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 04-8666313איגמי, רת חב                                                                                  עיריית קריית מוצקין

 2020ינואר ב 13                                                                                      ין יהמנ מןלא שצה עבת מוישי

 

 1  13.01.2020תאריך                                                                                                            

 2                        עיריית ק. מוצקין יןימן המנ אלשה ישיבת מועצ

 3 

 4 

 5 

 6  משתתפים:

 7 ראש העיר  -  מר חיים צורי

 8  ירעה סגן ראש -  מר מנשה צורף

 9 סגן ראש העיר -  מר אבי רוטמן

 10 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 11 משנה לראש העיר -  מר יוסי פדידה

 12 חברת מועצה -  גב' הילה פפר

 13 הצעומ תרבח -  ינשוש ידע 'בג

 14 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר 

 15 ועצה חבר מ -  מר יריב ענבר

 16 חברת מועצה -  גב' עפרה רוסמן 

 17 מועצה תברח - גב' מרינה רחמימוב

 18 חבר מועצה -  מר צבי אבישר

 19 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ

 20  :משתתפים נוספים

 21 העירייהמנכ"ל  -   מר יריב גסר

 22  יטפשמה ץעויה -  הכלמ ןויצ-ןב ד"וע

 23 מ"מ גזבר העירייה -  גב' נילי רואש

 24 הרכזת ישיבות המועצ -  גב' אורלי גנון

 25 יטפשמ ץעוי תינגס -  לגס יליג ד"וע

 26  :םירסח

 27  הצעומ רבח -  ןאהד ריאממר 

 28 ריעה שאר ןגסו מ"מ -  רוהז רמועמר 

02/20ן יימנן  המ אלשוטוקול ישיבת מועצה פר  

 פ"שת תבטב ז"ט, 2020 ראוניב 13, 'בביום  
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 1 על סדר היום:

 2  ותכימת רואל ,טסופמוקב הצעומה גיצנכ ,רשיבא יקיצ לש ודוקפת הניחבל אבוי .1

 3 .₪ 50,000 ךסב םולשתב תושרה בויחו טסופמוקה לעפמ לועפתו החיתפב 

 4  לכותש ךכ ,תוינוריעה זוקינה תויתשת גורדשל תיתנש-בר תינכות ןונכתב לחהל .2

 5  .רתוי םירצק ןמז יקרפב יליע רגנ לש זוקינה תלוביק תא לידגהל 

 6 :תואבה תולועפב טוקנתו בצמ רדח םידקת העירייה ,הפוסל תיזחת לכב .3

 7  ישונאה הנעמה ןמזש ךכ םיפסונ םינדקומב ינוריעה דקומה תא רבגתת .א 

 8  ןיב ,םוריחב םג הרגשבכ .ילוק הנעמ אלו תוינש 30 היהי ילמיסקמה  

 9  .דחא תיסור רבוד תוחפל תויהל בייח םינדקומה  

 10 :תובוחרב תונערופל םיפדעומ םירוזאב תויבויב תוננוכב דימעת העירייה .ב 

 11  שרדייש לככ רבגותי ע"פש ףגא .זול-שידקו םיאנומשחה ,ןמציו ,ןשוג  

 12 .םיינוציח םיקפסו עוצקמ ישנא תועצמאב  

 13 רשוכ תא לעייל תנמ לע תרבטצמ תלוספמ זוקינ תוכרעמ הקנת העירייה .ג 

 14  .זוקינה  

 15  .רתוי םיחוטב תומוקמל וקתעוי ,םיכומנ םיסלפמב םיאצמנש םידלי ינג .ד 

 16 ךכ ינוריעה דקומה םע תנרכנוסמ הרוצב לעפוי ינוריעה םיבדנתמה ךרעמ .ה 

 17 ,םישישק ,םידליל םירוה :תושיגר תויסולכוא לע שגדב ,םיבשות לש תוינפש  

 18 ,ונלש ריעב לודג יתובדנתה חוכ שי .םדקהב הנינעית ןהלש תוינפה – םיכנ  

 19 .םויה לעפוה אל אוה  

 20  עדימ רוסמל םיבייח קובסייפה םשארבו העירייה לש תרושקתה יצורע . ו 

 21 .תמא ןמזב יטנוולר  

 22 .₪ 100,000 ךסב קא'צרוק ס"יב םירומ ירדח ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .4

 23 .ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 24 (2.צמ) םינמאה תונכשמב 'א בלש ןיבר ב"טח תיינב 1286 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .5

 25 (₪ 1,138,534 :הלדגה כ"הס) ₪ 7,717,934 ךסל ₪ 6,579,400 ךסמ 

 26 רשוא  רושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ 

 27 ₪ 6,579,400   ₪ 7,717,934  ךוניחה דרשמ 

 28 :םויה רדסל תפסות
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 1 הצעומ לוקוטורפמ (תינטרפ השגנה 1269 'סמ ר"בת תלדגה) 12 'סמ הטלחה לוטיב .1

 2 .8.1.2020 םוימ 01/20 'סמ 

 3 .₪ 59,009 ךסב פ"שת תנשל תינטרפ השגנה ר"בת תחיתפ רושיא .2

 4 .ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 5 

 6 פ ר ו ט ו ק ו ל

 7 

 8 תינטרפ השגנה 1269 'סמ ר"בת תלדגה 12 'סמ הטלחה לוטיב םוי רדסל תפסות י. גסר:

 9 רוקמ ונלביק יכ ר"בת תחיתפ לש יוניש הפ שי .01/20 'סמ הצעומ לוקוטורפמ

 10  ?דעב ימ .ףיעסה תא םיפיסומ ונחנא זא ,ךוניחה דרשממ ןומימ

 11 .ףיסוהל דעב ,אל ד ב. מלכה:”עו

 12 .דעב םלוכ ?םויה רדסל ףיעסה תא ףיסוהל דעב ימ י. גסר:

 13 

 14  ותכימת רואל ,טסופמוקב הצעומה גיצנכ ,רשיבא יקיצ לש ודוקפת הניחבל אבוי .1

 15 ₪ 000,05 ךסב םולשתב תושרה בויחו טסופמוקה לעפמ לועפתו החיתפב

 16 הצעומה גיצנכ רשיבא יקיצ לש ודוקפת הניחבל אבוי 1 ףיעס .יקוא י. גסר:

 17 תושרה בויחו טסופמוקה לעפמ לועפתו החיתפב ותכימת רואל טסופמוקב

 18  .₪ 50,000 ךסב םולשתב

 19  ?ך"נתהמ קרפ ןיא צ. אבישר:

 20 .ןיא המניין ןמ אלב .אל י. גסר:

 21 .הפיכה תא ריזחהל לוכי התא ע:”ח. צורי, רה

 22  ,טסופמוקה לש לוקוטורפה ונינפל חנומ .בוט י. מרקוביץ:

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 ,בתכמ ,4.7.19 םוימ םלוכ ינפל לוקוטורפ חנומ .יל עירפמ הז ,ה'רבח י. מרקוביץ:

 25 וא ףתתשהל מהעירייה שקבמו ןיקצומ תירק תייריעל הנופש ,החילס

 26 , המדקמ קר הז ,ףוסה אלה ז ,הכול אל הז זאת אומרת ,המדקמ םלשל

 27 5 םוימ 686 'סמ טסופמוקה לש ןוירוטקרידה תטלחהל םאתהב ₪ 50,000

 28  .ףסכה תא ריבענש םישקבמ .ינויל
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 1 לוקוטורפה .לוקוטורפה תא הפ קיזחמ ינאו לוקוטורפה תא םג ונלביק זא 

 2 גציימש רשיבא יקיצ ונגיצנ םג בשוי םיפתתשמה תמישרב יתרמאש יפכ

 3  .ותאו רוגסל הלועפ כל תושעל ידכ םשל חלשנו ןוירוטקרידב ונתוא

 4 .ונממ םיקלח אירקמ ינא ,לוקוטורפ ותואל 2 ףיעסב םיאצומ ונחנא זאו 

 5 םיעד ימימת ןוירוטקרידה ירבח ,לעפמ רוטקיורפ אוה קרפה לעש ףיעסה

 6 ם ימרוגה לכ לומ לפטיש לעפמ םעטמ טקיורפ לש ויתורישב ךרוצ שי יכ

 7 ת ולוק ,הלשממ ידרשמ ןוגכ לעפמל םיצוחנה םייטנוולרה םיינוציחה

 8 ל ועפתו החיתפ תארקל רדסה ,הביבסה תנגהל דרשמה .המודכו םיארוק

 9 הצעומ לומ הינבה ירתיהב לופיט ,תוימוקמ תויושרב טסופמוקה לעפמ

 10 .תפוסונ תוקלחמו רשא הטמ תירוזא

 11 הזה רופיסה לכ םכתסמ הז ךיאו רשקתמ הז ךיא ונל רורב ךכ לכ אל 

 12 הזו ,םיחכונה לכ לע םכסומ הז םע דחי .טסופמוקה תריגס לש הזה בעניין

 13 רמולכ ,םיעד ימימת ןוירוטקרידה ירבח לכ ,םלוכש החיתהפ לע ףיסומ

 14 ומכ םלשל תורבחה תויושרה לכל הינפ השעית יכ ,תודגנתה םוש האב אל

 15 הזיא אובי םג ילוא .2019 תנשב תחא לכ ,המדקמ ₪ 50,000 יתרמאש

 16 .לא יודע ינא ,2020-ל בתכמ

 17 .ריכב יטפשמ ץעוי לש הקסעה םג לקשית ,דבלב וז אל ,לקשית ךשמהב 

 18 ונלש רוטקרידה חלשנ המשלש הרטמה תא םאות הזש בשוח אל ינא

 19 דע םייתניב הז זא .ותוא רוגסלו תכלל טסופמוקב םש ונתוא גציימו

 20 ,עמשנש

 21 המ ןיבהל הצור תמאב ינא ?רדסב ,הקיטילופ ילב וישכע ,יקיצ זא ע:”רה ,ח. צורי

 22 .הזה רבדה לש תועמשמה

 23 .הקיטילופ השוע אל ינא ,עניין לש ופוגל הנעא ינא ?יל שי ןמז המכ ,בוט צ. אבישר:

 24 .םייתעש ךירצ אל התא ₪ 50,000 תרשיא התא המל לואשל ידכ ע:”ח. צורי, רה

 25 .עדימב רעש פיש יתנבה ינא ,םויה רדס לע הז תא יתיאר ינא ,הארת ,אל צ. אבישר:

 26 המכ .האלמ הבושת ןתא ינא .הירטמה תא ןיבמ אל הארנכ ץיבוקרמ יסוי

 27 ?יל שי ןמז

 28  .ךילא הלאש יל שי םתס לבא ע:”ח. צורי, רה
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 1 .ןכ צ. אבישר:

 2 ,הבישי התוא לש לוקוטורפ שי ע:”ח. צורי, רה

 3 .ןוכנ צ. אבישר:

 4 .לקש 50,000 םירשאמ םתא הניגב ע:”ח. צורי, רה

 5 .תמא צ. אבישר:

 6 רצק תויהל ךירצ הז ?הירטמה תא יל ריבסתש וישכע ךירצ ינא המ זא ע:”ח. צורי, רה

 7 .תיסחי

 8 ל ש ארוק לוק ,ןוירוטקרידה תא יתסניכ ינאש ארוק לוק שי ,הככ זא צ. אבישר:

 9 .טסופמוקה גורדשל ןומימ לבקל רשפאמש לארשי תלשממ

 10 ?גורדש ע:”ח. צורי, רה

 11 .ריבסא ינא .גורדש צ. אבישר:

 12 .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 13 איה הנושאר היגוס .ילוימ ח"ודב יתמסרפש תויגוס יתש שי .ריבסא ינא צ. אבישר:

 14 דוע לע בושחל ךירצ לבא .הניחצמה תוליעפה תריגס ,טסופמוקה תריגס

 15 לעפי אוהשכ לעפי טסופמוקהש םיצור ונחנא ךיא המידק םינש 20 ,10 ,5

 16 .הניקתה ותנוכתמב

 17 תישע ךלש תוריחבה לכ תא התא .ותוא רוגסל םיצור ונחנאש יתנבה ינא ע:”ח. צורי, רה

 18 .טסופמוקה תריגס לע

 19 ?ביגהל יל תתל הצור התא צ. אבישר:

 20 .ןיבהל הצור ינא לבא .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 21 רדס לע התלעה ךתושארב היצילאוקה ,עודי .תרדוסמ הרוצב ביגא ינא זא צ. אבישר:

 22 םתאש תעד רב לכל רורב רשאכ טסופמוקה אשונ תא הצעומה לש המוי

 23 ,םינג נווה יבשות לש לבזב קוסעל םיצור תמאב אל

 24  ?ךלש הזה םע ליחתמ וישכע התא המ ע:”ח. צורי, רה

 25 ,אל ,אל צ. אבישר:

 26  .ךלש םיקיטשה םע ע:”ח. צורי, רה

 27 ,אל ינא ,אל ,אל צ. אבישר:

