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 04-8666313גמי, ת איחבר                                                                                  קריית מוצקין ייתרעי

 2020 ברצמדב 2                                                                                                  המניןה מן מועצת ישיב

 

 1 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 2 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין  

 3 13/20מס' 

 4 א תש"פ ולסכב 'זט, 2020 רבמצ דב 02יום  ד', ב

 5  :ה"ה םיחכונ

 6 ראש העיר -   צורייים ר חמ

 7 עיר ה ראשל מ"מו ןגס -             עומר זוהר

 8 סגן ראש העיר   -             מנשה צורף

 9 רהעי ראש סגן -             אבי רוטמן

 10 העיר משנה לראש  -   יוסי מרקוביץ

 11 הצעומ רבח -             אבישר צבי

 12 הצעומ רבח -             ןהד ריאמ

 13 הצעומ רבח -   ןמציו לאכימ

 14 מועצה רבח -             רבנע בירי

 15 מועצה רבח -                      ףרוצ יתיא

 16 הצעומ תרבח -   ןמסור הרפוע

 17 מועצה תחבר -             ינשוש ידע

 18 :ה"ה ורדענ

 19   ריעה שארל הנשמ -             הדידפ יסוי

 20   הצעומ תרבח -       רפפ הליה

 21 חברת מועצה -            מרינה רחמימוב 

 22  : ה"ה נוספיםמשתתפים 

 23 העירייה מנכ"ל  -             יריב גסר

 24 ה יירעה תירבזג -                  שאור ילינ

 25 ה יירעה רקבמ -   רמזמ ןריל רמ
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  יטפשמה ץעויה -   ה כלמ ןויצ ןב ד"וע

 2 יטפשמה  ץעויה/ע        -                               ויב לגס יליג ד"וע

 3   ח "ור        -                                     רציז בקעי רמ

 4 םיס"נתמה תשר  ל"כנמ        -                                 רלדניש םחנ רמ

 5 םיס"נתמה ת שר ח"ור        -                             סירטאיב יניס רמ

 6 הצעומ תוביש י תזכרמ        -                                          ןונג ילרוא

 7 

 8 סדר היום: לע

 9 . ך"נתב קרפ תאירק .1

 10 .4.11.20 ם וימ 12/20 'סמ הצעומ תב ישי םילוקוטורפ רושיא .2

 11 : רשיבא יקיצ רמ הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .3

 12 ו המו "םי ינויבס" ת בכרה תנחת תמקה היוצמ  ובש ינונכתה בלשה והמ .א 

 13 ?התמקה תודו בע תליחתל יחכונה יפצה  

 14 ו המו שורבה 'חרל ךו מסה יטסוקאה ריקה יוצמ  ובש ינונכתה בלשה והמ .ב 

 15 ?ותמקהל תודובע ה תליחתל יחכונה יפצה  

 16 : רבנע בירי רמ הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .4

 17  לופיטל םירתא החט של ךומסב וא ןיקצומ תי רק חטשב םימייק םאה .א 

 18  ךכל שי םאהו םתוא  ליעפמ ימ ,ןכ םאו (ויופינ  וא/ו ודוביע לשמל) לוחב  

 19 ?רתיה  

 20  דציכו לוח לפוט מ םהבש םירתא לע תונול ת בעירייה ולבקתה םאה .ב 

 21 ? םירתאהמ הלועה  עגפמב העירייה תלפטמ  

 22 : ןמסור הרפוע 'בג הצעומה  תרבח םעטמ תותליאש .5

 23  ותוליעפ תא םי יקל ת"ועמשמ זכרמ ךישמ מ תנוכתמ הזיאבו םאה  .א 

 24 ?הנורוקה  תרגש תרגסמב הכורבה  

 25  תבכרה תליסמ לש םי פסונ םיעטקמב יטסוקא  ריק תמקה תנכותמ םאה .ב 

 26 ?שורב ה 'חרל ךומסה הזל טרפ  ,ריעה תובוחרל םיכומסה  

 27 : ףרוצ יתיא רמ הצעו מה רבח םעטמ תותליאש .6

 28  רשאמ ןובנ ש"ע רפסה  תיבל רתוי בורק םיררוג תמה םידימלת המכ יבגל .א 

 29  וצבושי םה םהלש םו שירה רוזא י"פע יכ עבקנ  ןילביר ש"ע רפסה תיבל  
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ?א" פשת ל"הנשב ןילביר ש" ע רפסה תיבב םידומילל  

 2  הדימלל הצק יעצמא  אלל םידימלת םירג ןיקצ ומ תירקב בא יתב המכב .ב 

 3  רפסמ לש שרדנ  ימינימאל סחי הרידגה העירייה םאהו ללכ קוחרמ  

 4   ?בא תיב לכב םיר גה םידימלתה רפסמל קו חרמ הדימלל הצק יעצמא  

 5  אשונב ןויד ,רשיבא  יקיצ רמ הצעומה רבח לש  םויה רדסל העצה אבות .7

 6 .םידימלתו ם ירוה דצמ תונולת תובקעב  ינוריעה ןוירוטברסנוקה 

 7 א שונב ןויד ,ץיבוקרמ יסוי  רמ ריעה שארל הנשמה לש  םויה רדסל העצה אבות .8

 8 תר מחהו תרבגהל ליבקמב ,₪  1,500-ל םיבלכ תאוצ ףו סיא יא לע סנקה תאלעה 

 9 .הז בעניין םיבשותה תוינפו תונ ולתה יוביר רואל חוקיפה 

 10 א שונב ןויד ,ץיבוקרמ יסוי  רמ ריעה שארל הנשמה לש  םויה רדסל העצה אבות .9

 11  ביצקת לע ותעפשהו  ןיקצומ תירק לש (ימונוקא  ויצוס) יתרבחה גורידה 

 12 .תושרה 

 13  תובוחרה אשונב ןויד ,ףרוצ  יתיא רמ הצעומה רבח לש  םויה רדסל העצה אבות .10

 14  יספ תבצה אשונב טרפבו  םיבשותה תונולת תובקעב  גרבדלוג האלו יאנב יסוי 

 15 .םכרואל  םילספסו םיחפ ,הטאה 

 16 .ןיקצומ תירק  םיס"נתמה תשר – 2019 תנשל יפסכ ח"וד רושיא .11

 17 . מ"עב יברעמה לילג הו ץרפמ טסופמוק – 2019 תנשל יפסכ ח"וד רושיא .12

 18 .ןיקצומ תירקל  תילכלכה הרבחה – 2019 תנשל יפסכ ח"וד רושיא .13

 19 .ם ינפה דרשמ – 2020 תנשל  3 ןועבר :הפוקתל 2020  תנשל ינועבר ח"וד רושיא .14

 20 . םינפה דרשמ - ₪  1,403,000 ךסב 2020 תנש ל חותיפ יביצקת רושיא .15

 21 :ל"כח  ןוירוטקריד ירבח רושיא .16

 22 רוביצ ידבוע  רוביצ ירחבנ   רוביצ יגיצנ 

 23 שאור ילינ   ירוצ םייח  ן מלג ביבא ד"וע 

 24 יבוט ינור   רהוז רמוע   ץיבורוה ינד 

 25 יו ב לגס יליג ד"וע   רבנע בירי  הרמע ןב דרו 

 26 473 ח"ח 10428 שוגב ר"מ  500-כ לש חטשב עקרקה  לש העקפה לוטיב רושיא .17

 27  תטלחה י"פע 334/ק 'סמ ת ימוקמ ראתמ תינכותל םא תהב (420 תלטובמ ח"ח) 

 28  .תוירק הינבו  ןונכתל תימוקמה הדעוה 

 29  ₪ 9,010,308 ךסמ הלוגס  הנפלוא יוניבו ןונכת 1180  'סמ ר"בת תלדגה רושיא .18
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . (₪ 1,171,339 הלדגה כ" הס) ₪ 10,181,647 ךסל 

 2  ₪ 1,378,448 ךוניחה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

 3  ₪ 991,308,8  סיפה לעפמ    

       10,181,647 ₪  4 

 5  הסדנהה ףגאב (70 לי ג לעמ) ןיקרמ םוחנ רמ לש  הקסעה תכראה רושיא .19

 6 .םינפה ד רשמ להונל םאתהב 31.12.21 – 1.1.21-מ הפוקתב 

 7-מ  הפוקתב הסדנהה ףגאב  (70 ליג לעמ) ץילטיג ירוגי רג רמ לש הקסעה רושיא .20

 8 . םינפה דרשמ להונל םאתהב 31.12.21 – 1.1.21 

 9 .2019  תנשל 31 'סמ העירייה רק במ ח"וד תוצלמה רושיא .21

 10 : םילוקוטורפ רושיא .22

 11 11.11.20 םוימ ח"למ תדעו 

 12 25.11.20  םוימ 31/20 םיזרכמ תדעו 

 13 25.11.20  םוימ 32/20 םיזרכמ תדעו 

 14  25.11.20  םוימ 46/20 םיזרכמ תדעו 

 15 ם ויה רדסל תפסות

 16   ךסב קוחרמ דומילל םי דימלתל הצק יעצמא תשי כר ר"בת תחיתפ רושיא .1

 44,800 ₪.  17 

 18 (ארוק  לוק תרגסמב) ₪ 33,600  סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ 

 19 ₪ 002,11 החבשה ןרק    

       44,800 ₪  20 

 21 : ל"כח ןוירוטקריד ירבח  רושיא 16 ףיעסל תפסות .2

 22 20.03.2023 םויל דע הנוהכ ת כראה – ןמלג ביבא ד"וע .א 

 23  20.03.2023 םויל דע הנוהכ  תכראה – ץיבורוה ינד רמ .ב 

24 
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ל פ ר ו ט ו ק ו 

 2 ך "נת ב קרפ  תאירק .1

 3 (ך"נתב  קרפ ארוק ןהאד יסוי רמ)

 4  .ךורבו קזח סר:ג י.י. 

 5 02.11.4 ם וימ 02/21 'סמ  הצעומ  תבישי  ם ילוקוטורפ רושיא .2

 6 .דעב םלוכ ?דעב  ימ .12/20 'סמ הצעומ תב ישי .םילוקוטורפ רושיא י. גסר:

 7   טרופ מכ םילוקוטורפ רושיא  םויה רדסל  2 'סמ ףיעס

 8  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 9 :רשיבא י קי צ רמ ה צעומה רבח ם עטמ ת ותליאש .3

 10  ינ ויבס" ת בכרה תנחת   תמ קה  ה יוצמ ובש  ינ ונכתה  בלשה  והמ .א

 11 ? הת מקה   תודובע תל יחתל יחכונה  יפ צה ו המו  "םי

 12  'חרל ךומסה  יטסוק אה ר יקה  יוצמ ובש  ינ ונכתה  בלשה  והמ .ב

 13 ו המו שורבה

 14 ? ותמק הל  תודובעה תל יחתל  יחכונה  יפצה

 15 בלשה וה מ .רשיבא יקיצ רמ לש תו תליאש .תותליאשל רובענ י. גסר:

 16 יפצה והמו "ם י ינויבס" תבכרה תנחת ת מקה היוצמ ובש ינונכתה

 17  ?התמקהל  תודובעה תליחתל יחכונה

 18 םגו םימ דוקה םג ,הרובחתה ירש ם ע םימעפ שגפנ ריעה שאר

 19 םיניתמ מ ונאו הרובחתה דרשמל  ךייש טקיורפה .תיחכונה

 20 .הנידמה בי צקתב םייולת םה ןכש םי נמז תוחול יבגל םתעדוהל

 21  שורבה 'חרל ךו מסה יטסוקאה ריקה יוצמ  ובש ינונכתה בלשה והמ

 22   ?ותמקהל תודובעה תל יחתל יחכונה יפצה והמו

 23  רכזנש יפכ ,תבכ רה תנחת טקיורפל ךייש  יטסוקאה ריקהש תורמל

 24 דוע ריקה ת יינב תא םדקל הסנמ ריעה  שאר ,תמדוקה הבושתב

 25  א שונב הרובחתה  דרשמב תובישי רפסמ וכר ענ .הנחתה תקמה םרטב

 26  אשונהו ,חטשב  רוקיבל םג עיגהש הרובח תה דרשמ ל"כמנ םע ףאו
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .לארשי תבכ ר לומ לופיטב יוםה אצמנ

 2  םיקהל תוריחב ה ינפל תובייחתה הייתה  המל זא .המילשמ הלאש צ. אבישר:

 3 .םיית נש ינפל  ?םדקהב הז תא

 4  ילב הזה ריקה  תא ומיקי םהש הרובחתה  דרשמ י"ע ונל חטבוה יכ י. גסר:

 5 ,רשק

 6  ךירצ היה הזה  יטסוקאה ריקה .ךל הנעא  ינא .ךל הנעא ינא ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 7  אלא תבכרה די  לע אל הזש ועמש םיבשותה שכו םיתבה די לע תויהל

 8 ריקה תא  םיצרו אל ןפוא םובש ונחנ א ורמא םה םיתבה די לע

 9   .תבכרל דומצ ותוא םי צור ונחנא ,הפ יטסוקאה

 10 אל ונחנא ור מא הרובחתה דרשמו תבכ רה ךרדה תליחתב וישכע

 11 שערה תא םולב יו ץוצחיש המ יכ תבכרה  די לע יטסוקא ריק םישוע

 12 ריקה הז  .תומוק 4 וא 3 ןב היהי או הש ומצע הנבמה היהי הז

 13  א יודעל ינא ו א 'מ 2 לש יטסוקא ריק אל ו םיניינבה לש יטוסקאה

 14  .המכ

 15 .הז תא  ןיאו הז תא ןיא עגרכ לבא צ. אבישר:

 16  בצמה םע ,יח רו דישב הפ ךל רמוא ינא הנה  .היהי םגש חוטב אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 17  יתמ חוטב אל  ינא םויה שיש יביצקתה רו בה םעו םויה הנידמה לש

 18 ורמא םה תוש על זא וניצרשכ לודגב לבא  .היהי הז הפיאו היהי הז

 19  .שי בכה תא הפ ונל ורגסיש םי צור אלו נחנא ,םואתפ המ

 20 הפ היהי הזש  ינויגה אל הז ,ה'רבח םהל  ונרמא תבכרל ונלכה זא

 21  הככ םג .תבכרה  דיל הז תא ושעת ואוב ,ם יתבה דיל יטסוקא ריקה

 22 ךותל תדרל  ולכוי םיתבהמ םישנא הפ  ירחסמ רוזא םכל היהישכ

 23 םידבוע ונחנ א וישכעו ןויגיה הזב שי ור מא םה .ירחסמה זכרמה

 24 .תבכרל  דומצ שממ יטסוקאה ריק ה תא ריבעהל ידם כתאי

 25 ?עוב צ ביצקת ךל היה אל לבא צ. אבישר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .עובצ ביצקת  שי הפיא ?םואתפ המ .אל ע:”ח. צורי, רה

 2  ,לש םיביצקת ב דימת יולת הז ,היה אל י. גסר:

 3 המש םג .םיינ יב תוביטחה לע הלאש הפ  שי ,הזמ רתוי ךל דיגא ינא ע:”ח. צורי, רה

 4 ונל ונתנ הם  לבא עובצ אל ,ביצקת ונל ו נתנ םה ידוסיה רפס תיבב

 5 . ףסכ ןיא םירמ וא םה וישכע הפו ביצקת

 6 . וחיטבהש תורמל י. גסר:

 7 םהלש םידימ לתה תא וסינכי אל םירוה ה םהל יתרמא ינאש המו ע:”רה ורי,ח. צ

 8 יא ,אוב .ןיב ו ןיבו ןיב דמוע הז וישכע . יטסוקא ריק היהי אל םא

 9  דחוימב ,דרשמ  לכו תאזה הנידמב והשמ  הפ הרקש חוכשל רשפא

 10  הצרו בשח קר  אוהש ימל קלחל םינוילימ  ול היהש הרוחבתה דרשמ

 11 . ורמגנ הלאה םירבד ה ,ךוניחה דרשמל םג וא

 12 שורבה 'חר  ירייד רמוא התא ,שדח הז ו יל רמוא התאש המ ,אל צ. אבישר:

 13 , םוקימב יטסוקא ה ריקה תמקהל ודגנתה

 14 ,םהלש שיבכ ה לע שממ תויהל ךירצ הי ה הז .םהלש תיבה די לע ע:”ח. צורי, רה

 15 , ורמא םה .םהלש לבניין דואמ בורק ,דומצ שממ

 16 , הקיטסוקאה תייעב תא  םולבל רומא היה הז ךיא צ. אבישר:

 17 הזכ קחרמב  .שיבכה לש םישערה תא  םולבל רומא היה הז ,אל ע:”ח. צורי, רה

 18 רומא היהש  המ תבכרה .תבכרה תא  םלוב היה אל הז תבכרהמ

 19 ,ירחסמה זכר מה לש הנבמה היה הז תב כרה לש שערה תא םולבל

 20 .יתרובחתה  ,תבכרה תנחת לש זכרמה

 21 .בוט .ןוכנ י. גסר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 : רבנ ע בירי  רמ ה צעומה רבח ם עטמ ת ותליאש .4

 2  םירתא  החטשל ךומ סב וא ן יקצומ  תירק  חטש ב םימ ייק  םאה .א

 3  םת ו א ליעפמ  י מ ,ןכ םא ו ( ויופינ וא/ו ודוביע  לשמ ל)  לוחב לופיטל

 4 ? רתיה  ךכל ש י םאהו

 5  לוח ל פוטמ  םהבש  ם ירתא לע ת ונולת  בעירייה ו לבקתה  םאה .ב

 6 ?םי רתאהמ  ה לועה עגפמ ב העירייה   תל פטמ  דציכו

 7 וא ןיקצומ  תירק חטשב םימייק םאה  .רבנע בירי לש תותליאש סר:י. ג

 8  םאו (ויופינ וא/ ו ודוביע לשמל) לוחב לופיט ל םירתא החטשל ךומסב

 9 ?רתיה ךכל שי  םאהו םתוא ליעפמ ימ ,ןכ

 10 לבומה תמ קה תובקעב .ןיקצומ תירק ב לוח יוניפל םירתא ןיא

 11 לוחב שמתשמ ו הנפמ ןלבקה זרכמה יאנ ת י"פעו השדחה הנוכשב

 12 תא תונפל בתכ מ ןלבקה לביק םייעובשכ  ינפל .טקיורפב שומישל

 13 .םייתס ה טקיורפהו תויה חטשה

 14  דציכו לוח לפוט מ םהבש םירתא לע תונול ת בעירייה ולבקתה םאה

 15 ? םירתאהמ הלועה  עגפמב העירייה תלפטמ

 16  השדחה הנוכשה  יבשות י"ע הלאש הלאשנ  .תושרל תונולת ועיגה אל

 17 . חטשה תא תונפל ןלבקל  בתכמ אצי רמאנש יפכו

 18 תואצוי ןה ,ם ירקבל תושדח םשמ תואצ ויש תויאשמה לכ םע המ י. ענבר:

 19 ? לוחב תואלמש תוי אשמ ינימ לכ ,ןופצ ןוויכל

 20 אוה םא .זרכמ ה יאנתב ול היהש המ הז  ,טקיורפה שומישל קר הז י. גסר:

 21 ,והשמ השוע

 22 ,עסונו  םש רוזאהמ אצוי הז לבא י. ענבר:

 23 ,לוחה תא אי צומ רפוח אוה ,לבומה תא  רפוח היה אוה ,ןיבת .ןכ י. גסר:

 24 לבומה תא  םימש םהש ירחא ,ותוא רי זחמ אוה זאו ותוא הפנמ

 25 יאנת י"פע הי ה ול רתומש המ הז .תוסכ ל לוח םיריזחמ םה ומצע

 26 .זרכמה

 27  םיקנמ ,לוחה ת א םיפנמ ,םינפב םש יתייה  ,םוקמב םש יתרקיב ינא י. ענבר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 לש חטשהמ  ותוא םיאיצומו תויאשמל  ותוא םיסימעמ ,לוחה תא

 2  .ןיקצומ

 3 רוצב םגו םיה  ןוויכל היה לבומה ,םי תי רקב םג דבוע אוה ירה .ןכ י. גסר:

 4  אוהש הז .לבומה  םג הז ,םירוביחה תא םו יה השוע אוהש המ םולש

 5 .לוכי  אוה המש םשו הפמ אצוי

 6 .המש  םשו הפמ אצוי אל אוה י. ענבר:

 7 ? םש אוה הפיא זא י. גסר:

 8 .םשמ ת ונפל שדוחה ףוס דע בתכמ  לביק אוה ?הנשמ הז המ ע:”ח. צורי, רה

 9 . בתכמ לביק אוה י. גסר:

 10  .חכוותת ?וי שכע חכוותהל הצור התא ע:”רהח. צורי, 

 11 ,הצוחה התו א איצומ אוה ,ריעה לש לו ח תדותע ,לוח איצומ אוה י. ענבר:

 12  הנפמ זרכמה יא נת י"פע אוה ?לוח לש לעפ מ יל שי ינא המ לבא ,אל י. גסר:

 13  ונתעידיב אל ,רחא  והשמ השעו והשימ םא  .טקיורפל ריזחהל רומאו

 14   .ונתטילשב אלו

 15  .הלאשה  וז ?הזה לוחה תא םירכומ י. ענבר:

 16 .םואתפ המ  ה.זכ רבד לע עודי אל ונל י. גסר:

 17 ?אל י. ענבר:

 18 ?ר וכמל הז המ .םואתפ המ י. גסר:

 19 ? לאש אוה המ ?םירכומ  אל ?רמוא התא המ ,המ ע:”ח. צורי, רה

 20 . לוחה תא רכומ אוה םא סר:י. ג

 21 יעקרקמ לה ניממ רושיא לביק אוה םא  .רכומ אוהש כול להיותי ע:”ח. צורי, רה
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1   ,רוכמל לארשי

 2 .עדוי אל יתניח במ ינא ?עדוי ינא הפיאמ י. גסר:

 3 . יתלאשש המ הז זא י. ענבר:

 4 ,לביק אוה ם א לבא .םיעדוי אל ונחנא ע:”ח. צורי, רה

 5 . יתעידיבש והשמ אל י. גסר:

 6  דואמ הריבע תא ז רושיא ילב לוח רכומ או הש ותוא וספתי םא םויה ע:”ורי, רהצ ח.

 7   ,הדבכ דואמ

 8 .חטב ונ י. גסר:

 9 . רושיא ול שיש רעשמ  ינא רכומ אוה םא ןכלו ע:”ח. צורי, רה

 10 תרחא לפטל ות וא בייחל לוכיש רזע קוח  והשזיא שי ,יצנב וא בירי י. ענבר:

 11  שי .םיבשות יתב ל הלעי אל הזש ידכ ותוא  ביטרהל לשמל ומכ ?לוחב

 12 ,רמגיהל ר ומא הז שדוחה ףוסבש ןיב מ ינא ?הז םע תושעלה מ

 13  .חטשה לכ תאו  הז תא תונפל רומא אוה  .רבכ תונפל רומא אוה ,ןכ ר:י. גס

 14 ירה אוה ,תו נפל ול יתאצוה םישדוח המ כ ינפל רבכ ינא בגא ךרד

 15 הז .זוחא 80 ט עמכ רבכ הניפ אוהו ןופצה  דע חטשה לכ לע שרפתה

 16   .זוחא 80 הניפ אוהש  ירחא הז האור התאש המ

 17 םיננולתמש םיב שותש ידכ הזה שדוחב תו שעל המ שי םא לאוש ינא י. ענבר:

 18 .הזה  שדוחה ךלהמב ועגפי אל

 19   .םימשגהמ בוטר  הכול ,םימשג שי לכ םדוק י. גסר:

 20 .רבכ היהי א ל הארנכ הז ישילשה רגסה  ירחא הארנכש דיגנ אוב ע:”ח. צורי, רה

 21 .בוט .םש בוט ר הכול ,םימשג ךל שי םג :י. גסר

 22 :ןמסור ה ר פוע 'בג הצעומה  תרבח ם עטמ ת ותליאש .5
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ת א םי יקל  ת"וע משמ  זכרמ  ךישמ מ ת נוכתמ  ה זיאבו םאה  .א

 2 ? הנורוקה  תרג ש ת רגסמב הכורבה   ותוליעפ

 3  תל י סמ ל ש ם יפס ונ םיע טקמ ב יט סוקא ריק  תמ קה  ת נכותמ  םאה .ב

 4 ?שורבה  'חרל ךומסה  הז ל ט רפ ,ריעה תובוחר ל םיכומס ה תבכרה

 5 זכרמ ךי שממ תנוכתמ הזיאבו םאה  .ןמסור הרפוע ,אתליאש י. גסר:

 6 ?הנורוקה ת רגש תרגסמב הכורבה תול יעפ תא םייקל ת"ועמשמ

 7 רונג האלל  חוכ רשיי דיגהל יואר הנוע  ינאש ינפל ילוא לכ םדוק

 8  היה ריעה שאר  .רירגשה תיבב סקט היהו ן ילופ אישנמ תוא הלביקש

 9 .םשה שוע איהש  הדובעה לע חוכ רשיי תמ אבו רירגשה םע םוזבם ג

 10 ,ידוסי ידליל  םוז ירועיש ןתמ שי זא םו יה תישענש תוליעפה יבגל

 11  .תוביטחה  ורזחיש עגרב םירגובה םי דליל םג תינכותה ךשמהב

 12 םוז יעורי א .רפסה יתבב תונויצ ירוע יש ידומיל ץיקה רפס תיב

 13  .םוז תונכות תנק תהו בשחמ תלעפהב םילו צינל עויס .האשו ילוצינל

 14  ןעמל רעונ .'ו תו תיכ ידליל האושה אשונב  רקח תודובע תביתכ םיזמ

 15  .םוז  ירועיש הז האושה רוןזיכ

 16  רפס יתב םע קוחר מ הדימל .ל"וחמ תומואת  םירע םע םוזב תוינכות

 17 תעיטנ הז םי ליבומ וישכע ונחנאש ףסו נ טקיורפ .ןיקצומ תירקב

 18 הז לע אצת , הליסמה קראפב היהי הז , האוש ילוצינ םש לע ציםע

 19 ונחנאש טקיו רפ םג הז זא .האושה םוי  תארקל הזו ןבומכ הדעהו

 20   .םויכ םילובימ

 21 תליסמ לש םי פסונ םיעטקמב יטסוקא  ריק תמקה תננכותמ םאה

 22 ?שורבה 'חרל  ךומסה הזל טרפ ,ריעה תו בוחרל םיכומסה תבכרה

 23 דרשמ ביצ קתמ תונביהל רומאש יטס וקא ריק ןנכותמ טלהחב

 24 ירעה שאר ן ייצש ומכ .תונבנש תושדחה  תוביטחל דוצמב ךוניחה

 25  .םהלש בי צקתבם גם ייולתו נחנאש
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 : ףרוצ י תי א רמ ה צעומה רבח ם עטמ ת ותליאש .6

 2  ש "ע רפס ה ת יבל רתו י בורק ם יררוגתמה  ם ידימל ת ה מכ יבגל .א

 3  ם ושירה רו זא י" פע י כ עבקנ ןילב יר ש" ע רפסה  תיבל   רשאמ ןובנ

 4   תי בב םידומילל   וצבושי ם ה  םהלש

 5 ?א"פ שת  ל "הנשב ן ילביר ש" ע רפסה

 6  ה צק יעצמא  אלל םידימ לת  םירג ן יקצומ ת ירקב בא י תב המכב .ב

 7  ל ש שר דנ מינימאלי ס חי הר ידגה העירייה  םאהו  ל לכ קוחרמ ה דימלל

 8 לכב  ם ירגה ם ידימל תה רפ סמל  קוחרמ  הדימלל  ה צק יעצמא  רפסמ

 9   ?בא תיב

 10  רתוי בורק םיר רוגתמה םידימלת המכ יב גל .ףרוצ יתיא ,תותליאש י. גסר:

 11 י"פע יכ עבקנ  ןילביר ש"ע רפסה תיבל רש אמ ןובנ ש"ע רפסה תיבל

 12  ןילביר י"ע רפס ה תיבב םידומילל וצבושי  םה םהלש םושירה רוזא

 13 ?א"פשת ל"הנשב

 14  ,ןבומ היהיש ק ר ,קחרמ לש הרדגהה .דוב יעב תעכ אצמנ אשונה זא

 15  'א תותיכב בשחנ  דימלתל רתויב בורקה רפ סה תיבל ךוניחה דרשמב

 16 תא תופשל  דרשמהו תושרה לע הז קח רמל רבעמ .מ"ק 2 'ד דע

 17 ןיב קחרמה  .תירוביצ הרובחתב העיסנ  תואצוה רזחהב החפשמה

 18 והשימ םא םג ש הככ ,רטמוליקכ לע דמו ע ןובנו ןילבירפר הס יתב

 19 םג לבא ,יטנוו לר אל הז זא דוביעב הז עג רכ לבא ,הפל שםמ םשרנ

 20  .ןקת ב דמוע אוה הזה קחרמה

 21 ? -ב הז עגרכש רמ וא התא המ ?-ב הז עגרכ ורף:צ א.

 22 .רטמוליק י. גסר:

 23 ?דוביעב .אל א. צורף:

 24 . 'ע-ב דוביע .דוביעב גסר: .י

 25 ?הנווכה המל א. צורף:

 26 .םיבשותה  לש יופימ ונל היהי סולכא ה לכ תא ונל היהיש עגרב י. גסר:

 27  .המשרהה  לש םינותנה תא םידבעמ
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 הזש יל רור ב ,הזש ןיבמ ינא .לאוש ינ א המל ,בירי ,ךל דיאני אג א. צורף:

 2 וליפא ןגרא ל דגאתהל םיצור םירוה . מ"ק 2-ה לש החנהב דמוע

 3 תא םיכירצ  םה רשאכ ,תפתושמ העס ה יהשוזיא םמצע םעטמ

 4 העסהה תא  דגאל ידכ םינותנה תא רתא ל םהל רוזעתש העירייה

 5 .םהלש

 6   ,םינותנה תא םידבע מ עגרכ יתרמאש ומכ זא י. גסר:

 7   .ךלהמה תא םו זיל ליחתהל ידכ רבודמ פחות או יותר םישנא המכב א. צורף:

 8  הז יכ םיירפסמ  םינותנ ךל תתל הבושת י ל ןיא .דוביעב עגרכ הז זא י. גסר:

 9  .םתוא גיצ נ ונחנא םינותנ היהישכ לב א .הזה אשונה לכ דוביעב

 10 הצק יעצמא  אלל םידימלת םירג ןיקצ ומ תירקב בא יתב המכב

 11 לש שרדנ מינימאלי סחי הרידגה יההעירי םאהו קוחרמ הדימלל

 12 לכב םירגה םי דימלת רפסמל קוחרמ הד ימלל הצק יעצמא רפסמ

 13 ?בא תיב

 14  . ךוניחה דרשמ םע  דחי םיבשחמ 750 לש הק ולח הפ ונל היה ,הככ זא

 15  םהו םידימלתה  יכרוצ תא םיריכמש רפסה  יתב ילהנמ י"ע קלוח הז

 16  ולחהש םיבשחמ  100-כ דוע השכר העירייה .יופימה תא ועציבש ולא

 17 הנעמ  שרדנש לככו וקלוח םהו 20 רבכ ועיגה ,תושרל עיגהל

 18 תשורה ,םי עצמא אלל םידימלת וא ה חוור תולפוטמ תוחפשמל

 19 .ר פסה יתב ילהנמ לומ םואי תב םיבשחמ םהל קפסת

 20 ?םייקש  והשמ אל הזש וא העבק שהעירייה  סחי והשזיא שי א. צורף:

 21 םה ,רפסה  יתב ילהנמ הז הז עבוקש י מ ,העבק אל העירייה ,אל י. גסר:

 22 הז ,בוט .וקל יחש הלא םהו םיכרצה תא  ,םידימלתה תא םיריכמ

 23  .תותליאש

 24 ן ויד ,רשיבא י קיצ רמ  הצעומה  רבח לש םוי ה  רדסל העצה אבות .7

 25  ם ירוה דצמ  תונולת  ת ובקעב ינוריעה ןוירוטברסנו קה אשונב

 26 . םידימלתו

 27  ,רשיבא יקיצ רמ  הצעומה רבח לש ,7 ףיעס ב ינא ,רדסל העצה אבות י. גסר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 םירוה דצמ  תונולת תובקעב ינוריעה ןו ירוטברסנוקה אשונב ןויד

 2 . השקבב .םידימלתו

 3 דסומ אוה  ינוריעה ןוירוטברסנוקהש  םיעדוי ונלוכ ונחנא .בוט צ. אבישר:

 4 אוה .ןיקצומ ל שיש םיבושחהמ יכרע ,י תוברת דסומ אוה ,יכוניח

 5 תלעפהל תונמוי מו עדי ,םירושיכ הנקמ קר  אלש ידומיל דסומ עודיכ

 6 ,תעמשמ תי ינקהל רוקמ ,היסטורי עדי ל רוקמ םג אוה ,הניגנ ילכ

 7  םג ןבומכ אוה  .תונקייד ,קויד ,םיצחלב  הדימע לש תולוכי תיינקל

 8 תינחה דוח  אוה הזה םעטהמ .תינורי ע הואגלו הארשהל רוקמ

 9ם ירבדה עבטמ  הזככו םיינוריעה הקיסו מה ידומילל ש הפורמאלי

 10  .יםרחא םיינורי ע םינוירוטברסנוק לומ תד מתמ תורחתב אצמנ אוה

 11 לע םג תדמתמ  תורחתבו הארוהה לגס תו כיא לע תדמתמ תורתחב

 12 םתסה ןמו ,ם ידימלתל םיקינעמם הש ת ויתשתה לע םגו םיאתנה

 13  רצייל הרומא  איה ,תכרובמ תאזה האוו שהה זא .ותוא וויש דימת

 14 .רופיש לש ףרג

 15 םוקמ טלחהב  אוה ןוירוטברסנוקהש הז  םיעדוי ונחנאש רבד דוע

 16 ,טרפה תמר ב רקיו יגשיה םוחת אוה , רקי םוחת םג אוהו יגשיה

 17  המרב םג רקיו  יגשיה ןבומכ אוהו החפשמ  לכלו דימלתר לכל מולכ

 18  תינוריע העקשהל  חרכהב תרבוע םלועבו ץר אב ותחלצה יכ תינועירה

 19  רתו, יםידימלתה  לש יטרפה ףסכה לע קר  ךמתסהל אי אפשר .הגדול

 20  .העשקה  בייחמש רבד הז דומיל תו תיכ זא .םירוהה לש ןוכנ

 21 םילכ םה  ןוירוטברסנוקב םידומילל  תשרדנש המרב הניגנ ילכ

 22 םיבצמב ז א .ומצעל תושרהל לוכי די מלת לכ אל ןבמוכו םירקי

 23  אקווד ואל רמו א יתייה החפשמ ברקמ ריע צ ןושרכ ,ןשרוכ םיהזמש

 24 החפש מ םג כול להיותי הז ,הכומ נ תימונוקא יוצוס המרמ

 25  הממח תויהל  ךירצ םג אוה ןוירוטברסנוק ש ןויוכמ זא ,תיטרדנטס

 26  תא ןוירוטברסנ וקל שי ןבומכו תולוכי ךיר עם להג תעדויש תחלצומ

 27 לש תולוכי ךי רעהל עדויש לגסה תא ול  שיוים ישונאה םיבאשמה

 28 עדויש ילכל כה בגה תא םג ול שי ינש  דצמ ,ןשרוכ יוהיזו דימלת
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  תויזיפה תויתש תה תא םג דימעהל עדווי הנגינ ילכ תשיכר דסבסל

 2  יאדובו ,ןוירוטב רסנוק לכ לש החלצהל חת פמה זא .הדימלה ךרוצל

 3  .ילכלכ  ינוריע בג םג אוהו יעוצקמ  סגל םג אוה ,ןיקצומ לש

 4  עידוה העירייה שאר הצעומ  תובישי יתש ינפל וישכע

 5 אל םינמוא ת ונכשמבם וקל היה רומאש  שדחה ןוירוטברסנוקהש

 6 .תויולעב תאלש העירייה תלוכיב ןאיש רי בסה העירייה שאר ,םוקי

 7  .םתס ודלונ אל  והציפייה התקווה יכ תרעצ מ העודהן בומכ וז וישכע

 8 תרויחבה  כתרעמ ינפלי אדווב ,תונו ראחה םינשבש ריכזמי נא

 9ש דח ןוירוטב רסנוק םקויש תשרופת מו ביחיתה הייתה ,הנורחאה

 10 וליפא .תינוטל ש תושר לש תובייחתה עשהמל הייתה וזו גרדושמו

 11  .םוקי הז הפיא  קוידב רמול פשרא היהו  םיילכירדא םיטירשת ויה

 12 ,קודבל ילב  ונחטבה ,החסלי ,סופ םואת פ ומריםאש תצק הז זא

 13 ?תוריחבה ינ פל תאצוהש תרבוחה תא ך ל הארא ינאש הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 14 ?תח טבהש תוחטבהה לכ תא

 15 .יןנילע  הנעת .לעניין הנעת ,אל צ. אבישר:

 16 שי  ?תושע ל המ ,הנתשמ בצמ שי זא  ?תרפיסש םירקשה לכ תא ע:”ח. צורי, רה

 17 ,ןמזמ רבכ  הז תא רמאו ינאו ,תורצב  ונחנאו ףסכ ןיאו הנורוק

 18 , דיגהל לוכי התא ,םולכ  מעניין אל הז ירה םכתא

 19  .לעניין הנעתש הצור ינא ,אל צ. אבישר:

 20 . תינוטלש החטב ה תרפה דיגהל לוכי התא ע:”ח. צורי, רה

 21 ,יתק עצ אלו ךב יתבלע אל ינא צ. אבישר:

 22 םידלי ריעמ  ,תלדל תלדמ ךלוה התא  .יתוא ןבצעמ התא יכ ,אל :ע”ח. צורי, רה

 23 המ .םמתימו  פה ונילא אב התא ףוסבו  םירוהה תא רקשמ ,תיבב

 24  בשוח התא המ  ?שדח ןוירוטברסנוק םיצו ר אל ונחנאש בשוחה תא

 25 הצור התא   ?תונבל םיצור אל םתס ונח נאו האלמ ונלש הפוקהש
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  הנבנ ,םינובו נחנ אש שדחה רפס תיבב טרו פס םלוא הנבנש םוקמבש

 2 םישרפה המש ש יש םייניב תוביטח תונבל  םוקמב וא ןוירוטברסנוק

 3  ?ןוירוטברסנ וק הנבנ םש םינוילימ לש

 4 התאש וא תמ אה תא תלדעה צור האתש  וא .םמתיהל קיספת זא

 5 הצור התאש  וא םומינימבם שומינימב  תוחפל ףתוש תוילה הצור

 6 ךישמת הקי טילופ תושעל הצור התא  םא זא .הקיטילופ תושעל

 7ם  ג םיוסמ זוחאש  ךל חיטבמי נא .םתוא תו מרל ,תלדל תלדמ קופדל

 8 יל רמוא התא  המ זא .בוט והכול םהל ר פסמ התאש המת א הנקי

 9 ?ךשל ש וקשקהל כו תינוטלש החט בה אל ,תינוטלש החטבה

 10 . ייןלענ אל ירעצל לבא  הפי תרביד ,עמשת .בוט צ. אבישר:

 11 יח התא ,הב וט יל השעת ?המ עדוי הת א .רדסב .ייןלענ אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 12  טוסבמי נא .םי רקש םשונ התאו הקיטילו פ םשונ התא ,הקיטילופמ

 13  התאשכ קר תמ א רמאו התא רמא ןמטור  ןודאש תחא הרמאמ קר

 14   .הכול הז .קתשו

 15 . הפי .יתנבה .יקוא צ. אבישר:

 16 .ןכ .הפי ע:”ח. צורי, רה

 17 ינפל רמא אוה ש םירבד ןמטורל ריכזא י נא וישכעש הצור אל התא שר:צ. אבי

 18 .בוזע זא .ןמט ור םיעיבצמ ירוצ םירמוא  רמא אוה ירה .תוריחבה

 19 ,םיש ק םירבד ךילע רמא אוהו

 20 .הנונרא םהל  דירוהל םישנאל תחטבה , דחא רבד קר ןיבמ אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 21  תא דירוהל רדס ל העצה שיגמ אל התא המ ל הלאש ךתוא לאוש ינא

 22 ?הנונראה

 23 ,תולעה ל דבכתת םויה רדסב הז צ. אבישר:

 24  הנהו ,הנונרא ה תא דירוהל העצה הלעת  התאש םיצור ונחנא .אל ע:”ח. צורי, רה

 25 ?רתוי הצ ור התא המ .ךתיא דחי עי בצנ ונחנא ךל חיטבמ ינא
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . תוירדילוסה לע תמאב  הבר הדות .הדות ,םייח צ. אבישר:

 2 ?המ זא ונ ע:”ח. צורי, רה

 3   ,הקיטילופ לע ית יא רבדמ התא .ןוירוטברס נוקה לע עגרכ רבדמ ינא צ. אבישר:

 4  .הז החטבה  ,תינוטלש החטבה .וישכע  הקיטילופ השוע התא ,אל ע:”ורי, רהח. צ

 5 , אב ינא .ךפיהל ,אל צ. אבישר:

 6 טילחהל הטו שפ אלו תיניצר ,תיניצר הט לחה וזש דיגתש םוקמב ע:”ח. צורי, רה

 7 .ןוירוטברס נוק לע םירתוומ ונחנאש

 8 .תחטבה הת א ,יתחטבה ינא אלש ךל  ריכזמ ינא ,ךל ריכזמ ינא צ. אבישר:

 9  רבד ךל רמוא  דוע ינאו םר לוקב רמוא ינ א הנה .יתחטבה ינא ,ןוכנ ע:”י, רהצורח. 

 10 ,דחא

 11 ? קעוצ התא המל צ. אבישר:

 12 ,ף וקתל ךישמהל לוכי התא ע:”ח. צורי, רה

 13 ? קעוצ התא המל צ. אבישר:

 14  רתוי ךל דיגא י נאו הקיטילופ השוע התא  .הקיטילופ השוע התא יכ ע:”הח. צורי, ר

 15 סיבא ינאו  76 ןב ינא ,ןופורקימל רבדמ  ינא הנה ,והשמ דוע הזמ

 16  שורפא ינאש דע  הנש האמ דוע הכחת התא  ,תואבה תוריחבב ךתוא

 17  רודישב וישכע ם הל רפסמ ינא ,םולכ םהל  רפסל ךירצ אל התא ןכלו

 18 .הכול יח

 19 .הלועמ צ. אבישר:

 20 .הכול הז ע:”ח. צורי, רה

 21 ,םיבצ עה לע ךל ןגנמ ילוא הרקמ ב ינאש ךל רפסא ינא זא צ. אבישר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  .םיבצעה לע יל ן גנמ אל התא .אל שממ .םי בצעה לע יל ןגנמ אל התא ע:”ח. צורי, רה

 2 הכול הזו רב דל ןורשכ ךל שי ,יל ןימאת  ךלש תאזה תוממתיהה

 3 .ןוכנ הז ,ךלש

 4  היעבה אל וז ז א ,ןוירוטברסנוקב ןגנמ אל  ישיא ןפואב ינא ,בישקת צ. אבישר:

 5   .העניין ךרוצל ?יקוא ,ילש

 6 ? ךלש היעב אל הז המל ע:”ח. צורי, רה

 7 ? בישקהל הצור התא צ. אבישר:

 8 .יל דיגת ע:”ח. צורי, רה

 9  .קע וצו קעוצ שנייה לכ התא צ. אבישר:

 10 .ןכ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 11 , םירוה לשו םידי מלת לש םמשב רבדמ ינא צ. אבישר:

 12   ,ידוסיה רפס תיב ידימלת  לש םמשב רבדמ ינא זא ע:”ח. צורי, רה

 13 ?םינג ויהי אלש  הצור אוה המ .ריעל ועיגה  םישדח םיבשות ףלא 15 י. גסר:

 14  ידכ ךלה ןוירוט ברסנוקה לש ףסכהמ קלח ש ןילביר ידוסי רפס תיב ע:”ח. צורי, רה

 15 ינאו הלאה ם ידליה םשב רבדמ ינא זא  .טרופס םלוא םהל תונבל

 16 ונייה ןג לכ  לעש ,םישדח םינג 12-ל וס נכנש םידליה םשב רבדמ

 17  דואמ הברה  דוע לע רבדמ ינאו .לקש מיליון יצח ףיסוהל םיכירצ

 18 . המישר לבקת זא  ךתוא ןינעי הז םא ,םירבד

 19  אל םהש םירבד  ןיב יל הוושמ התא ,בוזע ל בא ,דובכה לכ .דובכה לכ צ. אבישר:

 20 . האוושה ירב

 21   ?האוושה ירב אל ?אל ע:”ח. צורי, רה

 22 , בישקהל הצור אל  התא .ךל ריבסמ ינא זא צ. אבישר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .אל רפס  תיבל טרופס םלוא ,ןכ ןו ירוטברסנוק ומרתזאת א ע:”ח. צורי, רה

 2 ינפל בייחת הל ?יקוא ,ךתוא ץליא אל  דחא ףא .ךל ריבסמ ינא ר:צ. אביש

 3 .ןוירו טברסנוק םקויש םייתנש

 4 םייח דיגתו  תיבל תיבמ ךלת הזה אשונ ב ?המ עדוי התא ,בישקת ע:”ח. צורי, רה

 5  םר לוקב הז תא  רמאו ינאו ןרקש התאש  דיגא ינא לבא ,ןרקש ירוצ

 6  .תמאהת א רמו א התא זא קר הפה תא רו גסת התא ,ןרקש התא יכ

 7 .הכול הז

 8  בסופו של דבר  .תודבועה םע דדומתהל תע דל ךירצ התא לבא .רדסב צ. אבישר:

 9 . ןוירוטברסנוק םקויש  תוריחבה ברע תרמא התא

 10 . תאזה הנידמב  והשמ הרק .תאזה הנידמב  והשמ הרק זא ?המ זא ונ ע:”ח. צורי, רה

 11 . הנורוקל רושק אל הז ,אל :בישרצ. א

 12 .ןכש יאדווב ע:”ח. צורי, רה

 13 .רושק אל הז צ. אבישר:

 14 ? המ עדוי התא .בוזע ,ןו אג התא .רדסב ,רושק אל ע:”ח. צורי, רה

 15  תודיחי 4,000 ,םי שדח םיבשות ףלא 15 ריא שהל הצור התא המ לבא  י. גסר:

 16  ?ם ולכ ילב ,רפס יתב ילב ,םי דלי ינג ילב וסלכואש רויד

 17 , הלאש יל שי ,יל דיגת צ. אבישר:

 18  ,עובצ לקש מיליון 30ה יה ףסכה ,אוה אל  ,ךל רמוא ינא ,היה ףסכה י. גסר:

 19  .הפ זה לע  םתעבצה םתאו מיליון 16

 20 ,בירי ,בירי צ. אבישר:

 21 .ריבסהל יל  ןת ,שנייה .סיפה לעפממ י. גסר:

 22 ,לכ םדוק .אל צ. אבישר:
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 , סיפה לעפמ מיליון 16 י. גסר:

 2  ?ותוא מעניין  אל רבסהש ןיבמ אל התא ע:”רה ח. צורי,

 3 .םי בשותה תא מעניין הז ,אל י. גסר:

 4  .ןיבמ היה  אוה ןיבהל הצור היה אוה  םא .ןיבהל הצור אל אוה ע:”ח. צורי, רה

 5   ,הצעומ ירבח םג הפ שי י לואו םיבשותה תא מעניין י. גסר:

 6 , ויהת רמוא ינא צ. אבישר:

 7  הצור התא המ  .ןוירוטברסנוק ונינב אלו  ונב ונרזח ונחנא .היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 8 ?וישכע

 9  .סיפ ה לעפמ לומ םירבדה תא  להנמ ינא .עובצ היה הכול י. גסר:

 10 המל דיגתו קש המ עצרמה תא איצות יל וא ?וישכע הצור התא המ ע:”ח. צורי, רה

 11 ?ןוירו טברסנוקה לע רבדמ התא

 12 .ר מוא התאש המ םזילופופ  הז לבא .םזילופופ הז לבא :גסרי. 

 13  ירה םתא ,םכינש ל ילוא דיגהל ךירי צנא המ  הז .דואמ ינויגה הז ,אל צ. אבישר:

 14 , שארב םידמוע עגרכ

 15 . קדוצ התא ,היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 16 .הבר הדות צ. אבישר:

 17 .קדוצ התא ע:”ח. צורי, רה

 18 םהל וחמ צ םואתפש הלאה םינבמה  רמואו אב קר ינא .הדות צ. אבישר:

 19 תינכות הזיא ב ותוא םיננכתמש והשמ  הז םשגה רחאל תוירטפכ

 20  ךירצ זאו רויד  תודיחי ףלא הזיא םהל םיע יגמ םואתפ אל הז .שמוח

 21 ,בושלח
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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 םייניב תביט ח רפס תיב לש זרכמ םהל  עיגמ םואתפ הז לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 2 , מיליון 15 םוקמבש

 3 ( דחיב םירבדמ)

 4   ,עודי אל דחא רבד לבא ,ידוע  הכול ,אל ,יקיצ ,יקיצ י. גסר:

 5 ,עודי אל חטב צ. אבישר:

 6 , לש רפס תיבל האשרה  ךל ןתונ ךוניחה דרשמש י. גסר:

 7 הדוקנל עיגת  ,אוב ,אוב ?ךל תבאוכש הד וקנל עיגמ אל התא המל ע:”ח. צורי, רה

 8 ,דיגהל  הצור התא .ךל תבאוכש

 9 .יל עירפמ התא בישר:א צ.

 10 לע ןויד  םואתפ תחתפ המל ךל תבא וכ תמאבש הדוקנל עיגת ע:”ח. צורי, רה

 11 . ןוירוטברסנוקה

 12  ךל ןתונ ךוניחה  דרשמ םא .תיסיסבה הנב הב תועט הפ שי לבא ,אל י. גסר:

 13  ןומימ ךירצ התא ו תותיכ 15-ל האשרה קר  תותיכ 18 לש רפס תיבל

 14 ? ףסכה תא איבת הפ יאמ ,מיליון 6 לש םייניב

 15 .ך ייחב ?ותוא מעניין הז המ ע:”ח. צורי, רה

 16 . םיבשותה תא מעניין הז י. גסר:

 17 .ןיבמ אל ינא :בישרצ. א

 18   ?הלאה םיפוליסה הז המ י. גסר:

 19 םתיש ע אלש והשמ יל ריבסהל  ידכ לוקה תא םירמ התא צ. אבישר:

 20  ?םתבייחתהו

 21 . ונישע ונחנא ,אל י. גסר:
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 1 . רבדל ךישמת .אל ע:”ח. צורי, רה

 2 .ונחנא א ל ,השע אל ךוניחה דרשמ י. גסר:

 3  הללאי .יצחו לוק  דוע ששוקת ,ךישמת ,ךיש מת ,ונישע אלו ונבייחתה ע:”ח. צורי, רה

 4  .ונ ,ךישמת

 5 . תואבה תוריחבל ןיתמת צ. אבישר:

 6 .הללאי ע:”ח. צורי, רה

 7  ,יחכונ דחא ונל  שי .גרדושמ ןוירוטברסנוק  ונל ןיא עגרכ זא רוציקב צ. אבישר:

 8 ךירצ תוחפל ש הז לע יתיא םיכסתש חי נמ ינאו הפוצמ זא ?יקוא

 9  ?י קוא .םייקש הזב עיקשהל

 10 .הללאי .ןוכנ . עיגהל ליחתמ התא וישכע ע:”רהח. צורי, 

 11 . יל תערפה התא צ. אבישר:

 12  .ךישמת ע:”ח. צורי, רה

 13 דומילה  תותיכמ תחא ףאש ךל רשב מ ינא לכ םדוק זא .יקוא צ. אבישר:

 14  . קודבל תכלל לוכ י התא .הניגנ ידומילל המא תוה אל ןוירוטברסנוקב

 15ש י .םיניה תקלי נגינכב ךל רשבמ ינא הנ ה ,םויה רוסחמ שי ?יקוא

 16 הצור אל טו שפ ינא ,ריע תצעומ ירבח ד ועל בגא תועיגמש תונולת

 17 השקש םיבש ות ,ךילא םג עיגמ הזש חי נמ ינאל בא ,םמשב בוקנל

 18 שיש עדוי הת א זא .ךילא םג םיאב םה  ,ונליא קרם יאב אל םהל

 19 ,יעוצקמ אלו  יואר אל סחי לע םידימלת  םגו יםרוה ןוויכמ תנוולת

 20 .העוט התא זא ע:”ח. צורי, רה

 21   .העוט התא זא צ. אבישר:

 22 ריעב תונ ולתה לכ .הנולת םוש העיג ה אל ילא ,ואב אל ילא יכ ע:”ח. צורי, רה

 23 ?ןיבמ  התא ?הז תא טלוק אל הת א ונ .םכילא קר םיעיגמ
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 1 ? רומח הז המכ ןיבמ התא צ. אבישר:

 2 ןכש יל רמ וא התאו תונולת םיעיגמ  אלש ךל רמוא ינא יכ ,אל ע:”ח. צורי, רה

 3 .ילא העיגה אל  תחא הנולת דוע .םיעיגמ

 4 .יקוא צ. אבישר:

 5  םהל ונצציק אל  ולביק םהש הכימתה הנשה  ונחנאש עדוי התא ,אוב י. גסר:

 6 ,תו כימתב זוחא 40 ודירוה תו יושרשכ ,הכימתהמ לקש

 7 .קפיכה לע צ. אבישר:

 8 . םיכמתנ םיפוגל י. גסר:

 9 ,לק ש ףלא 660 לש הכימת הת יהשכ ,םיפתוש ונחנא זא ישר:צ. אב

 10 .ןוכנ י. גסר:

 11 אל הז וישכע . תיטסוקא תמאתומש דומי ל תתיכ ףא ןיא ינש דצמו צ. אבישר:

 12 , דיגהל לוכי אל התאו םי נש ןומה רבכ הז ,הנשהמ

 13 ,םתוא עמוש ינא  .םירצוי ,םינהנ ,םש םידמ ול ילש ןכשה לש םידליה י. גסר:

 14 ?םינהנ הז המ צ. אבישר:

 15 . תונולת םוש ןיא ?רבדמ  התא המ לע .תיבב םינגנמ י. גסר:

 16 . ונ ,רבכ הדוקנל  עיגת ,יקיצ ,הדוקנל עיגת ע:”ח. צורי, רה

 17 ירהו לש פאצו ו תצובק ,הצובק שי ,פיט ך ל ןתא ינא ?המ עדוי התא צ. אבישר:

 18 דבכתיש .המ ש הרוק המ תוארל יל אצ י הרקמב ינא ,רפסה תיב

 19 עמשתו המש  היהש המ לש תבותכתה תא  ךל ריבעהל דסומה להנמ

 20 םיאטבמ םג םה ו המש הכול ?יקוא ,םידימ לתהו םירומה תונעט תא

 21 .ה בוט יל םישוע אל םתא ,וב ישקת .םירוה לש תונולת

 22 ןגזמ לע הנו לת העיגה .םילפטמ ונחנא  ונילא עיגמש המ לבא ,אל סר:י. ג
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 1 לע הנולת הע יגה .ןגזמה תא ןקית םדא  ןב חלשנ דימ ,דבע אלש

 2 .הנולתה הלפ וט ,הקזחאהמ םדא ןב חל שנ דימ ,םיתורישב הליזנ

 3  לע ךתיא רבדמ  ינא ?יקוא ,תויסיסבה תוית שתה לע ךתיא רבדמ ינא צ. אבישר:

 4 ,דומיל תתיכ

 5  ? ךתוא עומשל תונלבס ונל ן יא המל עדוי התא ,עמשת ע:”ח. צורי, רה

 6 .רבדמ  התא המ לע עא יודל ינא י. גסר:

 7  ר זוחו הז לע רזוח  התא .רבכ יד .יחרזמ יסו י לצא הכול תא ונעמש יכ ע:”ח. צורי, רה

 8  .הז לע

 9 . השעא ינא הז תא םג צ. אבישר:

 10 . ונ הללאי ,רדסב ע:”ח. צורי, רה

 11   .השעא ינא הז תא םג אבישר: צ.

