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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 ינויב  3                                                      07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 2 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין  

 3 07/20מס' 

 4 תש"פ  ןויסב 'אי,  2020 ינ ויב 03ביום  ד', 

 5   שתתפים:מ

 6 ראש העיר  -  מר חיים צורי •

 7  סגן ראש העיר -  מר מנשה צורף •

 8 סגן ראש העיר -  מןי רוטבמר א •

 9 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ •

 10 העיר משנה לראש -  מר יוסי פדידה •

 11 הצעומ רבח -  רבנע בירי רמ •

 12 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ •

 13  הצעומ תרבח - בומימחר הנירמ 'בג •

 14 חברת מועצה -  גב' עפרה רוסמן  •

 15 הצעומ תרבח -  רפפ הליה 'בג •

 16 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר  •

 17 הצעומ תרבח -  ינשוש ידע 'בג •

 18 הצעומ רבח - רשיבא הקיבצ רמ •

 19 :םירסח

 20 הצעומ רבח -  רהוז רמוע •

 21 הצעומ רבח -  ןאהד ריאמ •

 22  :פיםנוספים משתת

 23 העירייהמנכ"ל  -  מר יריב גסר •

 24 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ-ןבעו"ד  •

 25 תיטפשמ תצעוי תרזוע -  לגס יליג ד"וע •
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 1 המ"מ גזבר העיריי -  גב' נילי רואש •

 2 הרכזת ישיבות המועצ -  גב' אורלי גנון •

      3 

 4 :םויה רדס לע

 5 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 6 .4.3.20 םוימ 05/20 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 7 םחנמ 'חרב י"נג 4 – 1303 'סמ ר"בת ןומימ תורוקמ יונישו הלדגה רושיא .3

 8  הלדגה כ"הס) ₪ 4,155,220 ךסל ₪ 3,100,000 ךסמ (101 שרגמ) ןוסרואינש 

 1,055,220 ₪).  9 

 10 רשוא  רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 

 11   ₪ 2,100,000  ----------  תידועיי יתלב ןרק 

 12  ₪ 1,000,000  ₪ 1,000,000   ןוכישה דרשמ 

 13 -----------  ₪ 022,551,3   ךוניחה דרשמ 

     4,155,220 ₪   3,100,000 ₪  14 

 15 ןובנ ס"יבב י"נג 3 – 1302 'סמ ר"בת ןומימ תורוקמ יונישו הלדגה רושיא .4

 16  (₪ 766,415 הלדגה כ"הס) ₪ 3,593,665 ךסל ₪ 2,827,250 ךסמ (2 .צ.מ) 

 17 רשוא   רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 

 18  ₪ 1,600,000   ----------  תידועיי יתלב ןרק 

 19  ₪ 1,227,250    ₪ 1,227,250   ןוכישה דרשמ 

 20 -----------    ₪ 514,663,2   ךוניחה דרשמ 

     3,593,665 ₪    2,827,250 ₪  21 

 22 םינמואה תונכשמב ןתנוי ב"טח תיינב 1267 'סמ ר"בת םש יונישו הלדגה רושיא .5

 23  (₪ 4,439,634 הלדגה כ"הס) ₪ 18,412,786 ךסל ₪ 13,973,152 ךסמ (2 .צ.מ) 

 24 רשוא   רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 

 25  ₪ 13,973,152   ₪ 13,973,152   סיפה לעפמ 

 26 ------------   ₪  436,934,4   ךוניחה דרשמ 

     18,412,786 ₪   13,973,152 ₪  27 

 28  תותיכ 18 – ידוסי ס"יב תיינב 1268 'סמ ר"בת םש יונישו הלדגה רושיא .6

 29 הלדגה כ"הס) ₪ 13,211,984 ךסל ₪ 9,787,144 ךסמ (2 .צ.מ) םינמואה תונכשמב 
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 3,424,840 ₪)  1 

 2 רשוא   רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 

 3  ₪ 9,787,144    ₪ 9,787,144   סיפה לעפמ 

 4 ----------    ₪ 048,424,3   ךוניחה דרשמ 

     13,211,984 ₪    9,787,144 ₪  5 

 6 םינמואה תונכשמב ןיבר ב"טח תיינב 1286 'סמ ר"בת םש יונישו הלדגה רושיא .7

 7  (₪ 12,224,382 הלדגה כ"הס) ₪ 19,942,316 ךסל ₪ 7,717,934 ךסמ (2 .צ.מ) 

 8 רשוא   רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 

 9  ₪ 7,717,934   ₪ 19,942,316   ךוניחה דרשמ 

 10 .₪ 500,000 ךסב ןוסלנצכ בוחרב הרואת תרבגה עוציב ר"בת תחיתפ רושיא .8

 11 ₪ 350,000  הרובחתה דרשמ  : ןומימ תורוקמ 

 12  ₪ 000,051 יללכ חותיפ ןרק    

       500,000 ₪  13 

 14 08.01.2020 םוימ 01/20 הצעומ לוקוטורפמ (5 'סמ ףיעס) 4 'סמ הטלחה לוטיב .9

 15  .₪ 266,550 ךסב יתביבס ךוניח ר"בת 

 16 .₪ 266,550 ךסב 2019-2022 יתביבס ךוניח ר"בת תחיתפ רושיא .10

 17  ₪ 213,240  הביבסה תנגהל דרשמה  : ןומימ תורוקמ 

 18 ₪  013,35   ליגר ביצקת    

        266,550 ₪  19 

 20 .₪ 120,000 ךסב ןייטשנייא קירא קראפב הללצה תפלחה ר"בת תחיתפ רושיא .11

 21  .יללכ חותיפ ןרק  :ןומימ תורוקמ 

 22 .₪ 25,000 ךסב םודא דוד ןגמ ש"ע רכיכ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא .12

 23 . תוכרדמו םישיבכ ןרק  :ןומימ תורוקמ 

 24 ,"ןיקצומ תירקב םדא ייח תלצהל תירוביצ ןרק" התומעב רוביצ גיצנ תפלחה .13

 25  .רוביצ גיצנכ יבצ ןפג ר"ד הנומי הילטנ רנייר ר"ד םוקמב 

 26 :םינפה דרשמ תשירדל םאתהב ןמקלדכ ןיעקרקמ תואקסע רורשאל אבומ .14

 27  העודיה ,ןיקצומ תירק 40 קוק ברה 'חרב תונחב תויוכז תרבעה .א 

 28  הכוזה 54754924 .ז.ת ןמולש הניר 'בגל 11563 שוגב 51/6 הקלחכ  

 29  .מ"עמ תפסותב $ 39,985 לש ךסה תרומת 1/06 זרכמב  
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 1 – 02.03.2006 םויב המייקתהש ריע תצעומ תבישיב רבעב הרשוא הקסעה  

 2 .03/06 'סמ לוקוטורפ  

 3  העודיה ןיקצומ תירק 40 קוק ברה 'חרב תונחב תויוכז תרבעה .ב 

 4  מ"עמ תפסותב $ 40,000 לש ךסה תרומת 11563 שוגב 51/7 הקלחכ  

 5 .02/05 זרכמב הכוזה 032816324 .ז.ת ןטק רמתיא רמל  

 6 – 02.02.2006 םויב המייקתהש ריע תצעומ תבישיב רבעב הרשוא הקסעה  

 7 .02/06 'סמ לוקוטורפ  

 8 שוגכ העודיה ןיקצומ תירק 40 קוק ברה 'חרב תונחב תויוכז תרבעה .ג 

 9 רמתיא רמל מ"עמ תפסותב $ 68,000 לש ךסה תרומת 51/8 הקלח 11563  

 10 .032816324 .ז.ת ןטק  

 11 ושיגה רשא ,זרכמב םירתונה םיעיצמה ינש ןיב תורחמתהה עוציב רורשאו 

 12 ןטק רמתיא רמ תורחמתהה לש הפוסב .ןדמואהמ דואמ תוכומנ ויהש תועצה 

 13  .יאמשה תכרעהמ 80%-כ ותויהב ריבס וניהש $ 68,000 לש ךסה תא עיצה 

 14  ןיקצומ תירק 18 םידליה 'חרב תודיחי 5 – תורידב תויוכזה תשיכר רושיא .15

 15  הרבחה רדימע תרבח תאמ 12 ,11 ,10 ,9 ,8 תוקלח 10428 שוגכ תועודיה 

 16  לש ךסה תרומת 16.02.1959 םוימ םכסה י"פע מ"עב םילוע ןוכישל תימואלה 

 17 .י"ל 8,500 

 18 :םילוקוטורפ רושיא .61

 19 11.2.2020 םוימ 1 'סמ תוכימת תדעו תבישי לוקוטורפ - 

 20 5.3.2020 םוימ םיכמתנ םיפוגל ביצקת אשונב השיגפ םוכיס - 

 21 15.3.2020 םוימ הנורוק אשונב ח"למ תדעו תבישי - 

 22 15.3.2020 םוימ הנורוק אשונב תושרב ר"עקפ יגיצנ תשיגפ םוכיס - 

 23 16.3.2020 םוימ ח"למ תדעו תבישי - 

 24 19.3.2020 םוימ ח"למ תדעו לוקוטורפ - 

 25 22.3.2020 םוימ ימוי ןוכדע ךורדת ח"למ תדעו תבישי - 

 26 23.3.2020 םוימ ימוי ךורדת ח"למ תדעו תבישי - 

 27 26.3.2020 םוימ ח"למ תדעו תבישי - 

 28 29.3.2020 םוימ ח"למ תדעו תבישי - 

 29  5.4.2020 םוימ ח"למ תדעו  תבישי - 
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 1 ףיקמ ןוכית ס"היב תלעפה רבדב הטלחה תלבק – 05/20 זרכמ לוקוטורפ - 

 2 26.3.2020 םוימ א"פשת םידומילה תנשמ לחה םייניבה תוביטחו   

 3  ןוכית ט"חמ ס"היב תלעפה רבדב הטלחה תלבק – 06/20 זרכמ לוקוטורפ - 

 4 26.3.2020 םוימ א"פשת םידומילה תנשמ לחה "דיתע"   

 5 תנשל בכר ילכ יצ חוטיבל טרפמ רבדב הטלחלת הבק – 07/20 זרכמ לוקוטורפ - 

 6 26.3.2020 םוימ 2020-2021   

 7 םישדח י"נג 8-ל חותיפ תודובע רבדב הטלחה תלבק – 17/20 זרכמ לוקוטורפ - 

 8 3.5.2020 םוימ   

 9  11.5.2020 םוימ תוגלמ תדעו תבישי לוקוטורפל תפסות - 

 10 ם:וסדר היל ץוחמ

 11  רוטפ תכראה אשונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש םויה רדסל העצה .1

 12 . הנורוקה תפוקתל קירו שדח ולבניין קיר עיזבון סכנל הנונראמ 

 13 רוטפ ןתמ אשונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש םויה רדסל העצה .2

 14 .םיצופישב סכנלו קיר עיזבון סכנל יביטקאורטר 

 15 תוליעפ תועש תכראה רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש םויה רדסל העצה .3

 16  .ץיקה תפוקתב תינוריעה הירפסה 

 17 יתוריש) ןיקצומ תירקל רזע קוח לש היבגה תלבגמ ףקות תכראה רושיאל אבומ .4

 18 .31.12.2022 םויל דע 2017-ז"עשתה (הרימש 

 19  םויס דעומ ,30.6.2020 םוימ יצחו םייתנש לש הניה תשקובמה ןמזה תכראה 

 20  .31.12.2019 םויב ןתינש ןורחאה היבגה ףקות תכראה רושיא 

 21  .םיסכנה יגוס לכל ₪ 1.51 וניה ר"מל עובקה ףירעתה 

 22 (5 'סמ ןוקית) העשה תארוה רושיאל הפופכ היבגה ףקות תכראה יכ רהבומ 

 23  .תסנכב 

24 
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 1 ק ו ל ר ו ט ו פ

 2 ך"נתב קרפ תאירק .1

 3 (ןמציו לאכימ י"ע ך"נתב קרפ תאירק)

 4  .םוי רדסל העצה יתשגה .ןמזה הז י. מרקוביץ:

 5 .םויה רדסל תופסות המכ שי ,עגר .ןכ י. גסר:

 6 ?אל ,העצה שיגה אוה םג ,עגר ע:”ח. צורי, רה

 7 .ןכ ,ןכ י. גסר:

 8  .שיגהל שקבמ אוה הזה דמעמב וישכע שיגמ ץיבוקרמ .ולע רבכ ולש תועצהה א. גנון: 

 9 ?ונחלשש ירחא העצה הזיא ושיגה אל םה לבא ע:”רה ורי,ח. צ

 10 .הנה ,ושיגה םה נון: א. ג

 11 .ונחלשש ירחא הז ע:”ח. צורי, רה

 12 .ןכ א. גנון: 

 13 ,ץוחמ הז ונחלשש ירחא םא ע:”ח. צורי, רה

 14  .רתומש חווטב ויה םה ,אל א. גנון: 

 15  .האלה .רדסב ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 16 .םויה רדסל תפסותל רושיאה לע עיבצהל ךירצ :קוביץי. מר

 17  .'ץיבוקרמ יסוי םויה רדסל הז תא תולעהל הצור אוה א. גנון: 

 18  (םויה רדסל תפסות) רדסל העצה .1

 19 הצעומה רבח לש םויה רדסל העצה .םויה רדסל תופסות עגר ארוק ינא ,1 ףיעס י. גסר:
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 1 ,קיר עיזבון סכנל הנונראמ רוטפ תכראה אשונב רשיבא יבצ רמ

 2 .ונלביק רבכ הז לבא ,אל י. מרקוביץ:

 3 .ןודל זאו הז תא רשאל קר רשפא ,אורקל ךירצ אל א. גנון: 

 4  ?הכול תא רשאל י. גסר:

 5  .הזל רזוח התא הז ירחא .ןכ א. גנון: 

 6 .ונ ,העצהה תא םהל יקלחת ע:”ח. צורי, רה

 7 ?םיטילחמ םיקלחמש ירחא ,המ א. גנון: 

 8 .ןכ י. מרקוביץ:

 9  .העצהה תא םהל יקלחת .רבכ טילחנ ונחנא ירחא ,ינפל .טילחנ ונחנא ע:”ח. צורי, רה

 10 תוינפ תובקעב .העצהה תא אירקא ינא .םיצור םתא םא התוא אירקהל לוכי ינא י. מרקוביץ:

 11 קראפ יחל םניח הסינכ ריעה תצעומ רושיאל איבהל ךשקבא תוקדצומו תובר

 12 לכב דבלב דחא לפטמ וא תלפטמ יווילב ריעה יבשות 80  ליג לעמ םישישקל

 13 ינא .העצהה תאז. קראפל הסינכה רעשב תוהז תדועת תגצה םע תוליעפה תועש

 14  ?םויה רדסלה ז תא יףסוהל דעב ימ .םויה רדסל התאו ףיסולה שקמב

 15 .יל רוסא ינא יכ ענמנ ינא ,דעב םלוכ זא ע:”ח. צורי, רה

 16 .ענמנ ריעה שאר ,דעב םלוכ זא .יקוא י. מרקוביץ:

 17   ןויד ל םויה רדס ל ץוחמ  ףיעסה תפסוה

 18   ענמנ  ירוצ םייח  ע"הר , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 19 

 20 .רדסל תועצה ליחתת .בוט ע:”הרי, רח. צו
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 1 אשונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש םויה רדסל הע צה .1

 2 ת פוקתל קירו שדח ולבניין קיר עיזבון סכנל הנונראמ רוטפ תכראה

 3 הנורוקה

 4 ןתמ אשונב רשיבא יבצ רמ הצע ומה רבח לש םויה רדסל הע צה .2

 5 םיצופישב סכנלו קיר עיזבון סכנל יביטקאורטר רוטפ

 6 רוטפ תכראה אשונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש םויה רדסל העצה 1 ףיעס :גסרי. 