 28 ,טסופמוקהמ לוקוטרופ ונלביק .הטושפ הלאש םילאוש ונחנא ע:”ח. צורי, רה
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 1 .בישהל יל ןת צ. אבישר:

 2 ₪ 50,000 םתרשיא ,םש חכונ תייה התאש טסופמוקהמ לוקוטורפ ונלביק ע:”ח. צורי, רה

 3 .רוטקיורפ תחקל

 4 .ןוכנ צ. אבישר:

 5 ,שיגהש ימ וא ארוק לוק תשגה התאש הדומ ךמצעב התא ע:”ורי, רהח. צ

 6 .ןוכנ צ. אבישר:

 7 וא טסופמוקה תא רוגסל דעב ונחנא ,ןיבנש ,םיצור ונחנא ת אומרתאז ע:”ח. צורי, רה

 8 .ןיבהל םיצור ונחנאש המ הז ?ותוא גרדשל דעב

 9 ?ילש ח"ודה תא תארק התא צ. אבישר:

 10 ,ויהש םימדוק תוח"ודמ קתעה הז ךלש ח"ודה ע:”ח. צורי, רה

 11 ,קתעה םוש צ. אבישר:

 12 .ךלש ח"ודה תא םיריכמ ונחנא ע:”ח. צורי, רה

 13 .תויוטש רבדמ התא ישר:בצ. א

 14 ,ח"וד הז ע:”ח. צורי, רה

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 .גורדשל ךלוה התאש תרמא עגרה התא א. רוטמן: 

 17 תא גרדשל וא רוגסל איה ךלש הרטמה ?יל תונעל לוכי אל התא המל לבא ע:”ח. צורי, רה

 18  .בישת ?טסופמוקה

 19  .הבר הדות .הפי צ. אבישר:

 20 .רוגסל טדנמ לביק א. רוטמן: 

 21 ךנגסו העירייה שאר התא הנשכ ינפל .יל עירפמ התא ,הנשכ ינפל ר:שצ. אבי

 22 ,יתיא םתמאיתש ילבמ ,העתפהב םתילעה ,ץיבוקרמ-ירוצ ןלהל ,ץיבוקרמ

 23  .טסופמוקה לעפמב בדנתמ רוטקרידכ יתוא תונמל העצהה תא

 24 .םיצוריתה םיליחתמ הנה י. מרקוביץ:

 25 יסוי רמא הבישי התואב לוקוטורפל .ךל יתערפה אל ,ץיבוקרמ .עירפת לא צ. אבישר:

 26 : טטצמ ינאו ,העירייה תא גצייל ידכ רשיבא תא םינממ ונחנא ץיבוקרמ

 27 ה שירפ לע ץילמהל ול רוסא ,טסופמוקה תריגס לע ץילמהל ול רוסא"

 28 ."טסופמוקהמ
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 1 .לע תומרב ןרקש התא י. מרקוביץ:

 2 ך,לש קובסייפב .לוקוטורפב בותכ הז צ. אבישר:

 3   .לע תומרב ןרקש התא י. מרקוביץ:

 4 .יל עירפמ התא צ. אבישר:

 5 (דחיב םירבדמ)

 6  .םמתימ התא ,הארת ע:”ח. צורי, רה

 7 .םמתימ התא צ. אבישר:

 8 התא וישכעו טסופמוקה תא רוגסל טדנמ תלביק התא ,םמתימ התא ע:”ח. צורי, רה

 9 החנהב םג יל דיגת ,ץיבוקרמש החנהב .תותבס ירופיס ונל רפסמ

 10 היה ךלש ןייפמקה לכ התא .החנהב ?ןכ ,רמא אוהש המ רמא ץיבוקרמש

 11 ת א רוגסל גאדת האתו טסופמוקהמ םיעיגמ םינג הונב תונוחריסהש

 12 ונל ןתונ התא וישכעו טסופמוקה תא רוגסל טדנמ ךל ונתנ .טסופמוקה

 13 ?טסופמוקה תא גרדשל ידכ םיפסכ םלשל

 14 ,ועדי םלוכש הצור ינא .יקוא צ. אבישר:

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 םינממ ונחנא רמא ,ץיבוקרמ יסוי רמא לוקוטורפלו לוקוטורפב רוציקב צ. אבישר:

 17 ,טסופמוקה תריגס לע ץילמהל היהי ול רוסאו דיקפתל רשיבא תא

 18  .ןרקש י. מרקוביץ:

 19 .רוגסל קר  ?רבדמ התא המ א. רוטמן: 

 20 .ןרקש .ןרקש י. מרקוביץ:

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 .רבדל ךישמהל ול ןת ,ול ןת ע:”ח. צורי, רה

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 םע ךלת התא ,םירבד הברה ונל שי ךל ,בירי .םילימ הברה ונל שי ךל ע:”י, רהצור ח.

 25  .התא הקיתש ירבוש

 26 (דחיב םירבדמ)

 27  ,ה'רבח ,ה'רבח ע:”ח. צורי, רה

 28 (דחיב םירבדמ)
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 1 ?ירוצ רמ ,וישכע הרטשמה תא איבמ אל התא המל י. ענבר:

 2 .הקיתש ירבוש רבודל ךלת התא ע:”ח. צורי, רה

 3 (דחיב םירבדמ)

 4 .הצוחה םישנאהמ קלח איצונ ונחנא ,אל םא .םיניינעה לע טלתשת ,רשא ע:”ח. צורי, רה

 5 (דחיב םירבדמ)

 6 האילמל הז תא איבה יקיצל המדקה הז ,רוביצהמ והשימ םא ,ה'רבח ע:”הרי, רח. צו

 7 זא .רבדל ול השרנ ונחנא רחואמ רתוי רבדל הצור רוביצהמ והשימ םאש

 8 אל לבא ,הצור אוהש המ דיגהל ול ןתינ ךכ רחא רבדל הצרי והשימ םא

 9 .השקבב ןוידה עצמאב עירפהל

 10 ,זאת אומרת ,זאת אומרת .הדות צ. אבישר:

 11 ,זאת אומרת המ ךל דיגא ינא ,זאת אומרת ע:”צורי, רה .ח

 12 .יל עירפת לא צ. אבישר:

 13 ,ץיבוקרמ יסויל תבשקה התאש ע:”ח. צורי, רה

 14 .יל עירפת לא צ. אבישר:

 15  .הנורחא הרוש הזו טסופמוקה תא רוגסל אל תטלחהו ע:”ח. צורי, רה

 16 .הזב םג תיעט לכ םדוק צ. אבישר:

 17 ?המ .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 18 .תיעט הזב םג שר:אביצ. 

 19 ?יתיעט הזב םג ע:”רה ח. צורי,

 20 ,זאת אומרת צ. אבישר:

 21 .םולכב העוט אל םעפ ףא התאש בוט ע:”ח. צורי, רה

 22 י נאש וצר אל הליחתכלמ ץיבוקרמ-ירוצש זאת אומרת ,זאת אומרת צ. אבישר:

 23 בגא ?וצר אל םה המל .טסופמוקהמ השירפ לע אלו הריגס לע אל ץילמא

 24 זא .ריקל רבדל ירהש יל רורב יכ לוקוטורפלו רוביצל הז תא רמוא ינא

 25 ?וצר אל םה המל

 26 ?ריקל רבדל ךמצעל תנווכתה י. מרקוביץ:

 27 םיצור םה המל לוקוטורפל רמול םינכומ ויה אל םה ?וצר אל םה המל צ. אבישר:

 28 הבושתה .טסופמוקה תא רוגסל וא שורפל רשיבא רוטקרידה לע רוסאל
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 1 ילא םע ,בוט הז תא ומשרת ,ךסכתסהל הצור אל ירוצ ,הטושפ דואמ

 2 ,ןלבקה הז .הרופיצ

 3 ,ןרקש חפולצ תכיתח אי בישקת .אוה ימ לא יודע ללכב ינא הרופיצ ילא ע:”ח. צורי, רה

 4 ומכ הז .ילש םייחב ותוא יתיאר אל ,הרופיצ ילא הז ימ עדוי אל ללכב ינא

 5 רחא ,טסופמוקב םש םיפתוש ילש םינבהש בותכל םישנא חלוש התאש

 6 .חפולצ התא ,עמשת .םהילע םימייאמ המל לאוש התא ךכ

 7 .רבדמ התא המ לע לא יודע ינא צ. אבישר:

 8 .חפולצ התא ע:”ח. צורי, רה

 9 .רבדמ התא המ לע לא יודע ינא צ. אבישר:

 10 חפולצ התא לבא ,הככ ךילא יתרביד אל םעפ ףא ינא ,ךל רמוא ינא :ע”ח. צורי, רה

 11 .הנורחאה הלימה דע הנושארה הלימהמ ןרקש התא .הנושאר הגרדממ

 12 ,הצור התאש ימל ריבעהלו רמוא ינאש המ תא טילקהל םג לוכי התא

 13 .הצור התאש ימל ריבעהל לוכי התא הז תא ךורעתש ירחא

 14 .יל עירפמ התא לבא צ. אבישר:

 15 .ןרקש התא יכ ,אל ע:”רה ורי,צח. 

 16 .יל עירפמ התא צ. אבישר:

 17  .ןרקש התא יכ ע:”ח. צורי, רה

 18 .ןרקש אל ינא צ. אבישר:

 19 ה צור אל ינא ,הרופיצ ילא ,ךלש םירקשה תא עומשל לגוסמ אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 20 ך תיא םיכסמ ינא .ןרקש התא .ןרקש התא .הרופיצ ילא םע ךסכתסהל

 21 ינא הז ,ךלש םירקשה תא םילכואש םיבשותהמ םיוסמ זוחא שיש

 22  ,םע םיניינע יל שי ינא .רדסב הז םהילא רבדמ התא םא זא .םכיסמ

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 ,תדבוכמ הרוצב ןויד להנל לוכי אל התא ע:”ח. צורי, רה

 25 .תרוקיב לבקל לא יודע התא בישר:צ. א

 26 ?הרופיצמ דחפמ ינא ?רקשל ילב ע:”ח. צורי, רה

 27  ?ךתוא יתלליק ינא .ללקל אל לגוסמ אל התא צ. אבישר:

 28  .ארבנ אלו היה אלש רבד לע יתוא ץימשמ התא .ןכ .ןכ ?ינא ע:”ח. צורי, רה
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 1 .יתוא עבתת צ. אבישר:

 2 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 3 .יתוא עבתת צ. אבישר:

 4 (דחיב םירבדמ)

 5  .ילש הבושתה תא תעמש אל צ. אבישר:

 6 .הבושת ךל ןיא י. מרקוביץ:

 7  .ילש הבושתה תא עמש אל צ. אבישר:

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 .הלחלחו דחפ ךלצא ררועמש םש הז הרופיצ םשה תא רמוא התאשכ צ. אבישר:

 10  ?דיגהל דחפמ התא המ ע:”י, רהח. צור

 11 .רופיצה קראפ יחהמ הז הרופיצ ילא ,םייח דובר: 

 12 .חפולצה הז ,רופיצה אל הז ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 13 תנגהל םדוקה רשה ןגסל תרמא התא ןופצ וידרב וידר רודישב וליפא צ. אבישר:

 14 רודישב הז תא חותפל הצור אל ינא ןלבק ותוא לע זוזמ ןורי הביבסה

 15 דואמ הז ,העירייה שאר ינודא ,ירוצ ךל הרמא ןור תאיל תנייארמהו

 16 ,התאו .רוביצה תא מעניין

 17 הפ רקשלו ךישמהל ךל ןתא ינאש בשוח התא יל דיגת ,המ ,המ יל דיגת ע:”ח. צורי, רה

 18 ,עדוי התא ,הצור ינא .ךתמגודכ ןיאש ןרקש התא .ןרקש התא ?ישפוח

 19 סא.יד.יבה תא גצייל ידכ תומורת לבקמ התא ךיא םג יל הנעת ךכ רחא

 20 ל "הצ ילייחל ארוקש לודג יכה תחשומה הז תוריחבב ךב ךמותש ימשכ

 21  .םיחצור

 22 (דחיב םירבדמ)

 23  .סנרפתמ התא הממ ונל רפסת ?סנרפתמ התא הממ י. מרקוביץ:

 24 (דחיב םירבדמ)

 25 התא םג ?הרופיצמ דחפמ התא םג ,הרופיצמ דחפמ ינא .ןיבמ אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 26 ?הרופיצמ דחפמ

 27 .אל שממ בישר:א צ.

