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 1 רציז ח"ור דרשממ יבנע רינ ח"ור

 2 

 3 על סדר היום:

 4 .2019 ביצקת רושיא .1

 5 

 6 פ ר ו ט ו ק ו ל

 7 

 8 .יסוי ןכ .2019 ביצקת רושיא .ביצקת ע. זוהר:

 9 תוקד 10 שי דחא לכלש ועדי םלוכש הצור ינא םירובידה לכ ינפל לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 10 .זהמ רתוי אל ,רוביד

 11  .רצקל לדתשא ינא י. מרקוביץ:

 12 ?ינפל והשמ רשפא :ןמסור .ע

 13 ?ינפל והשמ ע:”ח. צורי, רה

 14 .ןכ :ןמסור .ע

 15 לבא ,בוט ךכ לכ אצי אל הז ינפל והשמ תתל ונמכסהש הרבעש םעפ ע:”ח. צורי, רה

 16  .השקבב

 17 )מדברים ביחד(

 18 .לודג ךלשש המכ רפסל תלחתהו תיגיגח הבישיל תאב התאש ?היה המ ע:”ח. צורי, רה

 19 לוכי התאו ץצופתהל לוכי התאו ךילע בשוח ינאש המ לכ דיגא ינא :צ. אבישר

 20 .ןבצעתהל

 21 .ןרקש התאו ע:”ח. צורי, רה

 22 הז םא םגו טסילרולפ יטרקומד תויהל דמלת התא ,ליכהל דמלת התא צ. אבישר:

 23  .לגרתת התא ךל השק

 24זאת  .םולכ םיעדוי אל ונחנאש החנה תדוקנמ תאצל שקבל יתיצר :ןמסור .ע

 25 רשפא םא זא ,יתנבה אלש םיפיעס הברה הפ שי ישיא ןפואב ינא אומרת

 26  .תולאש ןומהי ל שי ,הככ תונלבסב

 27 לכ תא ךל ןתית תירבזגהו ח"ור הפ שי .תוקד רשע לש תונלבס ךל שי ע:”ח. צורי, רה
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 1  .תוקד רשע שי םכמ דחא לכל לבא ,הצור תאש תובושתה

 2 ?םיפיעס לע תוגייתסה שי םאו א. צורף:

 3 .םהילע עיבצנ ,היעב ןיא :ע”ח. צורי, רה

 4 שי םא תועש שש דע הבישי םג להנל רשפאש תרמוא הדוקפה א. צורף:

 5 .תויוגייתסה

 6 לכלש רמואש לכ םדוקה ינשה ףיעסה תא ארקת .החילס ,אל ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 7  .תוקד רשע שיד חא

 8 ?ביצקתה לכ לע ?המ לע א. צורף:

 9  .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 10  .ביצקת תבישי ,ןכ ד ב. מלכה:”עו

 11 .עיבצהלו גייתסהל הצור ינא ,ףיעס לכ לע דיגהל המ יל ןיא :ףרוצ .א

 12 ףיעס רבסה לבקל םיצור ונחנא .חוכב םייתמועל תויהל ונאב אל ונחנא :רשיבא .צ

 13 .ףיעס

 14 .תוקד רשע דחא לכל שי קוח ?קוחב רבדמ התא :ע"הר ,ירוצ .ח

 15 ימ לכ ,ךלש תויוגייתסהה לכ תא הלעמ התאש עגרב ,תויוגייתסהה ד ב. מלכה:”עו

 16 תוגייתסה לכ לע ועיבצי ךכ רחא ,תוקד רשעה ךותב תויוגייתסה הלעיש

 17  .דרפנב

 18  .וילע םיעיבצמש ינפל רבסה לבקל ףיעס ףיעס םיצור ונחנא א. צורף:

 19  .ח"ורהמ רבסה לבקת התא ד ב. מלכה:”עו

 20 .יממ הנשמ אל הז ,היעב ןיא צ. אבישר:

 21  ,ולבקת .ביצקת ףיעס לכל דחוימ הנבמ שי .םמצע לע םירזוח םיפיעסה ד ב. מלכה:”עו

 22 .רבסה הצור ינא .ןמזה תא חורמל יתאב אל ינא :ףרוצ .א

 23  .ח"ודהל ע הריקס וישכע ייתן ח"ור אוהש רינ ,ולבקת .עגר לבא ,אל :הכלמ .ב ד"וע

 24  ?אל ,והשמ דיגהל הצר יסוי םדוק לבא ,עגר ע. זוהר:

 25 .היעב ןיא ,םדוק הריקס שייתן ?םדוק הריקס תתל הצור אוה י. מרקוביץ:

 26 .הריקס ייתן אוה :הכלמ .ב ד"וע

 27  .הריקס םדוק זא ע. זוהר:



4 
 04-8666313ברת איגמי, ח                                                                                  יןית מוצקריעיריית ק

 2019פברואר ב 6                                                                                    מועצה שלא מן המניין ישיבת 

   

 

 1  .תולאשה לכ תא םכל רותפי אוה הז ךותב ילוא ד ב. מלכה:”עו

 2  .ךתוא ריכמ אלש ימל ךמצע תא גיצת ילוא ע. זוהר:

 3 םע םינש הברה דבוע ,העירייה תא הוולמ ,ח"ור יבנע רינ .םלוכל םולש ח נ. ענבי:”רו

 4 .272,282,000-ל םכתסמ 2019 תנשל העירייה ביצקת .ימוקמה ןוטלשה

 5 ,תוסנכהה דצב ביצקת

 6 .לק רתוי םהל היהיש ידכ םידומעל הנפת .החילס ,רינ ד ב. מלכה:”עו

 7 88-ו תוימצע תוסנכהמ ₪ יליוןמ 184 בכרומ ביצקת .8 דומעב ינא ח נ. ענבי:”רו

 8 הנוכנ היצרופורפ איהש היצרופורפ תאז .הלשממ תוסנכה הז יליוןמ

 9 רתוי איה הלשממה לע תונעשיההו תוימצעת וסנכה ןה תוסנכהה בורש

 10 .הוכמנ

 11 ביכרמה זא ?ןוילימ 184-ה לש תוימצעה תוסנכהה תובכרומ הממ 

 12 ונל שי 115-ה ךותב .ןוילימ 115 הזש הנונראה לש אשונה הז ירקיעה

 13 94 ןיבש היבג זוחא לע םיססבתמ ונחנא רשאכ ןוילימ 86,5 תפטוש היבג

 14 23,5 תוחנהו ןוילימ 4,8 םירוגיפ תייבג לש יפצ דוע ונל שי .זוחא 95-ל

 15  .האצוהה לש צדב םגו הסנכהה לש דצב םג םיעיפומש

 16 ,החבשה ילטיה ,תופסונ תוימצע תוסנכה דוע ונל שי הזל רבעמ 

 17 ךס .תונוש תוסנכה ינימ לכ ,םימ דיגאתמ םירזחה ,טורא לש תופתתשה

 18  .184 תוימצעה תוסנכהה הכול

 19 קנעמ הז ,לקש ןוילימ 22 ןוזיא קנעממ תובכרומ הלשממה תוסנכה 

 20 ,7-ל 6 ויצוסמ התלע ןיקצומש ירחא תונורחא שולש ,םייתנשב דריש

 21-ב ונייה םינש שולש ינפלש בשוח ינא ,לקש ןוילימ 10-ל בורק ונל דירוה

 22  .22 וחננאו 35 ,34 תויהל םיכריצ ונייה םדוקמו 32 וא 31

 23 דוע שי .ןוילימ 24 דוע החוורה דרשמ .ןוילימ 35-ל בורק ךוניחה דרשמ 

 24 לש םיקנעמב םירעפ םוצמצל ןרק יםנפה דרשממם ירחאם יקנעמ

 25 הרטשמה תצק .ןוילימ 4,7 הכול ךס ,תרבוצ היסנפ ,םיקיתו םיחרזא

 26 .ןוילימ 88 הכולך ס .תנתונ

 27 170 .זוחא המכו 30 אוה ,₪ ןוילימ 88 אוה רכשה זא תואצוהה לש דצב 
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 1 םג ,לקש ןוילימ 12 תוולמ פירעון ונל שי .תולועפל םיכלוה לקש ןוילימ

 2 םא .לקש ףלא 750 תוכומנ ןכ םג ןומימ תואצוהו ךומנ וזחא ,ךונמ ידן כ

 3 שי יכ םיפיעסה לש אל  ,םיאשונה לש דצהמ ביקצהת את חקולי נא

 4 רכש הז ףיעס .םיאשונ שיו םיפיעסש י ,םיקרפ יש ביצקתבל לכב

 5 הז החוורו ךוניח .ל"כנמ לצא ,ריעה שאר לצא רכש יכול להיות אמגודל

 6 האורבת לש אשונו ךוניח לש אשונ ,החוור לשא שונ זה ושאנו רכשה לכ

 7 .'וכו

 8 ,ביצקתה רקיע זא וישכע םיאשונה לש ןוויכל םיכלוה ונחנא םא זא 

 9 םיתוריש ,ןוילימ 142 םייתכלממה םיתורישב בשוי ביצקת יצח לעמ

 10  .ב"צויכו תד ,תוברת ,תויארב ,החורו ,ךוניח הז םייתכלממ

 11 57 םיימוקמ םיתוריש דוע .₪ ןוילימ 17-כ יפסכו יללכ םילהנמב ונל שי 

 12 ,ןוניג ,הפשא יוניפ ,האורבת לש אשונ הז םיימומק םיתרויש ,ןוילימ

 13 תואצוהו תוולמ פירעון ונרמאש ומכ ןוילימ 13 דוע ונל שי .'וכו ןוחטב

 14  .ןוילימ 40-ל בורק היסנפב תוחנהו ןומימ

 15 חוכ ביצקת ארקנש רבד םג ונל שי הזל רבעמ ,רשאל םג םיכירצ ונחנא 

 16 חוכ ביצקת ,תונרק ביצקתו חותיפ ביצקת ןאכ שי ,תורשמה לש םדא

 17 ,609,5 לע םירדבמו נחנא םדא

 18 ?ןוכנ ,14 דומעב התא ד ב. מלכה:”עו

 19 בוש .תורשמ 609,5 לע םיבשוי ונלש ןוילימ 88,8-ה רכש ביצקת .44 ח נ. ענבי:”רו

 20 124 לש הלודג תומכ םג ונל שיו ,תורשמ 270 ךוניחה הז תורשמה רקיע

 21 וז ,הובג דואמ דואמ אוה ןיקצומב יהסנפה חפנ ,יםרנויסנפ של תורשמ

 22 הפו ,ונרעצל םיסימה םלשמ יפתכל ע תלפנו איהש תיביקצת היסנפ

 23  .הובג דואמ ודאמ אוה םוכסה

 24 ולבקתהש םידבועו 2001-ב קספוה תיביצקת היסנפ לש אשונה בגא ךרד 

 25 םידבועה קר הז .תיביצקת היסנפ רתוי ןיא המידקו 2001-מ הדובעל

 26 ,תובורקה םינשב ואציש ינפל ולבקתהש םיבדוע םגש י םוהיום יקיתוה

 27 ןיא .הנש 40 ,30 הזיא דוע הז תיביצקהת היסנפה הלעתש דעש הככ
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 1 .תיביצקת היסנפ רתוי

 2 .תרבוצ קר שי ,רתוי ןיא :שאור .נ

 3 ,רבכ ינפל וטלקנש םידבועהש ןנערל ךירצ א. צורף:

 4 תונרק ביצקת םג ונל שי .הנש 20 םידבוע ,98-ב וטלקנש םידבוע שי ח נ. ענבי:”רו

 5 .השקבב תולאש .חותיפ ביצקתו

 6 .יסוי ןכ .תולאש ינפל ,אל ע. זוהר:

 7 ,ינא ביצקתל הנכה תרגסמב ינא .יקוא .ידמ רתוי לצנא אל ינא .בוט י. מרקוביץ:

 8 דואמ הברה תמאב ונחנא ,הבר הדות לכ םדוק ,םיליגר ונחנא לכ םדוק

 9 ינא .הפיו בוט דעממ תמאב אוהו הזה דמעמב הפ םישגפנ רבכ םינש

 10 תוחיש הברה ונל ויה ,ביקצתהל ע תמאב ילינל, החילס ,עובשה

 11  .הודת. הלאכו תורהבה, האלה םיניינעב

 12 ילאריו ןוטרס והשזיא שיש יבל תמושת תא הנפה והשימ עובשה ינא זא 

 13 תצעומ רבח ,ונדיל הפ בשויש ןול הגאש קובסייפה ףדב ץרש והשמ

 14 ביצקתהש םש רפסמו ביצקתה לש םיפדב ףנפנמ ,סהנמא וה ובו ,ריעה

 15  ,לענייןא לא וה ביצקתהש ,ינבבוח אוה

 16 ,העדוה וז א. צורף:

 17  ,השענ ביצקתהש י. מרקוביץ:

 18 )מדברים ביחד(

 19 איבהל הצור ,איבמ אוה זאו .יל עירפהל אל ,רבדל תוקד רשע יל שי י. מרקוביץ:

 20 אוהש אמגודה המו .ביצקתה רפסב םיושע ונחנאש היעטהל אמגוד

 21 .לקש ןוילימ 28 היה 2018 תנשב ךוניהח ביצקתש ןעוט אוה ?שמתשמ

 22 7 תוביבסב רמוא אוהשכ לקש ןוילימ 30 תויהל ןנכות אוה 2019שנת ב

 23 הארמ ינא .לקש ןוילימ 2,2 תוביבסב איה הילעהש איה תמאה .וזחא

 24 ול תושעל רומאש ןושאר ףויז לכ םדוק ?קיוא .זוחא 7.4 הזש רוביצל

 25  .ףיכ והשזיא

 26 םילקש ןוילימ 240 היה 2018 תנש לש ביצקתהש רמוא אוה ךכ רחא 

 27 םילקש ןוילימ 30 לש שרפה ,םילקש 270 תוביבסב תויהל ךלוה אוהו
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 1 20 ?ריעה תא ונל להנל הצורש ןאוגה לש ןבושהח יפלה ז המכו ,ביקצתב

 2 .זוחא 20 הזש ןעוט אוה םלוצמו םילימב .זוחא

 3 דואמ הטושפ הלועפ ,ולש ןופאלפה תא ייקח םכמ דחא לכ םא לעופב 

 4 וליפאם יעיגמ אל ונחנא ,םירבדמ ונחנא המ לע וןבשח השעי ,ןובשחמב

 5 יכול להיות ,ןיבמ אל אוהש יכול להיות םדא ןבה יתרמא זא .זוחא 12-ל

 6  .ןרקש םתס אהוש

 7 יתרמא .ול רוזעא ינאו חקא ינא יתרמא ?השעא ינא המ יתרמא המ זא 

 8 ןוילימ 227 לומ ,ןוילימ 227 קר היה ,240 היה אל 2018-ב ביצקתה

 9 20 זאם ג לבא .ול רוזעל לוכי ינא ילוא .ןוילימ 45 רבכ אוה שרפהה

 10 תא דחא לכ תשר לקחפא .17-ל וליפאם עייגמ לא ןעוט אהוש זוחא

 11 .הזת הנוב ןרקש ךיא האריו הלעופה תא תושלע ,ולש ןשבוחמה

 12ן יבמ אוהו אורקל עדוי אוה וליאכ וניארו ,ביצקת אורקל עדויש ימבל א 

 13 272 המש שי 2019 לש ביצקתב ,רמואא ושה המן יבמ ה,שועא והש המ

 14 קרפבש תוארל היה לוכי ביצקתה תא אורקל עדושי ימ ,לקש ןוילימ

 15 טראו תשר תופתתשה אוהש םילקש ןוילימ 31 לש םוכס ונשי תוסנכהה

 16  .נולש יבצקתב

 17 .0 ביצקת לע הייתה תאזה תופתתשהה ,הזה ביצקתה 2018 תנשב 

 18 הסנכנ טרוא תופתתשה לש םוכסה םינפה דרשמ לש הטלחהב רמולכ

 19 272 םתואמ לקש ןוילימ 31 דריונ םא .ותואה לידהגו ביצקתה ךותל

 20 תחדק זוחא 20 ,ןוילימ 241 של ביצקתל יםעיגמו נחנא לקש ןוילימ

 21  .זוחא 6.1 .לטמוח רקש .תחלצב

 22 7.4-ש רמוא םדא ןבה .רבדמ אוה המ לע הנושארה הנעטל רוזחנ וישכע 

 23 תייריעלו ריעה תלהנהל הפרחוה שוב .ךוניחה ביצקת קר הלע זוחא

 24 זוחא 20-בה לע ,ןבומכ ולש הרותה י"פע ,ביצקהתש יןקצומ תריק

 25 תוכירצ ןכיתש ןתא דחוימב ,ונל שייבתנש ךנויחה ךם כא יסחיאופן ב

 26 7-ב קר הלע ךוניחה ביצקתש םויאו ארונ עשפל די ןתתנש שייבתהל

 27 הזיא ,ונחנא םיעשופ הזיא .זוחא 20-ב הלע סיחי ןפואב ביצקוהת זוחא
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 1 .םבינג

 2 6-ב הלע ליגרה ביצקתהו זוחא 7.4-ב הלע ךוניחה ביצקת לעופב לבא 

 3 ביצקתל תיסחי רתוי לודיג זוחא 1.5-ב ונחנאש זאת אומרת .זוחא

 4 הפ שיש םכל דיגהל לוכי קר ינא .אל ?תועט הפ שיש םכל דיגהל .ךוניחה

 5וא ה קובסייפ ותואב תינכותה גיצמש הזמ וא עתבנוש תויתמגמ לש גסו

 6 הרקמבו שא ,רבדמ אוה המ לע גשומ ולן יא אוהשו א יגולתופשקרן 

 7 םגו יגולותפ ןרקש םג ,םגו םג אוהש ,דחיב םהינשש ןוכנ הז ארוי נכה

 8 .רבדמ אוה מה על גשומ ול ןאי

 9 תאזה הירואיתה תא חקל אהו זא הלאכ תוירואית ול שי אוהש ןוויכמ 

 10  .הזה רופיסב םימשא ונלוכש היוזהה הירואיתהת אם ג הנב אוה הז לעו

 11 ךלוהש המ הזש חינמ ינאו תויוטש לש בוביג הפ שיש ןוויכמ ,הככ זא 

 12 10 םישנא 5 ,שיש הלאה תוקד 50-ב וא הבורקה העשב הפ שחרתהל

 13ע ומשלה צשרו ימ .הלאה תויוטהש את עומשל ןזמה על בלי חל ,תוקד

 14 ירחא תוארתהל ,ייב ייב .הפמלל רבדל לוכיא וה ידיצמ ,עמשיש ותוא

 15  .םיושקשקה

 16  .יפוי .רדהנ .דובכה לכ דוברת:

 17 )מדברים ביחד(

 18 .תוניצרב ואוב ?ליחתהל רשפא ע. זוהר:

 19 ?לבא וישכע ךלה אוה ןאל א. צורף:

 20  ?ךלה ימ ע. זוהר:

 21 ?אוה הפיא א. צורף:

 22 .ותוא תלהבה ע. זוהר:

 23 .להביהל תובוט תוביס ול שי א. צורף:

 24 ?ךלה המל םגו ותוא ליהבמ םג התא ?הצור התא המ זא ,ונ ע. זוהר:

 25 ,בתכ אוהש המ יכ להביהל תובוט תוביס ול שי א. צורף:

 26 .ביצקתב ליחתהל םיכירצ ונחנא דוברת:

 27 .חורבל הביס ול שיו דואמ רומח היה ךלש רושיאב םג הארנכ ף:א. צור
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 1 םעפ ףא דיגת לא .הביד ךתוא עבתא ינא יתוא ץימשת םא ,יתיא ע. זוהר:

 2  .לךש ורשיאב

 3 .יתיא ניסיון ול שי דובר:

 4 ומכ ,יאדווב עדוי אל התא םא ךלש רושיאב דיגת לא םעפ ףא התא ע. זוהר:

 5 דמול התאו .תואדווב ודעי לא ניא םא ךלששור יא דיגא לא ינאש

 6 ימ ,עיצמ ינא ,םריבח .ביצקתב םדקתנ ואוב ,בוט .לבח ,םיטפשמ

 7  ?ליחתמ

 8 .תאזה תידותמה הקספהה לע יבנע רינ ינפב לכ םדוק לצנתהל הצור ינא צ. אבישר:

 9 הז עודי ילש הממ ימונוקא ויצוס לוכשאב .לעניין תשגל הצרו ינא

 10ד ח ןפואבש 15 וא 2014 איצוהל ,7 ימונקוא ויצוס לוכשאו נייה דימשת

 11 המישרל תוירוזאה תוצעומה ,תוריוזאה תוישורהת א וגזימ ימעפ

 12 תוירוזא תוצעומ ויהו תויריע תוימוקמ תויושר קר היה םעפ יכ ,הודחא

 13 דימתו תחא הנשל ינמז היה הז לבא ,6 לוכשאלו נדרי הנש ךשמל זאו

 14 .יתוא ןקתא וב זא .7נו ייה

 15 ינאו 6 לשכואב ונייה םינש שמח תוחפל .6 םינש שמח תוחפל ונייה ח נ. ענבי:”רו

 16 ס"מלה של הדידמה לבא .הזכ והשמ ,7 ,6 ונייה םג הז ינפלש בשוח

 17 .םינש שמח לכ הייתה איה ןכ ינפלו םניש שלושי רחא הייתה איה ושיכע

 18  .6 לוכשאו שהמ םישנ שמח ונייה זא

 19 .6 לע צ. אבישר:

 20 .ןכ .6 לוכשא םינש שמח ונייה ח נ. ענבי:”רו

 21  .הנשה ןוזיא יקנעמב הדיריל הביסה תאזש רמוא התאו .יקוא צ. אבישר:

 22 .7-ל ונילע ח נ. ענבי:”רו

 23  .7-ל ונילע יכ ,אל ע. זוהר:

 24 .רומג רדסב צ. אבישר:

 25  .תולאש ?םכלצא ליחתמ ימ ,םירבח ,בוט ע. זוהר:

 26  .תויריעה תדוקפ ומכ ףיעס ףיעס םירבוע ונחנא ,תוקד רשע ונל ןיא צ. אבישר:

 27 ,ךל דיגא ינא תוקד רשעבש הצור התא וישכע א. צורף:



10 
 04-8666313ברת איגמי, ח                                                                                  יןית מוצקריעיריית ק

 2019פברואר ב 6                                                                                    מועצה שלא מן המניין ישיבת 

   

 

 1 ליחתמ אל התא ,תוקד רשע ךל שי .תוקד רשעב ליחתת ,יתיא לבא ע. זוהר:

 2  .וליפא

 3 רים ביחד()מדב

 4 ימוג תמתוח וא היהת איהש בושחלו ריעה תצעוממ םלעתהל אי אפשר א. צורף:

 5 רמול שיש המ כל תא רוגסנ ונחנא תוקד רשעבש ,ימוג תמתוח ימס וא

 6ו נחנא רבד כל אל ,רבד רבד ןיבהל םיצורו נחנא .הזה הבעה ךרכה לכ לע

 7 הבישיב ונישעש ומכ ,ןיבנ ונחנאש םירבד שי ךל חיטבמי נא ,םייקנ

 8 ויהיש םירבד שיו .המ הנשמ אל ,ענמנ ,דגנ ,דעב ,ןיוצמ דיגנ ,תמקודה

 9 תאו הז תא ןיבמ אל ינא וישכעמ ךל דיגהל לוכא יל ינא .תויוגייתסהו נל

 10 ,הז תאו הז

 11 .והשמ ךל דיגהל בייח ינא לבא ע. זוהר:

 12 .שנייה ,עגר א. צורף:

 13  .החילס ע. זוהר:

 14 םייקת תאזה ריעה תצעומשו ךירצש ומכ הז תא ןיבהל ידכ ךירצ ינא א. צורף:

 15 ,םיובשחה םירבדב ןויד םייקל ידכ אל םא הדעונ איה המל ,הדועיי תא

 16 המב יניינע ןויד םייקנ ואוב .יתנש ביצקת ?ביצקתמ בושח רתוי המו

 17 ונחנא .וליע עיבצנ ואוב טושפ אלש המ ,ןויד וילע םייקל ונל שיש

 18  .עיבצהל ידכ םגו גייתסהל ידכ םג רבסה םיכירצ

 19 ,הקד יצח ךל תחקל ?הקדל ךל תונעל לוכי ינא ,יתיא ע. זוהר:

 20 .יתמייס א. צורף:

 21 אל ונחנא ,םימלעתמ ונחנא עדוי התא וליאכ לש בצמ גיצמ התא ,הארת ע. זוהר:

 22 ללכב זא ריעה תצעוממ םימלעתמ ונייה םא .ריעה תצעוממ םימלעתמ

 23 ףאמ םימלעתמ אל .דגנ ימ ,דעב ימם רימוא ונייה ,יםנתונ ונייה אל

 24 .דחא ףאמ םעלתהלם ג םיצרו אל ,דחא

 25 אל וליפאש תועש 6 הצור אוהש בתכמ חלשו ץרו םידקהש ימ ינש דצמ 

 26 ילוא ,תוקד 50 ךירצ התא ילוא .ךירצה תא תאמב המכ ךמעצ םע תקדב

 27 .העש ךירצ התא ילוא ,40ך ירצ התא
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 1  ,תועש שש יתשקיב אל ינא א. צורף:

 2 ?ותלעש המ .םייניעה לומ הז תא יל שי .תועש 6 ןויד תשקיב ,אל ע. זוהר:

 3 ,תועש שש יתשקיב אל ינא א. צורף:

 4  .תועש שש ונשקיב אל ונחנא צ. אבישר:

 5  .תועש ששמ תחפי אלש ע. זוהר:

 6 .ךירצאם  א. צורף:

 7 .ןכ ,ךירצ םא צ. אבישר:

 8 שאר ,הלימ דוע ליחשהל הסנמ ינא תמדוקה הבישיב יכה ?המל לבא א. צורף:

 9 ,קפוד ריעה

 10 ,הככ עיצמ ינא ,בוט לבא .הככ ןבלו רוחש היה אל הז ,אל ,אל ע. זוהר:

 11  ,יטפשמה ץעויל , גםריעה שאלר םג ונחלש ונחנאש םיבתכמ שי ,רמוע צ. אבישר:

 12 ?תולאש םע ואב אל םה ע. זוהר:

 13  .אמגוד ןת ?המ לבא ד ב. מלכה:”עו

 14 חינת ,הינשל  ?רדסב .ןמז עגר בוזע ?המ עדוי התא ,ךל רמוא תמאב ינא ע. זוהר:

 15  .ךתיא ניא ,תייא שנייה .ןמזל עגר

 16 ליחתא ינא וישכע .הז המ לא יודע .ךלש הכשלל ,הזל םירפסו םינותיע א. צורף:

 17 ,ףעיס ףיעס רובעל

 18 ללגב ,תואצוה שי ,ךל דיגא ינאש וישכע הצור התא ?הז המ הז המ ?ונ ד ב. מלכה:”עו

 19 לע ?ישל הכשלה לע רובעל הצורה תא ,קרפ לכ חקית ךל יתרמא הז

 20  ?הלהנה

 21  .רדסב שהכול חוטבו ךומס ינא ךלש הכשלה יבגל תיפיצפס א. צורף:

 22  .אל ,אל ,אל ,אל ד ב. מלכה:”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24 תא ,הלחתהה תא ךל שי יונב ביצקתה רפס .יתיא הקדקה. דקה, ד ד ב. מלכה:”עו

 25 ,תוסנכה ןיב הקולחה .ביצקתה לכ יונב הממ ךל ריבסמ אוהש אובמה

 26  ?רדסב הז ?נתבהה ז .ולאה יםרבדל הכ ,תואצוה

 27 רבד לכ וא הקלחמ וא ףגא לש ביצקש תי דומע לכ ךל שי םינפב וישכע 
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 1 ותוא םייתסמ םג אוה ספרמה .רדסותו האב םייונב םלכו רשאכ ,רחא

 2  .הארתו תחא םעפ ארקת ,הז תואצהו, םיחוטיב תואצהו ,הלהנה .רבד

 3 שי .הענייןא ל הז .ונלוכ לש םג ,וגם של ,ןמזה תא ךל ךוסחא וליפא ינא צ. אבישר:

 4 ,אמגודל .תויתעושממ תויגוס

 5 .ןתוא ולעת זא ע. זוהר:

 6  .ןתוא הלעת ד ב. מלכה:”עו

 7 .םיצור ונחנאש המ הז ,רדסב צ. אבישר:

 8 .הלעת זא ,ונ ע. זוהר:

 9  ,דעב עיבצנש םג יכול להיות צ. אבישר:

 10 )מדברים ביחד(

 11 רשעל ונתוא ליבגת לא לבא ,תועש שש םיצור אל ונחנא .ליבגת לא לבא צ. אבישר:

 12  .ליחתהלר שפא יתניחבמ .תוקד

 13 )מדברים ביחד(

 14  .ןנטקתהל םיצור אלו תועש ששה תא אל םיצור אל ונחנא ,ןיבת וישכע צ. אבישר:

 15 .וליחתת זא ע. זוהר:

 16  .18 דומע .ליחתמאני  זא צ. אבישר:

 17 .18 דומע ע. זוהר:

 18 ,םירוגמל תיללכ הנונרא .רבסה הצור קר ינא ,םירוגמל תיללכ הנונרא צ. אבישר:

 19  ?הדיריה הלח הפיאמ תיתדוקנ

 20 .הנונראב הדירי ונל שי ןכלו ורגסנ םיקסע נ. רואש:

 21 .דחיב םיקסעו םירוגמ הז ענבי:ח נ. ”רו

 22 .םיקסעו םירוגמ הז נ. רואש:

 23 הנונראמ תוסנכהב הדירי שהייתה תוהזל םיעדוי םתא זאת אומרת צ. אבישר:

 24 ?םיקסעל

 25  .ןכ נ. רואש:

 26 ונחנאו הטלחהב וטילחהש םיקנב השולש ךל שי .המל םג ךל דיגא ינא ע. זוהר:

 27ת אז םיקנבו ,הפ ףינסה תא רוגסל וטילחהש ,םתיא תובירמב ןיידע
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 1  .תיתועשממ הנונרא

 2 ?םיקנב הזיא .תולודגה תחא .עודי ,הלודג יכה צ. אבישר:

 3 .טנוקסיד קנב ד ב. מלכה:”עו

 4  .טנוקסיד קנב נ. רואש:

 5 .ימואלניבה ד ב. מלכה:”עו

 6 ?ןשוגב הפיא צ. אבישר:

 7 .ןכ ד ב. מלכה:”עו

 8  .םג דוגיא נ. רואש:

 9  .ימואלניבהו דוגיא קנב ד ב. מלכה:”עו

 10 ?ןיקצומב יפולח םוקמ םוש םהל ןיאו ורגס םה גע,ר צ. אבישר:

 11  .ןטק רתוי הברה .ןטק רתוי ד ב. מלכה:”עו

 12 .יתועמשמ ןטק רתוי הברה אוהו יפולח שי םהמ דחאל ,אל ע. זוהר:

 13 ,טנד יבכמ היהש יבכמ ןינב וא לשמל טנוקסיד ומכ ןטק שממ שממ נ. רואש:

 14  .לוגדה נבמ ,ןודרגו 'חרב ?רכוז התא

 15 ,ורגס םה ע. זוהר:

 16  .ורגס םה נ. רואש:

 17 לע םירבדמש המ הז זאת אומרת ?היצטיגידל רבעמהמ קלח הז וישכע צ. אבישר:

 18  .ץראה לכ

 19  .ןוכנ .תוירפירפה ללגב וא םחורי ללגב ואב הז לע תינכות םג היה .ןכ ע. זוהר:

 20  ?תקבאנ ?םיקנבה לומ והשמ השוע העירייה בגא צ. אבישר:

 21  ,ונחנאש ךל דיגהל לוכי אל ינא לבא ,התסינ הבשי יההעירי ע. זוהר:

 22 םעפב םיקנבה לש הנונראה לש ףירעתה תא הלענ ילואש ידיחיה רבדה ד ב. מלכה:”עו

 23  ,ןקנתש האבה

 24 .קנב םוש ךל היהי אל זא דובר:

 25 )מדברים ביחד(

 26  .לוקוטורפהמ קחמיתש .קוחצ תרעה הייתה תאז ע. זוהר:

 27  .300-ל 600-מ דרי תונוישיר תרגא לואשל הצור ינאש ףיעס י. ענבר:
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 1 .בירי החילס ?הפיא ע. זוהר:

 2  .תורגא ,ותנונראל תחתמ הטמל תצק י. ענבר:

 3  ?רישיונות תורגא ע. זוהר:

 4 .יצח ?300-ל 600-מ ונדרי המל י. ענבר:

 5 אצי 2017 לש ביוחה םצעב ,ונבצקת הרבעש הנש יכ ,המל ךל דיגא ינא ח נ. ענבי:”רו

 6 הנמ הבגו התא 2019 .וליאכ לופכ הבגנ 2018-בש ונעדי זא, רחואמ

 7  .300 אהי הנמה .תחא

 8 ,263 היה 2017 עוציבש האור התא .2017 עוציב הז ,בירי .עוציב ךל שי ד ב. מלכה:”עו 

 9  ,תא ךל ןתונ הז זא ?ןבימ התא

 10 )מדברים ביחד(

 11  .םירושיאו תודועת 18 דומע א. צורף:

 12 ובאטל רושיאל םיעיגמש תורגא הז ?הז המ לודגב םירושיאו תודועת ד ב. מלכה:”עו

 13 םיתוריש שי .הלאכ םירבד ינימ לכ וא םייחה ז םא ,תודועת ינימ לכו

 14 יםרדבהה ז .לודג רופיס אל הז ,ףסכהל כה ז .תמיוסמ הרגא שיו

 15  .היבגב םיהלנתמש םינטקה

 16  ,המל תוחולו תועדומו א. צורף:

 17 םויה ימ .תועדומ תוחול לע םיקיבדמש םישנא תוחפ שי ,תוחפ ויה יכ ד ב. מלכה:”עו

 18 ?תועדומ תוחולב קסעתמ

 19 .קובסייפב םלוכ דובר:

 20 )מדברים ביחד(

 21  .תוחולהמ תיצחמ םג שי מ. צורף:

 22  ,הרימש תורגא דומע ותואב י. ענבר:

 23 .30 שי םויה ,תוחול 60 הזיא ויה םעפ מ. צורף:

 24 ,2,790-ל 2,350-מ ונילע י. ענבר:

 25 ?תוחולה ומלענ הפיא דובר:

 26 ואוביש .קיבדהל אב אל דחא ףא .קיבדהל המ ונל ןיא יכ םתוא ודירוה רף:מ. צו

 27  .קיבדהל המ לע היהי זא קיבדהל



15 
 04-8666313ברת איגמי, ח                                                                                  יןית מוצקריעיריית ק

 2019פברואר ב 6                                                                                    מועצה שלא מן המניין ישיבת 

   

 

 1 .יונב רטמ יפל ךלוה הז ירה ,ונל שי .רתוי הלודג תוריד תומכ שי ד ב. מלכה:”עו

 2 .ןומה יל עמשנ הז ?זוחא 16 י. ענבר:

 3 ?המל ד ב. מלכה:”עו

 4  .תונכשמב הרוק המ תיאר אל ע. זוהר:

 5 ,תודיחי 2,000 דוע ךל שי םינמא תונכשמב ד ב. מלכה:”עו

 6  .םג םייתנש דועב .הנש דועב הרקי המ הכח ע. זוהר:

 7 .שי תודיחי 3,500 .2,000 דוע י. ענבר:

 8 .עצוממ 'מ 80-ב תחא לכ ליפכת ?תודיחי 3,500 לע רבדמ התא ע. זוהר:

 9 הז 2018-ב ונבצקת ונחנאש ןכ ינפלש הנשב .תפסונ הביס הייתה ,בירי נ. רואש:

 10 תא ונלביק הז ירחא קר ונחנא .ירמגל רתאח הטיש על ססובמ ההי

 11 בא יתב יפל היה הז םדוק ,רטמל 1.51 יפל .רטמ יפלד בוע הזש הטשיה

 12 יונישה .תונסכה תניבחמ ביצקתב יוניש שי ןכל ,רזע קוח ותוא רשואשכ

 13  .םירטמ יפל בא תיב יוניש ותואמ האצותכ םגו לודיג םג אוה

 14 ,םירוגמל תיללכה הנונראה םע תחא המילהב לבא תויהל רומא אל הז אבישר: .צ

 15 .'זרטמ יפל הז םא

 16 .דרפנ רזע קוח הז ח נ. ענבי:”רו

 17 .דרפנב רזע קוח הז נ. רואש:

 18 באה יתב ,ופסונש תופסונה תורידה ,תניחבמ רי אומנא ,תניחבמ וליאכ צ. אבישר:

 19 .ןיקצומב ופסונש

 20  .הילע שי םש נ. רואש:

 21 .הילע שי המש םג ח נ. ענבי:”רו

 22 םילודג קיפסמ ויה םיקנבהש רמואו אב התא לבא הילע שי זאת אומרת צ. אבישר:

 23  .דירוהל

 24 .הככ קוידב ח נ. ענבי:”רו

 25 .קוידב .ןוכנ נ. רואש:

 26 .הלועמ .יקוא צ. אבישר:

 27 .ימונוקא ויצוסל רושק םג הזש ןיבמ ינא ןוזיא קנעמ י. ענבר:
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 1 .רמא אוהש המ הז ,ןכ צ. אבישר:

 2 .ןכ נ. רואש:

 3 הנשהש זאת אומרת ?םירבדמ ונחנא םיימעפ דח םיקנעמ הזיא לעו צ. אבישר:

 4 .תויהל םירומא

 5 היה ,ארקנש המ היה ,הז תא וחקל .םירעפ םוצמצ ןרק ארקנש רבד שי ח נ. ענבי:”רו

 6 דיגנ אוב ,לוכיבכ םליוע ירע .יםולער יע לארשי תנידמב ארקנש גשומ

 7 לםמש אוה ,הנונראמ זוחא 70 לש רוטפ ולש יי אבצ הנחמל כ ,תראח

 8 .'וכו 45 קר ןכ םג םילוח תופוק .30 קר

 9 ירע ויהש םירעהש 60-ה תונשב םילוע ריע ארקנש גשומ היה וישכע 

 10ת א לטיב םייתנש וא הנש ינפל יערד הירא האב .זוחא 100 ומליש םילוע

 11 יצח לש רןק ול רצי אוה םילוע ריע לטיב אוהשה ז י"ע .יםלוער יעה

 12 רןק ארקנ הז .הזה קנעמה הז .תויושרה לכל קלחל לקש דראילימ

 13 .לדגיו ךלי הז הנש לכו ,יםרעפ םוצמצ

 14 אל ,תועדומ תוחול לטבל םיכלוהש ןתניהב איה הלאשה ,הלדג ריעה א. צורף:

 15 ,תועדומ תקבדה לש הזה תורישה רקייתהל ךלוה

 16 .םלעיי אוה יתעדל דובר:

 17 ,לוכי אל התא ,בישחת וישכע ונישע ,ךילהתב קוידב םיאצמנ ונחנא ד ב. מלכה:”עו

 18 הזה אשונהל כב תומייקש תוברה תועיבתה רולא םוהי .הקד ,בישקת

 19 "יפע עבקנ ריחמה .תועדומ תקבדה ריחמ תלועהל םתס לויכא לי נא

 20 המכ וליאכ .העדומ תקבדהל םורגל ידכ היריעבש לעופב תואצוהה

 21 .קיבדלה קיבדמל חקול הז המכ ,ףסכה תא תובגל דיכן מז חקל היבגב

 22  ,דחי ולאה תויועלהל כ

 23 ,לש הקוזחת מ. צורף:

 24 .תועדומ חולה לש הקוזחת ד ב. מלכה:”עו

 25  .חולה לש מ. צורף:

 26 .ריחמה תא יל ןתונ הזו ד ב. מלכה:”עו

 27 ,הלדג ריהע יכ תועדומ תוחתר לווי הארנכ תויהל םיכלוה וישכע ז אםא א. צורף:
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 1 .חוטב אל הז .חוטב אל הז מ. צורף:

 2 ,ונחנא תוסנכהבש רזומ תצק יל הארנ א. צורף:

 3 ללכב ומש םא לא יודע ינא ,םעפ דוע יתרמא ,תועדומ תוחול לבא ,ןכ לכה:ד ב. מ”עו

 4  ,תועדומ תחוול לקשמב

 5  .תועדומה תוחול תומכמ זוחא 50-ב ונדרי ונחנא ,ךפיהל מ. צורף:

 6 .היסטורי תצק הז ,םויה ןיא ע. זוהר:

 7 .לבא קר הז ,תורצמ עדנ אלש מ. צורף:

 8 .ןושאר ףיעס האורבת תחת .האורבת ,רוזחמל םירמוח תריכמ צ. אבישר:

 9 .האורבתב 18 דומע הז ע. זוהר:

 10  .הריכמ אל הז י. גסר:

 11 .רוזחמ נ. רואש:

 12 .רוזחמ הז ד ב. מלכה:”עו

 13 המכ ח"וד םהל אלמל הביבסה תנגהל דרשמהמ הנש לכ םילבקמ ונחנא י. גסר:

 14  .ירינ המכ ,םינוטרקל המכ ,ףיעוס ףיעס לכב רוזחמל ךלה

 15 .בגא ךרד קוח י"פע ע. זוהר:

 16 ונחנא םא .םישועם האז ו .םיקובקב המכ ,תינורטקלא תלוספ המכ י. גסר:

 17   .ףסכ ונל םינתונם ה הנשל הנשמ רוזחמבנו לדג

 18 ?םירזחממ לשמל לזרב א. צורף:

 19 .אל לזרב י. גסר:

 20 ריע תויהל םיכפוה ונחנא זאת אומרת ?םעפה הדירי ונל שי המל זא צ. אבישר:

 21   .תרזחממ תוחפ

 22  .ךפיהה ,אל י. גסר:

 23 ,יבצהתק תא םינוב ונחנאשכ .ביצקת לומ ביצקת לע לכתסמ התא נ. רואש:

 24 היה המת עדוי רבכ ינא הז ירחא הנשו הכרעה תאז ,תיזחת הז ביצקת

 25  .המיאתמו םינוקית השוע ינא זאו 2018 תנשב עוציבה

 26ף לא 400 ונלביק 19 דע 16-מ ,ונלביק והשמו 400 .ונלביק וישכע ,ךפיהה י. גסר:

 27  .קלש
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 1  .ךומנ יכה אוה 2019-ו ,2018 לעו 2017 לע לכתסמ ינשאכ צ. אבישר:

 2 ,המ יפל קוידב הז .יפצה הז .יקוא נ. רואש:

 3  ,הלאש תאז לבא בגא ךרד י. ענבר:

 4  .תומיוסמ תויצקידניא ןהש הזיא לע ןעשנ הז צ. אבישר:

 5 )מדברים ביחד(

 6  .הדירי היהתש םיפוצ םתא ןניגבש תויצקידניאה ןה המ הלאשה :בישרצ. א

 7 .עוציב יפל נ. רואש:

 8  .2018 עוציב יפל ד ב. מלכה:”עו

 9 .19-ל הסינכמ איה 18 עוציב ח נ. ענבי:”רו

 10 .430 הפ יל םושר יכ ?היה המכ בגא עוציבה צ. אבישר:

 11 .יפוס ןיא ןיידע ד ב. מלכה:”עו

 12 .ביצקת הז ,יפוס ךל ןיא ,אל ע. זוהר:

 13 .ביצקת הז ד ב. מלכה:”עו

 14 ?הפ םיאור ונחנאש המ עוציב אל הז זאת אומרת צ. אבישר:

 15 .יאמ ?ןוכנ ,לירפא תוביבסב קר ,עוציב דוע ךל ןיא ע. זוהר:

 16  .עוציב הז 2017-ב צ. אבישר:

 17 ףוסב ,ינורקע אלו ינורקע הז ,הזכ אל םג הזש איה הדוקנה לבא ,אל ע. זוהר:

 18  .ףלא 500 ףוסב ךל היהי םא םג ,רזחמל תבייח העירייה

 19  .םיהובג הלש םידעיהש אל הז ,םיכומנ הלש םידעיה לבא צ. אבישר:

 20 ,ביצקתה יפל םיעבקנ אל םידעיה ד ב. מלכה:”עו

 21  .ףסכה יפל םיעבקנ אל םידעיה ע. זוהר:

 22 .חטשב לעופב אלא ד ב. מלכה:”עו

 23 רוזחמב ןיקצומ תירק תייריע לש םידעיה כעירייה רמוא ינא .עדוי ינא צ. אבישר:

 24 .םיהובג אל םה

 25 .םידעי אל הז נ. רואש:

 26 םימש אל םה םא .ונל שי זא םימש םה םא ,םינוטרק םימש םישנא הז ד ב. מלכה:”עו

 27  .יןא זא
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 1  ,ונלש העירייה לבא צ. אבישר:

 2  ,הצעומה הפיא .םימש םישנא אל הז י. ענבר:

 3 .תוינידמל רושק הז ,םיפסכל רושק אל רבכ הז צ. אבישר:

 4  ,רפסה יתבב שי ,םיריילפ ןמזה לכ שי ד ב. מלכה:”עו

 5 .דרוי הז המל ךל ריבסא ינא ,יקיצ י. גסר:

 6 .הזה אשונב הרשעה ד ב. מלכה:”עו

 7 הזה ךילהתה תא וליחתה םהשכ .דרוי הז המל ךל ריבסא ינא ,אל ,יצנב י. גסר:

 8 .םינש עברא וא שולש ינפל היה הז תוח"ודהת א םהל חלוש התאש

 9 .הובג היה הז זא ,ספא לע היהלך ש שרפהה .ספא על תחלש וישכע

 10 ךלוהה ז ןכל .לודג לא אוידול הגה הנשל הנשמה שועך כר חא השאתכ

 11 .ןטקו

 12  ,תכלוה העירייה וישכע םג ,בירי ,הזה בעניין בגרך אד ע. זוהר:

 13 ,הז המ ,זאת אומרת המ ,יפק לר הז המ צ. אבישר:

 14 .הנשל הנשמ ךתוא םידדומ םה י. גסר:

 15  ?תותלדה קר םעפ לכ הז ?יביסרגורפ הז המ וליאכ זא צ. אבישר:

 16 ,ימ קר הז .קוידב י. גסר:

 17 ?רופיש תומגמ קר הז המ ?תותלד קר הז  ?הזה להונה הפיא בישר:צ. א

 18 .ףסכ X ךל עיגמ הרבעש הנשמ תלדג הנשה םא ךל רמוא אוה .תותלד י. גסר:

 19 .הזכ ץירמת

 20 ,3 דוע ונחנא ,דרוי ףרגה זא ,המ ןוכנ ןיבמ ינא םא זאת אומרת זא ,ילינ צ. אבישר:

 21  ,םינש 4

 22 .אקווד אול נ. רואש:

 23 ,םיבשות דוע םיסנכנ ,הלדג ריעה םא ?המל ,דרוי ףרגה אל .ךפיהה ,אל י. גסר:

 24 .םינותנה לש קחשמ הכול הז .םישרפהה לש אשונה ךל לדגי

 25  .הכרעה הז ד ב. מלכה:”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27 לכמ תצק יתלבלבתה םג ינא ,קדוצ ימ עדוי אל תמאב ינא ,יקיצ לבא ע. זוהר:
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 1 שי בירי לש הלאשל ףוסב .דחא רבד דיגהל בייח ינא לבא ,הזה העניין

 2 עם דחי הזה אשונב םיבשותל םוסרפ עסמב תאצוי העירייה ,וישכע

 3 .השעת העירייה זאת אומרת .רימט דיגאת

 4 הארת התא 500 היהי ,בגא ךרד ךיא לא יודע ,500 היהי הז םא וישכע 

 5 ,עוציב הארת התא .400 הארת התא 400 היהי הז םא ,500 הנש ףוסב

 6 אוהש הנוכנ הרעה איהש בירי לש הרעההמ ץוח ,ךירצש ילאריו ףיעס הז

 7ם א לש ןויד הזה מז ץוח .הבושת םתתנ זא ,השוע ההעיריי המ לאש

 8 ,םיפסונ 100 וא 50 היהי

 9 אל רפסמה .רפסמה תא אל ,ןורקיעה תא ןיבהל הצור ינא .םיכסמ ינא צ. אבישר:

 10 .בושח ןרוקיעה ,ילב ושח

 11 .בושח ןורקיעה ,ךתיא םיכסני מא ע. זוהר:

 12 םיגהונ ונחנא ,תוסנכהל םיסחייתמ עגרכ .והשמ דיגהל הצור םג ינא נ. רואש:

 13  ,הרתי תוריהז

 14 .תונרמש קובל.מ צ. אבישר:

 15 תמקה דעומל ןוכנ יל שיש המ זאת אומרת .הזה אשונב הרתי תונרמש נ. רואש:

 16 ?יקוא .יתרב תולעל הזיעמ אלי נא ,הנוב ינאה ז לע עוציב ינותנ ביצקתה

 17 .רתי תכרעה תשועל אל

 18  .לבוקמ .יעוצקמ .יואר ,דבוכמ ,ילע לבומק צ. אבישר:

 19 .אבה אושנ ע. זוהר:

 20 תצק הז .יצחב םידרוי ונחנא םיקסע רישיונות אחד ,תחתמ תורוש יתש י. ענבר:

 21 םיצצקמ ונחנא וישכעו 24-ב ונייה 2017-ב ונחנא םא יכ ,הומת יל הארנ

 22  .ךומנ יל הארנ 15

 23 רובעת .ורגסנ םיקסע .םימייקש םיקסעב יולת הז .ורגסנ םיקסע ,אל נ. רואש:

 24  .הלאה םירבדה לש יוטיבה תא הארת ,המכ הארתו ןשוגב

 25 ,רחא ןויד הז .םייבטיקרטא אל ונחנא ילוא זא י. ענבר:

 26 .רחא ןויד הז ע. זוהר:

 27 וישכע ונחנאש הלאכ םג ש לךי .םירגסנ םיקסעש קר אל הז לבא ,אל י. גסר:
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 1 םעפ ויה .םיקסע יושירב המרופרה הסנכנ ,הרדסה לש ךילהת םישוע

 2 שמח ,רשע ,שמח ,לושש ,הנש שי .הז תא ןיא םויה ,תותימצל תונוישיר

 3וא ה זא ,םינש שמח ,םינש שולשל ןוישיר לביק קסעם א זא .הרשע

 4  .שמחל םליש אהו ,שולשל שילם

 5 ,םצעב המל זא ,תושרהמ םצעב הסנכה הז םימסב המחלמל תרשוה א. צורף:

 6  .ודחאתה םה יכ נ. רואש:

 7 ונתנ םה זאו ודחאתה םימסב המחלמל תושרהו תומילא אלל ריע ח נ. ענבי:”רו

 8  .ביצקת

 9  .תומילא אלל ריע תחת ודחאתה םצעב םה ?האור התא ,לדג םג הז נ. רואש:

 10 .ףלא 200-ב טעמכ הצפק תומילא אלל ריע י. גסר:

 11 ילינ תוסנכהה לש אשונה לכ .תיללכ הרימא םכל דיגהל הצור ינא לבא ח נ. ענבי:”רו

 12 תוסנהכה לכ םדוק .םיכרד המכ ןאכ שי זא םיבצקתמו נחנאו תבצקתמ

 13 לעו 2019ת נבש היהיש הכירעמ איה המ יפצ ,עוציב יפצ הז תוימצעה

 14 לכל ךרדב, בציקתה תא הנוב םינש הברה איהש הלש ןויסינה ךמס

 15  .קלשה לע םעפ ףא יההי אל הז .רדסב איהו הריבס איהת אזה תיזחתה

 16 הז תא םילבקמ ונחנא םהמ לודג קלחש הלשממ ידרשמש הזל רבעמ 

 17 ביצקת ,םינפה דרשמ ןתנ ןוילימ 22 ןוזיא קנעמ ומכ ,םיינוציח םיפוגמ

 18 .םימסב המחלמל תושרה םע דחאתהש תומילא אלל ריע ךוניחה דרשמ

 19  .םיביתכת הז בוש ,הלאכ םירבד ינימ לכ

 20 המ ,וב העיגנ ללכב ונל ןיא החוורה דרשמ לש ביצקת ,החוורה דרשמ 

 21  .המינפם יסינכמו נחנא םיעבוק םהש

 22  .תיחתות תירבזג ךל שי תיסחי ע. זוהר:

 23 ?עיבצהל רשפא ,ה'רבח ?עיבצהל רשפא  ?והז מ. צורף:

 24 .19 דומע צ. אבישר:

 25 ?דחא דומע םתרבע הלוכ ,המ מ. צורף:

 26 ?18-ב והשמ דוע צ. אבישר:

 27  .19 ע. זוהר:
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 1 (עקר)מדברים ב

 2 ?תכלה הפיא ,המ ?ףיעס הזיאב ע. זוהר:

 3  ?עגונ הז המל .יםבשות תופתתשה ,םיעואירו תוגגיח 18 דומעביש  אלי:

 4  ?הז המ ,בירי ע. זוהר:

 5  ,םימעפל שי ,יתיא ,םימעפל ד ב. מלכה:”עו

 6 (עקרב םירבדמ)

 7  .ףסכ םישנאמ םיבוגש השוע תאש םיעוריא םג שי ,אל :ד ב. מלכה”עו

 8  .לקש 20 ,םילקש 10 םיבוג י. גסר:

 9  ,שדוח פניל תוברתה תיבב םיטיופ היה ד ב. מלכה:”עו

 10  .םילקש ,לקש 20 ,ןטק ףסכ םיבוג י. גסר:

 11  .בשות לכמ לקש 70 וא 60 ובג ד ב. מלכה:”עו

 12 (עקרב םירבדמ)

 13 התאז או עוריא והשזיא סיפה לעפממ לבקמ םימעפל התא ,הז קר אל י. גסר:

 14 דעו עגרכ לבא .םיעבוק םהש ילמס הזכ והשמ וא םילקש 10 תבוגל לוכי

 15 שםרייה ז זאו הבגננ וחנא זא עוריא והשזיא לבקנ ונחנא םא .ולנ ןאי

 16 .הסנכהכ

 17 ?םיעוריאב תופתתשהל םיבשות תופתתשה ןיב לדבהה המ א. צורף:

 18  .ץוח ימרוג לש תופתתשה הז םיעוריאב תופתתשה י. גסר:

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 .םיארוק תולוק ע. זוהר:

 21 ךל ריזחמ ,םיעוריא ,השוע התאש תומזוי לע ךל ןתונ תוברתה דרשמ י. גסר:

 22 הז םיבשותמ תופתתשה .םידרשמ לש תופתתשה הז זא ,םוכס והשזיא

 23 .יסטרכ םליששו השימ

 24 (עקרב םירבדמ)

 25  .םמצע םיפתתשמה לש תופתתשה שי םינהנו םיאלמגל םג י. גסר:

 26 ,תויוליעפ הזיאל א. צורף:

 27 .לקש 10 דחאל כ םלשמ זא יאלמגה םויב לשמל י. גסר:
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 1 תופתתשהה לבא ,הז תא םש ינא םיראומ םה תויוליעפהמ לודג קלח ע. זוהר:

 2 .םילקש 10 ,לקש 20א יה ךלש

 3  .הכרדה ,עפומ והשזיא םהל האיבמ איה י. גסר:

 4 ,תועיסנו םילויט ינימ לכ שי א. צורף:

 5  .דרפנב הז ,אל י. גסר:

 6  .אלמ ריחמ ללכ ךרדב הז .דרפנב הז ד ב. מלכה:”עו

 7  .אלמ ריחמה ז י. גסר:

 8 ,הצובק הזש ללגב תצק ילוא לוז רתויה ז ד ב. מלכה:”עו

 9 .תנגראמ קר איה .תורבחה לומ תורישי הז י. גסר:

 10 )מדברים ביחד(

 11 לכמ וא בשות לכמ התבגו הצרמ ברע והשזיא םהל האיבה איה דיגנ י. גסר:

 12  .םש סנכנ הז זא ?םילקש 10 יאלמג

 13  ?הנווכה המ םינוש םיינוריע םיתוריש צ. אבישר:

 14 ?האור התא הפיא י. גסר:

 15  .19 דומע ינש ףיעס צ. אבישר:

 16 ,תונוש תוסנכה דואמ הברה .תונוש תוסנכה ח נ. ענבי:”רו

 17 המ ,יטמרד לודיג ,יופצש הזה יביסמה לודיגה ,הינח יוות .יקוא .יתנבה צ. אבישר:

 18 ?ושל רוקמה

 19 .הכול הז ,אל ח נ. ענבי:”רו

 20 .128 ינוריע חוקיפ לע רבדמ ינא ,הינח יוות רבדמ ינא ,אל צ. אבישר:

 21 ,רקאפולסו וגנפ הז .ןכ ,ןכ ח נ. ענבי:”רו

 22 .תוח"וד קר אל י. גסר:

 23 .תוח"ודלא  הז ח נ. ענבי:”רו

 24 ףלא 900 ?הז המ ,לש ולידג .הינח יוות .תוח"וד לע רבדמ אל ,אל ,אל צ. אבישר:

 25 .ןוילימ טעמכ ,לקש

 26 .4,4 ונבצקת וישכעו טעמכ 3,9 היה םהינש לש עוציבה 2017-ב ,ןכ נבי:ח נ. ע”רו

 27  .2018 לע ןוילימ יצח דוע היהיש םיפוצ ונחנא רמולכ
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 1 .ףיעסה לע ,דחיב הזל ע םילכתסמ םה ע. זוהר:

 2 ללוכ הינח יוות .תונוש תוסנכהמ ךתוא בוזע .תיפיצפס הינח יוות לבא צ. אבישר:

 3 ?תוח"דו םג

 4  .אל ח נ. ענבי:”רו

 5 ?לגלגה הז ,הז המ א. צורף:

 6  .קראפולס ,וגנפ ,לגלג ח נ. ענבי:”רו

 7 ,עוציבב האור תא יכ הזה יפצה ,ילינ צ. אבישר:

 8  .תוסנקה הז שנייהה הרושה נ. רואש:

 9  .הינחה הז הנושאר הרוש ,תוסנקה הז שנייה הרוש ח נ. ענבי:”רו

 10 .תוינח רובע םימלשמש המ לכ הנושאר הרוש ש:נ. רוא

 11 1,7 בתכנ ירה ?2018 לש עוציבבר בכ היה המ רמול רבכ תעדוי את צ. אבישר:

 12 .ןוילימ

 13  .עגרכ םירוגס םירפסמ ןיא נ. רואש:

 14 .ןכ ?ןוילימ 1,7-ה תא רבע הז לבא צ. אבישר:

 15 הדירי האור התא הז ללגב ,םירדוסמ תויהל וליחתה ירה םישנא י. גסר:

 16 ,תוח"ודב

 17  .הינח יוות לש םישדח םיחטש שי םג ,אל צ. אבישר:

 18 .םג נ. רואש:

 19 .העירייה דיל הפ ילוא .ופסונ אל הנורחאה הנשב .אל הנורחאה הנשב ד ב. מלכה:”עו

 20  .העירייה דיל צ. אבישר:

 21 )מדברים ביחד(

 22 .2017-מ רבכ הז ,וישכע אל הז ,אל צ. אבישר:

 23 .ףסכ רתוי תחקל רשפא ,םירדוסמ רתוי ויהנ םישנא א. צורף:

 24  ?הז תא רמא ימ ע. זוהר:

 25  ,הז תא יתעמש ינא א. צורף:

 26 ?רמא ימ ע. זוהר:

 27 .הז תא יתעמש א. צורף:
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 1 .םירדוסמ רתוי ויהנ ,אל דובר:

 2  .תעמש אלש םילוקוטורפה לש רושיאל רוזחל ידכ קר ע. זוהר:

 3 )מדברים ביחד(

 4 .הזה העניין לע חוכיו היהי אלש ע. זוהר:

 5 .ןידכ םינוח םה ,הינח ות םימש םה ה:מלכ ד ב.”עו

 6 הרדסה אל הז .רשועב .רשועמ ,רדוסמ ןושלמ אל ,רדס ןושלמ רדוסמ י. גסר:

 7  .םירדוסמ

 8  ,םידלי ינג .האלה רובענ ואוב י. ענבר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 .הבורמ הכאלמהו ץר ןמזה ,אוב .ףיעס ףיעס אל ע. זוהר:

 11 הפ םישוע אל ונחנא ,עניין לש ופוגל .ףיעס ףיעס ,רמוע ונ ,אל צ. אבישר:

 12 .רטסביליפ

 13 .עניין לש ופוגל ואוב זא ע. זוהר:

 14 ?ינוריע טפשמ תיבב הפ טפוש ימ .ינוריע טפשמ תיב :יתיא

 15 ,תויושרה לכש תוירק טפשמ תיב שי דובר:

 16 )מדברים ביחד(

 17 תיב .תולאש ךוסחת זאו הכול ןיבת התא הלחתהמ ךל ריבסהל יל ןת ד ב. מלכה:”עו

 18 אוה ,התומעכ םקוה םינפה רש לש וצ י"פע םיימוקמ םיניינעל טפשמה

 19 תריט ,ןועבט דע ללוכ תויושר 13 טעמכ וכותב ללוכא וה ,תדרפנ תושר

 20 וןנכת גםו רזע יקול חש םיאשונב םג ןד אוהו םירבדה לכו למרכה

 21 .רזע יקוח םגו הינבו ןונכתשל  םיקית לבקמ םג אוה זאת אומרת .הינוב

 22 תא טפשמה יתב תושרמ םירכוש ונחנא .רוגס קשמכ להנתמ הז 

 23 ימי ת, אטפושה תא ,ןוירקב טפשהמ תיבב םירדחה תא וא םידרשמה

 24, ךותמ הז תא םינמממ םה .הז לכ תאו תרויכזמה תא ,ולטה שיפשה

 25 תרתי יש םאו .ןיד ירזג ןיגב םיבוג םהש תוח"והד ךותמ ןמוממ קחל

 26  .תפתתשמ העירייה הבוח

 27 .תיטמרד הילע הפ שי :יתיא
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 1 ,איה הזה טפשמה תיב תלעפה לש תואצוהה .אל ב. מלכה:ד ”וע

