הז ,אל ע:”ח. צורי, רה

 11 עובש לכ םהל ם יחלוש ונחנא .םיבתכמ םה ל חולשלו תכלל וא יניסמ

 12ל  בקל וליאכ ,המ  דיגהל אלו שער תצק הזמ  תושעלו ,בגא ךרד בתכמ

 13 ,ינאש הז כ אל אוה םוי םויב ס'לכת ב בצמה .קותשלו הז תא

 14 .ןוכנ נ. ענבי:

 15 תונכשמ לכ  רשאמ הנונרא רתוי ןוירקה מ תלבמק קילאיב תירק ע:”צורי, רה ח.

 16 . דחיב םינמוא

 17  הז הזה ח"ודה תא  איצוהש ימ .םייח ,והשמ  דוע ךל דיגהל הצור ינא נ. ענבי:

 18   ,ןיא זוחמל ,זוחמה

 19 ,ןונכת  תדעו הז .זוחמה אל ,אל י. גסר:

 20   .זוחמה הז ,אל נ. ענבי:

 21   .אל שממ ,אל ,אל נ. רואש:

 22  ול ןיא זוחמה  ,זוחמב אל ,םילשוריב אצמ נ ףסכה .זוחמה לש ח"וד ענבי: נ.
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 1 .םיביצ קת רשאמ קר אוה ,םולכ

 2  .ולהכ הז .תואי צמה תא ףקשי ח"ודהש הצ ור ינא ,ףסכ הצור אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 3 תוושהל םי לוכי דחא טפשמבם א .תוא יצמה תא ףקשמ אל אוה

 4, אם אתא תיר ק לע וא קילאיב לע רבלד  ,ונתוא תוושהל אל ,ונתוא

 5 .לבז ומכ ףסכ  ול שי ?קילאיב המ .אלימ  םי תירק לע םירבדמהיו 

 6  אוהו םינותנה  תא גיצמ ןכ ח"ודה לכ םד וק .ךתושרב שנייה ,םייח צ. אבישר:

 7 , ךל דיגהל הצור ינאש  המ לבא ,הז תא ריבסה

 8   .ח"וד הזיא עדוי אל התא ע:”ח. צורי, רה

 9  םגו הכומנ ונ לש הסנכהה םגש וישכע רי בסה אקווד אוה ,אל ,אל צ. אבישר:

 10 ראשל הא וושהב ח"ודב הז תא םיא ורו הכומנ ונלש האצוהה

 11 . הקוסעתו רחסמ  יחטש ונל ןיא יכ תוירקה

 12  םיקתרמ יכה  םיאשונה דחא תמאב הז ד יגהל הצור ינאש המ לבא

 13 םיאשונה דח א אוהו םויה רדסב תמאב  םויה ולעש םיבושח יכהו

 14 ךלהמ כל הזה  םורופב ןאכ רמוא ינא ךל ו .ןיקצומל םייגטרטסאה

 15ן  כ שהעירייה ב שוחי נאו .ףתכל ףתכ ,םכש ל םכש ונחנא הזהא שונב

 16 תא ףדעתל םי בייח יכ יזכרמה לשממה  לומ קבאמ ליבוהל הכריצ

 17  בשוחי נא הזה  אשונבו .הלש םיידוחייה  םינייפאמה ללגב ןיקצומ

 18  הזה ןבומבו ,םי לשורי יפלכ ונלוכ לש תויג רנאה תא עיקשהל ךירצש

 19  דעו ןיקצומ את קיסעהל ךישמיש אשנו זה  .םיאלמ םיפתשו ונחנא

 20 . המידק םינבה שרה

 21  תא הל םידירו מ היריעש הדיחי הנידמ תא זש בשוח ינא ,עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 22 םלועב הדיחי ה הינדמה תאז .הביסמ הש וע איהו ימונוקא ויצוסה

 23  .בשוח ינא

 24 ,הזו םינש  עבש ינפל םג יל תרמא הז צ. אבישר:

 25 .ך ל דיגהל ךישממ ינא .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה
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 1 . תיתועמשמ יכה הסוגייה תאז רמוא ינא ןכלו צ. אבישר:

 2  רבדל רשפא יאש  רוגס ףוג הזיא הז הז לע  םיטילחמש הלאש היעבה ע:”ח. צורי, רה

 3 , ונדרי םעפש ךל יתרמא ש לא יודע ינא ירה .ותיא

 4 .6-ל ונדרי צ. אבישר:

 5   .יתוא ולעה םואתפו ע:”ח. צורי, רה

 6  יטנמס ןוקית הי ה .תוירוזאה תוצעומה תא  וסינכה יכ 6-ל ונדרי ,אל צ. אבישר:

 7 . 7-ל ונתוא וריזחה  זאו הפוקתל 6-ל ונדרי זא

 8 .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה

 9  .ןיקצומל תיג טרטסא היגוס תאז רמוא  ינא לבא .היה רופיסה הז צ. אבישר:

 10 )מדברים ביחד( 

 11  תועוצקמב םידבו ע םידבוע דואמ הברה ,תו ממוי הב שיש ריע וז ,אל אבישר: צ.

 12 םיעסונ  ,ל"אפרל םיעסונ ,ן"זבל םי עסונ ,הניש ריע וז ,םיבוט

 13 המ לבא ,בוט  תיסחי םירכתשמ םה ,הפ ל םירזוח ,הטיסרבינואל

 14  .הינע והעירייה  םירישע םיבשותה  ?הינע העירייהש תושעל

 15 . ךתושרב םדקתנ ואוב  .םדקתנ ואוב ,ה'רבח בוט י. גסר:

 16  .הדות ע:”הח. צורי, ר

 17 אוה אולה םי ארוק תולוקה לש אשונה  לכ ךל דיגהל בייח ינא קר י. גסר:

 18 הדימלה תא  וריזחה אמגוד חקית וישכע  .7 ונחנאש ללגב ונירכועב

 19ה זאי וחתפ ?ע יקשה ימ .תויתשת םע אב  התא ,רפסה יתבב םוזב

 20 ידיימ אל, הנעמ ןתונ אל אוה לבא ,וי לע עיבצנ ףכית ,ארוק לוק

 21 ,ןגראתה ל קר הנעמ ךל ןתונ אוהו

 22   .הטמו 6-מ .הטמ ל 7-מ .7 דע םה םיארוקה  תולוקה בור ,הז קר אל ע:”ח. צורי, רה
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 1  ,לקש  ףלא 30 ,20-ל 15 ןיב וב ונע קשהו רפס תיב לכ ונחקל י. גסר:

 2 .תויגרנאה תא  עיקשהל ךירצ הפ .הלשמ מה לומ סנכיהל ךירצ הפ שר:אביצ. 

 3 ,ונח נאש תושר ונחנא זא .הפי גסר: י.

 4  וזה הלשממה םו יה .הנורוקה ינפל ילוא בו ט היה הז ?המ עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 5 תירק זא .הנ ממ אצנ םעפ ךיא עדוי אל  ינאש הציבב תאצמנ ללכב

 6 . הלש תובשחמה שאר ב איה ,יל ןימאת ,ןיקצומ

 7 .רינ הדות . דעב םלוכ  ?דעב ימ ,ינועבר ה ח"ודה לע העבצה .בוט י. גסר:

 8    טרופמכ  2020 ינועבר  ח"וד  רושיא  -23 ףיעס

 9  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 10בניית – 2.9.2020מיום  10/20מפרוטוקול מועצה  26אישור ביטול החלטה מס'   .10

 11 12כיתות מ.צ.  18בי"ס יסודי 

 12 הצעומ לוקו טורפמ 26 'סמ הטלחה לו טיב רושיא .10-ל םירזוח י. גסר:

 13 .ילינ .12 .צ. מ תותיכ 18 ידוסי ס"יב תי ינב 2.9.2020 םוימ 10/20

 14   .ןומימ תורוקמב ם ייוניש טושפ ונישע ונחנא נ. רואש:

 15 . 11-ל עגר רשקתמ הז י. גסר:

 16 .11 תא ךשמהב ךל שי זא 10 תא ןיבהל ידכ ,עגר לבא נ. רואש:

 17 .ןכ י. גסר:

 18  .ןוירוטברסנוק ת ונבל םולחו ןוצר היה ונל  זא ?ףסכה הפיאמ ולאשת ע:”ח. צורי, רה

 19  םיפסכהו םויה  רדסמ הז תא ונדרוה ביבס מ הפ הרוק המ וניארשכ

 20  רפס תיב תיינ בל םיכלוה ןוכישה דרשמ  לשו סיפה לעפמ לש הלאה

 21  םיטקיורפ ינימ  לכלו הזה רפסה תיבב טרו פס םלוא תיינבל םיכלוהו
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 1  .הזה גוסהמ

 2  .דעב  םלוכ ?01 דעב ימ זא .בוט י. גסר:

 3  10/20 הצעומ לוקו טורפמ 26 'סמ  הטלחה  לוטיב רושיא  -10 ףיעס

 4  טרופמכ

 5  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 6 

 7 כיתות 18בניית בי"ס יסודי  1268ורות מימון תב"ר מס'  דלה ושינוי מקישור הגא  .11

 8מקורות  ₪(  ₪7,076,856 )סה"כ הגדלה  ₪20,288,840 לסך   8413,211,9מסך  12מ.צ. 

 9 אושר תיקון לאישור מימון

 10 ₪  9,787,144 ₪ 11,059,473  מפעל הפיס

 11 ₪  3,424,840 ₪  3,424,840 חינוךמשרד ה

 12 ----------- ₪  ,5275,804 משרד השיכון

   20,288,840 ₪ 13,211,984   ₪ 13 

 14 יוניש טושפ  הפ שי ריעה שאר ןייצש  ומכו נילי הרמאש ומכ 11 י. גסר:

 15 .דעב םלוכ ?11 דעב ימ .ןומימ תורוקמב

 16  1268 'סמ ר"בת  ןומימ  תורוקמ יונישו ה לד גה רושיא  -11 ףיעס

 17 טרופמכ

 18  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 19 מסךבינוי בי"ס אחדות  1187אישור הגדלת ושינוי מקורות מימון תב"ר מס'    .12

 20 ₪(  8180,11כ הגדלה סה")₪  ₪22,745,077 לסך  22,564,959

 21 אושר תיקון לאישור מקורות מימון

 22 ₪  18,758,983 ₪ 318,758,98  מפעל הפיס

 23 ₪    ,0000,003 ₪    3,986,094 משרד השיכון
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 1 ₪       805,976 ----------- קרן פיתוח כללי

   22,745,077 ₪ 22,564,959  ₪ 2 

 3 .דלם בעוכ ?ד עב ימ .רופיס ותוא הז 21 י. גסר:

 4  1187 'סמ ר"בת  ןומימ  תורוקמ יונישו ה לד גה רושיא  -12 ףיעס

 5 טרופמכ

 6  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 7בכורדני מסך  ורט גדול ולם ספ הקמת א 1155' ר הגדלת תב"ר מסואיש . 13

 8תיקון  מקורות מימון ₪(  ₪7,904,245 )סה"כ הגדלה  ₪20,320,085 לסך  12,415,840

 9 אושר לאישור

 10 ----------- ₪  7,904,245 משרד השיכון

 11 ₪   7,914,840 ₪  7,915,840  טוטו וינר

 12  ₪   4,500,000 ₪   4,500,000   מלוות

   320,085,20 ₪ 5,84012,41  ₪ 13 

 14   .דעב םלוכ ?דעב ימ 31 . גסר:י

 15 ? לודג טרופס םלוא הז המ צ. אבישר:

 16   .ןובנב עגרכ םינוב  ונחנאש טרופס םלואה הז י. גסר:

 17 ? ןשוג לש ,המ לש םידמימ ב ?לודג רמוא הז המ ,אל צ. אבישר:

 18 הז עיציב 600 לעמש םלוא הז .עיציב םי שנאה רפסמ יפל ךלוה הז י. גסר:

 19   .לודג שי ,לודג ינוניב  שי ,ינוניב שי .לודג ארקנ

 20 , דיגנ האוושהב הז צ. אבישר:

 21 . ךרעב ןשוג ומכ אוה י. גסר:

 22 ?ןשוג ומכ צ. אבישר:
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 1  .םל וכ ?ונרמא 31 דעב ימ .ןכ י. גסר:

 2 טרופמכ  1155 'סמ ר"בת ת לד גה רושיא  -13 ףיעס

 3  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 4( מסך  2)מ.צ.שלושה גנ"י בביה"ס נבון  1302מס'   אישור הגדלת תב"ר.  14

 5תיקון  מון מקורות מי ₪( 536,37סה"כ הגדלה ₪ ) ₪3,630,040 לסך  3,593,665

 6 אושר לאישור

 7 ₪   1,227,250 ₪  1,113,625 משרד השיכון

 8 ₪   2,366,415 ₪  2,366,625 ד החינוךמשר

 9 ----------- ₪      150,000 קרן פיתוח כללי

   403,630,0   ₪ 3,593,665   ₪ 10 

 11   .םלוכ ?דעב ימ ,41 י. גסר:

 12 טרופמכ  1302 'סמ ר"בת ת לד גה רושיא  -14 ףיעס

 13  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 14גוריון בסך "ס בן מיוחד בילחינוך  חדרי לימוד יבילים.  אישור פתיחת תב"ר שני 15

 15 ₪   110,000 כלליקרן פיתוח . ₪ 140,000 משרד החינוך ₪. מקורות מימון: 250,000

 16   .םלוכ ?דעב ימ ,51 ר:י. גס

 17 ט רופמכ ר"בת ת חי תפ רושיא  -15 ףיעס

 18  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 19לא   ינא ?והשכיא  עבק ינבמל םיליבימ ךופה ל ןנכותמ והשיתמ הז 15 א. צורף:

 20 , תוינכותה ךיא דעיו
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 1 תיפיצפס הז ה רפס תיבבש ללגבו תולוס פקב הדימלה לכ ללגב הז י. גסר:

 2  התיכ דועו םי טסיטוא תתיכ שי ,דחוימ ך וניח לש תותיכ םג וחתפנ

 3 , םינמב שממ זה לבא םיליבי םושר הזו ךר וצ רצונ זא החתפנ הנשה

 4 ?עבק ינב מכ םש ראשיהל ךלוה הז א. צורף:

 5 . רפסה תיב תא תר שיו םש ראשיי הז ,ןכ .ןכ י. גסר:

 ₪6.  0,0045 ק בסך ישות אקוסטית/חושית בי"ס קורצ'אישור פתיחת תב"ר נג.  א16

 7 ₪  15,000תקציב רגיל. ₪ 030,00 משרד החינוך מקורות מימון:

 8 . דעב םלוכ ?דעב ימ ,61 י. גסר:

 9 ט רופמכ ר"בת ת חי תפ רושיא  -16 ףיעס

 10  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 11 . ₪ 45,000חת תב"ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס בגין בסך .  אישור פתי17

 12  ₪ 15,000 קציב רגילת .₪ 30,000 משרד החינוך מקורות מימון:

 13 .דעב םלוכ ,71 י. גסר:

 14 ט רופמכ ר"בת ת חי תפ רושיא  -17 ףיעס

 15  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 ₪16  0030,0הנגשה אקוסטית בי"ס ויצמן מסך  1323ר הגדלת תב"ר מס' אישו.  18

 17 אושר תיקון לאישור מקורות מימון ₪( ₪15,000. )סה"כ הגדלה  45,000לסך 

 18 ₪  30,000  ₪ 0030,0 משרד החינוך

 19 --------  ₪  015,00  תקציב רגיל

   45,000  ₪  30,000  ₪ 20 

 21   .םלוכ ?דעב ימ ,81 י. גסר:
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 1 טרופמכ  1323 'סמ ר"בת ת לד גה רושיא  -18 ףיעס