 28 ?₪ 50,000 תרשיא המל זא ע:”ח. צורי, רה
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 1  .הרופיצל רושק אל הז צ. אבישר:

 2 ?רושק הז ימל זא ע:”ח. צורי, רה

 3  .תונעל יל ןתית התא צ. אבישר:

 4 .הרואפת ביבסמ השוע התא ,אל :ע”ח. צורי, רה

 5  .תונעל יל ןתית התא צ. אבישר:

 6 .הטושפ הלאש תאז ,הנעת ע:”ח. צורי, רה

 7 .הטושפ הלאש אל תאז ,אל אבישר: .צ

 8 .הטושפ דואמ הלאש ע:”ח. צורי, רה

 9  .אל צ. אבישר:

 10 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 11  .תואלמ תובושת תתל ךירצ ,רדסל העצה הפ שי צ. אבישר:

 12 ך רוע התיבה ךלוה התא ,ךמצע תא םלצמ וישכע התא .תוירקש אל לבא ע:”הח. צורי, ר

 13 ונחנא ךלש םיקירטה תא ,בחרה להקל הז תא איצומו ןוטרסה תא

 14 .םיריכמ

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 םג התא המל ןיבמ םג ינא וישכעו ,ינש ךל ןיאו ןטלרש התאו ןרקש התא י. מרקוביץ:

 17 ריעה תביד תא םיאיצומ םתא קר .םירקניטש ךדילש הזו התא .רקניטש

 18 ,סא.יד.יב ונל רפסמ התאו הער הנידמה תביד תאם יאיצומש ומכ הער

 19  .םחלנ ינא

 20 (דחיב םירבדמ)

 21 ,אשונל סחייתהל לכוא ינא יתמ צ. אבישר:

 22 (דחיב םירבדמ)

 23 ,ןיבהל לוכי התא ,ןיבהל לוכי התא ,עמשת ע:”ח. צורי, רה

 24 .םולכ ןיבהל לוכי אל צ. אבישר:

 25 םירקשל םיביגמ םישנאש ןיבהל לוכי התא .הצור אל התא ,לוכי אל התא ע:”ח. צורי, רה

 26  .ולכה הזו ןרקש התא .ךישמהל לוכי התא .ךלש

 27 .עירפת לא זא צ. אבישר:

 28 תא םיריכמ ונחנא ?הצור התא המ וישכע .ןרקש התא .ןרקש התא ע:”ח. צורי, רה
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 1 רחא ,ומצע תא טילקמ אוה ,יסוי ,ךמצע תא טילקמ התא ,ךלש םיקירטה

 2  ,רותב הז תא איצומוה ז תא ךרוע התיבה ךלוה אוה ךכ

 3 .לופיט ךירצ .לופיט ךירצ התא ,טסיסיקרנ אוהש רבכ ונרמא י. מרקוביץ:

 4 .הכול הז .תרשיאש הביסה המ קר הנעת ,₪ 50,000 תרשיא .ןיבמ אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 5 .רופיס וישכע ונל רפסמ התא המ

 6 דעב תייהו תרמא םאה ?תרגס םאה תעדל ךממ םיפצמ םינג נווה יבשות א. רוטמן: 

 7 .טושפ ארונ הז .אל וא ןכ ,הריגסה

 8 תישע אל הנש 15 ?טסופמוקה תא רוגסל ךל עירפה ימ הנש 15 יל דיגת צ. אבישר:

 9 .םולכ

 10  .התא השעת ,ןואג התא .השעת התא ע:”ח. צורי, רה

 11 (דחיב םירבדמ)

 12 ונבה .ונבה ,רדסב .ביבסמ ףיקתהל םיליחתמ לעניין תובושת ןיאשכ א. רוטמן: 

 13  .ךתוא

 14 (דחיב םירבדמ)

 15  .ילש רובידה תוכז תא שממל לכוא ינא יתמ יל דיגת צ. אבישר:

 16  .הרקש המ הזו הזל לגוסמ אל התאש יתרמא רוטמן:  .א

 17 ,ול םיארוק ךיא רכוז אל ןודא ,םיצור אל ונחנא ,בישתק ע:”ח. צורי, רה

 18 .רשיבא יקיצ ול םיארוק א. צורף:

 19 ונל ןיא ,רשיבא יקיצ ןודא ,הפ ונל ןתיתש םיצור אל ונחנא ,רשיבא יקיצ ע:”ח. צורי, רה

 20 ה בישיב תייה התא ,הלאש ונלאש .ךלש תוריחב ימואנ עומשל עניין םוש

 21 ,וטילחהש

 22 .האלמה הבושתה תא לבקת התא צ. אבישר:

 23 .הכול הז ,הבושת ןת ע:”ח. צורי, רה

 24  .ולהכ הז .האלמה הבושתה תא לבקת צ. אבישר:

 25 ?הבושתה תא לבקל רשפא דוברת:

 26  .תונלבסב ירזאתת תאו יל אבש ךיא ביגא ינא צ. אבישר:

 27 (דחיב םירבדמ)

 28 ,הז הנש ינפל הרקש המ צ. אבישר:
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 1 ?הנש ינפל הרקש המל רושק הז המ דוברת:

 2 .טקשב יהית צ. אבישר:

 3 ,עגרכ ךתוא םילאוש דוברת:

 4 .טקשב ייהת צ. אבישר:

 5  .טקשב תויהל יל דיגת לא ,אל ,אל דוברת:

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 ?לקש 50,000 רשאמ התא המל דוברת:

 8  .50 עירייה לכ ,50 אל י. מרקוביץ:

 9 (דחיב םירבדמ)

 10 .הנעת  ?רוגסל דעב אל וא רוגסל דעב התא .לבחמ אי אל וא ןכ הנעת דובר: 

 11 (דחיב םירבדמ)

 12  .ונ .והזו ולש םירופיסה תא רפסל ול ונת ,ול ונת ,ה'רבח הללאי ע:”ח. צורי, רה

 13 ,הנש ינפל שר:אבי צ.

 14 ?ול שי ןמז המכ ע:”ח. צורי, רה

 15 .הכול ךסב תוקד רשע ול שי ד ב. מלכה:”עו

 16 (דחיב םירבדמ)

 17  .ןיטסלפ לגדו תויפאכ םע םתוא איבת הקיתש ירבוש א. רוטמן: 

 18  ,ןמטור לבא ע:”ח. צורי, רה

 19  .רוביצל הז תא דיגת .שייבתת ,התאש המ הז א. רוטמן: 

 20 תוריחבב ול ורזע םהו תומדוקה תוריחבב םתוא איבה רבכ אוה ,ןמטור ע:”ח. צורי, רה

 21  .םתאו איבה אוה ?תושעל המ .חילצה אל הזו

 22 .ונעדי אל ונחנא מן: רוטא. 

 23   .םיעדוי ונחנא וישכע ,ונעדי אל ע:”ח. צורי, רה

 24  .םלוכ תא רקיש אוה ,עדי אל רוביצה א. רוטמן: 

 25  .רוביצה תא הנוהש ימ .ןמטור ,רקישש ימ צ. אבישר:

 26  .יל דיגת ?לארשי רכוע םע םלטצהל שייבתמ אל התא ?שייבתמ אל התא ע:”ח. צורי, רה

 27 ,ןופצ זוחמ :צ. אבישר

 28  .ןכ ,ןכ ,ןכ ע:”צורי, רה ח.
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 1 (דחיב םירבדמ)

 2 ? םיחצור ל"הצ ילייחל ארוקש דחא םע םלטצהל שייבתמ אל התא ,בירי ע:”ח. צורי, רה

 3  .לאוש ינא ?שייבתמ אל התא

 4 (דחיב םירבדמ) 

 5 ?הקיתש םירבושב ינא י. ענבר:

 6 ה קיתש םירבוש רבוד םע םלוצמ התא ,םלוצמ התא ,םלוצמ התא ע:”ח. צורי, רה

 7 זא .יקיצ ןודא ,ונילע ןגהל רומא אוהש תונגפהה לכב ןיטסלפ לגד קיזחמש

 8  .םכלש המישרל רזע אוהש היזיולטב הדומ אוהשכו ,התא המ

 9 (דחיב םירבדמ)

 10 םע םיכסמ אל ינא ,םינש הברה ריכמ ינא רינ תאש ךל דיגהל לוכי ינא י. ענבר:

 11 ,ויתועד

 12 ?תמכסה ךל רזע אוהשכ ?תמכסה ךל רזע אוהשכ לבא ע:”ח. צורי, רה

 13 (דחיב םירבדמ)

 14 ,םתיא םלטצמ התא לבא ,הקיתשם ירבוש םע םלטצמ יתייה אל ינא א. רוטמן: 

 15 (דחיב םירבדמ)

 16  .רבד .יל המדנ תוקד יתש דוע ךל שי ,ול ונת ה'רבח ע:”ח. צורי, רה

 17 .תוקד יתש יל ןיא צ. אבישר:

 18  .תוקדה תא רפוס אוה ,ךל שי ע:”ח. צורי, רה

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 ,ךל רזע אל הז םג ,ךלש הקיתש םירבוש םע ךלש הפה תא םותס התא ע:”צורי, רה .ח

 21 לעו ךלש םימוליצה לעו ךילע ףצפצמ ינא .רחמ דע יתוא םלצל לוכי התא

 22  .המידק .ךלש תויוטשה

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 תאזה ריעב .תאזה ריעב בוט אל רבד םושו םירקניטש לש הרובח ואב ע:”ח. צורי, רה

 25  .בוט אל רבד םוש

 26 (דחיב םירבדמ)

 27  .םלועה תא ונקתי םה ועיגה םה ,בוט אל רבד םוש ?תנבה ע:”ח. צורי, רה

 28 (דחיב םירבדמ)
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 1 ז א .תומהב םהל ארוק אוה םבל םדמ הפ ורבידש םישנא ,ה'רבח בוט ע:”ח. צורי, רה

 2  .הבישיה תא ךישמנ ואוב ,ךלה אוה ,ה'רבח וישכע

 3 .תוכמ המש היהי אלש ד ב. מלכה:”עו

 4  .רוטיש המש םנשי ע:”י, רהח. צור

 5 (דחיב םירבדמ)

 6 וזמרש נורמאלי אל טושפה הזה ןטלרשה י"ע םירבד הפ ורמאנש ןוויכמ י. מרקוביץ:

 7 קיזחמ םג ינאו רוביצל יתקליח ינא .ונל שיש סרטניא ,עניין והשזיא לע

 8 ,םהב ןהכמי נאש םינש הנומש ךשמב תוריינו םיכמסמ לש ץבוק דיב הפ

 9 . טסופמוקה תא רוגסל םיצור ונחנאש רשפאש םרוג לכל םיבתוכ ונחנאש

 10 םוש ונישעו ונכלה אלו הלאמש אלו הנימי אל ונקחיש אל ,רורב היהיש

 11 םיכמסמה לכמ ןטק זוחא קר הוז םיכמסמ יבג לע םיכמסמ .רחא עניין

 12 .ההז בעניין ונבתכש שיש

 13 שיגה םישדוח המכ ינפל .ךתושרב דחא עניין דועו ,םייח ,דחא עניין דועו 

 14 2009-מ תינכות יתאצמ ידכ ךות הרקמב ינא ,יהשלכ תינכות ןטלרשה

 15 אלש דיגנ אוב ?המ עדוי התא ,הריבסמש טסופמוקה חותיפ לע תרבדמש

 16 תדובע תמאב הז לבא ,טספ יפוק דחא דחא אל הז ,ינא םג ןרקש ספתא

 17 ינאו .ותוא איבה אוה וליאכש ולש ח"ודה ססובמ הילעש דואמ הפי רקחמ

 18 תרבח י"ע בתכנ ,ילצא חנומ ח"ודה .ילא אוביש ימ לכל ותוא גיצהל ןכומ

 19 ת ירקל םימותכה םיחפה תסנכהל ןתמו אשמב םתיא ונייהשכ סקינברוא

 20 .ןיקצומ

 21 תא רוגסל ידכ ,ונרביד אל ,ונישע ונחנא רורב היהיש לכ םדוק זא 

 22 הפ בשויש הזה ןרקשה הז טסופמוקה תא ררבדמו רבדמש ימ .טסופמוקה

 23 ידכ הלועפ לכ השועו רוגסי אוהש םיבשותל חיטבמ ,ריעה תצעומב

 24 .גרדשל

 25 תייריע ,ונחנאש הרורב היהתש הטלחה לבקל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא א. רוטמן: 

 26  ,רוגסל תשקבמו הצור ,ןיקצומ תירק

 27 .רבכ הייתה :ץי. מרקובי

 28 .לוקוטורפב יל הארת .יתיאר אל ינא א. רוטמן: 
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 1  .ךל הארא ינא ,שי י. מרקוביץ:

 2 ,יל תפכא אל לבא ע:”הח. צורי, ר

 3 .היעב ןיא י. מרקוביץ:

 4  .תפסונ םעפ לבא יל תפכא אל ע:”ח. צורי, רה

 5 אל לעופ אוה תרחא לעופש ימו טסופמוקה תא רוגסל הטלחה םילבקמ א. רוטמן: 

 6 .ייההעיר לש המשב

 7 תא רזחשל הצור ינא ,רבודמש הזה לעניין ףיסוהל שקבמ קר ינא י. מרקוביץ:

 8 .שורפל ול רוסא ,רוגסל חלשנ אוה :הככ תרמואש תירוקמה הטלחהה

 9  .תועמשמ הזל שי ,רורב היהיש

 10 תא םיפרצמ ונחנא זאו וישכע הטלחה הפ לבקל םיכירצ ונחנא לבא א. רוטמן: 

 11 .רחא והשמ השעיש והשימ ןיאו תמדוקה הטלחהה

 12  .השקבב ,םייח המידק .היעב ןיא י. מרקוביץ:

 13 , לכוי אל הזה ןרקשהש ידכ הזה רופיסה לכ תא רקרמל ידכ בשוח ינא ע:”ח. צורי, רה

 14 אוה .םילכהמ יתוא איצוהל חילצה אוה םעפה ?המ םיעדוי םתא ,ה'רבח

 15 םדא ןבה ןושארה עגרהמ ,הככ יל השעת לא ,ןושארה עגרהמ טושפ

 16 .רקשמו רקשמו רקשמ אוה ולש הפה תא חתפ אוהש עגרהמ .רקשמ

 17 ךרוע ,התיבה ךלוה אוה ,ומצע תא םלצמ אוה ?השוע אוה המ עדוי התאו

 18 .הזה קובסייפל ךכ רחא הזת א הלעמו הצור אוהש יפכ ןוטרסה תא

 19 לכל הז ,טוטיצלו םירמוא והומכ דחא לע ,םירמוא הז לע ,עדוי התא םייח י. מרקוביץ:

 20 א לש הלא םג ,םיפרגילופה לכ ,הפה תא חתופש הזכ דחא ,ןיקצומ יבשות

 21  .ץורל םיליחתמ ,למשחלם ירבוחמ

 22                                              ,ןיבה ןכ וא ןיבה אל אוה םא תפסונ םעפ םיכסמ ינא ע:”ח. צורי, רה

 23 לכ תאו תוכמסה תא ול תתל תפסונ םעפ .ןרקש לבא ןיוצמ ןיבה אוה

 24 ,דיגי אלשו .טסופמוקה תא רוגסל ילשו ריעה תצעומ לש חוכה

 25 .רוגסל הטלחה םילבקמ י. מרקוביץ:

 26 הצרי אוהש הרזע הזיאו גאדיש אוהו ונלש גיצנה אוהו הטלחה םילבקמ ע:”ח. צורי, רה

 27  .טסופמוקה תא רוגסל מאתנו לבקי אוה

 28 ,םימלשמ אל ונחנא י. מרקוביץ:
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 1 .השקבב ?דעב ימ ע:”ח. צורי, רה

 2 ונתנו ונעבצהש תמדוקה םעפב ,הלאה םירבדב רזוח ינא .יב רזוח ינא ,עגר א. רוטמן: 

 3 ןוויכמ ינא יתייה הז היצילאוקהמ הזל םיכסה אלש ידיחיה רוגסל ול

 4 ת א תושעל הלוכי תאזה תומדה ,הזה רבדהש ןימאמ אל ינאש יתרמאש

 5 ,הריגסה לש אשונה היה ןכש לכ םדוק החכוה תאז ןכל .הלאה םירבדה

 6 .היה ,היה ,היה ע:”הח. צורי, ר

 7 ינא ללגב םיכסא אל ינא ןיידעו הזל יתמכסה אל ינא .יתמכסה אל ינאו א. רוטמן: 

 8 רזוע אלו לקלקמש םדא אוה יכ ןוירוטקרידהמ ותוא שרגל ךירצש בשוח

 9 ,תייריע דגנכ לעופ אוה קוידבש הז תא חיכוה הפו

 10 .סנא'צ דוע ול ןתינ י. פדידה:

 11 תיעמשמ דחש הארי ,לוקוטורפה תא לבקי אוה ,סנא'צ דוע ול ןתינא וב ע:”י, רהח. צור

 12 ר וגסל רקשמ אוהש תורמל תפסונ םעפ ותוא וכימסה הצעומה ירבח לכ

 13 .טסופמוקה תא

 14 ןימאמ אלי נא םויה םגו יתרמא ינא ,טפשמ דוע דיגהל הצור קר ינאו 

 15 תוריחבב הזה לגה לע הלע אוה בלא ,טסופמוקהמ אל םה תוחירהש עדויו

 16 א ל .הז תא השוע אל אוהו טסופמוקה םע חירה תא םכל רוגסא ינא רמאו

 17 גרדשל ידכ םיפסונ ₪ 50,000 רשאמ דוע אוה ,הז תא השוע אל אוהש קר

 18 .השרפה תא רוגסנ ואוב זא .טסופמוקה תא

 19 .גרדשל חקול אוה ,חירב לפטל רוטקיורפ שייקח םוקמב י. פדידה:

 20 ת ולוק בורב הטלחה וישכע םילבקמ ונחנאו וזה השרפה תא רוגסנ ואוב ע:”ח. צורי, רה 

 21 .טסופמוקה תא רוגסל תוכמסה לכ תא ול תתל תפסונ םעפ

 22 .₪ 50,000-ה תא םלשל אל םג ינש רבד :לאכימ

 23 .םלשנ אל וא םלשנ ונחנא ,םולכ םלשמ אל אוה ,ולש עניין אל הז ע:”ח. צורי, רה

 24 ?המ 1-ו דעב 7 י. גסר:

 25 .ענמנ ינא א. רוטמן: 

 26 .ענמנ התא ע:”ח. צורי, רה

 27  .קפס רסה ןעמל .קפס היהי אלש ,ענמנ ינא א. רוטמן: 

 28 בתוכ םדא ןבהו ,ובישקתש הצור ינא ,םדא ןב חלוש הזה ןרקשה ע:”ח. צורי, רה
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 1 םיפתוש ילש םינבה יכ טסופמוקה תא רוגסני לא רוצה לאש קובסייפב

 2  .םיקסע ינימ לכב המש

 3  .היה הז םג ,ןוכנ א. רוטמן: 

 4 ריעה ראש המל קובסייפב בתוכ אוה זא ד"ועמ בתכמ ול חלוש ינאשכ ע:”ח. צורי, רה

 5 ינא ,הרופיצ םע תושעל הסינ אוה וישכע ?תנבה התא .םיבשות קיתשמ

 6 ם ג .הרופיצ הז ימ לא יודע ינא .םיהולאמ דחפמ קר ינא .הרופיצמ דחפמ

 7 ,הדימעב ןשי אוה יכ ותוא ררוואל בייח ינא .םיהולאמ קר ,םינברמ אל

 8  .ןזואב אוהה ול שחל המ לא יודע םג ינא

 9 אל ללכב ינאש הזה הרופיצמ .הרופיצמ דחפמ ינא םואתפ וישכע רוציקב 

 10 ואוז בא .ןדחפ הזכ אל ינא יתוא ריכמש ימו ,אוה ימ עדוי אל ,ותוא ריכמ

 11 ונחנוא תולוק בורב ונטלחהש המ ונטלחהש הזב תאזה השרפה תא םכסנ

 12 עגרהמ השעי אוה המ הארנ ואובו הטלחהה םע לוקוטורפה תא ול ריבענ

 13 ,הזה קרפה .והז .האלהו

 14 ,ץוח םולכ השעי אל אוה א. רוטמן: 

 15 .םולכ השעי אל אוהש עדוי ינא ,קדוצ התא ע:”ח. צורי, רה

 16 .אבה קרפ הללאי י. מרקוביץ:

 17  .םהלש תועצהה וישכע ,עגר י. גסר:

 18 תא איבהל ולכוי אלש ןודנ ואוב ?המ עדוי התא ,חוטב אל ינא ,אל ?הזיא ע:”ח. צורי, רה

 19 .ונל רתומ .םעפ דוע הז

 20 .הז תא תולעהל לוכי התא ד ב. מלכה:”עו

 21  .הז תא םילעמ ונחנא זא ע:”ח. צורי, רה

 22 .המניין ןמ אלש הבישיל ןומיז הז ,העצה אל הז ,אל ?המ זא ,וכלה םה ד ב. מלכה:”עו

 23 .הפי י. מרקוביץ:

 24 .לדבה שי ד ב. מלכה:”עו

 25 רתונש ריעה תצעומ ירבחמ דחא םאש רמוא ןונקתה ,יצנב ,רמוא ןונקתהו י. מרקוביץ:

 26 .הזב ןודל שקבמ ינא זא ,הזב םינד הז תא תולעל שקבמ

 27  .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 28 
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 1  לכותש ךכ ,תוינוריעה זוקינה תויתשת גורדשל תיתנש-בר תינכות ןונכתב לחהל .2

 2 רתוי םירצק ןמז יקרפב יליע רגנ לש זוקינה תלוביק תא לידגהל

 3 :תואבה תולועפב טוקנתו בצמ רדח םידקת העירייה ,הפוסל תיזחת לכב .3

 4 י למיסקמה ישונאה הנעמה ןמזש ךכ םיפסונ םינדקומב ינוריעה דקומה תא רבגתת .א

 5 ר בוד תוחפל תויהל בייח םינדקומה ןיב ,םוריחב םג הרגשבכ .ילוק הנעמ אלו תוינש 03 היהי

 6 דחא תיסור

 7 :תובוחרב תונערופל םיפדעומ םירוזאב תויבויב תוננוכב דימעת העירייה .ב

 8 ישנא תועצמאב שרדייש לככ רבגותי ע"פש ףגא .זול-שידקו םיאנומשחה ,ןמציו ,ןשוג

 9 םיינוציח םיקפסו עוצקמ

 10 זוקינה רשוכ תא לעייל תנמ לע תרבטצמ תלוספמ זוקינ תוכרעמ הקנת העירייה .ג

 11 רתוי םיחוטב תומוקמל וקתעוי ,םיכומנ םיסלפמב םיאצמנש םידלי ינג .ד

 12 ל ש תוינפש ךכ ינוריעה דקומה םע תנרכנוסמ הרוצב לעפוי ינוריעה םיבדנתמה ךרעמ .ה

 13 ן הלש תוינפה – םיכנ ,םישישק ,םידליל םירוה :תושיגר תויסולכוא לע שגדב ,םיבשות

 14 םויה לעפוה אל אוה ,ונלש ריעב לודג יתובדנתה חוכ שי .םדקהב הנינעית

 15 ן מזב יטנוולר עדימ רוסמל םיבייח קובסייפה םשארבו יההעירי לש תרושקתה יצורע . ו

 16 תמא

 17 הכול ךסב .םימי 4 ,3 ינפל לובמ היה ,העניין המ וניבי הפש ידכ ואוב זא ע:”ח. צורי, רה

 18 תויעב המכ ויה .ןיקצומ תירקב רומג רדסב ונאצי הכול ךסב ,ונאצי ונחנא

 19 ה ז יכ תולאש ולאש םה .תויעבה לכ תא ונרתפ לבא רחא וא הזכ בוחרב

 20 שי םא ולאש םהש תויזכרמה תולאשה תחא בגא ךרד ,םתוא מעניין דואמ

 21 .ריעב הפ תיסורה הליהקל םיגאוד דואמ םה ,תיסור תרבדמש תינדקומ

 22 םהו םידבוע םיניינעה ךיא םהל ריבסהל וניצר ,ןוטרס הפ ונישע ונחנא זא

 23 ,ריבסנ ונחנא זא ,וכלה

 24 .רוביצל י. מרקוביץ:

 25 .דבוע הז ךיא םהל ריבסנ ,הפ היצילאוקה ישנאל םג ,רוביצל קר אל ע:”ח. צורי, רה

 26  .בירי השקבב

 27 אל הצעומה תבישיב ושקיב םהש םוי רדסה תא יתיארש תמאב זא .בוט י. גסר:

 28 ירבחל םג דימתלו תחא םעפ תוארהל ריעה שארמ יתשקיב ,המניין ןמ
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 1 תרגסמב םג ,הנכהכ םג ,תושרב הפ השענ המ םיבשותל םגו הצעומה

 2 . תמא ןמזב תלפטמ םגו תכרענ םג .תלפטמ תושרה ךיאו םמצע םיעוריאה

 3 .םירסבה גם ןאת ינאו תגצמ הישוזיא פה ונכה זא

 4 תמאב ךל דיגהל ,ריעה שארש לכ םדוק דיגהלו ליחתהל יל בושח לבא 

 5 ידבוע תא ,ונתוא הוולמ ריעה שארש וילאמ ןבומ אל הז ,םייח הדות

 6 ה אור ,םשגב אצוי ,תמא ןמזב ,םיעוריאה ןמזב העירייה ילהנמ ,העירייה

 7 ךלש ןויסינהו הנווכההו .םהילאמ םינבומ םהש םירבד אל הז .הרוק המ

 8 יוהיזהו תיעמשמ דח ךל רמואי נא .ומרזי אל םירבדה וידעלבש והשמ הז

 9 'חרב םש םימ ודמע ,םימ םידמוע קא'צרוק 'חרב ומכ ,םירבדה לש

 10 ,ינויגה אל הפ והשמ רמא ריעה שאר .המיתס שי ילואש וניהיז ,קא'צרוק

 11 הז זא .העש יצח ירחא רתפנ העניין מתאבו תויחנה ןתנ ,ושעת ,ואיבת

 12 .הז תא ןיבלה םיכירצו זפב אלוסי אלש ןויסינ

 13 רתויב ינוציק ריוא גזמ היה ואר םלוכש ומכ ,תמאב ונחנא הככ זא .בוט 

 14 רתאהמ ונחקל הז ,םיאור םתא .ישימחב םגו יעיברב םג ,רוזאל הפ עיגהש

 15 היה הז .תוירקה ,הפיח לש ונלש רוזאב קוריה לכ תא םיאור ,תיזחתה לש

 16 ,הזכ םשג היה אל הנש 50 .הנש 50-ב םעפ םתיארש ומכ ,המצועב םשג

 17 .הלאכ תויומכב

 18 .59 א. רוטמן: 

