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                                                                                    ית קריית מוצקיןריעי

 2020 סרמב  4                                   05/20ס' ממנין  הישיבת מועצה מן 

 1  04.03.2020תאריך                                                                                                            

 2 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 3 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין  

 4 05/20מס' 

 5 , ח' באדר תש"פ 2020 ס במר 04ביום  ד', 

 6  שתתפים: מ

 7 עיר ראש ה -  מר חיים צורי •

 8 סגן ראש העיר  -  מר מנשה צורף •

 9 סגן ראש העיר -  מר אבי רוטמן •

 10 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ •

 11 משנה לראש העיר -  מר יוסי פדידה •

 12 חבר מועצה -  מר מאיר דהאן •

 13 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר  •

 14 חברת מועצה -  פפר הליהגב'  •

 15 :םירסח

 16 הצעומ רבח -  רהוז רמוע רמ •

 17 הצעומ רבח -  רשיבא יבצ רמ •

 18 הצעומ רבח -  רבנע בירי רמ •

 19 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ •

 20 הצעומ תרבח -  ן מסור הרפע 'בג •

 21 הצעומ תרבח - בומימחר הנירמ 'בג •

 22 הצעומ תרבח -  ינשוש ידע 'בג •

 23  :משתתפים נוספים

 24 העירייהמנכ"ל  -  מר יריב גסר •

 25 מ"מ גזבר העירייה -  גב' נילי רואש •
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 1 הייריעה רקבמ -  רמזמ ןריל רמ •

 2 יועץ המשפטיה - ציון מלכה-בןעו"ד  •

 3 תינוריע תעבות - ויב-לגס יליג ד"וע •

 4 חברת מועצה - גב' שרית בן שושן •

 5 הרכזת ישיבות המועצ -  גב' אורלי גנון •
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 1 על סדר היום:

 2 תוכן עניינים

 3 4 .קריאת פרק בתנ"ך 1

 4  04/20ופרוטוקול מועצה מס'  5.2.20מיום  03/20אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  .2

 5 5 ................................................................................................................ 5.2.20מיום 

 6מפעל הפיס ₪  מקורות מימון: 389,097דות בסך אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט לבי"ס אח .....  .3

 ............................................................................................................................... 6 7 

 8 220,000הצטיידות בתי"ס בסך  – 04.12.19מיום  15/19מפרוטוקול מועצה מס'  4ביטול החלטה מס'  .4

₪ ............................................................................................................................. 6 9 

 10 6 .............₪.  מקורות מימון: מפעל הפיס 50,000.אישור פתיחת תב"ר ציוד וריהוט לבתי"ס בסך 5

 11רות מימון: מפעל הפיס ₪.  מקו 170,000מחשבים לבי"ס אחדות בסך  50אישור פתיחת תב"ר רכישת .6

 ............................................................................................................................... 6 12 

 13 6 ₪  700,000שיפוץ גנ"י בסך  – 04.12.19מיום  15/19מפרוטוקול מועצה מס'  5.ביטול החלטה מס' 7

 14 6 ................ון: מפעל הפיס₪  מקורות מימ 70,000א' בסך יפוץ גן תהילה ר פתיחת תב"ר ש.אישו8

 15 6 .................... מפעל הפיס מון:₪  מקורות מי  70,000.אישור פתיחת תב"ר שיפוץ גן אלמוג בסך 9

 16 6 .................... מפעל הפיס ₪  מקורות מימון:  70,000.אישור פתיחת תב"ר שיפוץ גן רעות בסך 10

 17 6 .................. ₪  מקורות מימון: מפעל הפיס 70,000.אישור פתיחת תב"ר שיפוץ גן הדפנה בסך 11

 18 6 ........................... מימון: מפעל הפיס. ₪. מקורות  70,000ובל בסך .אישור פתיחת תב"ר גן הי12

 19 6 ........................ ₪  מקורות מימון: מפעל הפיס 70,000ירס א' בסך . אישור פתיחת תב"ר גן פ13

 20 6 ......................... ₪ מקורות מימון: מפעל הפיס 70,000בסך  תב"ר גן אלישבע . אישור פתיחת14

 21 6 ..................................... ₪  מקורות מימון: מפעל הפיס  70,000.אישור פתיחת תב"ר גן בסך 15

 22 6 ........................ ₪  מקורות מימון: מפעל הפיס 70,000אק בסך תב"ר גן קורצ' .אישור פתיחת16

 23 7 ..........................₪  מקורות מימון: מפעל הפיס 70,000.אישור פתיחת תב"ר גן פולה א' בסך 17

 24 7 ............ ₪ 293,600רט גושן בסך שיפוץ אולם ספו 1192שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  ישור.א18

 ₪25 )סה"כ   ₪3,896,844 לסך  3,586,844מסך  9גנ"י במ.צ.  4בניית  1220אישור הגדלת תב"ר מס'   .19

 26 8 ....................................................................................................... ₪(  310,000הגדלה 
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 1 9 ........... (580398485.בחירת נציגים לעמותה קרן ציבורית להצלת חיי אדם בקרית מוצקין  )ע"ר  20

 2במידה והממשלה   –ג הפסח קט בי"ס של החגים בחופשת חסבסוד חלקי בפרויהצעת החלטה בדבר .21

 3 11 ...................................................................... תשתתף כהשלמה להשתתפות ההורים לא

 4 15 ....... .אישור קריאת שם בי"ס יסודי חדש ברח' קדיש לוז ע"ש ריבלין נחמה ז"ל וראובן )רובי(22

 5 ם ויה רדסל ץוחמ םיאשונ

 6 16בנושא מינויה של הגב' גרציה לוי  5.2.20מיום  4/20בפרוטוקול מועצה מס'  26.ביטול החלטה מס' 1

 7 17 ...... מתנ"סיםהנהלת רשת  החנה כנציגת ציבור מטעם הרשות ב.אישור מינויה של הגב' מור או2

 8 17 ................................................................................................ .אישור פרוטוקולים: 3

 9   םוימ ןיקצומ תירקב LED תייגולונכטב הרוא ת יפוג תקפסא רבדב הטל חה תלבק 26/19 זרכמ  -

12.2.20 10 

 11 13.2.20 ךיראתמ  תוגלמ תדעו לוקוטורפ   -

  12 

 13 ר ו ט ו ק ו ל פ

 14  .השקבב ריאמ ע:”ח. צורי, רה

 15 ך "נת ב קרפ תא ירק .1

 16  (תולעמה ריש תא אירקמ) מ. דהאן:

 17 דיגהל לוכי אל ינא .ריעה תצעומ תבישי תא ליחתנ ונחנא ,בוט .ךורבו קזח ע:”ח. צורי, רה

 18 ןמזב הז תא םיכפוה םה לבא ,הפל ועיגה אל היציזופואה ישנאש בוצע ינאש

 19 ונחנאש בשוח ינא זא ,הצעומ תובישיל אובל קיספהל גהנמ ןמל ןורחאה

 20 .םיפיעסה תא אורקל ליחתת ,בירי זא .םהידעלב םג ןיוצמ רדתסנ

 21  .וישכע דע ונרדתסהש ומכ י. מרקוביץ:

 22 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 23 השולש ,החילס .םוי רדסל תפסות םיפיעס ינש לכ םדוק .םלוכל בוט ברע .בוט י. גסר:

 24 .םיפיעס
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 1 אשונב 5.2.20 םוימ 4/20 'סמ הצעומ לוקוטורפב 26 'סמ הטלחה לוטיב הז . 1 

