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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 יוניב  3                                                        06/20 ייןמן המנ אל  בת מועצהשיי

 1 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 2 מן  המניין   אלפרוטוקול ישיבת מועצה 

 3 06/20 מס'

 4 תש"פ  ןויס' באי,  2020 ינ ויב 03ביום  ד', 

 5 

 6  משתתפים:

 7 ראש העיר  -  מר חיים צורי •

 8  סגן ראש העיר -  מר מנשה צורף •

 9 סגן ראש העיר -  מןי רוטמר אב •

 10 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ •

 11 ירראש העמשנה ל -  מר יוסי פדידה •

 12 הצעומ רבח -  רבנע בירי רמ •

 13 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ •

 14  הצעומ תרבח - בומימחר הנירמ 'בג •

 15 חברת מועצה -  גב' עפרה רוסמן  •

 16 הצעומ תרבח -  רפפ הליה 'בג •

 17 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר  •

 18 הצעומ תרבח -  ינשוש ידע 'בג •

 19 הצעומ רבח - רשיבא הקיבצ רמ •

 20 :םירסח

 21 הצעומ רבח -  רהוז רמוע •

 22 הצעומ רבח -  ןאהד ריאמ •

 23  :פיםנוספים משתת

 24 העירייהמנכ"ל  -  גסר מר יריב •

 25 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ-ןבעו"ד  •
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 1 תיטפשמ תצעוי תרזוע -  לגס יליג ד"וע •

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

 3 הרכזת ישיבות המועצ -  גב' אורלי גנון •

 4 ם:על סדר היו

 5 .קשמב םירדסהה תונקת י"פע 1202 תנשל הנונראה וצ רושיא .1

 6 םירדסהה 'קתל 13 'קת -קיר סכנל הנונראמ רוטפ ןתמ יאל ,הטלחה תלבק רושיא .2

 7 .(הנונראמ החנה) הנידמה קשמב

 8 חכויש דלבו סכנה לעב תריטפ דעוממ ,םישדוח 6 לש הפוקתל , ןובזע סכנ טעמל

 9 .וז הפוקתב קיר היהש

 10 םירדסהה 'קתל 12 'קת -שדח ןיינבל הנונראמ רוטפ ןתמ יאל ,הטלחה תלבק רושיא .3

 11 .(הנונראמ החנה) הנידמה קשמב

 12 תטלחהל ףופכב םיידוסיו םייללכ םיצופישב סכנל רוטפ ןתמל הטלחה תלבק רושיא .4

 13 .םיצופיש תדעו

 14 ר ו ט ו ק ו ל פ

 15 וצ רושיא םויה רדס לע .המניין ןמ אלש הצעומ תבישי םע ליחתנ זא י. גסר:

 16  ,הפ הצור התא ,יצנב .קשמב םירדסהה תונקת י"פע 2021 תנשל הנונראה

 17 2 ףיעסב הנונראה וצ רושיאב אבה דומעב ,ףיעסב .הנטק הרעה לכ םדוק ד מלכה:”עו

 18 םישוע ונחנא םינשה לכ הזש קיר סכנל רוטפ ןתמ יא בוש םירשאמ ונחנא

 19 אל הז .םישדוח 6 דע ףיסוהל לש הפוקתב עיזבון סכנ טעמל ,הנורחאל

 20 לעב תריטפ דעוממ םישדוח 6 דע יותכול להי הז ,םישדוח 6 תויהל בייח

 21  .תאז הפוקתב קיר היה אוהש חכויש דבלבו סכנה

 22 ?םדוקה וצב היהש הממ הנוש הז המ א. צורף:

 23 ,דע טושפ .דע הלימה .דע תפסותה תא קר ,רבד ותוא הז .הנוש אל ,אל ד מלכה:”עו

 24  .3 קר כול להיותי הז ,םישדוח 6 תויהל בייח אל הזש ,הפוקת הזש

 25  ,לבא 21 לש וצה לע רבדמ התא א. צורף:

 26 יא ויהי אלש ידכ לבא ,םג ןבומ הז ןורקיעב ,הנשמ אל הז .21-ל הז ,אל ד מלכה:”עו
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 1 םא תויהל ךירצ אל הז ,6 לבקל בייח ינא דיגיו םדא אובי םא םג .תונבה

 2 היהש ומכ רבד ותוא אוה וצה ראש לכ יבגל וישכע .הרידה תא ריכשי אוה

 3 דרשמ י"פע םיביוחמ ונחנאש זוחא 1.1 לש האלעהל טרפ ,ץוח הנש ינפל

 4 .ולש בישחתל םאתהבו םינפה

 5 תאו הנונראב בויחב םיסכנה יחטש לש בושיחה יללכ םג םיפרוצמ 

 6 תניחבמ םהל עיגמ המ ועדים ישנאש ידכ םיפרצמ הככ ונחנאש םירוטפה

 7 ךרד .תרדוסמ הלבטב תוטרופמ הפ תוחנהה לכ תא שי .תוחנהל תואכזה

 8 רתאל הלוע ריעה תצעומב הטלחה תלבק רחאל הזה רמוחה לכ בגא

 9  .םיבשותה לכ לש ןויעל המש אצמייו טנרטניאה

 10 לע ?הכול לע וא דרפנב ףיעס לכ לע ךירצ ?עיבצהל רשפאש וא תולאש שי י. גסר:

 11 .וצה לכ

 12 ףיעס לכ רשאת ?המ עדוי התא .וצה תא רשאמ התא .וצה לכ לע ,אל ד מלכה:”עו

 13 .דרפנב

 14 .ףיעס לכ לע עיבצנ ואוב זא .יקוא י. גסר:

 15 הרעהה יבגל ,יצנב ,לכ םדוק ,הככ זא .םירבד המכ .שנייה ,עגר ,עגר א. צורף:

 16 יבגל ידדצ תצק אשונ הזש ןיבמ ינא ,טנרטניאה רתא יבגל ךלש הנורחאה

 17 בייח ינא ,2020 לש וצה תא םימי המכ ינפל יתשפיח לבא ,המצע הנונראה

 18 .שיגנ דימת אל הזש טנרטניאה רתאב קסועש ימלו רבדב םיעגונל רמול

 19 ינאו .וכותב ןכותל עיגהל לק דימת אלו תוליפנ הווח הזה רתאה רמולכ

 20 הזש אדוול יאדכ זא טנרטניאב קוח יפל עיפוהל ךירצ הזכ רבד םאש חינמ

 21 .שיגנו ליעפ

 22 םיכלוה ונחנאש ןיבמ ינא ,תויללכ תורעה אוהש ינש רבד וישכע 

 23 הזה הרקמב תולאש וא תויללכ תורעה המכ ינא זא ףיעס ףיעס עיבצהל

 24 .תירבזג וא ריעה שאר ,בישיש ימל

 25 םצעב ונל רכומש היבגה זוחאב בשחתהב בל םימש ונחנא םא הז דחא

 26 המכב הז לע תונעל יםעדוי םתא םא תעדל הצור יתייה ,תומדוק םינשמ
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 1 המ .זוחא 1.1 לש האלעה תובקעב הנונראמ תוסנכהה תולעל תויופצ

 2 רמולכ .הזכ הרקמב מועצה להתנגד לש וא דגנתהל עירייה לש תלוכיה

 3 הצעומכ תורשפא ונל שיש וא ימוג תמתוח ןאכ םישמשמ ונחנא םאה

 4 תויריעש ןיבמ ינאש ךכל בל םישב רמוא ינא הזו .תאזה האלעהל דגנתהל

 5 דרשמ רושיאל ףופכ הז םאהו ,תאזה האלעהה תא ורשיא אל תורחא

 6 םאה הצעומה לש הטלחהה המ ,םינפה דרשמ רושיאל ףופכ אל ,םינפה

 7 .הלעא מל איהש טילחהל תינרבוס איה

 8 הפ תתל טושפ היהי אלש חינמ ינאו תיללכ תצק איה תישילשה הלאשהו

 9 שי לעירייה רבד לש ופוסב םא ןיבהל יתוא מעניין לבא ,תטרופמ  הבושת

 10 םיטילחמ ונחנא םא ,הלעמ אל וא הלעמ איה םא טילחהל תורשפא

 11  .ךרוצה עבונ הפיאמ ,םילעמ ונחנאש

 12 םילעמ זא תורשפא םינתונש יטמוטוא והשמ אל הזש חינמ ינא רמולכ

 13 רמוא ינא הז תאו .רתוי תובגל ךרוצה עבונ הפיאמ ,המ רמולכ .םתס

 14 קר אל הארנכ ,הבורקה הפוקתהש ךכל םיעדומ ונלוכש הזב בשחתהב

 15 הטושפ אל הפוקת היהת תובורקה והשמו הנשה אלא םיבורקה םישדוחה

 16 .הדות .ןיקצומ תירקב םג חטב ,לארשיב באה יתבל

 17 תוימוקמ תויושר 15 שי .רדס השענ דימתל תחא םעפ אוב לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 18 ןהו םינפה דרשמ לש ונחלושל תוכומס אל ןהו תוקזח תויושר תובשחנש

 19 המכ דירוהל תולוכי ןה ,תולעהל תולוכי ןה .תוצור ןהש המ תושעל תולוכי

 20 אל םג ןה הזמ רתוי ,ללכב תוכייש אל ןה רוציקב ,תושעל .תוצור ןהש

 21 .ימוקמה ןוטלשל תוכייש

 22 םירבדמ ,הקיטילופ וישכע םירבדמ אל ונחנא םא םעפ לכש הז זא

 23 ןתוא לאוש אל דחא ףאו תוצור ןהש המ תושעל תולוכי ןה זא תוניצרב

 24 תוכומסש תויושרל ללכב תוכייש אל םג ןה ימצע לע רזוח ינא .רבד םוש

 25 תויושר שי זא .דחא רבד הז .םינפה דרשמל אלו ימוקמה ןוטלשל אל

 26  .תולעמ ןכ ,תולעמ אל ,תולעמ ,תוצור ןהש המ תושעל תולוכיש תוקזח

 27 תא ונרשיאשכ םתאש דואמ לבחו דימתל תחא םעפ הצור ינא וישכע

 28 הברה שיש ךתיא םיכסמ ינא היעבבש ימ זא ,הפ םתייה אל ביצקתה



5 
  ין ית מוצקריית קיעיר

 2020 יוניב 3                                                         06/20 ייןמן המנ אל  בת מועצהשיי