 2 )מדברים ביחד(

 3 .תוהובג דואמ תואצוהה ד ב. מלכה:”עו

 4  ?הזה רבדה ןמדירפ תכפהמ הז ,עגר צ. אבישר:

 5 .אל ד ב. מלכה:”עו

 6 .בוט ?רושק אל צ. אבישר:

 7 )מדברים ביחד(

 8  ?ךוניחה דרשמ לע לואשל לוכי ינא וישכע י. ענבר:

 9 .ןכ ע. זוהר:

 10  ?ךכ לכ הנטק ךוניחה דרשמ תופתתשה המל י. ענבר:

 11  ?הנטק המל ח נ. ענבי:”רו

 12 .םידליה ינגב י. ענבר:

 13 ?הנטק המל י. גסר:

 14 .ןוילימ 12,300 תמועל לקש ןוילימ 10 י. ענבר:

 15 .הלעמל דחא דוע שי ךוניחה דרשמ תופתתשהל י. גסר:

 16 .ףיעס דוע שי .הז תא ונלציפ ונחנא נ. רואש:

 17 .יתנבה י. ענבר:

 18 .םיינשל הז תא הלציפ וליאכ איה .האלה ?רדסב הז זא ע. זוהר:

 19ר פס יתבב דומיל רכש םיבוג הפיא ,הז דומיל רכש םיידוסי רפס יתבב י. ענבר:

 20 ?םיידוסי

 21 ?המ הפיא ח נ. ענבי:”רו

 22 ?ידוסי רפס תיבב דומיל רכש הבגנ הפיא י. ענבר:

 23 .םירוה לש תופתתשה נ. רואש:

 24 על מה? י. ענבר:

 25  ,םילויט לע רואש: .נ
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 1 לס לע ,תונואת חוטיב ,םילויט לע םימלשמש המ הז םירהו תופתתשה ד ב. מלכה:”עו

 2 .ינימ לכ שי .תוברת

 3  ?ךוניח סרפ ונל ןיא המל מ. רחמימוב:

 4 .םייתנש ינפל ונלביק .םינש ששב םעפ תלבקמ תושר לכ ךוניח סרפ ח נ. ענבי:”רו

 5 ?מ"זפ רוציק תושעל אי אפשר צ. אבישר:

 6 .םינש ששב םעפ הז םהלש םינוירטירק .אל ח נ. ענבי:”רו

 7 ?הדימל פורישל זכרמ הז המו מ. רחמימוב:

 8 ונל ףתושמ הז .ריכמש ימ ,תודחא רפס תיבב בשוי הז ל"שמ .ל"שמ י. גסר:

 9 .םידימלתל הדימל פורישל זכרמ אוה ןכ ומשכ ,קילאיבלו

 10 .האירקב םישקתמ תיתפש הניחבמ ד ב. מלכה:”עו

 11 .הנשה ףוסב רגסיהל רומא אוה י. גסר:

 12 רומא אוה תיטקרפ ,רגסיהל רומא אוה ,רגסיהל אל רומא אוה ,אל ע. זוהר:

 13 ,טילחהו אב ךוניחה דרשמ לעופב ,רגסיהל

 14 .ץראה לכב י. גסר:

 15 המב תונורתי הזב שי ,טילחה אוה לבא .לא יודע ינא ,ןוכנ אל ,ןוכנ ע. זוהר:

 16 אב אוה .ונידיב אל הז לבא ,תונורסח םג יתעדל שי ,עיצמ אוהש

 17  .רפסה יתבב היהת ל"שמ לש תולעיהפ כלש טילחהו

 18 עיגהל םיכירצש ולש םידימלתה תא חלשי רפס תיב לכש םוקמב 

 19 דשרמ המכ קוידב לא יודע ינא ,ןקת יצח לבקיר פס תיב לכ זא ,ל"שמל

 20 המשו ,ןקת וא ןקת יצח יתעדל ,ל"שמה לש תוליעפהו ,ןתנ ךוניחה

 21 תכלל ךירצ אל דליה יכ תונורתי הזל שי .רפס יבתב היהת תוליעפה

 22 םג הז םעפ דועל בא ,תונורסח האורי נא םג הזל שי .הזו דחוימ זכרמל

 23 .ונידיב אל

 24 בצקתי םיינוריע םיפסכמ אוהש רמאו אב אמגודל יקסרוקוד לבא ,עגר צ. אבישר:

 25  .הזה זכרמה תא

 26 .יתעמש אל ינא ע. זוהר:

 27  .הז תא היהש הרבעש הנש צ. אבישר:
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 1  .הרבעש הנש לא יודע ,וישכע לע רבדמ ינא ,אל זוהר: .ע

 2 ,סיכל הדי תא סינכהל הלוכי אל תושרה וישכעו צ. אבישר:

 3  ,ךל רמואו אב ךוניחה דרשמ .רושק אל הז ,ךוניחה דרשמ לבא ע. זוהר:

 4  .םזילופופ הז הזכ רבד רמוא אוה םא דובר:

 5  .בשוח ינא םג יתעדל ע. זוהר:

 6 .רמא אושהמה  הז א,ל צ. אבישר:

 7 ,לוכי אל אוה דובר:

 8  .הרבעש הנש רמא אוהש המ הז ,אל צ. אבישר:

 9 ,רפסה יתב םג ויהו הזה אשונה הלעש ןוידב יתייה הרקמב ךל רמוא ינא ע. זוהר:

 10 תא םג וגיצה ןהו ךוניחה דרשמ לש השירדה תא גויצה ןהו ,תלוהנמה

 11  .נויידב אל אוהש ומשה הז .תונורסחה תא םג ,םעפ דוע םגו תנוורתיה

 12י נא ,רחמ דע בצקתל לוכי התא ךל דיגי ךוניחה דרשמ ,בצקתנ םא םג 

 13 דרשמ יכ ףסכל רבעמ תידומיל המגמ וז יכ רפסה יתבב היהי הזש הצור

 14 תא ךשומי נא ךל מרוא אל אוה ,ףסכ ןתונ אלי נא ךל רמוא אל ךוניחה

 15 יבתל ותאו ךל ןתונ ,תרחא הרוצב ותוא ךל ןתונ ינא רמאו אוה .ףסכה

 16 .רפסה

 17 ,מאתנו רתוי םיניבמש ,םעפ דוע ,םישנא ובשיש חינמ ינא וישכע 

 18 םהילא אובת םא םליהנמהש חינמ ינא ה.ז תא ןוחבל ךירצ .וטילחה

 19ו א ךלה זה םא ךל ודיגי םה וטקפ הד לחרי שזה יתחיא םיינתש וא הנש

 20 .ךלה אל

 21 ?הז תא םהל םיריבך מסיא .םיששוח דואמ םירוה לבא :צ. אבישר

 22 יתבל תתל ךירצ רמוא תמאב ינא .יתעדל וישכע יתרבסה ינאש ומכ ע. זוהר:

 23 .סנא'צ רפסה

 24 .ורגס ץראה לכב י. גסר:

 25  .םתיא ונקבאנ דוע הפ ,אל ע. זוהר:

 26  .םתיא קבאנ ריעה שאר י. גסר:

 27 התא אל ,ךנויחב עבוק ינא ,הפל דע ו,לה רמא ךוניחה דרשמ ףוסב ע. זוהר:
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 1 .סנא'צ תתל ךירצו

 2 תורומ ללכ ךרדב תודבוע ל"שמב אשונה תא ריכמ ינאש המכ דע ד ב. מלכה:”עו

 3ת רבעהב תוחמתמ ןהש ספר יסודי תל ביש תיללכה ךוניחה תכרעממ

 4 זא .רושכמ ינימ לכ שי ,תוטיש שי .תיתפשה ינחבמה דימל רפויש אשונ

 5 ה,ז את דמלל ל"שמל צ"החא הרומ התוא ךלת איהש םוקמב

 6  .תוחפל ונלש ,יביצקת אשונ אל הז ,םעפ עוד .יכוניח אשונ הז ,ןכ ע. זוהר:

 7 ?תוביטחה ןיב לדבההו מ. רחמימוב:

 8 לש קתומ עפשומ תויהיכול ל הז ךל דיגאי נא .טרואמ םיבושיחה יפל הז ח נ. ענבי:”רו

 9 ירה ,םמצע םירומל םירושקש םירבד ינימ כלמ ,הםלש רכשהמ ,םירומ

 10 ונילא חלושוא הו לבקמ טרואו ךוניחה דרשמל םירוהמל ע םיחוודמ הם

 11 ,תוח"ודה תא

 12 ?66 ח"וד שי ייהלעיר צ. אבישר:

 13  .הלש םידבועה לש ח נ. ענבי:”רו

 14 ונחנאש זאת אומרת ?תוגילפמ אל הלאה תועשהש האר והשימ צ. אבישר:

 15 אל ןיקצומב םג ינורכז בטימלו תויושר הברהבש עדוי ינא יכ ?המילהב

 16 .השעו טרואש המ לע תואנ חוקיפ היה לאי כ ,המיהל הייתה

 17 ,ךל דיגהל לוכי ינא זא :גסרי. 

 18 ,ונתינש לעופב תועשב ותוא קלחמ התא 66 ח"וד תא חקול התאשכ צ. אבישר:

 19  .ןיקצומב םג זה תא רכוז ינא .המילה הייתה אל תומקומ הברהב

 20 לע הרקב ונישע םייתנש ינפל ונחנא יכ ,החותפ תלדל ץרפתמ התא ,יקיצ י. גסר:

 21 ךלהוש ינוציח ח"ור דרשמ םע םירשקתמ וישכע ונחנאו תוביטחה

 22 .הילע רבדמתה אש הקידב התאו תא טרואב תושעל

 23 ,עדוי ינא יכ צ. אבישר:

 24  .ןוכנ ,ןוכנ י. גסר:

 25 .םיצור םהש המ טרוא תכרעמה ךותמ צ. אבישר:

 26 .ןוכנ י. גסר:

 27 .םיצור םהש המ צ. אבישר:
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 1 .קודבל םיכלוה ונחנא הז תא זא .ןוכנ י. גסר:

 2  .םתס קרזנ ףסכו צ. אבישר:

 3 הנבהב הז תא ונלביקו תצרפתהש ,יקיצ ,םיאשונה גוסמ הז ,האור האת והר:ז ע.

 4  .ףיכבו

 5 ריחמ תועצה ונחקל ונחנא יכ החותפ תלדל ץרפתמ התא שממ הז ,אל י. גסר:

 6 .הזה אשונב דרשמ םע תורשקתהל

 7  .הדות דיגהל ךירצ אל ינא המל ךל דיגא ינא צ. אבישר:

 8 .הדות דיגת יתרמא אל ינא י. גסר:

 9  .המל ךל דיגא ינא ,אל שר:אביצ. 

 10 .הז תא יתרמא אל ינא י. גסר:

 11 קר םה ,הז תא םיעדוי אל םידימלתה לש םירוהה הזש תוחוקלה יכ צ. אבישר:

 12 לא איה לבא תופסונ תועש הלביק הפ ,ןולחנהיה  הפ םיטופניא םילבקמ

 13 .ףטושב הז תא האור התא ,האור םואתפ התא .עלופב םתוא הנתנ

 14 יםעדומ ונחנא תרמואו האבש הרימא הזיא המסרפ אל םלועמ תושרהו

 15 ,טראו תרשש הזל

 16 ,שפחל םיכישממ ונחנא ידט ףגא שאר ונתוא בזעש זאמ ונחנא ע. זוהר:

 17 אל םיבשותהמ דחא ףא תוניצרב ךל רמוא וישכע ינא לבא .הדות .הדות צ. אבישר:

 18  ה.ז תא עדוי

 19  .םירבח ,ךישמנ ואוב ע. זוהר:

 20  .20 דומעל רבוע ינא צ. אבישר:

 21 ,ןיקצומ תירק לש ה"יתמ שיש ןיבמ ינא ה"יתמה א. צורף:

 22  .ירוזא הז ,אל נ. רואש:

 23 (עקר)מדברים ב

 24 ,תועסה הז םיבשתו לש תועסה א. צורף:

 25 )מדברים ביחד(

 26  ?יתיא ,הלאשה המ ע. זוהר:

 27 תועסה הזיאב אלה היאשה ,תועסהב םיבשות תופתתשה ,תועסה א. צורף:
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 1 .רבודמ

 2 ,תועסהב שיו תופתתשה שי החוורה לש תועסהב ונל שי י. גסר:

 3  ,תועסה וא דחוימ ךוניח לש ?המ לש תועסה הז א. צורף:

 4 .םילבגומ םידלי לש תועסה הז .םילבגומ םידלי ד ב. מלכה:”עו

 5 ,םיפתתשמ םירוה םהבש תועסה שי נ. רואש:

 6  .לאוש אוהש המ הז זא ע. זוהר:

 7 .דחוימ ךוניח אל הז נ. רואש:

 8 לש אל ,תועסהב םירוה תופתתשה הזש תרמא אויה .דחוימ ךוניח אל ע. זוהר:

 9 ?ןוכנ יתרמא ?ןוכנ .הרורב הרוצב הז תא דיגנש ידכ קר .םילבגומ םידלי

 10 .ןכ נ. רואש:

 11  .תופתתשה שי זאו העסה םיכירצ םימעפלש םיאשונ ינימ לכ שי ח נ. ענבי:”רו

 12 ?הגספ הז המו מ. רחמימוב:

 13  ,הריכמ תא םא תועמשמ דיל אצמנ הז הגספ ח נ. ענבי:”רו

 14 ?םישוע םה המ מ. רחמימוב:

 15 .םירומל חותיפ הז הגספ ח נ. ענבי:”רו

 16  .הארוה ילגס תרשכה י. גסר:

 17 תועמשמ הזל שיו הינסכא הפ םהל ונתנ ונחנא .ךוניחה דרשמל יךיש הז ח נ. ענבי:”רו

 18 תורמל, הםל שיגנ רתוי הזש ןיקצומ לש םירומל תבוטה שי יכ הפ הזש

 19 .ירוזא הזש

 20 (עקרב םירבדמ)

 21 .םיטנדוטסל םג ,םילייחל םג תוכרדה ןתונ תועמשמ זכרמ סר:י. ג

 22  .תוינוציח :יתיא

 23 םגו אבצהמ םג הז לע םיפסכ םהש הזיא לבקמ אוהו .תוינוציח ,ןכ י. גסר:

 24 .ךוניחה דרשממ

 25 ףלא 350 תינרות תוברתב ךוניחה דרשמ תופתתשה ךכ לכ ונילע ךיא י. ענבר:

 26  .לקש

 27 ,ביצקתב הז תא האור תייה אלש קר םדוק םג היה הז ,ונחנאש םושמ נ. רואש:
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 1ם יז"וחם הע ונקספה ונחנא .ז"וחב ,םיטקיורפב הז תא םימשור ונייה

 2  .ביצקתה ךותב הכול תאו נסנכהו

 3 .יקוא י. ענבר:

 4 ,רעונ תורגא מ. רחמימוב:

 5 ?הפיא ע. זוהר:

 6  ,אל הז ,תופתתשהה ,רעונ תורגאה .20-ב ינא מ. רחמימוב:

 7  .רעונ םודיק הז ,אל ב. מלכה: ד”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9  .הלשממ תופתתשה הז י. גסר:

 10 .םיצ"דמו הצעומ .םיצ"דמ רעונב .הלשממה ינפל ,אל צ. אבישר:

 11 .ףוסה ינפל 3 הקספב 20 דומעב ד ב. מלכה:”עו

 12  .ץיקב רעונה ינב לש טקיורפה הז ,ץיקב הז י. גסר:

 13 דרשממם ילבקמ ונחנאש המ הז .ךומנ דואמ הז ,ןכ ?ךומנ הז םא נ. רואש:

 14 .ךוניחה

 15 ?רעונה תועונתב העקשהה תא םילידגמ אל ונחנא המל צ. אבישר:

 16  .תוסנכהה הז נ. רואש:

 17  .תוכימתה תרגסמב הז רעונה תועונת ,יקיצ ד ב. מלכה:”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 רמאש ומכ רעונה תועונת .רעונה תועונת אשונ תא ריהבא ינאש ידכ קר ע. זוהר:

 20 בייח התא ,ןוירטירק והשזיא עבוק התא תוכימתב .תוכימת יפל יצנב

 21 תוכמ הז םיאתמי כה ןוירטירקה ןורקיעב .םיאתמש ןוירטירק שפחל

 22  .ןיקצומ יבשות םידליה

 23 ןכל .תיטמרד ןיקצומבו לידג םיפוצה ,ולביק מהכ תרמוא תאשכ ןכלו 

 24 ינפל ל"כנמ הפ יתייה ניאשכ, אל ,ףוסב הז האקצהה תא האור תאשכ

 25 וישכע .הפי ולדג םה רמוא ינא ןכלו םינטקר תויה ברו ההי םה הנש 200

 26 םישוע םה ,םיסייגמ םה .הפי םידבעום ה ,הלידגה יפל בליםקמ םה

 27  .םשל אובל םיבהוא םידליש הארנכ. לותיעפ
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 1 .חתפמה המ איה הלאשה צ. אבישר:

 2 .םידליות מכ ע. זוהר:

 3 מה?כ .שאר רפ צ. אבישר:

 4 .170 וא 150 ד ב. מלכה:”עו

 5 .לידגהל רשפא הז תא םא הלאשה צ. אבישר:

 6  .ונלדגה םייתנש ינפל רבכ .ונלדגה י. גסר:

 7 .150 הז הנשה העוט אל ינא םא .150 ,125 ,100 היה ד ב. מלכה:”עו

 8 .הפיקע הכימת ללוכ אל הז לבא מ. צורף:

 9  .בגא ךרד הפיקע הכימת ללוכ אל ,אל ע. זוהר:

 10 .שאר רפ הז .הפיקע הכימת ללוכ אל םג הז מ. צורף:

 11 תוליעפה תא הארש ימ ,הדלוג ןגב שהייתה תוליעפה לכ לשמל ללוכ אל ע. זוהר:

 12 לש תוליעפה אשונ לכ .םוקמה של הנכהה תא מה,ש תהשע שהעירייה

 13 .הז תא ללוכ אל הז .ןופצב םש הנבמה ,םינמב

 14  .ןופצב הנבמה לש הקוזחתהו מ. צורף:

 15 ?תורחא תויושרל האוושהב םיבצקתמ ונחנא ךיא םינותנ םכל שי צ. אבישר:

 16 .דואמ טעמ הזש יכול להיות ,םילקש 150ר מוא התאשכ

 17 הענ רעונ תעונת לכ ,םיעיגמ םה .טעמ אל הז .טעמ אל הז ,אל ,אל ד ב. מלכה:”עו

 18 הז  .םיפוצה הזש 50,000 ,40,000 ןיבל 12,000 ,10,000ן יב תוביבסב

 19 לע תססובמ הבורב איה רעונה תוענובת תוליעפה .סכום מזומן

 20  .ףסכ תוללע הורמאא לא יה ,תובדנתה

 21 שא םיצור וא עוסנל םיצור ,סובוטוא וישכע םיצור םא לבא .רורב ,אל צ. אבישר:

 22 .עודי אל, ילהל

 23 ,ש גםיו 12,000 שי זא .יקוא זא ד ב. מלכה:”עו

 24 )מדברים ביחד(

 25  .בצקתל םג רומא אוהש זכרמ שי אביקע ינבל ד ב. מלכה:”עו

 26 .םיביצקת םילבקמ דובר:

 27  .ךוניחה דרשמ י"ע םג תובצקותמ רעונה תועונת לכ י. גסר:
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 1 דחוימב ,הנורחאה השנב וא םינורחאה םישדוחבש דיגהל לוכי ינא ע. זוהר:

 2ם ירבד תרמאש ומכ תושרהמ ףסונ עויס שוקיבם השם עפ לכ ,םיפוצה

 3ת עדוית ושרה .לקש 150-ל בגא ךרד רשק ילב .ולביק םה םיחראוה לאכ

 4 .לקש 150 אל םהש םירבדב םג עייסל

 5 לידגהל לוכי התא ,לידגהל הצור וא לידגהל לוכי התא דימת וישכע 

 6 ,םתס ולדגא ל םה אובו ,טעמ אל תנתנו תושרה עגרכ לבא ,הכול

 7 אל הז םיבוט םהש הדבועה .םיבוט םהש ללגבה ז ולדג הםש הבדועה

 8  .תושרה קר

 9 ?םיפתתשמה ותפתתשהב םהל םצמצל לוכי אל התאו צ. אבישר:

 10  .ללכב הפ רושק אל הז ?הפיא ד ב. מלכה:”עו

 11 .תוסנכה תוחפ רמוא ינא ,לא צ. אבישר:

 12 ?הפיא ?ימל ד ב. מלכה:”עו

 13     ?םילקש 60,000-ה תא ךל םלשמ ימ צ. אבישר:

 14  .לבכל רחא והשמ הז ,רעונה תצעומ הזלא, לא,  ד ב. מלכה:”עו

 15 .רעונה תועונת אל הז ,רנועהזה לא  ע. זוהר:

 16 יחד()מדברים ב

 17 אצמנ הז עגרכ םירבדמ ונחנאה שמש ןיבהל םיכירצ םתא ,ה'רבח מ. צורף:

 18 .ראח והשמ הז .רעונה תנועותרת. חא תרגסמ הזש תוכימתה ביצקתב

 19 .הבר הדתו ע. זוהר:

 20  .21 דומע צ. אבישר:

 21 הסנכהה ,החוורה דרשמ לש ביצקת הכול הז 22 דומע יצחו 21 דומע ח נ. ענבי:”רו

 22 .האצוההמ זוחא 75 איה

 23 תא םלשמ ימ ,קר םילקש 13,000 םיטסיטואל ימוקיש ןועמ יבגל וישכע צ. אבישר:

 24 ?הז המ ?הז תא םלשמ ימ ?םירוהה ?הז

 25 ?רבדמ התא המ לע .המ יולת נ. רואש:

 26  ,רגפמל םיתורישב .דיגא רבכ ינא צ. אבישר:

 27 .רפסמה לש תמויסה תא דיגת ח נ. ענבי:”רו
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 1  .1345 צ. אבישר:

 2  .םירוה תופתתשה הז ףוסב 420 נ. רואש:

 3 ?הז תא םצמצל רשפא צ. אבישר:

 4 ,עבוק החוורה דרשמ הז יכ הז תא םצמצל הלוכי אל ינא נ. רואש:

 5  ?עבוק אוה זאת אומרת צ. אבישר:

 6 ,הזה ביצקתה לכ נ. רואש:

 7 יצחו הזה דומעה לכ .בושח הז רינ רמאש המ הז לבא ,רמאש המ הז ע. זוהר:

 8 .הצרנם אם ג םתיא קחשל םילויכ אל ונחנאש םירבד םצעב הז 22 דומע

 9 התאה מכ ,לבקמ התא המכ ,הבוג התא המכ ךל רמוא חהורוה דרשמ

 10  .םירוההמ הבגתה מ, כףתתמש

 11  ?ןוילימ 1,3-ה סחייתמה מל .הצעומ רכש .24 דומע אבישר:צ. 