 2 .יול היצרג 'בגה לש היונימ

 3 תלהנהב תושרה םעטמ רוביצ תגיצנכ הנחוא רומ 'בגה לש היונימ רושיא .2 

 4 .םיס"נתמה תשר

 5 .26/19 זרכמ :םילוקוטורפ רושיא .3 

 6  .ןושאר ראות הל ןיא יכ םיפילחמ ונחנאש םכל ריבסהל קר לבא ע:”רהח. צורי, 

 7 .םילעמ ונחנא וישכע ,ךכ רחמסביר א התא י. מרקוביץ:

 8 .רדסב .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 9  ?ףיסוהל דעב ימ .13.2.20 ךיראתמ תוגלמ תדעו לוקוטורפו י. גסר:

 10    ןוידל  םויה רדסל  ץוחמ  םיפיעסה תפסוה

 11 ד חא  הפ- דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 12 

 13  5.2.20 םוימ 03/20 'ס מ המניין ןמ אל ש הצעומ ת ביש י לוקוטורפ  רושיא .2

 14 5.2.20  םוימ 04/20  'סמ  הצעומ לוקוטורפו

 15 ?תורעה שי .הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא י. גסר:

 16  .בתכב .רבע .רבע י. מרקוביץ:

 17  .רבע י. גסר:

 18 03/20 לוקוטורפ רושיא

 19 ד חא  הפ- דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח
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 1 

 2   ₪ 389,097 ךסב תודחא ס "יבל טוהירו דויצ ר " בת תחי תפ רושיא .3

 3 סי פה לעפמ  : ןומי מ  תורוקמ

 4  – 04.12.19 םוימ 15/19 ' סמ הצעומ לוקוטורפמ 4 'סמ הטלחה  לוטיב .4

 5 ת ודייטצה

 6 ₪  220,000 ךסב ס"יתב

 7  .₪ 50,000 ךסב ס"ית ב ל טוהירו דויצ ר " בת תחיתפ  רושיא .5

 8 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 9  .₪ 170,000 ךסב תודחא ס" יב ל םיבשחמ  50 תשיכ ר  ר"בת תחי תפ רושיא .6

 10 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 11 ץופ יש – 04.12.19  םוימ 15/19 'ס מ הצעומ לוקוטור פ מ 5  'סמ הטלח ה לוטיב .7

 12   ₪ 700,000 ךסב י"נג

 13  ₪ 70,000 ךסב 'א ה ליה ת ןג ץופיש ר "ב ת ת חיתפ  רושיא .8

 14 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 15  ₪ 70,000 ךסב גומלא ןג ץופיש ר" ב ת תחי תפ רושיא .9

 16 סי פה לעפמ  : ןומי מ  תורוקמ

 17  ₪  70,000 ךסב תוער  ןג ץופיש ר"ב ת תחיתפ  רושיא . 10

 18 סי פה לעפמ  : ןומי מ  תורוקמ

 19  ₪  70,000 ךסב הנפדה ןג ץופיש ר" בת תחי תפ רושיא . 11

 20 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 21 .₪ 70,000 ךסב ל בו יה ןג  ר"בת  תח יתפ  רושיא . 12

 22  .סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 23  ₪  70,000 ךסב 'א סרי פ ןג  ר"בת  ת חיתפ  רושיא  . 13

 24 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 25 ₪ 70,000 ךסב ע בש ילא ןג ר"בת  תחית פ רושיא  . 14

 26 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 27   ₪  70,000 ךסב ן ג ר"בת ת חית פ רושיא . 15

 28 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 29  ₪  70,000 ךסב ק א' צרו ק ןג ר"בת  תחית פ רושיא . 16

 30 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ



7 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  סמרב  4                                                      05/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1  ₪ 70,000 ךסב 'א הלופ ןג ר"ב ת תחי תפ רושיא . 17

 2 סיפ ה לעפמ  :ןומי מ  תורוקמ

 3 ,םהילע עיבצנ זאו םיפיעסה לכ לע הפ ריבסא ינא ילוא .3 :גסרי. 

 4  .רבד ותוא הז 17 דע ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 5 קנעמ סיפה לעפממ יוןמיל 1,090 ונל שי הרוקש המ ,17 ףיעס דע 3 ףיעסמ זא י. גסר:

 6 םיצופישל הז תא ונקליח ונחנאו ,סיפה לש רבע לש םיחוור לע תושרל

 7  .םידלי ינגב םגו רפס יתבל תודייטצהו םידלי ינגב רקיעב ,ךוניח תודסומב

 8 שדחה רפס תיבה ,תודחא ס"יבל םיבשחמ לש ףיעס דוע הפ ונסנכה ףסונב 

 9 זא .דרפנ ר"בתכ ותוא חתפנ טקיורפ לכש שקבמ סיפה ןכלו ותוא דייצל הנבנש

 10 .םידגנתמ ןיא ,ענמנ ןיא .דעב םלוכ ?דעב ימ 71 דע 3-מ

 11 ( טרופמכ) םו יה רדס ל 3-17 םיפיעסב  תזכ ורמ העבצ ה הכרענ

 12 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 13 ךסב ןשוג טרופס םלוא ץו פיש 1192  'סמ ר" בת ןומ י מ  תורוקמ  יוני ש רושיא . 18

006,392 ₪   14 

 15  :רשוא  :רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ

 16  ₪ 008,641  ₪ 071,411   ר ניו וטוט

 17  ₪ 008,641  ₪ 034,971   יללכ חותיפ ןרק

    006,392 ₪   006,392 ₪  18 

 19 טרופס םלוא ץופיש 1192 'סמ ר"בת ןומימ תורוקמ יוניש רושיא .18 ףיעס י. גסר:

 20 יללכ חותיפ ןרק .114,170 רניו וטוט :ןומימ תורוקמ .₪ 293,600 ךסב ןשוג

 21  .293,600 הכול ךס .179

 22 ?ץופישה המ לואשל רשפא ע:”רה ורי,ח. צ

 23 תורוקמב יוניש טושפ הז ,עצוב רבכ הזה ץופישה .םייקתה רבכש ץופיש הז י. גסר:
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 1  .114,170 קר סיפה לעפממ ונלביק ונחנא ,ונל היה יכ ןומימ

 2  .האלה .והז ע:”ח. צורי, רה

 3  .דעב םלוכ ?דעב ימ י. גסר:

 4  1192 'סמ ר"בת ןומי מ  תורוקמ יוניש  רושיא  : םויה  רדסל 18 ףיעסב

 5 ( טרופמכ)

 6 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 7 ךסל ₪ 3,586,844 ךסמ 9 .צ. מב י" נג 4 תיינ ב 1220 ' סמ ר"ב ת תלדגה רושיא . 19

 8 ( ₪ 310,000 הלדגה  כ"הס) ₪  3,896,844

 9  :רשוא  :רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ

 10  ₪ 448,630,3   ₪ 448,630,3    ךוניחה דרשמ

 11  ₪    000,055   ₪    000,068   יללכ חותיפ ןרק

    448,698,3 ₪   448,685,3 ₪  12 

 13 3,586,844 ךסמ 9 .צ.מב י"נג 4 תיינב 1220 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .19 ףיעס י. גסר:

 14  .₪ 3,896,844 ךסל ₪

 15 ,םש הרביעייה לע רבדמ התא י. מרקוביץ:

 16 .ןכ י. גסר:

 17 ?םינג הונב רקוביץ:מ י.