 1 ינימ לכו ורטופ גוזה ינב ינש ילוא םקלחב .היעב םהל שיש םיבשות דואמ

 2 השקב שקבל םילוכי םה ,רייהיע יקוח ,לש םיקוח שי הלאכל .הלאכ

 3 דרשמשה בוגב אוה ת"לחב אל וא ת"לחב דחיב םהלש רכשה םאו החנהל

 4 .החנה םילבקמ אל םה זא אל םאו ,החנה םילבקמ םה זא השרמ םינפה

 5 לע רבדל הצור ינא ,םיבשותהמ דחאו תחא לכ לע רבדל אל הצור ינא לבא

 6 לש בצמה המ עדוי אל ללכב התא .ללכב םכתא תניינעמ אל ריעהש ,ריעה

 7 שמח הפ תבשי רהוז רמועל תרוכשמ תתל הצור ינאש תבשחשכ ,ריעה

 8 דועו .אל ךל יתינע ינאו ?בעירייה ףסכ ןיא ,המ זא יתוא תלאשו םימעפ

 9  .אל ךל יתינע ינאו לאוש התא המל יתנבה ינא .יתוא תלאש םעפ

 10 הצורש ריע ,ךופה תכלוה החסונה ונלצא ,וניבתש דימתלו תחא םעפ

 11 הנונרא זוחא 80-ל 75 ןיב ךרעב הכירצ םימה לעמ ףוצלו םייקתהל

 12 ?ךופה הז המל .ךופה קוידב הז ונלצאו ,םיבשותהמ הז רתיה לכו םיקסעמ

 13 .תרחא םעפ הז לע רבדנ

 14 םיטקיורפה לע הבישיב הפ םושלש ונבשי .םכתא ןיבמ אל ינא ןכלו

 15 תואשרה ונלביק ונחנא זול שידקב הזה ידוסיה ס"היב קר ,םישוע ונחנאש

 16 רתויב לוזהו זרכמ ונאצוה ,לקש מיליון 15 לע ךוניחה דרשממ תויביצקת

 17 ס"היב תא רומגל לקש מיליון 5 וישכע ונל רסח .לקש מיליון 20 היה

 18 ,הזה זוחא 1.5-ה לע רבדמ אל ינא ?הזה ףסכה תא איבנ הפיאמ .ידוסיה

 19 .המכ לא יודע ינא ,לקש 50 הנשב ילוא אצוי דחא לכל הזש הזה שוקשקה

 20  .העירייה לע רבדמ ינא ,הז לע אל

 21 ועדתש תוחפל לבא דמחנ הז ,דמחנ הז ,דמחנ הז היציזופוא םיעדוי םתא

 22 .תודבועה תא

 23 .ךתוא לאוש ינא זא א. צורף:

 24 דיגהל דחא רבד דוע הצור ינאו םישרקה לע בצמב ונחנאש ןה תודבועה זא ע:”ח. צורי, רה

 25 ,םיניינב המכ הארת ,הצור התא המ יל םירמואש םישנא שגופ ינא ,ךל

 26  .םילבקמ םתא הנונרא המכ הארת ,םיניינב לש הבוג הזיא

 27 אוה ישימח םויבו עדוי רבכ םינפה דרשמו עדוי התא םא לא יודע ינא זא

 28 תירקב רוגל םויה תסנכנש החפשמ לכ ,הזב ןודל םעפ דוע הפל אב
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 1 יכ לקש 3,000-ל 2,500 ןיב לש יתנש בגירעון איה ןיקצומ תירק ,ןיקצומ

 2 .םימלשמ םהש הנונראהמ רתוי הז החפשמ התוא לע ונל שיש תואצוהה

 3 לכ .יוניב יוניפה לכ םע ונקספה םג הז ללגב ונחנא ?העניין תא ןיבמ התא

 4  .הז תא עדוי םינפה דרשמו לגירעונות ונתוא איבמ בשות

 5 ןוירק תונבל ןיבל המלש הנוכש תונבל ןיב לדבהה תא ןיבמ התא זא

 6 מיליון 17 לבקמ אוה הנש לכ קילאיב תירקבש עדוי התא ?קילאיב תירקב

 7 אל ,רפס יתב אלו םידלי ינג םהל ןתונ אל אוה ,הנשה תליחתב ק'צ לקש

 8  .םולכ םהל ןתונ אל ,הפשא םהל הקנמ

 9 .החוור ד מלכה:”עו

 10 .לעירייה םינתונ םיק'צ קר ,ןוירקה לע רבדמ ינא .םילבקמ אל םה םולכ ע:”ח. צורי, רה

 11 4 תונבל םיפידעמ ונייה זא םילוכי ונייהו םוקמ ונל היה םאש ךל רורב זא

 12 דימתלו תחא םעפו העירייה לש בצמה הז זא .םילדגמ אלו םינוינק

 13 .הז תא ומינפת

 14 ,וליאכ ?הככ תיחצנ תולהנתה הז המ א. צורף:

 15 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 16 ,שדוחב וילא העלקנ שהעירייה אל בצמ גיצמ התא לאוש ינאש המ א. צורף:

 17 ,םיישדוח

 18 ,הנש לכ איה ,הנש לכ איה .אל ,אל ,אל ע:”הרי, רח. צו

 19 יפל עובק ןפואב תינוערג היהת ,הנשל הנשמ להנתת ןיקצומ תירק תייריע א. צורף:

 20 .רמוא התאש המ

 21 הזב ןיבמ התאו תונורתפ ךל שי םאו .קדוצ התא ?המ עדוי התא .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה

 22  .ונל עייסתש םינכומ ונחנא

 23 .דואמ חמשא ינא א. צורף:

 24 .השקבב ע:”ח. צורי, רה
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 1 ,רמוא ינא לבא לוורשב הפ םיאצמנ אל םה א. צורף:

 2 .היעב ןיא זא ע:”ח. צורי, רה

 3 ןקת ,םג הלביקו הנש ידמ יתנבהל ןיקת לוהינ סרפ תלבקמ וזה ייההעיר א. צורף:

 4 ןתינ המ יפל ןיבהל הסנמ ינא זא .הנורחאה הנשב םג ,העוט ינא םא יתוא

 5 .ןיקת לוהינ סרפ

 6  ,עודי ןוערגה יכ ינשל דחא רושק אל הז ע:”רה ורי,ח. צ

 7 .חמשא ינא תחנבו יל ריבסת זא א. צורף:

 8  .ךל ריבסמ ינא זא ע:”ח. צורי, רה

 9 ,יתלאש יתאב וליאכ יתוא ףקות התא א. צורף:

 10 דרשמב דחא לכ יכ ןיקתה לוהינל רושק אל ןוערגה .ךל ריבסמ ינא זא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 11 .וזכ הרוצב המצע תא קיזחהל הלוכי אל איה ונלש יהשהעירי עדוי םינפה

 12 הכול ונחנאש םיבשוח ויה םינפה דרשמב םא .עודי הז םינפה דרשמב

 13 לוהינ םילבקמ ונייה אל זא בגירעונות תויהל ונל רוסאו רדסב ונלצא

 14  .ןיקת

 15 יוניפל רשקב וישכע הלודג דואמ הבישי ונל הייתה .בצמה תא םיעדוי םה

 16 .יוניב יוניפ ףא ורשאת לא ,םיקדוצ םתא םירמוא םה ,םהל ונרמאו יוניב

 17 םיתבה תא תונלב םיצור םישנא דחא דצמ ?דמוע התא הפיא ןיבמ התא

 18 תוריד 200 סרוהש דחא לכ דחא רבד ןיבתש .השדח הריד לבקלו םהלש

 19 ?םיכלוה ונחנא הפיאל ?קוידב הפיא .רויד תודיחי 1,000 הצור אוה

 20 הפ ונבנשכ וישכע רמוא התאש המ עודי היה אל הז .יוניב יוניפב הז א. צורף:

 21 ?תושדח תונוכש

 22 ,המ לע ?השדח הנוכש לע רבדמ התא ע:”ח. צורי, רה

 23 .תסלכאתמ וישכעש הינבה לע רבדמ ינא א. צורף:
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 1 הייתה המ עדוי התא .והשמ ךל דיגהל הצור ינא ?המ עדוי התא זא ע:”ח. צורי, רה

 2 ןיבמ אל התא .םש םינוינק קר יתיצר ,דחא ףא יתיצר אל ?ילש המחלמה

 3 לארשי יעקרמק להנימ לש ,לארשית נידמ לשם יחטש הז םשם יחטשהש

 4 יאבצה הנחמה תא איצוהל ידכ הנש 20י נפל והיש תובירמהו םכסההו

 5 והשמ וא רחסמ וא הישעת לש רטמ תתל וליפא ומיכסה אל םה ,הזה

 6 .ףסכ הברה םישוע םה םש יכ תוריד קר וצר םה .םהזמ אל עדוי התא

 7 םילדגמה תא תונבל הצור יתייה אל ינא םאש וישכע בשוח תמאב התא

 8 הנידמה ?ילש אבא לש המדא הז ?םינבנ ויה אל הלאה םילדגמה ,הלאה

 9 ןולחכ ןודא לש הזה ףרטאה םע םגו תונורחאה םינשב דחוימב ,הטילחה

 10  ,וילא םלועה לכ תא חקלו וילאן ונכתה תא חקל אוהש םגו

 11 .הבר החמשב ותיא םלטצמ ךתוא רכוז ינא א. צורף:

 12 לכ ,תתל לוכיש ימ לכ םע םלטצא ינא ,םלטצא ינאש חטב ?רושק הז המ ע:”ח. צורי, רה

 13 ךיא ןויער איבת םא ךתיא םג ,ותיא םלטצא ינא ףסכ יל תתל לוכיש ימ

 14 ?ינשל דחא רושק הז המ .ךתיא םג .ךורבהמ םיאצוי ונחנא םואתפ

 15 רבח התאש ךל דובכה לכ םע ,הנידמ תומדאב .הנידמ תומדא הלא לבא

 16 התא .תונבל הצור אל ינא דיגהל לוכי אל התא ,ריע שאר ינא וא הצעומ

 17 היה יל אל .המש םינוינק ינש תושעל ףיכ יל היה .הז תא דיגהל לוכי אל

 18 אלמ ונל היה יכ ףיכ היה ביבסמ םירגש םירחאה םיבשותה לכל ,ףיכ

 19 לש הזה רוזאה תא תונבל ידכ ונל היה המחלמ הזיא עדוי התא .ףסכ

 20  ?ירוטקיו

 21 ימ ,םינוב םישנא .יוור רוזאהש וישכע העורג רתוי דוע תירקיעה היעבהו

 22 לסרפוש תא הארת .ולש קסעה תא ריכשמ ישוקב אוה םויה הנובש

 23 ,הקירמא דע הפמ םיחטש םש םהש לי ,ירוטקיו די לע םש וישכע וחתפש

 24 הארנ הכול אל ,טושפ ךכ לכ אל הז זא .םתוא ריכשהל םיחילצמ אל םה

 25לא  ינא ?שהייתה האבה הלאשה המ ,בוט .טושפ הכול ךכ לכ אלו דורו

 26 .רבכ זוכר

 27 האלעהה תובקעב הלועש הסנכהה תא ךירעהל םיעדוי םתא םא יתלאש א. צורף:
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 1 .תאזה

 2 ?הז המכ .יצחו שורג הז יתעדל .לא יודע ינא ע:”ח. צורי, רה

 3 ,לע רבדמ התא .מיליון יצחה תוביבסב והשמ רואש: .נ

 4 ,זוחאה לש וזה האלעהה לע ע:”י, רהח. צור

 5 הז בורה ירה .בוש ,יולת .תוחנה םע ויהי םקלח ירה לעופב האוכלוסייה נ. רואש:

 6 .ןהינימל תוחנה הז לע לח םירוגמ ,םירוגמ

 7 הרוצב הנתשה אל םיסימה ימלשמ יפוא ,האוכלוסייה יפוא לבא ,ןכ א. צורף:

 8 ,2020 ןיב חינמ ינא תיטמרד

 9 רשאמ השק רתוי הברה היהת תאזה הנשהש םיפוצ ונחנא .בצמה הנתשה נ. רואש:

 10 ונחנא .2021-ל הז םירשאמ ונחנא וישכעש המ ,2021 זאת אומרת ,םינש

 11 רוטפ שיגמ התא זא 2020 תנש לש האצות הז םצעבש 2021 תנשבש םיפוצ

 12  ,תוסנכה ךמס לע

 13 .האבה הנש תליחתב השקבה תא שיגהל לוכי אוה י. גסר:

 14 .2020 ךמס לע הז םצעב הלש תוחנהה 2021 ?יקוא .2020-ב ךל ויהש נ. רואש:

 15 םינשב ונתנ רשאמ תולודג רתוי הברה תוחנה תתלניאלץ ש םיפוצ ונחנא

 16 ,מיליון 26 ,25 לע דמוע םיבויחהמ תוחנהה ללכ םע ונחנא םויה .תומדוק

 17 .הובג רתוי הברה היהי הזש אוה יפצה זא ?יקוא

 18 והשמ לע ןאכ תרביד התא .הלחתהמ ליחתנ אוב ,רשק םוש ילב לבא

 19 סייטה קושב םיארוקש המ הז רמוא הווה ,םירדסהה קוחב ןגועמ אוהש

 20 תא ריאשהל םצעב הז ?יטמוטואה סייטה םצעב הז המ לבא .יטמוטואה

 21 תא תונשל אלו הנונראה תא תולעהל תורשפא ךל ןיאו תויה ,ךלש היבגה

 22 לבקנ אל ונחנאו גירח רושיאל בקמ התא ןכ םא אלא םינושה םיגוויסה

 23 םצעב הז הזה זוחא 1.1-ה לכ, השוע הזש המ לכ םצעב זא ,רבד הזכ

 24  .ולש ילאירה ךרעה לע ,ףסכה לע רומשל

 25 תושר לבא ,תורשפא ונל ןיא ונחנא ,לע תרתוומש תושרש אומרתת זא
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 1 רסוח אל הז .הנונראה לש התחפה םצעב תאז הזכ רבד לע הרתיוש

 2 הכירצ התחפהו התחפה םצעב אלא האלעהה לע רתוול אל הז .האלעה

 3 .םינפה דרשמל ש רושאי לבקל םגו ןאכ לבקתהל םג אובל

 4 דיגנ םצעב ונחנא ןוזיא יקנעמ ילבקמכ ,םיכמתנכ ונחנאש ךמצעל ראת זא

 5 ,רתוונ ונחנא זא ,םיבשותל ונחנא םידמחנ הזיא ,יפוי הזיא תויהל ליבשב

 6 שיש תואצוהה לכ תאו תויולעה לכ תא הסכי אלש דואמ ןטק םוכס הזשכ

 7 וישכע הזכ רבד ונל ורשאיש ךל הארנ  ?הארנ הז ךיא .תאזה הפוקתב

 8 המ לע וא תאזה הפוקתב הרוקש המ לע הרזעל תוכבל םיאב ונחנאשכ

 9 ,טעמ דוע ונחנאש

 10 יכרטצת הארנכ טושפ ,האלעהה תא עצבל אל תורשפא ךל שי זאת אומרת א. צורף:

 11 ,םירבד הברה םלשל

 12 .תורשפא יל ןיא נ. רואש:

 13 .היה םא הרמא איה .תורשפאה תא הל ןיאש הרמא איה ,אל :י. מרקוביץ

 14  .םירדסהה קוח י"פע איה תפסותה ,ךל הריבסמ םעפ דוע ינא נ. רואש:

 15 ?הצעומ רושיא ללכב רבוע הז המל זא א. צורף:

 16 ,יתעדל הז השעמל נ. רואש:

 17 .לוקוטורפל קר הז י. מרקוביץ:

 18 .יטמוטוא הז .לוקוטורפל הז יתעדל נ. רואש:

 19 ,הנונראה וצ כה:מלד ”עו

 20  .לוקוטורפל הז י. מרקוביץ:

 21 תצעומ לש רושיא רובעל ךירצ אוה ןכלו רזע קוח ומכ אוה הנונראה וצ ד מלכה:”עו

 22 קוח תא תקקוחמ איה ,תסנכה ומכ תלעופ וישכע ריעה תצעומ .ריעה

 23 .םיסימה וצ ,רזעה קוח ,הנונראה
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 1 אל םינפה דרשמ רבד לש ופוסב דגנתת איה םא םגש רמוא התא זא א. צורף:

 2  ,רשאי

 3 ודיגי ,רושיאל 2021-ב ,הנש דועב ביצקתה תא איבהל ךירצ התא יכ ,ןוכנ ד מלכה:”עו

 4 ךל םירשאמ אל ?הנונרא תילעה אל ,הא ?הנונראה לע תיבג המכ .יקוא

 5  .התיבה ךל .ביצקתה תא

 6 ,הנורחא הלאש .בוט א. צורף:

 7 :םיביכרמ ינשמ תבכרומ איה ,ילינ הליחתה ,האלעהה בגא ךרד וישכע ד מלכה:”עו

 8 ,רכשה תיילע

 9  .ןכרצל ריחמה דדמו .קוידב נ. רואש:

 10  .ןכרצל ריחמה דדמו ד מלכה:”עו

 11 .םהלש עצוממה הז ש:רואנ. 

 12 .קשמב רכשה תיילעל םאתהב הז ,אל הז זאת אומרת ד מלכה:”עו

 13  .תושרה לכל ותוא םיעבוקו םישוע םהש בושיח הז י. מרקוביץ:

 14 .הז ןיבל הז ןיב עצוממ טושפ הז ,החסונ שי  נ. רואש:

 15 הכול ךס .2020-ל לקש מיליון 250 ונלש ביצקתהש ףיסוהל הצור קר ינא י. גסר:

 16 ושעת וישכע .זוחא 40 איה םירוגמ הנונרא לש ביצקתה ךותמ היבגה

 17 ךותמ זוחא 40-ה תא וחק ,מיליון 250 ךותמ זוחא 40 הז המכ ןובשח

 18 ודירות וישכע .הנש לכ ונל ןתונש הזה זוחאה ןתונ המכ וארת ביצקתה

 19 הזש וארת זאו הלאה םירבדה לכ תא ודירותו םירוטפ ודירותו תוחנה

 20  .יצחו שורג

 21 לואשל חמש יתייה ,עוצקמ שיא אל ינא ,חמש יתייה .ילש הנורחא הלאש רף:א. צו

 22 שאר וא המוקמב הנעי ל"כנמה ילוא ,החוורה תקלחמ תלהנמ תא

 23 לש ,תוחנה לש הלבטה תא חינמ ינא ףכית רשאנ ונחנא .העירייה
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 1 .םהינימל םירוטפה

 2 םידבוע אלש םירוה ,וילא ונלעקנש טושפ אלה בצמה רואל םדוק תרכזה

 3 יהשוזיאל וכזיש ריבס האלה ןכו ורטופ וא ת"לחל ואציש םישנא וא

 4 רמולכ ,רבד לש ופוסב םיסג דואמ דואמ םיניחבת הזש היעבה .הלקה

 5 תואצוהל שרדנ ןיידע ,רטופ אל וא ת"לחל אצי אל םדא ןבש כול להיותי

 6 עגרכ יםרשאמו נחנאש הלבטהש םיבשוח םתא םאה .תודבכ דואמ

 7  ,דדומתהל תלגוסמ

 8 ?הנונראה וצ ףוסבש הלבטה ?הלבט וזיא :לכהד מ”עו

 9 ,םירוטפה לש .ןכ א. צורף:

 10  .קוחה י"פע תוכנ לש םירוטפ הז תאזה הלבטה ד מלכה:”עו

 11 .החישק הלבט וז א. צורף:

 12 ידכ הז תא ונתצמתו ונחקל טושפ ,הנונראב תוחנה םירדסהה קוח שי ד מלכה:”עו

 13 .שיגנ היהיש

 14 .תמסרפתמ איהש הלבט שיו הסנכה ןחבמ אוה תוחנהה ןחבמ י. גסר:

 15 דרשמ .םדא ןבה לש תואצוהל םיסחייתמ אל ונחנא ,ןיבתש לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 16 םתס חיוורמ םדא ןב םא יכ ,ולש תוסנכהל סחייתהל ונל רשפאמ םינפה

