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  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  ביולי 1                                                      08/20 יין המנ מן בת מועצהשיי

 1 ן יקצומ תי ירק  תייריע

 2 פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין  

 3 08/20מס' 

 4 תש"פ  זומתב 'ט, 2020 יל ויב 01ביום  ד', 

 5  משתתפים:

 6 ראש העיר  -  מר חיים צורי •

 7  סגן ראש העיר -  מר מנשה צורף •

 8 סגן ראש העיר -  מןי רוטבמר א •

 9 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ •

 10 עירמשנה לראש ה -  מר יוסי פדידה •

 11 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ •

 12  הצעומ תרבח - בומימחר הנירמ 'בג •

 13 הצעומ תרבח -  רפפ הליה 'בג •

 14 הצעומ תרבח -  ינשוש ידע 'בג •

 15 הצעומ רבח - רשיבא הקיבצ רמ •

 16 הצעומ רבח -  ןמציו לאכימ רמ •

 17  :פיםנוספים משתת

 18 העירייהמנכ"ל  -  מר יריב גסר •

 19 המ"מ גזבר העיריי -  גב' נילי רואש •

 20 הועצרכזת ישיבות המ -  י גנוןאורלגב'  •

 21  :םירבח

 22  הצעומ רבח -  ןאהד ריאממר  •

 23  סגן ראש העיר מ"מ -  רהוז רמועמר  •

 24 הצעומ רבח -  רבנע בירי רמ •

 25 הצעומ תרבח -  ן מסור הרפע 'בג •
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 2020  ביולי 1                                                      08/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 :םויה רדס לע

 2 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 3 .3.6.20 םוימ 7/20-ו 06/20  'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 4 י. מרקוביץ: יסוי רמ ריעה שארל הנשמו הצעומה רבח םעטמ אתליאש .3

 5גיצנו רשיבא יקיצ הצעומה רבח תאמ רבעוה 19.6.20 םויב יכ יתעידיל אבוה 

 6רשאמ אוה וב בתכמ ,רסג בירי רמ ריעה ל"כנמל ,טסופמוקה תלהנהב העירייה 

 7תופתתשהל תוכרעיה ןומימל ,טסופמוקה לעפמל ₪ 50,000 ךסב םולשת תרבעה 

 8ולבקתיש ןה ,ל"נה םיפסכה יכ העידיה לע ךמתסהב תאזו .9383 ארוק לוק זרכמב 

 9תנמ לע טסופמוקה לעפמ גורדש תרטמל ונפויו ודעוי ,ל"נה זרכמהמ ןהו תויושרהמ 

 10, .ולוכ רוזאה לש רתאב הבוטר הפשא רוזחמ יכילהת םויק רשפאלו ךישמהל 

 11 :םאתהב ייתולאש ןלהל 

 12 ?ןוכנ הז םאה - 'א 

 13 ?ןוכנ הז םאה .וז השקב רבעב התחד רבכ ריעה תצעומ ינורכז בטימל - 'ב 

 14 ת ריגסל לועפל ריעה תצעומ תטלחה םע דחא הנקב הלוע וז הלועפ םאה - 'ג

 15 ?טסופמוקה

 16 יקיצ העירייה גיצנל ריעה תצעומ תויחנה םע דחא הנקב הלוע וז הלועפ םאה - 'ד

 17 ?הלהנהב העירייה גיצנל ויונימ תעב רשיבא

 18 :ןיקצומב השדח חור תעיס ירבח םעטמ תותליאש .4

 19 דרשמ ל"כנמ רזוחל 11.1 ףיעס תוארוה יפל "ןוזמה תריכמ יארחא" והימ .א 

 20 ?ןמציו ס"יבב ךוניחה תודסומב הנוכנ הנוזתל ךוניחו הנזה רבדב ךוניחה 

 21 "וקרמ" ןונזמ םע ,ןוישיר וא הזוח ,והשלכ םכסהב הרושק העירייה םאה .ב 

 22 ?ןמציו ס"יב חטשב ןונזמה תלעפהל 

 23 ד סומה חטשב ןוזמהו תואקשמה תריכמ ל"כנמה רזוחל 11.1 ףיעס יפל .ג

 24 תושרהו םידימלתה ,םירוהה לש תפתושמ הטלחה ירפ תויהל הכירצ יכוניחה

 25 ףתוש היה ימו ןמציו ס"יב יבגל וזכש הטלחה הלבקתה הנורחאל יתמ .תימוקמה

 26 ?הל

 27  םרט םאו ,שדחמ וז הטלחה ןוחבל תימוקמה תושרה תנווכב יתמו םאה .ד 

 28 ?א"פשת םידומילה תנש יבגל הטלחה לבקתהל הרומא יתמ ,הלבקתה 

 29 ו עצוב ןמציו ס"יב ךותל "וקרמ" ןונזמב רכמנה לע חוקיפ תולועפ וליא .ה 
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 2020  ביולי 1                                                      08/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 ?תונורחאה םינשה שולשב 

 2 ?יזכרמה תסנכה תיב לש ותקוזחתבו ולועפתב תכמות הניא העירייה עודמ . ו 

 3 ?2020-ו 2019 ,2018 םינשב ריעב תסנכ תיבל הנפומה ינוריעה ביצקתה והמ .ז 

 4  י ת מו ,תירוקמה םתנוכתמל ורזח אל ,קראפה לש תוליעפה תועש עודמ .ח 

 5 החיתפ  ירק ,הנורוקה תוצרפתה ינפל שהייתה יפכ הרדסל רוזחל תוליעפה היופצ

 6 ?ברעה תועשב םג

 7רובע חוטיב יתוריש םיקפסמה חוטיבה תורבח וא/ו ינכוס תומש המ .ט 

 8 ?םיס"נתמה תשרו ייההעיר 

 9ר זעה קוח יפל תואסכ תדמעהל רתיהב םיקיזחמ ריעב קסע יתב וליא .י 

 10 ?תובוחר רומישל 

 11 בומימחר הנירמ 'בגו ףרוצ יתיא רמ הצעומה ירבח לש רדסל לש םתעצה אבות .5

 12 .1967-ז"כשתה (םתריגסו קסע יתב תחיתפ) ןיקצומ תירקל רזע קוח ןוקית אשונב

 13 תניחב אשונב ןמטור יבא רמ ריעה שאר ןגסו הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות .6

 14 ת ובקעב םימוצמצ היהי הבורקה םידומילה תנשבו הדימב י"נגב תנווקמ הדימלל תושרה

 15 :האבה הטלחהה תא ןוידל איבהל שקב  .הנורוקה ףיגנ

 16 תוכרעמ תומייק יכ תרושקתב םימוסרפ רואל אשונב תויורשפא ןחבת העירייה 

 17  .הלאכ 

 18 אשונב ץיבוקרמ יסוי רמ ריעה שארל הנשמו הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות .7

 19 :תואבה תוטלחהה תא ןוידל איבהל שקבא .ריעה יבחרב תלוספה דרטמב לופיט 

 20 ת וביתבו ינוריעה טנרטניאה רתאב ,קובסייפב ,תפסונ הרבסה תלועפ טקנית – 'א

 21 .הז ןייבענ םיינוריעה רזעה יקוח תוארוה דודיחו רואיבל ראודה

 22 . תורהזא קר ומשרייו םיבשותל םוי 60 תב הכרא ןתנית – 'ב 

 23  .תרעוכמה העפותה לוסיחל תוח"וד ומשרייו הפיכאה רבגות – 'ג 

 24 ןג ינוינחב הינח יסמוע אשונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות .8

 25 יריידל ירוזא יליל הינח ות לש רדסה :האבה הטלחהה תא ןוידל איבהל שקבא .תואמצעה

 26 .םייטנוולרה םיעטקמב ,םיכומסה תובוחרה

 27 (11צ.מ) תודייטצהו םינמאה תונכשמב י"נג 3 תיינב 1255 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .9

 28 (₪ 407,432 הלדגה כ"הס) ₪ 3,295,294 ךסל ₪ 2,887,862 ךסמ 

 29 רשוא  רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 
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 1 ₪ 2,341,515  ₪ 2,748,947   ךוניחה דרשמ 

 2 ₪  743,645  ₪    743,645   יללכ חותיפ ןרק 

     3,295,294 ₪   2,887,862 ₪  3 

 4.₪ 250,000 ךסב קראפ יחב םידקונ םילייא םחתמ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא .10

 5 יללכ חותיפ ןרק :ןומימ תורוקמ 

 6 ל עפמ :ןומימ תורוקמ  .₪ 70,000 ךסב 'ב ןוירוג ןב ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .11

 7 סיפה

 8 ל עפמ :ן ומימ תורוקמ .₪ 50,000 ךסב ן מציו הרו ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .12

 9 סיפה

 10 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ .₪ 50,000 ךסב סיקרנ ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .13

 11 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ .₪ 50,000 ךסב תינלכ ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .14

 12ן ג ץופיש 4.3.2020 םוימ 05/20 'ס מ הצעומ לוקוטורפמ 14 'סמ הטלחה לוטיב .15

 13 .₪ 70,000 ךסב עבשילא 

 14 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ.₪ 60,000 ךסב עבשילא ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .16

 15ידג ןיא ןג ץופיש 4.3.2020 םוימ 05/20 הצעומ לוקוטורפמ 15 'סמ הטלחה לוטיב .17

 16 .₪ 70,000 ךסב 

 17'א הלופ ןג ץופיש 4.3.2020 םוימ 05/20 הצעומ לוקוטורפמ 17 'סמ הטלחה לוטיב .18

 18 .₪ 70,000 ךסב 

 19' א סריפ ןג ץופיש 4.3.2020 םוימ 05/20 הצעומ לוקוטורפמ 13 'סמ הטלחה לוטיב .19

 20  .₪ 70,000 ךסב 

 21 :םילוקוטורפ רושיא .20

 22 3.6.2020 םוימ 03/20 םיפסכ תדעו לוקוטורפ -

 23 5.3.2020 םוימ םיכמתנ םיפוגל ביצקת אשונב השיגפ םוכיס - 

 24  תוככס תנקתהו הקפסא רבדב הטלחה תלבק – 18/20 זרכמ לוקוטורפ - 

 25 3.6.2020 םוימ ןיקצומ תירקב סובוטואל הנתמה  

 26  םידלי ינגל טוהיר תקפסא רבדב הטלחה תלבק – 19/20 זרכמ לוקוטורפ - 

 27 18.6.2020 םוימ ןיקצומ תירקב  

 28 ק ו ל  ר ו ט ו פ
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 1 אירקנ ?םתנייע ?רדסל תופסותה תא ולביק םלוכ ,עגר ארקא ינא .בוט :י. גסר

 2  ?הכול לע הז לע עיבצנ םגש וא דחא דחא

 3 .עיבצת י. פדידה:

 4 ?הכול לע י. גסר:

 5 .דעב םלוכ .דגנ ימ ,דעב ימ .הכול לע י. פדידה:

 6 ?םויה רדסל תופסותה דעב ימ י. גסר:

 7  .עיבצמ התאש ינפל שנייה ,הקד א. צורף:

 8 .ןויד אל הז .םויה רדסל הז תא תולעהל םא העבצה קר הז ון: א. גנ

 9 ,ץיבוקרמ יסוי לש תולאש עברא הפ שי לכ םדוק .הלאש א. צורף:

 10 םא הטלחה קר הז ,ןויד אל הז .העירפמ ינאש החילס .בירי ,החילס לבא א. גנון: 

 11 .םוי רדסל הז תא תולעהל

 12 .תחא השקמב הכול לע עיבצהל יתיצר לבא ,אל י. גסר:

 13 ד חא דחא ארקת .תולאש ןומה םהל שי זא ףיסוהל הצור התאשכ ,בוזע ע:”צורי, רה .ח

 14 .והזו

 15 .והזו דחא דחא ארקנ ואוב זא י. גסר:

 16  .ולוכ ריינה לכ לש ופוגל והשמ יל שי ינא ,אירקתש ךירצ אל ינא ,אל א. צורף:

 17 .דגנ ועיבציש י. מרקוביץ:

 18 ,לואשל הצור ינא .דגנ עיבצא אל ,אל א. צורף:

 19  .הנטק הלאש הזיא הפ קר ,רדסב הכול ךל רמוא אוה לבא ,עגר גסר: .י

 20 הככ וישכע .רדסב .עברא ויהיש ,תותליאש יתש לואשל לוכי הצעומ רבח א. צורף:

