
-04איגמי,  חברת                                                                                    עיריית קריית מוצקין

8666313 

פברואר ב 2                                                  1                          03/22' סמהמנין  מועצה מןישיבת 

2022 

  02.02.2022תאריך                                                                                                            

 

                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 

 

 

  משתתפים:

 ראש העיר  - מר חיים צורי

  ריעה שאר מ"מו ןגס - גרבנרטש ידע רמ

 סגן ראש העיר  -  מר מנשה צורף

 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 משנה לראש העיר -  מר יוסי פדידה

 חברת מועצה -  גב' הילה פפר

 הצעומ תרבח - ןמסור הרפוע 'בג

 הצעומ תרבח - בומימחר הנירמ 'בג

 הצעומ תרבח -  ינשוש ידע 'בג

 

 :ורדענ

 סגן ראש העיר -  מר אבי רוטמן

 הצעומ רבח -  רשיבא יבצ רמ

 חבר מועצה -  מר מאיר דהאן

 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר 

 ועצה מ חבר -  מר יריב ענבר

 חבר מועצה  -  מר איתי צורף

 

  :משתתפים נוספים

 העירייהמנכ"ל  -  מר יריב גסר

22/30 ןהמנייפרוטוקול ישיבת מועצה מן    

ב"פתש 'א רדאב 'א, 2202 ראורבפב 2', דביום    

 
 



 04-8666313, חברת איגמי                                                                                 קריית מוצקין ירייתע

   2022רואר בפב 02                                                   2                 03/22ס' מ ישיבת מועצה מן המניין

 

 מ"מ גזבר העירייה -  רואש ניליגב' 

 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ-ןב עו"ד

  העירייה רקבמ -  רמזמ ןריל רמ

 הת ישיבות המועצזרכ -  אורלי גנון

      

 על סדר היום:

 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 תבישי לוקוטורפו 5.1.2022 םוימ 01/22 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 .26.1.2022 םוימ 02/22 'סמ ןינמה ןמ אלש הצעומ 

 :ףרוצ יתיא רמ הצעומה רבח םעטמ תותליאש .3

 ,ןמצריבג ןגל ךומסב  םיבלכ תאוצ ףוסיא לע הפיכא תעצובמ אל עודמ  .א 

 ?ןגה ידלי םילבוס ונממש עגפמה םע דדומתהל ידכ היריעה השוע   המו

 יגוח םואיתל ןופלט ירפסמ םיבשותה יתב ןיב םיקלוחמ ולחה הנורחאל .ב 

 שאר רובע תיבה יגוח תא םאתמה םרוגה ימ .היריעה שאר םע תיב  

  ?היריעה  

  :רבנע בירי הצעומה רבח םעטמ תותליאש .4

 םיוסמ בכרל תוכיושמ ןניאש הכנ תוינח תאצקהל םינוירטירקה םהמ .א 

 תובוחר וליאב רמולכ – טוליש ביצהל ןכיה עבקנ דציכ ןכו ,ירוביצ חטשב  

  ?בוחרו בוחר לכב הכנ תיינח יטלש המכו  

 הטלחהה הלבקתה דציכו "תושר לש יפוי" ןיזגמב םוסרפה הלע המכ .ב 

  ?ףסומב הבתכה תא םסרפל  

  ₪ 1,893,110 ךסמ 2021 ךוניח תודסומ םיצופיש 1359 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .5

 .(₪ 110,606 הלדגה כ"הס) ₪ 2,003,716 ךסל 

 רשוא  רושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ 

  ₪ 1,000,000   ₪ 1,000,000  יללכ חותיפ ןרק 

  ₪    800,000   ₪    800,000  ןוכישה דרשמ 

  ₪     011,39  ₪    617,302  ךוניחה דרשמ 

    2,003,716 ₪   1,893,110 ₪  
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  (104 ,103 שרגמ) םינמואה תונכשמב ידוסי רפס תיב ןונכת ר"בת תחיתפ רישוא .6