 18 .דעב םלוכ ?דעב ימ .ףלא 013 הלדגה הכול ךס .9 .צ.מב ,ןכ י. מרקוביץ:

 19 ( ט רופמכ) 1220 ר "בת תלד גה רושיא  :םויה  רדסל 19 ףיעסב

 20 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח
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 1   ן יקצו מ תי רקב םדא י יח ת לצ הל ת ירו ביצ ןרק ה ת ומעל םיגיצנ  תר יחב . 20

 2 ( 580398485 ר"ע)

 3 תירקב םדא ייח תלצהל תירוביצ ןרק התומעל םיגיצנ תריחב .20 ףיעס גסר: .י

 4  .580398485 המושר התומע ,ןיקצומ

 5 ?יול הזילע תא ףילחה הז י. מרקוביץ:

 6  .אל ,אל ד ב. מלכה:”עו

 7 .עגר ריבסת ,יצנב י. גסר:

 8 ,ןשוש ןב הודא לש ןרק הז ,תרחא ןרק הז .הזילע תא ףילחהש המ אל הז ד ב. מלכה:”עו

 9 .הדלי היתהי ,ןשוש ןב הודא 'בג רובע םיפסכ ופסאנ ונמזב

 10 .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה

 11 ,הדלי הייתה ד ב. מלכה:”עו

 12 .הרטפנו ע:”ח. צורי, רה

 13 ןרק וחתפ זאו םילעופה קנבב ראשנ הז ,םיפסכב ושמתשהש ינפל הרטפנו ד ב. מלכה:”וע

 14 אוה הרוקש המ וישכע .םדא ייח תלצהל 2005-ב התומע ונמקה .הזה ךרוצל

 15 ,הפ םידיקפתב אל רבכ םהש תונוסרפ םדיקפת ףקותמ םיאצמנ םידסיימבש

 16 תונוסרפב םתוא ףילחהל םישקבמ ונחנא טושפ .ריאי רב הרינו קנסור חונ ומכ

 17 ידכ ל"כנמה רסג ביריו תירבזג ,שארו ילינ .םידיקפת םתואב תונהכמ םויהש

 18 ,תא ליעפהל ליחתהל לכונש

 19 ?דהועבו םש םירבח דוע ימ י. מרקוביץ:

 20 .ר"וי ירוצ םייח ,ףרוצ השנמ םירבח דוע ד ב. מלכה:”עו

 21 ונתנש רכוז אל ינא ?ר"וי ינא ךיא זא הנש האמ רבכ לקש ונתנא ל ?ר"וי ינא ע:”ח. צורי, רה

 22  .לקש

 23 .המש ויהש תויבירל רבעמ ונקליחש םינש ויה ,ונחנא יכ ד ב. מלכה:”עו
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 1 ?תויבירה תא קר קלחל רשפא ,המ ע:”ח. צורי, רה

 2 הרוצב קלחל ליחתהל רשפא יתעדל םויה .הרינ לצא תחא השיג הייתה ,אל כה:ד ב. מל”וע

 3  .תרחא

 4  ,םויהו תיביר הייתה םעפ לבא .ןרקב םיעגונ אלש תונרקה לכב םעפ היה י. מרקוביץ:

 5 .רשפא וישכע זא רמוא ינא זא .חוור היהו תיביר הייתה ד ב. מלכה:”עו

 6 .ןרקב תעגל ונל רתומ םא ,יצנב ,הלאשה י. מרקוביץ:

 7 הז יל רמוא תושדקהה םשר ,תאזה התומעה יבגל תושדקהה םשרל יתינפ ינא ד ב. מלכה:”עו

 8 הזמ ונרצי ונחנא הככ םגו ,ןרק תאזו שדקה אל הזש עגרב .שדקה ארקנ אל

 9  ,רומאש והשימ שי םא .םדא ייח ליצהל הרומא איה זא ,שארמ אל הז ,ןרק

 10 ?םש שי ףסכ המכו י. מרקוביץ:

 11  .הזכ והשמ ,480 יתעדל מלכה: ב.ד ”עו

 12 (דחיב םירבדמ)

 13  ,הלצה ירישכמ לשמל ומכ םירבדו םיליעפ רתוי ףרצל רשפא יא לבא א. רוטמן: 

 14 רובע טילחהל תוכמסה תא םהל שי ,םילוכי התומעה ,הדעוה ירבח ,הארת מלכה:. ד ב”עו

 15 .םדא ייח תלצה אוה המ ,המ

 16 .םדא ייח תלצה ארקנ הז המ א. רוטמן: 

 17  .רשפא זא תומוקמ ינימ לכב דפיברילטורים םישל וליחתי םא לכה:. מד ב”וע

 18 ?הזה לש הלאה םירישכמה לע ?רבדמ התא המ ע:”ח. צורי, רה

 19 .ןכ ה:מלכ ב.ד ”עו

 20 תמוסרפ הז ,םיירוביצ תומוקמ םישפחמ םה .א"דמ דבל הז תא  םימש םה ע:”ח. צורי, רה

 21  .םליבשב
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 1 ?ןכ א. רוטמן: 

 2 .הבניין לע הפ םישל םיצור םה ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 3 הז חטב א"דמל ,לקש 5,000 הלוע הז יטרפ םדאל ,םויה הלוע רבכ ריחמה ד ב. מלכה:”עו

 4  .2,500 וא 3 הלוע

 5 ?םירבדה לכב ,תודסומה לכב ונל שי זא מן: רוט .א

 6 .בייח ,חטב ד ב. מלכה:”עו

 7 םגו תויחהל םג לוכי התא יכ ,תועד יקוליח הז לע שיש ךל דיגהל הצור קר ינא י. מרקוביץ:

 8 .םדא ןבה תא תימהל

 9 (דחיב םירבדמ)

 10 חספה  גח תשפוחב םיגחה לש ס"יב טקיורפ ב יקלח דוס בס רב דב ה טלחה תעצה . 21

 11 ם ירוהה תופת תשהל המ לש הכ ףתתשת  אל  הלש ממה ו הדימב  –

 12 תעצה ,הככ זא .הבישיה תא ךישממ ינא ?2.3-המ הנמזהה תא םכל שי ,בוט י. גסר:

 13 – חספה גח תשפוחב םיגחה לש ס"יב טקיורפב יקלח דוסבס רבדב הטלחה

 14 הכונחב םג .םירוהה תופתתשהל המלשהכ ףתתשת אל הלשממהו הדימב

 15  .יקלח דוסבס לע ריעה תצעומב הטלחה הפ ונרבעה ונחנא

 16 ונל שי .םיניינעה תולשלתשה תא תרדוסמ הרוצב וישכע ריבסתש שקבמ ינא י. מרקוביץ:

 17 וא ,בוט רבד לכ לע םיפמרט םיספותש םינרקשו םינטלרש ינימ לכ ריעב

 18 דעותיו םלוציש שקבמי נא .תעבוק שהעירייה רבד לכ לע ,פמרט סופתל םיסנמ

 19 ,תאזה הטלחהל ונתוא ליבוהש ךילהתה תא קוידב טרסב םגו לוקוטורפב םג

 20 .ונלש בגה לע תורתוכ הפ סופתל הסני אל ןטלרש ףאו

 21 ןוטרס והשזיא יתילעה לומתא ינא יכ הז תא ריכזמ התאש בוט תמאב זא י. גסר:

 22 העירייה ל"כנמכ ינא .הקיטילופ אל ?הקיטילופ השוע התא המ יתוא ולאשו

 23 ידיקפת ףקותב םגו העירייה לש תיעוצקמה הדובעהו תופיקשה לע םג יארחא

 24 תודובעו הצעומה תדובע ,הצעומה תובישי ןומיז לע יארחא ינא ל"כנמכ

 25 תודבוע םיפלסמ םישנאש יל באכ ךכ לכו יל םרצ הז ןכלו .העירייה לש תודעוה
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 1 לכ לע יארחא אוהש ןירפלה םייחמ בתכמ ונלביק 25.2-ב .בוש ריבסא ינאו

 2 ,ךוניחה דרשמב םיגחה לש רפס תיבו םינורהצהו תונטייקה לש הזה אשונה

 3 ודמעי ?םירמוא ךיא ,תויושרו םיביצקת ןיא הלשממ ןיידע ןיאש ללגבש עידוה

 4 .הזה טקיורפב םמצע ינפב

 5 .אל אלש ימ ,ןכ ןכש ימ :יץובקרי. מ

 6 ןמזל דימ יל רמא ,בתכמה תא ונלביקש ךיא ריעה שארל יתינפ דימ .קוידב י. גסר:

 7 ומכ ןורתפ הזל תתלו תואדו יאב אל םירוהה תא ריאשהל אל ,ןורתפ אוצמלו

 8 .הכונחב ונתנש

 9 לייאו יגיס םע הפ יתבשי ,םחנמ ,תינרוא ,םיגיצנל םיס"נתמה תשרל יתארק 

 10 לכב תלפטמ םיידוסי רפס יתב תלהנמכ הדיקפת ףקותב יגיסש ךוניחהמ

 11 .ירחא םוי ,דימ .שדוחל 27-ב ונבשי ,הזה אשונה

 12 .ראורבפל 27 י. מרקוביץ:

 13 ומכ םימי 5 םג אצי הז ,החסונ התוא יפל תכלל ונטלחהו ונבשי .ראורבפל :רסי. ג

 14 תצעומל הז תא איבהל ונטלחהו לעירייה ויהיש תויולע ןתוא רמולכ ,הכונחב

 15 .םויה תסנכתמ איהש .םויה איהש הבורקה ריעה

 16 .לבוקמה להונה הזש י. מרקוביץ:

 17 םלוכל עידומו םוסרפל אצוי ינאש ינפל ,רשאל הכירצ ריעה תצעומ ,להונה הז י. גסר:

 18 .הזה דוסבסה תא רשאל הכירצ ריעה תצעומ

 19 ?ונ ע:”ח. צורי, רה

 20 ,2.3-בו י. גסר:

 21 .ריוא תחקל ול ןת ד ב. מלכה:”עו

 22 לש יניצ לוצינ םילצנמ םישנאש זיגרמ טושפ .זיגרמ הז ?המ עדוי התא ,אל :גסר .י

 23  .רבד לכמ הקיטילופ םישועו םירבד
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 1 ?םיפסכ בוועדת םדוק הז תא ריבעהל םיכירצ ונייה אל ,עגר מ. צורף: 

 2 ?2.3-בו י. מרקוביץ:

 3 ליימב םתלביק םכלוכ ,הצעומה ירבחל םויה רדס תא ילרוא המסרפ 2.3-ב י. גסר:

 4  .רקובב 08:46

 5 .התיבה דחא לכל החלש י. מרקוביץ:

 6 איבהל שרוד אוהש היציזופוא רבח טסופ הלעמ 3.3-ב .ולביק םלוכו םלוכל י. גסר:

 7 ,תונטייקה תא דסבסל הצעומה לש םויה רדסל ףיעס

 8 .עדונה ןטלרשה א. רוטמן: 

 9 .הזל סנכנ אל ינא ,עדוי אל י. גסר:

 10 הז תא ולעת אל םא רמא אוהה יכ יתוא ליצה אוהש איה תמאה לבא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 11  .תיבה דיל הנגפה יל השעי אוה ריעה תצעומ תבישיל

 12  ,ריעה שאר לש תיבה דיל ןיגפהל אובי אוה י. גסר:

 13 רבדמ ותוא עומשל נורמאלי אל ףיכ הזו השע אל ןמזמ אוהש איה תמאה לבא ע:”ח. צורי, רה

 14  ,קותשל הצור אל ?המ עדוי התא לבא .םש

 15 .םילשהל ול ןת ,םייח עגר .םילשהל ול ןת ביץ:מרקו .י

 16 .רמוא התאש הממ ךופה בותכת יכה ואלבש 'בג םש תבשוי ע:”ח. צורי, רה

 17  .םילשהל ול ןת ,לבא םילשהל ול ןת י. מרקוביץ:

 18 ירחא םוי אוה ,םוי רדס םדא ןבל חלוש התא .תעדה תא ףירטמ טושפ הז ,אל י. גסר:

 19 אוהו ריעה שאר לש תיבה דיל ןיגפהל אובי אוה אל םאו שרוד אוהש הלעמ

 20 ךיא דימ הזה אשונב םילפטמ עובש רבכ ונחנאש ,לפטל ירייהעל ריכזמ

 21 .בתכמה תא ונלביקש

 22 הזל ארוק ינא הזה הרקמב ,טסיפמרט הזל ארוק יתייה ליגר הרקמב : ןא. רוטמ
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 1 .תונטלרש

 2 .םייניעב הדובע טושפ הז י. גסר:

 3 .קסע ול שי ימ םע ןיבי רוביצהש יאדכו א. רוטמן: 

 4 .ןוכנ י. גסר:

 5 דיל הנגפה תושעל םויא רחאל תרתוכה היהת ישיש םויבש וישכע ברעתנ אוב ע:”ח. צורי, רה

 6 ,תא תושעל הטילחהו הרהמב הסנכתה ריעה תצעומ ,ריעה שאר לש ותיב

 7 .ןותיע הזיאב איה הלאשה ?ןותיע הזיאב י. מרקוביץ:

 8  .ותבשחמב ךכ לכ ךומנ םדאל תוסחייתה הווש אל הזש בשוח ינא א. רוטמן: 

 9  ,הקיטילופל סנכנ אל תמאב ינא ,יבא הארת י. גסר:

 10 ןבומ שהכול הכומנ תאזכ המרב םדא ןבל סחייתהל הווש אל הזש בשוח ינא א. רוטמן: 

 11 אל אוה םייחב .והשמ השע אוהש וליאכ תוארהל תנמ לע הז שהכול ,וילאמ

 12 .םולכ הז יכ םולכ השעי אל םג אוהו םולכ השע

 13 הזה אשונה םע ליחתה הז ,הכישממש המגמ הזיא הפ שי עדוי התא לבא :גסר .י

 14 איהש השיא תבשוי ,תודעו ךותב עירייה ידבוע ,הפ םישנא וטילקהו וטירסהש

 15 ברעב המצע תא האור איהו התדובע תא תושעל האב הכול ךסב ,הדעו תריכזמ

 16 אל ונחנא ,בירי יל ורמא םישנאו .רתס םוליצו רתס תטלקה הזיאב היזיוולטב

 17 ,המ .הנכומ אל ינא .הלאכ םירבד םישועו םיאצמנשכ בוועדות תבשל םינכומ

 18 לע תעדוי אל ינא ,היבטלוויז ךתוא םיאור ,אימא יל רמוא ברעב אב ילש ןבה

 19  .רבודמ המ

 20 םיאיצממ ,םוי רדס םילבקמ .םירבד םיפלסמ ךכ רחא ,םש ליחתה הז זא 

 21 ,תיעוצקמ הרוצב תדבוע היירהעי .הככ דבוע אל הז .םיאיבמ םה וליאכש

 22 אל טושפ .םיאתמ אל הזו רשי אשונ לכב םילפטמ ,הדובעה תא םיעדוי ונחנא

 23 היהיש לבא ,היעב ןיא ?הקיטילופ תשועל םיצור. הלאה םירדבה םיאתמ

 24  .יתימא תוחפל
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 1 .שי המ הז ,והז ,ךנחל לוכי אל התא ?םלוכ תא ךנחל לוכי התא א. רוטמן: 

 2 .דעב םלוכ ?דעב ימ  (12) 1יף עס .בוט י. גסר:

 3סבסוד חלקי בפרויקט    רבדב (  02.3.4 םוימ הנמ זהב  1 ףיע ס ) 12 ףיעס

 4במידה והממשלה לא תשתתף   –ס של החגים בחופשת חג הפסח בי"

 5 כהשלמה להשתתפות ההורים

 6 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 7 ל"ז ה מח נ ןילביר ש"ע זול ש ידק 'חרב שדח ידוסי ס "יב םש תאי רק רושיא . 22