 21 .תאזה הצעומה תבישיל רדסל תועצה 4 ילרואל ונחלש ,ונשגה ונחנא
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 1  .5 א. גנון: 

 2 .4 א. צורף:

 3 .5 א. גנון: 

 4 .4 א. צורף:

 5 ?5 ,4 הנשמ הז המ ע:”ח. צורי, רה

 6 ינאש וא ןאכ העיפומ תחא ןפוא לכב .ינורקע אל .5 וא 4 ,הנשמ אל א. צורף:

 7 ?ספספמ

 8 .2 ,אל י. גסר:

 9 ?תחא דוע הפיא א. צורף:

 10  .זכרמה ףדב י. גסר:

 11 .ינשה דומעב הארת התא זכרמה ףדב .קוידב ,ךל יתמש .ךשמהב א. גנון: 

 12 ,לש םיינש שי י. גסר:

 13  ?דוע המו תואמצעה ןג לש תחא שי א. צורף:

 14 ?העצהה תא שיגה ימ .רזע קוחהו וביץ:י. מרק

 15  .קוח ןוקיתל העצה הז ,רדסל העצה אל הז רזע קוחה א. צורף:

 16 .רדסב ,בוט י. מרקוביץ:

 17  ?קוח ןוקיתל העצה הז המ ע:”ח. צורי, רה

 18 הכירצ .יקוא הזכ רבד רמוא ינא וישכע .יתנבה ,תישימחה תאז זא .יקוא א. צורף:

 19 .רדסב ,אחינ לבא ,תחא דוע הפ תויהל

 20 ,םתרבעה םתא .אחינ אל ,אל י. גסר:
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 1 ,םג שיו רזע קוח ןוקיתל העצה הז ,רדסל העצה אל הז ,אל ,אל א. צורף:

 2  .רדסל העצהכ הז תא תאבה לבא ,אל י. גסר:

 3 .רדסל העצה הז רזע קוח ןוקיתל העצה נון: א. ג

 4 םיצור ונחנא םאש םישדוח המכ ינפל תרמא התא .ךילא הנופ ינא וישכע א. צורף:

 5 ןודל ןכומ התאו המניין ןמ הבישיל הז תא איבנש םירבדב יניינע ןויד ןודל

 6 ונחנא .המניין ןמ אלש תובישיל עיגי אל הזש דבלבו איבנש המ לכב

 7 ,םילוכי

 8  .אל ,אל ,אל ,אל ע:”הח. צורי, ר

 9 .שנייה ,עגר א. צורף:

 10 ,יתוא דיחפמ אל התא .עיגי אל הזש דבלב יתרמא אל ע:”ח. צורי, רה

 11 ,ךתוא סימעמ אל ינא ף:א. צור

 12 .הפי אל תמייסו הפי תלחתה התא ע:”ח. צורי, רה

 13  .מינימאלי ונחנא .רדסל תועצה 20 ,10-ב ךתוא סימעמ אל ינא א. צורף:

 14 תבישיב שיגהל רשפאש ךתוא מעניין אל קוחה םואתפ ,עגר ,םואתפ ע:”ח. צורי, רה

 15 קוחה ךתוא מעניין אל הז .2 ונלו 2 עיגמ ןכלו רדסל תועצה 4 הצעומ

 16 ?םואתפ

 17 .רומג רדסב א. צורף:

 18 ?לאוש התא המ זא ?היעבה המ זא ע:”ח. צורי, רה

 19 .אבהל תויפיצ םואית וניניב םאתנש הצור קר ינא א. צורף:

 20 ?לאוש התא המ זא :ע”ח. צורי, רה

 21  .המניין ןמ אלש הבישי סנכל השקב שיגהל ירה לוכי ינא א. צורף:
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 1 ף א תולעהל ךירצ יתייה אל ללכב ינא ?והשמ ךל דיגא ינאש הצור התא ע:”, רהח. צורי

 2 .םכלש העצה

 3 ?המל א. צורף:

 4 . תויביטקלוק תועצה ןיאש םתדמל אל םויה דע יכ ,המל ךל דיגא ינא יכ ע:”ח. צורי, רה

 5  .הצור אוהש המ לע רדסל העצה שיגהל לוכי םכמ דחא לכ םתא

 6  .םגו םג י. גסר:

 7  .ארקת .השדח חור רותב םישיגמ םתא :ע”ח. צורי, רה

 8 .דרפנב אובל הכירצ העצה לכ א. גנון: 

 9 לכש תורמוא העירייה תודוקפ ,העירייה תודוקפ תא אורקל עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 10 ש יגהל םיכירצ ויה 2 ,םילוכי םתאו רדסל העצה שיגהל לוכי הצעומ רבח

 11  .תינללוכ הרוצב אלו

 12 ,אל הז .םכילע לקהל הז צ. אבישר:

 13 ?המ ,המ ע:”ח. צורי, רה

 14 .דרפנב תומיתח השענ ,היעב ןיא צ. אבישר:

 15 אל .רדסל העצה שיגמ התא ,המיתח ךירצ אל התא .תומיתח ךירצ אל ע:”ח. צורי, רה

 16  .תומיתח ךירצ

 17 ?תושקהל המ .הילע לקהל איה הרטמה צ. אבישר:

 18 ?תושעל המ .קוחה הז ,אל ע:”ח. צורי, רה

 19  .היעב םוש ןיא .יקוא א. צורף:

 20  .רומג רדסב צ. אבישר:

 21 הביס יהשוזיאמו רדסל העצה תשגהש דיגנ .השענ הז המל םג ךל דיגא ינא ע:”ח. צורי, רה
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 1 .תדרוי עגר ותואב העצהה ,הפ ונניא התא םלועב

 2 .רבעב רבכ הרקש המ הז צ. אבישר:

 3 .םלוכ םשב רדסל העצה שיגהל לוכי אל התא זא .הכול הז זא ע:”ח. צורי, רה

 4 ,ינונטק תויהל אל רמואו אב התא לבא שר:צ. אבי

 5 יל ארוק הדוקנו קיספ לכ אוה .קוח לש עניין הז ,ינונטק לש עניין אל הז ע:”ח. צורי, רה

 6 דחא לכ ושיגת ?היעבה המ לבא ?בוט אל הז ךל חונ אל הזשכ זא ,קוחהמ

 7  .דרפנב

 8 ?יטפשמה ץועייה יבגל ךתוא יתלאש ,הבישיה תליחתב ךל יתרמא ,םייח א. צורף:

 9 קיספ לכב קדקדל ידכ אל הז .לאוש הכול ךס ונלוכ תבוטל הפ ינא

 10  .הדוקנו

 11 םויה הרק זא ,הצעומ רבח םייתנש טעמכ התא ,םינש המכ יל דיגת .רדסב ע:”ח. צורי, רה

 12 ?הרק המ זא ,יטפשמ ץעוי ונל ןיאש הנושאר םעפ

 13 ,אלש ידכ ונלוכ ליבשב לאוש ינא ,יל עירפמ אל הז א. צורף:

 14  .ךמצעל קר גאדת התא .גואדל המ ךל ןיא ,ונלוכ ליבשב גאדת לא ע:”רה ח. צורי,

 15 יתשמ רתוי ריבעהל םיצור ונחנא םא רמוא התא רוציקב זא .הלועמ א. צורף:

 16 ה רושה תאז .יןניהמ ןמ אלש הבישי שקבל םיכירצ ונחנא תועצה

 17  ?הנותחתה

 18  .הצור התאש המ שיגת ע:”ח. צורי, רה

 19 .רדסב א. צורף:

 20 ?תופסותה לע העבצה תושעל רשפא ,בירי א. גנון: 

 21 ?דעב ימ .1-13 םלוכ תא םתארק ,םוי רדסל תופסותה לע העבצה זא .ןכ י. גסר:

 22  ?דגנ ימ
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 1 תויהל רומא הז .ןמזב שגוה הז ,תפסות תויהל רומא אל הז תואמצעה ןג א. צורף:

 2  .םויה רדסמ קלח

 3  .זכורמ םוי רדס ךל יתישע ,ךל יתמש .םויה רדסב הז א. גנון: 

 4 .תופסותה תרגסמב הז ,אל א. צורף:

 5 עגתשמ ינא ,רבד ותוא הז ?םוי רדסב וא תפסותב הז םא הנשמ הז המ ע:”ח. צורי, רה

 6 .םוי רדס ותוא הז ?הנשמ הז המ .ךממ

 7 ,םע קסעתמ התא המל זא צ. אבישר:

 8 תפרטצמ איה תלבקתמ תפסותהש עגרב ?תפסות אלו תפסות הז המ ע:”ח. צורי, רה

 9 .נייןמה ןמש הבישיל

 10 .הל דגנתהל הצור ינא א. צורף:

 11 ?המל ע:”ח. צורי, רה

 12 .תפסותל א. צורף:

 13  ?היעבה המ ,םכלוכ םתדגנתה .דגנתת ע:”ח. צורי, רה

 14 ,הככ .םידגנתמ הככ ,דגנתהל הצור אוה ?חוכיו הז רבד לכ המל ,םחיי י. מרקוביץ:

 15 .םיחוכיו אל .םידגנתמו דיה תא םימירמ

 16 .ואוב .ךישמת הללאי ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 17 ?יתיא ,תעבצה המ זא א. גנון: 

 18 .דגנ ועיבצה םה זא י. גסר:

 19 .דגנ ועיבצה םה ע:”ח. צורי, רה

 20 .הכול הז י. מרקוביץ:

 21  .בוט ?ענמנ והשימ י. גסר:
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 1    ןוידל  םויה רדסל  ץוחמ  םיפיעסה תפסוה

 2 ו ענמנ ....  דגנ ועיבצה... , דעב ו עיבצה  הצעומ ירבח.....

 3 

 4 ך"נתב קרפ תאירק  .1

 5 (הדידפ יסוי י"ע ך"נתב קרפ תאירק)

 6 

 7 םוימ 02/7-ו 02/60  'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

02.6.3 8 

 9 ,הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא 2 ףיעס י. גסר:

 10 .ךרוצ ןיא .ךרוצ ןיא מ. צורף: 

 11 ?הז המ .הז תא רשאל ךירצ ,אל ע:”י, רהצורח. 

 12  ,ךרטצנ ונחנא ,ןורחאה ףיעסה ,דחא ףיעס הפ שי לבא ,אל ,אל א. גנון: 

 13  ,םייח ,ךל ןיא םא רף: מ. צו

 14  .שי לבא ,אל ,אל י. גסר:

 15  .דעב ויה םלוכש ןוקית וב עצבנ ונחנא 25 'סמ ףיעס א. גנון: 

 16 .אירקמ ינא הז ללגב ,ונלביק י. גסר:

 17 ,המ דיגהל ךירצ זא : מ. צורף

 18  .הל בישקמ אל התא .ךמצע לא רבדמ התא קר ,הרמא איה זא ע:”ח. צורי, רה

 19 .דעב םלוכ 25 ףיעס א. גנון: 

 20    07/20  06/20 הצעומ ת ובישי לוקוטורפ רושיא  .2 ףיעס
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 1 ד ח א הפ, דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 2 

 3  .הללאי בוט ע:”ח. צורי, רה

 4 

 5י.  יסוי רמ ריעה שארל הנשמו הצעומה רבח םעטמ אתליאש .3

 6 מרקוביץ:

 7  ג י צנו רש י בא י קי צ ה צעומה רבח  ת אמ ר בעוה 02.6.91 םויב  יכ  ית עידיל  אבוה

 8 א וה וב ב תכמ ,רסג בירי רמ ר יעה ל"כנמל ,טסופמו קה תלה נהב העירייה

 9  ת וכרעיה ןומימל ,טסופמוקה ל עפמל ₪ 000,05 ךסב םולשת תרב עה רשאמ

 10  ם י פסכה יכ העידי ה לע ךמתסה ב תאזו .3839 ארוק ל וק זרכ מב תופתתשהל

 11  ג ורדש ת רטמל ונפויו ודעוי ,ל"נ ה  זר כמהמ ןהו תויושרה מ ולבקתיש  ןה ,ל"נה

 12 הבוטר ה פשא רוזח מ יכילהת םו יק רשפאל ו ךישמהל תנ מ לע טסופמוקה לעפמ

 13 : םאתה ב יית ולאש ןלהל   .ולוכ רוזאה  לש  רתאב

 14 ?ןוכנ  הז םאה  - 'א

 15 ?ןו כנ ה ז םאה .וז  השקב רב ע ב התחד  רבכ  ריעה תצ עומ י נורכז ב טימל - 'ב

 16  תריגסל  לועפל רי עה תצעומ תט לח ה םע דחא הנקב הל וע וז הלועפ םאה - 'ג

 17 ?טסופמוקה

 18  עירייה ה  גיצ נל רי עה תצעומ תויח נה ם ע דחא הנקב הל וע וז הלועפ םאה - 'ד

 19 ?ה להנ הב העירייה גיצנל  ויונימ  תעב ר שיבא  יקיצ

 20 .אירקת הללאי .ץיבוקרמ לש הצעומה רבח לש אתליאש ע:”. צורי, רהח

 21 רשיבא יקיצ הצעומה רבח תאמ רבעוה 19.6.20 םויב יכ יתעידיל אבוה י. גסר:

 22 ו ב בתכמ ,רסג בירי רמ ריעה ל"כנמל ,טסופמוקה תלהנהב העירייה גיצנו

 23 ן ומימל ,טסופמוקה לעפמל ₪ 50,000 ךסב םולשת תרבעה רשאמ אוה

 24 העידיה לע ךמתסהב תאזו .9383 ארוק לוק זרכמב תופתתשהל תוכרעיה

 25 ודעויי ,ל"נה זרכמהמ ןהו תויושרהמ ולבקתיש ןה ,ל"נה םיפסכה יכ

 26 םויק רשפאלו ךישמהל תנמ לע טסופמוקה לעפמ גורדש תרטמל ונפויו

 27  .ולוכ רוזאה לש רתאב הבוטר הפשא רוזחמ יכילהת

 28 :םאתהב ייתולאש ןלהל 
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 1  .ןכ ?ןוכנ הז םאה 

 2 .ןכ ?ןוכנ הז םאה .וז השקב רבעב התחד רבכ ריעה תצעומ ינורכז בטימל 

 3 תריגסל לועפל ריעה תצעומ תטלחה םע דחא הנקב הלוע וז הלועפ םאה 

 4  .אל ?טסופמוקה

 5 עירייהה גיצנל ריעה תצעומ תויחנה םע דחא הנקב הלוע וז הלועפ םאה 

 6 .אל ?הלהנהב העירייה גיצנל ויונימ תעב רשיבא יקיצ

 7 תא לואשל הצור ילש הלאשה תא ינא .הלאש וישכע יל רתומ .יקוא י. מרקוביץ:

 8 ,בטלוויזיה וישכע םיפוצש הלא ,םינמאה תונכשמו םינג נווה יבשות

 9 עיצה הפ בשויש ןטלרשה רשיבא יקיצש םתנבה םתא םא לואשל

 10 .ותוא גרדשל תנמ לע טסופמוקה לעפמל לקש ףלא 50 םלשת שהעירייה

 11 .והז .הבר הדות

 12 ?ןוכנ ,4 .תותליאש .האלה ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 13 ,ירבח םעטמ תותליאש ר:י. גס

 14 ינא .הזה רשקהב ,םייח ,תרמאש המ תא קזחל הצור הז ינפל ינא ,עגר י. מרקוביץ:

 15 ם דא םשב תגצומ תויהל הכירצ אתליאשש רבדמ קוחהו רחאמ .יתקדב

 16 וא ביגהל רתומ ,המלש העיסל אלו 10 אלו 7 אלו דבלב םדא ותואל ,דחא

 17 דחא תוימש ושגוי תותליאשה אבהלו ןאכמש תפסונ תחא הלאש לואשל

 18  .דחאל

 19 .בוט ע:”ח. צורי, רה

 20  .םדאל םייתשמ רתוי אלו י. מרקוביץ:

 21  .האלה .יקוא ע:”ורי, רהח. צ

 22 ?ןאכ תלאש תולאש המכ א. צורף:

 23 .תחא י. מרקוביץ:
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 1 .שש א. צורף:

 2  .תחא י. מרקוביץ:

 3 

 4 

 5 :ןיקצומב השדח חור תעיס ירבח םעטמ תותליאש .4

 6 ל "כנ מ רזוחל  1.11 ףיעס  תוארוה יפל "ןוזמה תריכ מ יאר חא" והימ .א

 7 ? ןמציו  ס"יבב  ךוניחה תודסומב  הנוכנ  הנוזתל  ךוניחו הנ ז ה רבד ב ךוניחה  דרשמ

 8 י פל ןוזמ תריכמ יארחא אוה ימ השדח חור תעיס ירבח םעטמ תותליאש . גסר:י

 9 הנוזתל ךוניחו הנזה רבדב ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחל 11.1 ףיעס תארוה

 10 ליעפמ לש זרכמ תחת וניאש תויה  ?ןמציו ס"יבב ךוניחה תודסומב הנוכנ

 11 .הרדגהל תועמשמ ןיא רפס תיבב קסויק

  12 

 13 ן ונ זמ  םע ,ןוישיר  וא הז וח ,והשלכ  םכסהב ה רושק העירייה םאה .ב

 14 ? ןמציו ס"יב  חטשב ן ונזמה ת לעפהל "וקרמ"

 15 וקרמ ןונזמ םע ,ןוישיר וא הזוח ,והשלכ םכסהב הרושק העירייה םאה . גסר:י

 16 ?ןמציו ס"יב חטשב ןונזמה תלעפהל

 17 .1.7.81 םוימ תנגומ תוריכש םכסה י"פע ןגומ רייד וניה קיזחמה

 18 

 19 ד סומה חט שב ןוזמהו תו אק שמה ת ריכמ  ל"כנמה  רזוחל  1.11 ף יעס יפל .ג

 20  ת ו שרהו ם ידימל תה ,םיר והה לש תפתושמ הטלח ה ירפ תויהל  הכ ירצ י כוניחה

 21  ה יה ימו  ןמציו ס"יב יבגל וזכש  הט לחה הלבקתה הנ ורחא ל יתמ .תימוקמה

 22 ? הל ףתוש

 23 דסומה חטשב ןוזמהו תואקשמה תריכמ ל"כנמה רזוחל 11.1 ףיעס יפל . גסר:י

 24 םידימלתה ,םירוהה לש תפתושמ הטלחה ירפ תויהל הכירצ יכוניחה

 25 ס"יב יבגל וזכש הטלחה הלבקתה הנורחאל יתמ .תימוקמה תושרהו

 26 לש בתכמ אצי ףאו בעניין חוקיפ להנתמ  .הל ףתוש היה ימו ןמציו

 27 תאצוהל ךומסב .ךוניחה דרשמ להונ ףוריצב 30.6.19 םוימ ל"כנמה

 28 הז .בומימחר הנירמ ריעה תצעומ תרבח ,דעוה תגיצנ תוחכונב בתכמה

 29 ה לועפה תאז .קעתה תלביקם ג, ונחלשוב תכמ ונכהו ילצא תייהשכ ונמזב
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 1 זא, יכנויח דסובמן זומ ילעפמכ הלעפה לש זרכמ תחתא לא וה יכ ונישעש

 2  .נוישועת ושלעו נלוכיש תודיחיה תלוועפהה ז

 3 ם רט ם או ,שדחמ וז הטל חה  ןוחבל תימוקמה תו שרה תנווכב  יתמו םאה .ד

 4 ? א "פשת ם ידומילה תנ ש י בגל ה טלחה  לבקתהל  הרומא  יתמ  ,הלבקתה

 5 ם רט םאו ,שדחמ וז הטלחה ןוחבל תימוקמה תושרה תנווכב יתמו םאה . גסר:י

 6  ?א"פשת םידומילה תנש יבגל הטלחה לבקתהל הרומא יתמ ,הלבקתה

 7 ל ומ הבישי סנכתו 11.1 ףיעסל םאתהב לעפת דסומה תלהנהש העינמ ןיא

 8  .ןכ תושעל תמכסומ רפסה תיב תלהנה .קסויקה לש וילעב

 9 ו עצוב ןמציו ס"יב ךותל "וקרמ" ןונז מב רכמנה לע חוקיפ תולועפ וליא .ה

 10 ? תו נורחאה  םינש ה שולשב

 11 ועצוב ןמציו ס"יב ךותל וקרמ ןונזמב רכמנה לע חוקיפ תולועפ וליא . גסר:י

 12 לעבל אשונב בתכמ איצוה יההעירי ל"כנמ .תונורחאה םינשה שולשב

 13 .קסויקה

 14 ת ס נכ ה ת יב ל ש ותקוזח תבו ו לועפתב תכמות הני א העירייה  עודמ .ו

 15 ? י זכרמה

 16 .יזכרמה תסנכה תיב לש ותקוזחתבו ולועפתב תכמות הניא העירייה עודמ . גסר:י

 17 .תוליעפל אלא הקוזחתו לועפתב תסנכ יתבל הכימת ןיא

 18-ו  9102 ,8102 םינ שב ריע ב תס נכ תיב ל הנפומה ינורי עה בי צקתה והמ .ז

0202 ? 19 

 20-ו 2019 ,2018 םינשב ריעב תסנכ תיבל הנפומה ינוריעה ביצקתה והמ ר:. גסי

2020?   21 

 22 יתבש ןייצל בושח לבא ,תפטוש תוליעפל ביצקת ונל ןיא .ךכל ביצקת ןיא

 23 דרשמ ,העירייה לש ןומימ תופתתשהב קלח היה הז ריעב ונבנש תסנכ

 24 .םינג הונב ,שדח תסנכ תיב םינמא תונכשמב הנבנו תותדה דרשמ ,ןוכישה

 25 ףטוש אהוש ביצקת ןיב הדרפה תושעלך ירצה זה אושנב זא .ןויצ תביח

 26  .ינויבו המקה ןיבל

 27  .ביצקת לבקמ אל תסנכ תיב ףא ,לליל קיספיש ךלש רבחל דיגת זא ע:”ח. צורי, רה

 28 .םילליימש םדא ינב ריכמ אל ינא צ. אבישר:
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 1 .הזכ דחא רבח ךל שי ?ריכמ אל התא ע:”ח. צורי, רה

 2  .לליימ אל אוה צ. אבישר:

 3 י ת מו ,תירוקמ ה םתנוכתמ ל ו רזח א ל  ,קרא פה לש  תולי עפה ת ועש עודמ .ח

 4  י ר ק  ,הנורוקה  תוצרפתה ינפל שהייתה  יפכ הרדסל רוזח ל ת וליעפה היופצ

 5 ?ב ר עה תועשב  םג החיתפ

 6 יתמו תירוקמה םתנוכתמל ורזח אל קראפה לש תוליעפה תועש עודמ . גסר:י

 7 ירק ,הנורוקה תוצרפתה יפל תהשהיי יפכ הרדסל רוזחל תוליעפה היופצ

 8 .ברעה תועשב םג החיתפ

 9 ןג ףרוח ןועשב .21:00 העשה דע קראפה .17:30 העשה דע חותפ תויחה ןג

 10 תחיתפ תועשב יוניש ןיא .21:00 העשב קראפהו 16:00 העשב רגסנ תויחה

 11 .הנורוקה תוצפרתה ינפל קראפה

 12 .ץיק וא ףרוח ןועש טעמל א. גנון: 

 13 .קוידב .הפ ונרבסה .ןכ י. גסר:

 14  .שמחב רגסנ אוה םייעובש ינפל יכ הנורחאה ןמ יוניש הז א. צורף:

 15 ,ונקדב ונחנאש המ הז .אל ,אל י. גסר:

 16  .תויח ןגה א. צורף:

 17 ,הז ליעפמש ימו י. גסר:

 18 .קראפה אל ,תויחה ןג א. גנון: 

 19  .חותפ תויחה ןג י. גסר:

 20 ,י"פע עשתב רגסנ קראפה .אל קראפה ,אל א. גנון: 

 21 ,לאוש ינא זא א. צורף:

 22 .21:00 דע קראפה ףרוחב םגו 21:00 העש דע קראפה יתארק זא י. גסר:

 23 םרגש םינורחאה תועובשב והשמ הרק םא איה ילש תבקועה הלאשה זא א. צורף:
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 1  .םיחטבאמה יפל שמח העשב רגסיי קראפהש ךכל

 2 .שמחב רגסנ אל אוה קראפ יחה תלהנהש המ י"פע ,רגסנ אל אוה א. גנון: 

 3 ?עשת דע יל םירמוא וישכע םשל עיגמ ינא םא ?םייק אל א. צורף:

 4  .ןכ י. גסר:

 5 תאצל ךירצ יתייה 'א יכ ,תורצ יל םרוג התא המל עדוי אל ינא הזמ ץוח ע:”ח. צורי, רה

 6 תלהנה לש ר"ויה תא לאשיש .הלאשה לע תונעל ךדיקפת אל הז 'ב .הפמ

 7 .ס"נתמה

 8 ,לע םג תונעל ךירצ ,אל א. צורף:

 9 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 10 .ונינע זא א. גנון: 

 11 .םיינוריע םידיגאתב תעגל םג תולוכי תותליאשה ,אל א. צורף:

 12  ,המל עדוי ינא .ונעי םהש לבא ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 13 תובושתה שיגדמ ינא .םתיא הז תא ונקדב ונחנא ,ונע םהש ירחא הז י. גסר:

 14 אל יכ ,םהמ םינוזינ ונחנאש תובושת הז קראפ יחל וא ס"נתמל תורושקש

 15  .םילעפתמ ונחנא אלו םיליעפמ ונחנא

 16 רוב ע ח וטיב י תוריש  םיקפ סמה ח וטיבה  תורבח ו א/ו י נכוס תומש  המ .ט

 17 ? םיס "נתמה  תשרו עירייה ה

 18 רובע חוטיב יתוריש םיקפסמה חוטיבה תורבח וא/ו ינכוס תומש המ . גסר:י

 19 .םיס"נתמה תשרו העירייה

 20 םילאשומש םינבמב םגו .'ג דצו שא ,םיסכנ לש אשונב הז ןולייא תרבח

 21  .הרשמ יאשונל לארה תרבחו .םיס"נתמה תשרל

 22 .םינכוס .םינכוס צ. אבישר:

 23 .םיסכנ ,ןולייא הז תורבחה ?םינכוס י. גסר:
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 1 ?םינכוסה המ ,תורבחה הז צ. אבישר:

 2 ?ןכוסה בושח הז המ .הרבחה הז דובר: 

 3 הנממ איה ונלצא הכוזש חוטיבה תרבח הז ןכוס הנממש ימ ,םינכוסה סר:י. ג

 4  .ןכוס

 5 ?ןוכנ ,םיבכרב תימי לשמל ךל שי לבא ,אל א. צורף:

 6 .ןכ ,תימי י. גסר:

 7 .םינכוס םג שי זא ?ונ א. צורף:

 8 ?ונ י. גסר:

 9  .ןכוסה םש לע אל זרכמה לבא ע:”ח. צורי, רה

 10 . דחא לכ תונמל הלכי ,ןכוס הנממ הרבחה ,הרבחה וז התכזש ימ זרכמה י. גסר:

 11 הז לבא .ןכ ,תימי הז ?הרבחה תחת אוהש ןכוסה לש םשה תא הצור התא

 12 .ונחנא אל ,ותוא םינממ םה

 13  .זרכמב התכז לבא תימי א. צורף:

 14 .זרכמב שגינ אוה ,שיגה אוה לבא צ. אבישר:

 15  .לארה תרבח םשב אוה לבא .תימי ,ןכ םיבכרב ?םיבכרב  ?המב י. גסר:

 16  .רורב א. צורף:

 17 .הפי י. גסר:

 18 ?חוטיב יתוריש םינתונש שי םינכוס דוע הזיא ,םינכוסה המ איה הלאשה צ. אבישר:

 19 .הרבחה בושח הז ,םינכוסה בושח אל הז דובר: 

 20 .בושח אל ךל צ. אבישר:
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 1 שי .חוטיב תונכוס איה ל"כשמ תרבח לשמל חק ,ריבסמ ינא םעפ דוע י. גסר:

 2 , םידימלתה תא ןולייא תרבח ךרד תחטבמ איה ?ל"כשמב חוטיב תונכוס

 3 .ןכוסה אוה ל"כשמ ,ןכוסה אוה זא ?ןיבמ התא .אמגודל .םידימלת חוטיב

 4 שי זא .תורבחה תא הפ ונתנ ?תורבחה תחת ןכוסה ימ שממ הצור התא

 5 .חוטיבל תונכוס תימי שיו חוטיבל תונכוס איה ל"כשמ לשמל קלחב

 6 ,חוטיב ינכוס דוע הזיא צ. אבישר:

 7 תימי שיו .דחא ןכוס הז ל"כשמ לש חוטיבה תרבח ,ל"כשמ יתרמא זא י. גסר:

 8  .חוטיבל תונכוס

 9 ?רחא ןכוס םוש דוע ןיא צ. אבישר:

 10  .עדוי ינאש אל י. גסר:

 11  .חוטיב תורבח לע הנוע התא ,םינכוס לע ךתוא לאוש אוה י. מרקוביץ:

 12 .חוטיבל תונכוס איה ל"כשמ ,חוטיבל תונכוס תימי י. גסר:

 13 ?הז המ וא אתליאש הז ע:”ח. צורי, רה

 14 .אתליאש י. גסר:

 15 ?הפ ויכוחוה הז המ זא ע:”ח. צורי, רה

 16 .בוט י. גסר:

 17 .ךתוא ןיבמ אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 18 .םהל ריבסמ ינא י. גסר:

 19  .הכול הז .הבושת ול הנעת ,הלאש לאש .ריבסהל המ ךל ןיא ע:”ח. צורי, רה

 20 .הלאן תשובה לשתנ אל אהו א. צורף:

 21 ?אל ,םורמ עשוהי ול הנעת דובר: 
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 1 .קודביש .עדוי אל ינא ?םילעבה ימ .מ"עב חוטיבל תונכוס תימי .ןוכנ אל י. גסר:

 2 .התוא תלכא זא .םילעבה אל רבכ אוה ,תועט םג ךל שי ע:”ח. צורי, רה

 3 .קודבת ,תורבחה םשר שי י. גסר:

 4 ת ונכוסה תא רכמ אוה .םילעבה אל רבכ אוה ךתעידיל קר .ךתעידיל קר ע:”ח. צורי, רה

 5   .דוס ךל הלגמ ינא הנה .ולש

 6 ר ז עה  קוח יפל תואסכ תד מעהל רתי הב ם יקיזחמ  רי עב ק סע ית ב וליא .י

 7 ? תובוחר  רומישל

 8 רזעה קוח יפל תואסכ תדמעהל רתיהב םיקיזחמ ריעב קסע יתב וליא . גסר:י

 9 ?תובוחר רומישל

 10  .תודעסמו הפק יתב

 11  .רדסב תודעסמו הפק יתב ?לבא הזיא אבישר: .צ

 12 .םיקיזחמ קסעה ילעב וליא .קוידב תלאשש המ ,קסעה יגוס הז י. גסר:

 13  ?ללכה ןמ אצוי אלל םלוכ ף:א. צור

 14 .תומש ,קסע יתב הזיא צ. אבישר:

 15 וליא תלאש .קודבל ךירצ הז ?תומש הצור התא .תומש תלאש אל התא י. גסר:

 16 .קסע יתב יגוס

 17 .הירוגטק הזיא רמא אל אוה בישר:א צ.

 18 .קפה ומסעדות יתב הז קסע יתב רמוא קוחה ,בירי א. צורף:

 19 יתב וליא תלאש .ארקנה תנבה השוע ינא ,דובכה לכ םע .אוב ,אוב ,אל י. גסר:

 20 ת ייה םא .תודעסמו הפק יתב יתרמא זא ,רתיהב םיקיזחמ ריעב קסע

 21 ,תומש המ לאוש

 22 ?ותיא חכוותמ התא המ ע:”ח. צורי, רה
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 1 .רחא והשמ לואשל הצור אוהו לאוש אוה י. גסר:

 2 10 יפ ןיאש רעטצמ ינאש ךל דיגהל הצור קר אני .ךל הנעו תלאש ,אל ע:”ח. צורי, רה

 3 תאזה הנורוקה ברה ירעצל .תואסכו תונחלוש איצוהל םילוכיש עסקים

 4 .הפ םלוכ תא הגרה

 5 היהיו ועמשיש ידכ שיגדמו רזוח בוש ינא 5 ףיעס ינפל וישכע ינא ,תלייטב י. מרקוביץ:

 6  .ומשב תחא העצה שיגמ דחא לכ אבהלו ןאכמש ,לוקוטורפב םשרייו רורב

 7 .הז תא ונעמש ,עדוי אוה ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 8 תורבוחמ אל ןהש וליפא תודעור תמאה תונוכמ לכ רבדמ הזה םדא ןבה י. מרקוביץ:

 9 ?רבדמ התא המ לע .למשחל

 10 'ב גו ףרוצ יתיא רמ הצעומה ירבח לש רדסל םתעצה אבות .5

 11 יתב תחיתפ) ןיקצומ תירקל רזע קוח ןוקית אשונב בומימחר הנירמ

 12 .7691-ז"כשתה (םתריגסו קסע

 13 הנירמ 'בגו ףרוצ יתיא רמ הצעומה ירבח לש רדסל םתעצה אבות י. גסר:

 14 קסע יתב תחיתפ) ןיקצומ תירקל רזע קוח ןוקית אשונב בומימחר

 15 ,(םתריגסו

 16  .ףוסב םוקמהמ םואנ הקד יתשקיב ינאש בגא ךרד ךל ריכזמ ינא ,םייח י. מרקוביץ:

 17 .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 18 .קוחב הנוקל שי רשאכ ןוקית שרדנ רזע קוח ןוקית לש אשונב זא .בוט י. גסר:

 19 תובוחר רומישל רזעה קוח ןהו שער תעינמל רזעה קוח ןה וניינעב

 20 ריעה שאר תוכמסבו םימשה תפיכ תחת שער תמקה אשונל םיסחייתמ

 21 .ותוא לולשל וא תואסכ תסירפל רתיה ןתיל אלש

 22 תועשל ריעה שאר תוכמס תלבגהל םורגי עצומה ןפואב רזעה קוח ןוקית

 23 לכל טעמכ תמייק שערה תעינמ תפיכאל תוכמסה םויכ רשאכ ,תובוקנה

 24 .הממיה תועש
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 1 .יטפשמה ץעויה םע תרבידו תצעייתה ןכ בגא ךרד הזו ע:”ח. צורי, רה

 2 .הבושת םכל ןתנ אוה י. גסר:

 3 .יתחלש א. גנון: 

 4 .אצמנ אל אוה לבא ותיא רבדל חמש יתייה ינא א. צורף:

 5 .ותיא תמכסה אלו ותיא תרביד לבא ע:”רה ח. צורי,

 6  .ןויד הפ םייקנ ,הז לע רבדנשו קמנל חמשא ינא זא א. צורף:

 7  .קמנת ,רבדל לוכי התא ע:”ח. צורי, רה

 8 ש רופמב םשר אוה םכל ןתנ אוהש הבתשובש שיגדהל בייח ינא לבא י. גסר:

 9 ךרוצ ןיאו םכתעצהכ תובוחר רומיש רזעה קוחב ןורתפ םייק יכ הארנש

 10 .יטפשמה ץעויה לש ובתכמל 6 ףיעס הז .תפסונ הקיקחב

 11 ול יתבשה ,חלשנש ירוקמה םויה רדסל ףרוצמ רבכ הזו ןכמ רחאל ינא זא א. צורף:

 12 ריעה תצעומ ינפב התוא גיצהל חמשא ינאו ולש תיטפשמה תונשרפה לע

 13 תתל ךמסומה התא רבד לש ופוסב .םכתעד תא םג עומשל חמשא ינאו

 14 יתלביק אלו ונתינ םירתיה המכ םדוק תעדל יתיצר ,לא יודע ינא ,רתיה

 15 .הבושת

 16 רבכ תובוחר רומישל רזעה קוחבש הז םצעב רמוא יטפשמה ץעויהש המ

 17 תתל םאו ,רתיה תתל אל וא תתל העירייה שארל תוכמס תמייק םויה

 18  .רתיה תתל םיאנת הזיאב רתיה

 19 תובוחר רומישל רזעה קוח ,יטפשמה ץעויל יתרמא םג הככו יתנבהל

 20 ב שות רותב ינאש רמולכ .בוחרב םייזיפ םילושכמ עונמל איה ותרטמ

 21 לע יתוחיטב עגפמ רצייא אל ,לשמל לופאו והשמב לקתא אל רבועש

 22 . המצע הכרדמה

 23 , ןונזמל הזה הרקמב ,קסע תיבל אובי רחמ העירייה שאר םא יתנבהל

 24 ס נק תתל וצרי ומשב םיחקפ ?ןכ ,אוה אל ,הצריו הפק תיבל ,קסויקל

 25 רחאמ תואסכ הפ ביצהל עגרכ ןוישיר ךל ןיא קסעה תיבל ורמאיו
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 1 שער םימרוג םהו תוחוקל םהילע םיבשוי ביצמ התאש תואסיכהש