 12 .הצור  התאש המ השעת הללאי ע:”ח. צורי, רה

 13 תולהנת הב ףסונ לעניין יתוא ליבו מ הזה אשונה הרקמ לכב צ. אבישר:

 14  המ קודבל ךרו צה תא רתוי דוע ססבמש  עניין הזו ןוירוטברסנוקה

 15  העירייה רקבמ ל הז תא הנפמ ןבומכ ינאו  ,הזה דסומה ךותב הרוק

 16 לוש הדובע ה תינכות ךותל הז תא סי נכהל שאר דבוכב לוקשיש

 17  ונשרדנ ונחנא ו ללגבו הצקב אצמנ עגרכש  הזה אשונהו ,האבה הנשב

 18  הארתהב פחות או יותר ןירוטיפה עניין  הז המש הרוק המ תוארל

 19  ןיקצומ תירק  ריעה לש תיגוצייה תרומזת ה חצנמ לש דחא םוי לש

 20 , בגאו תרומזתה  חצנמ ?יקוא .דסומב רתוי ב ריכבה הרומהם ג אוהש

 21 . ךילעמ המוק ךל ש ןכשה הרקמב םג אוהו דובר:

 22   ?ודיל רג אוה י. גסר:

 23 . ונ ,ולש ןכש אוה ע:”ח. צורי, רה
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 1 ? ודיל רג אוה ? ודיל רג אוהש ךל רמא ימ י. גסר:

 2 .ןכ דובר:

 3   .ןיקצומ בשות אוה ,ןכ צ. אבישר:

 4 ,םיניינע דוגינ ב התא זא יכ םינכש ךל ויה י אלש יטרפ תיבל רובעת א. צורף:

 5 קר לכ םדוק ז א .הכרדמה ךותל שולפא ם ג ,אל ,שולפא םג ינא זאו צ. אבישר:

 6 , לוקוטורפה םשל

 7 התא ?רקש ל ךישממ התא ,ןרקש אי   ?הכרדמה ךותל שולגי ימ ע:”צורי, רה .ח

 8  ם ישנא רתוי םוי ו םוי לכ ?הז תא ןיבמ אל  התא ,ןרקש התאו ךישממ

 9 םהל ריעמ התא  ,הלילב םהל עירפהל קיס פת .ןרקש התאש םיניבמ

 10  ונל קפוד אוה המ  םילאושו ךכ רחא ילא םי רשקתמ םה .םידלהית א

 11 . הלאכ תועשב תלדב

 12 , םתוא רקבל אובא ינאש  םיצור םלוכ םהש ךל עדת בישר:א צ.

 13 .ןרקש התא ע:”ח. צורי, רה

 14 ,ה ז ירחא םויש םיעדוי םהו ר:צ. אביש

 15  רמוא התאש עד נ זאו עגר הפה תא םותס  הבוט השעת ,ןרקש התא ע:”ח. צורי, רה

 16 .תמא

 17 .וב רבוע ינאש  םוקמ הז םיתבל עיגת הת א םויהש הדיחיה ךרדה צ. אבישר:

 18   ?רמוא התא המ ע:”י, רהח. צור

 19  , ךתושרב ינא וישכע זא .ןכ צ. אבישר:

 20 ? ךלש ןכשה םע המ .ךישמת  ?ךלש ןכשה םע המ ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 21 ?יקוא .ילש ןכ שה לע רבדנ ונחנא וישכע צ. אבישר:
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 1 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 2  .ילש ןכשה לע צ. אבישר:

 3   .ןמזה ול רמגנ ,ואוב ,בוט י. גסר:

 4 ,א ל הז הנוסרפ .הנוסרפ לע  םירבדמ ונחנא ,םייח לבא דובר:

 5   .הנוסרפ אל שממ הז צ. אבישר:

 6 .הנוסרפ הז דובר:

 7 . הנוסרפ אל הז צ. אבישר:

 8 ? הפ םידבועב םינד .תמאב  ?םידבועב םינד ונחנא המ דובר:

 9 לע והשמ בב רעמ הפ התא  .טרפה תענצ  םג הז השנמש בשוח ינא י. גסר:

 10 .ןוירוטברסנ וקה לע רבד התא .הככ דב וע אל הז ,רטופש והשימ

 11 ? תושעל המ .וילע רבדל  יל רשיא תרומזתה חצנמ צ. אבישר:

 12  ?בתכמ ךל שי דובר:

 13   .םיאתמ אל הז ,תמאב י. גסר:

 14 ( דחיב םירבדמ)

 15 תא קודבל לוכ י ןאכ דחא לכו תרומזתה  חצנמ .ךישממ ינא רוציקב צ. אבישר:

 16  תכרעומ יכה בגא  ,הזה דסומב תכרעומ יכה  תומדל בשחנ ,ומצעב הז

 17 . םידימלתה דצמו  םירומה דצמ הדוהא יכהו

 18  .ה שוע התא המ הארת לבא י. גסר:

 19 .םייסל יל ןת צ. אבישר:

 20 , עטוק ינאש יל חלסת י. גסר:
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 1 .םייסל יל ןת צ. אבישר:

 2 אל ,ומצע  םדא ןבה הפ אצמנ אל ,ד סומה להנמ הפ אצמנ אל י. גסר:

 3 םירבד ה לעמ התאו ויהש תעמשמה  תדעו ירבח הפ םיאצמנ

 4 . הככ אלה ז .אל וא םינוכ נ םה םא שחנל םיכירצש

 5 . םוקמה אל הז לבא דובר:

 6 .קוידב י. גסר:

 7 . םוקמה הזש יאדווב ישר:צ. אב

 8 .םוקמה אל הז דובר:

 9 .יל עירפמ התא צ. אבישר:

 10 ,םוקמה אל ה ז ,ךל עירפהל ךישמא ינא דובר:

 11 . ךל עירפא ינא רבדת  התאשכ .ךל עירפא ינא זא צ. אבישר:

 12  .יל עירפת דובר:

 13 המ .םישנאל  םיענ אל הז .תמאב יקיצ  ,םישנאל םיענ אל הז לבא י. גסר:

 14 , ונחנאש ךל רמוא ינאש

 15 .דואמ םיענ צ. אבישר:

 16 .תמאב ונ ?ותו א ץימשמ התא ,הפ אל דס ומה להנמ ?הזב םיענ המ י. גסר:

 17 .תרוקיבה  לע ךל הדומ ינא לכ םדוק צ. אבישר:

 18 , הפל ותוא ןימזת ?ב יגהל לוכי אוה ?המ זא ונ י. גסר:

 19 . התא ותוא ןימזת צ. אבישר:

 20 .היעב ןיא :גסרי. 
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 1 . התא ותוא ןימזת צ. אבישר:

 2 .היעב ןיא ר:י. גס

 3  ךוניח לע רבדל  ונשקיב ונחנאשכ .םויה ר דסב הז תא םתיאר םתא צ. אבישר:

 4 , לע ונריבדשכ .ךוניח ה ףגא להנמ תא םתנמזה

 5   ,ףגאה להנמ תא זמיןהל םתיצרשכ לבא ,אל י. גסר:

 6 ( דחיב םירבדמ)

 7 השקבה תא  איצוא ינאש הצור התא .ה שוע התא המ הארת ,אוב י. גסר:

 8 .שרופמב םת שקיב .עיגי ףגאה להנמש  שרופמב םתשקיב ?םכלש

 9 .היעב יל ןיא צ. אבישר:

 10 . ןווכמ תנווכב הא רנכ ?הפ תשקיב אל המל י. גסר:

 11  .הצ ע יל ןתנ אקווד ירבח הנה צ. אבישר:

 12   .ךלש דבוע אל אוה דובר:

 13 ?המ י. גסר:

 14 ? ותוא ןימזת הת א המ ,ךלש דבוע אל אוה דובר:

 15  הפ .ותוא ושקיב  םה ףגאה להנמ תא וצר םה שכ .הז קר אל ,אל .ןוכנ י. גסר:

 16 . ושקיב אל םה ,המ

 17 ,עיבצנ ש וא םייסל יל ןתיתש וא צ. אבישר:

 18 .ןמזה ר מגנ ,ונ ,םייס הללאי ,בוט י. גסר:

 19  תא דירומ הת א יתמ ?םיסימה תא דירו מ התא יתמ .םייס ,םייס ע:”ח. צורי, רה

 20  .הפי אל הז ,ו נ ,תמאב ונ ?רבכ םיסימה

 read my lips.   21 י. גסר:
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 1 אשונה לע רבד ל הצור ינא לכ םדוק זא .י קוא .read my lips .יקוא צ. אבישר:

 2 לש ןושאר ה לגב ,תרומזת חצנמ ותו א יבגל ןושארה לגב .הזה

 3  עייסל ךישמהו  בדנתהל ךישמה אוה .ת"לח ל ותוא ואיצוה הנורוקה

 4  אוהו ת"לחל ות וא ואיצוה בוש ינשה לגב  .הנורוקה ןמזב םידימלתל

 5 לגה םייתסהו  םידומילה תנש הליחתהשכ ו עייסלו בדנתהל ךישמה

 6  ולב ותכ היה  ךכ יכ דמלל ידכ ולש דומי לה תתיכל עיגה אוה נישה

 7. אובלא ל ושל  םידימלתל ורמאש ול ררתב ה זוא תעושה תכרעמב

 8  .עומישל ןומ יז ול וחלש ,תאז קר אלו

 9  ,ךל רמוא ינאו ם יטרפה תא קדובש ימו ןומ יזה תא ארוקש ימ וישכע

 10 יפוא עלב עניין הז יכ םיטרפל בישקתש  עיצמ ינא ,לודגה ףרוצ רמ

 11  שיגר היהת זא ם דא חוכ לש םיאשונב םג ק סעש ימכו קהבומ ירוביצ

 12 . םירחא לש תוקוצמל םג

 13  םירוה דצמ תונו לת לע ןויד תשקיב התא ,ה שוע התא המ הארת בלא י. גסר:

 14  ,הככ דבוע אל ה ז .פרסונאלי רבד הלעמ  התאו קונסרבטוריוןה לע

 15 ,דובכה לכ םע

 16   .פרסונאלי אל הז שר:צ. אבי

 17 , ונחנאו ןמזה ךל רבע י. גסר:

 18 . יל םתערפה םתא צ. אבישר:

 19  .תש קיב אלש והשמ לע וישכע  רבדל לוכי אל התא לבא י. גסר:

 20 .ןמז ה רבע הערפהה ירחא םג דוברת:

 21 ,החילס אבישר: .צ

 22  ןויד תשקיב אל  ?םיארוק ךיא הבלס .הבלס  לע ןויד תשקיב אל לבא י. גסר:

 23 ? היעבה המ .וילע

 24  יל ןתית התאו  יל עירפמ התאו קונסרבטוריוןה לוהינ לע רבדמ ינא צ. אבישר:
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 םייניב תוערפ ה ךל ויה התא .יתרמאש  המ תא םייסל תוקד יתש

 2 .םייניב  תוערפה ויה ריעה שארלו

 3 ? אל וא הנונראה  תא דירומ אל התא המל  דיגת ףוסב התא ,יל דיגת ע:”הרי, רח. צו

 4 . םוי רדסל תולעהל  תשקיבש המ אל הז לבא י. גסר:

 5 ? ךל ריבסא ינאו ךכ רחא ךת יא בשא ינאש הצור התא צ. אבישר:

 6 . תעדל םיצור םלוכ  ?ךכ רחא המל .וישכע ,אל ע:”ח. צורי, רה

 7  .םוי  רדסל העצה הז תא הלעת צ. אבישר:

 8  .תח טבה התא ?הלעי ינא .אל ע:”ח. צורי, רה

 9  .םי דימלתו םירוה דצמ תונול ת לע שקיב אוה .ןיבמ אל י. גסר:

 10 ,דירודכל  תתל תחטבה ,לסרודכל תת ל תחטבה ,תחטבה התא ע:”ח. צורי, רה

 11 ?תחט בה אל המ .טסופמוקה תא  רוגסל תחטבהו תחטבה

 12  ,הבישי להנל רו מא ךיא עדוי ירה התא ,טב שה ןקז התא ,עדוי התא צ. אבישר:

 13  ?תושעל המ .יל  הראשנ הקד ,םייסל יל ןת  ?יל עירפמ התא המל זא

 14 . רבכ העש רבדמ התא ע:”צורי, רה .ח

 15   .תורמגנ אלש םיי ניב תואירקב עירפמ התא צ. אבישר:

 16 . תועש רבכ רבדמ אוה דוברת:

 17 .שקי ב אוהש המ אל הז םג ,אל י. גסר:

 18 אלש לו כי אל חצנמה לביקש ןומי זה תא ארוקש ימ רוציקב צ. אבישר:

 19  ךיא .ול הרוק ה יה הז םא ומצע לע בושחל  אלש לוכי אל ,םמוקתהל

 20 םיקדצומ אל  םירוטיפ קידצהל ידכ םא  שיגרמ היה םכמ דחא לכ

 21  לש ןברס אוהש  ?שונא תויעב ןיאשכ שונא  תויעב ול שיש םיבתוכ ויה

 22 לש תונולת  וילע שיש .תוכמסל בריס  אל םלועמ אוהשכ תוכמס
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 והשימל הנפש  דחא דימלתו הרוה וליפא  ןיאשכ םידימלתו םירוה

 2 .וילא וא םכמ

 3  , בשקה אולמב ןי זאהלו ךל בישקהל םילוכי  ונחנא דובכה לכ םע לבא י. גסר:

 4   .ךל ביגיש וא תובושת שייתן םדא ןבה הפ בשוי אל

 5 .תלביק אל לב א ךל יתעצה ,היעב יל ןיא צ. אבישר:

 6 ?וישכע ונילא ר ושק הז המ לבא ,הצור הת אש המ דיגהל לוכי התא י. גסר:

 7 זאו תובושת  ןיתשי דסומה להנמ תא ןי מזהלו עיבצהל ךל יתעצה :בישרצ. א

 8 לוכי אל ה תא זא ךלש קסעומ אל או הש ךל רמאו ץרפתה אוה

 9 . הצור התא המ  טילחת זא .ותוא ןימזהל

 10   .ךלש קסעומ אל אוה דובר:

 11 ( דחיב םירבדמ)

 12  .ונ  .םייסל ול ןת ,הללאי בוט י. גסר:

 13 . םייסמ ינא .הבר הדות צ. אבישר:

 14 ןימזת המ  ,ךלש קסעומ אל אוה לבא  .רבדיש ,היעב יל ןיא ,אל :ברדו

 15 ?ותוא

 16 . פריעהל ךישממ התא לבא צ. אבישר:

 17   .לעניין אל רתה מדבא  יכ ךל עירפמ התאש חטב דובר:

 18 .היה אל םלוע מו חצנמה לע הנולת םוש  ןיא רוציקב .םייסל יל ןת צ. אבישר:

 19 .םיירקש ויה  עומישה לש ןומיזב ולעש  םינועיטה לכ מרתזאת או

 20  םיחכונ ויהש להנ מה דעוה ירבח תא ולאשת  ,יתוא ולאשת לא וישכע

 21 לע ןנולתהש  דחא םדא ןב לע עיבצהל  םיעדוי אל םה ,עומשיב

 22  דעוהי רבחש  םוקמב ברה ירעצלו .ןיקצו מ לש תיגוצייה תרומזתה

 23 םהל היה אל  ,תרקבמה ,תקדובה ,תחקפ מה תוכמסה ויהי להנמה
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ינויל ורשיא ם ה זא ריוןרבטוקונסה להנ מ לש תוכמסב עוגפל םיענ

 2  ת א הנורוקה רבש מ לש עויסב םידומילה תנ ש תליחתב רטפל ינומעש

 3  ןוידה ינפל הברה  ,קונסרבטוריוןב תכרעומ  יכה תיעוצקמה תוכמסה

 4  ןירוטיפ ידכל  לגלגתה הזש ינפל הברהו  עומישה ינפל הברהו הזה

 5  ינא.םיטרפ תא  קודבל היה רשפא דועשכ ,ב רעה הפ הזה ןוידה ילכדו

 6  אוהשכו קונסרבטוריוןה להנמל ישיא ןפואב  תטרופמ העדוה יתחלש

 7  ,םייח , ךילא יתינפ ינא יל הנע אל

 8 ( דחיב םירבדמ)

 9 ,םייחל  יתינפ ינא .יל עירפמ התא צ. אבישר:

 10  .הכול הז .םיסימה תא דירומ  התא יתמ תעדל הצור ינא ע:”ח. צורי, רה

 11 הלאה ם ירבדל תתנ הז תא תרשפא ש עגרבו תמלעתה התאו צ. אבישר:

 12 .הדות .םכל  הדומ דואמ ינא .ריהצהל  רשפא הז לעו ,לגלגתהל

 13   .הדות .ךל הדות י. גסר:

 14  ?םיר וטיפה לע ול תמתח התא דובר:

 15 ?המ י. גסר:

 16 ?ם ירוטיפה לע תמאתה חת דובר:

 17  .בוט .הצו ר אוה המ א יודעל .םדא ן בה תא ריכמ אל ,א יודעל י. גסר:

 18 ארקנש הזה  םורופב הפ בשוי םינש הבר ה יד ינאש ןייצל בייח ינא י. מרקוביץ:

 19  אלם ייחבו םדא  לש ופוגל אשונ הפ ןודנ אל  דוע םייחב ,ריעה תצעומ

 20  יםרבד הז ,הדעו  לש עומיש לש יתעמשמ אש ונ והשזיא ןוידל הפ הלע

 21 תענצל ש  יםרבד זה ,ריע ל"כמנ לש ים רבדה ז ם,דיבוע דעול ש

 22  ,דיגיו השימש וי שכע הפצמ אלף א ירה .םי יוסחש םירבד הז ,טרפה

 23  ךיא המו השע  אוה המ דיגי אובי ,תומש  ךירצ אל ינא ,הנשמ אל

 24  .השע
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .טטרחמ אוה צ. אבישר:

 2  ול ןת זא ךל עיר פה אל אוה אקווד ,ךל עיר פה אל אוה .םייסל ול ןת י. גסר:

 3 .םייסל

 4 העצה הפ הלע מ יתייה ינאש םכמצעל ור את הזה בעניין הפ וישכע י. מרקוביץ:

 5  ,קית הלביקש הצ עומ תרבח ונברקב הפ תב שוי :הככ תרמואש ןוידל

 6 יניינע לע הנו ממה קית ,קית םע תוריחב ל התיא וכלהש רכוז ינא

 7   .ריעב םישישקה

 8  אל תא המל ,ךי רצ ינא שישק וישכע ינא . ילא תרשקתה אל םעפ ףא ע:”צורי, רה ח.