 8 ( יבו ר) ןב וארו

 9 ס"יב םש תאירק רושיא .תוחפל חמשמ והשמ הנה ,תאירק רושיא .2ף יעס י. גסר:

 10 ?דעב ימ .ןילביר תחפשמ ש"ע זול שידק 'חרב שדח ידוסי

 11 ןב ס"יב לשמלש עדוי אל דחא ףא לשמל ,תומוקמ הברהב .שקבמ ינא .עגר קר י. מרקוביץ:

 12 ,ס"יבש .ןוירוג ןב הלופו דוד ימשרה םשה ,ארקנ ןוירוג

 13  .בשוח ינא בותכ הז ,עדוי אל ינא ע:”הח. צורי, ר

 14 ס"יב בגא ךרד ,ס"יבל םיארוק ונחנאש רורב היהיש ,בותכ תויהל ךירצ זא ,אל י. מרקוביץ:

 15 ס"היבל םיארוק ונחנאש רורב היהיש הפ םגו .ןיגב הזילעו םחנמ ש"ע הז ןיגב

 16 .םהינש םש לע

 17  ?דעב ימ זא .ךירצש ומכ הז תא חסננ ךכ רחא ונחנא ,רדסב ,רדסב ע:”ח. צורי, רה

 18 .דעב םלוכ י. גסר:

19 
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 1 

 2אישור    רבדב  (02.3.4 םוימ ה נמזהב  2 ףיעס)  םויה  רדסל 22 ףיעסב

 3קריאת שם בי"ס יסודי חדש ברח' קדיש לוז ע"ש ריבלין נחמה ז"ל  

 4 )רובי(  וראובן

 5 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 6 :םויה רדסל תפסות

 7 א שונ ב 5.2.20 םוימ 4/20 ' סמ הצ עומ לוקוטורפב 26 'סמ הטלחה לוטיב .1

 8 יול  היצר ג 'בג ה לש היו נימ

 9 לוקוטורפב 26 'סמ הטלחה לוטיב .הלחתהב ונפסוהש םיפיעס השולש וישכעו :י. גסר

 10 ?דעב ימ .יול היצרג 'בגה לש היונימ אשונב 02.2.5 םוימ 02/4 'סמ הצעומ

 11 .דעב םלוכ

 12טוקול מועצה  בפרו 26ס' מביטול החלטה  םויה  רדסל תפסותב  1 ףיעסב

 13 ושא מינויה של הגב' גרציה לוי בנ  5.2.20מיום  4/20מס' 

 14 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 15 ?המל וליאכ תעדל םכתא מעניין אל ,המ ע:”. צורי, רהח

 16  .תרמא מ. צורף: 

 17 .ראות םע יהשימ היהתש םיצור םינפה דרשמו ראות הל ןיא טושפ איה ע:”ח. צורי, רה

 18 .םעפ דוע תרמא זא מ. צורף: 

 19 .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 20 
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 1  ת שר תלה נהב תושרה םעטמ ר ו ביצ תג יצנכ  הנח וא רומ 'ב גה לש היו נימ רושיא .2

 2 ם יס"נת מה

 3 תשר תלהנהב תושרה םעטמ רוביצ תגיצנכ הנחוא רומ 'בגה לש היונימ רושיא י. גסר:

 4  ?דעב ימ .םיס"נתמה

 5 ?ראות הל שי ?התוא םתקדב מ. צורף: 

 6 ,איהש וא והשימ הפילחמ איה ,עגר י. מרקוביץ:

 7 .ש"מעויה הז תא קדב .הכול שי .יטנוולר ראות שי .ןכ ,ןכ י. גסר:

 8 ?תפסונ איהש וא והשימ הפילחמ איה םא יתלאש .עגר החילס קוביץ:מר י.

 9 .הפילחמ .תפסונ אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 10  .התוא הפילחמ איה ,אל ,אל י. גסר:

 11יה של הגב' מור אוחנה כנציגת  מינו  אישור םויהבתוספת לסדר   2 ףיעס

 12 שות בהנהלת רשת  המתנ"סים ציבור מטעם הר 

 13 ............... ועיב צהחברי המועצה 

 14 : םילו קוטורפ רושיא .3

 15  תירקב  LED תי יגולו נכט ב הרואת  יפוג תקפסא  רבדב הטלח ה תלב ק 26/19 זר כמ  -

 16 13.2.20  ךיראתמ   תוגלמ תדעו לוקוטורפ    -12.2.20  םוימ ןי קצומ

 17 יפוג תקפסא רבדב הטלחה תלבק 26/19 זרכמ :םילוקוטורפ רושיא 3 ףיעס גסר: י.

 18 תדעו לוקוטורפו .12.2.20 םוימ ןיקצומ תירקב LED תייגולונכטב הרואת

 19 ר"ויכ תוגלמה לש אשונב תחא הלימ דיגהל הצור ינא .13.2.20 ךיראתמ תוגלמ

 20 הרבעש הנשמ ונלדגה ,םיטנדוטס 90 טעמכ ונל שי ,םלוכל הנשה ונתנ ,הדעוה

 21 ונחנאש והשמ הזש לקש םיפלא 10 םילבקמש ריעב םיטנדוטס 90 .75 ויהש

 22 םיפלא 10-ל םיעיגמו ח"רפ טקיורפו סיפה לעפמ םע םיבאשמ םוגיא ונישע

 23 םיטנדוטס ,יברעמ לילג תללכמ םע הלועפ ףותיש ונישע ,העירייה םע דחי לקש
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 1 ,הללכמהמ םג לקש ונלש לקש לכ לע םילבקמ ,11 וא 9 יל המדנ שי ,ןיקצוממ

 2 ,ןודרוג תללכמ םע ונישע טקיורפ ותוא ,רבד ותואו ₪ 2,200 םהל אציו

 3 .הללכמה לש לקש ,ונלש לקש ,לפכ ולביק ריעה יבשות םיטנדוטס

 4 50 קר םיוסמ ביצקתב םינתונ ונחנא םא םגש םלוכל רורב היהיש שקבמ ינא ץ:י. מרקובי

 5 ויה אל וזה העקשהה תא הייתה אל םא ,ויה אל םה זוחא 10 קר וא זוחא

 6 תוגלמה הכול ךס ללכב הכול בשחל ךירצ הזו האלמה הגלמה תא םילבקמ

 7  .םינתונ ונחנאש

 8 .דואמ ןוכנ י. גסר:

 9 ויה אל לקש 1,000 םינתונ ונייה אל ונחנא םא יכ ,רורב תויהל ךירצ הזה רבדה י. מרקוביץ:

 10 .לקש 9,000 םילבקמ

 11 .דואמ ןוכנ י. גסר:

 12 .תוללכמה ללוכו י. מרקוביץ:

 13 םילבקמו מהעירייה תוגלמ םילבקמ ריעה יבשות םיטנדוטס 180 זא .קוידב י. גסר:

 14 .בורקה יאמ שדוחב סקט השענ םשה תרזעב ונחנאו םיפי םימוכס

 15 ?ןיבמ התא .תירפסמ הניחבמ הז תא גיצהל ךיא עדיש ח"ור תחקל ךירצ התא ה:ד ב. מלכ”עו

 16 ,וישכע רמא אוהש המ .הכול תא ,ללוכה תא גיצהל

 17 .ןוכנ הז ,ןכ ,ןכ גסר:י. 

 18 .2,000 אל ,לביק טנדוטס לכ לקש םיפלא 10 הז ד ב. מלכה:”עו

 19  .בעירייה ליחתמ אוהלפים א 10 לכ לש ןושארה ץוצינה הז י. גסר:

 20 םידלי ינג 7 םיכירצ ונחנא ,הזה רופיסה לע הבישי לכ רזוח ינא ,ודיגת .בוט ע:”ורי, רהצח. 