 12 .םירחבנ הז ח נ. ענבי:”רו

 13  ?םירחבנ קר צ. אבישר:

 14 תוריכזמ הז 6.1.3 .רקבמ הז 6.1.2 .םירחבנ הז 6.1.1 לכ ,הארת ח נ. ענבי:”רו

 15 .הלהנהו

 16 דחא רחבנ קר םייתניב ונל שי ,קר אל הזש םיניבמ ונחנא .יקוא וישכע צ. אבישר:

 17  .ריעה שאר הזו ףסכ לבקמש

 18  .תווצ ול שי לבא .יקוא נ. רואש:

 19  .ףסונ רבחנל ןויריש הפ שיש זאת אומרת צ. אבישר:

 20 .ןכ נ. רואש:

 21  ,הצור אוהש ריעה שאר טילחהל לוכי .ןויריש יכול להיות דימת ע. זוהר:

 22  .דחא דועו םיינש צ. אבישר:

 23 לא ,2 ול עיגמ לכ םדוק ,תמדוקה היצנדקב ומכ ריעה שאר תויהל לוכי ע. זוהר:

 24  .העטת

 25 .לצפמ אוה םא צ. אבישר:

 26 .ול עיגמ 2 ,אל ח נ. ענבי:”רו

 27 .הצוח אוה םא אל .הצוח אוה םא אל ,אל ע. זוהר:
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 1 .לצפמ ,אל צ. אבישר:

 2 קקוחמה ,ונעבק ונחנא אל ,קוח י"פע ןיקצומ תייריע ומכ תושרב .אל ע. זוהר:

 3 םעיר החליטה בפאש הער .םיינש .דחא אל ,רכשב 2 ךל עיגמ עבק

 4אי  ,םעפהם ג יטלחיש ןכתי .םיינשל ותאו לצפלו דקחת אחלת מדוקה

 5  .תעדל אפשר

 6 ,שאר ןגס ,ןקת ,האלמ המשרב םויה רכתשמ המכ בגא צ. אבישר:

 7  .עדוי יתייהו יאוולה ע. זוהר:

 8  .תואלבט שי נ. רואש:

 9 ?ןיקצומב הז המכ ?ןיקצומל הז המכ צ. אבישר:

 10 ,םינפה דרשמ לש רתאב ח נ. ענבי:”רו

 11 ?הדובעל סנכנ התאש ינפל גנילור ארפ השוע אל התא ,המ צ. אבישר:

 12  .ער אל חיוורומ ום דבר. אני עובדשל גנילור ארפ סנכנ אל ינא ע. זוהר:

 13 ?הז המ .הצקפי ,ףלא 50 תוינלבק תודובע ,רקבמ יבגל צ. אבישר:

 14 ?הציפק המל .הציפקין שום א נ. רואש:

 15  .תוינלבק תודובע 50-ל 25-מ צ. אבישר:

 16 עבוק רקבמה ,ברעתמ אל דחא ףאש ידיחיה ףיעסה הז .ולש השירדה הז נ. ענבי:ח ”רו

 17    .ושל ביצקתה תא

 18 ?תוינלבק תודובע הז המ צ. אבישר:

 19 )מדברים ביחד(

 20לעשות  ינוציח ח"ור ךירצ אוה ,יטפשמ והשמ ךירצ אוה םימעפל ח נ. ענבי:”רו

 21  .ולאכ םירבד ינימ לכ ,התומע יהשוזיאל תרביקו

 22ו ישכע ,תמאב ,זא ול םינתונ ונייה אל םא ,רבד דוע ךל דיגהל בייח ינא ע. זוהר:

 23י כ רקבמל ונתנ אל המל םיאב םתייה םתאוא היה הולך וה ,תונייצבא ל

 24 .ול ונתנ זא הצר אוהש הה מז .רקבל םיעודי אל ונחנא

 25 םיצור תמיוסמ הרבחמ תינלבק הדובע כשהוא לוקח םג ,אל לבא צ. אבישר:

 26  .ונל םינתונ אל ,ח"והד תא תוארל

 27  .דעב ינא הז ע. זוהר:
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 1 ?תושעל המ צ. אבישר:

 2 .אל וא םיניינע דוגינב התא םא יולת דובר:

 3  .ןברקה ינא ,םיניינע דוגינב אל ינא לבא צ. אבישר:

 4 .ללכב קיחצמ אל הז לבא ,קיםחוצ םתא א. צורף:

 5 .ןברקה ינא .קיחצמ אל הזש רורב צ. אבישר:

 6 .אל יתמו קוחצל לוכי ינא יתמ יל עבקת לא לכ םדוק ?המ עדוי התא ע. זוהר:

 7  .קחוצה תא המלר לך מני לא אוא קחוצה אתשכ התא

 8 )מדברים ביחד(

 9 ?יתועמשמה לודיגה עבונ הממ ,רכש תוריכזמ .םדקתנ ואוב .יקוא צ. אבישר:

 10 ?הפיא ח נ. ענבי:”רו

 11  .1.6.1 תוריכזמ צ. אבישר:

 12 התאשכ זא ,רכש הז ףוסב 200-ו 100 ,דחיב ילט םגו האל םג ,עגר נ. רואש:

 13 הזי רחא תויהל םיכפוה םיינמזה םימעפל יכ דחיב סחייתת סחייתמ

 14 .םיעובק

 15 .ולע לבא םהינש .רורב צ. אבישר:

 16 םג ןכתי וישכע .םיעובק 100-ה ,םיינמז 200-ה .הלעמל םילוע םהו נ. רואש:

 17 הלאה םילודיגה םג ללכ ךרדב ,ןכתי אל ,םיפעיסמ ברהעה ןאכ השענש

 18 םינשו םידיקפתו שדחמ ןוימ ,םינוש םייפעמס הרבהעמ האצותכ םה

 19 הייתה אלש תדבוע יהשוזיא הייתה ןאכ תיפיצפס .םריזחממ נואנחש

 20  ,בצקתל ךירצו הרזח ,התלח ,תמדוק נהשב

 21  .לבוקמ צ. אבישר:

 22 .םוכסה אולמב נ. רואש:

 23  .25-ל רובעל רשפא .רומג רדסב צ. אבישר:

 24  .25 דומעב ןורחאה ףיעסל ורבעת ד ב. מלכה:”עו

 25  ?םויה תורבודב רוביצ יסחיב שי םינקת ינש הז 1.6.1 25 דומעב צ. אבישר:

 26 .זה תא ארוק התא הפיא האור אל ינא ?הפיא י. גסר:

 27 .ףדה שארב צ. אבישר:
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 1 ברה ויחסי ציבור.סה .ףדה שארב הלעמל ,הלעמל ד ב. מלכה:”עו

 2 .םינקת ינש שי ,ןכ נ. רואש:

 3 לנהמ לע זרכמל תאצוי אל םינש עברא וא שולש רבכ העירייה המל צ. אבישר:

 4  ?תורבוד תקלחמ

 5 .הצור אלי נא לבא תיניצ הבושת איה ילוא ,הבושת יל הייתה ע. זוהר:

 6 תיצרש המ הז .והשימ אוצמל השק היה יתבזעש זאמ רמול תיצר צ. אבישר:

 7  ?דיגהל

 8  .תמאב ונ ?וישכע רשקה המ ,יקיצ י. גסר:

 9 .דיט ףגא היהה ז ,היה אל הז צליא .תרחא היה הז ילצא ,הדות לבא צ. אבישר:

 10 (עקרב םירבדמ)

 11 ךירצש ומכ להנתמ הכול ,רבודב עגרכ ךרוצ ןיא תושרה תטלחה י"פע י. גסר:

 12  .ךרוצ ןיאו ל"כנמה תחת

 13 ,ךירצי רה .הנוממה לש הרעה הייתה לבא צ. אבישר:

 14  .הרעה םוש הייתה אל ?רבוד לע ?המ לע י. גסר:

 15 .ןכ ינפל שרפש הזה לע ר:צ. אביש

 16 ?ימ י. גסר:

 17  .שרפש הז נ. רואש:

 18 .זרכמב דחא ףא םתינימ אל וישכע דע צ. אבישר:

 19  .םירבד ינש ה מערבבתא ,אל ,אל י. גסר:

 20 ?זהה דיקפתה תא שייאל ךירצ אל ,עגר צ. אבישר:

 21 .הנש יצח דע תחקל לוכי התא  םוקמ אלממ אוהש דבוע י. גסר:

 22 .רתוי היה אוהו ,ןוכנ צ. אבישר:

 23 ,ומייסת ,ה'רבח רמא םינפה דרשמ ,וילע וננולתה ,רתוי היה אוה י. גסר:

 24 התא רמא אל אוה ,תיפיצפס וילע רמא אוה .בייח התאש רמא אל אוה דובר:

 25 .בייח

 26 יצח רמוא התא ,והשימ ונימ זא םינש עברא וא שולש לבא .רומג רדסב צ. אבישר:

 27 לי הארנ 3 יפ היה אוה ,הניקתב םתדמע אל םכמצעב םתא זא ?הנש
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 1  ?אל ,הזה דיעהמ

 2 .אל .אל ע. זוהר:

 3 ?יצחו הנש היה אל יאתבש ירוא צ. אבישר:

 4 .אל ,אל ,אל ע. זוהר:

 5  ?היה אוה ןמז המכ צ. אבישר:

 6  ,בישקת לבא ,םילא זוכר ונחנא ע. זוהר:

 7 .הנשמ הלעמל ,הנש הזיא היה אוה ךל רמוא ינא ,אל צ. אבישר:

 8 ,ןויד הז .והשמ ךל דיגהל בייח תמאב ינא ,הארת לבא ,םירכוז ונייה םא ע. זוהר:

 9 .הפל ןויד לא הז ,בוזע

 10 )מדברים ביחד(

 11  ?זרכמל לבא תאצל אל המל צ. אבישר:

 12 ,עגרל ולש ןשרפה היהא ינא ?רדסב ,ולש םילימב ל"כנמה רמוא יכ ,אל ע. זוהר:

 13 המ זא .רבוד םגו ל"כנמ םג תויהל רשכומ קיפסמ ינא ל"כנמה רמוא

 14  .זרכמל אצת ,אל ול דיגא ?ותוא בילעא ינא

 15 .רכשל תפסות הצור אל אוהו דובר:

 16 )מדברים ביחד(

 17 דיגא ינא .היעבה המ ךל דיגא ינא ?תיתוהמ הניחבמ רבדנש הצור התא צ. אבישר:

 18ה ברהל עירפמ הז ךל דיגהל לוכי ינא .ונלש קר אל איהו ,היעבה המ ךל

 19  .ונל קר אלו ,יםבושת דאומ

 20 ?רבוד ןיאש ע. זוהר:

 21 תא להנמ לעופבש והשימ ךל שישכ .היעבה המ ךל דיגא ינא ,אל צ. אבישר:

 22 .רבודכ ךמסוה אל אוהו ?יקוא ,תורבודה

 23 )מדברים ביחד(

 24  .ךדיל הפ בשוי אוה ,להנמ דחא שיא שי ע. זוהר:

 25 וטף? שב קובסייפה ףד תא ןכדעמ ימ צ. אבישר:

 26  .להנמ תרמא התא ע. זוהר:

 27 .הנשמ אל צ. אבישר:
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 1 ,ךל חיטבמ ינא ,יקיצ אוב ,בוזע לבא ע. זוהר:

 2 ?תורבודה לע יארחא אוהש יל רמוא התא צ. אבישר:

 3 ,תורבודה אושנ לע תובישיה תחאב דחא םוי ןוידה ךל חיטבמ ינא ע. זוהר:

 4  .ךתעד תא עומלש חמשא ינא הזב אקוודו

 5  ,תפוטשה תולהנתהה ךל רמול בייח ינא יכ ,אל צ. אבישר:

 6  ?לבא תוגייתסהה המ ע. זוהר:

 7  .רבוד ןקתל םיאתיש הז תא לידגהל א. צורף:

 8 )מדברים ביחד(

 9 רומא התא .זרכמל תאצל םיצור ונחנא ,תוגייתסהב ונתיא היהת לבא צ. אבישר:

 10  .ונתיא תויהל

 11  .הפ אל א עכשיו, זהל הז אבל מ. צורף:

 12 )מדברים ביחד(

 13 .םוסרפ יבגל צ. אבישר:

 14 .ונ ,םדקתנ ואוב ע. זוהר:

 15 יזר תא ריכמש ימכ הז תא רמוא ינא ,₪ 700,000 .םוסרפ יבגל צ. אבישר:

 16 .הובג םוכס הז ₪ 700,000 .הובג .הובג ,תוליעפה

 17 ,זוחא 15 ונצציק םג ע. זוהר:

 18 .הובג הז לבא ,תוריחבה תנש המייתסה יכ םתצציק אבישר:צ. 

 19 .השק הרימא תאז ע. זוהר:

 20 .הנוכנ הרימא תאז צ. אבישר:

 21  ?הובג רמוא התא םגו זוחא 15 ונצציק םג ?הנוכנ הזיא ,השק הרימא ע. זוהר:

 22 .יתיא םיכסמ התא םיגד תדעסמב יצחו הנש ינפל ךתיא בשוי ינא םא צ. אבישר:

 23  .הנשת לא אוב זא

 24  .ףוסב םלשמ ןצמקתמש ימ .תנצמקתה ע. זוהר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 .גייתסמ ינא צ. אבישר:

 27  .האלה הללאי .ימשרת ,תוגייתסה דוע ע. זוהר:



41 
 04-8666313ברת איגמי, ח                                                                                  יןית מוצקריעיריית ק

 2019פברואר ב 6                                                                                    מועצה שלא מן המניין ישיבת 

   

 

 1 ?המ לע ,עגר דוברת:

 2  ,1.6.1 םוסרפה הבוג לע ע. זוהר:

 3 ,קובסייפ שישכ .ףוסב 550 צ. אבישר:

 4 .ונ ,ךישמנ אוב .תגייתסה ע. זוהר:

 5 וף או עכשיו?סב ?תוגייתסי מסביר את ההמתי אנ צ. אבישר:

 6  .ונרמא ףוסב ,אל ע. זוהר:

 7 ?ףוסב הצור התא תוגייתסהל רבסהה תא םג ,לא א. צורף:

 8   ?ךל שי המ .לוקוטורפבר בסהה ע. זוהר:

 9  .הפה תא ול םתוס התא ,ריבסהל אבוא ה א. צורף:

 10  .יתעמש .אל ע. זוהר:

 11  .תרדוסמ תוגייתסה ,ריבסהל ןת צ. אבישר:

 12 .השקבב ע. זוהר:

 13 םיארוק תוחפ םויה םישנא .טנרש אינטי ,קובסייפ שי ונימי תואיצמב צ. אבישר:

 14 שי ,רשות קטנה וז ןיקצומ .םינותיע םמצעל םיחקול וא םינותיע םינוקו

 15 אוהש טנירפב תועקשהה ףקיה תא אפשר לצמצם .םינותיע דואמ הברה

 16 רקיעב הז טנירפ ךירצ ןכש ימ .תילטיגידה הידמל רובעלו רתוי רקי

 17 .טנירפה רקיע הז ,תיסורה ירבוד לש היסלוכואה

 18 הבושתכ ךל רמאו תמאב ינא 'ב .המשרנ תוגייתסהה 'א ךל רמוא ינא זא ע. זוהר:

 19ה בישיו נל הייתה .החותפ תלדל הפל םג ץרפתמ קוידב התא תיניצר

 20 ידגי אוה ,םכוסל ושיכע סנכנ אל ינאו הז תונווכה תחא ,להינ ל"כנמהש

 21 רבדמ ינא ,םוכסל סנכיהלצה ור אל ,800 דיגת התא ,700 דיגי אוה ,640

 22 תויסולכואל תמאב תנוותיע רתוי ,תונותיע תוחפ אוה ןוויכה .ןוויכה לע

 23 .2021ת ונש ןוויכל השיבח רתוי הברהו תוכירצש

 24 יתייה םא תוקלחמב םיבשויש עוצקמה ישנא אל ונחנעכשיו מכיוון שא צ. אבישר:

 25 וישכע יתייה אל יל ןאמה ,לקש ףלא 650 וא 600ל ש ןוקית ךירצש בשוח

 26 ,קומע פה צריך לעשות שינוי .תוגייתסה רמואו וננמז תא חירטמ

 27  ,ףסכ הברה ,יתועמשמ
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 1 ?םישוע אלש רמא ימ לבא ע. זוהר:

 2 .19 ,2021 דע וישכעמ .2019 לע יתיא רבדמ התא צ. אבישר:

 3 יתייה אלי נא ,18 ודעלא י ינא .והשמ דיגהל הצור תמאב ינא ,רזוח ינא ע. זוהר:

 4 לעע דויי נא ןכש המ לע רבדמי נא ,19-ב הפ ישוקב םג ינא ,18-ב הפ

 5 ה.זה ןוויכה

 6 םוכס דיגהל םיצור םתא ,םימוכסל סנכנ אלש תמאב ,סנכנ אל ונחנא 

 7 איה ,הדובע שי ךל רמאו ינא דחא רדב לבא ,דיגנ ונחנא ,ךומנ רתוי

 8ני אומר לך היה דיון א .המייתסה אל דוע איה בגא ךרד ,עגרכ תישענ

 9 השולש ,יםניש דוע השעי ל"כנמה ,עוצקמ ימרוג םע ל"כנמה לצאד אח

 10יכול  בגא ךרד .תינכוהת תאז דיגתש ריעה תלהנהל תינכות איביו םינויד

 11 ,600 דיגי אוהש להיות

 12 םג ,ל"כנמש םיאשונ שיו ל"כנמ תמרב םינויד םיכירצמש םיאשונ שי צ. אבישר:

 13 ,הטלחה לבקל לוכי ל"כנמ לכ ,הצרו אהו םא ,בירי

 14ני א .הזו תוגייתסה .םדקתהל הצור ינא ,אוב .ךתיא ינא ,רדסב .אל ,אל ע. זוהר:

 15 ,ףוסב םוכסהש יכול להיות ,העבודה תא השעי אוהם עפד וע לך רמאו

 16 אה. רנ .אלש תויהל לוכיו ךומנ רתוי ההיי לעובפ וםכסה

 17 .לבוקמ אבישר: צ.