 9  ךירצ ינא םא  ,ןוזמ ךירצ ינא םא ,רדסב  ינא םא לואשל תרשקתמ

 10   ?הרק המ .והשמ

 11 ? שורפל הצור התא צ. אבישר:

 12 יתשרפש דיגהל  ידכ 104 ליגב שורפא ינא  ,ב"הרא אישנ 78 ןב ןדייב ע:”רה ח. צורי,

 13  .שארל הז תא  םכל וסינכת .ינמז םרט

 14 . לבא יתמייס אל ינא י. מרקוביץ:

 15 ?תרשקתמ  אל תא המל .ילא הרשקתה  אל איהש יל תרכזה ,אל ע:”ח. צורי, רה

 16 ךירצ ינא  םא ,רדסב ינא םא ,ימולש  המ ילאשת ,ילא ירשקתת

 17 .םול כ .והשמ םא ,ןוזמ תליבח

 18 ( דחיב םירבדמ)

 19 ?רשקתהל  לכי אל םהמ דחא .םיבדנת מ ףלא ול היה ,הז קר אל דובר:

 20  יאוולה רונג הא ל .רונג האל תלאוש ,הלו ז הקיטילופ השוע תא המ ע:”ח. צורי, רה

 21  תא הילע .ןיקצו מ תירקבו תאזה הנידמב  רונג האל המכ דוע יל ויהו

 22  רונג האלל יכלת  ,הצימשמ דמ-ברב תבבות סמ םויה לכ תא ?תלאוש

 23  ,והשי מש תוארהל הצור תא המ  .השוע איה המ יקדבתו
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ( דחיב םירבדמ)

 2 . הרשקתה אל אי ה ילא המל לאוש ינאלא,  ע:”ח. צורי, רה

 3  .שפי טה ןופלטל וא ךלש םכחה  ןופלטל תעדוי אל איה יכ צ. אבישר:

 4  איהש הצור ינא  לבא ,הצור איהש ימ לא  רשקתת איהש ,בושח אל ע:”י, רהח. צור

 5 ?הרק המ .יב  ןיינעתתש ,םישישקה לע  תיארחא איה ,יב ןיינעתת

 6   .דחא ףאל וישכע דע יתע רפה אלש תמאב ?רשפא י. מרקוביץ:

 7 .הרפוע  לע רבדמ התא פוהו םדא ל ש ופוגל רבדנ אלש תרמא צ. אבישר:

 8 .רתו מ יל םג זא רתומ ךל םא י. מרקוביץ:

 9  ונניאש םדא ןב  לע רבדמ התא המ .הפ הרפ וע .הפ םדא ןבה לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 10 ?הפ

 11  ףוגה לבא עדוי  אל ינא לכשה .הפ אצמנ ףו גהשכ המכו המכ תחא לע י. מרקוביץ:

 12  .הפ אצמנ

 13 ( דחיב םירבדמ)

 14 ?יל ע ירפמ התאש בל םש התא י. מרקוביץ:

 15  התא ?הנונראה  תא דירומ התא יתמ יל  תונעל ןכומ התא ,יל דיגת ע:”ח. צורי, רה

 16  ?ךלש הדובעה  המ ?קסוע התא המב ,קסו ע התא המ יל דיגהל ןכומ

 17 ?ךתוא  קיסעא ינאש הצור התא צ. אבישר:

 18  התא .דבוע התא  המב תעדל הצור ינא תחא  םעפ ?יתוא קיסעת התא ע:”ח. צורי, רה

 19 . לואש ינא ?ריע שאר  רותב הדובע רודיס שפחמ

 20 . ךל רפסא ינא זא צ. אבישר:

 21 .רפסת ,ןכ ע:”ח. צורי, רה
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ,יל ןימאת צ. אבישר:

 2 , התא תחא םעפ ,פאטר טס רכומ התא תחא םעפ ע:”ח. צורי, רה

 3 . ךל הנעא ינא יל ןת צ. אבישר:

 4 . הנעת הללאי ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 5 .אובי  תונוישיר אביימ אוה ילוא . גסר:י

 6 .השוע ינא המ הארתו סנכ www.youngacademy.co.il סנכת צ. אבישר:

 7 .יתנבה ע:”ח. צורי, רה

 8 ינא ךתוא  קיסעא ינאש הצרת םאו .ה מכ ןיבמ דחא רבד קר הז צ. אבישר:

 9  .ךתוא קיסעא

 10  ,הקיטילופל  ךתוא סינכהו טקיורפה ת א לטיבש ימ רותב אקווד דובר:

 11  תא הצור ינא י ל רמוא התא זא הקיטילופ ל יתסנכנ הז ללגב ינא ,ןכ צ. אבישר:

 12   .יתוא תסנכה התא ?הז

 13 . אובי תונוישיר  אביימ אוהש יתבשח ינא י. גסר:

 14  ?כול להיותי הז .אובי תונוישיר  אביימ התאש רמוא אוה ע:”ח. צורי, רה

 15 ( דחיב םירבדמ)

 16   .רזוח ףכית ינא ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 17  ונ .עוריא ול שי  םדא ןבה ,תמאב ה'רבח  ,םדקתנ ואוב ,הללאי בטו י. גסר:

 18 .םייסת ונ ?תר מא עוריא ךל היה .םייס

 19 . עוריא יל ןיא ,אל י. מרקוביץ:

 20 .םייסת ,בוט גסר: י.
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 המר יושבת פוא אניו ?עוריא היהיש יל  המל ,םיערל היהיש עוריא י. מרקוביץ:

 2 עדוי אל ,תוצצ פב ןופלטב םויה לכ תקחש מ ,אסיכ תממחמ יהשימ

 3 םישדוח 9  ,8 וישכע ונל היהש עדוי ינ א .הלאה םירבדה לכ ,המ

 4 םעפ יתיאר אל  ,םיאב םישישקה ,הנורוק  לש בצמ םע םיבשוי ונחנא

 5  תא גציילו םישי שקב לפטל התנומש ריע ת צעומ תרבח הבשיש תחא

 6  ,בדנתהל הנכו מ ינא תרמואו החוורה ףגא ל דיגהל האב ,םישישקה

 7 לא .ריעב  םידדובה ןעמל ,ריעב םישי שקה ןעמל והשמ תשולע

 8 אלש ימ ילואש  טילחנו ןוידל הלאכ םירבד  הלענ םג ילוא זא .יתיאר

 9 הפ להנמה רק לל .הצעומהמ ףועי םג  יוארכ ודיקפת תא אלממ

 10 לכ ,םידבוע ?ם ידבוע לש םיניינע לע רבדל  המלו םידבועל ש םיניינע

 11 םיכירצ עומיש  לוועדות רושקש המ לכ ,ם ידבוע יניינעלר ושקש המ

 12ו  א תאזכ היעב ו השימל שי םאו ,תושרה תר גסמ ךותב הכול רגסיהל

 13 ,םורופ אל הז  ריעה תצעומ .טפשמ יתב  לארשי תנידמב שי חרתא

 14  .תושרה  ידבוע אל הז הפ םג ,אל סר:י. ג

 15 .םיישיא םיא שונל םיעגונה םיאשונב ןו דל םורופה אל הז .החילס י. מרקוביץ:

 16 ינימ לכב ם יחפוקמ דואמ םינכשה מכ  יל שי ינא םג ,וליפא םגו

 17 בשויש הז זא  .ןוילד הפ הםלש יםאשונה  את איבא לא ינא םיניינע

 18  ,לוש ןכשה םש

 19 ( דחיב םירבדמ)

 20 ,רד סל העצה דוע ךל שי התא י. מרקוביץ:

 21 ,יסוי י. גסר:

 22 . הפה תא םותסתש יאדכ י. מרקוביץ:

 23 .םדקת הל םיבייח ,ךתושרב יסוי י. גסר:

 24 ( דחיב םירבדמ)
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 לש אל אוהובד עה ,ןבויש שיגדהל הצור  קר ינא .םדקתהלחייבים  י. גסר:

 2 יפל ,המצע ינפ ב תיטפשמ תושי איהש הת ומע לש דבוע הז ,תושרה

 3 אלה ז לבא .ע ומיש ול היהש יקיצמ ןיבמ  ינאש המ םילהנ הארנכ

 4 .םדקתנ  ואוב ,בוט .עגרכ םדא לש  ופוגל םירבדמ אל ,העניין

 5תובא הצעה לסדר היום של המשנה לראש העיר מר יוסי   .8

 6-הקנס על אי איסוף צואת כלבים ל מרקוביץ, דיון בנושא העלאת  

 7ות  חמרת הפיקוח לאור ריבוי התלונת וה₪, במקביל להגבר ,5001

 8 ופניות התושבים בעניין זה 

 9  ןויד ,'ץיבוקרמ  יסוי רמ ריעה שארל הנשמ ה לש םויה רדסל העצה י. גסר:

 10  ליבקמב ₪ 1,500-ל םיבלכ תאוצ ףוסיא יא  לע סנקה תאלעה אשונב

 11 םיבשותה תו ינפו תונולתה יוביר רואל  חוקיפה תרמחהו תרבגהל

 12 . יסוי השקבב .הז בעניין

 13  ,תמאב וב  שיש יתימא אשונ הנה זא י. מרקוביץ:

 14 ( דחיב םירבדמ)

 15 .יל עירפתה מא י. מרקוביץ:

 16  .השקבב י. גסר:

 17  םיבשותה דצמ  תובר תונולת וילע שי תמא בש אשונני אומר שיש א י. מרקוביץ:

 18 קר אלו תאזה  העפותה םהל העירפמ םי בשות דואמ הברה תמאבו

 19   .םיבלכ תאוצ ל ש הזה אשונה הז תובוחר  הברה ,םיוסמ דחא בוחרב

 20 הפיכאה תא  ונרבגה םינורחא העברא  ,השולש ,םיישדוחב ונחנא

 21  ,דואמ הלודג תוח "וד תומכ ויהש תמאב םי אצומ ונחנאו הזה אשונב

 22 םישנאהש  הארנכ .עירפמ אל הז םיש נאל ,קיפסמ אל ןיידע הז

 23 זיזמ אל האר נכ לקש 750-ש הזכ ימונו קא ויצוס בצמב ןיקצומב

 24 תא תופיילו  לקש 1,500-ל סנקה תא תו לעהל עיצמ ינא זא .םהל

 25 םירומאש םימר וגה לצא הזה אשונב לועפל  יטפשמה ץעויה לש וחוכ

 26 . ךלהמה תא עצבל
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 1  ?תיטפ שמה הקלחמה לש הקידב ל הז תא ריבעהל דעב ימ י. גסר:

 2  .םויה רדסמ  הז תא ריסהל הצור ינא א. צורף:

 3 ?המ י. גסר:

 4 .העצהל תודג נתהה תא קמנל הצור ינא א. צורף:

 5  .וישכע אל י. מרקוביץ:

 6 . דגנ עיבצת זא ,הזל ריבעהל  םא םיעיבצמ רבכ ונחנא י. גסר:

 7 רתוי אל ייקח  הז ,הקד יל ןת .דגנ המ ל ריבסהל הצור ינא ,אל א. צורף:

 8 .הקדמ

 9 םישוע הז .םויה  רדסמ העצהה תא דירוהל  שקבל לוכי אל אוה ,אל י. מרקוביץ:

 10 , םיליחתמש ינפל

 11   .בל םש אל אוה ,יתשקיב א. צורף:

 12 ?ךלש העצה ה תא תילעה .יתנבה אל ע:”הח. צורי, ר

 13 .ןכ י. מרקוביץ:

 14 ? ךל תונעל הצור והשימ ע:”ח. צורי, רה

 15   .םויה רדסמ העצה ה תא דירוהל הצור אוה י. מרקוביץ:

 16 . הילע תונעל קר לוכי ה תא ,דירוהל לוכי אל אוה ע:”ח. צורי, רה

 17 .תעמש אל  התא ,םדוק יתשקיב ינא א. צורף:

 18 .עמש  אל דחא ףא ,אל ,אל ,אל ע:”י, רהח. צור

 19 . ןאכ תייה אל התא א. צורף:

 20 אל דחא ףא ו עמש אל אוהו עמש אל א והו עמש אל אוה םג לבא ע:”ח. צורי, רה
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 1  המ ול תונעל לו כי התא ,הז תא דירוהל לו כי אל התא ?המ זא .עמש

 2  .הכול הז  ד.גנ עיבצהלו הצור התאש

 3 .דג נ עיבצא ינאו ול הנעא ינא א. צורף:

 4 ?המ :ע”ח. צורי, רה

 5 ? ול תונעל הקד רשפא א. צורף:

 6 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 7 ינא ,הלעמ 'ץ יבוקרמ יסויש היעבב לזלז מ ינאש ןוכנ אל ןבוי אלש א. צורף:

 8 הפש ןושארה  ןורתפה אל הז רמולכ ,ןור תפה אל הזש בשוח טושפ

 9 המכ דועב  קמנא ינאש העצהל רבחתמ  ינאו .שמתשהל םיכירצ

 10 יאדכ םיבשו ת לע סנק םיתישמ ונחנאש  ינפלש בשוח ינא .תוקד

 11 אל ינא וישכע  .ךלכלל אל םילכה תא םהל  תנתונ ריעה םא קודבנש

 12  בוחרב ןימז חפ  ןיאש הזש בשוח אל ינא  ,תוירחאמ בשות ףא רטופ

 13 םע תיקשה  תא קורזל וא םיבלכ תאו צ ריאשהל שרפאש רמוא

 14 םילידגמ ,םיס נוק ונחנאש בל לפניא .םו קמ לכב בלכה לש האוצה

 15 יבחרב םיאצ מנש םיחפה תא תוברהל  יאדכ ילוא 2 יפ סנקה תא

 16  ,ריעה ראשב ם ג לבא םייפיצפס תובוחר  לע רבדא ינא ףכית .ריעה

 17 . ךילא םיעיגמ ףכית זא י. גסר:

 18 ,זא רזוע אל  הז םגש הארנש ירחא קרו א. צורף:

 19   .ךילא םיעיגמ ףכית לבא . גסר:י

 20 ?וישכע םמת ימ התא ,תמאב יל דיגת ע:”צורי, רה ח.

 21  .אל :א. צורף

 22 םינש המכ ינ פלש ךל ריכזא ינא .םולכ ך ל רוזעי אל ,םמתימ התא ע:”ח. צורי, רה

 23 םהל ונסנכה  טאל טאל .םיבבותסמ וי ה אל םה תיקש םע וליפא
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 1  ,שארב

 2 . תויקש םהל תמש וליפא דובר:

 3  םה .הנשמ אל , ונלש וא םהלש ,תיקש םע  םיבבותסמ םה ,הז קא רל ע:”, רהח. צורי

 4  םיכישממו חקפ  ןיאש םיאור ,הנימי םילכ תסמ ,הלאמש םילכתסמ

 5  ינא זא .אל דחא  ףאל ?בלכ לש האוצ םירה ל םיענ הז ימל יכ .האלה

 6 גוז ונל שיש , ילוא ונב םיפוצש הלאל עיד והלו ךל עידוהל הצור קר

 7 4 ,3 תוחפל שי  םוי לכ ךל רמואי נא םויה ו הזל קר דעוימש םיחקפ

 8 שי ,םלוכ ת א סופתל םילוכי אל ונחנא  לבא .םיבלכ לש תוח"וד

 9 רשפא יאו םי חקפ הברה ךכ לכ ונל ןיאו  ריעב םיבלכ 5,000 טעמכ

 10 םהלש בלכה תא  םיאיצומש םיבלכ ילעב ש יו חקפ םישל בלכ לכ דיל

 11 ,הלילב 12-ב

 12 . ותוא םיררחשמ וליפא י. מרקוביץ:

 13   ,תונולת שיו רקובב שמ חב םיאיצומש הלאכ שיו ע:”צורי, רה ח.

 14 . קדוצ התא ,םייח א. צורף:

 15 ,ךיר צ אל ינא זא .הכול הז זא ע:”צורי, רהח. 

 16   .עגרכ רוזעיש המ  אל הז סנקה תא ליפכהלש  יתיא םיכסמ התא לבא א. צורף:

 17 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 18  המ זא ,הלילב 12-ב ותואס ופתת אל התא  סנקה תא ליפכת םא ירה א. צורף:

 19 ?הנשמ הז

 20 םויש כול להיותי .חוטב היהת לא ?המ עד וי האת ,ןיבי אוה זאלא,  ע:”ורי, רהח. צ

 21 .הלילב  12-ב םג חקפ םישנ דחא

 22  .ול ידגהו םיוסמ הבוגב תוסנק  םע וליחתה הנורוקב םג י. גסר:

 23 3 רמוא התא  ?הפיכא הזיא .1,500 בוזע  ,הפיכא ןיא ונלש היעבה א. צורף:
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 .הנש ה תליחתמ תוח"וד 3 ןיאב ש חוש ינא .םויב תוח"וד

 2 . העוט התא ,ךל תוארהל לו כי ינא .העוט התא זא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 3 ,םיחקפ ינ ש ונל שי ?רבדמ התא המ י. גסר:

 4 ? תושעל המ ,העוט  התא לבא הכול עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 5 , קר בכר םע םיחקפ ינש י. גסר:

 6 ,םמצ ע דעב םירבדמ םירפסמה י. מרקוביץ:

 7 תיטפשמה הק לחמל ,יטפשמה ץעויל הז  תא ריבעהל דעב ימ .בוט י. גסר:

 8 ?הקידבל

 9 ? ונתינ תוח"וד המכ ן וידה הז םא ,תוח"וד המכ צורף: א.