 2 הצור התא המ דיגהל לוכי קסע תיב ותוא ,לעמ המוקב םינכשל עירפמש

 3 לעו .שער עונמל דעונ אל רזעה קוחו יזיפ עגפמ אל הז ,עירפמ אל הז ?ינממ

 4 .הבושת יתלביק אל הז לע ,יטפשמה ץעויהמ הבושת לבקל חמש יתייהה ז

 5 לפטמ אל עגרכ רזעה קוח ,תושרה לש יטפמשה ץעויה אלי נאו יתנבהל

 6 ןוכנ .הזל אורקל וצרתש ךיא ,ילילש רדסה וא הנוקל תאזו תאזה היגוסב

 7 שער עגפמ לשב בוחרב אסיכ ביצהל והשלכ קסע תיבמ העינמ ןיא וישכעל

 8  . םורגל לוכי אוהש

 9 ת תל רומא ןורקיעב העירייה שאר יזיפ לושכמ הווהמ אל אוה םא רמולכ

 10 םא ןיב ,תופולחהמ תחא תועצמאב תושעל םישקבמ ונחנאש המ .רתיה ול

 11 ונחנא הבש הנטק תפסות י"ע תובוחר רומיש לש רזעה קוח תא ןקתל הז

 12 ש ער עגפמ לש היגוסה תא םג לוקשל העירייה שאר תא םיכימסמ םצעב

 13 דיגיו אובי אל קסע תיב ףאו תוקולחמ ויהי אלש ידכ הנטקה ךתב לחרב

 14 רומיש רזעה קוחב שער םיקהל רוסאש בותכ אל ?ינממ םיצור םתא המ

 15 תרגסמב רידסהל םיצור םצעב ונחנא הבש השנייה הפולחה וא תובוחר

 16 יאש םצעב בשחתי ןוישירהש םתריגסו קסע יתב תחיתפ לש רזעה קוח

 17 תועש לע רבדל רשפא ,הלילב רשע העשה ירחא תואסכ ביצהל היהי רשפא

 18 ןתינ םא אלא ,הנוכנה העשה וז ונתעדל .הנוכנה העשה וז יתעדל ,תורחא

 19 .רתיה

 20 .תוכמס ול ףיסומ קר ינא ,ריעה שאר תויוכמסמ ןאכ ערוג אל ינא רמולכ

 21 ריעה שאר ןכ םא אלא אסיכ םישל לוכי אל קסע תיב ,לוכי אוה רמוא ינא

 22 .הזב םג בשחתהב ול ריתה

 23 המ לכ םע וישכע סומע ךכ לכ ריעה שאר .הלאש ךתוא לואשל הצור ינא :ינשוש

 24  ?ןוידל וישכע בושח הזכ אשונ הז תמאבש בשוח התא ,ץראב הרוקש

 25 ,התלאשל בישמ ינא א. צורף:

 26 יתוא לבלבל חילצמ תצק התא ,עדוי אל ינא ,תמאה תא ךל דיגא ינא ע:”ח. צורי, רה

 27 המו הפ ונניא יטפשמה ץעויהש האצרה תתנ התא .תמיוסמ הפוקת ירחא
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 1 .ו תעד תא לבקמ אל יכה ואלב התא ירה .היהי ךיאו היהי

 2 בתכמ ,הצעומה ירבח לכ לצא אצמנ אוהש רעשמ ינאש בתכמ הפ שי

 3 .קוחב םיפיעסה תא תונשל ךרוצ ןיאו ךתעדכ אל איה ותעדש קמונמ

 4 תייה זא הפ אצמנ היה אוה ?וישכע המ זא .ותעד תא לבקמ אל התאו

 5 ?ותיא חכוותמ

 6 ב ישא ינא .ילש הבושתה לע הבושת יתלביק אלו ול יתבשה לכ םדוק זא א. צורף:

 7 י כה רבדה הזש בשוח ינא םא םדוק יתלאשנ .יתרבח ,הצעומה תרבחל

 8 שישכ תכלמ תאפוק אל ריעהש בשוח ינא .וישכע וב קסעתהל יטירק

 9 .הזכ והשמ וא ילכלכ רבשמ שישכ וא הנורוק

 10  .ךייש אל הז .אלש חטב .אלש חטב ע:”ח. צורי, רה

 11 תא הלאשה תא תלאששכ קוידבש הז ןיבל תכלמ אפוק ןיב לדבה שי :ינשוש

 12  .הבושת תלביק ,יטפשמה ץעויה

 13 ,םיבשות שיש איה הנותחתה הרושה .יקוא לבא א. צורף:

 14 ,םיבייח אל ,עגר ע:”ח. צורי, רה

 15 אלש םיבשות םג שי לבא םירעוב דואמ םיאשונ שי .הינש ,עגר ,עגר ף:א. צור

 16 תחתמ היה הז םאש חינמ ינא .הלילב ןושיל תכלל םילוכי אל ,םינשי

 17 לבא ,ילש ןולחל תחתמ אל הז זא .ךתוא קיסעמ דואמ היה הז ךלש ןולחל

 18 רידהסל ךירצש םיבשוח ונחנאו ונינשל ונפש םישנא לש ןולחל תחתמ הז

 19 ,וישכע הנשמ אל הזו .הכול הז .הז תא

 20 ת ונשל ילב הז תא רידסהל תוכמס ריע שארל שיש ךל רמוא אוה לבא ע:”ח. צורי, רה

 21 .רזע יקוח

 22  .רוביד תושר לבקמ אלו עיבצמ ינא רוטמן:  .א

 23  .םייס אוה ,עגר ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 24 ךיא ועיבצתו דגנתיש ךכ רחאו ביגא ינא זא תולאש םתלאש .עגר ,אל א. צורף:
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 1 .תלוכמ עגרכ החותפ ילש ןולחל תחתמ אל הז ,ןכ .ןוכנש םיבשוח םתאש

 2 .ריעב הפ םיבשותה לש םייחה תוכיא לע ,תבוט לע םיעיבצמ םתא ףוסב

 3  .תרחא לפוטמ הז לבא י. גסר:

 4 יל דיגהלו אובל לוכי התא .ךתיא םירבדמש המ ןיבהל הצור אל התא ע:”ח. צורי, רה

 5 ו נחנאו םינכשל עירפמ אוהש המ דעלא יו וא הפק תיב שי םיוסמ םוקמב

 6 ע ירפי אל אוהש ידכ ךתוכמס תא ליעפת ריעה שאר רותב ךממ םישקבמ

 7 יטפשמה ץעויה ךל רמואש קוח תונשל לבא הביס אל תאז .םינכשל

 8 לבא .הצור התאש המ ללוכ ,הכול תא הסכמ אוה ונלש ינוריע רזע קוחבש

 9 ה תא ,םינכשל עירפהל אל קסע ותואל םורגא ינאש וישכע הצור אל התא

 10 םג וישכעו תובושת תלביקו הביס םוש ןיאו קוחה תא תונשל הצור

 11 רודישה תא האור איה הארנכ ,הבושת דוע הבתכ ונלש תיטפשמה תצעויה

 12 ,ךלש ןמזה תא ךישמת ,ךישממ התא םא זא .ךלש םע ךישממ התאו .הזה

 13 תא רומגנו העבצה השענ ,ול ישש המ תא דיגי אוה .הצור התא ךכ םא

 14 .ורפיהס

 15 רים ביחד()מדב

 16 יפדוע םהל ןיאו תרוכשמ םילבקמ אל ירה עדוי התא הצעומ ירבח ,םייח א. צורף:

 17 םתוא .ילש האנהה ליבשב םיבתכמ חסנמו בשוי אל ינא .יונפ ןמז

 18 הז םהל רמאנש המו העירייה ל"כנמ םע ובשי ?ןכ ,םהירבדל ךכ ,םיבשות

 19 ינא זא .הזה שער עגפהמ תא עונמל לוכיש עגרכ יקוח ןורתפ םוש ןיאש

 20  ,הנופ

 21 ?זול שידק לע רבדמ התא ?הלא ימ י. גסר:

 22 .ןכ ,ןכ א. צורף:

 23 ך ופה לע ךופהו םיימעפ ךופה לע ךופה םישוע םתא ,ה'רבח ואוב ,ואוב י. גסר:

 24  .תישילש םעפ

 25 ?יתוא ועטה ,המ א. צורף:
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 1 הזה אשונב רבדל הצור התא םא ,ךממ ואני מבקש דואמ םכתא ועטה י. גסר:

 2 ריבסא ינא ,ילא ואובת ,םהב רבודמש םישנאה לש טרפה תענצ ימעטמ

 3 תא לבקיש תאזה ריעב םדא ןב ןיאו .ויטרפ יטרפל הרקמה לכ תא םכל

 4 םהו תבשב םג ילא רשקתהל ולביק םהש ומכ ילש דיינה ןופלטה

 5 הזה םוקמל וכלה םהש ודיעיש םיעייסמ םיחקפ הפ םיבשויו .ורשקתה

 6  .יתחלש תישיא ינאש םימעפ המכ

 7 ההיסטוריה לכ ,תקיודמ ,תיתימא הבושת םיצור ,הדרפה השענ ואוב זא 

 8 .ואובת ?הרקמה לש

 9 .טרפה תענצ םע היעב םהל ןיא .טרפה תענצ םע היעב םהל ןיא לבא ,אל צ. אבישר:

 10 .הזל סנכיהל הצור אל ינא .םינכש ךוסכסב םש רבודמ יכ היעב םהל שי י. גסר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 תא םהל ריבסא ינא ,םיקסע יושיר לש עבוכב םג ינא יכ ריבסהל יל ןת י. גסר:

 13 .הכול

 14 ש ערה תא יתיארו םתיא רבדל ילב דחא ברע ימצעב םש יתייה ,בירי א. צורף:

 15 ,ינש רבד .דחא רבד הז .םש םקומש

 16 והשמ הנוק םדא ןבש הז ןיבל ומצע קסעה ןיב דירפהל ךירצ התא לבא י. גסר:

 17 י רוביצ אוהש חטשב ץוחב םיבשויו םיינש וא דחא ,הצוחה אצויו תונחב

 18 לש החתפל םינכש ךוסכסב רבודמ הז .הקולח םש ןיאש הבניין לש

 19 תומוקמה לכו רוידה תוברתמ םיפתושמ םיתב לע תחקפמה הנוממה

 20  .ללכב רושק אל .םיקסע יושירל אל .הלאה

 21 .ללכב רבדמ ינא הז לע אל א. צורף:

 22 ודמעיו והשמ ונקי ה'רבח ינש וישכע היחוציפב םא הטילש ךל שי התא י. גסר:

 23  ?םהיניב וטפטפיו ץוחב

 24 .אל א. צורף:
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 1 ?קסעה לעבכ י. גסר:

 2 ר בתסמ ,תוחפל הצור ינא הככ .הטילש יל שי תואסיכב ובשי םה םא לבא א. צורף:

 3 המ הז .הטילש היהתש קוחב הז תא רידסהל הצור ינא .הטילש ןיאש

 4 .הצור ינאש

 5 אלל ריע שארב תדמועש 'בגה םע םג ןייטשניאב ןויד היה לומתא ,בירי צ. אבישר:

 6 הז לע ורבידו םיט"בקה םע םגו ירוזאה ןיצקה ,רטושה םע םגו תומילא

 7 זא ,הלילב ,רקוב תונפל 13  ,12 ,11 ,10 לש העשב החונמ תערפה שי םאש

 8  .ןכ

 9  .הלאה תועשב היה אל .הלאה תועשב היה אל לכ םדוק י. גסר:

 10 ד יגהל והשמ דוע הצור התא ?דיגהל והשמ דוע ךל שי .בוזע ,בוזע ,יד בוט ע:”ח. צורי, רה

 11 ?והשמ

 12 תלייט הפ היהתש בוט רתוי רמאש ומכ 'ב-ו .ינטרפ הרקמ אל 'א הזש א. צורף:

 13 ן תונ אוה ימל טילחהל תוכמס ול תתלו הז תא רידסהל ךירצ ?המלש

 14 .אל ימלו םירתיה

 15  .ךישמת יסוי .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 16  .תונטלרש לש ףוצה פרז יץ:י. מרקוב

 17 .בוזע ,ונ ,יד ע:”ח. צורי, רה

 18 ינש ריעב שי בסופו של דבר יכ ?המל .תונטלרש לש ףוצרפ הז ,אל ,אל י. מרקוביץ:

 19 ש י .וילא סחייתהל אל םהלש םימעטמ םיפידעמ םה דחאש ,רזע יקוח

 20 ךירצ הזה קוחה תאו .החילס ,שער תעינמ ,שער תרימש לש רזע קוח

 21 ו א תואסכ תחיתפ לש וילע םירבדמ םהש קוחה וישכע  .ינשה קוחל רבחל

 22 א ל התא תרמא התאש המ קוידב הזו ,דחא רבד הז בוחרב תואסכ תבצה

 23 קוחהו .הלילב 11 העשב והשימל הריב קסויקב רוכמל םדאמ עונמל לוכי

 24 .ץוחב ןגלב תושעל ליחתיו הריבה םע אצי אל םדא ותואש דעוימ ינשה



28 
  ית מוצקין ריית קיעיר
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 1 .רופיסה הז .שער תעינמ קוח הזו

 2 .שער בשחנ המ ,שער הז המ ,םיאנת שי שערל םגו י. גסר:

 3 הפ םישועש רדסב אל טושפ הז ,שקבמ ינאו רשפא יא ,ינש רבד .יללכב הז י. מרקוביץ:

 4 ריעב שי .דחא יפיצפס קסויק לע ,תחא תיפיצפס הדוקנ לע ינטרפ ןויד

 5 א ל ,םלוכ לע יללכב םירבדמ םאו תועש 24 םיחתופש תומוקמ המכ

 6 , רוכמל םהמ עונמל רשפא יא .םלוכ לצא םיגהנתמ ךיא ,ינטרפ םירבדמ

 7 ,רשאכ ינש דצמ

 8  ,םתא המ םהל יתרמא הפ םתוא יתבשוה .םינכש ךוסכס לע רבודמ ,בוזע י. גסר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 ףסונה אשונה ,ינשה אשונה וישכע .הככ אי אפשר הנה אוב .עגר ,עגר י. מרקוביץ:

 11 ןוקיתה לע תיפיצפס רבדנ ואוב .ומצע ןוקיתה לש אשונה הז הזה עטקב

 12 ,תוטושפ םילימב הז תא ריבסני רוצה להאו .תושעל שקבמ אוהש ומצע

 13 ריעה שאר לש תוכמסה הלאה רזעה יקוח ינש י"פע םויה .ידמ רתוי אל

 14 קר לועפל םיעיצחדש הם מה רזעה קוח יפל .24/7 איה אשונב לופעל

 15 הסנת םירהצב 11 העשב אובת התא םאש זאת אומרת .רשע העשמ

 16 ,רחא רבד לכ וא עבראל םייתש ןיב וא שער תעינמ לש אשונה תא ףוכאל

 17 .הלילב רשע העשמ קר הז םיעיצמ םהש רזע קוחה יכ לכות אל התא

 18 .העטמ התא ף:צורא. 

 19 העצהה תא ריסהל שקבמ ינא ןכל זא .ךומכ קוידב ינא .רופיסה קוידב הז י. מרקוביץ:

 20  .יתמייס .הכול הז .תר מדיוי התיא שקשקתהל אלו םויה רדסמ

 21 .העצהה תא ריסהל לוכי התאש בשוח אל ירה התא .בוט ע:”ח. צורי, רה

 22 .ןכש יאדווב י. מרקוביץ:

 23 .הלחתהב הז תא דיגהל ךירצ תייה ,אל ע:”ח. צורי, רה
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 1  .החילס ,דגנו דעב .החילס ,אל י. מרקוביץ:

 2  .הכול הז ע:”ח. צורי, רה

 3 .קדוצ התא .קדוצ התא י. מרקוביץ:

 4  ?דגנ ימ .ודי תא םיריש םהלש העצהה דעב ימ זא .הפי ע:”ח. צורי, רה

 5  הנירמ 'בגו  ףרוצ י תיא  רמ הצעומה  י רבח  לש ר דסל םתעצה

 6  קסע י תב תח יתפ)  ןיקצומ ת ירקל  רזע קוח  ןוקית  אשונב  בומימחר

 7 1967-ז"כשת ה (םתריגסו

 8  וענ מנ... דגנ ועיבצה... , דעב  ועיב צה הצעומ ירבח...

 9 

 10 םכלש תוריחבה תכרעמב רכוז ינא םא בגרך אד .ךישמת .האלה ,ימהדק ע:”ח. צורי, רה

 11 מקווה ינא זא .םיריעצל יוליב תומוקמ םיקהל םיצור םתאש םתרמא

 12  .שער ושעי אל הםש

 13 .לבלבתמ ?אל ,םיאנומשחב תלייט םיקהל הצור אוהש רמא אוה הז א. צורף:

 14 המ .םיאנומשחב תלייט םיקהל הצר אוה הז ?םיריעצל יוליב תומוקמ א. צורף:

 15 ?ינממ הצור התא

 16  ?םיאנומשחב תלייט הזיא ע:”ח. צורי, רה

 17  .סינט שרגמהש הפיא באפ חותפל הצר אוה א. צורף:

 18 תרמא תוריחבב םג התא ?הצור התא המ .בוה טז ,סינט שרגמ ונחתפ לבא ע:”ח. צורי, רה

 19 ?תוריחבב תרמא המ ךל אירקא ינאש הצור התא ,הנונראה תא דירותש

 20 .הנונראה תא דירותש תרמא התא

 21 .היצילאוקב אוה לבא א. צורף:
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 1 ?המ זא ,היציזופואב התא לבא ע:”ח. צורי, רה

 2 ה שענ השענש המו םינשה לכ היהש המ היהי אלש וניצר הזה םוקמב א. רוטמן: 

 3  .הפי והשמ

 4 יבא רמ ריעה שאר ןגסו הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות .6

 5 תנשבו הדימב י"נגב תנווקמ הדימלל תושרה תניחב אשונב ןמטור

 6  .הנורוקה ףיגנ תובקעב םימוצמצ ויהי הבורקה םידומילה

 7 :הא בה ה טלחהה  תא ןויד ל אי בהל  שקבא

 8  ת וכרעמ תומייק יכ תרושקתב םי מוסרפ רואל אשונב תו יורשפא ןחבת  העירייה

 9   .הלאכ

 10 יבא רמ ריעה שאר ןגסו הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות 6 ףיעס . גסר:י

 11 תנשבו הדימב י"נגב תנווקמ הדימלל תושרה תניחב אשונב ןמטור

 12  .הנורוקה ףיגנ תובקעב םימוצמצ ויהי הבורקה םידומילה

 13  .רמוא הז המ עדוי אל ינא ,דגנתהל הצור ינא א. צורף:

 14 תויורשפא ןחבת העירייה :האבה הטלחהה תא ןוידל איבהל שקבא . גסר:י

 15  .הלאכ תוכרעמ תומייק יכ תרושקתב םימוסרפ רואל אשונב

 16  ,תא אירקהל ךירצ אל התא צ. אבישר:

 17 א וה זא ?רבודמ המ לע ןיבמ אל התאש קר דגנתהל הצור התא ?תרמא המ ע:”ח. צורי, רה

 18 .ךל ריבסי

 19  ?המ .ןכ ,המ דיגת זא ישר:צ. אב

 20 ,יזכרמה ןויערה א. רוטמן: 

 21 רבודמ המ לע לא יודע ינא קר דגנתהל הצור ינא ?רמא אוה המ תעמש ע:”י, רהח. צור

 22 .רמוא אוה

 23 ונלש םיתבב היהנו ילוא רוזחנ ונחנאש ההובג תוריבס שיש םיעדוי ונחנא א. רוטמן: 

 24 קר תמאב הזשמ ץוח ,בוט ללכב הזו םינכומ תויהל רבכ םיצור ונחנאו
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 1 לואשל ולכוי ןג לכב .ןג לכ ךותב אצמנש בשחמ היהיש אשונה תא םדקמ

 2 הנווכה תאז ,םידליה לכל ןוישיר ונל היהי ,ולבקי םה םיתבל .תולאש

 3 ןיכהל ולכויש תומישמ תננגהמ לבקל ולכוי םידליה ,ולכוי םהש ,תיזכרמה

 4 םידליל תומדקתה תניחבמ היהי  בושו ךולה היהי הזו תיבב הז תא

 5 .םינטקה

 6 םירבדה לכו תויולעה .םינטק םידליל ה'לגוג ארקנש המוד הזכ רבד שי 

 7 הזש שקבמ ינא ןכלו ,ןיקצומב םינגה ידלי לכל תוהובג אל םה הלאה

 8 .היהי

 9  ?ה'לגוג הז המ ?תרדוסמ תינכות איבהל הצור התא ?הזמ גליע רתוי ךל שי אבישר: צ.

 10 ?וילע קעוצ התא המ ,דיגת ?קעוצ התא המ ע:”ח. צורי, רה

 11 ,ארונ ינאש דיגהל הצור ינא א. רוטמן: 

 12  .םולכ ול ריבסהל בייח אל התא ע:”רי, רהח. צו

 13 ,הז י"ע םיואמ ינא א. רוטמן: 

 14 .הכול הזו העבצהל הז תא הלעת ,הנה אוב .בוזע ע:”ח. צורי, רה

 15  ,םינטק תיסחי םהש םידלי השולשל אימא רותב ,יבא ה. פפר: 

 16 ?ןגב א. רוטמן: 

 17 ת א וישכע יתרבע לבא ,האבה הנש םנמא 'א התיכל הלועש ןגב דחא ,ןכ ר: ה. פפ

 18 תומישמ אל הז ,דחא .םירבד ינש דיגהל הצור ינא ,ותיא דחי הנורוקה

 19 םישדוח השולש הדבעש תחא רותבו .םירוהל תומישמ הז ,םידליל

 20 ם ע םתשולש םע להנתהל ירשפא יתלב הז תיבהמ הנורוקה תפוקתב

 21  . עמשנ הזש ומכ טושפ הזכ אל הז .תומישמ

 22 םעפ בוש הנורוק לש בצמל עיגנ ונחנא םא לכ םדוקש תבשוח ינא ,םייתש

 23 ם ינגה .רפסה תיב ידלי לש קוחרמ הדימלב לפטל לכ םדוק םיכירצ ונחנא

 24 םע םויה ,ךירצש ומכ הדבע אל קוחרמ הדימלה ,יתועמשמ עגרכ תוחפ הז
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 1 ,הז תא טרפל הלוכי ינא ,תויעב ןומה ןומה ןומה ןומה ןומה הז

 2 .ינשל רושק אל דחא א. רוטמן: 

 3 .ינשל רושק אל הז ע:”ח. צורי, רה

 4 בשא אל ינאש ןגב דליל אימא רותב תבשוח טושפ ינא לבא .עגר שנייה ה. פפר: 

 5 הז ,תרעטצמ .תומישמ ותיא תושעלו תיבהמ דובעל הכירצ ינאשכ ותיא

 6  .השעא ינאש ןורחאה רבדה

 7 ,הלאה תומישמה ,יארת ,הלאה תומישמהש בשוח ינא א. רוטמן: 

 8 .ןוצרה תא הניבמ ינא ה. פפר: 

 9 ם לוכ ,זוחא האמ תקדוצ תאו ינשל דחא ןיב רשק ןיא דחא רבד לכ םדוק א. רוטמן: 

 10 ה מישמ לבקי ליג לכב דלי לכ ולבקיש תיבב וישכע לבא .לבקל םיכירצ

 11 ,הב דומעל לכויש וילא

 12 .תומישמה תא השוע אל דליה ?דליה ,המישמה תא השעי ימ לבא ה. פפר: 

 13 .הז םע םיקסעתמ םידכנהש האור ינא ,5 וא 4 ליגב דלי א. רוטמן: 

 14 ?יגוגדפ םרוג םע ?תצעייתה ימ םע ?הז תא תבתכש ינפל תצעייתה ימ םע צ. אבישר:

 15 ?ימ םע

 16 ,םלוכמ לוגדה םע . רוטמן: א

 17 ?ימ םע צ. אבישר:

 18 .יקיצ םע א. רוטמן: 

 19  .דיגת .יל אל ,לוקוטורפל דיגת ,אל צ. אבישר:

 20  ,הנה אוב ,הנה אוב ע:”רי, רהח. צו

 21  ?ללותשמ התא המ .ךממ רגובמ רתוי םדא ןב ,דובכ ול ןת ?הז המ ,יקיצ י. גסר:



33 
  ית מוצקין ריית קיעיר
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 1 יכ ,המל םכל דיגא ינא .ןואג הז ןמטור יבאש םכל דיגהל הצור ינא ,עמשת ע:”ח. צורי, רה