 .יללכ חותיפ ןרק :ןומימ תורוקמ .₪ 1,500,000סך ב 

 .₪ 2,000,000 ךסב 103 שרגמ םידלי ינג 2 יוניב ר"בת תחיתפ רושיא .7

 .יללכ חותיפ ןרק :ןומימ תורוקמ 

 .₪ 61,250 ךסב ךוניח תודסומ דיל ךרד ינוקית ר"בת תחיתפ רושיא .8

  ₪ 49,000  םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה :ןומימ תוקורמ 

  ₪ 052,21    יללכ חותיפ ןרק   

        61,250 ₪  

  .₪ 52,500 ךסב 2022 תנשל םיכרדב תוחיטב יאשונב תוליעפ ר"בת תחיתפ רושיא .9

  ₪ 42,000 םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה :ןומימ תורוקמ 

  ₪ 005,01    יללכ חותיפ ןרק   

        52,500 ₪  

  .₪ 98,878 ךסב 2021 תוחיטב ינקתהו םישיבכ ןומיס ר"בת תחיתפ רושיא .10

  ₪ 69,214    הרובחתה דרשמ  :ןומימ תורוקמ 

  ₪ 466,92    יללכ חותיפ ןרק   

        98,878 ₪  

  .₪ 144,300 ךסב םינבל די תיבב החצנה רדח ץופיש ר"בת תחיתפישור א .11

 .ןוחטבה דרשמ :ןומימ תורוקמ 

  ךסב תושדחה םייניבה תוביטחב טרופס םלוא תיינבל ר"בת תחיתפ רושיא .12

  .האוולה :ןומימ תורוקמ .₪ 12,000,000 

 :םויה רדסל תפסות

 309,896 ךסב קראפ יחב םיבוד תאלכמ – קורי סיפ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא .1

₪.  

 .סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ 

 לכיהב םיחיטש תפלחהו תוחיטב ייוקיל ןוקית – 1359 ר"בת תלדגה רושיא .2

  .(₪ 120,000 הלדגה כ"הס) ₪ 370,000 ךסל ₪ 250,000 ךסמ ןורטאיתה 

 רשוא  רושיאל ןוקית   ןומימ תורוקמ 

  ₪ 250,000   ₪ 250,000   ןוכישה דרשמ 
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  ₪            0   ₪ 000,021   סיפה לעפמ 

     370,000 ₪  250,000 ₪  

 חותפ שרגמ יוריק עוציב – 3/22 זרכמ הטלחה תלבק םיזרכמ תדעו רושיא .3

  .ןיקצומ תירקב ןולא  תחולשב

 החטבא ,הרימש יתוריש ןתמ – 38/21 זרכמ הטלחה תלבק םיזרכמ תדעו רושיא .4

 .ןיקצומ תירקב םיעוריא תחטבאו רוביצו ךוניח תודסומב רויסו 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

 :םיפיעס 4 םויה רדסל םיפיסומ ונחנא .הצעומה תבישי תא םיליחתמ י. גסר:

 יחב םיבוד תאלכמ .קורי סיפ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא הז דחא

  ?דעב ימ .סיהפ לעפמ ןומימ תורוקמ ,309,896 ךסב קראפ

 .לכה תא ,אל ע:"ח. צורי, רה

  ?4-ה לכ י. גסר:

 .ןכ ע:"ח. צורי, רה

 םיחיטש תפלחהו תוחיטב ייוקיל ןוקית 1395 ר"בת תלדגה רושיא .2 י. גסר:

 קר אל הז .₪ 370,000 ךסל ₪ 250,000 ךסמ ןורטאיתה לכיהב

 .יקוא .תוחיטב של םייוקיל ץופישו הרקתה לש ןוקית םג הז ,םיחיטש

 תודסומ תחטבא בעניין 2.2.2022 םוימ םיזרכמ תדעו לוקוטורפ. 3 

  .ךוניח

 .ןולא תחולשב יוריק אשונב 2.2.2022 םוימ םיזרכמ תדעו לוקוטורפ .4 

  ?לכה תא ףיסוהל דעב ימ

 ,תועקשה תדעו לש לוקוטורפה לש אשונה תא םג ףיסותש עיצמ ינא י. מרקוביץ:

 .ירחא ותוא ונלביק

  .םוי רדסב עיפומ הז .אל ,אל ,אל א. גנון:

  .ףרוצ אל אוה קר ,עיפומ אוה ,אל י. גסר:

  .ילש תועט י. מרקוביץ:

 ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?םיפיעסה תעברא תא םוי רדסל ףיסוהל דעב ימ זא י. גסר:
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  .דעב םלוכ

 

 

  ך"נתב קרפ תאירק  .1

 (גרבנרטש ידע י"ע ך"נת קרפ תאירק)

 .ךורבו קזח י. גסר:

 

 תבישי לוקוטורפו 2202.1.5 םוימ 22/10 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 .2202.1.62 םוימ 22/20 'סמ ןינמה ןמ אלש הצעומ