 2  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 3  הנשנ קר ונחנא  ?יקוא .תושגנהה לש אשו נה תא שי 17-ו 16 םג .עגר נ. רואש:

 4 ?רדסב .החב שה ןרק ,החבשהל הז תא

 5 .זא 18 םג  ,יוניש .יקוא ?ליגר םוקמב י. גסר:

 6 .ןכ נ. רואש:

 7   .החבשה ןרק אובי  ליגר ביצקת םושרש הפיא י. גסר:

 8יונתן  בניית חט"ב  .8.205מיום  09/20מועצה מפרוטוקול  19לטה מס' ביטול הח.  19

 9 (2ת האומנים )מ.צ. במשכנו

 10  ?דעב ימ .םי יניב תביטח תיינב לוקוטור פמ 91 'סמ הטלחה לוטיב י. גסר:

 11 .דעב םלוכ

 12 ט רופמכ 09/20 הצ עומ לוקוטורפמ  19 סמ ה ט לחה  לוטיב -19 ףיעס

 13  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 14בניית חט"ב רבין   05.8.2מיום   09/20מפרוטוקול  20.  ביטול החלטה מס' 20

 15 (2האומנים )מ.צ.  במשכנות

 16 5.8.20 םוימ  09/20 הצעומ לוקוטורפמ  20 'סמ הטלחה לוטיב ,20 י. גסר:

 17 . דעב םלוכ ?דעב ימ  .ןיבר םייניב תביטח תיינב

 18 ט רופמכ 09/20 לוקוטורפמ  20 סמ ה ט לחה  לוטיב -20 ףיעס

 19  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1ש מגר)גני ילדים ברח' מנחם שניאורסון  4 – 3130.  אישור הקטנת תב"ר מס' 21

 2מקורות מימון₪(  905,220נה ₪ )סה"כ הקט ₪3,250,000 לסך  4,155,220( מסך 101

 3 אושר לאישורתיקון  

 4 ₪  1,000,000  --------- השיכון משרד

 5 ₪  3,155,220 ₪  03,155,22 משרד החינוך

 6 ----------- ₪       94,780 קרנות הרשות

   003,250,0  ₪ 4,155,220  ₪ 7 

 8 . דעב םלוכ ?דעב ימ  .ר"בת תנטקה רושיא ,12 י. גסר:

 9 טרופמכ 1303 'סמ ר"בת תנ טקה רושיא  -21 ףיעס

 10  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 11 60,000ימוד מרחוק בסך רכישת טאבלטים לתלמידים לל  אישור פתיחת תב"ר.  22

 12אמצעי קצה ישת קול קורא "תמיכה ברכ 75%. מקורות מימון: מפעל הפיס )₪

 13 מאמות המידה(  25%לתלמידים ללימוד מרחוק", 

 14  לעפמ ,עגר ריבסא  ינא הפ .םיטלבאט תשיכר  ר"בת תחיפת ראישו ,22 י. גסר:

 15 הדימה  תומאמ הז ,זוחא 25 ,הזמ  קלחו םיטלבאט שוכרל תו רשפא יהשוזיא ןתנ סיפה

 16 יפל םי דימלתל שמשי הזו ₪ ףלא  60 הז ,ר"בתה ז לע חותפ ל םיכירצ זא .תושרה לש

 17  .דעב םלוכ  ?22 דעב ימ .תגשמ הניא ם דיש רפסה יתב לש יופימ

 18 טרופמכ םי טלבא ט תשי כר ר"בת ת חי תפ רושיא  -22 ףיעס

 19  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 20 םחברי 5-ל 7-.  אישור הקטנת הרכב ועדת הביקורת מ24

 21  . חברים 5-ל 7-מ תדת הביקורעו בכרנת הטקה רישוא י. גסר:

 22 ? הלאש לואשל לוכי ינא א. צורף:
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .השקבב ר:י. גס