 18 ביחד( )מדברים

 19  .םדא חוכ הז ןונגנמ .םדא חוכ ד ב. מלכה:”וע

 20  ?םדא חוכ לע תועיסנו ל"שא אצוי הפיאו א. צורף:

 21 לשמל .יעוצקמ סרוקל םידבוע חלוש התא םימעפל ךל דיגא ינא י. גסר:

 22 וא הרשכה וא ינוריע חקפ לש סרקו תושעל יעגהלם יכירצ םיחקפה

 23 .תואצוה הז לע ךל שי התאו הלאם כירבדו א ןונער תושלע

 24 (עקרב םירבדמ)

 25 .שקבל ךירצ התאש םיספט ךל שי תויאופר תודעו י. גסר:

 26 )מדברים ביחד(

 27 לוועדה תכלל הצורו תיביצקת היסנפב אצמנש ימל כ ,תויאופרות דעו מ. צורף:
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 1 ,םלשל םיכישממ ונחנאו ותוא םיחלוש ונחנא זא רושפל ידכב תיאופר

 2 .יתרמאש המ הז ע. זוהר:

 3 .ימואל חוטיב אל מ. צורף:

 4  ?םתמייס ,והז ע. זוהר:

 5 ?ד"וע תכשל םיחקול לקש 5,000 ,יצנב א. צורף:

 6  ,םייטפשמה םיצעויה דוגיא םג שי ?המל .אל ד ב. מלכה:”עו

 7 )מדברים ביחד(

 8  .םיצר ונחנא ,םירבח ע. זוהר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 לכ .הנפואב היהנ .תויגוציי תועיבת ינימ לכ עובתל הנפואב היהנ ,יתיא י. גסר:

 11ם ה םינוידה םימעפל ןכלו .תיגוציי העיבת הזיא והשמ איצממ דחא

 12 ,יטשפמה ץעויה זא םירחא טפשמ יתבב ר,יעל ץוחמ

 13  להם. חילצהפעם אחרונה זה  צ. אבישר:

 14 ?המ לע י. גסר:

 15 .הפשאה םע צ. אבישר:

 16 ?םהל חילצה הז המ ,ךל דיגא ינא הז ,אל י. גסר:

 17 .חילצה צ. אבישר:

 18 (עקרב םירבדמ)

 19 יקיצ םג הזה בעניין יתעדלו תורחא תויושרל תיסחי ונחנא ,הארת ד ב. מלכה:”עו

 20י נא הז הכול ךס .רוזאב תמייקש תמצמוצמ יכה הכשלה ונחנא ,רשאי

 21  .הכשלב םג תרזוע איה יכ ה,רשמ יצבח הריכזמוי ליג דועו

 22 הסיפדמ יל ןיא תיטסיגול הניחבמש םיקית שי ולאה תוביסנב ןכל 

 23 שיו תויוחן לי שלייא ,םיניינעה תא ילל הניש ימ יל יןא ,תיעוצקמ

 24ל כוי אלי נאו מהעניין קלח איה איצוהל ךירצש ריינה תומכש םיקית

 25 ,וא תיתביחש הניחבמ אל הזם ע דדומתהל

 26 ?קית תובכרומ וא יתלהנמ הז א. צורף:

 27 ינא םייקש קית לכב ינא .קית תובכרומ ןיא ,תובכרומ אל הז ,אל ,אל ד ב. מלכה:”עו
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 1 ןזמה תניבחמ רמואי נא .ינוציחה ד"הוע תא םג הוולמ ינא ,ותואן בימ

 2   .לופיטה לש

 3  ?תונעט יבתכ לש םכרוא וליאכ תניחבמש רמוא התא המ זא א. צורף:

 4 .לופיטה םגו הז םג ד ב. מלכה:”עו

 5  ,תא תודירומ וישכע תושדחה תונקתה הנה א. צורף:

 6 .רדסב ,דירויש דע ד ב. מלכה:”עו

 7  .םדקתהל הצור ינא ,אוב יתיא ע. זוהר:

 8 ,לאוש ינא .עשעתשמ אל ינא ,רמוע ורף:א. צ

 9  .םדקתנ ואוב ,הנע אוה ,תילעה התא .עשעתשמ התאש יתרמא אל ינא ע. זוהר:

 10 ונחנא תוינוריעה כל הנושא של התביעות ,םילפטמ ונחנאש םיקייש ת ד ב. מלכה:”עו

 11 תרויתע שישכ .םילפטמ ונחנא הדובע ינידב תורחא תועיבת .םילפטמ

 12 דחן אוידב רוגסל םידומע השולשב לוכי ינאשו תוטושפ הןש תוליהנמ

 13 רופלחך ירצו קמוע רתיו הברה אהוש והשמ הז םא. זהת אח קלוי נא

 14 הו.ז .האלה ריבעמ אני יםנוידו

 15 ,המ יפל רמולכ ,ךרד רבוע הזו א. צורף:

 16 .ריחמ תועצה םילבקמ ,תיעוצקמ הדעו ,שכר ומכ ארקנש המ הדעו שי ד ב. מלכה:”עו

 17 (עקרב םירבדמ)

 18 דדומתמ התאשכ .עצבל םינוכנ ויהש םיבושח דואמ םהש םירבד שי יכ ד ב. מלכה:”עו

 19 התא זהות ישארה תונברה תצעומו צ"גבו םיטפשמה תרש ,הרש לומ

 20  .יעפוהל ידכ הרוגיפ ךירצש עדוי ךומכ ימ .הרוגפי םגך ירצ

 21 ימ תא טילחמ ימ לאוש קר ינא .אמגודכ הז תא יתתנ ,הנשמ אל א. צורף:

 22 ?רבד לש ופוסב םירכוש

 23 ,תוצלמה איבמ ינא .ריעה תלהנהו הדעו שי ד ב. מלכה:”עו

 24 .םייסמ תוקד רשעי נא .םדקתהל הצור ינא ,םירבח ע. זוהר:

 25 .רדוסמ הכול ,תורדוסמ ריחמ תועצה םיחקול םג י. גסר:

 26  .םדקתנ ואוב ע. זוהר:

 27 .רכשב לודיגה תניחבמ ,תובוחרה ןויקינ יבגל רבסהה .27 דומע א. צורף:



45 
 04-8666313ברת איגמי, ח                                                                                  יןית מוצקריעיריית ק

 2019פברואר ב 6                                                                                    מועצה שלא מן המניין ישיבת 

   

 

 1 .הלדג ריעה ,ונ סר:י. ג

 2 .רכשב לודיג ןיא ,אל ח נ. ענבי:”רו

 3 ?רכשב לודיגה פהיא נ. רואש:

 4 .םדקמ הז .רכשב לודיג ןיא ח נ. ענבי:”רו

 5 ?םדקמ קר הז צ. אבישר:

 6  .םדקמ הז זוחא 3 .ןכ נ. רואש:

 7 .םימכסה ,קוחה י"פע .םיזוחא 3 היה םדקמה קוח י"פע שי ע. זוהר:

 8 .ירונימ הז ח נ. ענבי:”רו

 9  ?הנווכה המ תענומ האורבת צ. אבישר:

 10 .הלאה םירבדה לכו םיסוסיר הז י. גסר:

 11 ?סוסיר תוליעפ רתוי וישכע ףקשמ הז ,ףקשמ הז ?המ הז זאת אומרת צ. אבישר:

 12 .היסנפל אצי אוה ,דבוכע ןאורבת ונל היה .ןאורבת ונל ןיאש םושמ נ. רואש:

 13 ,זרמכ ונמסרפ רבכ ,יםשמתשמ ונחנא

 14 דחא ףא ,ןאורבתלנחנו פרסמנו פעמיים א .ינוציח םרוג םע םישמתשמ י. גסר:

 15 הנש יצחל קר הז תא ונבצקת ,הרירב היהת אלש יכול להיות .שיגה אל

 16ם קומב תושרהמ והשימיקח נחנו נא הרירב היהת אל, ינוציח והשימם ע

 17 .ףסנו דבוע תחקל

 18 רקע()מדברים ב

 19  .םירבח הללאי ע. זוהר:

 20 .ונלש הז ריעה םורד זכרמו טרפומ הז ריעה ןופצ זאת אומרת צ. אבישר:

 21  .ןכ נ. רואש:

 22  .ןכ .ונלש ןיידע םהש םידבוע המכ שי י. גסר:

 23 .םידבוע דוע טולקל םוקמב נ. רואש:

 24  .יוניש ונישעו םתוא ונראשהש םידבוע ויה זא רתוי ךל הלוע ןלבקה יכ י. גסר:

 25 ,םימש טסופמוקה לע א. צורף:

 26 .טסופמוקלא  הז .הפשא תנמטה הז נ. רואש:

 27  .םינפה דרשמ לש תורדגה ,םעפ דוע ,םג הז ,אל י. גסר:
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 1 )מדברים ברקע(

 2 .הבוטר הפשא .הבוטר הפשא הז י. גסר:

 3  .רזחמל רשפא היה הבוטר הפשא צ. אבישר:

 4  .שי זא י. גסר:

 5  ?הנמטהה לטיה ביגלו צ. אבישר:

 6 .םינפב הז ח נ. ענבי:”רו

 7  .םינפב אצמנ הז ,ןכ נ. רואש:

 8 תופרשמ תושעל םיצורש ןויער וישכע שי .תעבוק הנידמהש המ הז לטיה י. גסר:

 9  .הלאכ

 10 ?ןורבעל הז 5,7-ה ?ןורבעל ךלוהש המ לכ הז צ. אבישר:

 11  .ןכ י. גסר:

 12  ?5,7-המ ץוח םוכס דוע תלבקמ ןורבע צ. אבישר:

 13 .אל נ. רואש:

 14 ?5,7-ה הז ,מאתנו רבדמ ינא ,אל צ. אבישר:

 15 .ןכ י. גסר:

 16 םיחקול ןורבע אל הז .הלשממל ךלוה הזש הנמטה לטיה הז ךותמ קלח נ. רואש:

 17 ?ןכ ,הז תא

 18  ?הפולח םוש ןיא לבא א. צורף:

 19 3-ל בורק הביבסה תנגהל דרשמה לש תינכות שי וישכע ךל רמוא ינא י. גסר:

 20 .ושעיש יאוולה .תופרשמל ןונכת םיושע םה ,ןוילימ

 21 ?לקשב תדרל לוכי אלש םוכס א. צורף:

 22  .לדגי הז ,ךפיהל נ. רואש:

 23 םג ריעה יכ תאזכ המרב לדג אל רוזחמה לבא ,רוזחמה ךל לדגי םא י. גסר:

 24 ,הלדג ריעה םג ?הרוק המ ביןמ התא .דגנמ הלדג

 25 ?רוזחמה לדגיש יולת הז ימב ?רוזחמה לדגי הז המ א. צורף:

 26 דוע ונמש ם.ישנאה תא דדועל םיסנמ ונחנא ,הרבסה םישוע ונחנא י. גסר:

 27מתקנים  30 דוע ונמש םינורחאה םייעושבב קר בל תמש םא, םינקתמ
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 1 הלעו הכול .ונמשש םילוחכ םיחפ .ריעה יבחרב יםקובקב לש רוזחשל מ

 2  ,םיסנמו נחנא לבאו נל

 3 תוינידמכ העירייהאם  .םיינוציחה םידיגאתה קר הזש איה היעבה צ. אבישר:

 4 השוע ,הפשאה תא תחקול ,םוקמב אל הדירפמ איהש הטילחמ הייתה

 5 םא םויה אמגודה ,קיטסלפה תא תחקולו הנכ רפכב םשיועש ומכ ןוימ

 6 ה,ז לך שי ,גימצך ל שי .קיטסלפה םע תשולע המ ךל יןא ,תוזירא אל הז

 7 הז ןכלו ה.ליגרה תלוספה ךותלה ז תא קרוז התא ,תושעל המ ךל ןיא

 8  .הזה ןוא לדיל הז לבא ,עירייה תוינידמ

 9 ?א"גה הז המ מ. רחמימוב:

 10 .תיחרזא הנגה צ. אבישר:

 11 ףרועה דוקיפו םינפה דרשמ ךתוא בייחמש המ הז א"גה גסר: י.

 12 ?רדסב .תוגייתסה השקבב ףיסות טסופמוק יבגל ,רמוע צ. אבישר:

 13 הצרו ינא יכ םדקתנ אוב רק .טספמוקל תוגייתסה יפיסות .תוגייתסה ע. זוהר:

 14 .םייסל

 15 .םדקתת צ. אבישר:

 16  .תיתועמשמ הרוצב הלע ירנירטו דוגיא י. ענבר:

 17  .קילאיב תייריע הז תא הליעפמ נבי:ח נ. ע”רו

 18 ?םירמוא םהש המכ םימלשמ טושפ ונחנאו י. ענבר:

 19 .ןכ נ. רואש:

 20  .תוירקה לכ לש אוה רנירטוה .ונלש רנירטו ונל ןיא י. גסר:

 21  .םדוק רנירטו לש היסנפ םגו רנירטו םג הפ שי ח נ. ענבי:”רו

 22 )מדברים ברקע(

 23 .םינבמ תקוזחת ,הקוזחת ע. זוהר:

 24 םינטק םינוקיתו םילופיטל דעוימ הז ,הקוזחת תקלחמ ךותב ףיעס הז :נ. רואש

 25 .ונלשם יירוביצ םינבמ ינימ לכב

 26 ,םצעב הזש האור ינא .יתליהק רוטישב רכש א. צורף:

 27 הז .האצוהל הווש תויהל ךירצו הסנכהה לע לתכסת .רוגס קשמ הז נ. רואש:
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 1  .הירמש תרגא

 2 .אצויש המ הז תסנכהש המ א. צורף:

 3  .קוידב ש:נ. רוא

 4 .תויחנהו םינוירטירק י"פע ןבומכ י. גסר:

 5  ,שי םש םג תומילא אליר לע א. צורף:

 6 המו ניתכותכ ונל םירשאמש המ .תופתתשה לש חתפמ יפל הז בוש ,ןכ נ. רואש:

 7  .ףתתשהל יםכירצ ונחנאש

 8 .תונוש תוינוגרא תואצוהל רוקמ א"גהב ונעגנ 29 דומע צ. אבישר: 

 9 .יתעגנ .יתעגנ . גסר:י

 10 ,הז א"גה נ. רואש:

 11 .תוינוגרא צ. אבישר:

 12 ?תוינורגאמה זה  י. גסר:

 13 .תונוש תוינוגרא תואצוה י. ענבר:

 14  .0-מ 180-ל הלע צ. אבישר:

 15 וניינו החנא .א"גה ביצקת תא ביתכמ אוה םינפ ןוחטבל דרשמה נ. רואש:

 16 תינכותמ קלחכ ועבקנש תומיוסמ תואצוה ןאכל סינכהל םירומא

 17  ,ןאכ םורחה

 18 .םידבוע ינימ לכ .תושר ידבועל תודסק תפסוה ,תוללוס תפלחה לשמל סר:י. ג

 19  .30 דומע צ. אבישר:

 20 ,םיבייח ףרוחב הפ ךלוהש המ םע תמאה :יתיא

 21 הייתה ריעה תונורחאה םינש שולשבש ךל דיגהל לוכי ינא ףרוחב י. גסר:

 22 ,תחא םעפ ןיבת םא התא .הריינובנוב

 23 .ריעב בבותסמ אל התאש יל הארנ ע. זוהר:

 24  ,הככ היהי הזש ידכ םישוע ונחנאש המ ןיבת םא תחא םעפ י. גסר:

 25 ,ץירפש הזיאמ יתיך נרטבא :תייא

 26 ,אבס רפכב הארת אוב ,הננערב הארת אוב ,ץירפש ךייחב ?ץירפש הזיא י. גסר:

 27 .ןולוחב הארת אוב
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 1   .םויה םימייסמ ונחנא ךיא הארנ ואוב ע. זוהר:

 2 .30 דומע צ. אבישר:

 3 .הפ רבכ םייתעש ונחנא ע. זוהר:

 4 .םדקתנ אוב צ. אבישר:

 5  .םדקתת זא ,ונ ע. זוהר:

 6 םאה ,ירוביצ םיסכנ להנימ .בכעמ התא ,רמוע ,ונתוא בכעמ התא צ. אבישר:

 7 עירייה לבניין ונרבעש ללגב רושק הז ןויקינהו למשחה יפיעסב לודיגה

 8 ?שחד

 9 תונוש תוקלחמבו םיניינב ינימ לכב רזופמ היהש המ לכש הזל רושק הז נ. רואש:

 10  ,זכרתה העירייה לש

 11  .הפל זכרתה ע. רוסמן:

 12 .קוידב נ. רואש:

 13  .תואמצעה םוי תוגיגח .32 דומע .הלומע צ. אבישר:

 14 ?םתיא המ י. גסר:

 15 )מדברים ביחד(

 16 יפוגמ תוסנכה אקווד יבגל הז תמאב לואשל יתיצרש המ לבא ,קחוצ ינא א. צורף:

 17  .ופלחוהש הרואת

 18  ?הזה ףיעסל וישכע רושק הז ךיא לבא י. גסר:

 19 .תובוחר תרואת א. צורף:

 20  ?התא דומע הזיאב ,הפיא י. גסר:

 21  .34 דומעב ינא א. צורף:

 22  .תובוחר תרואת ,ןכ י. גסר:

 23  ,לזרב ותוא םע םישוע המ איה הלאשה זא א. צורף:

 24 רמולכ ,םיפילחמ ונחנאש הז בוט ןיידע סנפה םא ,ךל דיגא ינאא וב זא י. גסר:

 25 יםריבעמ ונחנא רחא םוקממ בוט רתוי ולש רואה ןיידע ?בוט זה המ

 26  ,ותאו

 27  .תוסנכהב סנכנ אל הז םא הלאשה .רכמנ הזש מרוא ריעה סדמהנ א. צורף:
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 1 ?הזת א רכומ אוה ימל זא .םירדבה תא רכומ אוהש רמא אוהש המ הז צ. אבישר:

 2 .םיסנפ ונל שי, ןסחמב ונל שי .רכמ אל דוע אוה י. גסר:

 3 .רכמ אוהש רמא אוהש המ ךל רמוא ינא צ. אבישר:

 4 ?רמא ימ ע. זוהר:

 5  .ריעה סדנהמ צ. אבישר:

 6 ?רמא אוה יתמ ע. זוהר:

 7  .םיזרכמ לע שהייתה הבישיב הריקס ןתנ ,רביד או, ה, בישיבתניפל שר:צ. אבי

 8  ,זרכמב אוהש יכול להיות ,אל י. גסר:

 9 ,רמאו אב אוה .יפיצפסה זרכמה לע אל צ. אבישר:

 10 אוה ,הכזש ןלבק ותואל קוריפ ןתנ אוה םימדוק םיזרכמב ילוא זא ,אל י. גסר:

 11 .והמשב הכזמ אוה זא הז תא חקול אוהש וקריפ לעף יסוה סינכה

 12 ,םירונתהמ קלח וליפא רמא אוה ,תותשק שיש הז לע רביד אוה צ. אבישר:

 13ם שב ידגהל לא יודע ינא .םש רמאנ המ לא יודעי נא ,המש יתייה אל ינא ע. זוהר:

 14 .ורמוא

 15 ןיידע אוהש ,םיקרפמ ונחנאש סנפה םע הרוקש המש ךל דיגהל לוכי ינא :י. גסר

 16ם יקרפמ ,םשל ותוא םידיינמו נחנא םיחרא תומוקממ בוט רתוי

 17 תומירע תוארל אובל רשפא םיאנומשחב ןסחמבו נל שי ר.חא םוקממ

 18  .םש

 19 אוב .ךל דיגהל לא יודע תמאב ינא ,תורושק ןניאש תולאש לאושתה א ע. זוהר:

 20 .םדקתנ

 21 .34 דומעל םדקתנ אוב צ. אבישר:

 22  .ונ ,םש ונייה רבכ ע. זוהר:

 23  .תואמצעה םוי תוגיגח צ. אבישר:

 24  .יפוי הזיא התרא  נו? י. גסר:

 25 ?תוריחב תנש ירחא המל  ?תוריחב תנשב הרק אל יפויה המל צ. אבישר:

 26 ?ןנולתהל המ םכל שי דימת המל י. גסר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ,תחא הכמב םיבשותה לע לופיל רוסא .הדיריב הגרדה שיש בל ומישת ד ב. מלכה:”עו

 3 .מיליון 1,4-מ ונדרי זא .םתוא ליגרהל ךירצ

 4 תוינדקרהו םינדקרהו ריעב תוקהלה לכל יוטיב ןתינ ונחנא הנשה י. גסר:

 5  .והכול

 6 2013 ויה תומדוקה תוריחבה יכ ןומעפ ףרג הז הפ היהש המש עדוי התא צ. אבישר:

 7 .דרי הזו תוריחבה ורמגנ זאו הלעו הלע הז זאו

 8 ,םכל דיגהל בייח ינא ,אל ע. זוהר:

 9  .17 תמועל דרי 18 ד ב. מלכה:”עו

 10 םירזוח רבד לכ ךיא ןיבמ אל תמאב ינאש ךל דיגהל בייח ינא ,יקיצ ע. זוהר:

 11  .תוריחבל

 12 ?יביאנ התא המ ,אוב ,ףוסב יכ לכ םדוק צ. אבישר:

 13  .םינש שמח דוע רבדנ אוב .םינש שמח ע. זוהר:

 14 ?יביאנ התא אבישר: צ.