 21 ,ףסונב

 22 .ונרשיא אלש ודיגי אלש ,ךכ רחאו רשאל םדוק עיבצנ ואוב ,עגר י. גסר:
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 1 ?דגנ וא דעב התא .תוריינב קמעתמ וישכע ףרוצ ?דעב ימ ,בוט ע:”צורי, רה ח.

 2 .תמאב ונ ,רבכ יד ,םייח ,תמאב ונ .דעב ינא מ. צורף: 

 3  תקפסא  רבדב  הטלחה  תל בק 26/19  זרכמ םויה  רדסל תפסותב  3 ףיעסב

 4 ל וקוטורפ   -12.2.20 םוימ  ןיקצומ ת ירקב LED תי י גולונכטב הרואת יפוג

 5   13.2.20 ך יראת מ תוגלמ תדעו

 6 ד חא  הפ -דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח

 7 םעפ לכ רזוח ינאש םכתא גיאדמ אל ללכב םתא ,תרחא הלאש לאוש ינא לבא ע:”. צורי, רהח

 8 ,רבמטפסל 1-ה דע םידלי ינג 7 דוע תונבל םיכירצ ונחנאש תאזה הרמאה לע

 9 ימותל יתבשח ינא .דחא ןגל וליפא תיביצקת האשרה ונלביק אל םויה דעו

 10 ונל היהתו םשל וא ןאכל הערכה יהשוזיא היהת הלאה תוריחבה ירחאש

 11 ינא לבא ,ילוא םיביצקתה תא םירזהל וליחתי זאו הלשממ ונל היהתו הנידמ

 12 םכל רמוא ינא ןכלו .םדוק היהש ומכ תויהל רזח םעפ דוע הזש האור

 13 ,תוחתה לפאו םידלי ינג 7 םע םישוע ונחנא המ םיעדוי אל ונחנא ,תוניצרב

 14 .אשונב ריינ הזיא אצי לבא ן: א. רוטמ

 15 ?ריינ הזיא ע:”ח. צורי, רה

 16 .רשואי הזש םייתלשממה םידרשמה דחאל א. רוטמן: 

 17 ?ריינ םהילא אצי ע:”רהורי, צ ח.

 18  .רמוא אוה םהמ אצי ,אל ד ב. מלכה:”עו

 19 ?םהמ אצי ריינ הזיא ?המש .ריינ םהל ונחלש ונחנא ע:”ח. צורי, רה

 20 אל םינפה דרשמו תיביצקת האשרה םוש העיגה אל ןיידע לבא ,ןורתפ ונתיש דובר: 

 21   .החטבה םוש ותוא מעניין
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 1 לע ארקנש המ וישכע הז תא תושעל רשפא םא עדוי אל ינא .העצה יל שי ,םייח י. מרקוביץ:

 2 היהת אל התאש ידכש בשוח ינא ,האבה הבישיל ילוא וא טנטסניא םוקמה

 3 ,הנבנ ונחנאש היהי ףוסה ,ףוסה היהי המ עדוי ינא ירה יכ הזה רופיסב דבל

 4  ,הז תא ונישע אל םעפ ףא ,ץוחב םידליה תא ריאשנ אל ונחנא

 5  ,הנוב אוהש רמא ץרפ בקעי ע:”ח. צורי, רה

 6 .םילשהל לבא יל ןת ,שנייה ,שנייה מרקוביץ:י. 

 7  .שנייה בישקת ע:”ח. צורי, רה

 8 .לבא םילשהל יל ןת י. מרקוביץ:

 9 הזו הטמל אשד תושעלו םילהוא 6 ,5 הזיא םיקהל ךלוה אוהש רמא ץרפ בקעי ע:”ח. צורי, רה

 10 .םידליה ינג היהי

 11 .אתא תירקמ רמא ץרפ בקעי הז ,בוט י. מרקוביץ:

 12 ?ךלש ןויערה המו ע:”צורי, רה ח.

 13 לומ דבל דומעת אלש ,םדוקה טפשמה תא יתמייס אלו עיצהל הצור ינא י. מרקוביץ:

 14 רחאו הנבנ ונחנאש ,תאזכ היהתש חינמ ינאו ,היהתש הטלחהה לש תוירחאה

 15 תינורקע ןאכ רשואתו הצעומה תבישיל עיגת העצההש שקבמ ינא ,ןבשחתנ ךכ

 16 ,דבל דועמת אלש. תאזה הטלהחל בג ןתינ ונלוכש ,הצעומהי רבח י"ע

 17 .עובש לכ רמוא ינאש המ ןיבמ אל הארנכ התא לבא ע:”ח. צורי, רה

 18 .רמוא התאש המ יתנבה ינא ץ:יי. מרקוב

 19 .תנבה אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 20 ?ונ י. מרקוביץ:

 21 הנתנ הצעומה םא ללכב םתוא מעניין אל הזו ןגה תא תונבל ליחתת התא םא ע:”ח. צורי, רה

 22 תא םילטבמ טושפ םה ,תורחא םירעב הרק רבכ הזו טושפ םה ,אל וא בג
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 1  .ךילא עיגהל הכירצש תידיתעה תיביצקתה האשרהה

 2 ץראב תויושרה לכ ,ץראב םירעה לכ לש ץחלה לומ םידמוע םתוא הארנ אוב וביץ:י. מרק

 3  .םטמוטמ הז ירה .םידלי ינג תונבל ןתונ אל אוהש

 4 רבדל ימ םע ןיאו תאזה הנידמה לכב וישכע סואכ הזכ שיו תויה לבא .רדסב ע:”ח. צורי, רה

 5 לש םיפסכב דחא ןג תינבש םיעדוי םה םא ,ךל עדתש קר לבא ,תושעל המ ןיאו

 6 אל תאז םא .היעבה הז .ךל םיבייח םהש ףסכהמ חכשת ,אל םה ,עירייהה

 7 .והשמ הזיא רבכ םיאיצומ ונייה היעב הייתה

 8 .םילהואה תא הנוב אוה ךיא ץרפ בקעי תא לאשת זא י. מרקוביץ:

 9 ?םתוא רוכשנו םיליבי םינבמ חקינ ונחנא םא .תושעל רשפא המ ךל דיגא ינא י. פדידה:

 10 ,םילוכי ונחנא זאו םתוא םינוק אל ונחנא

 11 םתס הזיא אל הז ,ןג הז .ליבי ןג רוכשל רבד הזכ ןיא לכ םדוק .הככ אל הז ע:”ח. צורי, רה

 12 ,התאש דרשמ

 13 .רוכשל רשפאש םילודג םינבמ שי י. פדידה:

 14 הזיאב ,םיתורישה תא ,םידליה לש םיאנתה תא ול שי ןג .אל ,אל ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 15  ,והשמ השוע התא םא ,אל הז ,תוחלקמה תא ,םיתורישה הבוג

 16 .םירבד ןוילימ ,הללצה ,םינקתמ ,רצח ךירצ התא קוביץ:י. מר

 17  .ד"ממ ךירצו מ. צורף: 

 18 .ךירצ התא ד"ממ ע:”ח. צורי, רה

 19 ?רבמטפס דע םיקהל ךירצש רמוא םייחש המ ידה:י. פד

 20  .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 21 ?תושעל לוכי התא המ .םינג 7 רבמטפס דע םיקהל ךירצ התא י. פדידה:

 22 .תונבל י. מרקוביץ:
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 1 האצוהה ,ןוכנ ,םתוא רוכשת התא םא .ףסכ ךל ומלשי אל הנבת התא םא דה:י. פדי

 2 ,היהת

 3 ,רוכשל לוכי אל התא י. מרקוביץ:

 4  .ןג אל הז ,ןג ןיא לבא ע:”רה רי,ח. צו

 5 ןינב אל הז .הרכשהל ןג ןיא  ?םייק אלש רבד וישכע איצממ התא המ י. מרקוביץ:

 6 .םידרשמ

 7 הבוגב םיתורישה תא ול תויהל ךירצש ןג הז ,והשמ וא םידרשמ ןינב אל הז ע:”ח. צורי, רה

 8 .דליה לש הבוגב םיידי תציחרה תאו ןוחבטמה תא ,דליה לש

 9 .הז לכ תא רוכשל רשפא ידה:פדי. 