 2 ?אל ,דהמהווע חדוה יקיצ רבכ ?תרוקי בה בוועדת םויה רבח ימ א. צורף:

 3 .התא ע:”ח. צורי, רה

 4 ?רב ח ראשנ ימ לאוש ינא זא רף:א. צו

 5 ?רבח אל התא ע:”י, רהח. צור

 6 ? בוועדה רבח ימ א. צורף:

 7  .לא יודע ע:”ח. צורי, רה

 8 . לאכימ .הרבח  ידע .רבח יתיא .רבח יסוי י. גסר:

 9 ביחד(  )מדברים

 10 .5-ה הז  .הדידפ יסוי  ?אל .הדידפ י. גסר:

 11 תא ריאשהל י דכ זא רחא םש םתאצמה  אלו אצמנ אל יקיצש ללגב ד ב. מלכה:”עו

 12 ,תוע יסה לדוגל םאתהב סחיה

 13 ,ה מישרהמ םג דחא אצי זא י. גסר:

 14 .5-ל םיד רויו םירבח 6 עגרכ שי זא א. צורף:

 15  .7 היה ,אל ד ב. מלכה:”עו

 16 .רבכ ה נש ינפל חדוה אוה ,7 ןיא א. צורף:

 17 אל .7 ראשנ  היה הז ומוקמב םש איבהל  םיכירצ םתייה לבא ,אל י. גסר:

 18 ,העיס המ דחא דרי זא םתאבה

 19 תא לבקל ,רשק  ילב תמאה דרפנב ,תאזה  הטלחהל ףוריצב לוכי ינא א. צורף:

 20 םאות תמאב  חתפמהש תוארל לכונש  בוועדות םירבחה תמישר

 21 .תרוקיב  תדעומ וישכע ,םיזרכמ תד עומ ונערגש תורמל ןיידע
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . היעב םוש ןיא י. גסר:

 2 םישנא ואו ביש קר הצור התאש המ ל בקת התא ?המ עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 3  .םיאב אל ם הו דותבווע תויהל םיצור  םלוכ .היעבה הז ,לוועדות

 4 ?תודעו הזיא א. צורף:

 5 . ונלש םג ,םכלש קר אל  .הלאכ ינימ לכ ,םיזרכמ ע:”ח. צורי, רה

 6  היהי הזש הז ל ע ונרביד .עבראב םיזרכמ  תדעו תבישי הייתה םויה א. צורף:

 7  .שמחב

 8 .שמחב :רבוד

 9 המ ,םיעיגמ אל  םישנא לבא .יקוא ,רדסב  לבא םדקומ הז שמח םג א. צורף:

 10    ?תושעל הצור התא

 11 ,תובישיה תא  םישל ריע תצעומ תבישי  שיש םויבש םתרמא לבא ד ב. מלכה:”עו

 12 קיפסהל לכו תש ידכ שמחב ,ששב םתוא  תושעל לוכי אל ינא לבא

 13   .תושעל המ ןיא . ריע תצעומ תבישיל עיגהל

 14  .הדובע םוי יתרצ ע ,םוזב םידגנתמ עומיש  לוועדת יתילע 11-ב םויה צורף: א.

 15  אל תודעוה ראש  ?תושעל םילוכי ונחנא המ  ,םיבדנתמ םישנאו נחנא

 16   .טושפ תוסנכתמ

 17 םדא ןב שיש ם ויב ?םיזרכמ תדעו שי רבכ  המכ ,-ב םעפ הז לבא ,ןכ י. גסר:

 18 . ומצע תא ןנכתל ךירצ

 19 ?םדק ומ רתוי אצא םגו עצמאב  הדובע םוי רוצעי םג ינא א. צורף:

 20  ?הרק  המ .הרפוע הנה .רתוי יונ פש רחא והשימ חקית זא ע:”ורי, רהח. צ

 21 ,תוד עוה תא לבקל חמשא ינא א. צורף:

 22  .החמשב י. גסר:
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 המכ וא 10  וישכע הנורוקה ןמזבש םה ל תרפיס םא דעיו לא ינא ע:”ח. צורי, רה