 7 הצור תהא .הנורוקה תפוקתל קירו שדח ולבניין קיר עיזבון סכנל הנונראמ

 8 ?ריבסהל

 9 טלחומה ןואפיקהו הנורוקה רבשמ תובקעב קוידב בותכש ומכ זא ,בוט .ןכ צ. אבישר:

 10 רוטפה תפוקת תא ךיראהל םיעיצמ ונחנא ,וזה הפוקתב תורידה ירבעמבו קשמב

 11 2020 תנשב םיסימה וצב הבוצקה הפוקתל רבעמ קירו שדח ולבניין קיר סכנל

 12 ףיגנ תובקעב םורח תעשל תונקתב תולבגמה ףקותב ודמע הבש הפוקתה ךרואכ

 13  .הנורוקה

 14  .התא הנעת ,יצנב ע:”ח. צורי, רה

 15 .םכל הנעא ינא זא יטפשמ הכול טעמכו רחאמ הנושארה הלאשה יבגל .בוט ד מלכה:”עו

 16 המ ונעבק ויבגלש קיר עיזבון סכנ ןיב לידבהל שי .קויד יא שי העצהב לכ םדוק

 17  ,הזב ונעבקש

 18 .עיזבון אל צ. אבישר:

 19  .קיר ןינב ןיבל ד מלכה:”עו

 20 .ןכ צ. אבישר:

 21 החנה רושיא ונעבק 2020-ב םיסימה וצב ויבגלש קיר עיזבון סכנ יבגל .הנוש הז ד מלכה:”עו

 22 שי ?ולביק אל  ?םכל יתפריצ אל ,יתפריצ ינאו רחאמ לבא ראשנ הז ,הנש יצחל

 23 םינפה דרשמ ל"כנמ ,םינפה רש י"ע 15.3.2020-ב הנתינש היחנה יתרמאש ומכ

 24 תורידל םיסימל הנונראה תפוקת ןיגב תוחנה תתל אל תויושרל עידוה אוהש

 25 ןכלו הנורוקה תפוקת איה ןהל בהיסהש ןהשלכ תוחנה לע רסא אוה .םירוגמ
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 1  .ךיראהל םילוכי אל ונחנא

 2 ,םינמוא תונכשמב תוגיצנ םע םירייד תבישיב לוקוטורפל רמוא קר ינא לבא שר:צ. אבי

 3 רמאנ ,היה העירייה סדנהמ םג ,בשוח ינא ל"כנמה ,היה העירייה שארש הבישיב

 4 בותכש המ הז .שדוחל ןקות הז ךכ רחא לעופב .םישדוח 6-ל דע שדוח ןיב ןתנייש

 5 .םישדוח המכ ינפל ונילא רבעוהש לוקוטורפב

 6 .תתל רשפא יאש רמא יטפשמה ץעויהו יטפשמה ץעויל ועיגה יכ :לכהד מ”עו

 7 .יתנבה צ. אבישר:

 8 ,רמולכ .הנורוקה ללגב אל איה החנהה הפ ף:א. צור

 9 ,תודחוימה תוביסנה תא ול שיש ןכתשמל ריחמ הזש ללגב איה החנהה המש ד מלכה:”עו

 10 .קוידב צ. אבישר:

 11  ,בתכמה תא םכל ארקא ינא ,םילוכי אל ונחנא .שדוחה תא ונתנו :ד מלכה”עו

 12 .הלאשה תאז ?שדוח דועב הז תא ךיראהל רשפא יא צ. אבישר:

 13 ,ולאכ שי ונרמא .שרופמב עבק םינפה רש .אל מלכה: ד”עו

 14 .שדוח תתל ונל היה רתומש חוטב אל ינא בגא ךרד ,עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 15 ,אל שדוח םג ד מלכה:”עו

 16  ,לואשל הז ליבשב םג אובל לוכי אוה ע:”צורי, רה .ח

 17 דבלב ןכתשמל ריחמב להונכ הנורוקה ינפל הז תא ונתנו רחאמ ונתנ הז לבא ,אל ד מלכה:”עו

 18 םיריידה ,םיעדוי םתאש ומכ ,ןכתשמל ריחמו רחאמ .הזה להונה ראשנ הז זא

 19 קר אלא הינבה ךלהמב םייוניש סינכהל םילוכי אל ,הרידה תא םילבקמ אל

 20 זא הרידב גרדשל המ םהל שי םלוכ םליארשיהו רחאמ ,חתפמה תלבק רחאל

 21  .הזה שדוחה תא ונתנ

 22 המכ ופוגל ונקדבשכ ,הז לכו הזח הרפע לש םיניינב בשוח ינא הזשהזה  הרבמק
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 1 זא ,יצחו שדוחה תוביבסב ךרעב היה הז זא םיפסונה םיצופישה וחקל ןמז

 2 .הנורוק רותב אל ,םיצופיש רותב שדוח יצחה תא ןידה תרושמ םינפל ונרשיא

 3 תפוקתב רוגל ןתינ אלו םיצופיש ועצובו רחאמ .בושח אוה הזה חנומה םג ?יקוא

 4 ןפואב םילבקמש שדוחל רבעמ שדוח יצח דוע םיצופישה ללגב ונתנ ,םיצופישה

 5  .יטמוטוא

 6 ולבקתהש תוימוקמ תויושר לש תוינפ רואל" בתכמל הנפא ינא ,םינפה רש לבא

 7 לשב תורגאו םילטיה ,הנונראמ םירוטפו תוחנה ןתמל עגונב םינפה דרשמב

 8 ינירה ,אשונב תואירבה דרשמ תויחנהו הנורוקה ףיגנ תוטשפתהמ עבונה בצמה

 9 ,הנונרא ימולשתמ רוטפ וא החנה לכ ןתיל ןיא היפל דוסיה תולכשוממ ריהבהל

 10 רוטפ וא החנה ןתמל הקיקחב תשרפומ המכסהל םאתהב אלא תרוגאו םילטיה

 11 וא החנה ןתמ יכ ןייצל רתומל .ןיד לכ י"פע ךכל םישרדנה םירושיאל ףופכבו

 12 םישרדנ םירושיא רדעיהב וא הקיקחב תשרפומ הכמסהל םאהתב אלש רוטפ

 13 ."קוחל תדגונמ הלועפ איה

 14 ונתנ םהש ןוקיתה תא ושע ךכ רחא תמאב קוחהו ללוגה תא ונל םתס אוה הזבו

 15  .םלוכל ונתנ הז תאו ,םישדוח 3-ה תא ,םיקסעל החנהה תא

 16 ,ותוא ןיבמ ינאש ךיא יכ ?המל סחייתמכ הזה בתכמה תא ארוק התא לבא צ. אבישר:

 17 םא רמוא אוהש ,הז תא ןיבמי נאש ךיאל תיטפשמה תונשרפה תא תתל יל השרת

 18 הכירצ איהש הרובס איה ןכלו החפשמ רובע ילכלכ והשלכ בצמ והשזיא רצונ

 19 הז תא תתל ךמסומ אל התא זא האלה ןכו רוטפ ,החנה ,הלקה יהשוזיא לבקל

 20  .תושרכ

 21 לשמל עיזבון סכנל רוטפ תתל םיסימה וצ תרגסמב תכמסוה רבכ םא ינש דצמ

 22 ריכשהל וא רוכמל היה רשפא יאש חינהל ריבסש םיעדוי ונחנא תאזה הפוקתבו

 23 רוטפה תא תתל ךמסומ רבכ התא זא ,סכנ ותוא יבגל הלועפ יהשוזיא עצבל וא

 24  .תאזה הפוקתל ךרואל ותוא ךיראהל לוכי אל התא םא הזה מראש

 25 ךפה סכנהש הדבועה לשב אלא ,הנורוקהמ הרישי האצותכ תעבונש החנה אל הז

 26  ,ומלועל ךלה ולש םילעבהש םושמ עיזבון סכנ תויהל

 27 .רמוא התאש המ הנורוקהמ עבונ בוכיעה ד מלכה:”עו
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 1 ןותנ הז .האלה הז תא ררבל םתיסינ םא איה הלאשה זא .םינוש םירבד ינש הז צ. אבישר:

 2 .תונשרפל

 3 ?ררבל ימל ד מלכה:”עו

 4 .םינפה דרשמ ומכ צ. אבישר:

 5 הזו רחאמ רשאי אל םינפה דרשמ יכ םינפה דרשמ לצא ררבל המ ןיא ,אל .אל ד מלכה:”עו

 6  .הנורוקה ללגב

 7 לש הטלחהה רמולכ .הסננו העצהה תא רשאנש עיצמ ינא ?תוסנל אל המל צ. אבישר:

 8 ,ריעה תצעומ

 9  .הזה אשונב השקב לכ העיגה אל לכ םדוק ד מלכה:”עו

 10 תושרה לש יטפשמה ץעויהמ וא ריעה שארמ שקבל ריעה תצעומ לש הטלחהה זא צ. אבישר:

 11 תונשרפה וז םאה ןיבהל תוסנלו הזה בתכמה לע גישהלו םינפה דרשמל תונפל

 12 ונחנאש כול להיותי יכ םינתונ אל וא םינתונש וישכע טילחהל אל .אל וא קוידב

 13 .הנפנ ואוב זא .תתל םיכמסומ אל

 14 ירשפא הז ןכאש ענכתשהל ךירצ יטפשמה ץעויה תונפל ידכ ,דובכה לכ םע לבא ד מלכה:”עו

 15  .אלש בשוח ינאו

 16  .םירבד המכ הפ םילבלבמ םתאש השגרה שי יל לבא ע:”רה ורי,ח. צ

 17 .םיבברעמ םתא ,ןכ ד מלכה:”עו

 18  ?עיזבון סכנ לע ?קיר סכנ לע רבדמ התא  ?וישכע רבדמ התא המ לע ע:”י, רהצורח. 

 19  ?ןוכנ .יזבוןע סכנ שיו קיר ןינב שי ,םירבד ינש שי צ. אבישר:

 20 העירייה תודוקפב .םינוש םירבד ינש ,םירבדה ינש ןיב דירפנ אוב זא ,בוזע ע:”ח. צורי, רה

 21 ונחנא ?רדסב .הנונראמ הנש יצחל קיר סכנ רוטפל רייההעי תיאשר בותכ

 22 םירטופ אל ונחנא ,קיר אוהש ללגב קר ,קיר סכנש םינש המכ ינפל רבכ ונטלחה

 23 אל ונחנא זא ןתוא ריכשהל חילצמ אל אוהו תוריד 4 שי והשימלש הז .הנונראמ
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 1  .הנונראמ ותוא םירטופ

 2 םא ,הרוחאמ ,הז תא תילעה תא העוט אל ינא םא ,'בג תא ,העוט אל ינא םא זא

 3 הלעה והשימ זא .רכוז אל ינא ,בושח אל ,הז תא הלעה והשימ ,העוט אל ינא

 4 לשמל םא תוחפל לבא .רדסב ?קיר סכנ רוטפל םיצור אל םתא ,רדסב רמאו

 5 השורי וצ איצוהל םיכירצ םישנאו הרטפנ איהו הרידב הרג תרגובמ השיא

 6 יתא .החילס ,ןילוסא יתא הז ,םש איצוהל םיכירצו הז וצ איצוהל םיכירצו

 7 ונחנא בוןעיז אוהש סכנש ונרמאו תעדה לע לבקתה הזו הז תא העיצה ןילוסא

 8 ,םהיניבש תובירמה תא ורמגיש ידכ ,הנש יצח דע ,הנש יצחל הנונראמ םירטופ

 9 רבד הז .הקיר הרידל ךיישא לה ז לבא .הכול הז ,השורי וצ ואיצוי םהש ידכ

 10 .דחא

 11 .הלועמ צ. אבישר:

 12 ,בנייןה תא תונבל רמוג ןלבקהש עגרבש ןמזמ רבכ ונטלחה ונחנא ינשה רבדה ע:”ח. צורי, רה

 13 רסומ אוה םא .הנונראה תא ומצעב םלשמ אוה תורידה תא רסומ אל אוה םא

 14  .וישכע תוליגר תוריד לע רבדמ ינאו תורידה תא

 15 רובס התא רמולכ ,הזש תואדווב רמול עדוי התא ?הנוקה לע לגלגתמ אל הזו א. צורף:

 16  ,רסומ אל אוהש ןלבקה תא סנוק התאש ןאכ

 17 יפל םלשמ אוה רכמ אל וא רסמ אלו הנב ןלבקש הריד .החילס ,סנוק אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 18 .םולכ אלו ותוא סנוק אל ינא .הנונרא קוח

 19 אוה םא לבא .רדסב .תאזה הפוקתה לע םלשל ךירצ אוה יכ תואכרמב יתרמא א. צורף:

 20 ?הנוקה לע הז תא לגלגמ

 21 ?הלאה תויוטשה הז המ ?הרכמכבר נ הרידה םא הז תא לגלגמ אוה ךיא י. מרקוביץ:

 22 הפ רסומ אוהש עגרב .ריידה לש הז זא רסומ אוה םא ?הז תא לגלגמ אוה המ ע:”הח. צורי, ר

 23 ,הפ הנונראב םיריידה לש תומשה תא

 24 ,רופיסה רמגנ 4 ספוט י. מרקוביץ:
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 1 .ריידל רבוע הז זא ע:”ח. צורי, רה

 2  .ורכמנ תוריהד י. מרקוביץ:

 3 .רופיסה רמגנ זא סולכא ספוט איבה אוה םא י. גסר:

 4 ,הנוק והשימש תוליגר תוריד ןיב תחא הדרפה דוע השענ ואוב ע:”ח. צורי, רה

 5 .ץופישל תוריד ןיבל א. צורף:

 6 .ןכתשמל ריחמ תורידה ןיבו ע:”ח. צורי, רה

 7  .יקוא א. צורף:

 8 ,םיעקש תושעל לוכי התא ,חבטמ תונבל לוכי התא הנוק התאש הליגר הרידב ע:”ורי, רהח. צ

 9 ,חתפמ לבקמ התא הרומג הרידהש עגרבו הצור התאש המ תושעל לוכי התא

 10 .השקבב םלשל ליחתת

 11 ונבהו תויה לבא ,ונישעש המ תושעל ןכתשמל ריחמב םג םיבייח ונייה אל ונחנא

 12 שקבל רקטש וליפא לוכי אל תורידה תא הנקש הלאמ דחא ףא ןכתשמל ריחמבש

 13 ךותמ ונמצעל ונרמא זא ,םולכ תושעל לוכי אל אוה ,ול וזיזי וא/ו ול ומישיש

 14 לכו םיעקשה תא םהל ורדסי םהש ידכ הנונראב החנה םימי שדוח ןתינ בוט ןוצר

 15 הריד ןיב לדבה שי זא .רופסיה לכ הזו .הליגר הרידב ןתונ אל ןלבקהש המ

 16  .והשמ וא רטפנש והשימ לש סכנ ןיבו ןכתשמל ריחמב הריד ןיב ,הליגר

 17 ?בשותל קינעהל שדוח ךל תנתונש תיקוחה תוכמסה המ לבא צ. אבישר:

 18  .לא יודע ינא ?תמאה תא ךל דיגא ינאש הצור התא ע:”י, רהח. צור

 19 ?עדוי יטפשמה ץעויה זא א. צורף:

 20 .עלא יוד תישיא ינא ע:”ח. צורי, רה

 21 הנורוקה תא םיריכמ ונחנאו ,השקב ךכ לכ שיו שדוח שי רבכ םא זא .הלועמ צ. אבישר:

 22 ,םישנאה לש םתקאנ תא םיעמושו הפ היה המ םיניבמו
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 1  .רושק אל שממ .הנורוקל רושק אל הז לבא .רושק אל הז ע:”ח. צורי, רה

 2 תא רוכמל עוצקמ ישנא איבהל רשפא היה אל יכ ןכ המל ךל דיגא ינא לבא א. צורף:

 3  .םיעקש תושעל ידכ ,הרידה

 4 ולא לכש יתרמא .ףצרב היה הזש תויהל לוכיו םדוקמ יתרבסה ינא ,יקיצ ד מלכה:”עו

 5 ונסחייתה אל ונחנא ,הנורוקה הזש ונעטו השקב ושיגהש ןכתשמל ריחמהמ

 6 לכ ונקדב ןכאו הסדנהה תא ונחלשו ץופישב תורידל ונסחייתה ונחנא ,הנורוקל

 7 תויטבמא ,שדח חבטמ תנקתה ,םיצופיש םישוע םה ןכאש וניארו הרידו הריד

 8 .ולאה םירבדה לכו

 9 הככ םג שדוח .יצחו שדוח אצי הז זא ,ולאה םיצופישה הז ןמז המכ ונקדב

 10 קסעה לכ ,רתפנ הז זא .שדוח יצח דוע ונתנ ,ןכתשמל ריחמל תתל ונלש להונה

 11 .רתפנ הזה

 12 תרוקיב ושעת ,קפיכה לע ,ואוב םירמואש םישנא לש הינפ ךילא העיגמ םא לבא צ. אבישר:

 13 ןתינש הזה שדוחל רבעמ וכשמנ םיצופיש לבא ,סלכואמ אל תיבה ,תיבב ונלצא

 14 ,השדח הרידו םילוכי ויה םיקסעה ילעב לכ אלו איבהלר שפא היה אל ץרמב יכ

 15 ,םישדוח השולש רמוא אל םג ינא .ורפיסה לכ הז ,עמשת .שדוח דועם ישקבמ זא

 16  .שדוח דוע רמוא ינא .הנש ,הנש יצח

 17  .הרשיא הסדנההש המ ונתנו ופוגל ונקדב הזה אשונב ועיגהש תושקבה לכ לבא ד מלכה:”עו

 18 .שדוח לש סיירג דוע תתל םינכומ םתייה םתא םא הלאשה צ. אבישר:

 19 ייקחו םיצופישה םא לעופבש המ .תתל םינכומ ונחנאש המ אל הז ,יקיצ לבא ד מלכה:”עו

 20ה ז םא .םיישדוח הז זא םיישדוח םא ,השולש םינתונ ונייה םישדוח השולש

 21 .יצחו שדוח הז יצחו שדוח

 22  .הלועמ הז ,הבוט הבושת תאז צ. אבישר:

 23  .יל ןימאת ,בורקמ דואמ הז תא ריכמ ינא ע:”ח. צורי, רה

 24 הפ אירקהל הצור ינא .ךל תפכא אל םא ,םייח ,והשמ הפ אירקהל הצור ינא י. מרקוביץ:
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 יכ תינורקע הטלחה תובר יםנש ינפל הלביק ןיקצומ תירק ריעה תצעומ" .והשמ

 2, הגם שהחוק סלכומא וניאש סכנ ןיגב הנונראמ םירוטפ וא תוחנה וקנעוי אל

 3ם ע דחא הנקב הלוע וז תינוריע תוניידמ יכ רכיזהל יואר .רוטפ קינעהלה ל ריתמ

 4 לש ריהמה ןסולכאו ןתטיח זמינובהל ירויבצה סרטניאהוה לשממה תוטלחה

 5  .הכול הז זא .דחא שוחני ?הזת א בתכ ימ ."תומייק תוריד

 6 .הנורוק תפוקת לע םירבדמ .הנורוק תפוקת לע םירבדמ ונחנא צ. אבישר:

 7  .תמאב ,ונ יד י. מרקוביץ:

 8  ,םיתבל הסדנהה תא יתחלש ,ישיא ןפואב ונפ ילא ,הנפש ימ ,ה'רבח לבא י. גסר:

 9 8 קיר ראשנ וישכע אוה לבא ,הנש יצח קיר יזבוןע סכנ שיש וישכע חיננ לבא א. צורף:

 10  ,היה רשפא יא םיישדוח יכ םישדוח

 11 .וב רוגל ריעצ גוזל םוקמ היהיש ותוא ריכשיש קיר עיזבון סכנ י. מרקוביץ:

 12 הנורוקה לש םייפנכל תחתמש םסק והשזיא הנורוקהמ השענ ואוב ,ה'רבח ע:”ח. צורי, רה

 13  .תצק ועגרית ואוב ,ה'רבח .רתומ והכול רשפא הכול

 14  ,תיפיצפס רבדמ ינא ,עיזבון לע אל רבדמ ינא ,םייח א. צורף:

 15 .םגו םג צ. אבישר:

 16 .הרמאנ אל איה ןכ ינפל יכ הלודג הבושת תאזו יל תינע ,רבדמ ינא ,שנייה .ןכ א. צורף:

 17 תמאב הלאה ה'רבחהש החכוה שיו הסדנהה לש רושיא שי םאש רמואו אב התא

 18  .שדוח דוע וליפא םהל ןתית התא ,הרידה תא וסלכא אלו וצפיש

 19  .םיצופיש להונ יפל ונקדב ונחנא ד מלכה:”עו

 20 .תיבב השענ המ תלכתסמו רייד ותואל ,תיב ותואל תשגינ הסדנה תקלחמ ע:”ח. צורי, רה

 21 יל ןת זא םישדוח השולש יתצפיש דיגהלו ךכ רחא אובלו ץפשל לוכי אל אוה

 22 .םישדוח השולש

 23  .תמא ןמזב ,אל ,אל ,אל צ. אבישר:
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 1 .תמא ןמזב ע:”ח. צורי, רה

 2 ללגב םעפ דוע לבא ,םיכסמ ינא תמא ןמזב לכ םדוק ,הזש תמאה ,השניי לבא א. צורף:

 3 רוטפ יבגל השנייה העצהל לגלגתמ רבכ ינא ,תנייצש ידוחייה אשונה

 4 .הנורוקל הרישי הקיזב יביטקאורטר

 5  .הז לע םג יתינע זא ד מלכה:”עו

 6 .השקבב א. צורף:

 7 ,וסנכנש ולא לכו הזח הרפוע ומכ םג ,רוחיאב תצק איהש השקב העיגמ רשאכ ד מלכה:”עו

 8 םישרוד ונחנא ללכ ךרדב .םיצופישהלב שב ויה רבכ םהשכ ושגוה תושקבה

 9 .םיצופישה םורט עיגת השקבהש

 10 .ןוכנ ף:א. צור

 11את  ונחלש ,םיצופישב וליחתה רבכ םהש תורמלו םיצופישה תרגסמבהיו  םה זא ד מלכה:”עו

 12 .החנה ונתנ הז יפלו ץופישה ףקיה וא יפוא המ וכירעה ,ופוגל ונקדב ,הסדנהה

 13 .הריטפ תדועת איבמ אוה ,חיכוהל היעב ךל ןיא ןובזעבו י. גסר:

 14 םישימג םתייה ילוא זא רצק יביטקאורטר היה םאש רמוא התא לבא ,רדסב א. צורף:

 15  .הנורוקה ללגב םדוק וליחתהש הדבועה יבגל

 16  .תיביטקאורטר ושיגה הזח הרפוע לכ ד מלכה:”עו

 17 ןיא ,םהל קיפסמ םימי שדוח שייא ןויסינמ ךל דיגהל הצור ינאש הזמ ץוח ע:”צורי, רה .ח

 18  .יל ןימאת ,ץפשל ףסכ רתוי םהל ןיא .ףסכ רתוי םהל

 19  ,אל הז ריבעהל לבא םישקבמ ונחנאש הינפה ,םישקבמ ונחנאש המ ,יצנב צ. אבישר:

 20 ?הזב ןודל רשפא ןמז המכ י. מרקוביץ:

 21  .הקד ,הקד ,הקד ע:”ח. צורי, רה

 22  .הכול רבכ ונעמש י. מרקוביץ:
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 1 דע ןמז יל שי ינא ,היעב םוש יל ןיא יניינע אוה ןוידה םא ,יסוי ,יתרמא ינא ע:”ח. צורי, רה

 2  .רקובה

 3 .ומצע לע רזוח הז לבא ביץ:י. מרקו

 4  .ונמייס ,ומצע לע רזוח אל הז ,אל ע:”ח. צורי, רה

 5 יטפשמה ןויגיהה תא הזב האור אל התא יכ הנפת אל התאש םדוקמ תרמא התא א. צורף:

 6 תא רשאנ םא ,ריע תצעומכ ךממ םישקבמ אל ונחנא םא לבא ,הז ירוחאמ

 7 םעטמ וא ךמעטמ הינפ היהת אלש המל ,יקוח אל והשמ תושעל הלאה תועצהה

 8 ,ריעה שאר

 9 ?המ לע ?המל לבא ד מלכה:”עו

 10 ,תונשרפה תאז םא ןיבהל תוסנל א. צורף:

 11 .דובכה לכ םע ,םינפה דרשמל רשק םוש ילב ריתפ הכול ד מלכה:”עו

 12 ,עיזבון סכנ לע רמוא התא ?המל א. צורף:

 13 .עיזבון םעפ דוע י. מרקוביץ:

 14 .םינפה דרשמל הנפא ינא אל םא ,היעבה תא רותפנ ד מלכה:”עו

 15 ?ןוכנ .הזמ רתוי אל ,םישדוח 6 דע קר רמוא התא ?היעבה תא רותפל הז המ א. צורף:

 16 תולאשב טפשמה תיבל םינופש תאזה הלאשה תא ריכמ התא ,בישקת ד מלכה:”עו

 17 אובי .ריעה תצעומב םג ,םינוע אל תויטתופיה תולאש לע זא ?תויטתופיה

 18 אל ,ריכשהל חילצה אל םישדוח 6 אוהש יל חיכויו עיזבון סכנ לש הרקמה

 19 ונ .רושיא לבקנש וא הזה ןבומב ןורתפה תא אצמנ ,הז חילצה אל ,רוכמל חילצה

 20  .תמאב

 21 .עומשל יתיצרש הבושתה תאז .יקוא א. צורף:

 22  ?דחיב 2-ו 1 לע עיבצנ ילוא י. גסר:
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 1 אליממ ונחנאש םירבד הז הלאה םיפיעסה ינשב ןאכ הלעש המ לכ .שנייה ,עגר י. מרקוביץ:

 2  .ונישע

 3 ,יסוי לבא ע:”ח. צורי, רה

 4 הז םע יד זא .ונישע ונחנאש המ לע פמרט סופתל םיצורש םיטסיפמרט הלא י. מרקוביץ:

 5  .רבכ

 6 םהש עגרב ,םעפ דוע הז תא ךל רמוא ינאו ךל יתרמא ינא ,בישקת יסוי ע:”ח. צורי, רה

 7 הרק אל .תובושת םגו לבקי םה ,תדבוכמ הרוצב תוימיטיגל תולאש םילאוש

 8 .םולכ

 9 ,פמרט סופתל םיצור םה לבא .רדסב י. מרקוביץ:

 10  .הככ גהנתהל םיעדוי םג ונחנא זא תורחאה תובישיב ומכ להנתמ היה הז םא ע:”ח. צורי, רה

 11 .םעפ דועו םעפ דוע י. מרקוביץ:

 12 .והזו תובושת ולביק םה ,בוזע זא ע:”ח. צורי, רה

 13 .םיריסמ םה 2-ו 1 תא ,םיריסמ םה ,בוט י. גסר:

 14 .ריסהל םישקבמו תובושתה תא םילבקמ ונחנא ורף:צ א.

 15 .דרי 2-ו 1 זא .יקוא י. גסר:

 16    םויה רדסמ ו רסוה 2ו 1  רדסל תועצה

 17 

 18 
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 1 ת כראה רשיבא יבצ רמ הצע ומה רבח לש םויה רדסל הע צה .3

 2 ץיקה תפוקתב תינוריע ה הירפסה תוליעפ תוע ש

 3 תוליעפ תועש תכראה רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש םויה רדסל העצה 3 ףיעס גסר: .י

 4 תשר םע הז תא יתקדבו יהכעירי ונחנא .ץיקה תפוקתב תינוריעה הירפסה

 5  .םיס"נתמה תשר םע קדביי אשונהו דעב םלוכ ,םיס"נתמה

 6 ךרטצי אצמנש ימ טושפ םהבש הקספה תועש םויה שי רמולכ ,רושיג רמוא הזש א. צורף:

 7 ?ןורקיעב תועשה ףצר תא םג תושעל רמוא הז זא ,בוזעל

 8  .טרוא לש םג הלעפה המש שי יכ הז תא קודבל םיכירצ ,ןכ י. גסר:

 9 התואבש לכהמ רתוי רמוא הז ,הזה בעניין ללכב ברעתהל יל רתומ םא ע:”ח. צורי, רה

 10 םיכסהל םיכירצ םה ןכלו .טרוא לש םידבוע הז התוא להנמש ימ ןויע תיירפס

 11 .העיב םושן יא זא ומיכסי םה םא יכ ,םישקבמ ונחנאש המ לכל

 12 .םיס"נתמה תשר לש איה הירפסה לבא א. צורף:

 13 תשר אלו טרוא הז ותוירחא תחת חקלש ימ תינויעה לש הזה עטקה ע:”ח. צורי, רה

 14 .םיס"נתמה

 15 .היעב ונל ןיאש םירבד הז ,ןויקינו הרימש תניחבמ ונחנא י. גסר:

 16 ,םידבוע סייגל הצור םיס"נתמה תשר םא רמולכ ,טרואל ךייש הז צ. אבישר:

 17 הזיא םתס תחקל רחמ הלוכי אל םיס"נתמה תשר .םיידומיל םירפס הז ,אוב ע:”רה י,ח. צור

 18 .םיטנדוטסל רוזעל לכות אל איהו יהשימ

 19 שהייתה הירפסה תא ולטיב תירוביצה הירפסה תא ומיקהשכ .הירוטסיה ,םייח ד מלכה:”עו

 20 .םידבועה םע הירפסל םירפסה לכ תא וריבעהו ןיקצומ טרואב

 21  .םידבועה םע דחי ע:”ח. צורי, רה

 22 .והכול רכשה ,טרוא תטילשב איהש השינ ןיעמכ ראשנ הזו .םידבועה םע דחי לכה:ד מ”עו

 23 ונחנא ,הז תא קודבנ ונחנא לבא ,הזה אשונב טרואל םיפופכ יד ונחנא םצעב ןכלו
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 1  .דעב םלוכ ,דעב

 2 הזל היהיש עיצמ הצלמה רדגב הפ ינא םגו ונכדעתש חמשא ינא זא ,הלועמ א. צורף:

 3 דימת אלו הז תא םיכירצ םידימלתו םיטנדוטס יכ ליעי ארקנש המ םוסרפ

 4 העצהה תא םג םיריסמ ונחנא הרימאה וז םא זא .תאזה תורשפאה תא םיריכמ

 5 .תאזה

 6  .רומג רדסב י. גסר:

 7  ?דעב ,םיריסמ .עגר ,עגר גנון:  .א

 8  .דעב םלוכ םיטנדוטסל הירפס ,בשוח ינא םלוכ דעב הז ,אל י. גסר:

 9  .דעב א. גנון: 

 10  הירפסה לש  ת וליעפה תועש  תכראה  אש ונב 3  רדסל תועצה

 11 ץ יק ה תפוקתב  תינוריעה

 12     דחא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 13 

 14 תירקל רזע קוח לש היבגה תלבגמ ףקות תכראה רושיאל אבומ .4

 15 2202.21.13 םויל דע 7102-ז"עשתה (הרימש יתוריש) ןיקצומ

 16 םויס דעו מ ,0202.6.03 םוימ יצ חו םייתנש לש הניה ת שקובמה  ןמז ה תכר אה

 17 9102.21.13  םויב ןת ינש  ןורחא ה היב ג ה ףקות תכר אה  רושיא

 18 םיסכ נ ה  יגוס לכל  ₪ 15.1 וני ה ר" מל עובק ה ףירעתה

 19 ( 5 'סמ  ןוקית ) העשה תאר ו ה רושיאל  הפו פכ היבגה  ףק ות תכר אה  יכ רה בומ

 20 ת סנכ ב

 21 תירקל רזע קוח לש היבגה תלבגמ ףקות תכראה רושיאל אבומ הז וישכע 4 ףיעס י. גסר:

 22 ריבסהש המ הז .31.12.2022 םויל דע 2017-ז"עשתה (הרימש יתוריש) ןיקצומ

 23 .רזע יקוח לש ףקותה תכראה לש הזה אשונב יצנב םדוק
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 1 םויס דעומ ,30.6.2020 םוימ יצחו םייתנש לש הניה תשקובמה ןמזה תכראה 

 2 ר"מל עובקה ףירעתה .31.12.2019 םויב ןתינש ןורחא היבג ףקות תכראה רושיא

 3 רושיאל הפופכ היבגה ףקות תכראה יכ רהבומ .םיסכנה יגוס לכל ₪ 1.51 וניה

 4 ?הפ רבסה הצור והשימ .תסנכב ,5 'סמ ןוקית ,העשה תארוה

 5 .הז לע רמול םילימ המכ יל שיו ריבסתני אשמח לומר, א א. צורף:

 6 .היעב ןיא רבסה םיכירצ אל םתא םא ,אל ד מלכה:”עו

 7  .יאדשכ יל הארנ .רבסה לבקל םיניינועמש םירחא םירבח שי ילוא ,רדסב ינא א. צורף:

 8 היה הז םעפ םיפירעתה תניחבמ .2017-ב ןקות ,2007-מ םייק הרימש לטיה הז ד מלכה:”עו

 9 הז הנש לכ .ריעב םיסכנה לכל רטמ יפל הז םויה .םוכס ,הריד ,םיסכנה יגוס יפל

 10 2018-ב הרשואש הרימש תינכות יהשוזיא י"פע הז .הנתשמ אל הז ,ריחמ ותוא

 11 אל ,תסנכה י"ע ופקות ךראוה םעפל םעפמ הזה רזע קוחהו םויה דע הצר איהו

 12 .העירייה י"ע

 13 רומא אוהש תישימח העש תארוה ןוקית בוועדה תסנכב ,ןכודה לע אצמנ םויה

 14 ריבעהל םיכירצ ונחנא תאזה הכראהה תא רשאל ידכ .2022 דע הז תא ךיראהל

 15 ,םכל היהיש ידכ הז המ ,ריחמה המ עדימה לכ תא תתלו ריעה תצעומב הז תא

 16 .םצעב רזע קוח לש ןוקית הזו א. צורף:

 17  ,ןוקית אל ,ןוקית הז ד מלכה:”עו

 18 ,רזעה קוח לש ףיעסה לש ןוקית א. צורף:

 19  .הכראה י. גסר:

 20 ללכ ךרדב איהש היבג תלבגמ ףיעס ול שי םויה תימוקמ תושר לש רזע קוח לכ מלכה: ד”עו

 21 ידכב העשה תארוה יפל םעפ לכ הז הרימשב ,םיפסכ לש רזע יקוחב םינש שמח

 22 .הלאה םירבדה לכו םיריחמה לש ןוכדעל בקעמ היהיש

 23 קר הז תא ונל וכיראה ,הז תא ונכראה ,19 רבמצד דע הייתה ונלש היבגה תלבגמ

 24 ידכ הטלחהה תא ךירצ ינא .2022 דע הז הז תא םיכיראמשכ וישכעו 2020 ינוי דע
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 1 .הכראה רושיאה תא לבקלו םינפה דרשמל תונפל

 2 זא םייחה לכל ימעפ דח הז תא רשאל םוקמב ,םיילגר םיררוג הכול ךסב םה ע:”ח. צורי, רה

 3 .םיכיראמו םיכיראמו םיכיראמ םעפ לכ םה

 4 הצעומה ירבח תא הככ ןכדעל בייח ינא לבא הז תא ריכמ התאש חינמ ינא ,ןכ א. צורף:

 5 ןונכתה לבא ,העש תארוהב רובעל ךלוה הז וישכע םצעב ,קוחה תעצה םע דחיש

 6 הזה עבקה רדסהב םש ףיסוהלו עבק רדסהכ הז תא ריבעהל היה ירוקמה

 7 ינא זא .האלה ןכו םיחקפל בוכיע תויוכמס םג תנתונש תיפיצפס העש תארוה

 8 ןלביטחו דרשמל הלש תוסחייתהה תא הריבעה ונלש העיסהש םכתא ףתשא

 9 תוכמס ןתונש רדסהל חטבו הזה רדסהל ,תאזה עבקה תארוהל הדגנתהו םינפ

 10 איה הלשממב הרבעש העצהה רבד לש ופוסבש תוארל יתחמשי נאו חקפל בוכיע

 11 .תפסונ םעפ זה תא ךיראהל קר

 12 חקפ לע ,רוביצ תונולת לע ,חוויד לע רבדמ קוחל 17 ףיעס ומצע קוחב וישכע

 13 ,ינוריעה חוכה םצעב אוהש עייסמ

 14 ?המ ,אתליאשב הז תא שי לבא א. גנון: 

 15  .רחא והשמ הז ,תולעייתהה קוח לע רבדמ התא ד מלכה:”עו

 16  .ןוכנ ?המ .אל א. צורף:

 17 .תותליאשב הז תא שי ,בירי א. גנון: 

 18  .וישכע תולעייתהה קוחב אל ונחנא לבא ,אל ד מלכה:”עו

 19 ?אלא א. צורף:

 20 ?וישכע הז לע רבדל המ לע זא א. גנון: 

 21 .תולעייתהל קוחה אל הז .הרימש לטיהל רזעה קוח מלכה: ד”עו

 22 לועיי קוחל תורישה תא תובגל לכותש ידכ ותוא ךיראהל הצור וישכע התאש רף:צוא. 

 23  .הפיכא
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 1 רוטישה אל הז .יתליהקה רוטישהש המ הז הרימש תולעייתה קוח .אל ,אל ,אל ד מלכה:”עו

 2 .יתליהקה

 3 ?זא הבוג התא המ לע א. צורף:

 4 .ןיקצומ תירקל רזעה קוח י"פע הרימש תרגא הז ה:ד מלכ”עו

 5  ?תשמשמ איה המלש א. צורף:

 6  ,תיפקיהה הרימשל תשמשמ איה ד מלכה:”עו

 7  .ינוריעה רוטישה .רוטיש צ. אבישר:

 8 .ןוכנ א. צורף:

 9 קוח .רזעה קוחל רושק אל אוה ,ירמגל רחא קוחב אוהה ףיעסה .הקד ,עגר ד מלכה:”עו

 10 ,םירחא תוסנק יבגל הז תולעייתהה

 11  .הזכ רזע קוח תושעל ךל רשפאל רומא היה אוהה קוחה א. צורף:

 12  ,הכמסהה תא תתל רומא היה אוה .רשפאל רומא היה אל אוה ,אל ד מלכה:”עו

 13 .םינוש םירבד ינש הז י. גסר:

 14  ,קוחב ד מלכה:”עו

 15 .ןוכנ א. צורף:

 16  .וליפא רזע קוח ילב .העניין ךרוצל ד מלכה:”עו

 17 ?הזה לטיהה םע ןמממ התא המ א. צורף:

 18 ,תודיינה תא ד מלכה:”עו

 19  ,תומלצמה תא ,תודיינה תא ע:”ח. צורי, רה

 20 רוביצה תונולת לע רבדמ 17 ףיעסש הז רמוא ינאש המ זא .הזה קוחה חוכמ שיש א. צורף:
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 1 לע ולש חוויהד תא הנשב םעפ שיגהל ךירצ םצעב תושר שארו עייסמ חקפ לע

 2 .ולבקתהש תונולת

 3 .הבושת םש ךל הנתינ ,תותליאשב תלאש הז לבא י. גסר:

 4 רזעה קוח תרגסמבש תותליאשה לע תובושתה ינפל דוע עיצמ ינא ,עיצמ ינא א. צורף:

 5 תצעומכ םש רידסנ ,תא ופיסותש רזעה קוחל תסנכה קוח ןיב רשק שיו רחאמ

 6 רתאב ספוט והשזיא היהיש .תונולת ופיסוי ותרגסמבש ןונגנמה תא ריע

 7  .תונולת שיגהל רתוי השיגנו רתוי הלק הרוצב רשפאיש טנרטניאה

 8 ,השדח העדוהל דע הפמ םויה לכ לבקמ היבוט ללכב .רוביצה תונולת שי ד מלכה:”עו

 9 זא ,קוחב הנוש רדסומש םוקמ תיפיצפס םג הזו הליגר רוביצ תנולת אל הז לבא א. צורף:

 10 ינאש המ הז ?טנרטניאה רתאב ךכ ךרוצל ידועיי ספוט םישת ,היהי אלש המל

 11 ,ףיסונש עיצמ

 12 .הז לע בושחנ ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 13 ,רזעה קוחל רושק אל הז ד מלכה:”עו

 14 ?המל .רזעה קוחב ריע תצעומכ א. צורף:

 15 .אל הז יכ א. גנון: 

 16 ,אוה רזעה קוח .רושק אל הז יכ ד מלכה:”עו

 17 םג ינאו ףיסוהל שקבמ ינאש המ הז ,ילש העצהה וז .רשקה ותואב קוידב הז א. צורף:

 18 .הז לע עיבצהל שקבמ

 19 ,עיצהל לוכי התא ד מלכה:”עו

 20 .הלועמ א. צורף:

 21 .שיש המ הזו םיפיעס 15 ול שי ,לבגומ רזעה קוח ןטפשמכ ךל ריבסמ כה:מלד ”עו

 22 .םיפיעס ףיסוהל לוכי התא לבא א. צורף:
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 1 .הפ ןיא ,אל הז .שדח קוח קקוחל ךירצ ףיסוהל ידכ התא .אל .הקד ,עגר ד מלכה:”עו

 2 ,ףיעס רזעה קוח תא ןקתל אל הז וישכע השוע התאש המו א. צורף:

 3 ,רזעה קוחב ףיעס שי .היבג ףיעס קר הז .אל ד מלכה:”עו

 4 הבישיל ריע תצעומל הז תא םילעמ ךיא תוארל ,חסנל ידכ יתיא בשת התא זא א. צורף:

 5 .רזע קוח ןקתל ליבשב יטפשמה ץעויה תא הרקמ לכב ךירצ ינא ?האבה

 6  .ריעה תצעומב התוא הלענ ךירצ םא .התוא קודבנ ,העצה שיגת ד מלכה:”עו

 7 .יקוא .ןיוצמ א. צורף:

 8 .היעב יל ןיא ד מלכה:”עו

 9 .המידק הללאי ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 10 ,רושק אל הז ,רחא ףיעס הז ד מלכה:”עו

 11  .דעב םלוכ ?דעב םלוכ ?4 ףיעס דעב ימ י. גסר:

 12 .'ץיבוקרמ לש העצהה א. גנון: 

 13  ת ירקל  רזע קוח  לש ה יבגה ת לבגמ ףקות  תכראה  4  רדסל תועצה

 14   31.12.2022 םויל  דע 2017-ז"עש תה (ה רימ ש יתורי ש) ןיקצומ

 15 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 16 

 17 םויה רדסל תפסות

 18  הסינכ –  'ץיבו קרמ  יסוי רמ ,ריעה  שארל  הנש מ ,הצעומה  רבח לש םוי רדסל העצה

 19 דחא   תלפטמ/ ל פטמ יו וילב ריע ה יב שות 80 ליג לעמ םי שישקל  קראפ  יחל  םניח

 20 ק רא פלה סינ כה רע שב תוהז תדועת תגצה ב ו תלוי עפה תועש לכב
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 1 תוינפ תובקעב .'ץיבוקרמ יסוי ריעה שארל הנשמ רבח לש םוי רדסל העצהה י. גסר:

 2 קראפ יחל םניח הסינכ ריעה תצעומ רושיאל איבהל ךשקבא תוקדצומו תובר

 3 תועש לכב דבלב דחא תלפטמ/לפטמ יווילב ריעה יבשות 80 ליג לעמ םישישקל

 4 ,ראשייכול לה ריעה שאר .קראפל הסינכה רעשב תוהז תדועת תגצהבו תוליעפה

 5 י?צנב

 6 .ענמאני נ ע:”ח. צורי, רה

 7 .ףידעלא, לא,  ד מלכה:”עו

 8  .ךישמת ,והשמ לוכאל ךלוה ינא זא ,בוט .יתרזח ,יתאצי .ענמנ ינא זא ע:”ח. צורי, רה

 9  ?80 המל לואשל הצור ינא א. צורף:

 10 .ךלש העצהל רבסה ןת .ריבסת ,יסוי אוב זא י. גסר:

 11 ךרדבש םישנא לש ליג רחבנ .60 אלו 50 אל ?היעבה המ ,הטושפ איה ילש העצהה י. מרקוביץ:

 12 םה .לייטל םיאב אל םה ,טרופס תושעל םיאב אל םה ,דבל םשל םיעיגמ םה ללכ

 13 םהל תתל ךירצו שמשב תועש המכ תבשל תלפטמ וא ללכ ךרדב לפטמ םע םיאב

 14  .סנכיהל

 15 תא עובקל המל .אל וא תלפטמ ,לפטמ שי םא יפל הז תא השענ אלש המל זא ף:א. צור

 16 ,75 המל רמולכ ?ליגה תלבגמ

 17  ,םירכוזש המ עדוי אל ינא בגא ךרד ע:”ח. צורי, רה

 18  .םייח ,ךל רוסא צ. אבישר:

 19 אוה ,ולש דכנה םע אב אוה םא רנויסנפל ללכב ונרשיא בוט רכוז ינא םא ינא ע:”ח. צורי, רה

 20  .םלשמ דכנהו ישפוח סנכנ

 21 .ןוכנ א. גנון: 

 22 .םעפ הז תא ונרבעה ע:”ח. צורי, רה
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 1 .ןוכנ א. גנון: 

 2  .70 ליגמ עיצמ ינא א. צורף:

 3  ?ףסונב הז וא יאנת הז תלפטמה ,רורב היהיש קר צ. אבישר:

 4  .ףסונב הז ד מלכה:”עו

 5  ?70 ליגמו העצהה דעב ימ זא י. גסר:

 6 ?העצהה תא תיניש ע:”ח. צורי, רה

 7  .התנתשה אל איה ,ילש העצהה תאז ,80 יתבתכ ינא .אל :קוביץי. מר

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 ימ 70 ליגמ  ?70 ליג דעב ימ .םישנאה תא םילבלבמ םתא ,רדוסמ השענ ואוב י. גסר:

 10  ?ענמנ ימ ?דעב

 11 (דחיב םירבדמ)