 17 20,000 לש תואצוה ול שי אוהו לקש 10,000 וא 7,000 חיוורמ גוז אמגוד

 18 .הלאה םיניינעב ברעתהל תורשפא ןיא ונל ,לקש

 19 תתל רשפא ויפלש ונל ןתנ םינפה דרשמש הלבטה יתוא לאוש התא םאו

 20 החנה שקבל אבש ימ יכ הפרחו השוב איה ושיכע ךל רמוא ינא ,החנה

 21 ,תכלל לוכי רבכ אוה זא רשאמ םינפה דרשמש תואלבטה יפל החנה לבקיו

 22 ןב הז וזה הלבטה תא השעש ימ .דיגהל הצור אל ,ןאל עדוי אל ,עדוי התא

 23 .הלבטה תא ושע הלא .שדוחבל קש 4,000 חיוורהל הז המ עדוי אלש םדא

 24 ,החנהל תואכזה ןיב דירפמ לקש ,לקש לע םישנא םימעפלש בושחת י. גסר:



13 
  ין ית מוצקריית קיעיר

 2020 יוניב 3                                                         06/20 ייןמן המנ אל  בת מועצהשיי

 1 ללגב אל .הנונראב החנה לקש מיליון 22 םינתונ ונחנא ,דחא רבד ןיבתו ע:”ח. צורי, רה

 2 םיכנ הז .ונל הביתכהו הטילחה הלשממה יכ אלא םיבוט םירוחב ונחנאש

 3 יל ןתונו הבוט יל השוע אוהו .לקש מיליון 22 ,ינימ לכ ,עדוי התא ינימ לכו

 4-ה תא שייקח  ?יל השוע אוה הבוט הזיא .לקש וןמילי 15 לש ןוזיא קנעמ

 5יותר  איצומ יתייה יל ןימאת ,מיליון 20-המ תובלג יל ןתיו לקש מיליון 15

 6 .הז אל אוה בצמה זא .15-מ

 7 רמולכ ,ןיא ?הלעמלמ ךילע םילפונש לבא םיניחבת לע לפונו םק הז ףוסב א. צורף:

 8 ,םיינטרפ םירקמלבחון  הלוכיש לשמל תוחנה לש הדעו ךל שי

 9 .קוח י"פע יטמוטוא הז .קוח י"פע נ. רואש:

 10 .יטמוטוא סייט הז כה:ד מל”עו

 11  ,םילפונ אלש םיינטרפ םירקמ א. צורף:

 12 הזיא םואתפש החפשמ הזיא הלילחו סח םא אלא .םיינטרפ םירקמ ןיא ד מלכה:”עו

 13 .תולבגה ינימ לכ םע תדחוימ הנקת שיו תדחוימ האצוה הזיא וא הלחמ

 14 הז םא .זוחא 20-ה תא ןהל שי תוירוה דח דיגנ הז םא ,הזה בור לבא

 15 סייט םה הלאה םירבדה לכ .זוחא 25-ה תא םילבקמ הסנכה תחטבה

 16 1,500 דע ךרעב דע הז זא .תיבב שי םירייד המכ ,תוסנכה המכ ,יטמוטוא

 17 .םדא ןבל

 18 .תרדוסמ הלבט שי י. גסר:

 19 .בותכ הכול .תנכותמ הכול .100 דע 80-מ ,זוחא 80 דע שי ד מלכה:”עו

 20 רבחתמ דואמ ינא ורקמה תמרב .סחייתהל הצור ינא לכ םדוק ,הארת צ. אבישר:

 21 בייח ינאו ןיקצומ לש תוידוחייה תויעבה תא ריכמי נא ,רמוא התאש המל

 22 םירבדה לע הנונרא לש הזה אשונב ונפקת אל םלועמ ונחנאש ךל דיגהל

 23 .תנייצ התאש

 24 לארשיב תויושר שי לכ םדוק .לוקוטורפל קיידל ךירצש םירבד המכ לבא

 25 דוה תא תחא אמגודכ ךל איבהל לוכי ינא .15-ה םורופ םע תונמנ אלש
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 1 םינפה דרשמ לומ םחלנ העירייה שאר ,המחלנ העירייה המשש ןורשה

 2 .יטמוטואה סייטה תא לטבל וחילצה םהו

 3 םג הזו למס םג הזב שי .הנורוקה עקר לע איה ונלש השקבה וישכע

 4 תויהל םילוכי ונחנאו ,דחא לוכי התאש בשוח ינאו תיתייעב הפוקת

 5 הז תא גלגל םוקמבו םינפה דרשמל תונפל ןכ ,הזכ ךלהמל ךתיא םיפתוש

 6 ךרוצל אלם השו הידיסבוסה לש החתפל הז תא לגלגל ,חרזאה לש וחתפל

 7 .רחא רבד לכב וא ןוזיא יקנעמב הז תא ונתי העניין

 8 זא הזה קבאמה תא ליבות םאו םינפה דרשמל הנפת התא םאש בשוח ינא

 9 םישקבמ ונחנאש המ קוידב הז הזה ןבומבו ,ךדיצל ונתוא הארת התא

 10 םירעה ,תונידמ הברהמ לידבהל ,תמאב לארשיש הדבועב ריכמ ינא .ךממ

 11 םיסימה תייבג לע ןהלש הטילשה תא ןהל ןיא ,תוחילצמ אל לארשיב

 12 רקיע ,הז תא ןיבמ ינא ,הזה אשונב תידוחיי איה לארשי ,םיינוריעה

 13 תונשמ הלבגה יווצמ דוע הז ,העוטי נא םא יתוא ןקת ,בשוח ינא הטילשה

 14 .80-ה

 15 לע םיבוגש ומכ תספרמ לע התבג 80-ה תונשב ןיקצומ םא רתזאת אומ

 16א לש תימוקמ תושרו .בצמה תנומת הז .ראשנ הז המש זא ,ליגר הניש רדח

 17 ויהש ךל דיגהל לויכ ינא לבא .הז תא הבוג אל יאה םויה זא הז תבתה אג

 18 םהש עגרב ,15-ה םורופ אל ,ןיקצומ לשל דוג רדסב תויושר לשם ירקמ

 19 יבגל םג המרופר ליבוהל וצר םהו םינפה דרשמ לומ שקיע קבאמ ולהינ

 20 וחילצה םה זא ,םירוזאב היצאיצנרפידה תא עצבל ,תולקה ארקנש המ

 21 .הז תא תושעל

 22 ינא ,םינפה דרשמ ירוחאמ אבחתהל תופידעמ תויושרה בורש ןוכנ

 23 בוש םכתא הנפמי נאו דמלמ ןויסינה לבא ,תיטילופ חונ םג הז ,םיכסמ

 24 ,תילאוטקא אמגוד ןורשה דוה םעפ

 25  .ןוזיא קנעמ לבקמ אל ןורשה דוה לבא ע:”ח. צורי, רה

 26 .ךתיא ינא לבא צ. אבישר:

 27 יל רמוא תייה םא ?םחליהל לוכי ימ עדוי התא ,אל ,המ לבא ןיבמ התא ע:”ח. צורי, רה
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 1 רדסב הז ךל רמוא יתייה ,הנונרא הדירומ 15-ה םורופב אל איהש רשנש

 2  .לבז ומכ ףסכ םהל שי ?המל .רומג

 3 .תלבקמ אל םג איה ,הפי צ. אבישר:

 4 .תלבקמ אל איה .היעב ןיא זא  ?המ זא ע:”ח. צורי, רה

 5 ,ףתוש ינא .בישקת ,אל בישר:א צ.

 6 .הצור התאש המ תושעל לוכי התא ףסכ ךל שישכ ,ןיבת ע:”ח. צורי, רה

 7 ,תינויגה אל איה הלשממהו םינפה דרשמ לש תולהנתהה עגרכש בשוח ינא צ. אבישר:

 8 ,תיתקולח הניחבמ תקדוצ אל איה

 9 .ךתיא םיכסמ ינא ע:”ח. צורי, רה

 10  .הלועמ צ. אבישר:

 11 .ךתיא םיכסמ ינא ע:”ח. צורי, רה

 12 תולעהל םינפה דרשמ לש הרתה וא השקב ברעש הפצמ יתייה לבא צ. אבישר:

 13  ,בשוח ינא ול דיגת םינפה רשל בתכמ איצות ,הנונרא

 14  .רבדל ימ םע ךל ןיא הנש לבא י. גסר:

 15 העדוה דע הפמ בתכמ ול ונחלש ונחנא וישכעש אספר לך ינא אוב זא ע:”ח. צורי, רה

 16 ?ימיטפוא ינאש ךל דיגהל לבא .וישכע הלעמ התאש המ לכ ללוכ ,השדח

 17  .ימיטפוא אל ינא

 18 ?הזמ םיעדוי אל ונחנא המל זא צ. אבישר:

 19 ?המש ע:”רהח. צורי, 

 20 .הזה בתכמה לע אמגודל ,דני רוצה להגיאו צ. אבישר:

 21 יתמ ,םויה ,לומתא ,ינפל ותוא ונאצוה וישכע ?םיעדוי אל םתא המל ע:”ח. צורי, רה
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 1 ?ותוא ונאצוה

 2 .לומתא סר:ג י.