 2 הז םכל רמוא ינאו .קתוש אוהשכ קר תמאה תא רמוא יקיצש רמא אוה

 3  .יקיצ ,רקשמ ןמזה לכ התא ,ןוכנ

 4 ?הזל ביגהל לוכי ינא א. צורף:

 5 .רבד א. רוטמן: 

 6 ןיב רשקה המ הזמ ןיבהל יתחלצה ךכ לכ אל רבסההו הלאה תורושה יתש א. צורף:

 7 איה העצהה םאה ,םייק בשחמ רבכ םויה ןיא םא ,םימוצמצל בשחמה

 8 ,וא םיבשחמ שכרל

 9 .םיבשחמ שי ?המל ,אל י. גסר:

 10 ,עיצמ ינא ןכלו רורב אל זא א. צורף:

 11 והשזיאב החותפ תלדל ץרפתמ אוה ,ןווכתמ אוהש המ ,ה'רבח ואוב י. גסר:

 12  .המל םג ריבסא ינא .םוקמ

 13 .הנכותו בשחמ לע רבדמ ינא א. רוטמן: 

 14 תיאר הארנכ התא .החותפ תלד יהשוזיאל ץרפתמ אוהו ןיוצמ אוה ןויערה י. גסר:

 15 .אקווד הלגוג םע הזה אשונה לע הבתכ הזיא היה ,תרושקתב

 16 .ןוכנ א. רוטמן: 

 17 תאזה הלגוג תרבח םע רשקתהל ,ריעה תצעומ ,םתטלחה םתא ,ונחנא י. גסר:

 18 םג ולכוי םידליהש הנכות יהשוזיא וז ,םידליה ינגב םיסינכמ ונחנאש

 19 ןגה ךותב םג ,תננגה םע ,םירוהה םע דחי תפתושמ הדובע ,המסיס לבקל

 20  .ומצע

 21 ו נשקיב ,סיפה לעפמ .ךרדל םיאצוי רבוטקואב וא רבמטפסב ונחנאו

 22 ונל ורשיאו תושרה לש ונלש הדימ תמאב סיפה לעפממ םיביצקת

 23 םינוניסה לכ םע ןבומכ ,ןג לכב טנרטניא היהי .ךרדל אצוי הזה טקיורפהו

 24  .הנשי נפל ונישעש טקיורפ הז ,ןג לכב רבכ םיבשחמ שי .םישרדנה
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 1  ,הז ןיב לדבה המ צ. אבישר:

 2  .שנייה ,היהיש המ י. גסר:

 3 ולש העצהה המל זאת אומרת ?ולש העצהה ןיבל הז ןיב לדבה המ :צ. אבישר

 4  ?תרלוונטי

 5 ,רמוא אוהש המ ,אל י. גסר:

 6 רתומ .העצה עיצהל ול רתומ ?הצור התא המ .דגנ עיבצת ,רלוונטי אל הז ע:”ח. צורי, רה

 7 ?אל ,העצה עיצהל ול

 8 הממ ונעמש ונחנא .רמוא אוהש המל הדעונ אל תכרעמה .ריבסמ ינא י. גסר:

 9 ן תינ םא וזה הרבחה םע קודבא ינא .םייק הז הארנכש וישכע הלעה אוהש

 10 ולכוי ,הזכ והשמ שי ,ןגה לע רגס שי םא ,תוננגהש הלועפה תא ביחרהל

 11 ינא .הכול הז .תנווקמ הדימלב קוחרמ םידליה םע רשקב תויהל ךישמהל

 12 המ .הכול הז .אל וא םייק הז םא עדימה תא םכל איבא ינאו הז תא ןחבא

 13 ?היעבה

 14 ,רגסב תיבב םיאצמנש םידליש הזה רופיסב בושחש המ א. רוטמן: 

 15 .קוידב ,גאוד םדא ןבה י. גסר:

 16 .הכול הז .תננגה םע ,םידליה םע יתרבח רשקב ויהי א. רוטמן: 

 17  ?דגנ ימ .ודי תא םיריש ןמטור לש העצהה דעב ימ ,ה'רבח ע:”ח. צורי, רה

 18 .ךוניח תדעו תא רובעיש א. צורף:

 19 תא םילבקמ אל ונחנא זא ,הצור התאש המ דיגת ?דגנ ימ .היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 20  .ךתעד

 21 ?דעב ימ י. גסר:

 22 .דעב ימ ונישע רבכ ,יד ע:”ח. צורי, רה
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 1  ?עיבצמ התא ,המידק זא .ךוניח לוועדת רבוע הזו דעב םלוכש רמוא הז א. גנון: 

 2 תדעו דע הכחנ אל ונחנא יכ ךוניח לוועדת הז תא םיריבעמ אל ונחנא ,אל א. רוטמן: 

 3 .ךוניח

 4  .םדוק הז תא םשייל הצור התא .יקוא א. גנון: 

 5 תא ןחבת שהעירייה ,הז תא ןוחבל ולש רדסל העצהל איה העבצהה י. גסר:

 6  ?דעב ימ .ולש העצהה תאז .םינותנה תא םכל איבנו אשונה

 7 ?ןוחבל העצהה תאז ?והז ?ןוחבל א. צורף:

 8 .ןכ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 9 ימירת ,ונ .דגנ ימירת ,הנירמ .דגנ ומירת ,ונ ?דגנ ימ .םירת ,םירת ?דגנ ימ י. גסר:

 10 .דגנ

 11 .תענמנ ינא ,הצור אל מ. רחמימוב:

 12 .בוט .הפ שדח והשמ הז ,הפוה .תענמנ תא ע:”ח. צורי, רה

 13  יב א ר מ ריעה ש אר ןגסו הצעומה  רבח ל ש ר דסל ותעצה  6 ףיעס

 14  ת נשבו הד ימב י"נג ב  תנווקמ הדי מלל תושר ה  תניח ב אשונב ןמטור

 15 : הנורוקה  ףיגנ ת ובקעב םימוצמצ  ויה י הבורקה  םידומילה

 16   הענ מנ בומי מחר הנ יר מ הצעומ  תרבח , דעב  ועיב צה הצעומה  ירבח
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 1 ר מ ריעה שארל הנשמו הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות .7

 2 שקבא .ריעה יבחרב תלוספה דרטמב לופיט אשונב ץיבוקרמ יסוי

 3 :תואבה תוטלחהה תא ןוידל איבהל

 4  י נ וריעה טנרט ניאה רתאב ,קובסייפב ,תפסונ הרבסה  תלועפ טקנית – 'א

 5 . הז ןבעניי םיינ וריעה רזע ה יקוח  תוארוה דודיחו  רואי בל  ראודה תוביתבו

 6 . תורהזא קר  ומשרי יו םיבשותל םוי  06  תב הכ רא ןתני ת – 'ב

 7   .תרעוכמה העפות ה לוסיח ל תוח"וד ומשר יי ו הפיכאה  רבגות – 'ג

 8 יסוי רמ ריעה שארל הנשמו הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות . גסר:י

 9  .ריעה יבחרב תלוספה דרטמב לופיט אשונב ץיבוקרמ

 10 .הכול תא אירקהל הצור ינא י. מרקוביץ:

 11 .השקבב י. גסר:

 12 ,גחו גח יברע ,תבש-ישיש ,עובש יפוסב רקיעב ,ריעב בבותסמש ימ .בוט :י. מרקוביץ

 13 המדנו ריעב בבותסמ התא .ןמאיי אל טושפ ,תרעוכמ טושפ העפותב לקתנ

 14 ינאלא יגידו שש תומש דיגהל הצור אל ינא ,עדוי אל ינא ,אצמנ התאש ךל

 15 לכב ,תואטורגב ,תלוספב םיאלמ תובוחרה ,ארונ טושפ לבא .והשמ

 16 המש בשוי הזו םיתב םינקורמ ,םינסחמ םינקורמ םישנא ,ותשאו םלועה

 17 .םויאו ארונ טושפ ,עובש ףוסה לכ

 18 הפ םידבוע םיננג םיאב .םזג תאצוה לש רופיסאת ה םג שי הזל רבעמ

 19 ,םהל אבש תועש הזיאב ,םהל אבש ךיא ,םהל אבש יתמ ,תאזה ריעב

 20 ,הפ ריבעלה הצרו ינא ,תחא םעפמ רתוי ונצפה ונחנא .תוכרדמ םימסוח

 21 רושורבה תא ונרבעהו נחנא ,האלה ריבעהל רבכ שיש ימל ,האלה ריבעהל

 22 ףוסל כ טעמכם ימסרפמ נוחנא ,תעייבר םעפ בשוחי נא ,םעפ רבכ הזה

 23 .הזה בעניין תויחנההת א יםבשותל בושם ימסרפמ נוחנא עובש

 24 ,סחייתמ ךכ לכ אל רוביצהש ,ברה ירעצל ,ברה ירעצל רבתסמ לבא

 25 . סיכה ךרד ילוא ?םירמוא ךיא זא .הצור אוהש המ תושעל ךישממ רוביצה

 26 ירוחאמ דומעת ריעה תצעומשו הטושפ יכה הרוצב הפ עיצמ ינאש המ ינא

 27 חוקיפה תקלחמל עידוהל ,חוכ תתל טושפ ,דגנתיש הצורש ימ ,הזה רבדה

 28 קפתסהל אל ,הלאה םירבדה תא ונישעו ,האלהו םויהמש ע"פש ףגא לכלו
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 1 ,םג אלא תונפלו תוארלו לכתסהלו רובעלב קר

 2 ,םיתבל הלאה םיריילפה תא קלחל עיצמ ינא ,יסוי לבא ע:”ח. צורי, רה

 3 .ןוכנ י. מרקוביץ:

 4 .םיקובסייפבו ע:”ח. צורי, רה

 5 .הז תא םישוע ונחנא י. מרקוביץ:

 6 .םובב םואתפ םהל ואוביש אל ע:”ח. צורי, רה

 7 ליחתהל היעב יל ןיא ינא ,םייח בישקת ,היעב יל ןיא ינא .הז תא םישוע י. מרקוביץ:

 8 .היעב יל ןיא ,וקלחיש םדוקו שדוח דועב וליחתיש ,טקיורפה תא

 9 .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 10 ךירצ םא וישכע .םדקהב רבכ תושעיהל ךירצש רורב קובסייפב ונחנא י. מרקוביץ:

 11 המכ דוע תושעל רשפא ,הזמ םיפלא המכ וישכע ונישע ונחנא ,קלחל

 12 .ראודה תוביתב תרדוסמ הרוצב םיפלא

 13 ר תאב הז תא םימסרפמ ונחנא ,עובש ףוס לכ טעמכ הז תא םישוע ונחנא

 14 .ונלש תורהצהה ירוחאמ דומעל םג ןמזה עיגהו ,העירייה לש קובסייפה

 15  .היעב םוש ע:”ח. צורי, רה

 16 .הבר הדות מרקוביץ:י. 

 17 ?והשמ דיגהל םיצור םתא ע:”צורי, רה ח.