 19 .59 י. גסר:

 20 .60 ,50 א. רוטמן: 

 21 תירקל קילאיב תירק ןיב תאצמנ ןיקצומ תירק םיאור םתאש ומכו י. גסר:

 22 הרוקש המ .םייח תירקב םילבוג ונחנא ימורדה דצבו םי תירקל לאומש

 23 תירק ,'מ 12 אוה קילאיב תירק תונכשה םירעה לש עצוממה הבוגה

 24 םיזוקינה םע עיגהל ידכ לאומש תירק תא רובעל םיכירצ ונחנאש ,לאומש

 25 ומכ הבוגה זא .םיה ךותל םי תירק ךרדו םש ךרד םיה לא םיאצויש ונלש

 26  .האולכ איה ןיקצומ תירק השעמלו 'מ 10 לאומש תירקב םיאור םתאש

 27 תירק ,עצוממ 'מ 12 אוה קילאית בירק לש הבוגה יתרמאש ומכ זא 

 28 רתויב טושפ םיבולש םילכ קוח זא ,9 השעמל ןיקצומ תירקו 10 לאומש
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 1 ן כל ,םיסנכנ אל ןיקצומ תירק מים שלה םידרוי אל םידדצב םימהש דע

 2 ההובג המרב אל ,תנכסמ המרב אל ,ודמע תמאב םימש תומוקמ המכ ויה

 3 הלאה םימה םימשגב הגופה שיש עגרבו הפשה ינבא דע שממ היה הז ,ידמ

 4 .תוקד ירחא םידרויו םיגפסנ

 5 שי ,םינטלוק 2,300-כ ריעב ונל שי ,ןיבהל בושח .םינטלוקה לש הפמ וז 

 6 םירבוחמ םמצע םינטלוקה ןיבו ריעה ךותמ םיאצויש םיישאר זוקינ יווק

 7 ז וקינה יווק תא םג םיקנמו םכירענ ונחנא הנש לכ .זוקינ יווק םג

 8 ה פ ונל שי םיאור םתאש ומכ םמצע םינטלוקה תא .ריעהמ םיאצויש

 9 ה ז וזכ המודא הדוקנ לכ ,ריעב םיריכמ ןטלוק ןטלוק ונחנאש הנכות

 10 הרקמב הז ,רהדת בוחר הלעמל םיאור םתאש ומכ ,בוחר ןתונש ןטלוק

 11 ו נלש תכרעמה ךותב םינכדעמ ונחנאו ,1 רהדת ,םינטלוקה דחא לע ונצחל

 12 הצובה לכ תא םיאיצומ שממ הזו דעומ דועבמ הקונ יתמ ןטלוק לכ

 13 דע הכול תא םיקנמ ,םדוקה ףרוחה ירחאו קבאה לכ ירחאו ץיקה ירחאש

 14 .ןטלוקה לש ספא ספאם לידרוי ונחנאש המרל

 15 ה דובעה תאז ,הצובה לכ תא איצומ הלעמל רוחבה םיאור םתאש ומכ 

 16 םתא הפ ,ןומיס ךכ רחא ללוכ ,ריעב דחא דחא םירבוע ,םישוע םהש

 17 םינמסמ ונחנא הנש לכ יכ ,ןטלוקה לע שיש םיעבצ המכ תוארל םילוכי

 18 םישוע ,םיאדוומו הקידב ךכ רחא םישוע ונחנאש הזה עבצהש ,רחא עבצב

 19 .הקינו םש היה אוהש םיעדוי וחננא עבצה יפל דבעש ןלבק ותוא לע חוקיפ

 20 םימעפל םימה רשאכ בוהצ עבצ הפשה ןבא לע םיאור םתאש ומכ םגו

 21 םוקימה הפיא םיהזמ ונחנא זא םוקמ ותואב םילוע םימהו םתסנ ןטלוק

 22 אוה הפיא תעדל השק םירוכע םימב תרחא יכ ,השפ ןבאה יפל רבכ ולש

 23  .ןטלוק והשזיא םתסנש הרקמב הדובעה תא ונילע לקמ הז זא ,קוידב

 24 הממ ןמז רתוי היהו םימ ווקנש םוקמ היה םיאנומשחה בוחרב לשמל הפ 

 25 ,האיצומש הבאשמ תואמצעה ןגב ונל שי תידיימ ונישעש הקידבמ .ךירצש

 26 4 תחאו לוצ 6 תחא :תובאשמ יתש ,םימ לש האיצי תנתונ ,תא תקנוס

 27 ,תיבויב ונאבה דימ ןכלו רידנ והשמ הזש ןהיתש וכלה הרקמב ןהיתש ,לוצ

 28 ן פואב םימה תא םש באשו אבש רקנט רפוס הזיא הז םיאור םתאש ומכ
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 1 .ונאצוהש הבאשמה תאז .וניניפ ,ידיימ

 2 אבצ לש ,רהאווי ליח לש סוטמה תא הפ יתמש הנווכב ינא ,תעדל בושחו 

 3 ,ריוא גזמ לכל ומצע תא ןיכמו ךרעיהל רומאו םוריחב תויהל רומאש

 4 בושח הז זא .תולקת יכול להיות אוה םג היהש ומכ ריוא גזמב עתפומש

 5  .הז תא ןייצל

 6 םישיבכה לש אשונה לכו תובוחרה לא ואצי םיתווצה תרחמלש ןבומכ 

 7 הפ .עקשש לשמל ןטלוק תחיתפ ?םיאור םתא ,ונעציב ,םינוקית ונעציב

 8 םש ויה רבכ רקובב שש תרחמל הדובע תואמצעה ןגב םיאור ונחנא

 9 תמאב הדבוע .תושדח ונמש ,תונשיה תובאשמה תא ונאצוה ,םישנא

 10 .םיכחמ אל ,םיקחשמ אל הלאה םירבדב ונחנא ,תידיימ

 11 ונחנא םגו ידיימ ןפואב םיעצובמ םירבדהש םכל דיגהל לוכי ינאו 

 12  .היעב דועב לקתנ תינושאר הדובע ירחא אלש ,ךירצש ומכ הזש םיאדוומ

 13 םיימויב תוינפ 2,000-ל טעמכ הנעמ ןתנ ינוריעה דקומה .ינוריעה דקומה 

 14 ונרבגת ונחנאו גירח והשמ הזש המצע הרעסה לש תועשב קר ויהש הלאה

 15 שיש ןמזב ,הטילקה תלהנמ ,הריא תא םג םיאור ונחנא הפ .םדא חוכב

 16 ןבומכו .תיסור רבוד להקל הנעמ .םש תבצומ איהש תעדוי איה םורח

 17 הנעמ םהל שי ,היעב םוש ןיא םירשקתמש םישנאה בור ,ךרוצ היה אלש

 18 .רובגת רוטישב םג ,חוקיפבם ג םינתונ ,םירבגתמ ונחנא הרקמ לכב לבא

 19  .ליגרל רבעמ םדא חוכב רבגותמ ינוריעה דקומה ןבומכו

 20 ,םיבשותל םיחוודמ םג תמא ןמזב ונחנא .הרבסהו תורבוד לש אשונה הפ 

 21 הפיח וידר םע רשקב ונייה ונחנא םג ,הרעסה ןמזב םג ,הרעסה ינפל םג

 22 ונחווידו םידקומ שי הפיא תמא ןמזב םיחוויד מאתנו ושקיבש ןופצ וידרו

 23 תמא ןמזב ההי הכול .ררחוש ךכ רחאו םסחנ ביתנהש תבכרה לע םג

 24ת עירוני ולראוה קובסייפהמ ונחקלש תואמגדו פה תואלר יםלכוי םתאו

 25 .ונלש םיחווידה תא

 26 תצק ונחקל תמאה הפ ,ישימח םויב תמא ןמזב םג ונילעהש ןוטרס םג הז 

 27 תאזכ תומכב דרויש םשגש העניין לדוג תא וניביש ידכ תונותיעה ןמ

 28 ךיא ,תמאבו תושר ףא םכל רמוא ינא .הנעמ תתל השק רצק ןמזב הרידא
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 1 םימשגב ופסנש םישנאו ץלחל וסינש םימוחנת הפמ םיחלוש ?םירמוא

 2 שוכרב אל ,שפנב אל םיעגפנ ויה אל ונתחמשל ןיקצומב לבא ,הלאה

 3 . הנעמתנו נו םורזל הכישמה העונתהו םיתב ופצוה אל ,םיגירח םירבד

 4  .הז תא ןייצל בושחו

 5 םישורד ,הנשה לכ ךרואל םישורד לש םילעמ ונחנאש העדומ םג הז 

 6 ןבומכ לבא ,םורחב םיבדנתמ ונל שי ,םימסרפמ ןמזה לכ ונחנא .םיבדנתמ

 7 םג ,תאזה הרטמל םה הזכ םויב תושרה ידבוע לכ יכ םשל ונעגה אלש

 8 .האורבתה ידבוע

 9  .תושרה ידבועל םייפכ תואיחמ י. מרקוביץ:

 10 הלילבו םויבו םשגב ואצי םישנא םכל רמוא ינא .הדות תמאב םהל עיגמ י. גסר:

 11 םע סנכנו ולש םייפגמה ול ויה אל עגר ותואל םא םימעפל םג ,וסנכנו

 12 ,האורבתו הקוזחת ידבוע םגו םיעייסמ םיחקפ םירטוש םג ,ולש םיילענה

 13 .הדות םהל דיגהל תמאב ןמזה הז יסוי רמאש ומכו

 14 ידכ תימגדמ שממ הפ יתחקל זוקינ אשונב תונורחאה םינש שולשב ,וארת 

 15 הזיא שי םא םג .הנפדה ירז לע החנ אל ?םירמוא ךיא ,תושרהש תוארהל

 16 עיקשהל םיכישממ ונחנא ,םולכ הרק אלו םושג יכה אל אוהש ףרוח

 17  .םיזוקינה לש אשונב

 18 םירכוזש ןיקצומב םיקיתו םישנא הפ שיש םירבד הז ,אמגוד הפ יתתנ 

 19 לכ תא זקנמש ןשוג לשמל ומכ ,ייתייםעב דימת ויהש םידקומ המכ ויהש

 20 .רובעל היה י אפשרא ,םימ םש היה ןמזה לכ ,הרובדו השוא ,קרב רוזא

 21 ריסבהל בושח .הקינס תבאשמ ,זוקינ רוב ,הדובע םש ונישע םייתנש ינפלו

 22 םילפא תואמב אטבתמ םימעפל םיואר םתשא םיטקיורפהמ דאח לכש

 23 הברה זהה רוזאה םויהוה דובע מהשו נעציבו ,םליקש ינוילימב םימעפלו

 24 ש ממ ךלוהש וקו הבאשמ םע זוקינ םע רוב 46 ןשוג .לנקז אותו לק רתוי

 25  .םיה לא םי תירק ךרד אצויו םייח תירק ךרד

 26 דימת הזה רוזאה לכ דיפסמ םיאצויש הפיא םג רכוזש ימ ,27 םיאנומשח 

 27 תקרוזו םימה תא תכשומ ,תזקנמש םש הבאשמ שי םויה ,םימב אלמ היה

 28  .הליסמה קראפ ןוויכל םתוא
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 1 הנשה .םימ לש היעב םג דימת םש היה ,הנשה ונישעש וק הז חקור .חקור 