  .האלה .01/22 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא י. גסר:

 

 :ףרוצ יתיא רמ הצעומה רבח םעטמ תותליאש .3

 השוע המו ,ןמצריבג ןגל ךומסב  םיבלכ תאוצ ףוסיא לע הפיכא תעצובמ אל עודמ  .א

 ?ןגה ידלי םילבוס ונממש עגפמה םע דדומתהל ידכ היריעה

 םע תיב יגוח םואיתל ןופלט ירפסמ םיבשותה יתב ןיב םיקלוחמ ולחה הנורחאל .ב

  ?היריעה שאר רובע תיבה יגוח תא םאתמה םרוגה ימ .היריעה שאר

 תא ארקא ינא זא .ףרוצ יתיא רמ הצעומה רבח םעטמ תותליאש י. גסר:

  .הבושתה תא ןתאו אתליאשה

  .םלוכל שי תולאשה תא ,הבושתה תא קר ארוק התא דובר:

 חקפ ללוכ ,ריעה יבחר לכב הפיכא תעצבמ תושרה :הבושת זא .יקוא י. גסר:

  .המישמל בכר םע ידועיי

 ילוש ,ריעה שאר תרזוע וז תיבה יגוח תא תמאתמש ימ  :הינש הלאש 

  .ץראוז רואנ

 

 :רבנע בירי הצעומה רבח םעטמ תותליאש .4

 חטשב םיוסמ בכרל תוכיושמ ןניאש הכנ תוינח תאצקהל םינוירטירקה םהמ .א

 הכנ תיינח יטלש המכו תובוחר וליאב רמולכ – טוליש ביצהל ןכיה עבקנ דציכ ןכו ,ירוביצ

  ?בוחרו בוחר לכב
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 תא םסרפל הטלחהה הלבקתה דציכו "תושר לש יפוי" ןיזגמב םוסרפה הלע המכ .ב

  ?ףסומב הבתכה

 עבקנ המוקימו תיללכ םיכנ תיינח .רבנע בירי לש תותליאשל רבוע ינא י. גסר:

 רוזאה יבשות רובע הינח תונורתפל תורשפאה תניחב י"פעו ךרוצ י"פע

 ילעבל ןויעל תופידע רדסב הניה ירוביצה בחרמה תשגנה .בוחרהו

  .תויולבגומ

 הלבקתה הטלחהה .מ"עמ סולפ ₪ 22,000 הלע םוסרפה ,םוסרפ יבגל 

 תקלחמ לע יארחאש ימכ היריעה ל"כנמ רושיאבו היריעה תורבוד י"ע

  .תורבודה

 .ידועיי ביצקת ךותמו י. מרקוביץ:

 .ידועיי ביצקתמ לכה י. גסר:

 

  ₪ 011,398,1 ךסמ 1202 ךוניח תודסומ םיצופיש 9531 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .5

 .(₪ 606,011 הלדגה כ"הס) ₪ 617,300,2 ךסל

 רשוא  רושיאל ןוקית  ןומימ תורוקמ

  ₪ 000,000,1   ₪ 000,000,1  יללכ חותיפ ןרק

  ₪    000,008   ₪    000,008  ןוכישה דרשמ

  ₪     011,39  ₪    617,302  ךוניחה דרשמ

   617,300,2 ₪   011,398,1 ₪  

 ךסמ 2021 ךוניח תודסומב םיצופיש 1359 'סמ ר"בת תלדגה רושיא י. גסר:

 ?דעב ימ .(₪ 110,606 הלדגה כ"הס) ₪ 2,003,716 ךסל ₪ 1,893,110

 .דעב םלוכ

 

  (401 ,301 שרגמ) םינמואה תונכשמב ידוסי רפס תיב ןונכת ר"בת תחיתפ רישוא .6

 .יללכ חותיפ ןרק :ןומימ תורוקמ .₪ 000,005,1סך ב

 שרגמ) םינמואה תונכשמב ידוסי רפס תיב ןונכת ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 ינא .יללכ חותיפ ןרק  :ןומימ תורוקמ .₪ 1,500,000 ךסב (104 ,103

 הרכהה י"פעו המרגורפ י"פע רפס תיב לש הינב דוע ונל עיגמ .ריבסא
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  .ךוניחה דרשמ לש ךרוצב

 ?ןוכנ ,ףסונ רפס תיב מ. רחמימוב:

  .דעב םלוכ ?דעב ימ .ףסונר פס תיב .ןכ ,ףסונ רפס תיב י. גסר:

 

 תורוקמ .₪ 000,000,2 ךסב 301 שרגמ םידלי ינג 2 יוניב ר"בת תחיתפ רושיא .7

 .יללכ חותיפ ןרק :ןומימ

 םג .₪ 2,000,000 ךסב 103 שרגמ םידלי ינג 2 יוניב ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 ונחנא םייתניב זא ,יביצקת רושיאל םיכחמ ונחנאו ךרוצב הרכה שי הפ

 ?דעב ימ .תושרה לע םיחתופ

 ?תונכשמב םג הז ,בירי הינש ,עגר מ. רחמימוב:

 .דבעל םלוכ ?דעב ימ .ךשמהב םש ןובנ רפס תיב דיל ,ןכ הז י. גסר:

 

 .₪ 052,16 ךסב ךוניח תודסומ דיל ךרד ינוקית ר"בת תחיתפ רושיא .8

  ₪ 000,94  םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה :ןומימ תוקורמ

  ₪ 052,21    יללכ חותיפ ןרק  

       052,16 ₪  

  .₪ 005,25 ךסב 2202 תנשל םיכרדב תוחיטב יאשונב תוליעפ ר"בת תחיתפ רושיא .9

  ₪ 000,24 םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה :ןומימ תורוקמ

  ₪ 005,01    יללכ חותיפ ןרק  

       005,25 ₪  

  .₪ 878,89 ךסב 1202 תוחיטב ינקתהו םישיבכ ןומיס ר"בת תחיתפ רושיא .01

  ₪ 412,96    הרובחתה דרשמ  :ןומימ תורוקמ

  ₪ 466,92    יללכ חותיפ ןרק  

       878,89 ₪  

 הפ ונתנ ,ד"בלרה לש ןינע ותואב הז 10-ו 9 ,8 ,ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 דעב ימ .ףסעי לכב תושרה לש גני'צמ שי האורש ימ, הפ שיו םיביצקת

 ד.עב םלוכ ?10-ו 9 ,8 םיפיעס
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  .₪ 003,441 ךסב םינבל די תיבב החצנה רדח ץופיש ר"בת תחיתפישור א .11

 .ןוחטבה דרשמ :ןומימ תורוקמ

 .144,300 ךסב םינבל די תיבב החצנה רדח ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

ו נל רשיא ןוחטבה דרשמ .ריבסא ינא .ןוחטבה דרשמ ןומימ תורוקמ

 .דעב םלוכ ?דעב ימ .םש ץפשנ ונחנאו ץופישל ביצקת

 

  ךסב תושדחה םייניבה תוביטחב טרופס םלוא תיינבל ר"בת תחיתפ רושיא .21

  .האוולה :ןומימ תורוקמ .₪ 000,000,21

 תושדחה םייניבה תוביטחב טרופס םלוא תיינבל ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 ?דעב ימ .האוולהמ ןומימ תורוקמ .₪ 12,000,000 ךסב

 ?האוולהמ הז המל מ. רחמימוב:

 ,רפס יתבב טרופס םלוא לש הינב ןיא ולש המרגורפב ךוניחה דרשמ יכ י. גסר:

 םישמתשמ םה םויה םשל תוביטחה תא םיריבעמ ונחנאש ללגבו

א וה ןבונל ש םלואה .טרפוס םלוא םהל היהי אל זא ישיבא םלואב

 .םלוא המש הנבנ ונחנא ןכל ,ידוסיה רפס תיבה תא שמשמ אוהו קורח

  ?דעב ימ

 ?האוולה המל זאת אומרת המ .הלאשה תא יתנבה ךכ לכ אל לבא ,אל ע:"ח. צורי, רה

 .האוולה םיחקול זא ףסכ ונל ןיאש ללגב

  ?האוולהמ הז המל .ןכ מ. רחמימוב:

 .רפסה יתב לש המרגורפב הז תא ןתונ אל ךוניחה דרשמ םג יכ ,אל י. גסר:

 .ונ ,רורב הז ,אל ע:"ח. צורי, רה

 .יתרבסה ינא זא ,אל י. גסר:

  .תואוולה אלו םירחא םימרוג ללכ ךרדב הז ,סיפה לעפמ ללכ ךרדב הז מ. רחמימוב:

 הנוב אל תאשכו ןילביר רפס תיבב טרופס םלוא הנוב אל תאשכ הז ע:"ח. צורי, רה

 לכ ?ןתונ סיפה לעפמש תבשוח תא המכ .ןובנ רפס תיבב טרופס םלוא

  ?ףסכ ןתונ ספיה לעפמ תובנל הצור תאש םלוא

 ?לבא םתוא ונלאש מ. רחמימוב:

  ?םתוא תלאש ?םתוא ונלאש םא ע:"ח. צורי, רה
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 ונחנאש 2025 דע סיפה לעפממ ןומימ תומדקה עגרכ ונל שי .ונל ןיא י. גסר:

 הז תא ןממל ךיא ונל ןיא זא ,תונכשמב שדחה ס"נתמה תא םינוב

 .האוולה םיחקול ןכלו הדימ תמאמ םכרד

 םיאצמנ ונחנא תואוולהה תמרב ונחנאש ועדיש בושח .תושעל המ ןיא י. מרקוביץ:

 .בוט םוקמב

 ?דעב ימ .תואוולה תחקל היעב ונל ןיא ,ח"ורה רבעש עובשב רמאש ומכ י. גסר:

 .דעב םלוכ

 

  .₪ 000,000,5 ךסב םינמוא תונכשמב תסנכ תיב תיינבל ר"בת תחיתפ רושיא  .31

 האוולה :ןומימ תורוקמ

 ךסב םינמוא תונכשמב תסנכ תיב תיינבל ר"בת תחיתפ רושיא .13 י. גסר:

 .דעב םלוכ ?דעב ימ .האוולהמ םג ןומימ תורוקמ .₪ 5,000,000

 

 .סיפה לעפמ  :ןומימ תורוקמ .הליהקל תוינכות ר"בת תחיתפ רושיא  .41

 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ .הליהקל תוינכות ר"בת תחיתפ רושיא  .51

 הז ,סיפה לעפממ םג הז 15-ו 14 םיפיעס הככ הפ ,ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 תינכות חתפנ ונחנאש רשבל םיחמש ונחנאו הליהקל תוינכות

 םיטקיורפמ סיפה לעפמ ןומימב רפסה יתב לכב 'ד תותיכל הקיטובור

  .דעב םלוכ ?דעב ימ 15-ו 14 זא .הליהקל

  

 2202.1.71 םוימ 1202 תנשל יתנש חוד תועקשה תדעו לוקוטורפ רושיא .61

 םוימ 2021 תנשל יתנש חוד ,תועקשה תדעו לוקוטורפ רושיא .16 י. גסר:

  ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .17.1.22

 .תענמנ מ. רחמימוב:

  .תענמנ ע. רוסמן:

  .תוענמנ ןהיתש ,תענמנ י. גסר:
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 :םויה רדסל תפסות

 698,903 ךסב קראפ יחב םיבוד תאלכמ – קורי סיפ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא .1

₪.  

 .סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ

 לכיהב םיחיטש תפלחהו תוחיטב ייוקיל ןוקית – 9531 ר"בת תלדגה רושיא .2

  .(₪ 000,021 הלדגה כ"הס) ₪ 000,073 ךסל ₪ 000,052 ךסמ ןורטאיתה

 רשוא  רושיאל ןוקית   ןומימ תורוקמ

  ₪ 000,052   ₪ 000,052   ןוכישה דרשמ

  ₪            0   ₪ 000,021   סיפה לעפמ

    000,073 ₪  000,052 ₪  

 ,2-ו 1 םיפיעס ינש ונל שי םג הפ .קורי סיפ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 ןהיתש ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .ןומימ תורוקמ סיהפ לעפממ הז

  .תוענמנ

 

 חותפ שרגמ יוריק עוציב – 22/3 זרכמ הטלחה תלבק םיזרכמ תדעו רושיא .3

  .ןיקצומ תירקב ןולא תחולשב

 החטבא ,הרימש יתוריש ןתמ – 12/83 זרכמ הטלחה תלבק םיזרכמ תדעו רושיא .4

 .ןיקצומ תירקב םיעוריא תחטבאו רוביצו ךוניח תודסומב רויסו

 ופרוצש םילוקוטורפ ינש הז 4-ו 3 ,םיזרכמ תדעו לוקוטורפ 3 ףיעס י. גסר:

  ?דעב ימ .םויה הבישיהמ

 .בותכש המ אורקל םיחילצמ אל ונחנא חמימוב:מ. ר

 תודסומב החטבא לש אשונב היה הז דחא לוקוטורפ .ריבסא ינא זא י. גסר:

  ,הרוצב הלעי דוע הז .ךוניח

 הז ,ףסה יאנתב דמע אלשכ לספנ דחא ,םיעיצמ 5 ויה .ריבסא ינא ד ב. מלכה:"עו

 לולקשב .לכהו ףסהי אנתב ודמע תורבחה 4 ראש .החטבא ףחש תרבח

 הרימש הז ?רדסב .ןדע סא.יט תרבח תאז הכזש ימ ריחמו תוכיא לש

  .החטבאו

  ,ההובג שהייתה הדיחי העצה קר הייתה ןולא תחולשב ינשה זרכמבו 
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 .םתלטיבש ע. רוסמן:

 העצה הייתה םגש ללגב ןכלו ןדמואהמ זוחא 45-ב ההובג שהייתה ד ב. מלכה:"עו

  .זרכמה תא ונלטיב (עקרב םירבדמ) םגו הדיחי

 .דעב םלוכ ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ 4-ו 3 םיפיעס י. גסר:

 

  םילוקוטורפ רושיא   .71

  .תוכימת תדעוו םיפסכ תדעו םילוקוטורפ רושיא .17 י. גסר:

 ,תמדקהל תוגירח תושקב יתש הפ שי ,תוכימת תדעו .הלאש י. מרקוביץ:

 .תוגירח אל הז ד ב. מלכה:"עו

 .םהלש הזה ןובשח לע תמדקה הז ,אל הז י. גסר:

 ונרשיא אל דוע ונחנא .2022 תנש ןובשח לע הכימת תרבעה תמדקהל י. מרקוביץ:

 יתש לש יללכה ביצקתב תוכימת תדעו התשע המ לא יודע התאו

  ,םילבמק המכ זאת אומרת .הלאה תותומעה

  .ביצקתה תא ונרשיא ד ב. מלכה:"עו

 .תוכימתה תדעו ךותב ינטרפה תא אל .תוכימת תדעוול ביצקת ונרשיא י. מרקוביץ:

  ,תוכימת לוועדת ביצקתה ד ב. מלכה:"עו

 ?הרוחא תאזה המדקמה הווהמ 2022 לש ביצקתהמ זוחא המכ ץ:י. מרקובי

 לע זוחא 25 המדקמ תתל לוכי התא .תתל לוכי התאש המ הז ,זוחא 25 י. גסר:

 השעת ,₪ ףלא 900 הרבעש הנש לביק לסרודכה לשמל םא .הכימתה

  .אצוי ךרעב הז ,ןובשח

 זא 2022-ב דובעל והשכיא ךישמהל תוכירצ הלאה תוצובקה יכ .בוט י. מרקוביץ:

 ,הכימתהמ זוחא 25 םהל דירומ התא םא

 .המדקה קר הז ,22 ןובשח לע הז ,אל י. גסר:

 לש דצהמ ,ונלש דצהמ רבדמ אל ינא ,בישקת ,אל ,אל ,אל ,רמוא ינא י. מרקוביץ:

 ביצקת זוזיק םע םגו ןוערג םע םג 2022 תא תוחתופ ןה םא .תוצובקה

  ,ןובשחהמ ףטוש

 .בגירעון ןה םא לא יודע ינא י. גסר:

 ףסכ איבנש ?הצור התא המ זא .הנירמל יתינעש המ ךל הנעא ינא ע:"ח. צורי, רה
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 ?תיבהמ

  .אל י. מרקוביץ:

 .ךירצש ומכ הצובקה תא ולהניש ע:"ח. צורי, רה

  .עומשל הצור ינאש המ הז י. מרקוביץ:

 ?םשא ינא זא תובוחב םה םא זא ע:"ח. צורי, רה

 ,קוידב .עומשל הצור ינאש המ הז י. מרקוביץ:

 .לכה הז זא ע:"ח. צורי, רה

 .ךירצש ומכ הז תא ולהניש י. מרקוביץ:

  .הכימתהמ רתוי םינתונ אל ונחנא י. גסר:

 ,ףסכ X לש הכימת םינתונ ונחנא זא ע:"ח. צורי, רה

 .שי המ הז י. גסר:

 .לכה הז .שארה תא ורבשיש האלהו הפמ ע:"ח. צורי, רה

  .םיענ ברע ךשמה .םלוכל הדות ,בוט י. גסר:

 

 הבישיה ףוס

 