 10 ?דגנ ימ י. גסר:

 11  הריבס העצה ו ז םא קודבל םגש וא הז תא  תונשל איה העצהה לבא צ. אבישר:

 12 ? הריבס אל וא

 13 . רבד םוש קודבל ךירצ אל י. מרקוביץ:

 14   .םיטביהה לכ תאק ודבנ י. גסר:

 15 ,תא תו נשל עגרכ ךתוא םיכימסמ א. צורף:

 16 .םויה קר  .תוח"וד 4 ונתינ דבל םויה ע:”הח. צורי, ר

 17 ? עיבצהל רשפא ,הללאי י. מרקוביץ:

 18 ?דגנ ימ .בוט י. גסר:

 19 .הפי ע:”ח. צורי, רה

 20   .ןיא ?ענמנ ימ י. גסר:
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 1 ,סנ ק דגנ ועיבצה השדח חור י. מרקוביץ:

 2  רמ רי עה שא רל הנ שמה  לש  רדסל העצה,  םויה רדסל  8 'סמ ףיעס

 3    טרופמכ  ץיבוקרמ יסוי

 4   ןיא -םיענמנ, -ועי בצה  דגנ , -ו עיבצה דעב

 5 ( דחיב םירבדמ)

 6היום של המשנה לראש העיר מר יוסי  תובא הצעה לסדר   .9

 7י )סוציו אקונומי( של קרית  חברתמרקוביץ, דיון בנושא הדירוג ה

 8 הרשות קציב  מוצקין והשפעתו על ת

 9 ץיבוקרמ יסו י רמ ריעה שארל הנשמה  לש םוי רדסל העצה אבות י. גסר:

 10 ןיקצומ תי רק לש (ימונוקא ויצוס) ית רבחה גורידה אשונב ןויד

 11 . יסוי השקבב .תו שרה ביצקת לע ותעפשהו

 12 ויצוסה  גורידה אשונ ,התוא םיריכ מ ונלוכש היעב תאז .בוט י. מרקוביץ:

 13 הברה לע עיפש מ בסופו של דבר ץראה יב חרב םיבושי לש ימונוקא

 14 רקיעב ,יפ סכה אשונבו ילכלכה אשו נב רקיעב ,םימוחת דואמ

 15 תופתתשהב  וא לבקל םירומא ונחנאש  ןוזיא יקנעמ ,םיקנעמב

 16 םהב םיפתתש מ ונחנאש םיארוק תולוק  ינימ לכב ונל שיש גני'צמ

 17 .המודכו

 18  .םירבדמ ונחנא  המ לע ןיבנש קר האוושה  ךרוצל םתס הצור קר ינא

 19 םג תלבקמ אי הו קנע הישעת רוזא הל שי ש אתא תירק ומכ עירייה

 20 ןושאר ומכ עירייה  .6 ימונוקא ויצוס בצ מ ,קוקיזה יתבמ הנונרא

 21 ליבקמ 7 ימו נוקא ויצוס בצמ ,קנע היש עת רוזא םהל שיש ןויצל

 22  .6 ימונוקא וי צוס ,ןמציו ןוכמ םע ,הישע ת םע ריע תובוחר .ונלשל

 23  ,4 וכע ,םי תירק  .ונומכ 7 התעשייה רוזא  ,ןוירקה םע קילאיב תירק

 24 ליבקמ 7 הפ יח ,5 למרכה תריט ,7-ל ה נורחאל ןוקית ולביק רשנ

 25  .ונילא

 26 ןח אצמ דואמ ש דחא רבד דוע שי .ןויגי ה לכ רסח אוה הזה רבדה
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 1 תא הלעמש  םירטמרפה דחאש םיטרפ ל יתדריו יתארקש ייניעב

 2 םיבשותה  לש ןוצרה תועיבש אוה תו ימוקמ תויושר לש גורידה

 3  לבקל הצור ינא  הז תוכזב לכ םדוק זא .ריע ה לוהינמו ריעה תלהנהמ

 4  חמש דואמ ינא  ,טושפ ארונ רבד ןיבהל הפ  ךירצ לבא .9 ונל עיגמ ,9

 5 יבגל םי שועש רקס לכבו תולאש לכ ב ןוצר יעבש םיבשותהש

 6 .ריעב םהל יש ש המו ריעה תולהנתה

 7  יכ .םישפוטמ שמ מ םהש םינוירטירק הפ ש י אוה רחאה אשונה יבגל

 8 וא רטמל וא  םיוסמ תיבמ הנונרא םיבו ג אל ונחנא ירה ,ןכתי אל

 9 ןיב ,םלוכש או ה בצמה .רתוי חיוורמש וה שיממ רקי רתוי רדב לכל

 10 ימ לע ונחנא  ,ןוכנה אוה ךפיהה .ינע או ה םא ןיבו רישעהוא  םא

 11 אל ההובג הס נכה ול שיש ימ לע ,החנה  ול םינתונ הסנכה ואין לש

 12 .םלוכל הווש  איה רטמל הנונראה .רטמ  ותוא לע רתוי ונממ םוביג

 13 ללוכ ,יעצמא  לכב טוקנל ריעה ל"כנממ  ,ריעה שארמ שקבמ ינאו

 14  גרדמה יוניש , הלאקסה יוניש וא שורדל א ובל ,ךרוצ שי אם יטפשמ

 15  גורידה ,גורדשה ו גורדמה יונב ךיא לע יםר בדמש ההאל םינתונה לש

 16  ונחנא 6 הגרד ל ונתוא דירוהלו ונתוא תו נשל ידכו ימונוקא וציוסה

 17 נול ןיאש ,ו נל שיש תוסנכה רדעיה םוק מב לבקל םיצור ,םייביח

 18ו נחנא ובש  םוקמב תויהל ,תוהובג תו מרב חרסממו א הישעתמ

 19 תולוקב  םג ,יתרמאש ומכ םיזרכמ ב םג הרזע רתויים לבקמ

 20 יקנעמב ןבומ כו יתרמאש ומכ םיארוק  תולוקב .יחהסל ,םיארוק

 21  .השוט את ההצעה, פז .ןוזיא

 22 .הפי  .דעב םלוכ ?דעב ימ אוקי. גסר:י. 

 23  יסוי  רמ ריע ה שאר ל  הנשמ ה לש  רדסל העצ צה   םויה רדסל  9 ףיעס

 24   טרופמכ ץיבוקרמ

 25  , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 26  םוש בשוח ינא  םלועב םייק אל דוע ,תחא  הרעה תתל לבא בייח ינא ע:”ח. צורי, רה
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 1 קר .הביסמ  השוע איהו ימונוקא ויצו סה תא הל םידירומש ריע

 2 תאו נלד יר ולה יכד יתוא לאשו התא  םא ןכלו .לארשי תנדימב

 3 הרבעש םעפש  םירכוז םתא ירה ,הנידמל  הלעי הז ימונוקא ויצוסה

 4 מיליון 35 מיליון 15 םוקמב ונלביק  םואתפו 6-ל םואתפ ונדרי

 5 תירק הז  ימ ,עגר ואב םואתפש דע , ונל ונתנו ונל ונתנ םואתפו

 6 שי גני'צמב ב גא ךרדו .7-ל הרזחב ונל ול עה  ?םואתפ המ ?ןיקצומ

 7  .7 ונחנאש ללג ב ףתתשהל םילוכי אל ללכ ב ונחנאש םיארוק תולוק

 8 .םיארוק תולוק  דואמ הברהל םישגינ אל י. מרקוביץ:

 9  םדקל לכונולוואי הו תניוצמ העצה וזש ךל  דיגהל הצור ינא ,והז זא ע:”ח. צורי, רה

 10  וליפאש ריע שאר  הזיא היה יכ חי לא בטונ א ברה ירעצל לבא ,התוא

 11  .הסננ ונחנ א לבא .רבד םוש הזה בעניין ול רזע אלו צ"גבל שגינ

 12הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר איתי צורף, דיון   אתוב .10

 13יוסי בנאי ולאה גולדברג בעקבות תלונות התושבים  בנושא הרחובות 

 14 בפרט בנושא הצבת פסי האטה, פחים וספסלים לאורכםו

 15  אשונב ןויד ףרוצ  יתיא רמ הצעומה רבח לש  םויה רדסל הא הצעבות י. גסר:

 16בפרט  ו םיבשותה  תונולת תובקעב גרבדלוג  האלו יאנב יסוי תובוחרה

 17 .יתיא השקבב  .םכרואל םילספסו םיחפ  ,הטאה יספ תבצה אבנוש

 18  יתבשהש המל ת מאב רבחתמ הז .רצק בוש  הז תא השעא ינא .הדות א. צורף:

 19 תולועש תונולת  ,הטאה יספ יבגל תישאר  .יסוי לש העצהה לע םדוק

 20 עמשנ ,םתעדל  ,שי הליל ידמש יאנב יסויו  הזח הרפע 'חרב םיבשותמ

 21 ףדרמ ו השזיא היה םג יתנבהל .הז ה בוחרה לע םיצורמ ומכ

 22 ,העוטי נא םא  יתוא ונקת ,תועובש המכ  ינפל םש רבעש יתרטשמ

 23 .שיבכ ה לע וללותשהש םיבכר רמ ולכ .קוידב תוביס ןתואמ

 24 הנושארבו ש ארב הזש רורב תולילב רצ וי הזש שערה עגפמל טרפ

 25א  יה ,ארקנש ה מ הפל םהל הפ ינאו םהלש  השקבהו םדא ייח ןכסמ

 26 אוה ולש ךשמה הו יאנב יסויב הזה בוחרב  הטאה יספ םישל הטפשו

 27  ?ןוכנ  ,םויה גרבדלוג האל ארקנ
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 1 ? הזח הרפעב המל לבא דובר:

 2  ינא ,יאנב יסו י לש ךשמהל תונופש תוספ רמ םהל שי הזח הרפע יכ א. צורף:

 3  ינא ,הזח הרפ עב אל .יברעמה קלחה הז ח הרפע ,יאנב יסוי רמוא

 4 , הזמ םילבוס יאנב יסוי ל הנופש הזח הרפע רמאו

 5   .םשל תספרמ םהל שי ולי אכ הצקב ןורחאה הבניין י. גסר:

 6  ,ייניעב תאזה  הרדשה לכ םילספסו םיחפ  יבגל .הטאה יספ יבגל הז א. צורף:

 7 .רתוי הפי ה יהתו ךלת הארנכ םגו הפי  דואמ איה ,ייניעב קר אל

 8 ,אלו ט עמכ ונחנאשכ הנורוקה ןד יעב שגרומ הז חטב םויה

 9ל וטיה םהל ש םיתבהמ קחרתהל םילו כי אלו טעמכ םיבשותשכ

 10  יסוי 'חרבכלומר  ,תאזה הרדשה קוידב הז  ,תיבה רוזאב אוה םהשל

 11 .גרב דלוג האלב ךשמהבו יאנב

 12 רטמ לכ םישל  אל איה היפיצה םתסה ן מ ,הז םישקבמ םהש המו

 13 םילספסה ת ומכ תא לידגהל ,ריבגהל א לא ,חפ רטמ לכ וא לספס

 14 םש השועש  ימ רמולכ ,הלאה םירתאב  םג .םש שיש הפשאה יחפו

 15  תושעל הצורש ימ ו חפל והשמ קורזל הצורו  ולש םייחה לעם בע לויט

 16  חונל ,הגופה תח קל םעפ ידמוה זה בוחרה  ךרואל םש ולש רוסיה תא

 17  .לספס לע תשבלו

 18 בורק םילספס  םימש ונחנאש ךכמ תרצונש  תויתייעב שיש ןיבמ ינא

 19ה  זה בוחרהמ ק לחש בשוח ינא לבא .הנווכ ה אל וז זא ,םירוגמ תיבל

 20 יםננכותמש  םירוגמה יתבל אל םג ,םי רוגמ יתבל ךומס אל אהו

 21 סורפל דגנת הל הביס האור אל ינא הל אה תומוקמב ןכלו םלקו

 22 .הדות .םילספס

 23 ?המ וא העבצ ה ,וישכע הצור התא המ ע:”רה ח. צורי,

 24  .רדסב .אל י. גסר:

 25 המתנ"סים קרית מוצקין  רשת – 2019אישור דו"ח כספי לשנת  .11

 26  .2019 תנשל יפסכ ח"וד רושיא י. גסר:
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 1 , העצהה ?וליאכ הזל  הצעומה רושיא שקבתה א. צורף:

 2 .דבלב ןויד שק בתה .רושיא שקבתה אל י. גסר:

 3 ?המ ?המ ע:”הח. צורי, ר

 4 . רושיא שקבתה אל ר:י. גס

 5 . הז ליבשב רושיא םי כירצ אל ונחנא ,בוזע לבא ע:”ח. צורי, רה

 6 הזש ךממ עומש ל ךירצ ינא רושיא ךירצ ינ אשמ רתוי ?המ עדוי התא :א. צורף

 7 ?הרקי .הרקי

 8   .ךתעידיל הרק רבכ םי חפ .א יודעל ינא םילספס ע:”ח. צורי, רה

 9 .שי םיחפ י. גסר:

 10   .קיפסמ אל לבא שי א. צורף:

 11  רבדמ התאש הז ה בוחרב םישנא ללכב המש  םירג אל דוע .הרק רבכ ע:”ח. צורי, רה

 12  םע רובעל ךירצ  הז הטאה יספו ונישע הזח  הרפעב הטאה יספו .וילע

 13  ינאו .הטאה יס פ םישועו םיאב אל הז .הע ונת ןנכתמ םע ,הרטשמה

 14 הטאה יספ םי צורש 20 וא 4 וא 2 וא 1 שי  םאש ךל דיגהל הצור קר

 15  זאת אומרת .הט אה יספ ונל םתישע המ לי בשב םירמואש 20 דוע שי

 16 , םוקמ םושל םירהממ אל ו נחנא ןכלו .םשלו ןאכל הז

 17 , תושעל אל אוה ריע  שארכ ךלש דיקפתה לבא א. צורף:

 18 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 19  המכ רקס תושע ל אל רוביצ ירחבנכ ונלשו  ריע שארכ ךלש דיקפתה א. צורף:

 20 , םיצור אל המכו םיצור

 21 .םי שועש הדבוע לבא ,אל ,אל י. גסר:

 22 םהשכו הר טשמה םע דחיב העונת יננ כתמ שי הז ללגב לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה
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 1  אל ונחנא רושי א םינתונ אל םהשכ .םישו ע ונחנא זא רושיא םינתונ

 2 .םישוע

 3 ,המש ויהש  תויורחתה ללגב לבא ,אל א. צורף:

 4 , םכל עידוהל הצור ינא .רת וי תויורחת ןיא לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 5 . תיביסמ הפיכא םש שי י. גסר:

 6  םשה ךורב הפל  עיגה השולש ,םייעובש זאמ ש םכל עידוהל הצור ינא ע:”ח. צורי, רה

 7 םדא ןב אוה  לבא ,ללכ ךרדב רמוא ינאש  המ דיגא אל ינאש רטוש

 8  אוהו ישפוח תו ח"וד ןתונו הפ הפיכא השו ע אוהו יניצר דואמ דואמ

 9 ינאו אתא תרי קמ עיגה אוהו ינוריעה רו טישה לע םויה יארחא םג

 10 שרפ םדוקה  דקפמהש חמש ינא אלמ הפ ב הז תא רמוא ינא ,חמש

 11 דוע דיגהל הצ ור אל ינאו ךר דואמ היה א וה יכ רחא דיקפתל ךלהו

 12 הפיכא השעו אוה יל ןימאת וישכע הפל  עיגהש הזה רטושהו ,המ

 13 םע עסונשה ז  לש םירוהה דאח לש תיבב  וליפא היה רבכ אוה ,ללוכ

 14 הז ואה  .השדח העדוה דע הפש מער  םהל השעו הזה ירארפה

 15  הלאת הוינוכמ י צורמה תא קיספהש הז או הו יקוירקה תא קיספהש

 16  רטוש אוהם כי י יהח תאם בישותהל כ לעו  ילע לקה אוה ,שממי נאו

 17 ,דמ-ברב תוכ סמל לוכ ,אשונל כב הפיכא  השועו יניצר דואמ דואמ

 18  תמאב הלחתהב  זא .הצור אל קר התאש  המ לכ ללכו ,םיקסע ללוכ

 19 איבה אוה ד חא םוזה, ימ רתויך לד יגה ל הצרו ינא ,ןמ המש ההי

 20 םישובמא הש ע םשוד מעו םיפסונ הטרש מהמ תוחוכ איבהו מ"סי

 21  ועגרנ םה טאל  טאלו פרוע ברעמ ומכ ליתחה הזח הרעפש לי ןימאתו

 22 אוהש והשמ  השעוש ימלכל  הפיקת די  םוהי ששי יםניבמו םלכו

 23 . רחא הושימל עירפמ

 24  אל תהאש רמא  יטפשמה ןואגה הפ ,תחא  הרעה ריעהל הצור קאני ר ביץ:י. מרקו

 25  שי תקולחמב יו נש אוהש אשונ .ונלש דיקפ תב אל ,רקס תושעל ךירצ

 26 אלש ימ ,רפמב  הצורש י, מלספס הצור אשל  ימ ,לספס הצור ןכש ימ
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 1  רבד תשועל ךירצ  אלו קודבל ךירצו לואשל  ךירצ ןכל זא ,רפמב הצור

 2  צדב המש הלאה  םינואגה לש ןויגיהה הז  לבא .רחאל עירפמש דחא

 3  .ההז

 4  .ןיקצומ תירק  םיס"נתמה תשר 2019 תנש ל יפסכ ח"וד רושיא .בוט י. גסר:

 5 ,הת א ריעה שארו .תשרה ר"ו י ,תשרה ל"כנמ הפ אצמנ

 6  .ךלוה ינא ע:”ח. צורי, רה

 7 (א צי ירוצ םייח ריעה שאר)

 8 ןיא ?םדקתהל  רשפאש וא ח"ודב תולאש  והשימל שי הלאשה .בוט י. גסר:

 9 . תולאש ןיא זא ?תולאש

 10 תולאש םכל שי  .ץורל םיצור ונחנא לבא ךל  עירפמ ינאש יל רצ ,יתיא ע. זוהר:

 11 ?תוח"ו ד םיס"נתמה תשר אשונב

 12  הצעומה ירבח  ברקמ גיצנ הנומי יתמ ,תוח "ודה אשונב אל ,יתמ .ןכ א. צורף:

 13 , היציזופואהמ םג

 14 . קרפה לע אצמנ ע גרכש אשונל רושק אל הז ע. זוהר:

 15   .ךתוא לאוש ינא א. צורף:

 16  .קרפה לע אצ מנש ףיעסל רושק אל הז ע. זוהר:

 17 ?יל הנעת אל א. צורף:

 18 .םדקתנ או ב .ךל רפסא ינא ךכ רחא י תוא סופתת .ךל הנעא ינא ע. זוהר:

 19   ?ח"ודה אשונב  תולאש םכל שי ,ואוב בוט ר:י. גס

 20 .ןיא א. צורף:

 21  .הדות ע. זוהר:
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 1 (סנ כנ ירוצ םייח ריעה שאר)

 2קומפוסט מפרץ והגליל    – 2019דו"ח כספי לשנת שור אי .12

 3 המערבי בע"מ 

 4 יברעמה לי לגהו ץרפמ טסופמוק 2019 תנשל יפסכ ח"וד רושיא י. גסר:

 5 .יסוי השק בב ,ןכ ?תולאש שי .מ"עב

 6  שי ,םיבשחו םיצע וי ואיבה םלוכ .ח"ודה לע  רבסה הצור ינא ,יאדווב מרקוביץ:י. 