 2 חיכוה הזו הראופה לש זוקינל קילאיבל 4 שיבכ ךרד אצויש וק םש ונישע

 3 .םימ תפיט םש הייתה אל הנשה .ומצע תא

 4 לכ תא ךשומש רוניצ םע ונקתהש םג הבאשמ םש שי ,םידליל ןיקשיסוא 

 5 .הצוחה ותוא םיאיצומ ונחנא הזה רוזאה לכ ,שנס הנח ,םידלי רוזא

 6 .ותוא ונפלחה סרקש וק ירבעה דודגב

 7 םידמוע םימש וניהיזש םידקומ ינימ לכ שי .ריעה יבחרב םינטלוק תפסות 

 8 ם ירבדהו רחא ןטלוקל רוביח ונפסוה ,םינטלוק ונפסוה ,םימשגה ירחא

 9 רבועש םינוילימ תורשע המש םיעקשומש לבומה טקיורפ .םיאצוי הלאה

 10 לבא ליעפ אל ןיידע אוה םויה ,םייח תירק ךרד ,ןיקצומ ךרד קילאיבמ

 11 הנעמ ןתונ אוהו לעפי אוה דיתעב לבא ,היעב הייתה אל הזה רוזאב

 12  .וילא ורבחתיש םירחא םיווקמ

 13 תא יתמש הנווכבו ןורחאה ץיקב היה הז יתרמאש ומכ חקורב תמאב הפ 

 14 הוולמ ,הלאה םיאשונב טקיורפ לכ הוולמ ריעה שאר ,ןווכמ תנווכב הז

 15 ם יאור ונחנא הפו ,אדוול חטשל אצוי םגו ולש ןונכתהמ ,ולש סיסבהמ

 16 .סקיפ היה הז םש תמאבש חקור בוחר ,ןורחאה ץיקב הנורחאה הדובעהמ

 17 םע ,תויח ןגב הרוק המ םיגאדומ םיבשות הברה ויה תמאב ,םויסני פל 

 18 ליפוט המש ונתנש קראפ יחה לש תווצל הדות דיגהל םג הפ זא .תויחה

 19 םוש הייתה אל ,םימ לש ותוקיה יהשוזיא םש היה םגו םהל וגאד ,תויחל

 20 הכול ךס הפ ונחנא ם,יבשותה ןבומכו. הז תא ןייצל תמאב בושחו היעב

 21 רעונהו םידימלתה םג, םמצע יםבושתהם גו העירייהי דבוע םג ,הליהק

 22 הת וקליחו הגופה יהשוזיאב םשגב ואצי ידתע רפס תימבם ידימלת הפו

 23 ם הל דיגהלו הזכ םויב חמישו בלה תא םמיח תמאב הזו העירייה ידבועל

 24 .ונלוכל טקש ףרוח ךשמה היהיש ?םירמוא ךיאו .והזו .הדות

 25  .לקו ךרובמ ד ב. מלכה:”עו

 26 תאזכ תורשפא םג שיש ועדתש הצור ינא .טפשמ יצח דיגהל הצור קר ינא ע:”ח. צורי, רה

 27 םימה ףוסה דע האלמתמ הראופה םא ,הראופב הלעתל םיכלוהש םימהש

 28 רבד הז .תאצל ןאלוט שפ םהל ןיא ,ןיקצומ תירקל הרזח רוזחל םילוכי
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 1 שממ אל אוהשכ םג ,ןופצל ךייש אוה לבומה .וילע בושחל םיכירצש

 2 ת ונכשמב אלו םינג הונב אל תחא תילולש הייתה אל דובעל ליחתה

 3  .םינמא

 4 ןפה לע רבדמ ינאו תושעל היה לוכי אל ל"כנמהש המ תושעל הצור ינא י. מרקוביץ:

 5 ונחנאו תגצמ וישכע וניאר השעמל ונחנא .הזה רופיסה לכ לש יטילופה

 6 םיפנפנמה תרובח םע הזה ןטלרשהש הרקש המו םוי רדסל העצה ונלביק

 7 םיאב ,םילהנמו נחנאש םיטקיורפ לש קבדה קתעה םישוע טושפ ולש

 8  .םישוע ונחנאש המ לע פמרט סופתל םיסנמו

 9 ו ישכע םה זא ,תיסורב תוינפ תלבקמו דקומב הריא תבשויש םיעדוים ה 

 10 הנה זא .שי רבכש םיעדוי םהשכ ,תיסורב והשימ םיצור םהש ועיצהו ואב

 11 םלוע םהל ארבי םלוע לש ונוביר םג רחמ .ונללגב הז דיגהל םילוכי םה

 12 .םימייק םהש לזמ ,םללגב

 13-ב ,יתובר ,םינורחאה םימיב הרקש המ ירחא בקעש ימש רמול הצור ינא 

 14 תא ןיבמ אלש ימ .בוק ןוילימ 52 ומרז ,תרנכל קר ,תרנכל קר תועש 24

 15 םישנא ,םירבד הפ שי .םימב עובט אבצה לש םיסוטמ ,ה'רבח ,הזה רבדה

 16  .תוילעמ ךותב ותמ

 17  .עבט םג ילש בכרה ד ב. מלכה:”עו

 18 .ועבטו םישנא איצוהל םימ ךותל וצפק םישנא ,תוילעמ ךותב ותמ םישנא י. מרקוביץ:

 19 ישוקב הייתה תהישהי הארונ יכה ,שהייתה הארונ יכה תילולשה ונלצא

 20 חקל םירקניטשה תגלפממ הזו .ודרי םימהש עגרב המלענ הז ירחאו העש

 21 ןהק לעיל ל"הצ ילגל התאולח ש ,ןיקצומל הסינכב תאזה תילולשה תא

 22 רבד האר ימו עמש ימ  ?הזכ רבד עמש ימ .וידרב ונתוא ץימשת איהשדי כ

 23 ?הזכ

 24 הרוק אל בוט רבד םוש ,ןיקצומ תירקב רבד םוש םעפ דוע רמוא ינא זא 

 25 אב אלו תאזה ריעב הפ יחש ימ .רבד םוש .תאזה םינטלרש תרובחה ללגב

 26 הפל יתעגהשכ רכוז ינא ,הנש 40 הפ רג ינא ,ונחנא ,םילשורימ שדח הלוע

 27 אל ,בוחר םושב ,תוילולשה לדוג ללגב בוחרב רובעל היה רשפא יאש

 28 ירחאו תילולש שישכ םויהו .םוקמ םושב אלו וכע ךרדב אלו ול שידקב
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 1 לכ ךירצ אלו םיהובג רתוי הברה םיריחמ שי ?הרק המ ,תמלענ איה העש

 2 ,ונלש ריעה ,תאזה ריעה ינפ תא ריחשהלו ץורלו יאו יוא יוא תושעל רבד

 3  .ותשאו םלועה לכ ינפב

 4 םהל שיי מ םע היזיולטב וישכע האורש רוביצה לכ ,רוביצה ועדיש הז זא 

 5 םינרקשה תרובח לכ חומה תא םהל בבוסלו םהל רוכמל םיסנמ המו קסע

 6 .הלאה

 7 הלא יכ ?תופצהה לש הזה אשונב והשמ לואשל הצור דוע והשימ זא .בוט ע:”ח. צורי, רה

 8 .הארנכ םתוא מעניין שממ אל הז יכ התיבה וכלה םולכ וניבה אלו וצרש

 9 י נא .עגרה דע ,םויה דע הרקש המ לע טפשמ יצח דיגהל הצור לבא ינא 

 10 ינאו תוריחבה תכרעמ זאמ שדוחו הנש ,הנש ךרעב רבכ הרבעש בשוח

 11 .ולש םירקשה לכ תורמל ,ילש םילכהמ יתאצי אל םעפ ףא ינאש בשוח

 12 .האסה תא שידגה טושפ אוה םויה לבא

 13 קיספה אל הפמ ךלה אוהש עגרה דע ולש הפה תא חתפש עגרהמ םדא ןבה 

 14 המ ,ןרקש אוהש ול יתרמא םאו יתצרפתה ינא םא ןכלו .הקד רקשל

 15 יאנתב ימצע תא ןתמל תצק לדתשא האבה םעפ ילוא ינא זא ,תמאש

 16  ,םעפעוד  רקשי אל אוהש ןבומכ

 17 .הרקי הזש יוכיס ןיאש י. מרקוביץ:

 18 ךלוה ,ואדיוב ומצע תא םלצמ אוה ,ולש םוכחתה תא ןיבת לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 19 .יתימאה ןוטרסה הזש וליאכ הז תא הלעמו ןוטרסה תא ךרוע ,התיבה

 20 אוה םילכונה לכ ומכ ותוכזל ,בישקת ,ותוכזל ,אוב ,הארת ?ןיבמ התא

 21 דימתו ,תמאה תא יםעדוי אלש הלא םישנא ענכשל עדוי אוהו רבדל עדוי

 22 .רדסב הזו ול ןימאמש ,רוביצהמ םג ,םיוסמ זוחא שי

 23 תאזה ריעב הרוקש המ האורו םייפתכה לע שאר ול שי תצקש ימ לבא 

 24 רוביצל הפ קעוצ םהמ ימ עדוי אלש לבא .רבדמ ימו השוע ימ תמאב עדוי

 25  ,תצק םהש בשוח ינא זא תומהב

 26 בשיש להקל רמא ףרוצ יתיא .דיגהל ךירצ ,אל ,אל ,רמא ףרוצ יתיא י. מרקוביץ:

 27  .תומהב םהש רוביצב

 28 ,סכלא .השקבב ,והשמ הזיא דיגהל הצור להקהמ והשימ וישכע םא .בוט ע:”ח. צורי, רה
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 1 .השקבב ?רבדל הצור התא

 2 םתיאר םלוכש חוטב ינא .רחא אשונל שנייה םכתא תחקל יתיצר ינא אלכס )קהל(:

 3 יבגל ,היסורמ הילע יבגל תרושקת ילכב ןמקורד ברה לש םירבד םתעמשו

 4 , מעירייה רכש לבקמש םדא ןב ךיא ןיבמ אל ינא .םישדח םילוע

 5 יתייה ,הצור יתייהו היסורמ הילע לע םירבד הלאכ דיגהל לוכי ,הלשמממ

 6  ,הז יכ ריעה שארו הצעומ ירבח לש תוסחייתה עומשל חמש

 7 אל ,ךל ריכזא קר ינא .זוחא האמב קדוצ התאש ךל רמוא ינא לכ םדוק זא ע:”ח. צורי, רה

 8 הנש יצח וא הנש ינפלש ךל ריכזא קר ינא לבא ,ךתוא דדועל ךירצ הזש

 9  .התוא ורטפיש גאדו הווקמב הדבעש היפויתאמ הלוע דגנ םג היה אוה

 10 ילש םירבחה םאו ןוכנ השעמ השע אל אוה השע אוהש המש בשוח ינאו 

 11 . הלאה םירבדהמ וב רוזחיש האירקב וילא אצא ינא ,יתיא ומיכסי

 12 הייתה םוקמבא ל איה ולש הבתכב השע אוהש הללכהה ,וזה הללכהה

 13 תא דכליש םוקמב ריע בר אוהש םדא ןב רותב אוהש בשוח ינא ןכלו

 14 לגרההמ קלח הז ,שדח רבד אל הז לבא ,םיגוליפ השוע אוה ריעה יבשות

 15 ד.יגהלם הלש י המה צעומה ריבחת א עומשלה צור ינאו ולש

 16 בשוחני א הזה הרקמב .וילע ןגמ ינא טעמ אלו ןמקורד ברה תא ריכמ ינא י. פדידה:

 17 , ןווכתה אוה .יסורה להקה ,הדעה לכל ןווכתה אל אוה ,ותוא וניבה אלש

 18 ,ןווכתה אוהש שרופמב םכל רמוא ינא

 19  .ןמרביל טוויא םיעיבצמש הלאל ע:”ח. צורי, רה

 20 .אל י. פדידה:

 21 .רמא אוהש המ הז ע:”הח. צורי, ר

 22 תא תופכל הצורו יוגש ימל סחייתה אוה .סחייתה אוה המל ךל רמוא ינא י. פדידה:

 23 אוהו בר אוה יכ ותוא ןיבמ הזה לכשב ינאו .םידוהיה ראש לע תדה יניינע

 24 רבדמ אוה .התוא עינצה אל םעפ ףא אוה ,תיסכודותרואה הבשחמב בשוח

 25  .דחא ףאל ער הצור אל אוה .ולש בלה ומכ

 26  ,תחא היעב קר ע:”ח. צורי, רה

 27 ,עניין ול ןיא י. פדידה:

 28 .בל ול ןיאש יל הארנש ע:”ח. צורי, רה
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 1 .לודג בל שי ןמקורד ברל ,הככ רבדל קיספת ,עניין ול ןיא י. פדידה:

 2 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 3 הדבוע .םידוהי ברקל הצור אוה אברדא ,ידוהי ףאב עוגפל הצור אל אוה י. פדידה:

 4 תיסורה הדעה תא האור ינאו םידוהי ץבקמ גח לכו הנש לכ השוע ברהש

 5 םיצורש םייוגה לע רבדמ אוהש ןוכנ .םתוא קבחמ אוהו ולצא תאצמנ

 6 בשוח ינא םגש םכל רמוא ינא זא .ונלש תדה לע םהלש תועדה תא תופכל

 7 לע תדה יניינע תא תופכל לוכי אל ןיבמ אלש והשימש הככ בשוח ינא .הככ

 8  .םידוהי

 9  .קתש אוה וישכע דע יכ ,רבדל עדוי אוה ,יסוי ע:”ח. צורי, רה

 10 ?המ דה:י. פדי

 11  .תקתש וישכע דע יכ רבדל עדוי התאש ול רמוא ינא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 12 .רבדל יתעדי ןמזה לכ ינא י. פדידה:

 13 .יתנבה ע:”ח. צורי, רה

 14  .רבדל לוכי אל ינא םיחרוצ םלוכשכ לבא י. פדידה:

 15 .רבדמ אל התא םיטקש םלוכשכ ,רבדמ אל התא םיחרוצ םלוכשכ ,ןכ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 16 .ךירצש ימ תא קיתשהל עדוי ינא דידה:י. פ

 17  .יקוא ,ןכ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 18  .םירבד המכ רמול הצור ינא .בוט י. פדידה:

 19 .םיהולא אל דוע הז ברהו הינמורמ ילש םירוההו ןמרביל יתעבצה םג ינא קהל:

 20 .רבדל הרומא אל תא י. פדידה:

 21  .תושר השקיב איה .יל רתומ .רבדל הל יתישרה ינא ע:”ח. צורי, רה

 22  .תורענ 50 קר קפדש בר ורצע םויה .הצוחה אצא ינא זאו דיגי אנא קהל:

 23 .רחא והשמ הז י. פדידה:

 24 ?רחא והשמ הז קהל:

 25 .רחא והשמ הז י. פדידה:

 26 ה מ תושעל רשפא הפל דע הפמ ,שודק הז הפל דע הפמ יכ רחא והשמ הז קהל:

 27 .תאצוי ינא וישכעו .םיצורש

 28 קר אל אוה םיל תבשב בכר םע עוסנל צהורש ימ ,הככ רמול הצור ינא י. מרקוביץ:
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 1  ,יאקורמ םג אוה ,ילארשי םג אוה ,ינמור םג אוה ,יסור

 2 .הז תא ןיבמ אל אוה ,םיאקורמ לבוס אל םג אוה לבא ע:”ח. צורי, רה

 3 רשפא יא .םעט ירסח ,לובגל רבעמש םירבד שי םעפ דוע רמוא ינא ,תכלל מרקוביץ: י.

 4 יצחה ז תד תנידמ היהת תאזה הנידמהש הצור אלש ימש דיגהלו גייסל

 5 ?המ עדויה תא ,שיו תורשע שי .ילוא .םידוהי אל םה ילואש םיסור ןוילימ

 6 ם יעיבצמ םהש ,םיסור אל םהש ,םיסור אל םהש םישנא לש םיפלא תואמ

 7  .ןמרביל ועיבצה יצח ביבא לתב .ןמרבילל

 8  .תבשב תוחותפ ויהי תוינחהש םיצורש ע:”ח. צורי, רה

 9  .הז םע היעב ןיא ה:י. פדיד

 10 (דחיב םירבדמ)

 11 םיכסמ ינא ,העצהה תאזו ,יתעדל בשוח ינא ,הזכ רבד רמול הצור ינא י. מרקוביץ:

 12 הפ רמוא לא ינא .ןמקורד ברל תונפל םיכירצ ונחנאש ,םייח ,ךתיא

 13 םה .וירבדמ רוזחל ונממ שקבלו וילא תונפל טושפ ,יוניג תואצוה איצוהל

 14 .השעיי אלש רבד הז ,ורמאיי אלש םירבד םה ,םיעגופ םירבד

 15 םינבר ץראל ץוחב .הליהק לש בר אוה הליהק לש בר תרמא התאש ומכ 

 16 םייוגו תונורתפ םהל ונתנ םגו םייוגל םג ורזעו ולפיט תוידוהי תוליהקב

 17  .םייוג י"ע ולצינ האוש ילוצינ ,ונילע ורמש

 18 .היעב ןיא .היעב ןיא י. פדידה:

 19 ,רשפא יאו .אל ,אל ,אל י. מרקוביץ:

 20 ,יש .אל וא היעב שי םא ךתוא לאוש אל דחא ףא ,רבדל ול ןת ,בוזע לבא ע:”ח. צורי, רה

 21 .לוקמרה תא ול רוגס הדידפל .השקבב לוקמרה תא ול רוגס

 22  .הבתכה תא תארק אל ללכב ,הבתכה תא תארק אל י. מרקוביץ:

 23  .רבדת ךלש רותה עיגישכ ע:”ח. צורי, רה

 24 .לוקמרה תא חתפת י. פדידה:

 25 .לבקת ךלש רותה עיגישכ .חתפא אל ע:”ורי, רהח. צ

 26 ,םינצילה תשמחש לבח ,לבחו .ורמאיי הלאה םירבדהש ךירצו י. מרקוביץ:

 27 דיגת איה יקיצ לצא לוכיבכ םיסורה תגיצנ איהש הנירמש יתיפיצ ינא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 28 הניבהא ל איה ,ץוחב התיא יתרביד םג ,אל איה לבא ,דיגהל הל שיש המ
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 1  .הנממ םיצור המ

 2 לכ םדוק ,וב רוזחל ברל אורקל הכירצ ונלש הטלחההש בשוח ינא זא י. מרקוביץ:

 3  .ורמאיי אלש םירבד הלא .וירבדמ וב רוזחל

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 תדווקנל םיררגנ ונחנא הזה קסעה לכש דיגהל הצור קר ינא .םייסל יל ןת י. מרקוביץ:

 6  ,הגלפמ הזיאמ בושח אל הז .רוביצה ללכל תובוט אל ןהש

 7 ינא ?ונתוא ררג ימ ?םיררגנ הז המ ,ךתוא לאוש ינאש החילס ,הז המ ,עגר ע:”ח. צורי, רה

 8  ?םתוא יתררג

 9  .רדסב ,אל י. מרקוביץ:

 10  ?םיררגנ הז המ ע:”ח. צורי, רה

 11 ם יכירצ ונחנא ,הנידמה יבשות ,ןיקצומ יבשות ,ללככ ונחנאש רמוא ינא ביץ:וי. מרק

 12 בוהאל םיכירצ ונחנא .ונירוחאמ ויהי הלאה םירבדהש תמאב ףואשל

 13 אוהש המל דובכה תא דחא לכל תתלו הלאה םירבדב ינשה תא דחא

 14 המ ברהש הזה אשונב .עס ,עוסנל םיל תכלל ןימאמ אוה םא .ןימאמ

 15 ותוא הנוב ונלש תוסחייתהה םצעבש רמוא ינא ,רמאו רמא םא ,רמאש

 16 ומצעל הנב אוהי כ הזה אשונהמ םלעתהל דואמ טושפ םיכירצ ונחנאו

 17 .תושעל המ ןיא ,ברכ יתוא גציימ אל תמאב אוה ,םצעב אוהש בצמ

 18 .חומה תא לבלבל קיספת י. פדידה:

 19 ?הפ םלוכ לע ךתעד תא תופכל הצור התא המ .רבדל ותוכז ,ול ןת ?המ ע:”ח. צורי, רה

 20 ,בר היהיש יתיצר .יתוא גציימ אל אוהש לבח ,יתוא גציימ אל אוה י. מרקוביץ:

 21 .תד אנוש התא י. פדידה:

 22 ,תד אנוש אל ינא ?תד אנוש ינא י. מרקוביץ:

 23 .תד אנוש התא י. פדידה:

 24  ,דחא תסנכ תיבב תוחפל זוחא 0.1 הזיא יל שי ינא .תד אנוש ינא י. מרקוביץ:

 25  .םולכ ךל ןיא י. פדידה:

 26  ,םיבסה יל שי י. מרקוביץ:

 27 .רדגל ץוחמ ךתוא ורבקי י. פדידה:

 28  .יתומ ירחא םיל יתוא וקרזיש רמוא ינא ,םיל יתוא וקרזיש ?המ י. מרקוביץ:
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 1 ?סכלא ,והשמ דיגהל דוע הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 2  .דיגהל הצור ינא י. פדידה:

 3 .התא אל ,הבישיה תא להנמ ינא ,הקד הכח ע:”ח. צורי, רה

 4 ,ינא .אל י. פדידה:

 5 זא ,ול ונתנ רבדי רוביצהמ והשימש שקיב יקיצשכ .הבישיה תא להנמ ינא ע:”ח. צורי, רה

 6 .השקבב

 7 רמוא התא ,תישיא ותוא ריכמ אל ינא ,רמוא התא םא תוחפלש בשוח ינא אלכס )קהל(:

 8  .ומצע תא ריבסיש תוחפל זא ,לודג בל ול שיש

 9  .ומצע תא ריבסי אוה י. פדידה:

 10  ,םרוצ דואמ הז הככ כס )קהל(:לא

 11  .ומצע תא ריבסי אוה ,תויהל ךירצש המ הז רמוא התאש המש בשוח ינא י. פדידה:

 12  .חיטב אלו רבד םוש ריבסי אל אוה ?ריבסי הזיא ע:”ח. צורי, רה

 13  .ירוצ םייח הז היעבה י. פדידה:

 14  .ירוצ םייח הז היעבה ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 15 ,תובהלה תא דירוהל ,טיעמהל ךירצ רמוא ןמזה לכ ינא י. פדידה:

 16 הלעמ ימ .תובהלה תא טיעמהל ךירצ ?ןמזה לכ תובהלה תא הלעמ ימו ע:”ח. צורי, רה

 17 ?תובהלה תא

 18  .התא קר י. פדידה:

 19  ?רמא אוהש המ תא יתרמא ינא ע:”ח. צורי, רה

 20 ,התא לבא ,אל י. פדידה:

 21 תכלל הצור אל ינא ,םישנא יכ ,המל ,המל ?רמא אוהש המ תא יתרמא ינא ע:”ח. צורי, רה

 22  .הלועפ ףתשמ אוהש תוארלו בוחרב

 23 ?דבוע אוה הפיא דובר: 

 24 ?הנשמ הז המ דידה:י. פ

 25  .דבוע אוה הפיא .תונברב .תונברב י. מרקוביץ:

 26  ?ךתיא יתרביד ינא  ?התא ךל תפכא המ י. פדידה:

 27 .תונברב י. מרקוביץ:

 28 .שקשקת לא .ךתיא יתרביד אל י. פדידה:
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 1  ?ךתוא לאש אוה המ :ע”ח. צורי, רה

 2 (דחיב םירבדמ)

 3  .םטמוטמ תכיתח י. פדידה:

 4 ,תוצעומה תירבב ילש םייחה לכ ינא קהל:

 5  .םכח התא י. פדידה:

 6  ,ןטק ליגמ קהל:

 7 םיסרטניאמ קר דבוע התא .ךלש םיישיא םיסרטניאמ קר דבוע התא י. פדידה:

 8 .רבדמ הככ התא םא ךלש םיישיא

 9  .תרחא רבדי אוה םא תורשכ ול ןיא רחמ ע:”ח. צורי, רה

 10  ,יתשגרה ןטק ליגמ קהל:

 11 אוה םואתפ וישכע ,קתש אוה יקיצ םעש ?יתוא ןבצעמ המ עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 12 .רמוא אוהש הממ רתוי יתוא ןבצעמ הז .רבדל ליחתמ

 13 ?ןבצעתת םא המ זא ,ןבצעתת י. פדידה:

 14 זא ?היהי המ זא ,תורשכ ךל היהי אל זא ?היהי המ זא .ןבצעתמ ינא זא ע:”ח. צורי, רה

 15  .ילוא םישנא רתוי ואובי

 16 ?רבדל יל תתל הצור אל התא י. פדידה:

 17  .רבדת התא ,םייסמ אוה ,עגר ע:”ח. צורי, רה

 18  .רבה הוא מדמכ .םייסת זא י. פדידה:

 19 .השקבב סכאל ע:”ח. צורי, רה

 20 דמעומ היה אוה ,הליהקב דבוכמ םדס אכלא ,סכלא תא ריכמ אלש ימל י. מרקוביץ:

 21 הפי רבדמ אוה ,רבדל ול ונת .םדא ןבה תא םיריכמ ונחנא .ריעה תצעומל

 22 לכ ?היעבה המ .רבדל ול ונת .הנידמה תא בהוא אוה ,הפ יח אוה ,תירבעב

 23 .ול עירפמ דחא

 24 .ול עירפמ דחא .דחא לכ דיגת לא ע:”ח. צורי, רה

 25  .ןוכנ י. מרקוביץ:

 26 הפל ונעגה זאו לופי לזרב ריקהש וניכיח ונחנא .רצק הז תא השעא ינא אלכס )קהל(:

 27 אבסו 1918-ב ץראל התלע יתשא לש אתבס .רשפאתהש עגרב 90-ה תונשב

 28 ילש םירבחו ינא .םיצאנה דגנ המחלמב ,השנייה םלועה תמחלמב לפנ ילש
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 1ה ז הלאה םירבדה תא םיאור ונחנאש הלאכ הברה שי ,דבל אל ינא ,שיו