 12  ?70 ליגמ העצהה דעב ימ .לאוש םעפ דוע ינא י. גסר:

 13 ?דעב םלוכ זא א. גנון: 

 14  רוטפ ןתמל עג ונב ץי בוקרמ יסוי הצעומ ה  רבח  לש ר דסל העצה

 15 ל פטמ םע 80 ליג  ל עמ ר יעה יב שות םישיש קל  קראפ י חל  הסינכל

 16 ד חא  הפ -דעב  ועיבצה  הצומה יר בח לכ

 17 ( העבצ הב ףתתשה  א ל י רוצ םייח  ע"הר)

 18 

 19  הלאה? המ הללאי ,בטו .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 20 (דחיב םירבדמ)
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 1 וא ,תועצה יתש שי .להונ שי ,הפ םלוכל דובכה לכ םע ,החילס ,בירי עגר ,עגר י. מרקוביץ:

 2 70 לע העבצה השעת .80 דעב וא 70 דעב וא ,דגנו דעב ןיא .וז דעב וא וז דעב

 3 .80 לע העבצה השעתו

 4  ?ךל תפכא המ .70 השעתו םתעד תא לבקנ אוב ,יסוי ,יסוי ע:”ח. צורי, רה

 5 .'ץיבוקרמ  ?80 ליג לעמ העצהה דעב ימ .'ץיבוקרממ ץוח 70 וצר םלוכ ,בוט דובר: 

 6 .השנמ םג י. מרקוביץ:

 7 ?השנייה העצהה תא שיגמ ימו ,עגר זא א. גנון: 

 8 .הדידפ ע:”ח. צורי, רה

 9 .הדידפ יסוי א. גנון: 

 10 והשימ היהי ףוסב ,ןיקצומ יבשותל קר הזש ןוויכמ אשונה תא וקדבת בגא ךרד א. רוטמן: 

 11  .םלוכל תויהל ךירצ הזש ןעטיו אוביש

 12 .ריעה יבשות םושר ,אל ,אל י. גסר:

 13  .הדועת תגצה םע .אל ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 14 .הדועת תגצהב םושר ,ןכ א. גנון: 

 15 .קראפל הסינכה רעשב תוהז תדועת י. גסר:

 16 (אצוי ירוצ םייח ע"הר)

 17 :תותליאש

 18 ןוכנ םאה הנושאר הלאש זא םתלביק תולאשה תא .תותליאשל רבוע ינא י. גסר:

 19 ס"נתמה לש תובושתה עגרכ אירקמ ינאש המ ,ןורטאיתה לכיה לש תרבוחש

 20 .הלאה תובושתה תא אירקמ ינא זא ,ס"נתמהמ םתוא ונלביקש

 21 ןיקצומב ןורטאיתה לכיה תורבוח וספדוה הנועה םג הנוע לכב ומכ :הבושת

 22 דוע וחלשנ תורבוחהמ קלח .לכיהה לש םיברה םירקבמהו םייונמה יפלא תחוורל
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 1 תרבוחכ לכיהה ירקבמל קלוחמ רחאה קלחהו הנורוקה תוצרפתה םרטב

 2 .האבה הנועל תיראוטרפר

 3 ,הלאכ תורבוח המכ שנייה הלאש 

 4 ?ודמשוה םא לא יודע התא ?ודמשוה אל ,עגר זא צ. אבישר:

 5 .ונע םהש המ אירקמ ינא י. גסר:

 6  .יקוא .יתנבה צ. אבישר:

 7  .האבה הנועל תרבוחכ םיקלחמ םה וליאכ ראשנש המ י. גסר:

 8 ,םיקתוע 25,000 ונמזוה ?ןתקפה תולע המ ?ונמזוה הלאכ תורבוח המכ .2 הלאש 

 9 תורבוחב קלח וחקלש םימסרפמ י"ע ןמומ תרבוחה תולע יצחמ לעמ רשאכ

 10 .לכיהה לש יתנש ביצקתמ קלח אוה רתונש קלחהו

 11 ויה הלאה תורבוחה לש םימלש םיחטשמ ינשש לוקוטורפל ךל רמוא קר ינא צ. אבישר:

 12 אל םה זאת אומרת .הדמשהל וסמעוה ,רבעש עובש ןורטאיתה לכיהל הסינכב

 13 .םיקלוחמ

 14 ,ונחנא .ריכמ אל י. גסר:

 15 .לוקוטורפל רמוא קר ינא צ. אבישר:

 16  .הבושתה וז .םיס"נתמה תשר לומ ונקדב כעירייה י. גסר:

 17 רובע תפסונ הפוקתל יונמה תאפקה ךשמה רשפאי יל טרופס םאה .3 הלאש 

 18 ףיגנ ללגב הבורקה הפוקתב ותוא דוקפל הז בלשב םיניינועמ םניאש םיבשות

 19 ?הנורוקה

 20 תוליעפל רוזחל אל ןיידע בצמה בקע שקבמו יל טרופסל הנפיש יונמ :הבושת 

 21 םתאשכ ונתנ םה הז ,בוט .יאמ שדוח ףוסל דע הז בלשב אפקוי ולש יונמה

 22 תאז ךיראהל שקיבו הדימבו .יאמ שדוח ףוס דע הז תא ונתנ םה זא םתחלש

 23  .ינוי שדוח ףוס דע אפקוי יונמה
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 1 ?ינוי בישר:צ. א

 2 ףסונב הנפיש ימו .יאמ שדוח ףוס דע ול אפקוה זא הנפש ימש ונווכתה םה ,אל י. גסר:

 3 .שדוח דוע ול ונתי .ינוי שדוח ףוס דע ול אפקוי וישכע

 4 בישא ינא ילוא זא תרחא הז תא ורדיס םה טושפ ,ס"נתמל ךייש םג הז ,6 אלהש  

 5 תולע תא ליזוהל תשרה וא/ו העירייהכוונת אם בה ?רדסב .ראשה ינפל הילע

 6 תירק יבשותל וא/ו ללכב םירקבמל תוגן החיו טרוהספ תשר ינקתמל הסינכה

 7 .לודגה שפוחהו ץיקה תארקל טרפב ןיקצומ

 8 תשרה ינקתממ דחא לכל ןיקצומ תירק יבשותל הסינכה תולע םויכ רבכ :תשובה 

 9 ותולעש קראפ יחל הסינכל יתנשה יונמה היארלו ,ץראב רתוי םיכומנהמ וניה

 10  .הנתמ םיפסונ םיישדוח סולפ המלש הנשל המלש החפשמל דבלב ₪ 350

 11 תורבודה ךרד םירשק תמייקמ העירייה םא ילוא לבא ,ס"נתמה לש גיצנ הפ ןיא צ. אבישר:

 12 אציש יאדכ יל טרופסל יונמ תאפקה לע ךלש הבושתה יבגל זא ס"נתמה םע

 13 איצות שהעירייה וא העדוה יהשוזיא ריבעי רבודהש יאדכ ילוא ,ןוכדע והשזיא

 14  .העדוה איצוי ס"נתמהש וא העדוה

 15 ,בוט .םהל רוסמא ינא .רתוי הז תא ףיצהל טושפ םהל דיגנ ונחנא ,היעב ןיא ,אל י. גסר:

 16  .רוזחל םילוכי םה

 17 ?היעבה המ .ורזחי םהש דע ךישמת ,רדסב י. מרקוביץ:

 18 דרשמה לומ ייההעיר תעצבמ תולועפ וליא .4 הלאש .ונרמג 3 זא .בוט ?ךישמהל י. גסר:

 19 ךומסב 4 שיבכ ריצ ךרואל ריוא רוטינ תנחת תבצה םשל ללכבו הביבסה תנגהל

 20 ?יתוחיטב ןפואב ריעל

 21 הנחתה תא רבחי דרשמה יכ םכוס הביבסה תנגהל דרשמה םע םוכיסב :הבושת 

 22 הקתעוה הנחתה ,למשחל התוא רבחל דרשמה ידיב הלע אלו רחאמ .למשחל

 23  .רחא םוקמל

 24 .דרשמה לש הבושתה תא רתוס הז א. צורף:
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 1 .העירייה לש הבושת ךל ןתונ ינא ,ונע םה המ עדוי אל י. גסר:

 2 .רבחל התצר אל שהעירייה א. צורף:

 3 .בזכו רקש תיעמשמ דח ךל רמוא ינא זא י. גסר:

 4  .תכמסומה הבושתה תא ןתונ התא ירה א. צורף:

 5 .בזכו רקש .ןוכנ י. גסר:

 6  .תאזה הריתסה תא בשיית א. צורף:

 7  .בזכו רקש :י. גסר

 8  .ביבא לתל ונדרי ,התצר אל העירייה ורמא א. צורף:

 9 ימל ונפ .רבחל םדיב הלע אל ,ןיא .בזכו רקש ,טלקומ ינא הנה ,ךל רמוא ינא זא י. גסר:

 10 .הז תא וקיתעה םהו םדיב הלע אל ,ונפ ,םשל ונפ ,למרכ

 11 ?הז תא קתינ ימ ?למרכ ימ המ א. צורף:

 12 איה ןכלו עבק למשח ךירצ היהו יליע היה םש למשחה ,ימ זאת אומרת המ י. גסר:

 13 היה למשחה ,קתונ הז זא ?למשחתי והשימש הצור התא המ .למשחהמ הקתונ

 14  ,עבק למשחל ורבע םהש עגרב .יליע

 15  ?רבחל רומא קתינש ימ אל א. צורף:

 16 תרבחתמש הנחת םהל ןיא ץראב םוקמ ףאב םהלש םילימב ךל רמוא ינאו י. גסר:

 17 .םהלש למשחל

 18 .אתליאש הז ,ןויד אל הז .ןויד אל הז ,תחא הלאש הז ,בירי וביץ:י. מרק

 19 .הככ םג הבישיה תא להנמש דחא ףא הפ ןיא א. צורף:

 20  ,תיעמשמ דח ךל רמוא ינא ,יתיא י. גסר:

 21 .עיגרת .עיגרת התא י. מרקוביץ:
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 1 .התא עיגרת א. צורף:

 2 .קינמולכ מרקוביץ:י. 

 3 לכב האוויר תוכיא לע קיודמ עדימ תגשה ךרוצל העירייה תעצבמ תולועפ וליא י. גסר:

 4 ?תמא ןמזב ריעה יבחר

 5 .הזה דצב הפ .העירייה ןינב לע תינורטקלא עדימ תדמע ןקתות בורקב :הבושת 

 6 הפיח םירע דוגיא לש רותינה תונחת ינותנמ הנשב םימי 365 24/7 ןזות הדמעה

 7 .הביבסה תנגהל דרשמהו

 8  .תומייקה רותינ תונחתה לבא סיסב לע הז צ. אבישר:

 9 תולעה איה המ .ןכ .תומייקה תונחתה לש םינותנהמ הנוזינ היהת איה גסר: י.

 10  ?בורקה ץיקה יעוריא לש תננכותמה

 11  .ביצקת לש ןדמוא ןיידע ונל ןיא ןכל ,םיעוריא ומייקתי םא עודי םרט :הבושת

 12 הפיכאה לועייל קוחל 17 ףיעס יפל 2015 תנש זאמ ושגוה תונולת המכ .8 הלאש

 13 יתמו .םדוק תלאשש המ הז .העש תארוה ,תוימוקמה תויושרב ינוריעה חוקיפהו

 14 .ומסרופ הנורחאל

 15 הזיא ונבת ,ותיא בשת לבא .םסרפל המ היה אל ןכלו תונולת ושגוה אל :הבושת

 16 .הז תא סינכהל היעב ןיא ,ספוט

 17 ?םישותי םע תודדומתהל הלא םימיב העירייה תעצבמ תולועפ וליא

 18  .םיבשותל הרבסהו הרבדהו םיסוסיר ןבומכ :הבושת

 19 ידכ תנווקמ תנוכתמל ריבעהל העירייה תכרענ בשותל היתורישמ םיתוריש וליא

 20 ףיגנ לש ינש לג לש תירשפא תוצרפתהל תוכרעיהו הב םייזיפ םירוקיבב ךוסחל

 21  ?הנורוקה

 22 הז ,השיגפל ילא עיגהל םיכירצ ,תוארל ךכ רחא הצריש ימ הפ זא :הבושת 

 23 אל ,וזה הרבחה תא ריכמ ביריש כול להיותי .ואדיוב בשותה תא שוגפל ארקנ

 24 לומ ןווקמ תורישל רובעי הכול הז .אובתו השיגפה יתמ ךל דיגהל וליפא יל תפכא

 25 .וישכע ותוא ליבוהל םיכלוה ונחנאש והשמ הזו םימוחתה לכב םיבשותה

 26  .ףתתשהל חמשא ינא י. ענבר:
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 1 .תותליאשה לש אשונה הז ,בוט .ךתוא ןכדעא ינא זא י. גסר:

 2 ?ריעה שארל ארקנ ילוא ,עגר גנון:  א.

 3  .רוזחל םילוכי םה .והז ,ןכ י. גסר:

 4 (רזח ירוצ םייח ע"הר)

 5 ?תותליאשה תא תרמג ע:”ח. צורי, רה

 6 .ןכ י. גסר:

 7 הז תא דיגא ינא .תותליאשה אשונב והשמ ,יקיצ ,ךל דיגהל יתיצר ינא לבא ע:”ח. צורי, רה

 8 תרמאו תלאש התאש וישכע איה הפיא לא יודע ינאש אתליאש הייתה .תונידעב

 9  .םהב ונשמתשה אל המל ,םיבדנתמ תואמ לש תומישר יל תחלשש

 10  .תורישיה תותליאשב הז א. גנון: 

 11  .םירשי תויהל ךישמנ ,םירשי היהנ אוב זא .תורישיב לא יודע ינא ,תורישיב ע:”צורי, רהח. 

 12 .םירשי היהנ אוב זא צ. אבישר:

 13 ךירצ יתייה אלו םיבדנתמ ךל ויה אלו יתלביק אלו יל תחלש אל םלועמ ע:”ח. צורי, רה

 14 ,איה הדבוע .םיבדנתמ

 15 ?בישהל לוכי ינא בישר:צ. א

 16 .םייסל יל ןת ע:”ח. צורי, רה

 17 .יקוא צ. אבישר:

 18 אל אוה בדנתי ולש ןבהש גואדל הצר אוהשכ ךלש הצעומה רבחש איה הדבוע ע:”ח. צורי, רה

 19 .בדנתה אוה המשו רייההעי ל"כנמל הנפ אוה ,ךלש םיבדנתמה יפלאל שגינ

 20 ינאו וניניב םהש םירבד שי ,עדוי התא ,ללכ ךרדב ינא יכ יגהנממ גורחא ינא זא צ. אבישר:

 21  .וניניב םתוא רמוש
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 1 ?וניניב המ ע:”ח. צורי, רה

 2 .ךל הנוע ינא .ךל הנוע ינא זא צ. אבישר:

 3 ?וניניב רמוש התא המ ,אל ע:”ח. צורי, רה

 4 ,וישכע דיגהל לוכי ינא ,יגהנממ גרוח ינא ,םירבד שי צ. אבישר:

 5 ?ונ ע:”ח. צורי, רה

 6 .דיגא ינאש המ אבישר:צ. 