 15 .תוריחב לע םירבדמ אל םינש עברא דוע דע םויהמ ,רדסה השענ אוב ע. זוהר:

 16 .הפיא צ. אבישר:

 17 ,תוריחב ?ןמזה לכ תוריחב המ ,ריעל עשייה השעת ?המ ?ךל תפכא המ ע. זוהר:

 18  .תוריחב ,תוריחב ,תוריחב

 19  ?הפלחה עצבל רומא אל התא לבא ,אל צ. אבישר:

 20 )מדברים ביחד(

 21  .םדקתנ ואוב ,אוב זוהר: ע.

 22 קוידב לא ונחנא ירה .תוינידמכ היהי הזש ,בושח ונל המ ךל דיגא ינא צ. אבישר:

 23ם בישוח ונחנא .דרי הז תמאב תוריחב ירחא הנשש בושחל םיביאנ

 24 .תימוקמה הריציבר תוי עקישהל יךרצש

 25  ,הטלחה שי עגרכ לבא ,םעפ דוע רמוא ינא ע. זוהר:

 26  .ונלש תוינידמת האז צ. אבישר:

 27 ,הטלחה שי עגרכ ע. זוהר:
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 1  .לעופבם ג הרוק הזל בא י. גסר:

 2 לשר, אם בכלאאם וכ ההחלטה הזאת, םא .לעופב הטלחה שי עגרכ ע. זוהר:

 3 ,יתיא רבדמ התא המ עגרכ .הז תא הלעת ,הנתשת

 4  .ןרק באזל רמת טלפוןה אליריב, ואתה  צ. אבישר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 ךל שישכ םג ,יתיא ,ןיבהל בייח התא הזו דחא רבד ןיבהל ךירצ התא ע. זוהר:

 7 ,ףסכ לא הז ,הביןל ךירצ .תוחישק ןהש תואצוהך ל שי תוימוקמ תוקהל

 8 ,הרבגה זה המ לא יודע התא ,הזכ םויב הרימשה זה מע דוי אלה תא

 9 הזיא ןיבמא ל ללכב התא. הזכ םויב ןויקינ הז מה לא יודע תהא

 10  .יןבמא ל וליפה אתא .םינמאל רשק ילב הזכ םויב ךל שי תואצוה

 11 ינא ,לקשל לקש וישכע סנכיהל לא יודע ינא רמואמת אב ינא וישכע 

 12ל ש בוצתקה תא הארנ ,עוריאה ףוסב ותוא ןחבנ ,ךלהמ הפ השענ רמאו

 13 הנובת ךותמ הז תא המשו תירבזגה הכלה עגרכ לבא .תמאב אציה מכ

 14 תוחפ היהי הזש יכול להיות וישכע .תוחישק תואצוהש ית רמאוו האבו

 15 ,תואמצעה םת יוא רובענ ואובכון, אבל נ .לא יודע ינא ,לקש ףלא 40 ,30

 16 .ונ ,םדקתנ ואוב .הז ירחא יתיא רבד

 17 .יקיצ הלאש לאש אוה ,עגר ךתושרב י. גסר:

 18 .םדקתהל םיבייח ונחנא ,בירי לבא ,אל ע. זוהר:

 19  .הלאש הלאש אוה לבא ,אל י. גסר:

 20 ?הלאשה המ ,ונ ע. זוהר:

 21 .רדסב הכול ,ןויד הז ,אוב .םיבייח אל צ. אבישר:

 22 ?הלאשה המ ע. זוהר:

 23 הצרי אוה זכי אם אתה לוקח מפיק א ,רתוי דוע ליזוהל ונבשח ונחנא י. גסר:

 24 לש ריעב לגיה תוכבש לכל יוטיב ןתני ונחנאש ונטלחה ןכל .םיפסכ דוע

 25 ,הנולוקה יהי הזש דאח ןגוע ונתנ ,םיימוקמ םירמז ,תוניוריעה תוקהלה

 26 דחא ןגוע יההי הז ,להקה לכ ףותישב ןיקצומל דחוימ עפומ ונתים ה

 27 םע השיגפ ונל שי .תוימוקמ תוקהל היהי וירחאו וינפל רמולכ ,וביבסמו
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 1 תא םג ךוסחל טשופו ניצר .ךלהמהכל  תא ליבות איהש רדיינש ירימ

 2  .הקפההל ש צעמאב תאזה השנייה דיה

 3 .רכש ינוריע דקומ א. צורף:

 4  .תינדקומהו דקומה להנמ הז ינוריע דקומ כרש י. גסר:

 5 .ךכ רחאעמוד ב ינוריע חוקיפ צ. אבישר:

 6 ,אבה עובש סנכיהל רומאש דחא חקפ דוע ונבצקת ונחנא ינוריע חוקיפ א. צורף:

 7  .חקפ דוע טולקנו םדא חוכ דתעו שי אבה עובש וא

 8  .33 דומע צ. אבישר:

 9 ברים ברקע()מד

 10 ונחנא ,ףסכ תובגל ידכ תוח"וד םיקלחמ אל ונחנא .ךוניח ךירצ לכ םדוק ד ב. מלכה:”עו

 11ה זם א ,ריעב רדס היהיש ךירצ .רדס היהיש דיכ תוח"וד םיקלחמ

 12 ידכ ףסכ יל הלעו הזש הדבועה .םיקסע יושיר תניחמב ,תוינח תניחבמ

 13 יבתכ שיגהל בייח ינא .לוקישה אל הז םייטפשמהם יניינעה תא להנל

 14  .םושיא

 15 תוננג .העוטי נא םא יתוא ונקתתש הצור ניא. תופדוע תוננג .הלאש צ. אבישר:

 16  ,תוננגב רבודמ תופדוע

 17 .ךוניחה דרשמ םלשמ תוננגה רכש תא ח נ. ענבי:”רו

 18 .םיזוחא 90 צ. אבישר:

 19  .זוחא 100 ח נ. ענבי:”רו

 20 .תופדוע תוננג צ. אבישר:

 21 ךירצ .ךוניחה דרשממ תרוכשמ תולבקמ לארשי תנידמב תוננגה לכ ח נ. ענבי:”רו

 22 ךוניחה דרשמ ןיידע .הבוח םורטב תוננגל הבוח ןגב תוננג ןיב דירפהל

 23  .תרושכמה לכ תא םלשמ

 24, הזכ והשמ ,םינש הנומש וא םינשש מח ניפל תושרל ורמא הבוח ןגב 

 25 דצבד הכנסה וצב הבוח ןגב תוננגה תא וםשרל ,רשע וליאפ ילאו

 26 םורטל ש תוננג לע .האצוה דצ הסנכה דצ הז תפודוע תוננג זא ההוצאה.

 27  .רכם שילבקמ הז דגנכ ונחנאו ונתוא םיבייחמ םהה בוח
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 1 .העוט ינא הפיא יתוא ןקת ,יתדמל ינא המ ךל דיגא ינא .יתנבה .יקוא צ. אבישר:

 2 תמלשמ העירייה .הבוח םורטל תמאב הז תופודע תוננגש יתנבהי נא

 3 שיש רחא קוחל תדווא לבא ,וללה תוננגה לש ןרכשת א ךוניחה דרשמל

 4של  רכשה תולעמ םיוזחא 90 תימוקמה תושרל ריזחמ ךוניחה דרשמ

 5 ה'רבח ילם ירמאוש המ ותח, זה לפםוי לש סופוב .תופדועה תוננגה

 6 לבא ,תושרה י"עה ז ףוסב רכהש תלועמ םיזוחא 10-ש ,ךוניחה דרשממ

 7  .לאיםלל שכל הגנים מגב הרוק הז

 8  .תועייסב הז ,תורזועב הז ח נ. ענבי:”רו

 9 .דיגהל יתאבש המ הז ע. זוהר:

 10 .תועייסב הז ,זוחא 87 ח נ. ענבי:”רו

 11 .תופדוע תוננגל רושק אל הזו צ. אבישר:

 12 םורטה לע גרבנטכרט ללגב .הזה לכ תא םלשמ ךוניחה דרשמ תוננג .אל ח נ. ענבי:”רו

 13  .מ"לכש ךל ןתונ אוה םויהו םירוההמ םיבוג ויה םעפ

 14 ךוניחה דרשממ השקיב ןיקצומ תירק תייריע םאה ,הבוח יבגל וישכע צ. אבישר:

 15 ,ת אומרתזא ?המלהש תותיכ ארקנש המת א

 16 .המלשה ידלי ח נ. ענבי:”רו

 17 .המלשה תותיכ הז יתנבה חנומה ?המלשה ידלי צ. אבישר:

 18  .המלשה ידלי ,אל ,אל ח נ. ענבי:”רו

 19 זא היצזימיטפוא ןיאו םירעפ שי םא יכ ,האלמ הכדי לוודא שיש מצב צ. אבישר:

 20 .ףסכ רתוי הברה האיצומ תושרה

 21  .ןוכנ .ןוכנ ש:נ. רוא

 22 ?ונחנא היצזימיטפוא תמר הזיאב רמול םיעדוי ונחנא צ. אבישר:

 23ים רבדהל כ ירחא תבוקעו תקדוב ינא ,ךוניחה להנמ אלי נא ,תבשוח ינא נ. רואש:

 24 .םירוח ונל ןיא .םיילמיסקמ םיצובישלם עייגמם ה .םיפדועה

 25מרו לי שיש שא הז ,הנממ דומלל הרעה תמאב תאזו ,עדוי ינאש הממ צ. אבישר:

 26 תא שקבל תוכז םהל שיש ךכל תועדומ אל טושפש תהרבה מאוד רשויו

 27  ,האלמה הבצמל יביטקיפ ןופאב המלשהה
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 1 לוועדת הליע הזכ אשונ םגש עיצמי נא לבא .הרירב םהל ןיא ונלצא ,אל ע. זוהר:

 2 .רשק ילב ,ךנויח

 3זה מתכתב יב לומר לכם ני חיא .תיטמרד ודרי ןויקינ תואצוה ,34 דומע צ. אבישר:

 4 הכומנ ןויקינה תמרש םירמואש ונלצא םירוה לש תונולת הברה םע

 5  .דואמ

 6  ?הפיא ע. זוהר:

 7 .םיידוסיבתי ספר  צ. אבישר:

 8  .אל ןיטולחל .תיטמרד דרי אל שממ הז נ. רואש:

 9  .לידגהל דעב ונחנא ,אל . אבישר:צ

 10 ה לא ירד משום,זזה לא ירד.  נ. רואש:

 11 ,רמוא ינא לבא .תואצוהלא, אמרתי ירדו ה צ. אבישר:

 12 .תיטמרד ודרי אל םהש ןייצנ אוב לכ םדוק .ודרי אל םה לבא ע. זוהר:

 13 נחנו רוצים להגדיל.א .ודרי .תיטמרד יתרמא אל ,אל צ. אבישר:

 14 ,ודרי אל םג םה נ. רואש:

 15 ,ונלש תומוקמ ונחקל ונחנא .דרי אל ,עגר י. גסר:

 16 םתוא ונסנכהו עירייה ידבוע ונחקלש םימיוסמ תומוקמ שיש םושמ נ. רואש:

 17 ,רפס יתבב

 18 .רכשב ע. זוהר:

 19  .קוידב .רכשב נ. רואש:

 20 ,תומוקמ שיש וניארו ןובשח ונישע י. גסר:

 21 ריכמי נא ,ק'צרוקב אמגודל הז תא ריכמ ינא ,םידלי דואמ הברה שי צ. אבישר:

 22 תושעלמם יעמננ טושפש םידלי שי ק'צרוקב לבא .תומקומ דועה מז תא

 23 .יקנ אללא אסתטי ו זהי כ םהלשים כרהצ תא

 24 םעפ היהש אמגודל ומכ ,חוודמ להנמה םאמה המנהלת לא מדווחת? ל י. גסר:

 25 המש ףילחה תודבוע יתש הזיא ןלבקה ונל ףילחה אושהן יגבב תחא

 26 דור ,הרקשתה תהלנמה ,הדרי ןויקינה תמרו תולוח ויהש ועבש ךשמל

 27 הפ שי ,עמשת תרמואו הנופ תלהנמה םא .ונלעפ דימו ילא השרקתה
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 1  ,היעב הזיא

 2  .תויוגייתסה םיעיבצמ תוקד שמח ,םירבח בוט ע. זוהר:

 3  ,אוב לבא תועש שש ונרמא אל ,אל הז ,רמוע .רמוע ,אל צ. אבישר:

 4 )מדברים ביחד(

 5  .יצחו םייתעש ונחנא ,יד ע. זוהר:

 6 .בושח ןויד הז צ. אבישר:

 7 .בושח דואמ ןויד הז ע. זוהר:

 8  ,הצעומה ירבח בור יכ ?בושח ןויד הז המל עדוי התא ,בושח ןויד הז צ. אבישר:

 9  .תוקד 15 זא .יקוא זא ע. זוהר:

 10י רבח בור ,ונתוא קר בוזע ,בור ,הפ הצעומה ירבח בור ,רמוע לא. צ. אבישר:

 11 .םישדחם ה הצעומה

 12 םע דחא דחא ונרבע ,םדקומ רועישב ונבשי ,ונדמל ונחנא ,יל ןימאת ,אל ע. זוהר:

 13 .רמוחב םיטלוש םה ,םשידחהה צעוהמ ירבח

 14 .ןיא ונלו עדימה תאו תושיגנה תא םכל שי זא צ. אבישר:

 15  .אוב .םדקתהל םיבייח ונחנא ךל דיגא ינא ,אל ע. זוהר:

 16 תא יםכירצ ונחנא .ןוכנ אל הזו םיתמועל אל ונחנא ,בישקת ,אל צ. אבישר:

 17 .לולה תלואשל הלאה תובושתה

 18 םזילופופ לש ענייןלא מת. אם זה אב ?והשמ ךל דיגהל לוכי ינא לבא י. גסר:

 19 ,אשונה

 20 ?םזילופופ היה הז וישכע דע צ. אבישר:

 21 .יל ןת ,אל ,אל י. גסר:

 22 .בלהמ אב אוה ,הרימא ול שי .םייסל ול ןת ע. זוהר:

 23 אבול הלאה םימי 10-ה ךשמב םתלוכי .םא יתרמא .םא יתרמא י. גסר:

 24ל ע תובושת םילבקמ םתייה ,תירבזגה םעת בשל ,יתיא תבשל ,ייהלעיר

 25 ?מרא והשימ ?הנפו השימ .כולה

 26  ,םינופ ונחנאשכש ךל דיגהל לוכי ינא לכ םדוק צ. אבישר:

 27  ,םתלאשש םירבד הברה שי ךל דיגא ינא י. גסר:
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 1 .םמצע לע םירזוח םה ע. זוהר:

 2 ,בירי ,בירי צ. אבישר:

 3 )מדברים ביחד(

 4 ךל רמאו ינא בגא תרעהב לבא .הלאה םיאשונב דקמתהל הצור ינא צ. אבישר:

 5  .ונענ אל ולנש תוינפה ןמ הברהש

 6 ?הזיא י. גסר:

 7 ?הזיא צ. אבישר:

 8 ?המ ומכ י. גסר:

 9 האב הכשלה תלהנמ ,םיטלקומה עמשה יצבק תא ונשקיב .ךל דיגא ינא צ. אבישר:

 10 ,יצחו שדוח רבכ הזל הכחמ ינא .ראודב עויגהא ל תוטלקה הרמאו

 11 איה ?יל החלש איהש ליימה תא ךל איבא ינאש צהור התא .םיישדוח

 12  ,לייהמ תא ךלח לשא ינא ,תוטסק ,תוטלקה יל הרמא

 13 ,ונרמא לילמת וא .אל ,אל ,אל א. גנון:

 14 כתוב לי במייל. הז .עמש יצבק יתשקיב ינא ,אל צ. אבישר:

 15 וא לולמתב הז תא הלעמ התאש וא ךל רמוא קוחה ,לולמת וא ,אל ,אל א. גנון:

 16 .לולמתב הכול תא םילעמו נחנא .ןוטרסכה ז תא הלעה מתאש

 17 שקיבש ימ .הטלקה הנתינ דימת .הטלקהה תא לבקל םילוכי ונחנא צ. אבישר:

 18 ,תשרלה לעת הטלקהה םגש םיפצמ ונחנאש זה .הטלקה הלביק הטלקה

 19  .רחא ושהמ זה

 20 .ךלש ךסמה ךרד ושיכע הפי הז תא השוע התא לבא א. גנון:

 21 ל אני עדיין,בא .הלועמ צ. אבישר:

 22  .לעניין אל הז ,יקיצ .הלועמ אל הז לבא ,אל ע. זוהר:

 23 .םלוכ תא םלצת ךלש ךסמה ךרד םלצמ התאשכ זא א. גנון:

 24  .לענייןודם כל זה לא ק ע. זוהר:

 25 )מדברים ביחד(

 26  .לענייןלא, לא, לא, זה לא  ע. זוהר:

 27 .אשונה תא הנשת לבא ,הכח ,אל צ. אבישר:
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 1 .תמאב .לעניין אל הז םכל דיגהל בייח ינא ע. זוהר:

 2  ?ןוכנ ,ביצקתה לע תבשל םיצור ונחנא צ. אבישר:

 3  .םזילופופ השעו לא ינא ביצקתה לע תבלש הצור ינא םא לבא .ןוכנ ע. זוהר:

 4 )מדברים ביחד(

 5 תולעהל הז תא איבהל יתלוכי ינא םג .ידכ ךות רודיש השוע אל ינאו ע. זוהר:

 6 .ידכ ךות רודיש

 7 .זה תא םיצור ונחנא ,ידכ ךות רודיש ושעתש ונשקיב צ. אבישר:

 8 .אל ,אל הר:ע. זו

 9   ?אל הז המ צ. אבישר:

 10ר מאו ינא תמאב ,לעניין אל הז ,אל שיגרמ ינא ,םירבח .לעניין אל הז ע. זוהר:

 11  .םכל

 12 לא, לא, עומר תקשיב, צ. אבישר:

 13 .תוקד רשע דוע םכל ןתא ינא ע. זוהר:

 14 תלהנהש מקווה דואמי נאו ,תלוכיה יבגל םירופיש הצקמ הצור ינא צ. אבישר:

 15 .הצעומה ירבחל דובכב סחייתת תמאב ריעה

 16 .הפי ודאמ תסחייתמ איה ע. זוהר:

 17 ונלביק אלש עמשה יצבק לש הזה אשנוה  .תוינפ יבגל  ךל רמאו ינא זא צ. אבישר:

 18 יצבקת א לבלק םיאזכ ונחנאו םיישדוח ינפל רבכה ז תא ונשקיבו

 19 .עמשה

 20 בירי .הנעמ לביק ,הלאשכ ילא עיגהש המ לכ .עמש יצבק לע עדוי אל י. גסר:

 21 ,הלאש לאש רבנע

 22  ,ל"כנמ התא לבא צ. אבישר:

 23 לה.רה ביקשה שאלה, קיבפע י. גסר:

 24 מה הדיון.  לא יודעיב, אני רי .ןוידה המ לא יודע ינא ,בירי ,בוט ע. זוהר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 .רדח ונלביק אל ,רדח צ. אבישר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 .ונלביק אל רדח ישר:צ. אב

 3 ,ונרמאו ןוידה תא ונחתפ ירה .לוונטיר אל הז א. צורף:

 4 .וישכע ביצקתב אל הז דוברת:

 5 ,תמאב ינא .ןוידהלא  הז ,יתיא ,םירבח לבא ,ואוב ע. זוהר:

 6 .ךישמנ ואוב צ. אבישר:

 7 .הזש המל רבעמ הברה שולגל םיליחתמ ונחנא א,ל ע. זוהר:

 8  ,הזב זכרתנ ואוב זא צ. אבישר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 ,ואוב זא ,דל אחכ םייתעש הפ רבכ ונחנא דקות,החוק אומר עשר  ע. זוהר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 ?הימונוטוא הז המ מ. רחמימוב:

 13 .רפס תיב לש ימצע לוהינ הז הימונוטוא ח נ. ענבי:”רו

 14 ?םישאר יפל ,עבקנ ךיא הימונוטוא לש בגא חתפמהו צ. אבישר:

 15 .םידימלת רפסמ ח נ. ענבי:”רו

 16  .לסו םידימלת רפסמ נ. רואש:

 17 ?לסל הרדגהה המ צ. אבישר:

 18 לע הנשה עבקנ לסה זאת אומרת .ותיא ונלחתה ונחנאש הממ רתוי הובג נ. רואש:

 19 , כן?דימלתל .והשמו 640 םינתנו ונחנא ,והשמו 570

 20ושא נב ןיבהלת חא םעפ בושח ,הנירמ .ןיבהל תחא םעפ םג בושח הז י. גסר:

 21 םהש םריבד ןומה המצע לע תחקול העירייה .ימצעה לוהינהל שה זה

 22 םיכירצנו חנאש הממ ,רפסה יתב תא םיבצקתמ ונחנאש המל רבעמ

 23  .תתל

 24 קיפסמ הריבעמ אלש תושרה תא םיפקות םימעפל יכ ןייצל בושח 

 25 .םינתונ ונחנא םיבשחמל םיחוטיב לשמל יכ ,ןוכנא ל הזו ךוניחל

 26 ומצעב תושעלר פסה תבי לוכיש םירבד ינימ לכ ם,ניוקית ,םיצופיש

 27שוב ח .ונמצע לעה ז תא םיחקול ונחנאו ,ומצעב תושעל רומא ואהו
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 1 ת.לציין את זה פעם אח

 2 )מדברים ביחד( 

 3 ?ת"לימ הז המ .36 דומע צ. אבישר: 

 4 .םוי תוימינפ הז נ. רואש:

 5 ?וללה תוימינפל בגא םשל עיגמ ימ צ. אבישר:

 6  ?ןוכנ ,ןיברב ונל היהי הנשה נ. רואש:

 7 .יל המדנ ןמציובו ןוירוג ןב .ןיברב ,ןכ י. גסר:

 8 ?הז המ :צ. אבישר

 9 ,םיכירצש םידליל םידומילו לכוא נ. רואש:

 10 .ינימ לכו רובגתם יכירצש ר:י. גס

 11 ?הפ ףסכה תורוקמו צ. אבישר:

 12 לש דואמ הנטק תופתתשה שי ,ךוניחה דרשממ םילבקמ ונחנא נ. רואש:

 13 .תנויצר תוארלה ידכ קר םידימלתה

 14 ?םיס"בקה רכשב לודילג רבסהה המ ,םיס"בק .רומג רדסב .יתנבה צ. אבישר:

 15 קריעבו ,רידס רוקיב יניצק םג הז לבא םיס"בק ארקנ הז םיס"בקה נ. רואש:

 16 סנכנה ז לכ ,תוישיאה תודומצה ,תותיכל תודומצ ,תודומצה תעוייסה

 17 ,יםנקת י"פע ךוניחה דרשמ הז ,תיתועמשמ יהלע שי .םיס"בק תחת

 18 ?הבוח ינגל םג וא רפס יתבל ,המ הנווכה הפ םיס"בק צ. אבישר:

 19 .רפס יתב :נ. רואש

 20 דרשמ לש ןומימה זוחא ,תועייסה לש אשונה יבגל דחא רבד ועדתש קר ח נ. ענבי:”רו

 21 .תושרה לש דאומ הלודג תופתתשה הפ שי .ךומנ גם אוהה פ ךוניחה

 22  .תועסה ,37 דומע צ. אבישר:

 23  .דחוימ ךוניח ע. רוסמן:

 24 ?םירוההמ םיבוג ?םירוההמ םיחקול צ. אבישר:

 25 .םירוה לש תופתתשה ןיא ע. רוסמן:

 26 ?םולכ ?תופתתשה ןיא צ. אבישר:

 27  .םדוקמ הז תא הרמא איה לבא י. גסר:
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 1  ?רוידה תוברתל הדוגאב הנתשה המ י. ענבר:

 2 .רבד םוש הנתשה אל נ. רואש:

 3  .מיליון 4,3 תוכימת ,תוברת .יקוא צ. אבישר:

 4 .תרגסמזה ה נ. רואש:

 5 ?ללוכ הז המו צ. אבישר:

 6 .דירודכ .טרופס ללוכ הז ד ב. מלכה:”עו

 7 ?תימינפה הקולחה המ צ. אבישר:

 8  .תוכימת תדעו הבשי אל דוע .תוכימת לוקוטורפב הז תא לבקת התא ד ב. מלכה:”עו

 9 .תוכימת בוועדת הז .ביצקתב אל הז י. גסר:

 10 ?דעו המ .טרופס ללוכ הז ,עגר זא צ. אבישר:

 11 .רעונ תועונת י. גסר:

 12  ,םי"קא ,ינימ לכ .רעונ תועונת ,טרופס ד ב. מלכה:”עו

 13  .הלאכ תודוגא ,םידוגיא ינימ לכ י. גסר:

 14  .טמחשה ןודעומ ,ן"ליא ד ב. מלכה:”עו

 15  .השקב שיגהש ימ לכ י. גסר:

 16 ?וישכע תמסרפש המ הז ,בריי צ. אבישר:

 17  .תרגסמ הז מיליון 4-ה .ןכ י. גסר:

 18 ,אל הז ןורטאיתב העירייה לש תופתתשה א. צורף:

 19 .ןורטאיתב עירייה תופתתשה ןיא ע. זוהר:

 20 ,מיליון 1,6 היה ?המל ,אל צ. אבישר:

 21 .ןורטאיתב עירייה תופתתשה ןיא ע. זוהר:

 22 ,יההש 1,5 לשן ותנה הפיאמ זא צ. אבישר:

 23 תשרל עירייה תופתתשה שי .ןורטאיתב עירייה תופתתשה ןיא ע. זוהר:

 24 .םיס"נתמה

 25 .ןורטאיתל הז ךותמ עובצו םיס"נתמה תשרל .יקוא צ. אבישר:

 26 ,ס"נתמהוך תב ןורטאיתל עירייה תופתתשה ןיא רמואו רזוח ינא ע. זוהר:

 27 הללאי .ינומצע ןאופב וביצקת תא להנל ודעי ?םירמואך יא ,ס"נתמה
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 1 .םדקתנו אוב

 2 הפיא באגו .הבר הדות .תוכימת הז 4,3 הז .בוט ,חתפמה המ .יקוא לבא צ. אבישר:

 3 ?םיס"נתמה תשרי בגל אצמנש ףיעסה

 4 .8.2.8 נ. רואש:

 5  .תוינוגרא תואצוהב לודיג שי .תינרות תוברת צ. אבישר:

 6יש הוצאה. אם הכנסה,  שי .םיטקיורפה תא ונסנכה ,תוסנכהב הז נ. רואש:

 7 .ךה וניתסתכל זה הי

 8  .תובדנתהב האלפנ הדובע השוע ר"ויה .הריכזמ ע. זוהר:

 9 .39 א. צורף:

 10 .בל ומיש ,החוור הז 39 נ. רואש:

 11 ?רכש םיס"נתמ הז המ ,עגר צ. אבישר:

 12  .םידבוע תלאשה ,הלאשה הז ב. מלכה: ד”עו

 13 םעפ ודבעש םינש הברה לש םידבוע הז .דזה הולך ויור כמו שאתה רואה ע. זוהר:

 14  .רמגנו ךלוה הז .תורוד ינפל ולאשוהו בעירייה

 15 ?התועמשמ המ םינצינ תינכות לבא צ. אבישר:

 16 ,םייתנש ינפלמ השדח תינכת הז דובר:

 17 ימו םינצינ ארקנ הז ,תולזוהה םע ךוניחה דרשמ עבקש םינורהצ הז ח נ. ענבי:”ור

 18 .םיס"נתמה תשר הז תא ליעפמש

 19 ?םיעיגמ הפיאמ 850-ה בור וא 800-ה לכ וישעכ צ. אבישר:

 20  .ךוניחה דרשממ ח נ. ענבי:”רו

 21 .םירוההמו ךוניחה דרשממ נ. רואש:

 22  ?תימינפה הקולחה המ צ. אבישר:

 23 קוח הז ,קוח י"פע הז .והשמו 400 תוביבסב יל המדנ םימלשמ םירוהה ח נ. ענבי:”רו

 24 .יםנורהצה

 25 .ןולחכ לש שדחה 'ג-ו 'ב לש םינורהצ הז ,קוח י"פע הז ע. זוהר:

 26 .םידחוימ םיכרצ .םיצ"דמו רעונ תצעטוב. מו צ. אבישר:

 27 ,דע ךשמנ הז החוור .החוורה לע םילכתסמ םתא הז נ. רואש:
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 1 ?הזיא דע צ. אבישר:

 2 .41 דע נ. רואש:

 3 .44 דע ע. זוהר:

 4  .מיליון 2-ל הלדג תיתדה הצעומב תופתתשהה .יניצר היהת ,רמוע אבישר:צ. 

 5  .םיעיבצמ יצחו הנומשב ע. זוהר:

 6 המ ,תופתתשה ,תונוש ?הביבסה תוכיא לש ףיעסה ללוכ המ ,42 דומע צ. אבישר:

 7 ?הז

 8 דוגיאב תופתתשה ירה ךל שי .םירע דוגיאב ונל שיש תופתתשה הז י. גסר:

 9 .םירע

 10  ?תונושב הז המו צ. אבישר:

 11  .סוריסה ,םילוזה החת י. גסר:

 12 ?םילעפמ הז המ .םילעפמ 43 דומע צ. אבישר:

 13  .בויבו םימ הז םילעפמ ח נ. ענבי:”רו

 14 ,םידבוע השולש ונל שי .םידבוע הז נ. רואש:

 15  ?םימה דיגאתל םילאשומש צ. אבישר:

 16  .ףסכה ז לע םילבקמ ונחנאו םימה דיגאתל םילאשומש נ. רואש:

 17  ,43 דומעב .יקוא צ. אבישר:

 18  .ונמייס .והז .ןזואמ ביצקתה ?האור התא ,הוז מ. צורף:

 19 םא ,תורשמב ביצקת תעצה לע םירבדמשכ לבא ןונכתה תניחבמ ,עגר צ. אבישר:

 20 תאח השרמ דוע ריעה שאר דיקפתל רבעמ לויאכ היופצ וןכנן בימי נא

 21 .םירחבנ תמרב איהש

 22יכול  ,חובט אל ןיידע .תפסות יהשוזיאל ציפייה שי דימת לודגב ,לודגב ד ב. מלכה:”עו

 23  .אלש יכול להיותו עצוביש להיות

 24  .םינגס ינש ויה הרבעש םעפש ומכ ,לצפתמ םג הזש יכול להיות דובר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 ךירצ התא תאזכ הרשמ הנש דוע ,הנש יצח דוע ,רחמ רשאל ידכ .הקד כה:ד ב. מל”עו

 27 ןויריש יש ביצקתבש ריהצהל הרומא תירבזגה ,ביצקתבש ריהצהל
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 1 .םיניירשמ לכן ,רשאל אי אפשרא אם ל .המשרל

 2 ,תויוגייתסהה תא יל וריכזת ?תויוגייתסהה המ ,תויוגייתסהה ,חברים ע. זוהר:

 3   .תוגלמ ןרק .שנייה ,עגר צ. אבישר:

 4 ?תוגלמ ןרק הזיא ע. זוהר:

 5  .תוגלמב 45 דומע צ. אבישר:

 6 ?םש שי המ ,ונ י. גסר:

 7 ?םש שי המ ע. זוהר:

 8 ?םש הרק המ גסר: י.

 9 ?תוגלמה ןרק תא ליפכהל אי אפשר צ. אבישר:

 10  ?דילגהל י. גסר:

 11 ?םיטנדוטסל תוגלמ ?תוגלמ סחייתמ המל ירה .תוגלמה ןרק צ. אבישר:

 12  .ונמייס ,והז .םיעיבצמ ונחנא ,םירבח ע. זוהר:

 13 )מדברים ביחד(

 14  .תויוגייתסהה תא יל יריכזת ע. זוהר:

 15 .תורבודב רוביצ יסחיו הרבסה רכש א. גנון:

 16 .תורבודב רוביצ יסחיו הרבסה רכש ע. זוהר:

 17  .ןקת םוסרפ א. גנון:

 18 .םוסרפ ע. זוהר:

 19  .טסופמוקו א. גנון:

 20 .דרפנב תוגייתסה לכ לע ד ב. מלכה:”עו

 21  .יקוא ,דרפנב תוגייתסה לכ לע ע. זוהר:

 22 )מדברים ביחד(

 23  .דגנ העיבצמ היצילאוקה ונחנאני מעלה את ההסתייגות הראשונה, א ע. זוהר:

 24 ?תויוגייתסהה לע עיבצהלאתם רוצים  ד ב. מלכה:”עו

 25 ?םיעיבצמ ךיא לבא ,םיצור ונחנא א. צורף:

 26 .דרפנב תוגייתסה לכ לע ד ב. מלכה:”עו

 27  ?העבצהה ןפוא הזיאב לבא א. צורף:
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 1 .די תמרהב ד ב. מלכה:”עו

 2 ינא ,אל ינא ,תמאב תתחיל איתי, לא .וישכע דע ונישעש ומכ די תמרהב ע. זוהר:

 3אשון שכר רה .המידק ,בוט .הזה עוריאה את יתיצימ רבכ תמאב

 4 .תורבודב רוביצ יסחיוהסברה 

 5 )מדברים ביחד(

 6 רכש .לוקוטורפב ךל בותכ היהי ,תומשה תא חקית ךכ רחא התא ע. זוהר:

 7 ?גדנ ימ ?תוגיבעד ההסתי ימ ?דעב ימ הרבסה

 8 .הכח ?תוגייתסה הזיא לע צ. אבישר:

 9 איה הנושארה תוגייתסהה ,םירבח ,רמואו רזוח ינא ,רמוא ינא לבא ע. זוהר:

 10  .תורובדב הרבסה רכש

 11  .הלרדניס אל התא ,אל א. צורף:

 12  .הלרדניס ינא ע. זוהר:

 13 ,רמוע ,רמוע ,רמוע ,אל ,אל צ. אבישר:

 14 .םירבח ,ךישמנ ואוב ע. זוהר:

 15 .סורהת לאבוא תשמור את הקו. אל תהרוס.  ,תדבוכמ תולהנתה הייתה צ. אבישר:

 16  .םייסל הצור ינא .םייסנ ואוב וישכע ,תדבוכמ תולהנתה הייתה ע. זוהר:

 17  .תוגייתסהה תא ריבסת לבא ,אל צ. אבישר:

 18 תרשמו הרבסה רכש התוא םתילעה םתא תוגייתסהה .ריבז אני מסא ע. זוהר:

 19   ,תורדוב

 20 )מדברים ביחד(

 21  ?דגנ ימ ?דעב ימ ע. זוהר:

 22 )מדברים ביחד(

 23  .םיעיבצמ אל םה ע. זוהר:

 24 ?דגנ ימ .ךירצ אל מ. צורף:

 25  ?דגנ ימ ע. זוהר:

 26 ?דגאוטומטית נ ?דגנ תיטמוטוא רשי םיעיבצמ םתא ,המ צ. אבישר:

 27 ימ ,יתיא ?תוגייתסהה דבע ימ ?דבע ימ .םוסרפה הבוג ,2 'סמ תוגייתסה ע. זוהר:
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 1  ?עביצמ אל התא המל לבא ?וםסרפהה בוג תוגייתסה דעב

 2  .התיבה תכלל םיצור .עיבצהל םיבייח אל םה י. מרקוביץ:

 3 )מדברים ביחד(

 4  ?דגנ ימ ע. זוהר:

 5  .ונרמג ע:”ח. צורי, רה

 6 ביצקת צעתהפי. וי ?דגנ ימ ?דעב ימ .הנמטה לטיה 3 'סמ תוגייתסה ע. זוהר:

 7  ודה רבה. ת .הנירמ ?ענמנ ימ ?נגד ימ ?דעב ימ 2019 תנשל

 8 .םימואנ שי א. צורף:

 9 .בל תמושתה תא יל וכשמת לא זא םימואנב יתרהזה ינא ע. זוהר:

 10  .תוקד רשע ?תרהזה המ צ. אבישר:

 11  .הקד ע. זוהר:

 12 ?םוקמהמ תוקד רשע ונל ןיא ,הז המ צ. אבישר:

 13 ?תיבב תושעל המ ךל ןיא ,המ י. מרקוביץ:

 14  .םוקמהמ הקד ע. זוהר:

 15 ךכ רחא .קראפל הסינכ לע ונרביד תמדוקה הבישיב .ליחתא ינא ,ובט א. צורף:

 16 רוסא תושרל טשופש הז רמאנש המו רעומ םע תפסונ החישי ל הייתה

 17  .ץושהוא תושב ח ,י שאינו תושבמל םיבשות יןב תדרפנה יבג תשועל

 18 ונקת ךכ רחאוקם של דברים וידעמיד אתכם על הל תוסנל הצור ינא 

 19 ףיעס .העוטא ל ינאש בשוח ומיחרו וליחדב הפ ינאו ,העוט ינא אם יתוא

 20 כןו יםקראפה את ןנכתל עירייהה תא ךימסמ תויריעה תדוקפל 249.8

 21 דבלובומ של מקומות כאמור יק תואצוהב ףתתשהל רתהין יוב, האהל

 22 חטבש הננער תייריע לש 8676/00 צ"גבב וישכע ,הסינכ ימד ובגיי אלש

 23 הז ,ךכ לאידע טפשוה רמוא, םייסה אזבו טטצאי נא ,םכלוכל רכומ

 24 םירקבמ ןיב הסינכה ימד תיביג לעניין הבחנהה" הננער תייריע לעניין

 25 לש הרפה רדגב ריעה יבושת נםיאש יםרקבמל הננער יבשות הםש

 26 םניינק ונינפלש הרקמבו יורביהצן יינקהש םושמ תירוביצה תונמאנה

 27 םתבוט לע שאברו שארב תדקפומ הננער תירייע רשאכ הננער יבשות לש
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 1 םאה יכ לקוישל תובשיח תעדונ זה לעניין .םביושתה לש םהיכרצ לעו

 2 ימד םושלתל ש ךרדב םפסכמ ועיקשה רשא הננער ריעה יבושתל

 3 הבדועהר אולו הז עקר לע ,ותקוזחתבו קראפה תמקבה הנונראה

 4ת דעה .םהירמגו רוזאל תוכימסב תאצמנה העירייהש וכר לע רובדשמ

 5ת אלעהלו םתבוטלש אלה םה הננער יבשות יכ ,םייסא ינא הזב ,נתתונ

 6  ,יןקצומת ריקב גם ןכל .קראפה דעונ םהייח תכויא

 7 ,עודיש לככ .ךל הנעא ינא אוב ,יתיא ע. זוהר:

 8  ?הנוע התא המל ע:”ח. צורי, רה

 9  .םוקמהמ העדוה תאז ?המל י. מרקוביץ:

 10 .תונעל תיצר  ?המל .הנעת ?הנוע אל התא המל צ. אבישר:

 11 .בוט ןועיט אקווד יל היה ,יתוא רצע אוה ע. זוהר:

 12 .ךתוא רצע אוה ?המל .אל צ. אבישר:

 13  .הלוענ הבישיה ע:”הח. צורי, ר

 14 .רבדל יל רתומ ינא ,החילס צ. אבישר:

 15 .רמוע ,םואנ דוע שי א. צורף:

 16  .םואנל הצור ינא צ. אבישר:

 17 .רבדל הצור םכמ דחאש םתבתכ םתא .דחא בתכש ימ ע:”ח. צורי, רה

 18  .ןוכנ אל .ןוכנ אל צ. אבישר:

 19 )מדברים ביחד(

 20 האת ,ךר למא אוהי כ איצממ התא ,איצממה תא ,רמוע .איצממ התא צ. אבישר:

 21ם ואני ל רתומ ,רשק םוש ילב ,רבדלר תומ יל .ותומדבו ומלצב

 22  .םוקממה וםאני לר תומ .וםקהממ

 23  ?בתכמה הפיא ע. זוהר:

 24 .תעדל םידחפמ םתא יכ ןידכ אלש הבישי םתרגס םתא צ. אבישר:

 25  ?בתכמה הפיא ע. זוהר:

 26 עירייה שאר התא .תחשומ עירייה שאר התא יכ רטפתהל ךירצ התא צ. אבישר:

 27א צמנא ל התא ,דקפתמ אל התאו ןרחב התאו ןיירבעה תא ,תחשומ
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 1 םידחפמ םתא .תלהונמ אל אתזה העירייה לכ .םיקי אל התאו בהישבי

 2  .רדבל

 3 אתה מתפרנסמה מ דחא ףאל רפסמ אל התא ,ןדחפ התא ,ןרקש התא דובר:

 4 .ןטלרש התא .ןרקש התאו

 5 

 6 סוף הישיבה

 7 