 7  הצרו ינאו הלה נה תבישיב הזה ח"ודה תא  רשיאש הלהנה רבח הפ

 8   .תלואש יל שי םא .הפ בות כ המ רבסה ונממ עומשל

 9 .תובו שת לבקת אלו רבסה ןיא צ. אבישר:

 10 ? המ .השקבב ,ותוא לאשת י. גסר:

 11  .תובו שת לבקת אלו רבסה ןיא . אבישר:צ

 12 אוהש המ  ךכ רחא הז םע השעיש ,תו לאש לאוש ינא .היעב ןיא י. מרקוביץ:

 13 תושרה לש גי צנה הפ בשוי ,טסופמוקה  לש יפסכ ח"וד עיגה .הצור

 14  ,ןוירוטקריד ר בח ,הלהנה רבח ,טסופמוק ב רשיבא יקיצ תימוקמה

 15ה זה ח"ודה ך כ ךותמ .ןוירוטקרידב הזה  ח"ודה תא ,הז תא רשיא

 16 בבן אדם מסרה .םירורב אלם הש םיניינ עה פש י .ןאכלו נילא עיגה

 17  המש שיוב שתכ  3 דומעב ח"ודה ךותב לשמ ל תעדל הצור ינא .תונעל

 18  ימ ,הלאה הבוח ה תורתי ימ ןיבהל , אני רוצההבוח תורתיב םיבייח

 19 . תעדל הפ ונתוכזש ב שוחי נא .הלאה םיבייחה

 20  ינתונ ימ ?םיקפ סה ימ .םיתוריש ינתונו ם יקפס בותכ בוש 4 דומעב

 21 .המש תונמאנ  הזיא שי ,ימואל קנב 7 דומ עב הפ ונל שי ?םיתורישה

 22א  יה המל ,התי א םישוע המ ,תמייק איה ה מל ,הז המ ,הז ימל ,המל

 23 2,7 לש ךסב ם יחותפ תובוח שי 7 רואיבב  הטמל 7 דומעב ?תדעוימ

 24 המל ,םיחותפ  םה ימל הז לע הבושת ייתן אל דחא ףא .לשק מיליון

 25   .םיכלוה םה ןאל ,םיאב  םה הפיאמ ,םיחותם פה

 26 הלא ימ ,לקש  ףלא 100-מ הלעמל רכש ןי גב יםאכז הפ שי 8 דומעב
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 1 ןכ טסופמוק  זא .יודע אל ינא ?טסופמו קב םויה רכש םילבקמש

 2  רכש תויולע 9 ד ומעב ?םש תרי מקבל את המשכומ ,דבעו אל ,דבוע

 3 יוארה ןמ ש בשוח ינא .לקש מיליון  עבר ,לקש ףלא 250 תולונו

 4 תא רג וס אוהש ומכ הארנכ לבא  ,הבושת ייתןפה  והשימש

 5  המ תיפותבות כ  לבא .המש הרוק המ עדו י םג אוה הככ טסופמוקה

 6 ,תובושת תת ל הצור אל אוה זא .תושע ל עדוי אוה טסופמוקזה 

 7 תובושת ךל ש י ,יקיצ .תובושת ול שי םא  הלאשה ,תלאש זא .בוט י. גסר:

 8 ?םש גיצנכ

 9 אוה ,תונעטב  ומצעל אובל לוכי אוה .ול  ביגמ אל ינא לבא יאדווב צ. אבישר:

 10 . דיקפתל יתוא הנימ

 11  .תובושת  ול ןיאש רמוא אוה .בוט י. גסר:

 12  עמשי רוביצהש  דואמ בושח ,תמלוצמ הב ישיהו רחאמ דואמ בושח י. מרקוביץ:

 13 הרוק המ גשו מ ול ןיא טסופמוקה תא ר וגסל הצורש רוטקרידהש

 14  .הכול  הז .עדויא ל אוהש ללגב הנ וע אל אוה .הכול הז .םש

 15   .תיצרש המ תלביק צ. אבישר:

 16 . יסוי הדות .בוט י. גסר:

 17החברה הכלכלית לקרית    – 2019"ח כספי לשנת אישור דו .13

 18 מוצקין 

 19 .ןיקצומ תיר קל תילכלכה הרבחה 2019 תנשל יפסכ ח"וד רושיא י. גסר:

 20  .תול אש ןיא ?והשימל תולאש

 21 – 2020לשנת  3לתקופה: רבעון  2020לשנת דו"ח רבעוני אישור  .14

 22 משרד הפנים 

 23 המ .2020 תנ של 3 ןועבר הפוקתל 2020  תנשל ינועבר ח"וד רושיא י. גסר:

 24 .םינפה דרשמ  הפ יל ומשר ,אל .העירייה לש ינועבר ח"וד הז ?הז

 25  .בוט
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  םכותמ ,₪ מיליון 47 ףטושה שוכרב ןזאמ ב םיאור ונחנא .בוט ברע ח זיצר:"רו

 2  ,ולבקתה םרטש  תובצקותמ תוסנכהו םי ליזנ םיסכנ ₪ מיליון 32,5

 3 ןרקל יוסיכ  ןה תודעוימה תועקשהה  .הלשממ ידרשממ רקיעב

 4 םתוא הארנ  .25 תובצקותמ תונרק לש ן ומימהו 63 חותיפ תודובע

 5 30-ב ונ מייס ונחנא ,15,2 ועיגה הנ שה תליחתב .ב"יספב םג

 6  , מיליון 1,7 םייפ וסה םיר"בתב רבטצמה ןו ערגה .ףדוע םע רבמטפסב

 7  .יוניש אלל

 8 .רצק ןמ זל םיקנבל תויובייחתה ןי א ,תויובייחתהה תניחבמ

 9 לש רקיעב ה ז ומלוש םרטש תובצקותמ  תואצוהו רכש תואצוהה

 10  םג ללוכ הז תובצ קותמ תואצוה םיאכזו םי קפס .הנורחאה פהקותה

 11  מיליון 2,5 ןוהמ  תוסנכהו פיקדונות .םיר" בתה תא םגו ףטושה תא

 12 רבמצד-רבו טקואל סחייתמש שארמ ה נונראה תא םג ףקשמ ,₪

2020. 13 

 14 .25 ,טוריפה  תא תוארל ךכ רחא רשפא  תובצקותמ יתלב תונרק

 15 םיר"בתה תני חבמ .ביספב םגו ביטקאב  םג תועיפומ תובצקותמה

 16  םראה אותנ 20-ה רתיו בפיקדונות 46 .םי פדועב ₪ יוןמיל 66 ונחנא

 17 . אבה דובעמ ךכ רחא

 18 .65,9 תמלעו  67,9 תוולמה סמעוו 18 םי לטיהו תורגא ןיגב םיבייח

 19 טוריפב ו תוא תוארל היהי רשפאש  הוולמ חקלנ םגו ונלעפ םג

 20 לטיה לש 17,7 םג תוללוכ 42,9 יתרמאש  יפכ תונרקה .םיר"בתה

 21  עוציב ,םישדוח  9-ב שהייתה תוליעפה תא  ונל שי 2 ספוטב. החבשה

 22  ינפל רבטצמה  עוצביה הכול ךס ,יעצמאה  רוטב עיפומה ז ,רבטצמ

 23  ק ר ןייצא .165,5 האצוהב םגו הסנכהב םג  תומושרש תוחנההם ושיר

 24  הכרעה תוארל  רשפא ,לודיגב הפ עיפומ הנ ונראהמ קלחש דחא רבד

 25 ניש דצמו הנ ורוקב וןשארה רגסב ונתי נש תוחנה ,הדובעה ללגב

 26 הנתנ הלשממ ה יכ לודיג שיש םידעוימה  םיקנעמב תוארל רשפא

 27 .קנעמ

 28  רכשבש תוארל  רשפא .תוחנה ינפל 165,3-ב  ונחנא תואצוהה תניחבמ

 29 .יסחי ביצקת  לש סחי ותואב ,סחי ותו אב פחות או יותר יללכה



52 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 הכול ךסבש  תוארל רשפא .זוחא 3 לש ר סח שי תויללכה תולועפב

 2 תוארל היהי  רשפא ,תוחפ לקש ףלא 600 םע דעיב ונדמע ךוניחב

 3 הזו תו סנכהב הנטקה ךוניח תוימ צעב םג ונל היהש הלעמל

 4  שי ,דעיב פחות או יותר ונדמע החוורב .הנ ורוקה רגס לש תועשממה

 5  םתואל עיגיה ז  הנשה ףוס דעש םיוקמ ,הח וורה דרשמב תוחפ תצק

 6  .םימוכסה

 7 היה 8 ,ה לשממ תופתתשה 2,4 ןיב  הייתה םיר"בתב העונתה

 8 15-ה לש רעפה  ,92,5 םימולשת ,77,5 םיל ובקתה הכול ךס ,תוולמה

 9 מיליון 20-הש  5 דומעב תוארל רשפא .ה נש תליחתב 35,5-המ דרי

 10 .םדוקמ  יתרמאש 46-ו 66-ה םה

 11 םיקרפ יפל  םיר"בתה תעונת לש אשו נה תא ונל שי אבה דובעמ

 12  ןיא .היבגה ינ ותנ תא שי 5 טוריפ ארקנש  המ ןכמ רחאלשד ומעבו

 13 מיליון 5 וניב גש תוארפשר לא .םימ לעפ מ תחת ונחנא יכ םיו מנל

 14 יתרבידש שאר מ העיבת מתוכם 71,3 ףט ושב וניבג ,םירוגיפל קש

 15  חקלנ .זוחא 90  הייתה תפטושה היבגה רוע יש ,ןזאמה תרגסמב הילע

 16 . תוחנהה ןובשבח םג הפ

 17 ינבמ הז 104,4 ,126,7 ןיקצומ תירק  ירייתע לש הנונראה תרוש

 18  .םירוגמל הנונרא ה בויח לע רקיעב תתתשו מ השעמל ריעהו םירוגמ

 19 לעופב ,םיאלמ ג ללוכ תורשמ 622 ןוטיקה  ,רכשו םדאוח כ תניחבמ

 20  םילוכי ונחנא ר כשב הכול ךסו הדירי הייתה םיאלמגב םג .598 היה

 21 שים א .ח"ודה  ןאלכ דע .בצקותש הממ  תוחפ מיליון 1,288 תוארל

 22 . םכתושרב .תונע ל חמשא ינא תולאשם כל

 23 יל רסח , תרזוח הרעה תאזש בשוח  ינאו דחא רבד קר יל רסח א. צורף:

 24  . םייתנשל ליהמקב ןועברה

 25  לע הנבנ ח"ודה  .ונתטילשב אל הז .תרזוח  תמאב איה ךלש הרעהה ח זיצר:"רו

 26 ךותל ותוא  ביכרהל ךרטצנ הככ .םינפה  דרשמ לש תויחנה סיסב

 27ל  בקא אל םינפה  דרשמש הנבמב ח"ודה תא  ןתינ אל וליא .הבכרמה

 28 . טלקנ אוהש רושיא
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  תחקל ,םדוק הנ ש היהש המ תא סיפדהל  קר רשפא יא םא הלאשה א. צורף:

 2 , הזש בשוח ינא  יכ הצעומה ירבח ןויעל אי בהלו ליבקמה ןועברה תא

 3 י"ע תתל  שרדנ ינאש יפכ ינועברה ח" ודה תא ךל תתל לוכי ינא ח זיצר:"רו

 4 .תוש ירדה הלא .םינפה דרשמ

 5 ,לבא .ןכ א. צורף:

 6  אלש ינועבר ח" וד הפל איבהל םג לוכי אל  ינא .תושירדה הלא ,אל ח זיצר:"רו

 7 .םינפה  דרשמ עבוקש יפכ תגצמב

 8  החנת םייח ,הנ שמ אל וא העניין ךרוצל ר יעה ל"כנמש בשוח ןכ ינא א. צורף:

 9  לק רתוי הברה  תילוהינ הניחבמ לבא ,םי יתנוע םייוניש שי ,והשימ

 10  ןועברל ןועברה  תא תוושהל רשפא .חופתל  חופתע דוי התא תוושהל

 11 ,הנורוק ה ךיא תמאב תוארל זאו

 12 ,תלביק זא ע:”ח. צורי, רה

 13 . העיפשה הנורוקה ךיא א. צורף:

 14 .םדוקה  ןועברה תא תלביק לבא ע:”ח. צורי, רה

 15   .ליבקמ הנשה לש  ןועברה לע רבדמ ינא ,אל א. צורף:

 16 .תלביק ,ונ ע:”ח. צורי, רה

 17  .ןכ י. גסר:

 18 ?תלביק אל ע:”ח. צורי, רה

 19 .ותו א ךל שי ןוידב האבה הנש י. גסר:

 20  .תלביק ע:”צורי, רהח. 

 21 . חונ רתוי הברה ןוידל ה ז תא םישיגמש רמוא ינא א. צורף:
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ,הז תא  וישכע ךל שיו םדוקה תא  תלביק לבא ,קדוצ התא ע:”ח. צורי, רה

 2 .הנש ינפל א. צורף:

 3 ? הצור התא המ זא .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 4  ,רמוא ינא א. צורף:

 5 . הרבעש הנש לש ןועבר ע:”ח. צורי, רה

 6 םעפ דוע בשוח  ינא לבא .קפיכה לע ,שיגמ  אוהש טמרופב שיגמ אוה א. צורף:

 7 , ינויחש והשמ הז

 8 וא םדוקה ןו עברה תא תלביק ,הטושפ  הלאש לאוש ינא לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 9 ותוא הוושתו  ותוא חקית  ?הצור התאש  הזיא וא וינפלש םדוקה

 10 ? היעבה המ .הזה ןועברל

 11  רתוי ןוכנש בשו ח ינא הזב םינדש םעפ לכ  לועיי תעצה רמוא קר ינא א. צורף:

 12 לש ךמסמה תא  םג איבהל הצעומ ירבחל  רמוח םישיגמו םיניכמשכ

 13 , תרוקיב לכ םעפ  דוע ןיבהל רשפא זא .ותוא  גיצהלו ליבקמה ןועברה

 14 .הז תא איבהל  לוכי התא ,רציז .היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 15 לוכי אל הז  לבא ,לסקאל םירזהל הז ,ה ז תא תושעל היעב ןיא יל ח זיצר:"רו

 16 . הצעומב ןוידב תויהל

 17 אוהש המו  ול הנוע התאש המ ןיב רשק  ןיא ,בישקת רציז ,רציז ע:”ח. צורי, רה

 18 הבכרמב םינ פה דרשמל שיגהל ךירצ הת אש ול רמוא התא .לאוש

 19 הרבעש םעפ גם לבא .רדסב ,הזו הזו הזו ט ילחה םינפה דרשמש יפכ

 20 הצרו טושפ או ה .הבכרמה יפלו עבק םינ פה דרשמש המ יפל תשגה

 21  הנש לש ליבקמה  ןועברה תא היהיש הפ רו שיאל ןועבר איבמ התאש

 22 . הכול הז .םישרפהה המ  תוארל הצור אוה ,הרבעש

 23 לסקא ול תו שעל לוכי ינא םג עגרכ יתר מא .היעב םוש ןיא ,םייח ח זיצר:"רו
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ,רבמטפס לו מ 19 רבמטפס תא שייקח

 2 הזה ןוידה  המל .הז תא סיפדי אוה  ,לסקאל הז תא סינכת זא י. מרקוביץ:

 3  .העש ?וישכע

 4  .רומג רדסב ח זיצר:"רו

 5 ? רהממ התא ןאל  ?הרק המ ?ץחלב התא המ צ. אבישר:

 6 . םידבועש םישנא שי י. מרקוביץ:

 7 ?הפיא .יקוא צ. אבישר:

 8 . הפיא םילאוש ונחנאש המ ע:”ח. צורי, רה

 9 . הפיא חיכוהל עדוי ינא מרקוביץ: י.

 10 ?הפיא צ. אבישר:

 11   .הפיא חיכוהל עדוי ינא י. מרקוביץ:

 12 ? ונמייס ,רושיא .בוט י. גסר:

 13 .העיבתה תא  תקחמ ,תחכוה אל לבא צ. אבישר:

 14   .רדסב ,בוט ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 15ד משר -₪  1,403,000בסך  2020תקציבי פיתוח לשנת אישור  .15

 16 ם הפני 

 17  ימ .םינפה דרשמ  לש מיליון 1,403 2020 תנ של חותיפ יביצקת רושיא י. גסר:

 18 . דעב םלוכ ?דעב

 19    טרופמכ 2020 תנ של  חותיפ יב יצקת רושי א םויה  רדסל 15 ףיעס

 20  , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 

 2 חברי דירקטוריון חכ"ל:אישור  .16

 3 עובדי ציבור   נבחרי ציבור   נציגי ציבור

 4 נילי רואש    חיים צורי   ב גלמן עו"ד אבי

 5 רוני טובי    עומר זוהר    דני הורוביץ

 6 ו יב ל"ד גילי סג עו   ב ענברירי   ורד בן עמרה

 7  .ל"כח  ןוירוטקריד ירבח רושיא י. גסר:

 8  ?רובי צה יגיצנ ורחבנ ךיא ,בירי א. צורף:

 9 .דחא דחא י. מרקוביץ:

 10 , רוביצה יגיצנ י. גסר:

 11 . םעט בוטב דחא דחא י. מרקוביץ:

 12  ,ןמלג ביבא ד"וע  :רוביצ יגיצנ :ל"כח ןוירו טקריד ירבח רושיא .בוט י. גסר:

 13 רהוז רמוע  ,ירוצ םייח :רוביצ ירחבנ . הרמע ןב דרוו ץיבורוה ינד

 14  .ויב לגס יליג  ד"וע ,יבוט ינור ,שאור ילינ  :רוביצ ידבוע .ריריב ענבו

 15  ?דע ב ימ ,העבצה ךירצ םירבח ה רושיא לע לכ םדאז קו 

 16  .ךומתל וא  דגנתהל םא עדנש ,רוביצ יג יצנ ורחבנ ךיא רמול לכות ף:א. צור

 17   ?דגנ ימ .יהשני .דיגא ינא י. גסר:

 18 ונחנא ז א ךומתת םא יכ .ונ ,ידו דג נתת ?ונתוא עגשל ךל המל ע:”רה ח. צורי,

 19 . דגנתת ,יד .לבלבתנ

 20   .רושק אל הז לבא א. צורף:

 21 . והזו דגנתת ?ךל המל ע:”ח. צורי, רה

 22 , ינאש ינפל תעדל הצור ינא א. צורף:

 23 ?ךל תפכא המ .ת אז לכב דגנתת לבא ,עדת ע:”ח. צורי, רה
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 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ?ךומתל  הצור ינא ילוא .יל תפכא א. צורף:

 2  .דגנת מ התאש םיליגר ונחנא ,ונ תוא לבלבמ התא ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 3 . םעפה ענמא ינא זא א. צורף:

 4   ?דגנ ימ .בוט י. גסר:

 5 ? ונתוא לבלבל ךל המל ע:”ח. צורי, רה

 6   ?יל דיגהל הצור התא א. צורף:

 7   .ענמנ דחא ?ענמנ ימ י. גסר:

 8 . רוביצה ירחבנ  ורחבנ ךיא עדוי אל ינא יכ א. צורף:

 9   .רבנע בירי תא לאשת ע:”ח. צורי, רה

 10    ל"כח  ןוירוטקרידה  ירבח רושי א םויה  רדסל 16 ףיעס

 11   1-םיענ מנ -ד גנ ,- דעב

 12 ון חכ"ל:אישור חברי דירקטורי 16תוספת לסעיף  .2

 13 20.03.2023הארכת כהונה עד ליום   –עו"ד אביב גלמן  א.

 14   20.03.2023כת כהונה עד ליום  האר –מר דני הורוביץ  ב.