 2 ינאו דיגהל המ ןמקורד ברל רמא ירוצ םייחש בשוח אל ינא זא .ונב עגופ

 3  .והשימ דגנו השימ לש תומחלמל רושק הזש בשוח אל

 4 וא לצנתהל ךירצ אוהש וא זא רמא אוהש המ רמא ןמקורד ברה םא 

 5 גציימ התא םא .ןוכנ ותוא ונבה אל םא ומצע תא ריבסהל ךירצ אוהש

 6  .ותוא

 7 .זוחא האמ ,קדוצ י. מרקוביץ:

 8 ?לבקל לוכי ינא י. פדידה:

 9 .ךל וחתפ ע:”ח. צורי, רה

 10 ,הבר הדות י. פדידה:

 11 יתבשח וישכע דע ינא ,רבדל עדוי התאש בוט .רבד ,רבד .הבר הדות ע:”ח. צורי, רה

 12  .םליא התאש

 13 העלייה יבגל הנעט םוש יל ןיאו היסורמ םידכנל אבס ינא לכ םדוק י. פדידה:

 14 ,היסורמ הילעל ןווכתה אל ןמקורד ברהש יתרמא קר ינא .היסורמ

 15  ?ןווכתה אל םג אוה תיפויתאה תא רטיפ אוהשכ יל דיגת ע:”ח. צורי, רה

 16 .םידוהי אל םיפויתא םג שי י. פדידה:

 17 .לאוש ינא ?ןווכתה אל םג אוה זא ע:”ורי, רהח. צ

 18  ?תושעל המ .םידוהי אל םיפויתא םג שי י. פדידה:

 19 .ידוהי ןמקורד ברה קר ,המש םידוהי אל םלוכ ע:”ח. צורי, רה

 20 ןויבצב ברעתהל םישקבמ םהו םידוהי אל םהש םיחרזאה לע רביד אוה י. פדידה:

 21 .רמא אוהש המ הז .םידוהיה לש יתדה

 22 ?רבדמ התא המ לע .יתד ןויבצ ןיא יל ,ידוהי ינא י. מרקוביץ:

 23 .ידוהי התאש חוטב אל ינא י. פדידה:

 24  .תויוטש רמוא התא זאו יתד ןויבצ ילע הפוכ התא י. מרקוביץ:

 25  ?ונממ הצור התא המ .םולכ ךילע תופכל ךממ שקיב אל אוה י. פדידה:

 26 .ונ ,יד י. מרקוביץ:

 27 המ הז .םולכ םידוהיה יבגל טילחי אלש ידוהי אלש ימש רמוא קר אוה י. פדידה:

 28 .רמא אוהש
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 1  ,ןמרביל טוויא עיבצמש ימ רמא אוה .הז תא רמא אל אוה ע:”ח. צורי, רה

 2 ןויבצה תא עובקל םילוכי ןכ םה םיינויצ יטנאה אתרק ירוטנ םידוהיה י. מרקוביץ:

 3  ?המש ול םיארוק ךיאל םיטמנד 7 םינתונו םיכלוהש ,ידוהיה

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 ,בצמל ברה תא ואיביש הצור אל קר ינא ,דחיב םיבשוח לודגב ונחנא י. פדידה:

 6 , ןילופמ אב אוה ,ול שי .תיסורה הדעה דגנ וליאכ אוהש תאזכ הניפל

 7 ,היעב ןיא דחא ףא דגנ ,םלועה לכמ ועיגה םירחאו וקורממ ואב םירחא

 8  .תויולג ץוביק הז

 9 ?היעב שי םיסורה דגנ קר ?היעב שי םיסורה דגנ קר ע:”ח. צורי, רה

 10 ?לבלבמ התא המ .הפ ונדלונ ונחנא מ. צורף: 

 11 םהש תאזה הישימחה דגנ ?תאצל ךירצ היה אוה ימ דגנ עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 12  .הלא .ןיטסלפ לגד םע םיפטעתמ

 13 .ןוכנ י. פדידה:

 14  .והז ע:”ח. צורי, רה

 15 רינה .סא.יד.יבהמ הזה רוחבה לש הזה בעניין דיגהל יתיצר ינא .ןוכנ הז י. פדידה:

 16 ,הזה

 17  .הקיתש םירבוש ,אל ע:”ח. צורי, רה

 18 ,דיגהל הצור ינאו רינ לש רבח בירי י. פדידה:

 19 קר אל הז ,אל .יקיצב ךומתל תוריחבב אב רינ .החילס .החילס ,הז קר אל ע:”ח. צורי, רה

 20  .תוריחבב יקיצב ךומתל אב אוה ,רבח אוה

 21  .דוכיל שיא אוה .רלטיהל יביב תא הוושמ אוה ,דוכיל שיא אוה דובר: 

 22 ?רלטיהל יביב תא הוושמ אוהש עדוי התא ?יל דיגת דוכיל שיא התא ע:”ח. צורי, רה

 23  .ארקתו לגוגל סנכת

 24 .בשוח ינאש המ תא דיגהל יל ןת י. פדידה:

 25   ?בשוח התא המ ע:”ח. צורי, רה

 26 רודישב היזיולטב הז תא רמא אוה .יקיצב ךמת אוהש הז תא רמא אוה דובר: 

 27  .יח

 28 ,הצור ינא .בוט י. פדידה:



35 
 04-8666313יגמי, ת אחבר                                                                                  ןקיקריית מוצ עיריית

 2020בינואר  13                                                                                     מן המניין שלא עצה מו ישיבת

   

 1 ,ללקל אל ךל רמואשכ .וישכע הלימ ךל ןיא ?דיגהל ךל שי המ דובר: 

 2 ?הפה תא םותסל הצור התא י. פדידה:

 3 (דחיב םירבדמ)

 4 ,רינ לש רבח אוה םאש ביריל דיגלה הצורני א י. פדידה:

 5 .ינא הז ובשחי אלש ,ברנע ,רבנע י. גסר:

 6  .התא ימ ךל דיגאו ךרבח תא ילאה רה י. פדידה:

 7 .רבנע בירי ,ינא ובשחי אלש ר:י. גס

 8 םאו .התא ימ ךל דיגאו ךרבח יל הארה רמואש םגתפ שי .רבנע בירי .יקוא י. פדידה:

 9 א וה םג זא סא.יד.יבה יכמות ,סא.יד.יבהמ םהש םישנא לש רבח אוה

 10 .סא.יד.יב

 11 רזע אוהש רודישב רמא אוה ?הזמ םלעתמ התא המל .אוה קר אל הז לבא ע:”ח. צורי, רה

 12 ?בירי לע רבדמ קר התא המ זא .תוריחבב יקיצל

 13  .ותיא קסעתמש ימ לכלו ולש רבחש ימ לכל ןווכתמ ינא :י. פדידה

 14  ?רשיבא יקיצ הלימה תא דיגהל עדוי התא וביץ:י. מרק

 15  .רוסא .רוסא .רוסא ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 16 .יקיצ דגנ ךל שיש ומכ תפרוטמ היססבוא יל ןיא י. פדידה:

 17 .השקבב ?דיגהל המ ךל שי ,רבדת .ךל ןיא ,ךל ןיא חטב ע:”ח. צורי, רה

 18 היה המ םיעדוי אל םתא רמאו ונבשישכ ונתוא ףקת םדוקמ ףרוצ ןודא קהל:

 19 לבא הז תא דיגהל יתנווכתה אל ,דיגהל הצור קר ינא זא .הנש 30 ינפל הפ

 20  ,הז תא דיגא תאז לכב ינא

 21  .יתיא דיגהל שקבמ ינא מ. צורף: 

 22 .ףרוצ יתיא קהל:

 23 .ףרוצ השנמ ובשחי ךכ רחא .ףרוצ אל : מ. צורף

 24 ,ןופלטה םע סנכנ אוה ,ונל רמא ףרוצ יתיא קהל:

 25  .תומהב םתאש רמא םג אוה י. מרקוביץ:

 26 י תנווכתה אל .הנש 30 ינפל הפ היה המ םיעדוי אל םתא רמא ףרוצ יתיא קהל:

 27  .יתוא ןבצע תמאב יכ הז תא דיגא תאז לכב ינא לבא הז תא דיגהל אובל

 28 הישילשה ינא .ירוצ םייח ינפל הפ היה המ םיעדוי אל הפ טושפ םישנא 
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 1 ע דוי ינא ,הנש 46 ינפל יתדלונ ינא ,ןיקצומ תירקב הדלונש הנושארה

 2 הכול ךסבו ןיקצומ תא בהוא ינא ,ןיקצומב רג ינא ,ןיקצומב שי המ קוידב

 3  .הנש 30 ינפל הפ היה המ עדוי תמאב ינא

 4 י נא הכול ךסב וישכע .ירוצ םייח השעש המל בורקש רבד םוש הפ היה אל 

 5 ,ותערל וא ותבוטל והשמ תושעל הלילח אלו םייח לע ןגהל הפל יתאב אל

 6 המ םיעדוי אל םיחרזאה ונחנא ,םיעדוי אל ונחנאש רמוא אוהשכ לבא

 7  ?הלאה םירבדה תא איבמ אוה הפיאמ ,הנש 30 הפ היה

 8 .זא דלונ אל דוע אוה ע:”ח. צורי, רה

 9 םתא .הלגע םע רובעל הכרדמ ונל הייתה אל ,ןדריה 'חרב ורג ילש םירוהה קהל:

 10 ?הכרדמב תכלל הפיא ךל ןיאש םוקמב הישילש לדגל הז המ םיעדוי

 11 םיעדויא ל ונחנאש תאזכ הרוצב ונל דיגיו אובי אל אוה הכול ךסב וישכע

 12 .ןוכנ אל שממ הז .הנש 30 ינפל היה המ ,םירבדמ ונחנא המ לע

 13 םהל תפכא םא ןיקצומ תא לואשל יתיצר ינא .תופצה לע ונרביד וישכע 

 14 הקד ,דיגהל יתיצרש המ הז .הירהנב תמש תבש ןבל הימוד הקד דומעל

 15  .םישנא ליצהל ומדב םלישש רוחבל דומעל הימוד

 16 (הירהנמ תבש ןב רכזל הימוד הקד םידמוע הצעומה ירבח)

 17 ,ועדיש יאדכ ,ועדי םלוכש ,עגרכ רבידש הזה רוחבהש דיגהל הצור קר ינא י. מרקוביץ:

 18 בשוח ינא .םיררחושמ םילייח ןעמל םינש תורשע לעופש ררחושמ לייח

 19  .הדות .דובכה לכ ךל עיגמש

 20 .הז ךל שי .החילס, אל ?והז ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 21 .םיפיעס השולש דוע ךל שי י. מרקוביץ:

 22 .ךישמת ע:”ח. צורי, רה

 23 

 24 .₪ 000,001 ךסב קא'צרוק ס"יב םירומ ירדח ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .4

 25 .ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ

 26 . ₪ 100,000 ךסב קא'צרוק ס"יב םירומ ירדח ץיפוש ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 27 .דעב םלוכ ?דעב ימ .ךוניחה דרשמ ןומימ תורוקמ

 28 
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 1 (2.צמ) םינמאה תונכשמב 'א בלש ןיבר ב"טח תיינב 6821 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .5

 2 (₪ 435,831,1 :הלדגה כ"הס) ₪ 439,717,7 ךסל ₪ 004,975,6 ךסמ

 3 רשוא  רושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ

 4 ₪ 004,975,6   ₪ 439,717,7  ךוניחה דרשמ

 5 תונכשמב 'א בלש ןיבר ב"טח תיינב 1286 'סמ ר"בת תלדגה רושיא י. גסר:

 6 . מיליון 1,138 לש הלדגה .₪ 7,717,934 ךסל 6,579,400 ךסמ םינמאה

 7 .דעב םלוכ ?דעב ימ .ךוניחה דרשמ ןומימ תורוקמ

 8 

 9 :םויה רדסל תפסות

 10 הצעומ לוקוטורפמ (תינטרפ השגנה 9621 'סמ ר"בת תלדגה) 21 'סמ הטלחה לוטיב .1

 11 0202.1.8 םוימ 02/10 'סמ

 12 .₪ 900,95 ךסב פ"שת תנשל תינטרפ השגנה ר"בת תחיתפ רושיא .2

 13 ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ

 14 ר"בת תלדגה ,12 'סמ הטלחה לוטיב .הלחתהב ונפסוהש ףיעסה לע עיבצנו י. גסר:

 15  .8.1.20 םוימ 01/20 'סמ הצעומ לוקוטורפמ תינטרפ השגנה 1269 'סמ

 16 תורוקמ .₪ 59,009 ךסב פ"שת תנשל תינטרפ השגנה ר"בת תחיתפ רושיא 

 17  .דעב םלוכ ?דעב ימ .ךוניחה דרשמ ןומימ

 18  .םלשנו םת ד ב. מלכה:”עו

 19 הבישיה זא אל םא ?והשמ דיגהל הצור דוע והשימ ,ה'רבח ,והז בוט ע:”ח. צורי, רה

 20 .הלעננ

 21 

 22 

 23 הבישיה ףוס

 24 