 2 .םינשי ,דוס יה דע םתוא ונצפיש םינג

 3  תמאב זא .הנשה  ונחתפש המ קר ריכזה או ה ,הז תא ריכזה אל לייא י. גסר:

 4  ,ונ ישעש םיצופישה תרגסמב

 5 .24  תא םדוק רוגסנ ואוב ,עגר א. צורף:

 6  .םיענמנ 5 ?ענ מנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ 42 י. גסר:

 7 ם ירבח 5ל  7מ ת רוקיבה תדעוו תנ טקה רושיא  -13 ףיעס

 8   ד עב ועיבצה ה צעומה  ירבח  ראש , וענמ נ  הצעומ יר בח ה שימח

 9  ונצפיש תוכוס  תשפוחב ונחנא ריעה שאר  וישכע ריכזהש ומכ תמאב :רסג.י

 10 םיצפשמ ונחנ א ןגל םיסנכנ ונחנאשכו רי עה יבחר לכב םינג 10 דוע

 11  הרקתל רבכ התו א םיכפוה ,הרקת ,ףוציר  רמואה זש ,ולכו תא שממ

 12 ,חיט י נוקית ךירצש הפיא .הרואת  ,טקרפ .תיטסוקא איהש

 13  טעמכ ,וק םירש יימו יללכ ץופיש םישוע ש ממו .תוחלקמ ,םיתוריש

 14 ,םילשהל קר  םירבד ונל שי ןיידעם שינג  המכ שי ,וצפוש יםנגה לכ

 15 םינש שולשב ונ צפיש ונחנא הככו .ומלשוי  הכונחבו םקלחב ועצובש

 16   .םיקיתווה לכ  ,םינג 43 עטמכ תונוראחה

 17 . ונ ,האלה .בוט ע:”ח. צורי, רה

 35218-רטת מפולקבוע בתוכנית  התאםבת הציבור בשום זיקת הנאה לטו.  אישור רי25

 19 11564בגוש  91החלה על מקרקעין הידועים כחלקה  0285726

 20  תינכותב עובקל  םאתהב רוביצה תבוטל  האנה תקיז םושיר רושיא י. גסר:

 21  שוגב 91 הקלחכ  םיעודיה ןיעקרקמ לע הלח ה 352-0285726 תטרופמ

 22 ?דעב ימ .11564

 23 ?הז המ א. צורף:
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . הז המ ריבסת ע:”ח. צורי, רה

 2 תונבל םיכלו הש 80 ןשוגב םישרגמ ינש  ןיב הלחש תינכותב רבודמ ד ב. מלכה:”עו

 3 לש רבעמ רשפ אל ךירצ אוה הינבה רושי אל יאנתכ .סמש .י תרבח

 4 ינשה הצ קל דחא הצקמ רבעמ ,תו קלחה יתש ןיב לגר יכלוה

 5  ןיקצומ תירק תי יריע תבוטל הז תא עיקפה ל הדעוה ותוא םיבייחמו

 6 תבוטל ה ז ,והז .םולכ אלו רבעמה ת א םוסחל ולכוי אלש ידכ

 7 .רובי צה תבוטל םצעב הז .מהעירייה ערוג אל הז ,העירייה

 8  ?דעב ימ י. גסר:

 9  .בוועדה תינכות הז בגא ךרד ד ב. מלכה:”עו

 10   .דעב םלוכ ?דעב ימ י. גסר:

 11 ט רופמכ ה אנה  תקיז םושי ר רושיא  -25 ףיעס

 12  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 13 : םויה רדסל תפסות

 14תוקף ( במח' התברואה,  70של מר מאיר זריהן )מעל גיל תו אישור הארכת העסק.  1

 15 בהתאם לנוהל משרד הפנים.  31.12.2021עד   1.1.2021-ההארכה מ

 16  ןהירז ריאמ רמ  לש ותקסעה תכראה רושי א .תופסותל עגר רבוע ינא י. גסר:

 17 . דעב םלוכ ?דעב ימ  1 ףיעס ,בוט .07 ליג לעמ

 18  ריאמ  רמ  לש הקסעה  תכראה  רושיא  - םויה  רדסל תפסותב  1 ףיעס

 19 ט רופמכ ןהירז

 20  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 21ז"ל, ספטל ע"ש מקס )מרדכי( נחמני  .  אישור קריאת שם אולם הספורט ברח' יו2
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 נה ש 40-בעיר למעלה מ ולם לטובת בני הנוער והתושביםשהפעיל את הא

 2 סקמ םש לע לטפ סוי 'חרב טרופסה םלוא  םש תאירק רושיא 2 ףיעס י. גסר:

 3 .דעב םלוכ ? דעב ימ .ל"ז ינמחנ יכדרמ

 4  טרופסה םלוא םש  תאי רק רושי א -םויה  רדסל תפסותב  2 ףיעס

 5 טרופמכ  - ל "ז ינ מחנ  (יכ דרמ) ס קמ  ש"ע לטפסוי 'חרב

 6  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 7)בי"ס .  אישור פתיחת תב"ר הצטיידות לקיום למידה דיגיטלי ולמידה מרחוק 3

 8 6,000יל תקציב רג ₪ 94,000 משרד החינוך: ₪. מקורות מימון 100,000יצמן( בסך ו

 ₪ 9 

 10 ילטיגיד ה דימלטיידות לקיום צה ר" בת תחיתפ רושיא 3ף יעס י. גסר:

 11   .דעב םלוכ  ?דעב ימ .(ןמצ יו ס"יב) קוחרמ הדימלו

 12 ט רופמכ -ר"בת  תח יתפ רושי א -םויה  רדסל תפסותב  3  ףיעס

 13  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 14בתי"ס )ות לקיום למידה דיגיטלי ולמידה מרחוק .  אישור פתיחת תב"ר הצטייד4

 ₪15. תקציב  1,250,000מימון: משרד החינוך  ₪. מקורות  1,330,000יסודיים( בסך 

 16 ₪  79,800רגיל 

 17 הדימלו ילטיג יד הדימל םויקל תודייטצה  ר"בת תחיתפ רושיא 4-ו :י. גסר

 18 .דע ב םלוכ ?דעב ימ .קוחרמ

 19 ט רופמכ -ר"בת  תח יתפ רושי א -םויה  רדסל תפסותב  4 ףיעס

 20  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ
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 2020  רבמבונב 4    12/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .  אישור פרוטוקולים: 26

 2 16.9.20ועדת מל"ח מיום 

 3 29.9.20ועדת מל"ח מיום 

 4 11.10.20מל"ח מיום  ועדת

 5מסוכנים   וק עמודים במבנים זהחלטה בדבר שיפוץ מבני ציבור וחיקבלת  40/20רז מכ

 6 16.9.20 מיום

 7אומנים ב' במשכנות -בות ביניים א' וקבלת החלטה בדבר בניית חטי 42/20ז מכר

 8 16.9.20מיום 

 9ת כלי תכולקבלת החלטה בדבר קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות,  28/20מכרז 

 10 18.10.20יפוט העיר מיום  ודיים בשטח שים ייעאצירה כתומ

 11במוסדות ת חשמל רכות וביצוע עבודוקבלת החלטה בדבר אחזקת מע 20/43מכרז 

 12 18.10.20ציבור וחינוך מיום 

 13 ?דעב םלוכ  ?דעב ימ .םיזרכמ ,ח"למ  דתעו .םילוקוטורפ רושיא י. גסר:

 14 . םיענמנ .ענמנ ינא א. צורף:

 15   .בוט ברע .םייסנ ו ז תיבויח חורבו .םיענמנ 5 י. גסר:

 16 ט רופמכ םילוקוטורפ רושיא  - 26 ףיעס

 17   דעב ועיבצה  הצעומה י רבח  ראש וענמ נ  הצעומ יר בח ה שימח

 18 הבישיה ףוס

 19 