 10 ינא ואוב ,הארת .ןיאש ךל רמוא ינא ,ןיא ,ןיא .רשפא יא .רשפא יא ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 11 ,רצואל רשקתמ םוי לכ ינאו לבקנ אל םייעובש ,עובש דוע םא םכל דיגא

 12 את םיריכמ רבכ םלוכ םה ,ותוחאו םלועה לכל ,ךוניחה דרשמל רשקתמ

 13 םינגה תא תונבל ןמז םג םיכירצש דחא רבד וחכשת לא יכ ,ילש ןופלטה רפסמ

 14 ,ןגל ץוחמ חותיפה תא תושעל םיישדוח תוחפלש ,ינש רבד וחכשת לאו הלאה

 15 ןמזה דיגנ אוב רבכ הז .הכול תא ,םיקחשמה ינקתמ תא ,םימה תא ,בויבה תא

 16  .היהי המ הארנ ואוב זא .לזוא

 17 .טושפ אל י. פדידה:

 18 ינא .הזה טרסב םידיחיה אל ונחנאש םכל דיגהל הצור קר ינא .טושפ אל חטב ע:”ח. צורי, רה

 19 .םישוע םירחאה המ א יודעל

 20 תנש תליחת דע םילשנ ,םימילשמ וישכע ונחנא לשמל .הלאש לאוש ינא י. מרקוביץ:

 21 ,ונרשיא וישכעש שדחה רפסה תיב תא םידומילה

 22 ?ןושארה טפשמה היה המ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 23 ?ןוכנ .ןילביר לש הינבה תא םילשהל םיכלוה ונחנאש י. מרקוביץ:
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 1 ?יתמ דע ע:”ח. צורי, רה

 2 .םידומילה תנש דע י. מרקוביץ:

 3 .ללכב חוטב אל ינא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 4 רפס תיבב דיגנ ונל ונפתיש בצמ רצוויהל לוכי אל םאה ,תינכט הלאש .ילוא י. מרקוביץ:

 5 בלושמ ןג הזיא ,ןמציו רפס תיב ומכ ,ינמז ילוא תושעלו עקרק תותיכ 3 ,2 ןיגב

 6 ,ינמז

 7 רבדמ התא .תותיכ דועו תותיכ דוע רפסה יתב לכב םיכירצ ונחנא ?ונפתיש המ ע:”ח. צורי, רה

 8 ?ונפתי הזיא ,תונפתהל לע

 9 .רדסב י. מרקוביץ:

 10 .םידלי םיפסוותמ קר הז ןמזה לכ ,ללכב תונפתהל לע רוביד םוש ןיא ע:”רה ח. צורי,

 11 .רדסב י. מרקוביץ:

 12 ,המ עדוי אל ,הארנו אבה עובש תליחת דע הארנ .ךל דיגא ינא המ .הארנ ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 13 ,רצואה דרשמ ל"כנמ תא יתשגפ ינא ,םהל תבשלו םשל עוסנל ךירצ ילוא

 14 תויאשמ לכ תא איבמ ינא זא לבקמא ל ינא אבה עובשב םא ול יתרמא

 15 ,ונלש הפשאה

 16 .רדסב היהי והכול רצואה רש היהי תקרב רינ לכה:ד ב. מ”עו

 17 ?יתמ לבא ,ןכ ע:”י, רה. צורח

 18 .טעמ דוע ד ב. מלכה:”עו

 19 .טעמ דועל ןמז ונל ןיא ,טעמ דוע ע:”ח. צורי, רה

 20 ?ותיא רדתסהל רשפא יא ?בהובא םע המ דובר: 

 21 ךוניחה דרשמל ףסכה תא תתל ךירצ רצואה .בהובא אל הז ?בהובא הז המ ע:”ח. צורי, רה

 22 תויופידע רדסב ימ טילחהל יםכירצ םה ךוניחה דרשמב םג ,ךוניחה דרשמו
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 1 רבכ ינא ןושאר תויופידע רדסב זא .הפ קר לא הז ,הנידמה לכב הז יכ ןושאר

 2 תיבה תאו ?םתנבה .ףסכה תא היהיש םיכירצ קר וישכע ,ימצע תא יתמקימ

 3, ילוא ורמגיש רעשמי נאם ינוב ונחנאש שדחה ידוסיה תא בגא ךרד הזה רפס

 4 ,החולשב ודמלים ידליה םייתניב זא ה.זכ ושהמ ,ץרמ ,ראורבפב, עדויאני 

 5 יתרמא רבכ ,היציזופואהו תויה  .יביטנרטלאר פס תבי הםל יםנכימו נחנא

 6 םינויד הפ תושעל רשפא יכ ועיגה אל םהש רעטד מצני מאואש ךרדה תליחתב

 7 זא ,הביבסה תוכיא אשונב ,יסוי ,והשמ תולעהל הצור התא םא זא ,םייניינע

 8 .השקבב

 9 לש הביבסה תוכיאל םירע דוגיאב הבישי המייקתה םויה .ןכדעל הצור ינא י. מרקוביץ:

 10 לע הלעש םיאשונה דחא ,ןיקצומ תירק תא גציימו וב רבח ינאש ןוירוטקרידה

 11 ןורתפ הזל ונאצמ אלש הלילה תועשב ןזנב לש תודידמה לש אשונה היה קרפה

 12 הכורא יד הפוקת ךשמב .תושעל המו תושעל ךיא תומוקמ ינימ לכב ונשפיחו

 13 המ אוצמל ידכ תונורתפ ינימ לכ ונשפיח ,רסב רפוע ר"ד ,ל"כנמה םגו ינא םג

 14 בושחל וניסינ לשמל היה ונישעש םירבדהמ קלח .םש הרוק המ אדוול ,רוקמ

 15 םג ,קלדה תונחת לש םילכימה יולימל תוליבקמה תועשב הרוק הז ילואש

 16 קודבל וניסינ .םאות אל הזש רבתסמ .ירוטקיו דיל םגו ןוירקב םג ,תונכשה

 17 םילעפמה םע תוחור יווניכ ןבומכ ונקדב ,טסופמוקב ונקדב ,ל"אפרב

 18 רבדהש היותיכול ל ךיא ונאצמ אל ת אומרתזא .ונאצמ אלו םיימיכורטפה

 19 ונמש ,בושח הזו ונמשו ןויער ונילעה זאו .ןיקצומ תירק ןופצ לע קר לפונ הזה

 20 קילאיב תירקב החרזמ ריצ לע התוא ונקתה ,ןזנבל תדיינ רוטינ תנחת

 21 התוא תלפונש רבתסה הדידמה לש ןושארה הלילב רבכ ,םואתפ רבתסהו

 22 המ ,קילאיב תירקב םגו ונלצא םג תועש ןתואב ןיטולחל ההז לוב הגירח

 23 דח ,חרזמ ןוויכמ אוה הזה רבדה לכ עיגמ ונממש יללכה ןוויכהש עיבצמש

 24 זרחממש  פיראטיים תלוספ ירתאב תיטריפ תלוספ תופירשמ האצות ימעשמ

 25 צ"גבה תא שדחנש ילש השקבה תא לביקו יתיא םיכסהו עידוה דוגיאה .ונל

 26 ,ונילא ףרטצי דוגיאה ,ונילא ופרטצי םעפה לבא ,הביבסה תנגהל דרשמה דגנכ

 27 ארקי ,קילאבי תיקר תייריע שאר ,יקסרוקוד ילאש וישכעש דואמ מקווהי נאו

 28 רתוי לקשמה זיא ריבענ ילוא זאו אוהם ג ףרטצי ול ונרבעהשם ינותנה תא
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 1 לבא ,הדיחה תא ירמגל ונרתפ אל ןפוא לכב  העיבה תא רותפל תוסנל קזח