 7 .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 8 ונרבידו ונבילו תועש שולש לש הכורא החישל םיישדוח ינפל ונשגפנ ירה ונחנא צ. אבישר:

 9  ,31.3-המלחתי לך הודעה שש פאצווב ךל תוארהל לוכי ינאו

 10  .פאצווב ילצא םושר אל ללכב התא ?םושר הז הפיא ע:”ח. צורי, רה

 11 יתוא תמסח התא השיגפה תובקעב .השיגפה תובקעב הרק המ ךל דיגא ינא ,אל צ. אבישר:

 12 .ךל הארא ינא אוב ,השקבב הרקש המ זא ל לא ידעתי את זה.בא פאצווב

 13 ינא ,התא קיבדמ התא .הכיסמ ילב יל אובת לא ,אל ,אל .יל הארת לא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 14  .יתוא קיבדת התא .ךלוה

 15 .ףוסה דע תמא םא .ףוסה דאם אמת ע צ. אבישר:

 16 ?-ו ןכ .בש ע:”ח. צורי, רה

 17 ילריש ,עמשת יל רמא ךילא בורקאדם מאוד  אקווד יכ ךל יתחלש לכ םדוק צ. אבישר:

 18 השעת ,מאתנו הינפל ןיתמת לא .םיבדנתמ סויג לש אשונב היעב םע תדדומתמ

 19 ,יתימא הז תא ךל רמאו ינא .יתלביקי נאש המ הז ,ךדובכ לע לוחמת ,הבוט

 20  ,התא םא זא ע:”ח. צורי, רה

 21 .ךל יתערפה אל ,יל ןת צ. אבישר:
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 1 .יממ עדנש ?יממ ע:”ח. צורי, רה

 2 ,יל רמא אוה זא ?ריגסהל המל צ. אבישר:

 3 ?ריגסהל ךל שי המ ?ריגסמ התא המ ,יבויח והשמ הז ךל רמא אוהש המ לבא ע:”ח. צורי, רה

 4 ,םיבדנתמל הקוקז ילרישש יתעמש הנשיל ייהב ךל יתבתכ ,ךל יתחלש לכ םדוק צ. אבישר:

 5 לכל עייסל םינכומו חשטב םילעופש םיבדנתמ דקומ ונל שי .עייסל םילוכי ונחנא

 6 ,קפיכהועל  םולכ אלו תגצמעשינו  אל .ךרוצ לכלו האירק

 7 ?הז תא עדי אל ביריו ,עגר ע:”ח. צורי, רה

 8 ,הז תא עדי בירי צ. אבישר:

 9  אלינו? הנפ אוה המל זא ע:”רהי, ח. צור

 10 ?רתוס זה צ. אבישר:

 11  .ךלצא בדנתיש םיבדנתמ ךל שי םא .חטב ע:”צורי, רהח. 

 12 ,לומר לך לוכי ינא צ. אבישר:

 13 .רתוס הז ע:”ח. צורי, רה

 14 ,העירייה ךרד ןיפיקעב תוינפ ונלביקש ךל רמול לוכי ינא ,ךל רמול לוכי ינא צ. אבישר:

 15 ,הזמ ונישע אל לבא .ונרזע ונחנאו בעירייה םיימשר םימרוג

 16 .ונ בוזע .םולכ דיגת אלו ךילא הנפ ימ דיגת אל התאש ןבומכ ,ןבומכ ע:”ח. צורי, רה

 17 ,לוקוטורפב םושרת ר:צ. אביש

 18  ?המ עדוי התא ע:”צורי, רה ח.

 19 ,רמוא וישכע ינא צ. אבישר:

 20  .ןבצעל הליחתמ ךלש היגוגמדה יכ יב רזוח ינא .בוזע ,בוזע ע:”ח. צורי, רה
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 1 .הזכ רבד רמא ימ דיגיש י. גסר:

 2 .בירי .ךישמנ אוב ,בירי א. גנון: 

 3  ?הרזע ונממ תשקיב התא י. מרקוביץ:

 4 .הרזע הזיא ,ךייחב ,םואתפ המ ע:”ח. צורי, רה

 5  ,31.3-ב ךל רמוא ינא לבא ךסכסל הצור אל ,ךסכסל הצור אל א. צורף:

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 .2 ףיעס א. גנון: 

 8 ₪ 000,052 ךסמ 'ב ןמוינ ןג ץופיש 1921 'סמ ר"בתהגדלת  שוריא .2

 9 ןרק : ןומימ תורוקמ .תינונסה ןגל ר"בתה םש יונישו ₪ 000,054 ךסל

 10 .₪ 000,054 יללכ חותיפ

 11 450,000 ךסל ₪ 250,000 ךסמ 'ב ןמוינ ןג ץופיש 1291 'סמ ר"בת תלדגה רושיא  י. גסר:

 12 .₪ 450,000 יללכ חותיפ ןרק :ןומימ תורוקמ .תינונסה ןגל ר"בתה םש יונישו ₪

 13  ?דעב ימ

 14 ?תינונס הלימה המל ?תינונס ןג המל דובר: 

 15 .דעב םלוכ .ולש םשה הז יכ י. גסר:

 16 1291 'ס מ ר "בת תלד גה רושיא

 17 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 18 

 19 ןוירוטקריד תימוקמה תושרה תוגיצנ דיקפתל תודמעומ תעצה רושיא

 20 ןונמא ד"ועו לקד תליא ד"וע ,הרמא ןב דרו 'בג : ןיקצומ יגלפ דיגאתב

 21 ןויבס

 22 דיגאתב ןוירוטקרידל תימוקמה תושרה תוגיצנ דיקפתל תודמעומ תעצה רושיא י. גסר:
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ימ ?דעב ימ .ןויבס ןונמא ד"ועו לקד תליא ד"וע ,הרמא ןב דרו 'בג :ןיקצומ יגלפ

 2  ?ענמנ

 3 ?תחא םעפ ןויבס תא רבכ ונרשיא אל א. צורף:

 4 .דיגאתהמ תחא השקמב םתוא איבנש הצר אוה לבא ,אל ,אל י. גסר:

 5 םש היה אל אוה ?ןויבס וישכע דע השע אוה המ תחא םעפ רבכ ונרשיא םא לבא א. צורף:

 6 ?ןוירוטקרידב

 7 .םהלש בושיה לש םידיגאת ינימ לכ ול שי אוה י. גסר:

 8 .היה אל אוה דובר: 

 9 .הנש יצח ינפל ונרשיא ?היה אל אוה המל א. צורף:

 10 םעפ דוע ותוא איבהל םיכירצ ונייה זאו הרודצורפ הזיא תושעל ךירצ היה ,אל א. גנון: 

 11 .רושיאל

 12  .והשמ וא הדעו הייתה אל ,םע הרודצורפ הזיא ול שי ,ןכ י. גסר:

 13 ?דוע המ ,האלה ונ .ןויבסל עיבצת לא זא ע:”ח. צורי, רה

 14 ?םיענמנ םהש ךל תמשר .םיענמנ םה זא .יקוא ?ענמנ ימ ?דעב ימ ,בוט גסר: י.

 15  תימוקמה   תושרה תוגיצ נ דיקפתל   תודמעומ תע צה רושיא

 16  תל יא ד"וע ,הרמ א  ןב דרו 'בג :ןיקצומ יג לפ די גאתב ןוירוטקריד

 17 ןויבס ןונמ א ד"ועו לקד

 18 -------וע נמנ  ---- -ד עב ועיבצה

 19 

 20 .הליגרה הבישיה וישכע .ןכ ,ןכ א. גנון: 
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .הבישיה וישכע ,בוט י. גסר:

 2  .לוקוטורפ רושיא : א. גנון

 3 .02.3.4 םוימ 02/50 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 4 ןיא .4.3.20ום ימ 05/20 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .הבישיה םע ליחתנ י. גסר:

 5 .העבצה הפ

 6 .רבד םוש םדוק שיגה אל דחא ףא יכ ,ונ ,העבצה שי ע:”ח. צורי, רה

 7 4.3.20 םו ימ 05/20 'סמ  הצעומ ת ביש י לוקוטורפ רושיא

 8 -------וע נמנ  ---- -ד עב ועיבצה

 9 

 10 י"נג 4 – 3031 'סמ ר"בת ןומימ תורוקמ יונישו הלדגה רושיא .3

 11 ךסל ₪ 000,001,3 ךסמ (101 שרגמ) ןוסרואינש םחנמ 'חרב

 12 .(₪ 022,550,1 הלדגה כ"הס) ₪ 022,551,4

 13 ר שוא  ר ושיאל  ןוקית  : ןומי מ  תורוקמ 

 14   ₪  2,100,000  ----------  ת ידועיי יתל ב ןרק

 15  ₪  1,000,000  ₪   1,000,000   ן וכי שה דרשמ

 16 -----------  ₪   3,155,220   ך וני חה דרשמ

    4,155,220  ₪  3,100,000  ₪  17 

 18  .1303 'סמ ר"בת ןומימ תורוקמ יונישו הלדגה רושיא 3 ףיעס  י. גסר:

 19 .עיבצנש ינפל ףיעס לכ ריבסת רף:א. צו

 20 ךסל 3,100,000 ךסמ (101גרש מ) ןוסרואינש םחנמ 'חרב י"נג 4 .ריבסא ינא זא י. גסר:

 21 ,ריבסמ ינא ,ונלביקש הפ לדבהה .(1,055,220 הלדגה הכול ךס .4,155,220

 22 תידועיי יתלב ןרקמ ףסכה תא ונרבעה ןכלו טקיורפל ךוניחה דרשממ האשרה
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 הנתשהה ז ןכל ,ךוניחה דרשממ האשרהל השעמל תושרה לש ןומימ היה הזש

 2 .דעב םלוכ ?דעב ימ .לדבהה הזו

 3 1303  סמ ר"בת ןומימ תורוקמ  יוני שו הלד גה רושיא

 4 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 5 

 6 י"נג 3 – 2031 'סמ ר"בת ןומימ תורוקמ יונישו הלדגה רושיא .4

 7 כ"הס) ₪ 566,395,3 ךסל ₪ 052,728,2 ךסמ (2 .צ.מ) ןובנ ס"יבב

 8  (₪ 514,667 הלדגה

 9 ר שוא    ר ושיאל  ןוקית   : ןומי מ  תורוקמ

 10  ₪  1,600,000    ----------  ת ידועיי יתל ב ןרק

 11  ₪  1,227,250    ₪  1,227,250   ן וכי שה דרשמ

 12 -----------    ₪  2,366,415   ך וני חה דרשמ

    3,593,665  ₪    2,827,250  ₪  13 

 14 ונל שיו ןוסרואינשב םינובש םינג 4 ונל שי .רופיס ותוא הז ,יונישו הלדגה רושיא י. גסר:

 15 .ןובנ ס"יבב 3

 16 .ןגה הלוע המכו ךוניחה דרשממ םילבקמ ונחנא ףסכ המכ ול רפסת לבא ,אל ע:”הח. צורי, ר

 17 .רביד ריעה שארש המ קוידב הז י. גסר:

 18 .םידלי ינג רבד ותוא לבא ,רפס תיב לע יתרביד ינא ע:”ח. צורי, רה

 19 תא דירות ,5,100,000 םש טקיורפה לכ .ןוכישה דרשמ לש ףסכה תא בוזע וישכע י. גסר:

 20 איבהל ךירצ התא לקש 2,000,000 ,תרחא האשרהמ ונבצקת הזש ןוכישה דרשמ

 21 ,רופיס ותוא ןובנ ס"יב ט הזה.פרויקב קר סיכהמ

 22 ?םש רבודמ המ לע ?יבצ ןב ירוחאמ םידליה ינג אל הז צ. אבישר:
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .םש םתוא וגיצהש 4-ה .ןכ ,ןכ ,ןכ י. גסר:

 2 ?ןוכנ ,הינח שרגמ היה הז צ. אבישר:

 3  .ינמז הינח שרגמ הז י. גסר:

 4 ?הזה שרגמל יפולח ןורתפ והשזיא שיו צ. אבישר:

 5 דירוהל ,תונחהל אובל ולכויש לוממ הינח םישוע ןגה יאבל .לוממ םהל םישוע י. גסר:

 6 .םידליה תא

 7 תא תונבל ונלחתהשכ יכ ,הינח ישרגמ אשונב םג דימתלו תחא םעפ לכ םדוק ע:”צורי, רהח. 

 8 אל לכ םדוק זא .הינחה תא ונל םתחקל רמא םיבשותהמ והשימ זא םידליה ינג

 9 הינח םג םהלש תיבה תרגסמב שי םהל ,םהלש הינח אל הז ,םולכ םהל ונחקל

 10 שמתשנש דע תוינח רישכהל םילוכי ונחנאש הז .תיטרפ הינח םגו תירוביצ

 11 ינאו .םהלש תויהל תכפוה הינחהש רמוא אל הז םוקמ ותואב ונלש םיכרצל

 12 תינמז הינח ונתנש הינח םש הייתה העוט אל ינא םא ןיצלודב הזמ רתוי ךל דיגא

 13 ןועמ םש םינוב ונחנאו הרזחב התוא ונחקל וישכעו םינש רשע ילוא בשוחי נא

 14  .םוי

 15  .'ץיבלינאב ,ןיצלוד אל סר:י. ג

 16 .'ץיבלינא ע:”ח. צורי, רה

 17 .'ץיבלינא 'חר י. גסר:

 18 אל הז ,תובירי יסחי אל םתסה ןמ םה םיבשותה םע ךלש םיסחיה רמוא ינא א. צורף:

 19 ,ףוסב .םהל ךייש אל ,םהל ךייש

 20 המ קוידב ול הנוע ינא זא ונל תחקלו ונל ךייש הז רמוא והשימשכ ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 21 .ול תונעל יל שיש

 22 תתלו הזה ךרוצה תא תוהזל ךירצ זא ,ךרוצ ךותמ הז תא רמוא אוה לבא ,רדסב ף:א. צור

 23 והשמ ,ןגה יאבל תיערא הינח אל ,שרגמ םישוע םתאש רמוא התא םא .ןורתפ ול
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .ןורתפה תא תתל רומא הז זא לשמל םיחרואל לוממ

 2  ,בישקת ,בישקת ,בישקת ע:”י, רהח. צור

 3 ,םידלי תדרוהל והשמ וא עובק והשמ הז א. צורף:

 4 לכ הינח תומוקמ שפחת לא .דימתלו תחא םעפ והשמ ךל דיגהל הצור ינא ע:”ח. צורי, רה

 5 ךירצ התא הינבו ןונכת קוחבשכ ןכלו .היהי אל םעפ ףאו םלועל .םלוכל ןמזה

 6 םיאב ךכ רחא ,ןיאו תוינח 2 שי םלוכלש םלוכל רורב זא ,הרידל עברו הינח תתל

 7 רוזעי אל .הינח היהתם לוכלש רשפא יאו עיגמ ןבהו העיגמ תבהו םיחרואה

 8  .םולכ

 9 הז לבא ,דואמ ער קוח הז ,םיבכר ינש שי רבכ תוחפשמה בורל ,תוחפשמ שי לבא א. צורף:

 10  .ךילא רושק אל

 11 .האלה ,בוט ע:”צורי, רה ח.