 15  :ל"כח ןוירוטק ריד ירבח רושיא 16 ףיעס ל תפסות עניין ותואב זא י. גסר:

 16 תא הפ ךל  שי .20.3.23 םויל דע הנוהכ  תכראה ,ןמלג ביבא ד"וע

 17 םויל דע הנ והכ תכראה ,ץיבורוה ינד  רמ .העניין ףוגב הבושתה

 18  ?ענמנ ימ  ?דגנ ימ ?דעב ימ .20.3.23

 19 .הפי תשקיב א. צורף:

 20 .רדסב ע:”ח. צורי, רה

 21   ?דעב ויה םלוכ דוברת:
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 1 . דגנ םלוכ .דגנ םה ,אל י. גסר:

 2  -ל"כח ןוירוטק ריד י רבח  רושיא םויה  רד סל 16 ףיעסל תפסות

 3   טרופמכ

 4   -םיענמ נ -ד גנ -דעב

 5מ"ר בגוש    500-טול הפקעה של הקרקע בשטח של כבי אישור .17

 6נית מתאר מקומית  ( בהתאם לתוכ420)ח"ח מבוטלת  473ח"ח  10428

 7 עפ"י החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות 334/מס' ק

 8 10428 שוגב ר" מ 500-כ לש חטשב עקרקה  לש העקפה לוטיב רושיא י. גסר:

 9  'סמ תימוקמ ר אתמ תינכותל םאתהב ,420 תלטובמ ח"ח ,473 ח"ח

 10 .תוירק  הינבו ןונכתל תימוקמה הד עוה תטלחה י"פע 334/ק

 11 העקפוה איה  ךרוצ הזיאל ,המל םגו רב ודמ המב םג תעדל רשפא א. צורף:

 12  ?הליחתכלמ

 13 .ריבסי  יטפשמה ץעויה ,השקבב י. גסר:

 14 ירוחאמ הל ועה רויד לש רוזאה לש הי צלצרפ הרב םצעב רבודמ ד ב. מלכה:”עו

 15  העקפה המשרנ  החוכמש 334/ק תינכות הייתה הזה רוזאב .דמ-ברה

 16  ךורצל םוהיו  הלועל רויד תולעבב אצמנ  הז רשאכ 'מ 500ח של טש

 17 העקפהה תא לט בל ךירצ םש םיניכל הבני  לש ףתושמה תיבה םושיר

 18  תימוקמה הדע וה רושיאו רטע ימע ןיכהש  ץ"שרת י"פע הז .תאזה

 19 ךכ רחאו ר יעה תצעומב רושיאה .העק פהה לוטיב תא השריאש

 20   .הז תא רשאל ידכ הרדוצאת הפרוז םיפנה דרמש

 21 ?190 ,189 יפל  וליאכ העקפה הז ?הליחת כלמ העקפהה התיה המל א. צורף:

 22 םיליטמ די מ תמיוסמ תינכותב אצמנ ש םוח חטש לכ .7-ו 5 ,אל ד ב. מלכה:”עו

 23 ןיליטמ זא  תיפוס הז תא עיקפהל םי צורם א .7-ו 5 יפל העקפה

 24 רחאמ .7-ו 5 אלא 19 ףיעס יפל היה אל  זה .19 ףיעס יפל העקפה

 25 םושירמ קלחכ  הלועל רויד רוזאב היצלצ רפהו תינכותה התנתשהו
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 1  ךירצ הכחמ ה נש 25-מ רתוי רבכש הזה  רוזאה לכ לש ףתומש תיב

 2  .הע קפהה תא לטבל ךירצ ןכל ו הזה אשונה תא רידסהל

 3 .דעב םלוכ .ןיא  ?ענמנ ?דגנ ?דעב ימ .בוט י. גסר:

 4    טרופמכ -עקר ק  תועקפה לוטיב רושי א םויה  רדסל 17 ףיעס

 5  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 6 

 7תכנון ובינוי אולפנה סגולה מסך  1180ר מס' גדלת תב"האישור  .18

 8 ₪(  ₪1,171,339 )סה"כ הגדלה  10,181,647לסך ₪  9,010,308

 9 ₪   81,378,44  משרד החינוך מקורות מימון:

 10 ₪   8,803,199  מפעל הפיס    

       1,64710,18   ₪ 11 

 12  9,010,308 ךסמ הלוג ס הנפוא יוניבו ןונכת 1180 'סמ ר"בת תלדגה רושיא י. גסר:

 13 .דעב םלוכ  ?דעב ימ .10,181,647 ךסל

 14    טרופמכ -1180 ר"בת  תלדגה רושי א םויה  רדסל 18 ףיעס

 15  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 16 

 17( באגף 70אישור הארכת העסקה של מר נחום מרקין )מעל גיל  .19

 18 לנוהל משרד הפנים בהתאם  31.12.21  – 1.1.21-בתקופה מ ה  ההנדס 

 19 ףגאב (70  ליג לעמ) ןיקרמ םוחנ רמ ל ש הקסעה תכראה רושיא י. גסר:

 20 םאתהב 31.12.21 דע 1.1.21-מ הפוקתב  הכראה ףקות .הסדנהה

 21 .דעב םלוכ  ?דע ב ימ .םינפה דרשמ להונל

22 
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 1 

 2  -ןיקרמ  םוחנ רמ ל ש ה קסעה ת כראה רושי א םויה  רדסל 19 ףיעס

 3   טרופמכ

 4  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 5 

 6( באגף 70גיל אישור העסקה של מר גריגורי גיטליץ )מעל  .20

 7 תאם לנוהל משרד הפנים בה 31.12.21 – 1.1.21-מההנדסה בתקופה  

 8  הסדנהה ףגאב  (70 ליג לעמ) ץילטיג ירוג ירג רמ לש הקסעה רושיא י. גסר:

 9 ?דעב ימ .םינפה  דרשמ להונל םאתהב 31.12.21 דע 1.1.21 הפוקתב

 10 .דעב םלוכ

 11    טרופמכ  ץילטיג ירוגי רג ר מ לש  הקסעה רושי א םויה  רדסל 20 ףיעס

 12  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 13 2019לשנת  31אישור המלצות דו"ח מבקר העירייה מס'   .21

 14 ונחנא .2019 תנשל 31 'סמ העירייה רק במ ח"וד תוצלמה רושיא י. גסר:

 15   ?דעב ימ .רקבמה ל ש תוצלמהה לע םיעיבצמ

 16  ?והשמ ,רב דמ ,ריבסמ אל אוה ,עגר צ. אבישר:

 17   .דיגת ?דיגהל המ ךל שי ע:”ח. צורי, רה

 18 , רבדמ אוהש ינפל מ. צורף:

 19 .השנמ ןכ י. גסר:

 20  המ תא ןקתל לע פנו ויתוצלמהכ רקבמה ח" וד תא לבקנש שקבמ ינא מ. צורף:

 21  .ךירצש
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 1 ?ןקתל שי המ ע:”ח. צורי, רה

 2 . ןקתל המ שי םא מ. צורף:

 3 ?ד יגהל המ ךל שי ,ןרע .בוט ע:”ח. צורי, רה

 4 דעומב שג וה ח"ודה ,2019 תנשמ 31  'סמ העירייה רק"ח מבוד  :רמזמ .ע

 5 יניינעל ה דעוה ירבחלו ריעה שארל  שגוהח "ודה .קוחב עובקכ

 6 ירבחל ח"ו דה רבעוה ריעה שאר תובו שת תלבק רחאל .תרוקיב

 7 הז וןשארה  קלחה .םיינשל קלוחמ תרו קיבה ח"וד .ריעה תצעומ

 8  הנשה ךלהמב  ורבעוהש תרוקיב יאשונ לל וכ ףטושה תרוקיבה ח"וד

 9  תווצל ח"ודה  רבעוה תע התואב .םייוקי ל ןוקית ךרוצל םירקובמל

 10   .םייוקיל ןוקיתל

 11  30 'סמ תרוקיב  יאצממ ח"וד ירחא תרוקי ב ח"וד ללוכ ינשה קלחה

 12  תרוקיבה ףגא לש  םייוקיל ןוקית בקעמ ח" וד ףרצמ ינא .2018 תנשל

 13  תרוקיבה יאש ונ לכלש ןייצל הצור ינא . 2018 תנשל םינפה דרשמב

 14  הצעוהמ ירבחו  םייוקיל ןוקיתל תוצלמהו  םימוכיס םיפרוצמח "ודב

 15 . תוצלמההו םימוכי סה תא רשאל םישקתבמ

 16 יתארק ינא  לכ םדוק .בוט .םכתושרבאני הייתי שמח להתייחס   צ. אבישר:

 17  בושחו רמזמ ןרע  רמ העירייה רקבמ בתכש  תרוקיבה ח"וד תא ןויעב

 18 ,ונב םיפוצש  ריעה יבשותל םגו הפ םו רופב םירבחל םג רמול יל

 19  וידי תחת איצו ה העירייה רקבמ יתומשרת הל לכ םדוקש ,םיניזאמ

 20  תוניגהב רמול  בייח ינא .דקוממ תרוקיב  ח"וד ,יניצר תרוקיב ח"וד

 21 ר"ויכ  זא ,רבעב וניארש תרוקיב  תוח"ודמ רתוי בוט יושע

 22ש  י לבא ,רבעב  היהש המ תא ריכזהל הבו הח תא ילש י היציזופואה

 23  האציש תינויח  ,תדפקומ תיעוצקמ הדובע  לכ חבשל תכוזה תא םג יל

 24 דפקומ תמא ב ח"וד אוה ךלש ח"ודהו  .רוביצ דבל עוש וידי תחת

 25ה ז םייתש  .ןיקצומ יבשותל ןיוצמ תור יש לכודם קה זו יעוצקמו

 26 יפכ תיעוצק מו תיניינע תרוקיב יכ ינור יעה ןונגנמל ןיוצמ תוריש

 27 .וןנגמנ ל כ לש ופא תמשנ איה תנכה ש ח"ודב םאיור נוחנאש
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 1 . ןרע ,דובכה לכ ע:”י, רהח. צור

 2 .ךורבו קזח י. גסר:

 3 דומלל ךי רצ ,תרוקיב ןימזהל ךירצ  ,תרוקיבמ דחפל ךירצ אל צ. אבישר:

 4  לכ םדוק יתייא רל דמלמ ונינפבש ח"ודה  .בושח רבד הז .תרוקיבמ

 5  .ץמו א לע םגו העירייה רקבמ  לש ותוליעפב תואמצע לע

 6 . יאמצע והשימל ןימא הל תיצר אל ?האור התא ע:”ח. צורי, רה

 7  ךותב יאדווב ? יקוא .יטסילרטנצ עירייה  שאר לש תואיצמב יאדווב צ. אבישר:

 8 ,םיעד וי ונחנאש תימוקמ תושר

 9 ?רקשל  םעפ דוע ליחתמ התא המ ל ,ןרקש תכיתח אי דיגת ע:”ח. צורי, רה

 10 ? יל עירפמ התא המל לבא צ. אבישר:

 11 ?ן מזה לכ רקשמ התא המל ע:”ח. צורי, רה

 12 ?רבד לכמ  ןבצעתמ התא המל לבא צ. אבישר:

 13 הנה אוב ,ל ובסל לוכי אל ינא .ןרקש ט ושפ התא ,ןרקש התא יכ ע:”ח. צורי, רה

 14 טפשמה ל ע רוזחת .ול רמוא התאש  טפשמזור על החת ,ןמטור

 15 .תמא רמוא  התאש ועדי םלוכ זאו תוק ד 10 קותש ,רמוא התאש

 16 , ירייההע רקבמ  תא חבשמ הפ ינאו םייסל  יל ןת ,בוזב. עוט .הבנתי צ. אבישר:

 17   .ונ ךייחב ,םיינזוא המ ןשע ול אצוי רבכ ,אל ע:”ורי, רהצח. 

 18 .רכש תאלעה הצ רי אוה טעמ דוע ,הז המ י. גסר:

 19 ,םיבוט םי רבד וילע רמוא ינאש הז לע  וב עגפת אלש מקווה ינא צ. אבישר:

 20 ?רדסב

 21   .וישכע ותוא לק לקמ התא ילוא לבא ,אל :דובר
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 1 חבשל רה ממ אל ינא ,םתס אל ינא  הנה ,קמנא ינא םכתושרב צ. אבישר:

 2  ןבומ אל הז לכ  םדוק זא .קמנמ ינא רקבמ  ינאש ומכ חבשמ ינאשכו

 3 השדח חו ר תעיס ,ונייהש םיפסונ םי רבד שיש ןוכנ הז .וילאמ

 4  ימצע ןיבל יני בל בא ,תרוקיבה ךותב תוא רל הצור הייתה ןיקצומב

 5  שיש ,ריעה שאר  ךל םג ,רמול עדוי ינא םכי ניבל ינבי ינאש יפכ קוידב

 6 םינפהל ,ו נממ דומלל לכות שהעירייה ידכ רמוחי דה זה ח"ודב

 7 .רפתשהלו

 8 תרוקיבה בוועדת  טלחומ בור שי היצי לאוקל םכלוכל עודיכ בגא

 9  הדעוה לש הנור חאה התבישיב התבישיב  יצחו הנש ינפלו תינוריעה

 10 ידכ תחא םעפ  ,הלש בורב שומיש םיימעפ  התשע עודיכ היצילאוקה

 11   ,העירייה רקב מל תורוהלי דכ שנייה םעפ ו בוועדה רובעא אל ינאש

 12 .ןיירבע  ומכ תלעפ טושפ התא יכ  הארוה לכל דוגינב תלעפו י. מרקוביץ:

 13 . יל עירפמ התא לבא צ. אבישר:

 14 .ךילע ולוכ  ארחהשכ םירחאב ארח קו רזת לא .ןיירבע ומכ תלעפ י. מרקוביץ:

 15  .תפע .תפע הז ללג ב ,ןיירבע ומכ תלעפ התא

 16 .ןיירבע התא צ. אבישר:

 17 . םייסנ ואוב ,ה'רבח בוט י. גסר:

 18  בורב שומיש הת שע ןבומכ היצילאוקה לכ  םדוק זא .םייסמ ינא זא צ. אבישר:

 19 שנייה םעפו . תרוקיב בוועדת השעתש לל כב הפוצמ אלש המ ,הלש

 20 .הדעוה  שארב דומעא ינאש התצר  אל איה יכ ןבומכ הייתה

 21 . ךממ דחפמ אל דחא ףא י. מרקוביץ:

 22 ,םייתש צ. אבישר:

 23 . םש דומעל לוכי התא . מרקוביץ:י

 24 ,ץי בוקרמ יסוי ותוא ,םייתש צ. אבישר:
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 1 . ךממ דחפמ אל דחא ףא י. מרקוביץ:

 2 רקבמ ותוא מ םיאשונ ינש שקיב הטוח ש תלוגנרתכ ונורג עגרכש צ. אבישר:

 3 אל שומיש םיש ועש םיבשותה ימ קודבל  שקיב אוה .קודבל עירייה

 4 אוהש ינשהו  .תאזה הזירפקל תיהש אל ש חמש .הינח יוותבי נקת

 5 אל הז תא  זא .ריעה שאר תכשלב ריי נה זובזב ףקיה תא קודבי

 6 המת א ת ישע אל הנה יכ ךל תודוהל  הצור ינאו ח"ודב יתיאר

 7 , ךל הדות .תושעל ך ממ השקיב היצילאוקהש

 8 ,ןרקש התא  לבא הטוחש תלוגנרת ילו א ינא .ןרקש התאש המכ י. מרקוביץ:

 9   .התאש המ הז .םייניע זח אמו ללוש ךילומ ,ןטלרש

 10 . דעב םלוכ ?דעב ימ . בוט .ךממ אנא ,יסוי ,יסוי י. גסר:

 11  תנשל  31 'סמ היירי ע ה רקבמ  תוצלמה רושי א םויה  רדסל 21 ףיעס

2019   12 

 13  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 14 לסדר היום  תוספת 

 15רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד    חת תב"ראישור פתי .1

 16 ₪  44,800מרחוק בסך 

 17 ₪ )במסגרת קול קורא(  3,6003 מפעל הפיס מקורות מימון:

 18 ₪  11,200 קרן השבחה    

      44,800   ₪ 19 

 20  יעצמא תשיכר  ר"בת תחיתפ רושיא ,םוי ר דסל תפסות ונפסוהש המ י. גסר:

 21 .דעב םלוכ ?דעב  ימ .₪ 44,800 ךסב קוחרמ  דומילל םידימלתל הצק

 22 טרופמכ ר "בת  תחי תפ רושיא םויה   רדסל תפסותל  1 ףיעס

 23  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ
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 1 

 2 אישור פרוטוקולים: .22

 3 11.11.20ועדת מל"ח מיום 

 4 25.11.20מיום   31/20ועדת מכרזים 

 5 25.11.20מיום   32/20ועדת מכרזים 

 6 25.11.20מיום   46/20ועדת מכרזים 

 7   .םילוקוטורפ רושיא . גסר:י

 8 טרופמכ םילוקוטורפ רושי א םויה  רדסל 22 ףיעס

 9  דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 10 

 11   .השקבב יתיא .םוק מהמ םימואנ ינש ונל שיו :רסג .י

 12 . רתוומ .רתוומ . צורף:א

 13 . ץיבוקרמ .יקוא ?רתוומ י. גסר:

 14  .ןכ י. מרקוביץ:

 15 ?התא םג רתוות ו והשמ ונממ דמלת ילוא ע:”ח. צורי, רה

 16  .דואמ רצק  היהי הז .יל ןת ,אל ,אל י. מרקוביץ:

 17 .הקד ךל שי ע:”ח. צורי, רה

 18  רבנע ביריו םויהמ  טפשמ תיב תקיספ יידיב  קיזחמ ינא .הקדמ תוחפ י. מרקוביץ:

 19 העירייה  המכ דע רוביצל רפסלו םי נוטרס הזמ תושעל רהימ

 20  תוח"ודב ,קרס  תוח"ודב הזו םתוא תפדו ר העירייה המכו תללעתמ

 21 תטפושה  קה שלסיפה ךתומ אילהקררוצה  קר ינאו .םיינטרפ

 22 לש (רורב אל)  המישאמה יכ הרובס ינא  :טושפ דואמ רבד הרמשא

 23 םשאנה



66 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020 דצמבר ב 2    20/-- יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 . והז .הבר הדות צ. אבישר:

 2  . רחא רבד םוש .קפסה תמח מ םשאנה תא הכזמ ינאו י. מרקוביץ:

 3   ,ךל דיגהל בייח ינא ע:”ח. צורי, רה

 4 ?רבודמ  המ לע ?רבדמ התא המ לע י. גסר:

 5 .ללכב רבדמ  התא המ לע א יודעל ינאש  ךל דיגהל בייח ינא לבא :ע”ח. צורי, רה

 6 ? ריעה שאר ,עונ התא .בוט גסר:י. 

 7 .ןכ םג  יטפשמה ץעויה לש העדוה  הפ ונל שי ,ה'רבח ,עגר קר ע:”ח. צורי, רה

 8  ,ריעה שאר ,םיד בכנ ריע תצעומ ירבח .םיל ימ רפסמ דיגהל הצור ינא ד ב. מלכה:”עו

 9 ידיקפתמ הש ירפ לע עידומ תמאב ינא . רבדל תונמדזהה לע הדות

 10  טעמ דוע ,םינש  20 לע ריעה שארל הדומ י נא .בעירייה יטפשמ ץעויכ

 11 ריע תצעומ  ירבח םע םג ,יתרבעש דואמ  תורגתאמ ,תופי ,20 ויהי

 12 ךשמה םלוכל  לחאמו םישדחה ריעה תצע ומ ירבח םע םגו םיקיתו

 13 דועל ריעה ש אר םע דחי םיבשותה תבו טל ,ריעה תיינבל החצלה

 14 . םכל הדות .םישנ הברה

 15 ( םייפכ תואיחמ)

 16  דחיב ונתיא  דעוצ אוה הנש 20 תמאב ן ויצל תודוהל הצור םג ינא ע:”ח. צורי, רה

 17 אוהש הז לע  רעטצהל קר לוכי ינאו אל מ הלועפ ףותישב ונדבעו

 18  .השדחה  וכרדב החלצהב ול לחאל  הצורי נאו .שורפל טילחה

 19 .םיפרטצמ דובר:

 20 . יצנב החלצהב גסר: י.

 21   .הלוענ הבישיה ,ה'רבח ע:”ורי, רהח. צ

 22   .םירעטצמו םיפרטצמ דובר:
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 1 הבישיה ףוס