 2לא שלא  .תכלל ךירצ וילאש ןוויכה תא ונל הארמש םוקמהו שזיאל ונעגה

 3 רוקמהו ונבשחש המ תא ררשאמ זה הכול ךסב ,הז הזש ונבשח אלש אל ,ונעדי

 4 ,ונל חרזממ םיאצמנש הפיראטיים תלוספה תפירש ירתאב הארנכ אוה

 5 דוגיא לש טופיש חטש הזש םלוכל ריכזהל הצור קר ינא .ונל חרזממ םיבושיב

 6 ,דמחנ והשמ ילוא בגא ךרד ,ונשרד ונחנאו ונילא ךייש אל םג ,ןופצ םירע

 7 דוגיאל ףרטצהל ןילבאע תימוקמה הצעומה לש השקב העיגה םויה אקווד

 8 תנגהל דרשמהה זל הרומתבש הינתהב הלש הלבקה תא רשאל םיכלוה ונחנאו

 9 תוסנל ידכ המש גצויש רוטינ רישכמ דועו םיחקפ השולש דוע ןממי הביבסה

 10 .הפירשה ירתא תא אוצמל ,רתאל ,ףוכאל

 11 ?רושק הז המל ע:”הח. צורי, ר

 12 ?המ רושק המ י. מרקוביץ:

 13 ןממל ףסכ שי הביבסה תוכיאל םואתפ זא םיפרטצמ םה םאש רושק הז המל ע:”י, רהח. צור

 14 ?םיחקפ השולש דוע

 15 תילד תא ףרצל ונשקבתהשכ רבד ותוא ונל הרק הז .ריבסא ינא .ריבסא ינא וביץ:י. מרק

 16 ןוויכ הכימת ונלביקו נחנא זאו ונילא ופרטצה םהו היפסוע תאו למרכ לא

 17 הביבסה תנגהל דרשמה זא ,ןיא ,ןיא ,ןיא ,ןיא ,ןיא איה הנעטה ,ןיא םהלש

 18 דוגיאל םלשל םיכירצ ויה הםש םימוכסהמ ,םהלשם יכרצהמ לודג קלח ןמימ

 19 םישמתשמ ונחנאש םיטקיורפ ינימ לכ ןמימ ,דוגיאל הרזע דוע ונל ןתנ ןבומכו

 20 סולפ הזה רופיסה לכו ןילבאע הזש הזבש מקווה ינא .ולוכ רוזאה תבוטל םהב

 21 ףקותמ םתוא ורגסש תונמטמ םעפ םג םיו שה רכוזש ימ טח שם,שב סונימ

 22 זא .הזה בעניין והשמ םג תושעלו רוגסל חילצנ םעפה ילואש מקווה ינא ,קוחה

 23 .םויהמ ירט ירט ןוכדע הז ,והז

 24 .בוט ע:”ח. צורי, רה

 25 שי 24.3-ב לכ םדוק ,הככ זא .הבישיה תא לעני ריעה שארש ינפל תועדוה המכ י. גסר:

 26 הוקנ .ןשוג םלואב לודג דואמ עוריא שי ,ןיקצומב הפ םיבוטה םישעמה םוי
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 1 ויהי ,לודג עוריא תמאב הז לבא ,הנורוקה לכ םע תושדח תויחנה ויהי אלש

 2  ?ןוכנ ,יגרמ לש עפומ םע רישי רודיש םהמ היהיש ץראב םידקומ השימח

 3 ןויקינה םוי םג ונל שי 24.3-ב .םינמזומ םלוכ זא .לודג דואמ עוריא .יגרמ

 4 .םג ותוא ןייצנ ונחנא ,רפסה יתב לכב היהי ,אשונה תא זכרמ יסויש ימואלה

 5 .ץרמב 31-ל 23-ה ןיב הפ תויהל תכלוה םישנל תימואלניב סינט תורחת 

 6 אל לבא ןנוכתהל ונל רמא סינטה דוגיאו תונידמ 36-מ םישנ עיגהל תורומא

 7 36 הז .תוסיטה לש םילוטיב ויהיש תויהל לוכי יכ ינפל םייעובש דע םסרפל

 8 אל ,תמאב ןטק רבד דוע .הנורוקב םויה םייולת ונחנא זא ,והז אז .תונידמ

 9 8 התלע ןיקצומ תירקש ,היה תרושקתב םג ,הזל ופשחנו ואר םלוכ םא עדוי

 10 תמאב הזו תורמל ,תורמל ,תורמל הזו .תיסנניפה תוביציה גורידב תומוקמ

 11 ירימל ,תויופידע ירדס ,ןוכנה לוהינה לע ריעה שארל הדות דיגהל ךירצ םדוק

 12 אל ונל ןיאש תורמל הזו הדובע הפ םישוע תמאב ,תבשויש העירייה תירבזג הפ

 13  ,הישעת אלו רחסמ ירוזא

 14 .ןצמקה ריעה ל"כנמל ע:”ח. צורי, רה

 15 הנונרא זוחא 88 ונחנא ,ונחנאש ללגב רידא אוה גשיהה תמאב הז ,אל י. גסר:

 16 ןסוח םימולשת רסומ הז וקדבנש םיירקיעה םירטמרפה ןיב לבא .םירוגממ

 17 המליש אל ,ול תבייח שהעירייה דיגהל לוכיש קפס ןיא הזבו ,תוליעיו ילכלכ

 18 יוארש והשמ תמאב הז זא .ןמזה לכ םילעייתמ םגו הלאכ םירבד ןיא .ול

 19  ,רבכ ןיא זא ולזא םיסיטרכה םא לבא ,18-ב השיאהיום   .ןייצל

 20 ?הז תא תישע הפיא :ע”, רהיח. צור

 21  .ןשוג ס"נתמ ש. בן שושן: 

 22 ?350 ,םישנ 400 טעמכ הז ןשוג ס"נתמ י. גסר:

 23  .רשפא 300 דע ש. בן שושן: 

 24 ?אל ?והשמ לע תעדל הצור ?רפסל ?דיגהל הצור והשימ דוע שי ,ה'רבח בוט ע:”ח. צורי, רה

 25 והשמ ,םייעובש הזיא דועב קפא תמוצבש רופיס םכל רפסל הצור ינא בגא ךרד
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 1 4 שיבכ לכ תא ,4 שיבכ ,שיבכה לכ תא םירגוס השולש וא םייעובש ,הזכ

 2 .םירגוס

 3 ?המל דובר: 

 4  .לבומה םע קילאיבל ןיקצוממ רובעל םיכירצ יכ ?המל ע:”ח. צורי, רה

 5 .העניין רורב היהיש .םיבשותל רזוח והשזיא םיאיצומ םעפהש מקווה ינא דובר: 

 6 .ועדי רבכ םה ע:”ח. צורי, רה

 7 לאירא תורבודהמ .הלועפ ףותישב הז לע םידבועו םימה דיגאת לומ ונחנא סר:גי. 

 8 תא ולביק םלוכ בגא ךרד .היעב ןיא .םיבשותל םש םיציפמ ,הזב לפטמ

 9  ?םיתבל תרבוחה

 10  .הלוענ הבישיה ,ה'רבח הללאי ,בוט ע:”צורי, רה ח.

 11 הבישיה ףוס