 12 ,4 ףיעס י. גסר:

 13 .5 'סמ .תארק רבכ 4 דוברת:

 14  .העבצה תושעל ךירצ ,אל א. גנון: 

 15 .דעב ימ הללאי ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 16 .דעב םלוכ י. גסר:

 17 1302  סמ ר"בת ןומימ תורוקמ  יוני שו הלד גה רושיא

 18 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 19 

 20 ןתנוי ב"טח תיינב 7621 'סמ ר"בת םש יונישו הלדגה רושיא .5
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ₪ 687,214,81 ךסל ₪ 251,379,31 ךסמ (2 .צ.מ) םינמואה תונכשמב

 2  (₪ 436,934,4 הלדגה כ"הס)

 3 ר שוא   ר ושיאל  ןוקית   : ןומי מ  תורוקמ

 4   ₪ 13,973,152  ₪  13,973,152   ס יפה לעפמ

 5 ------------  ₪   4,439,634   ך וני חה דרשמ

    18,412,786  ₪  13,973,152 ₪   6 

 7 .ןומימ תורוקמ ונלביקש םג רופיס ותוא הז הפ ,הלדגה רושיא י. גסר:

 8 .םיארוק םה .העבצה רשי רשפא .בירי ,אורקל םיעדוי םה א. גנון: 

 9 .דעב םלוכ  ?דעב ימ י. גסר:

 10 1267  סמ ר"בת ןומימ תורוקמ  יוני שו הלד גה רושיא

 11 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 12 

 13 ?הז המ לע א. צורף:

 14 .רבד ותוא ע:”ח. צורי, רה

 15 – ידוסי ס"יב תיינב 8621 'סמ ר"בת םש יונישו הלדגה רושיא .6

 16 ךסל ₪ 441,787,9 ךסמ (2 .צ.מ) םינמואה תונכשמב תותיכ 81

 17  (₪ 048,424,3 הלדגה כ"הס) ₪ 489,112,31

 18 ר שוא   ר ושיאל  ןוקית   : ןומי מ  תורוקמ

 19  ₪  9,787,144   ₪  9,787,144   ס יפה לעפמ

 20 ----------   ₪  3,424,840   ך וני חה דרשמ

    13,211,984 ₪    9,787,144  ₪  21 

 22 דרשממ תואשרה טושפ ונלביק הז םיאור םתאש המ לכ .רופיס ותוא הז 6 ףיעס י. גסר:
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .דעב םלוכ ?דעב ימ 6 ףיעס ,לש יוניש הזו ךוניחה

 2 1268  סמ ר"בת ןומימ תורוקמ  יוני שו הלד גה רושיא

 3 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 4 

 5 ןיבר ב"טח תיינב 6821 'סמ ר"בת םש יונישו הלדגה רושיא .7

 6 ₪ 613,249,91 ךסל ₪ 439,717,7 ךסמ (2 .צ.מ) םינמואה תונכשמב

 7  (₪ 283,422,21 הלדגה כ"הס)

 8 ר שוא    ר ושיאל  ןוקית   : ןומי מ  תורוקמ

 9  ₪  439,717,7   ₪  613,249,91   ך וני חה דרשמ

 10 ?דעב ימ 7 ףיעס י. גסר:

 11 1286  סמ ר"בת ןומימ תורוקמ  יוני שו הלד גה רושיא

 12 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 13 

 14  .9 ,8 ,7 א. גנון: 

 15 הלאה םייונישה לכ ירוחאמ הפ תמאה תא תעדל םיצור םתא תחא םעפ םא ע:”ח. צורי, רה

 16 האשרה הלביק אל ריע ףא טעמכ ,ונלביק אל ונחנא ,הטושפ דואמ איה זא

 17 היה םעפ .תוריחבו תוריחבו תוריחבו הלשממב היהש ןגלבה לכ ללגב תיביצקת

 18 ךל וריכה םהש היה בוטה רבדהו ,ולטיבה ז תא םגש ךוניחה דרשמב בוט רבד

 19 לוכי תייה ,רשואמ ךל םירמוא ויה ,בתכמ חלוש תייה ,י"נג 8 דיגנ תונבל ךרוצב

 20 תואשרהה תא לבקמ התא זאו תונבל ליחתהל ,ןלבקה םע רודיס הזיא תושעל
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .תויביצקתה

 2 תייה התא םא םויהו הז תא ולטיב םהו בוט ידמ רתוי םהל הארנ ןכ םג הז תא

 3 םירעב הרק רבכו תינבש הז תא םיעדוי ויה םהו םידלי ןג תונבל ליחתמ

 4 הזש המכ ןיבתה מא .תיביצקתה האשרהה תא ךל םילטבמ םה ,תומיוסמ

 5 ,םידלי ינג חותפל ךירצ התא רבמטפסב וישכעו ?םטמוטמ

 6 (דחיב םירבמד)

 7 הז ,דרשמו תויביצקתה תואשרהה תא ונלביק אלש ללגב .ילש אתבסה לבגל ע:”ח. צורי, רה

 8 ךבסמ הזש טילחה רצואה דרשמב םיביצקתה לע יארחאה ,הלשממה ללגב ןכ

 9 תא ןת ?תקספה וישכע זא .הז םע קיספה ,הזמ יך לצאתא עדוי אל אוהו ותוא

 10 תונבל ליחתהל לוכי אל ינא ,ןתונ אל אוה .ןתונ לאא וה .תויביצקתה תואשרהה

 11 .םינג דימעהל חילצמ אל ינא םישדוח 4 ,3 ירחא הז תא ייתןא וה םאו .ןגה תא

 12 ,ךל דיגהל יל םיענ אל ,םויה לכש םישדוח 5 ,4 יל ויהש ךל דיגהל הצור קר ינא

 13 אתבסה תא םטמטמ ,התיבה םהילא לצלצמ ,םתוא ללקמ ,םהילע חרוצ יתייה

 14 הז תויביצקת תואשרה לביקש ידיחיה הפוקת התואב ףוסב ,ףוסב ,ףוסבו םהלש

 15 םיפסכ תחקל ליחתהל םהידעלבו םתיא לכ םדוק ונלחתהלכן ו .ינא יתייה

 16 וישכע זא תיביצקתה האשרהה תא ונלביקשכ ףוסבו תושרהמ לוכיבכ ,תושרהמ

 17 תיביצקתה האשת ההרא םיסינכמ ונחנא תושרה םוקמב ,םיפילחמ טושפ ונחנא

 18 .םוקמל םוקממ הלאה תורבעהה לכ הז .ךוניחה דרשמ לש

 19 .10 בעה.הצ ,יריב א. גנון: 

 20 ,ל ונעגה .העבצה ר:י. גס

 21 .10 א. גנון: 

 22 .8 ,אל י. גסר:

 23 .9 ,8 ורמא םה ,ורמא .ונכדע ,אל א. גנון: 

 24  ?דעב ימ .יקוא .10 ,9 י. גסר:
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 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .המ ריבסת ,8 לע רבד ,8 . צורף:א

 2 .דעב 8-ש םתרמא רבכ לבא א. גנון: 

 3 ,דרשממ ונלביק הז 8 י. גסר:

 4 ?ןוכנ .7 ףיסעל יטנוולר היה וישכע דע ךוניחה דרמש לע תרמאשל מה כ ,םייח א. צורף:

 5  ?המ ע:”ח. צורי, רה

 6 .אל א. גנון: 

 7  .ןכ ע:”י, רהח. צור

 8 .הלועמ א. צורף:

 9  .היעב ןיא י. גסר:

 10 ךסב ןוסלנצכ בוחרב הרואת תרבגה ע וציב ר"בת תחיתפ רושיא .8

000,005 ₪. 11 

 12 ₪  350,000   הרובח תה דרשמ  : ןומי מ  תורוקמ

 13   ₪ 150,000 י לל כ חו תיפ ןרק   

      500,000 ₪   14 

 15 'חרב הרואת תפלחה עוציבל הרובחתה דרשממ תיביצקת האשרה ונלביק 8 י. גסר:

 16  .ןוסלנצכ

 17 ?םיפילחמ המ וליאכ ?המ רמוא הזש א. צורף:

 18 .םידל י. גסר:

 19 ?םידלל א. צורף:

 20 .ןכ י. גסר:

 G5? 21 לש תונטנאה תא םימש םתא המש א. צורף:
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 1  .םיספהמ ודרי תאזה הנידמב םישנא יל ןימאת .םש .םש ,ןכ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 2 ,תועומשה תא םיזמ תרושקתה דרשממ בתכמ םישנאל הארמ התא דובר: 

 3 בבש הזיא הלש תבל וסינכי ,וסינכהש הרמאש תאזה השיאה םש הייתה ע:”ח. צורי, רה

 4  .שארה לכ לע ועגתשה םישנא ,יד .ףוגה ךותל

 5 .ומצעב רמא אוה הז ,אל .םיבבש ,םינשייח ויהיש רמא הלשממה שאר הז א. צורף:

 6 .העבצה בירי .בוט א. גנון: 

 7  ?יפוליחה הלשממה שאר וא הלשממה שאר ?הזיא ע:”ח. צורי, רה

 8 .הלשממה שאר א. צורף:

 9 .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 10  .דעב םלוכ ?8 דעב ימ י. גסר:

 11 ןוסלנצכ בוחרב הרואת תרבגה עוציב ר"בת תחיתפ רושיא

 12 .₪ 500,000 ךסב

 13 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 14 

 15 02/10 הצעומ לוקוטורפמ (5 'סמ ףיעס) 4 'סמ הטלחה לוטיב .9

 16  .₪ 055,662 ךסב יתביבס ךוניח ר"בת 0202.10.80  םוימ

 17 ,8.1.2020 םוימ הצעומ לוקוטורפמ  (5 'סמ ףיעס) 4 'סמ הטלחה לוטיב 9 ףיעס י. גסר:

 18 .יתביבס ךוניח ר"בת

 19 ?הב שי המו א. צורף:

 20 םיכירצ ונייה יכ 10 ףיעסב ןוכנ רתוי ותוא םיחתופ טושפ ונחנא ,10 ףיעס הארת י. גסר:

 21 .םלוכ  ?לטבל 9 דעב ימ זא .תושרה לש תופתתשהה םע חותפל
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 1   םוימ  01/20 הצעומ  לוקוטורפמ (5 'סמ ףיעס )  4 'סמ הטלח ה לוטיב

 2  .₪  266,550 ך סב יתביבס  ךוני ח ר"בת  08.01.2020

 3 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 4 

 5 055,662 ךסב 2202-9102 יתביבס ךוניח ר"בת תחיתפ רושיא .01

₪. 6 

 7   ₪ 213,240 ה ביב סה תנג הל דרשמה  : ןומי מ  תורוקמ

 8 ₪   53,310   ל יג ר ביצקת   

       266,550 ₪   9 

 10 ,10 ףיעס י. גסר:

 11 ?תירוקמה הטלחהה תא ולטיב המל א. צורף:

 12 תופתתשה םע חותפל םיכירצ ונייה לבא ,תמיוסמ האשרהכ הז תא וחלש םה יכ י. גסר:

 13  .53 איה הפ תושרה תופתתשה זא .תושר

 14 .השדחה הטלחהה יפל הזב ףתתשמ המש התא א. צורף:

 15 ןקתל ךירצ זא ןוכנ אל ר"בתה תא וחתפ לבא ,ףתתשהל ךירצ תייה המש םג ,ןכ י. גסר:

 16  .דעב םלוכ ?דעב ימ 10יף עס .ר"בתה תא

 17 ךסב 2019-2022 יתביבס ךוניח ר"בת תחיתפ רושיא

266,550 ₪ 18 

 19 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 20 
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 1 ןייטשנייא קירא קראפב הללצה תפלחה ר"בת תחיתפ רושיא .11

 2  .יללכ חותיפ ןרק  :ןומימ תורוקמ .₪ 000,021 ךסב

 3 ךסב ןייטשנייא קירא קראפב הללצה תפלחה ר"בת תחיתפ רושיא 11 ףיעס י. גסר:

 4 םש הללצהה לכו ןמז המכ ינפל הרעס הזיא היה םש הארש ימ .₪ 120,000

 5 .דעב םלוכ ?דעב ימ .₪ 120,000 הז םוקמה לכ תא םקשל ידכ .הלפנ

 6 קירא קראפב הללצה תפלחה ר"בת תחיתפ רושיא

 7 חותיפ ןרק  : ןומימ תורוקמ .₪ 120,000 ךסב ןייטשנייא

 8 יללכ

 9 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 10 

 11 ךסב םודא דוד ןגמ ש"ע רכיכ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא .21

 12 .תוכרדמו םישיבכ ןרק  : ןומימ תורוקמ  .₪ 000,52

 13 25,000 ךסב ,ריבסא ינא ,םודא דוד ןגמ ש"ע רכיכ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא גסר: י.

 14 ונפרטצהש םינושארה ונחנאו תויושר המכב הילא ףרטצה ריעה שארש המזוי .₪

 15 בצועיש הפי טנמלא והשזיא ביצהלו לארשיב םודא דוד ןגמ דובכל רכיכ אורקל

 16  ,םייאופרה םיתווצל העדצה הז .תולעה הזו םש

 17 תובאה תיבב הרוקש המ וניארש ירחא ונחנא יכ העצה םתס היה אל הז בגא ע:”י, רהח. צור

 18 הארנכ המשו תואירבה דרשמל בתכמ דועו בתכמ דועו בתכמ ונחלש ,עבש ראבב

 19 הפ איבה אוה תרחמלו ןיב ילאל יתלצלצ ףוסבו םירחא םירבדב םיקוסע ויה םה

 20 ול שיש ימש ויזיהבטלו היה דוע ךכ רחאו ,הז ילב תושעל וליחתהש םיתווצ

 21  .םיאב אל םה ול ןיאש ימו םיאב םה םירשק

 22 ?ןונכתה המ ?רכיכה היהת הפיא א. צורף:

 23 .הפיא ןיידע העבקנ אל רכיכה י. גסר:

 24 תמרב בשוח ינא וישכע התלע םודא דוד ןגמ לע תרביד רבכ םא זא ,בוט .יתנבה . צורף:א
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 1 הז ,הפפכה תא םכל קרוז ינאו ,תינוריע םד תמרתה תושעל לש הפי המזוי ןג

 2 .ןאכ םג תושעל רשפאש הפי המזוי ,רשפאש והשמ

 3 .םעפ ידמ םיאב םה ,בגא ךרד הז תא םישוע ע:”ח. צורי, רה

 4 ,םישנא 10 ,5 ,הנחתב עובשב םעפ שי א. צורף:

 5 .הפ םג ודימעה ,הפ םג היה ,אל י. גסר:

 6 ,הפ םידימעמ םג םה ,אל ,אל ע:”, רהח. צורי

 7 .הפ םג י. גסר:

 8  .ודימעה םה תמדוקה בעירייה םגו ע:”רהח. צורי, 

 9 .הנורוקל הקידב תדמע הפ ודימעה ,הנורוק תדמע וליפא .החמשב י. גסר:

 10 רכוז אל ינא ,םישדוח השולשל תחא םד םורתל יתגהנ ינא .יתעמאני לא ש זא א. צורף:

 11 .ץיקה תארקל םעפ דוע הז תא יםרהל עיצמ ינא .הרק הזש

 12 .דעב םלוכ ?דעב ימ 12 ףיעסוב, ט .א"דמ םע רבד ,היעב ןיא י. גסר:

 13  25,000 ךסב םודא   דוד ןגמ ש"ע  רכיכ תמק ה ר"בת  תחי תפ רושיא

 14 ת וכרד מו םישיבכ ןרק  :ןומימ תורוקמ  .₪

 15 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 16 םדא ייח תלצהל תירוביצ ןרק" התומעב רוביצ גיצנ תפלחה .31

 17 גיצנכ יבצ ןפג ר"ד הנומי הילטנ רנייר ר"ד םוקמב ,"ןיקצומ תירקב

 18  .רוביצ

 19 "ןיקצומ תירקב םדא ייח תלצהל תירוביצ ןרק" התומעב רוביצ גיצנ תפלחה 13 י. גסר:

 20 ,יבצ ןפג ר"ד הנומי הילטנ רנייר ר"ד םוקמב

 21  ?ללכב ףסכ םש שי ,םיגיצנ םיפילחמ ע:”ח. צורי, רה
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 1 .תדמוע איהש ןרק הז י. גסר:

 2 ?ןוכנ ,םרת והשימ הז ,םרת והשימ םעפש הלאה תונרקה לכ ע:”ח. צורי, רה

 3 .ןכ י. גסר:

 4  ,איצוהל לוכי אל התאש איה היעבה ע:”ח. צורי, רה

 5 .תואושת הל שי םא קר י. גסר:

 6 םויהו ,ןרקמה אל .איצוהל ליחתהל לוכי התא האושת וליאכ הל שי םא קר ע:”רהח. צורי, 

 7 .ףסכ םולכ םיאיצומ אלז א םולכ ןיא

 8 ?התוא םירגוס אל המל זא א. צורף:

 9 לכ וליאכ ןכדעל זא ,ןיידע היח איה יכ ןכדעל םעפ לכ םישקבמ םה לבא ,אל ,אל י. גסר:

 10 .ףקות םהל שי ,המש םיגיצנה תא םעפ

 11 ?תאזה ןרקה לש דועיה המ א. צורף:

 12 .םדא ייח תלצה י. גסר:

 13 .םייח תלצה ד מלכה:”עו

 14 רשפא זא ,המשנה ,עדוי אל ,רישכמ והשזיא ךירצ והשימ וישכע הרקמ שי דיגנ י. גסר:

 15 .ףסכ ול תתל

 16  ?עקשומ ףסכה הפיא לבא א. צורף:

 17 .העקשהל םיללכ שי נ. רואש:

 18 איפה? הז המ ,קנבב ע:”ח. צורי, רה

 19 אל ,הכלה וישכע איה ,הזיא תתל אובל הכירצ אל הילטנ רנייר ר"ד לבא ,אל א. צורף:

 20 ,ימ ,היה המ הצעומ ירבחל ח"וד הזיא ןתית

 21  .ליעפ אל הז ,אל י. גסר:
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 1 .םולכ היה אלש היעבה תאז ע:”. צורי, רהח

 2 המרתה יהשוזיא היה ,המש םוקמ והשזיאב ,90-ה תונשב .עגר ,עגר ,אל ,אל ד מלכה:”עו

 3 םילעופה קנב להנמ םע דחיב ריעה שארש ,ןשוש ןב הודא ,הלוח השהיית הדליל

 4 ינפל הרטפנ איה ףוסב .הרובע ףסכ ףוסאל ידכ דחי ודגאתה ןיקצומ תירקב

 5 ,450 תוביבסב היה ,הזה ףסכה תא וחקל ,ורמא זאו ףסכב שמתשהל הקיפסהש

 6 .םדא ייח תלצהל הרזע ךרוצל ןרקל הז תא ךופהנ זא ורמאו םילקש ףלא 500

 7 תרחא הרוצב להנתהל םירומא םעסקיהו רחאמו יתעגה ינאשכ 2000-ה תשנוב

 8 אפור םג ונסנכהו מהעירייה םיגיצנ הבש התועמ ,העירייה לש התומע יתמקה

 9 ייח תלצהל םיאתמ הז םאה ותעד תווח תא ןתיו תושקבה תא קודביש הז היהיש

 10 ךרוצל הלהנהה ךותב אפורה לש דיקפתה הז .ףסכה תא תתל ידכ אל וא םדא

 11  .הזה העניין

 12 אל ןכלו לקש ףלא 800 וא 700 לש םוכס והשזיא לע םויה תאצמנ תאזה ןרקה

 13 סוגנל ליחתהל רשפאש דחא םוי רושיא לבקנש דע ,ףסכ שי יכ התוא םירגוס

 14  ,זאו ןרקהמ

 15 ?עיגמ הפיאמ הזש א. צורף:

 16 יל ןתנ רבכ םידקהה םשר .םישדקה םשרו תותומע םשר .תותומעה םשרמ ד מלכה:”עו

 17 ,קודבנ ונחנא ,תותומעה םשר םע ינא וישכע זא ,שדקה אל הזש רושיא

 18 ?ףסכה םע תושעל המו רוגסל  ?ארקנ הז המ לבא ע:”ח. צורי, רה

 19 יכ תמייק איהש בוט התומעהש הזמ ץוח .רוגסל אל ,תושקבל ותוא קלחל ,אל ד מלכה:”עו

 20 רחא רבד לכ וא רחא וא הז דלי תלצהל ףסכ ףוסאל עצבמ והשזיא שי רחמ םא

 21 ,שמשל הלוכי איה

 22  .דעב םלוכ ?דעב ימ 13 ףיעס . גסר:י

 23  תירקב  םדא י יח תל צ הל תי רוביצ ןרק" התו מעב רוביצ  גיצנ  תפלחה

 24 ר וביצ ג יצנכ יבצ ןפ ג ר"ד הנומי  היל טנ רניי ר ר"ד םוקמב ,"ןיקצומ

 25 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ



52 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 

 2 תשירדל םאתהב ןמקלדכ ןיעקרקמ תואקסע רורשאל אבומ .41

 3 :םינפה דרשמ

 4  הקלחכ  העודיה ,ןיקצ ומ תי רק 04 קוק בר ה 'חר ב תונח ב  תויוכז  תרבעה .א

 5  תרומת  60/1 זר כמ ב  הכוזה  42945745 .ז.ת ןמ ו לש הניר  'בג ל 36511 שוגב 6/15

 6 ריע  תצעומ תבי שיב  רבעב הר שוא  הקסעה .מ"עמ תפס ותב  $ 589,93 לש ךסה

 7 .60/30  'סמ לו קוטורפ – 6002.30.20 םויב  המי יקתהש

 8  7/15  הקלחכ  העודיה ןיקצ ומ תי רק 04 קוק בר ה 'חר ב תונח ב  תויוכז  תרבעה .ב

 9 .ז.ת   ןטק רמת יא  רמל  מ"עמ  תפסותב  $ 000,04 לש ךס ה תרו מת 36511 שוגב

 10 ריע  תצעומ תבי שיב  רבעב הר שוא הקסעה .50/20 זרכ מ ב  הכו זה 423618230

 11 .60/20  'סמ לו קוטורפ – 6002.20.20 םויב  המי יקתהש

 12  שוגכ העודיה ןיקצ ומ תי רק 04 קוק בר ה 'חר ב תונח ב  תויוכז  תרבעה .ג

 13 ןטק  רמת יא  רמל  מ"עמ תפסות ב $  000,86 לש ךסה תר ומת  8/15  הקלח  36511

 14  ,זרכ מב   םירתונה  םיעיצמה  ינש  ןיב  תורח מת הה עוציב רור ש או .423618230 .ז.ת

 15 רמ  תורח מת הה לש הפוסב  .ןדמו אה מ דואמ  תוכו מנ ו יהש תועצה  ושיגה רשא

 16  תכרעהמ  %08-כ  ותויהב  ריבס  וניהש  $ 000,86 לש ךס ה תא עיצה  ןטק רמת יא

 17  .יאמ שה

 18  .תואקסעה ירושיא לכ הז ,םג הז לע ריבסי עגר יצנב 15-ג' ו ,'ב ,'א 14 ףיעס י. גסר:

 19 ,40 קוק ברב הרפסמה תא ול שי ןטק רמתיא הפיא םיריכמ םתא םא כה:ד מל”עו

 20 ?הז ימ ע:”ח. צורי, רה

 21 .ןטק רמתיא ד מלכה:”עו

 22 .ופפרת תנשמ תואקסע הז י. גסר:

 23 .40 קוק ברה 'חרב תויונח שולש ונרכמ 2005 ,2006-ב ,תויונח שולש שי .ןכ ד מלכה:”עו

 24 .הפ ונייה אל ונחנא ,הרכמ העירייה ע:”ח. צורי, רה
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 1 שולש .מהעירייה קלח ינא ,והעירייה ינא הז ונחנא יתרמא ,ונחנא .העירייה ד מלכה:”עו

 2 ,חוודל ךירצ היהו הניר ןמולשל תחאו ןטק רמתיאל וכלה ןהמ םייתשש תויונח

 3 עקתנ הזו ונמזב הפ היהש ימ .עצוב אל הז ,םינפה דרשמב הז תא רשאל

 4  .הרוצ יהשוזיאב

 5 תטלחה תא ררשאנש הצור םינפה דרשמו שדחמ הזב לפטל יתלחתה הנש ינפל

 6 רושיא שי ,ריע תצעומ תוטלחה שי ,הכול שי .דעומ ותואב שהייתה ריעה תצעומ

 7 הז תא איבהל טושפ .ךירצש ומכ להנתמ זרכמ ,ךירצש המ לכ שי ,תואקסע

 8 .תואקסעה תא רשאל ידכ ריעה תצעומל שדחמ

 9 ?קוש יריחמב רכמנ צ. אבישר:

 10 .חטב ,ןכ ד מלכה:”עו

 11  .זאד י. גסר:

 12  .זאד ד מלכה:”עו

 13  .דעב םלוכ ?'ג-ו 'ב ,'א 14 דעב ימ זא ,בוט י. גסר:

 14 ,'א ףיעס) ןיעקרקמ תואקסע רושיא ,םויה רדסל 14 ףיעס

 15 טרופמכ ('גו 'ב

 16 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 17 

 18 81 םידליה 'חרב תודיחי 5 – תורידב תויוכזה תשיכר רושיא .51

 19 תאמ 21 ,11 ,01 ,9 ,8 תוקלח 82401 שוגכ תועודיה ןיקצומ תירק

 20 םכסה י"פע מ"עב םילוע ןוכישל תימואלה הרבחה רדימע תרבח

 21 .י"ל 005,8 לש ךסה תרומת 9591.20.61 םוימ

 22 ?דעב ימ 15 ףיעס י. גסר:
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 1  .םידליה 'חרב םידלי ןג םג הז 15 ףיעס ד מלכה:”עו

 2 .תוריל 8,500 י. גסר:

 3 ךופהל רדח לש תונטק תוריד 5 ותוא התנק העירייה .רוגימעמ ותוא ונק זא ,ןכ ה:ד מלכ”עו

 4 לעפממ םילבקמשכ םויה .העירייה םש לע םשרנ אל הז םג .םידלי ןגל הז תא

 5 םייסל ךירצ זא .תולעב תחכוה תוארהל אובל םיכירצ םה םידלי ינג ץפשל סיפה

 6 .מהעניין קלח הז זא .רוגימעב הזה םושירה תא

 7  .דעב םלוכ העבצה .יצנב הדות ,בוט :י. גסר

 8 'חרב תורידב תויוכזה תשיכר רושיא ,םויה רדסל 15 ףיעס

 9 טרופמכ . 18 םידליה

 10 ד חא  הפ -דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 11 

 12 :םילוקוטורפ רושיא .61

 13 11.2.2020  םוימ  1 'סמ  תוכי מת תדעו תב ישי לוקוטורפ -

 14 5.3.2020 םו ימ  םיכמת נ  םיפוגל ביצקת   אשונב  השיגפ םוכיס -

 15 15.3.2020  םוימ הנ ורוק אשו נב  ח"למ  תדעו תבישי -

 16 15.3.2020 םוימ הנ ו רוק אש ונב  תושרב ר"ע קפ יגיצנ  תשיגפ םוכיס -

 17 16.3.2020 םו ימ  ח"למ  תדעו תבישי -

 18 19.3.2020 םוימ  ח"למ תדעו לוקוטורפ -

 19 22.3.2020 םוימ  ימוי ןוכדע ךור דת ח"למ  תדעו תבישי -

 20 23.3.2020 םוימ  ימוי ךור דת ח"למ  תדעו תבישי -

 21 26.3.2020 םו ימ  ח"למ  תדעו תבישי -

 22 29.3.2020 םו ימ  ח"למ  תדעו תבישי -

 23   5.4.2020 םו ימ  ח"למ  תדעו  תבישי -

 24 ףי קמ ןו כית  ס"היב תלעפ ה רבדב  הטלחה תל בק –  05/20  זרכמ  לוקוטורפ -
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 1 26.3.2020 םוימ   א" פשת םידומי לה תנשמ  לח ה םייני בה  תוביטחו

 2  ןוכי ת ט"חמ  ס"היב תלעפ ה רבדב  הטלחה תל בק –  06/20  זרכמ  לוקוטורפ -

 3 26.3.2020  םוימ א" פשת םידומי לה  תנשמ  לחה "דיתע"

 4   תנשל  בכ ר  ילכ  יצ חוטיבל טרפ מ  רבדב  הטלחלת הבק –  07/20  זרכמ  לוקוטורפ -

 5 26.3.2020  םוימ  2020-2021

 6 םישדח י" נג 8-ל חותיפ תודוב ע רבדב  הטלחה תל בק –  17/20  זרכמ  לוקוטורפ -

 7 3.5.2020 םוימ

 8   11.5.2020 םוימ  תוגלמ תדעו תב י שי לוקוטורפל תפסות -

 9  .םילוקוטורפ רושיא 16 ףיעס י. גסר:

 10 ,לוקוטורפ לע עיבצנ ורף:א. צ

 11  .םיבער םישנא ,הנה אוב ?דחא דחא ,המ י. גסר:

 12 .ותוא םושרתו  ?היעבה המ ,דגנתמ אוה המל דיגיש ?המל לבא . מרקוביץ:י

 13 .רבד  ?הגשה יהשוזיא ךל שי המב י. גסר:

 14 ריעה תצעומ םעטמ םיגיצנ םג ףתשל יואר היהש בשוח תוחפל ינא א. צורף:

 15 ,לבא תומיוסמ תובישיב היציזופואהמו

 16 ,והשמ וא המחלמ לש ליגר רבשמ אל הז ,הארת לבא ,ןכ י. גסר:

 17 .החילס בירי ,עגר ,עגר מ. צורף: 

 18  .תוסנכתה לש תולבגמ היה הפ י. גסר:

 19 .לשמל בייחמ אל קוחה ,רדסב ,בייחמ אל קוחהש יל דיגת לא א. צורף:

 20 ?ח"למ  ?הבישי הזיא מ. צורף: 

 21 .לשמל א. צורף:

 22  ,ובשי עוצקמה ישנא לכ ,תיעוצקמ הבישי הייתה .יעוצקמ הז ח"למ מ. צורף: 



56 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 ינויב  3                                                       07/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ,םג ,םג לבא ,אל י. גסר:

 2 ,הצעומה ירבח תא ונימזהש ץראב תובר תויריע שי צ. אבישר:

 3 םישנאה רפסמ לע תולבגמ ,תוסנכתה לע תולבגמ ויהש םיעדוי םתא ,ה'רבח לבא י. גסר:

 4 .רדחב

 5 .דחיב םלוכ תבשל היה רשפא יא לבא ,אל א. גנון: 

 6  .םייקל היה רשפא יא הצעומ תבישי וליפא ,אל הז י. גסר:

 7 .הלעננ הבישיה א. גנון: 

 8  .םירבדל וצבתשת םורחב ונל שי .וצבתשת ,וצבתשת םכל רמוא ינא הנהו י. גסר:

 9 ?ילרוא ,הלאה םילוקוטורפל לבא ונלש תודגנתהה תא תמשר א. צורף:

 10 ?תודגנתה הזיא י. גסר:

 11  .הלאה םילוקוטורפל םידגנתמ ונחנא א. צורף:

 12  ?םילוקוטורפל םידגנתמ םכלוכ י. גסר:

 13  .המש ונייה אל א. צורף:

 14  ?םידגנתמ וא םיענמנ י. גסר:

 15 ?דגנתהל שי המ ,תויעוצקמ תובישי הלא ,םכל שי המ א. גנון: 

 16  .ודגנתיש ?ךל תפכא המ י. מרקוביץ:

 17 (טרופמכ) םילוקוטורפ רושיא -םויה רדסל 16 ףיעס

 18 ........-וענמנ .........-דגנ ......... -ד עב ועיבצה

 19 הבישיה ףוס