 3 האלעהה לע םייעובש וא עובשמ הלעמל רבכ הז תא םיעדוי .ונכדעת צ. אבישר:

 4 ,הצורי נא לוקוטורפה ליבשב קר ,ינש רבד .ואיצות ,רתוי ולפיא ,תאזה

 5 .רבדל ימ םע ךל ןיא הנש י. גסר:

 6  .בתכמ איצות צ. אבישר:

 7  .םיאשונ ינימ לכב הזו י. גסר:

 8 תא ןיבי רוביצהש ידכ בתכמ איצות .םכלש ץעויה תויהל ךירצ אל ירה ינא צ. אבישר:

 9 םוחתב םג וישכע בצמה םגו רחסמ יחטש רדעיה לש הילמונאה בצמה

 10 .ונל רכומ רחסמה

 11 .רהוז רמוע לע רבידש ירבח יבגל תנייצ .קיידל ליבשב קר ףסונ רבד וישכע

 12 רכשב ןגס הנוממ תויהל רומאש הדבועה תא שיגהש ימ םויה רדסל

 13 .םתשגהש המ הז .היצילאוקה תלהנהב םתא םתייה

 14 ?ונישע המש ע:”ח. צורי, רה

 15 רכשב ןגס יונימ ,םוי רדסה תא ונלביק ונחנא הנושאר הצעומ תבישיב צ. אבישר:

 16 ביצקתב היהש יפכ םינקת ינשל שארמ האצקהה ,הבצקהה .םתא םתייה

 17 שאר ןגסל ביצקת םתניירש םתא זאת אומרת .ונחנא אל ,םתא םתשגה

 18 .תונעטב ונילא אובל םילוכי אל םתא זא .רכשב עירייה

 19 ןיא םא םעפ האמ יתוא לאש אוהשכ לבא ,תונעטב אב אל ינא לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 20 ןגס םוש ונל ןיאש חמש ינאו ןיא תמאבו ןיאש ול יתרמאו לעירייה ףסכ

 21 .רכשב

 22 זא .םויה רדסל הז תא םתשגה םתא םעפ דוע רמוא ינא לבא ,קפיכה לע צ. אבישר:

 23 וא ףרועה דוקיפ ,ר"עקפ ןינב ומכ ,ןורחא רבד .הזה העניין יבגל הז

 24 רמואו אב התאש ומכ וא םורח תעשל קשמ לש אשונב ויהש תובישי
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 1 אל םתא המל ,הבשיי הייתהש םושלש וא בהייש הייתה לומתאש

 2  ?היציזופואה תאם ינכדעמ

 3 ?הבישי הזיא ע:”ח. צורי, רה

 4  ,תובישי ויה םושלש וא לומתאש תנייצ לכ םדוקש םתרמא םתא צ. אבישר:

 5  .הדובע תובישי הז ?היציזופואל רושק הז המ ,החילס ע:”ח. צורי, רה

 6 ,תבישי ומכ ,םייביצקת םיאשונ וא ןונכתה תובישי לע רבדמ ינא צ. אבישר:

 7 עדוי התא ,תעדל הצור ךכ לכ התאש ךתוא לואשל יל רתומ לכ םדוק ע:”רי, רהח. צו

 8 םישנא המכ ותוא יתלאשו לאירזא ןודא תא יתשגפ הרקמב לומתא

 9 יל דיגת ותוא יתלאשו ,ךילא םגו ךילא םג רושק בגא ךרד הז זא ,םיעיגמ

 10 ףא ןיקצוממי ל רמוא אוה .םירע יוניב תדעו שישכ םיאב םישנא המכ

 11 ?הז לע רמוא התא המ .דחא

 12 .ןוכנ אל הז א. צורף:

 13  ?עיפומ התא המל ?ןוכנ אל הז ע:”ורי, רהח. צ

 14  .תונעל אל יל ןת א. רוטמן: 

 15 .ונלביק אל ןומיז םג תחא אל א. צורף:

 16 .רומג רדסב .תמא רבוד אל אוה לאירזא זא א. רוטמן: 

 17  .קוידב א. צורף:

 18  .תמאב ונ .אל םיינשל ,ןכ הבישיל אב התא ע:”ח. צורי, רה

 19 .ןומיז עגיה אלש ךלז אני אומר א א. צורף:

 20 ?ןומיז עיגה אל המ ע:”ח. צורי, רה

 21 .ןומיז םוש עיגה אל א. צורף:
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 1 .ןומיז עיגיש גאדנ ונחנא זא .רדסב ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 2  .לוכי אל ינא יכ טושפ הז עיגמ אל ינאשכו זוחא 90 לעמ עיגמ ינא א. רוטמן: 

 3 .בוט ע:”ח. צורי, רה

 4 לוכי אל ינא יכ מהוועדה תאצל יתשקיב ינאשכש ,םייח ,ךל הנעא ינאו בר:י. ענ

 5 איצוה בירי ,בתכמ םתאצוהו םתבריס םתא ישימחו ןושאר ימיב עיגהל

 6 ,תשועל תתה הוריא .בוועדה יתוא ףילחהל תברסמ שהעירייה בתכמ

 7  ?המ עדוי אתה ע:”ח. צורי, רה

 8 .ונמעטמ והשימ ףילחהל יתשקיב ינא י. ענבר:

 9 םילהנתמ עגרה דעש םירבדה חורב זא .תרמא המ יתעמש ,שריח אל ינא ע:”צורי, רהח. 

 10  .ףילחנו ףילחהל הצור התא ימ תא דיגת  ?תנבה ,הפ

 11 .ןיוצמ י. ענבר:

 12  .הפי ע:”ח. צורי, רה

 13 .ךל ריבענ ונחנא זא י. ענבר:

 14  .היעב םוש ןיא ,ריבעת ע:”ח. צורי, רה

 15 ינפל עגר קר ,שנייה .תורעה יתש דוע ריעהל הצור הנונראה אשונב ינא י. מרקוביץ:

 16 וא םירתוומ ונחנאש הזש דחא רבד ןיבהלה צור ינא .םייתסמ ןוידהש

 17 אל הז זוחא 1.1-ה לע רתוול םישקבתמ וא רתוולם ישרדנ ונחנא וא רתוונ

 18  .רורב הז םלוכלש מקווה ינא ,האבה הנשב ונילא רזוח

 19 רסחב ונמצע תא אצמנ ונחנא האבה הנונראב אבה ביצקתב האבה הנשב

 20 אל ונחנא םויה םירתוומ ונחנאשכ זאת אומרת .רבכ זוחא 1.5 לש

 21 רבד הז .הזה רבדה תא ןיבהל בושח דואמ הזו הרזח הז תא םילבקמ

 22 .דחא

 23 .יתנבה אל א. צורף:
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 1 הנונראה ונלש ביצקתב ,זוחא 1.1 לע םירתוומ ונחנא םויה םא .תנבה אל י. מרקוביץ:

 2 ,תדרוי

 3 ,םירשאמ אל ונחנא םא א. צורף:

 4 זוחא 1.5-ב איה ךלש הלחתהה תדוקנ האבה הנשב התא זאו .ןכ ,תדרוי י. מרקוביץ:

 5  .תוחפ

 6 תורשפאה תא ךל ןיא התא יכ רקע ןוידה .יטנוולר אל הז ,יסוי לבא גסר: י.

 7  .תאזה

 8 דיגהל הפ הצור ינא ,ףסונ רבד .תאזה הקיטמתמה תא עדי והשימש יאדכ י. מרקוביץ:

 9 95 ןיקצומ תירקב .תרחא םישוע הארנכש הלאכ שי יכ הצעומו םע לבק

 10 הרפעב שיש הזכ גשומ ןיא .הנונרא התוא תא םימלשמ םיבשותהמ זוחא

 11 יכה הנונראה תא םימלשמש םיבשות וא םירייד רחא םוקמב וא הזח

 12  .הזכ רבד ןיא .םישנאל םש רפסמו בבותסמ והשימש ומכ ןיקצומב הרקי

 13 לכב ,םינמואה תונשכמ ,םינג והנו ,וכע ךרדב ,זול שידק בוחרב לבא

 14 יוניפ תפוקתמ וראשנש תועלבומ ינימ לכ טעמל ןיקצומב תובוחרה

 15 הז .הנונרא התוא תא תמלשמ ןיקצומ תירק לכ ,'ב רוזא םהש הרבעמה

 16 תוחפ הנונרא םלשמש והשימ ןיא .םלוכל ףוקשו רורב תויהל ךירצ

 17  .רחא והשיממ

 18 ?תולאש דוע שי ,ה'רבח .הז תא םיעדוי חנונא ע:”ח. צורי, רה

 19 זה.  תא ועדי םלוכש יאדכ ,אל י. מרקוביץ:

 20 ?תולאש והשימ דועל שי ע:”ח. צורי, רה

 21 .בוועדה יתוא ףילחהל הצור הנירמש ףיסוא קר ינא . ענבר:י

 22 ?קר בתכב הז תא בותכל ןכומ התא ע:”ח. צורי, רה

 23 .יאדווב י. ענבר:
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 1  ,ואוב זא .האלה .היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 2 ?העבצהל רובענ י. גסר:

 3 ףיעס ךירצ אל ,הכול לע םתרבע םכלוכ ?המל .ףיעס ףיעס ךירצ אל התא ע:”ח. צורי, רה

 4  .ףיעס

 5 ,בוט .ען נמניא ?ענמנ ימ ?דגנ ימ .יקוא ?דעב ימ 4-ו 3 ,2 ,1 םיפיעסר, דסב י. גסר:

 6  .אבה ףיעס

 7  תונקת  יפ לע  2021 ת נשל  הנונראה  וצ אשו נב 1-4 םיפ יעס רושיא

 8 ק שמ ב םירדסהה

 9 ד חא  הפ- דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 10 

 11  .תויניינעה תובושתה לע ךל הדומ ינא א. צורף:

 12 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 13 .תויניינעה תובושתה לע ךל הדומ ינאש רמוא ינא א. צורף:

 14  .תיניינע הבושת לבקת דימת יניינע היהת םאש יל ןימאת ע:”ח. צורי, רה

 15 .רדסב לבא ינפקות תוחפ התא א. צורף:

 16  .ללכב ינפקות אל ינא ,אל ,אל ע:”רי, רהח. צו

 17  ,הצעומ תבישיה ינפל םכתושרב .בוט י. גסר:

 18 מקווה ינאש םכל דיגהל הצור לכ םדוק ינא הצעומה תבישי ינפל ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 19 הנורוקה םע הזה רופיסה לכש דואמ מקווה ינא לבא חוטב אל ינא ,דואמ

 20 המ הזש חוטב אל ינאש םעפ דוע יתרמא ינאש תורמל ונירוחאמ היהי
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 1 םיבדנתמהו העירייה ידבוע לכל תודוהל תפסונ םעפ הצור ינא ,הרקיש

 2 דואמ הברהל רוציקב ,ילרישלו החוורה ידבועו םיילאיצוסה םידבועהו

 3 .הפ ובדנתהו הפ ושעש םישנא

 4 רשקב םתיא ונייה ,הז תא שיגרה אלש דחא בשות ראשנ אלש בשוח ינא

 5 ךירצ היה והשיוגם אם מ תומח תונמ לש םיפלא ,דואמ הברה ונקליחו

 6 בשוח ינא רוציקב .ול ונקו םיבדנתמ וילא ועיגה תחקרמ תיבמ ול ונקיש

 7 ,לארשי םע לצא ללכ ךרדב ה כמוז עדוי התוא .תניוצמ הדובע התשענש

 8 הפ שיש יתנבהו .דחי םידבועו םידחאתמ םואתפ םלוכ זא הרצ שישכ קר

 9 ?התוא גיצהל הצור התא ,ביריש תגצמ יהשוזיא

 10  ,םוי רדסל העצה יתשגה ינא .חכשא אל ינאש ,םייח ,הז ינפל י. מרקוביץ:

 11 .הבישיה תא ונלחתה אל דוע ע:”רה ח. צורי,

 12 .יקוא ,ונלחתה אל דוע .רדסב ,אל י. מרקוביץ:

 13 .המידק ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 14 םוכיס ,תגצמ יהשוזיא ונכה ונחנא ריעה שאר ןייצש ומכ תמאב זא י. גסר:

 15 בושח .םכיניע דגנל םינותנ ויהיש הצעומ ירבחל םירפסמ תצק ,םייניב

 16 הפ והייתה תוגיהנמ םישפחמ רבשמ לש הפוקתב תמאב םישנאש שיגדהל

 17 תובישי ,העש העש ,םוי םוי חטשב היה תמאבש ריעה שאר לש תוגיהנמ

 18 .ח"למ תדעו לש םילוקוטורפה לכ תא םתלביק ,רקובב הפ וליחתהש

 19 לכ לש ,העירייה לכ לש אלמ ,אלמ ,אלמ יווילו תוינידמ תייווהת ,תויחנה

 20 ינאש ינפל עגר הזת א רמוא ינא .דובכה לכ עיגמ תמאבו ייההעיר תלהנה

 21 ויהש םכל רמוא ינא .וילאמ ןבומ אל אוהש והשמ תמאב הז יכ ליחתמ

 22 תיבב ובשי לבא דודיבמ האצותכ םא ודעלא י .תיבב ובשיש םירע ישאר

 23 .הפ היהש בצמה ה לאזו ,תאזה הפוקתב

 24 .םירחא םירע ישאר לע רבדל םיצור אל ונחנא לבא ע:”ח. צורי, רה

 25 תנומת ארקנש המ תושרב הפ היהש המ םינותנ תצק .ליחתנ ואוב זא י. גסר:
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 1 .םשה ךורב םירטפנ ספא ,הפוקתה ךרואל הפ ויה םיקדבנ 3,000-כ ,בצמ

 2 היה יכ 15 יתמשר הנווכב ינא ,12-ה תא ונרעב אל ההתקופאורך כל לו

 3התקופה אורך  לכלאבל  .דדמנ אל ללכב אוה 15-מ תוחפש דדמ והשזיא

 4 תמאבש והשמ הזו ,הפיח רוזאבו תוירקב םיכומנ יכה ונייה ,7 ,6 ונליו ה

 5 ,םיבשותה תא ,ונלש האוכלוסייהת א ןייצל םג יואר

 6 .םילוח ספא ויהש הז והשזיאב םסרפתה לומתא בגא ךרד ע:”ח. צורי, רה

 7 ףגא םיאור םתאש ומכ .האוושה תדוקנ יהשוזיא יתחקל הז .ןוכנ .ןוכנ י. גסר:

 8 עצבמ הפ היה ,תומח תונמ ףלא 56 ונקליח םייתרבח םיתוריש ,החוורה

 9 .םיבדנתמו ףרועה דוקיפ םע דחי בהזה תורמשמ

 10 ,םיחרזאל םינופלט ,ורזענש םיקיתו םיחרזא ,הפ ויהש םילייח ,ןוזמ ילס

 11 םיבדנתמל תומישר ונקליח שממ ונחקלו ריעה שאר ליבוהש והשמ

 12 םוי םינופלט ושעו החוור ידבועו תויגולוכיספ ,יגולוכיספה תורישלו

 13 הלאכ ויה ,ןופלט תחיש הכול ךסב וצר םישנא םימעפל .םישנאל םיימוי

 14  .תרחא וא וזכ הרזע ינימ לכ םיכירצ ויהש

 15 ?תיסור ירבודל םג היה הז מ. רחמימוב:

 16 5 הפ ןייצמ קוידב ינא הנה ,תיסור ירבוד םג הפ ונל ויה .יאדווב .יאדווב י. גסר:

 17 .םיינופלט םידקומ

 18 .היה תירהמא םג ע:”ח. צורי, רה

 19 תא םג ,םיינויח םידבועכ הלאה םידבועה תא ונראשה .תירהמא םג י. גסר:

 20 בוליש ונישע היבגה תקלחממו ,תירהמא רבוד אוהש ןנוקמ קיציא

 21 םע תורמשמב ובשי ,ינוריעה דקומב הנעמ ונתנ הטילקהו היבגה תקלחמ

 22  .תיסורה הפשב םג הנעמ ונתנו דקומה

 23 תמאב לבא ,רתוי תצק וליפא ,םיבדנתמ 1,000 ונל היה .םיליעפ םיבדנתמ

 24 לש יפויה תא םיאור רבשמ ןמזב ?םירמוא ךיא ,םכל דיגהל הצור ינא

 25, בדנתהש רעונ הז ,הפ היהש המ הזו ןיקצומב הפ ונלש הליהקה

 26 םיכירצ ונייה .םוקמל כמ ועיגה, בלה לכמאנשים באמת  ,פנסיונרים
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 1 תוכזל רמאיי הזו .ובדנתהם שינאו תוקד לש הארתהבו השמ םימעפל

 2 .רידא עויס הזש תמאב הליהקה

 3 לש אשונב היה המ הפ הז תא ונקליח ,ינוריעה דקומל םיחרזא לש תוינפ

 4  .ןוזמ ילס

 5 ונממש ינושאר עויס ביצקת והשזיא ונתנ ,םתוכזל רמאיי ,סיפה לעפמ

 6 םירבד ינימ לכ ,הסיבכ תונוכמ ,םיבשחמ ונקנעה ,ןוזמ ילס ונשכר ,ונינק

 7 לש םינוירטירק ינימ לכ י"פע ןבומכ ונתנ .שוכרל ולכי אל םישנאש

 8 תונומת תצק הפ .םיבשחמ ולביקש תוחפשמ ,ןוכיסב םידלי ,החוורה

 9  .םשרתהל ,תוארל םילוכי םתא ,חטשהמ

 10 זוחא 30-ל דרי קשמה לכ תויחנה י"פע םכל עודי תושרה .שונא יבאשמ

 11 םעפ לכ יכ 30 לע ונדמע ונחנא לבא זוחא 19 הפ ןיוצמ ,ירוביצה רזגמב

 12 ונדרי זא .םיינויחה םידבועה תבצמ ךותמ םימיוסמ םידבוע וגירחה

 13 ומכ והשמ היה הז ,םיינויח םידבוע זוחא 30-ב ונלחתה לבא םיזוחאב

 14  .םיזוחאב ונדרי וגירחהש טאל טאלו ןושאר בלשב םידבוע 140 ,130

 15 .ת"לחל ואציש םידבוע ,השפוחל ואציש עירייה ידבוע םג םינותנ שי הפ

 16 ונחנא םידבועה תא ריזחהל רשפאתהש עגרב םכל דיגהל לוכיאני ו

 17 5 ובשיש תוננג וליפא ,רוזחל םלוכל ונפשראו ידיימ ןפואב םתוא ונרזחה

 18 ינג לש החיתפה תא וחד םירכוז םתאש ומכ יכ וחתפש דע םינגב םיימ

 19  ,םידליה

 20 סייעות. ע:”ורי, רהח. צ

 21 .אטחל וכישמה ,תוקנל וכישמה ,םינגב ויה ןהו ןתוא ונרזחה תועייסה י. גסר:

 22 כולם.  תא ונרזחה לבא

 23 ,ינוריע חוקיפ ,הקזוחת ,האורבת ,ע"פש .תושרה לש תידוקפרציפות ת

 24 ףצרב דובעל וכישמה הלאה םיאשונה לכ ,החוורה יפגא ,חוקיפו רוטיש

 25 .אלמ דוקפתב ,אלמ ףצרב דובעל ונכשמהו םיינויח םידבועכ ורדגוה .אלמ

 26 ,תומישמה תא םהל וניניש ,רפס יתב ויה אל ,יגולוכיספה תורישה

 27 עויס ונתנ .תוחפשמ .םיתבב םידימלת םע רשקב דומעל וכישמה

 28  .םשינאל תומישמ יוניש העונת ידכ ךות ונישע .תומוזי תוחיש ,םישישקל
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 1 םיישדוח ,םיישדוחה לע םירבדמ ונחנאש תאזה הפוקתב קר .ינוריע דקומ

 2 היה הזש ינוריעה דקומל תוינפ 5,000 ,רבשמה איש ויהש םימי המכו

 3 םג ,החוור ,ףטוש ןפואב תומישמל קלוח הז ,הנעמ םלוכ ולביק ,שממ

 4 .הנעמ ונתנו דובעל וכישמהש תוקלחמה

 5 םג ,תירהמא  םג ,תה דוברי שפויה רתימאש ומכ ,דקומב םדא חוכ בורגת

 6  םע םג ,היבגה תקלחמל רישי וק ונישע ,םיפסונ ןופלט יווק ונפסוה .תיסור

 7 ןמזה לכ ירה .םירוטפ ,תוחנה םע יתמ ,הרוק המ ועדי אלש םיקסע ילעב

 8 הנעמ היה .רחא והשמ וחוויד םעפ לכ הנידמה םג ,לגלגתמ עוריא היה הז

 9 ונמסרפו םיליימ ,תורשקתה יצורע דוע ונחתפ .םימוחתה לכב ןמזה לכ הפ

 10 .םלוכל אלמ הנעמ הוהי הכול תא

 11 םע הפיכאב עייסל ,הפיכא םיקראפב תתל ךישמהש ינוריעה דקומה

 12 ונקיתו ונאב תמא ןמזב ודבע אלש הזירכ תוכרעמ ,תומלצמ .רוטישה

 13 רגסהב םג ?םירמוא ךיא ,םישנא ,תולקתהיו ש תומוקמ המכ ויה .םתוא

 14 .קוחרמ הנעמ םג ונתנו םתוא ונבייח יכ דובעל הפל ועיגה

 15 ןוחתפ םע תומורת םג הסייג תמאב הליהק ירשק תקלחמ ,הליהק יקשר

 16 ךיא ,הפ היה מתאב .םיבשחמ ומצעים, אנשים תרבמ הפ ונישע בל

 17 .הז תא רידגהל רשפא הככ ,היה הז .הפיה לארשי  ?םירמוא

 18 .תומורת גישה ריעה שאר דיגת ,תומורת ע:”ח. צורי, רה

 19 .יאדווב ,ריעה שאר י. גסר:

 20  .והז זא ע:”ח. צורי, רה

 21 .ןוכנ הז ,ןוכנ הז י. גסר:

 22 .ןכש יל ןימאת ע:”ח. צורי, רה

 23 ונלחתה רקוב לכ הפ היה .ןועשל ביבסמ דבע תמאב ףגאה .ןוחטבו םורח י. גסר:

 24 תקולח ,םיבדנתמה תלעפהב עייס .תומישמ םע ,םינותנ םע תימוי הבישיב

 25 בשיש ר"לקיה .תורישי הפל ולביקש רויד יצבקמ ,ףרועה דוקיפ םע ןוזמ

 26 ןוחטבו םורח לש הלאה םימוחתה לכב תמאב הנעמ ונתנ םהו םוי םוי הפ
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 1  .24/7 ףיצר ןפואב

 2 ,ףרועה דוקיפ םע הקולח לש ויהש םיעצבמ ינימ לכ םיאה אנחנו רופ

 3 האוש צוליינ ,לוצינל חרפ היה הז ,םיתבב הקליחש הניצק הפ םיאור

 4 ןווגמב תמאב ונל ועייסו תושרהמו הנידמהמ בתכמ םע חרפ ולביק

 5 .תומישמ

 6 ןועשל ביבסמ הפ ודבע חוקיפהו רוטישה .רוטישו חוקיפ ,םיקסע יושיר

 7 זא תוכיסמ ורמאש ,הפיכאה לש אשונה תא םג ונתנ תויחנהל םאתהבו

 8 היהש המ .םיחקפה תוכמסב אל םהש םירבד שי .הרטשמה םע דחי ונפכא

 9 .אלמ הלועפ ףותיש הפ היה הרטשמה תוכמסבש המ ,ונפכא ונתוכמסב

 10 ותה רוזחל ולכי לארשיב םיקסעש עגרב .םיקסעל םג הנעמ תתל ונכשמהו

 11 .הלאה םירבדה לכ תא וניוויל לוגסה

 12  .תוינחה תא ונפכא אל םישדוח השולשש ףיסוהל לוכי התא לבא .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 13 היה הז הפיכא רמוא ינאשכ .הינח תוח"וד ויה אל ,הינח תוח"וד .ןוכנ י. גסר:

 14 שאר תייחנהב הינח תוח"ודל ש אשונ .תואירבה וצ לש תויחנהל םאתהב

 15  .ונדרוה הז תאו םישנאה לש היה בצמה הככ םג ,הז לע ונרתיו ריעה

 16 קסע יתבל ונקליח .םירבד לש תואמגוד ,תויחנה הפ תוארל רשפא

 17 קחרמ תרימש ,םיקחרמ לש תוקבדמ וקיבדהו וכלה םיחקפ ,תוקבדמ

 18 ,םילוכרמ ,תחקרמ יתב ,תויפאמ ומכ םיחותפ ויהש ריעב קסעה יתבב

 19 לכ לש םיריהצתה לע הפ ומיתחהו ןקתב דמעש ימ ,לוגס ות רשפא היהש

 20 םיאנתב דמוע אוהש העירייה םעטמ םג ול ונקבדה ,םתח אוהש קסע לעב

 21 .לוגסה ותה לש

 22 ,יאניקצומל ןגרפמ ,יאניקצומ ןייפמקב הפ ונאצי .םיקסע ילעבל הפ ונגרפ

 23 ימ ,םינטקה םיקסעל ונתיו םיבשות ,ריעב םיקסע ילעבמ ושכריש

 24 םע םלש ןייפמק ונישע ונחנאו םהמ תונקל ךישמהל ,דובעל ךישמהש

 25 .הזה אשונה

 26 רשפא יאש גערב ,ךונרד החישמ תויחנהל םיפופכ ונחנובן שאמכ .ךוניח

 27 תושרכ הזל תנו גיבוינ .קוחרמ הדימל היה ,םידומילה ורצענ דומלל היה

 28 ךוניחה תודסומל ונעייס תיתגרדה הרזח התיהש. כםילהנמה םע דחי
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 1 .תינושאר תודייטצהב ,יוטיחב ,יוקינב

 2 בר ריעה שארש דיעהל לוכי ינא ,םידחוימ םיכרצ ילעבל חתפנש תויחה ןג

 3 ,םיניינע ינימ לכו יטפשמה ץעויל הכח רמא אוהשכו יזוחמה אפורה םע

 4 אל ,חתופ ינא הצרת אלו א הצרת .חתופ ןושרא םויב ינא ,יביבח ול רמא

 5  .תובושת ונל םינתונ אל םתאו הנעמ לבקל ולכוי אל םישנאש כול להיותי

 6 .השענש םגו ה משהזז א

 7 תוארל לכי רגס היה אלשכ ריעב בבותסהש ימ .חותיפהו יוניבה תפונת

 8 ,םייניבה תוביטח ,תונביהל וכישמה רפס יבת ,תונביהל וכישמה םינג

 9 ויה םימולשתה םגש דיעהל הלוכי אל ילינ .הרגשב וליאכ ךישמה הכול

 10  .תושעל המ ןיא לבא ,הרגשב וליאכ

 11 .הרגשהמ רתוי נ. רואש:

 12 מיליון 2,5 ול תנתונ אל תא םא רמא םויה לצלצ תודחאמ הז בדרך אג ע:”ח. צורי, רה

 13 .דובעל קיספמ אוה לקש

 14 ?יוןמיל 2,5 הלוע הזוזמ ,המ י. מרקוביץ:

 15 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 16 ?מיליון 2,5 הלוע הזוזמ קוביץ:י. מר

 17 דחי ריעה שאר הנה וליפא ,תוארל רשפא הפ .ראשנש ןורחאה קלחהה ז י. גסר:

 18 הרזחה ינפל תודידמ םש ונישע ,םש םירוהה תגהנהמ והשימ יל המדנ םע

 19  .הלאהם ירבדהל כ ,עויס ונתנ ,ונאטיח ,ונאצי ,םידומילל

 20 ,שדוחב סקטה תא םישוע ונחנא ללכ ךרדב ,םיטנדוטסל ונמדקהש תוגלמ

 21 ולבקי םיטנדוטסה לכ תואמצעה םוי דעש ונגאדו היה הז יאמ עצמא

 22 תא חקל ,הפל עיגה ,הקידב ונישע רווידב לביק אלש ימ .רישי רווידב

 23  .תוגלמהת א ונמדקה ,ונקליחו ק'צה

 24 תמאבו דבוע לשהכו וניאר ,ונעייס ורזחוהש עגרב ,דחוימ ךוניח םידלי ינג

 25 םירומ ,םירומל םגו .תוירחאב תולקת ספא םכל רמוא ינא .תולקת ספא

 26 הז םא ,יכוניח דסומל כב .קלחל גאד ריעה שאר ,חרפ םהל ונקליח ורזחש
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 1  .טלוב םוקמב תויחנה לש םיטלש ונבצה ,ונמש ןג וא רפס תיב

 2 ונינפ ,תיצרא ונלש המזויכ םג ונכשמה .רוביצה דודיעו תוברת יעוריא

 3 םיילמס םיריחמב עיפוהל ךישמהל םינמואל רשפאל בתכמ ונאצוהו

 4 ידכ קר ,םומינימ יריחמב עיפוה ןמא לכש םכל דיגהל לוכי ינא תמאבו

 5 ויה ,םירישי םירודיש הפ ויהו וזה הפוקתב דורשל םג וכישמי םהש

 6 הכול .תוספרמב ,תובוחרב םישנאה תא ונחמיש ,ובבותסהש םיבכר

 7  .ויהש תויחנהל םאבהת

 8 אל תיעמשמ דח ולש היחנהב רעיה שאר .םייתכלממה םיעוריאהושא של נ

 9צאנו וי םיילאוירטום יסקטה תא ונישעו ,יתכאירוע ממל ףא לע םירתוומ

 10 םינרתוה לש םיעוריא םג ,םייקתהל ךישמה סקט לכו םירז ונמשלשטח ו

 11 ופסנש היפויתא ידוהיל הזיכרון םוי ,לארשי תוכרעמ יללחל הזיכרון םויו

 12 קובסייפב בייל ירודישב םיסקטב ויה הכול ,האושה םוי ,ץראל םכרדב

 13 .הז תא ונרדישו שארמ טלקוהש סקט לש םירודישב ירוניעה

 14 םע ףתושמ טקיורפב תולוכש תוחפשמ .חרפו זיכרון רנ ,ישיא בתכמ

 15 תיב שממ ,ןולגד ,חרפ ,המשנ רנ ,ישיא בתכמ ולביק ,ונישעש םיבדנתמ

 16 ורבעש ונלש הליהקב םישנא ולגתה הפ םכל רמוא ינא תמאבו ורבע תיב

 17 לש תיטסיגול הירטמ ארקנש המ םע דחי הז תא וקליחו תלד תלד

 18 .הזה רבדל יכבב וביגה םישנא ,תמאב ,ויה תובוגתהו העירייה

 19 ,ןיידע ולם יכהש רעונה לש םג הלעפה היה יתרמאש ומכ .םיריעצווער נ

 20 רתויה םיאליגהמו כ תויהל םיכירצ ויה אל ,בבותסהל ?םירמוא ךיא

 21 ימי הפ היהו, םיתבהמ תאצל אל וא דודיבב תויהל םיכירצ ויהש םירגובמ

 22 ןפואב ולביק םישנאש תוימוי תוחיש ,תובא יתבב םישישקל ושעש תדלוה

 23 ותואל עיגהל טושפ הז .תופורת ,ןוזמ תשיכרב םישישקל עויס ,עובק

 24 ,הפורתה את תונקל ,תחקמר תיבל תכלל ,םשרמהת א תחקל ,שישק

 25פה  הנה .םיהדמן פואב זהת או שנוער ע בניו ה.ז תא ול תתלו וליא רוזחל

 26 הז תא ול הלעמ אוהו תיבב שישקל איבמש והשימ םיאור ונחנא ואפיל

 27 ת. חקרמ תיבהמ ול איבה אוהש תופורתת הא לסב

 28 לש הפיה התעש וז תמאב ,רבשמ תועשב דימת ומכ .הרבסהו תורבוד

 29 םינוכדע ,SMS תועדוהב םג ,רוביצל ריבעהל ונלדתשהו הרבסהו תורבוד
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 1 טנרטניאה רתא .תולבגמהו תואירבה וצ לש אשונה לכב םייונישו םיבושח

 2 ,הז תא קודבא ינא ,לפונ אוה םימעפל רמוא התא ,יתיא ,עדוי אל ינאו

 3היה ש קובסייפה דומע .ףיצר ןפואב ןכדועו דבע רתאהש ךל רמוא ינא לבא

 4 םירודישב םג ,עדימב םג ,םינוכדעב םג ןועשל ביבסמ פוטס ןפעיל פה נו

 5 .ךירצש המ לכ תא םיבשותל ריבסהל תמא ןמזב ונליעהש םינוטרס ,ונלש

 6  .תרושקתב ויהש םירבד ,ויהש םירבדמ תונומת תצק פה

 7  .וניצימ .בוט ע:”ח. צורי, רה

 8 םג ,אישנ םג ,םינייטצמ םילייח ןומה ןומה ונל ויה .בושח הז ,עגר י. גסר:

 9 לבא ,תמא ןמזב ונגרפ םג ונחנא להם, אז ןגרפל תמוב באשחו ל"כטמר

 10  ל.יגרשיכו כמה םייחהש םירביש ד ?םירמוא ךיא

 11 וילאמ ןבומ אלש בשוח ינא יכ םכתא חבשל הצור ינא ךישממ התאש ינפל א. צורף:

 12 םירבד ינש לבא .ול הביגמו עוריא שית העובדה שא תספשות תורש

 13 םה יכ לבא הגיגחה תא סורהל ידכ אל ,רמול הצור ןכ ינא הזה רשקהב

 14 .רמאיהל תמאב םיכירצ

 15 ארקנש הזה םורופה תא םידבכמ םתייה םא קיזמ היה אלש הז דחא

 16 דובכה ליבשב אל ,בגא טושפה םעטהמ ידכ ךות םיפתשמו ריעה תצעומ

 17 המצע היצרפואה ךותב םיאצמנשכ יכ אלא הזה םורופל קינעהל ךירצש

 18 אלו תויצפסנוקב תובשיהלו תרחא םירבד תוארל אל םימעפל נטייה שי

 19 ירבח םג ,היציזופוא ירבח קר אל ,היצילאוק ירבח םא קיזמ היה

 20 תא םכל םיחתופ ויה בעירייה ימשר דיקפתב םיאשונ אלש היצילאוק

 21 .רתחא תושעל רשפאש יםרבדו א תושעל שרפאש םיפסונ יםרבדל שארה

 22 .וןשאר רבד הז

 23 ,םכשה לע ומצעל חופטל הזכ עוריא םייסש ימל נטייה שי םג ,ינש רבד

 24 םיכסת ריעה שאר רותב התא םג לבא ,קדצב הבר הדימבש כול להיותי

 25 םיצור ונחנא םאשו ,תמלשומ הרוצב השענ הכול אלש חינהל ריבסש יתיא

 26 םתישעש הממ םיחקל קיפהלו דומלל יאדכ ינש לגל הנוכנ הרוצב ךרעיהל

 27 היהי אלש מקווה ינא .ןושארה לגב ,הנושארה תונמדזהב םתישע אלש וא
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 1  .בגא ינש לג ונל

 2 ינאש ,עירייהה רקבמ דסומל םג הבר תוציחנ שיש בשוח ינא הזה רשקהבו

 3 תומישמ וילע לביק אוה םאו הרגשבמ הנוש השוע אוה המ לא יודע

 4 תמיוסמ הדימב ןווכל הזה רשקהב הלוכיש תרוקיב לוועדת םגו ןהשלכ

 5 ר"וי הל ןיא תוחפל וא תמייק אלש תרוקיב תדעו ,תרוקיבה תדובע תא

 6 וחקיתש יאדכש םירבד ינש הלא זא .בורקב סנכתת אל הארנכ איהו

 7 םתס אל םה רמולכ .םהילא תוסחייתהל חמשא םג ינא ,םכבל תמושתל

 8 .עמשיהל ידכ ועמשנ

 9 ?השקבב תרמאש והשמ לע ביגהל הלוכי ניא ה. פפר: 

 10 .ןכ א. צורף:

 11 והשימש התכיח אלש הצעומ תרבח רותב זא הנורוקה הליחתהשכ יכ ה. פפר: 

 12 תעדל יתשקיבו לעירייה יתרשקתה ,תושעל המ יתוא החני וא יתוא לאשי

 13 תבשוח ינא זא .יתרזעו הז לע הנעמ יתלביק תמאבו ,תושעל הלוכי ינא המ

 14 ,קר אל הזש

 15 אל והשמש הנקסמ קיסמ התא םאו .הלאש דוע ,הלאש קיסמ התאשכו ע:”ח. צורי, רה

 16  .המ דיגת השקבב זא ,רדסב ונישע

 17 אב אל ינא .וישכע ןויד םג הז לע םימייקמ אל ירה ונחנא ,יתאב אל ינא א. צורף:

 18 ,תישע המ ךל רמול

 19 רדסב אל םתישע המ וארת זא האבה הנורוק היהיש יל רמואו אב התא ע:”ח. צורי, רה

 20 .םינכומ תויהל ידכ

 21 .םולכ תושעל רשפא יא תיבהמ .השעו אב ןיינעתה הצרש ימ ,הצרש ימ י. מרקוביץ:

 22  ,רבנע בירי וליפאש םג דיעהל לוכי ינא י. גסר:

 23  .שקשקל י. מרקוביץ:

 24 ידכ הז תא רמוא אל ינא ,רטנקל ידכ הז תא רמוא ינאש ילוא בשוח התא א. צורף:
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 1 ירחאש בשוח ינאש רמוא ינא .רדסב אל והשמ תישעש ךל דיגהל

 2 םיחקל קיפהל םיצור םיחצנמש תומחלמ ירחא םג ,תאזכ תודדומתה

 3 .האבה המחלמה תארקל

 4 ?והשמ ךל דיגא ינאש הצור התא ע:”רהח. צורי, 

 5 ,ההות ינא זא רף:א. צו

 6  .ינש לג הנורוק אובי אלש 'א יאוולה ,יאוולה ע:”ח. צורי, רה

 7 .הז תא יתרמא ,םג מקווה ינאש המ א. צורף:

 8 שיש המ הז .ןושארה לגב ונדקפתש ומכ קוידב דקפתנש יאוולה אובי םאו ע:”ח. צורי, רה

 9 .דיגהל יל

 10 קר אל אוה הצעומ רבח לש דיקפתש יתרבחל רמול הצור ינא ינש רבדו א. צורף:

 11ר יקומו ךירעמו דבכמ ינא ,רומג רדסב הז רמולכ .תיזיפ ףתכ תתלו אובל

 12 ,תוינק תושעל ,םילס בוחסל םא ,ומצעב והשמ תושעל בדנתהש דחאכל 

what ever, 13 אוה תאזה תובדנתהל רבעמ םג ונלש דיקפתה ,המ הנשמ אל 

 14 ןיב ,רתוי םיעמוש ונייה םא קיזמ אל חטב היהו רקבלו חקפל םג

 15  .ונתמזויב אל םא ןיבו ונתמזויב

 16 .רדסב ה. פפר: 

 17 לשמל שיגהל לש םיירטנמלרפ םילכ םה הצעומ רבחכ שי ילש םילכה ינאו ף:א. צור

 18 תוינוקאל ויה יתלאשש תולאש לע יתיבלקששובות תה לכו תותליאש

 19 ךל ילוא ,יתינענ אל עדימ לבקל יתיצר םא םג רמולכ .תלזלזמ הרוצב

 20  .ילש הנקסמה תאז .עדימ רתוי לבקל תויגלבירפ שי היצילאוק תרבחכ

 21  .םילימ יתשב ,ריעה שאר ךתושרב ,סחייתא ינא ,יתיא זא י. גסר:

 22 ?המל ?המל לבא י. מרקוביץ:

 23  ,ירייההע רקבמ לכ םדוק .סחייתהל הצור ינא יכ י. גסר:
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 1 ,עניין הפ השענש ןיבהל ול השק ,ול השק י. מרקוביץ:

 2 ,יל ןת לבא ,יל ןת לבא ,אל י. גסר:

 3 תפכא אל םג זא תדבוכמ הרוצב להנתמ ןוידהש ןמז לכ ,יסוי ,יסוי ,יסוי ע:”ח. צורי, רה

 4 לאש אוה .ךישמנ ,תרחא הרוצב וליחתי .תדבוכמ הרוצב ול תונעל יל

 5 .הבושתל בקל לוכי אוה ,תדבוכמ הרוצב

 6 יידמלמ לכמ ,וישכע הז תא רמא ריעה שאר םגו לגוד ינא לכ םדוק י. גסר:

 7 העירייה רקבמ ,םייתש .החמשב ,ריעהל והשימל והשמ שי םא ,יתלכשה

 8 ח"וד וליפא איצוה אוהו ונתיא ןמזה לכ הפ היה ינויח דבועכ רדגוהש

 9 .םייתש הז .ונלש תוליעפה לכ לע רקבמ

 10 3 ,םישנא 2-מ רתוי סנכתהל היה רשפא יא .תולבגמ ויה ךל עודיכ ,שולש

 11 ,םימורופ תושעל היה אי אפשר זא ,םישנא 5 ,םישנא

 12 .ליימב םג ןכדעל רשפא א. צורף:

 13 .ךישמנ ואוב ,בוט י. גסר:

 14 ?רקבמה לש ח"ודה הפיא א. צורף:

 15  .ח"ודהיע לשם גי תרוקיב בוועדת .שי י. גסר:

 16 ?תרוקיב תדעו שי א. צורף:

 17  .תרוקיב תדעו שי י. גסר:

 18 הבישיה ףוס