 18 ינא 'א .תורהזא קר ומשרייו םיבשותל םוי 60 תב הכרא ןתנית בותכ .ןכ א. צורף:

 19 אקווד ךירצש עגרה רמא אוהש המ םע רדתסמ הז ךיא ןיבמ ךכ לכ אל

 20 סנקה תא תתל רשפאש רמוא םויה רזעה קוח םא ,הפיכאה תא ריבגהל

 21 קוח תא ריכמ אל ,קוידב איה המ לא יודע ,היצקנסה תא וא ידיימ ןפואב

 22 ?םוי 60 תב הכרא םואתפ ךירצ המל ,ידיימ ןפואב ,רזעה

 23 םואתפ םיוסמ והשמ רמוא רזעה קוחשכ וישכע םילוכי ונחנא ללכב םאהו
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 1 .ידיימ ןפואב עבוק אוהש תויצקנסה לע רבגתהלו תוכרא תתל

 2 בשוח ינאש קוריב הפוטע ןיקצית מורק קובסייפ ףד שיש עיצמ ינא .והז

 3 וב ושעיש תמאב הקיטילופ וב תושעל םוקמב ילוא ,ותוא להנמ אוהש

 4 ,הרבסה

 5  .תושעל המ ךתוא לאשי אל אוה הז ,בוט ע:”רהח. צורי, 

 6 ינאש רמוא הז ,לטבמ אל הז והשימל הכרא תתלריך צש רמוא ינאש המ י. מרקוביץ:

 7 ןודא האבה םעפ ,דמלת םדא ןבל דיגהלו הכרא תתל הצור ינא םא לוכי

 8 רוסאו ראשנ קוחה .בוט ןוצרמ הז ,היהי אלש ימ וא תיב לעב ןודא וא ןנג

 9 .הכול הז .רוסא םהבש תומוקמבו םימיב תונפל

 10 תתל םואתפ וישכע ךירצ המל תיתייעב ךכ לכו תרעוכמ העפותה םא לבא א. צורף:

 11  ?המל ?רתוי הכר דיב תכלל אקוודו תוכרא

 12 .דגנ עיבצת .יל אב הככ י. מרקוביץ:

 13 .ןויגיה הזב ןיא א. צורף:

 14 ?הצור התא המ .ולש העצהה תאז לבא ע:”ח. צורי, רה

 15  .התוא ןיבמ אל ינא לבא א. צורף:

 16 ד גנ עיבצמ הכ ןיב התא ,דגנ עיבצת ןיבמ אל התא .ןיבהל ךירצ אל התא ע:”ח. צורי, רה

 17 םתשולש ?דגנ ימ ?ץיבוקרמ יסוי לש העצהה דעב ימ ,ה'רבח .רבד לכ לע

 18 .הללאי .דגנ

 19  ,תובוחר ךולכל דעב העיבצה השדח חור םשרייש י. מרקוביץ:

 20  .דעב העיבצה הנירמ .ןוכנ אל .ןוכנ אל ,אל א. גנון: 

21 
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 1 

 2  יסוי  רמ ריע ה שאר ל הנ שמו הצעומה  רבח ל ש ר דסל ותעצה  7 ףיעס

 3  ריעה  י בחרב  תלוספה דרטמב  לופיט אש ונב ץיבוקרמ

 4 ד גנ  ועיבה 2 ,דעב  ועיב צה הצעומ ירבח...

 5 ,םיאקיטילופ ראשה לכ ,המצע םע הרשי תמאבש הנירממ ץוח .החילס י. מרקוביץ:

 6 .םינטלרש

 7 א שונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות .8

 8 ה טלחהה תא ןוידל איבהל שקבא .תואמצעה ןג ינוינחב הינח יסמוע

 9 ,םיכומסה תובוחרה יריידל ירוזא יליל הינח ות לש רדסה :האבה

 10 םייטנוולרה םיעטקמב

 11 תורמלו תופסותל תדגנתה התא ?האור התא הנה .ה'רבח הללאי ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 12 תואמצעה ןג הנהו תופסותה תא תולעהל ןכש ונטלחה ונחנא תדגנתהש

 13 .תגאדש ךלש תואמצעה ןג םואתפ הנה .השקבב .ךלש

 14 הינח יסמוע אשונב רשיבא יבצ רמ הצעומה רבח לש רדסל ותעצה אבות י. גסר:

 15  .תואמצעה ןג ינוינחב

 16 .ןוינח ?תואמצעה ןג ינוינח הז המ מ. צורף: 

 17 .םידדצה ינשמ ,םיינש שי א. צורף:

 18  .ריבסת ,השקבב ,לע רבדמ אוה י. גסר:

 19 דודגה בוחר יבשות לש יפיצפסה עטקמב רוביצ תוינפ ונלביק ונחנא .בוט צ. אבישר:

 20 תואמצעה ןג דיל המש ריכמש ימ ,לאיזוע בוחר לש עטקמה םע ירבעה

 21 ה ברה םשל םיעיגמ יכ ליכהלמ טושפ רצ הזה םוקמה ברעב םיעיגמ םהשכ

 22 הלילב תיסיסבה תוכזה לע תוחפל רומשל איה הרטמהו םיבכר דואמ

 23 .םלהש םיבכרה תא תונחל תלוכיה תא םהל היהתש

 24 םישקבמ ונחנאש המ הזה םוקמב לבא ,םירחא םירוזא יבגל בגא ןוכנ הז

 25 ןיבמ אל ינא .הזה עטקמה רובע יליל ירוזא הינח ות לש ןונגנמ רצייל הז
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 1 ?אלמ אצמנ אל הז המל

 2  ?לאיזוע ?עטקמ הזיא מ. צורף: 

 3 ברה בוחר .6-ו 10 ירבעה דודגה בוחר יבשותל יליל הינח ות .אל ,אל ,אל בישר:צ. א

 4 ,סדנהמש יתניחבמ .ול ךומסש עטקמב לאיזוע

 5 ?תואמצעה ןג ,ןדריה הפיא ?תואמצעה ןג הפיאו זאת אומרת המ ע:”רה ח. צורי,

 6 ,ינוריעה דקומה אצמנש הפיא לע רבדמ אל ינא ,10 ירבעה דודגה לומ צ. אבישר:

 7  ,10 ירבעה דודגהש הפיא

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 ה מ זא .המש םירג אלש םישנא לע הז םילבקמ ונחנאש תונולתה לבא צ. אבישר:

 10  .ות ונת ואוב זם, אירג םלוכ .יקוא ?המ עדוי התא ?חליטהל ךל תפכא

 11 רבכ ונפ ,ךילא קר ונפ אל לכ םדוק זא ?תיניצר הבושת הצור התא ,יקיצ ע:”ח. צורי, רה

 12 ינאו הקוצמ שיש םיעדוי םלוכו הקוצמ איה הקוצמהו םימעפ תורשע ילא

 13 ,םר לוקב הז תא ךל רמוא ינא הנה ,טאל טאלו תובוחר המכ דוע ךל ןתא

 14  .הלודג רתוי היהתו ךלת הקוצמה םויה לכ

 15 םע המו ,םיתב ירפסמ ינש תתנו ירבעה דודגה רמוא התאשכ וישכע

 16 םיכלוהו שם םינוח םהו םירג םישנא םגש תואטמס םש שי ירה ?םירחאה

 17 .התיבה

 18 .לאיזוע ברה ללוכ שי האלמה העצהב צ. אבישר:

 19 ?תואמצע םע המ ?לאיזוע ברה קר המל ע:”ח. צורי, רה

 20 .תוביטנרטלא םש שי ךל הנעא ינא צ. אבישר:

 21 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 22 ?תוביטנרטלא הזיא מ. צורף: 
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 1 .ךל הארא ינא צ. אבישר:

 2  ,ךל דיגא ינא הזמ רתוי .תוביטנרטלא ןיא ע:”ח. צורי, רה

 3 .המש רג ינא ,דחא רבד וניבתש הצור ינא לכ םדוק ?רבדל רשפא מ. צורף: 

 4 .עדוי ינא צ. אבישר:

 5 4 .4 שי םויה בכר םדא ןבל היה םעפש המ .ןיטולחל קוקפ הזה רוזאה לכו מ. צורף: 

 6  .1 אל הז ,םיבכר

 7 ,תתל היעבה המ צ. אבישר:

 8 דוע ,םיאנומשח ,ןמציו דעו יקסניטוב'זמ רוזאה לכ .תונלבס .תונלבס ,עגר מ. צורף: 

 9 ותוא ךותבו םיליבשה ךותבו םיריצב ביבסמ םינוח םלוכ יקסניטוב'ז םעפ

 10 .ם ישנא תולילב המש ןיא .המש הנוח המש רגש ימ לכ .םוקמ

 11 ינא יקסניטוב'זב םינוחו תבכרב םיעסונו רקובב םיאבש יל דיגת אובת

 12 רקוב לכ ,המש לגרב ךלוה ינא ,םדא ןיא ברעב לבא .עבוכה תא דירומ

 13 הז ,הפמ אצוי הז .תוינוכמה ךותל םישנאה םידרוי האור ינא ךלוה ינאש

 14 הלאל ?המל תויות הצור התא המ זא .רוזא ותואמ םלוכ ,הפמ אצוי

 15 ?המש םינוחש

 16 עטקמ תויות תתל הצור ינא רמוא התאו יפיצפס בוחר היה הז םא ,הארת ע:”ח. צורי, רה

 17 שי .םימעפ תורשע הזב ונד רבכ .תעדה לע לבקתמ יפיצפס בוחרב עטקל

 18 התא ,קר אל .םש םינוח הזה חטשל תובורקש תואטמסה לכ ,אלמ םש

 19 ,תנייצ

 20 םוקמל הזה ןוידה תא תחקל היעבה המ .קפיכה לע ?היעבה המ ,םייח צ. אבישר:

 21 .םלוכל בוטה ז ףוסב ,תופמה לע הארנ אוב .הרובחת תדעו ,רתוי יניצר

 22 .הכול הז .תיותה תא ןתונ התא ימל עניין הז ,תופמ לש עניין אל הז ,אל ע:”ח. צורי, רה

 23  ?יקוא ,םיות ינש ןתונ התא בא תיב לכלש דיגנ אוב צ. אבישר:
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 1 ק ר אל הז ?תובוחר הזיא לש  ?ימ לש ?לבא הזיא ?לבא בא תיב לכ הזיא ע:”, רהח. צורי

 2 .הלאה םיניינבה ינש

 3 .ועדהבו בשנ ואוב ?ךל תפכא המ .השענש הצור ינאש המ הז צ. אבישר:

 4 דקומהש הפיא דיל .דוס ךל הלגא ינא ?דוס ךל הלגא ינאש הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 5 ונמזב םהילא יתאב ינאו .הינח םהל ןיאש םיננולתמ םה םש םג ,ונלש

 6 אשדהמ קלח לש דועיה תא הנשא ינא ?המ יםעדיו םתא םהל יתרמאו

 7 םיאצמנש הלא לכו םש תוינח 12 וא 10 הזיאכם ל השענוטמזגין וא ןוויכל

 8 .ודגנתה םה .ומיכסה אל ןפוא םושב םה .םש תונחל תויות ולבקת םש

 9 סנכנ אוב ,דגנ אל ינאפרקטי,  א תהיהוב .תרחא איה ילש הלאשאבל ה צ. אבישר:

 10 ,ונחנא ?ךל תהועדה. מה אכפ תא

 11 .יל תפכא אל ?המ עדוי התא ע:”ח. צורי, רה

 12 ,סנכנ אוב ,הללאי צ. אבישר:

 13  .יל תפכא אל .לוועדה ךלת ,סנכת הללאי ע:”רהח. צורי, 

 14  ,ןוינחל ותוא ךפוהו תואמצעה ןג תא לסחמ התא םא ךל רמוא ינא ,םייח מ. צורף: 

 15 .הז תא םיצור אל ונחנא שר:צ. אבי

 16 .הינח ךל ןיא רקובב תרחמל מ. צורף: 

 17  .ןכ םג ןוכנ הז ע:”ח. צורי, רה

 18  .הז תא םיצור אל ונחנא צ. אבישר:

 19 .היהת אל הינח ,ואוב ,ןיא ע:”הח. צורי, ר

 20 .םיעטקמ יפל הצים שתהיה חלוקור ונחנא .הז תא םיצור אל ונחנא צ. אבישר:

 21  ?רופיס ךל רפסא ינאש הצור תהא ע:”י, רהח. צור
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 1 ,תבשל חמשא ינא צ. אבישר:

 2 ינפל .ףיכה ליבשב הככ םתס ינא ?רופיס אספר לך ינאש הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 3 ילעבל קר ונישע תליא יחאב .תליא יחאב הרגש תרבג יל האב תוריחבה

 4 הרגי נא לי תרמוא ילא האב איה .תויות יתש בשות לכל ונתנ ,בוחרה

 5א יה .תוינח יתש תלביק לבא ,תרבג הל יתרמא .הזו הינח ןיא ,תליא יחאב

 6 ברעכל  םגיעימש םילייח ינש יל שי םייתניב לבא ,ןוכנ הז ילאומרת 

 7 תבכרב תונחל היהר שפא דוע ונמזב זא .תונחל הפיא םהל ןיאו התיבה

 8 .הלבגה ילב

 9 תיינח ,תבכרה ןיב תליא יחאב הרג תא ,ירה הטמס שי הל רמוא ינא זא

 10 .הטמסב ורבעיו תבכרב םילייחה ונחיש ,הטמס שי ךלש תיבה ןיבו תבכרה

 11 ואוביו םש ונחי ילש םילייחהש ילד יגהל הצרו התא יל תרמאו איה זא

 12 לש הינחל ועיגי םהשכ .תנבה אל תא ,תרבג אל הל יתרמא ?התיבה לגרב

 13 לכ ,יתימא הז .התיבה םתוא תחקל אובא ינא ,ילא ורשקתיש תבכרה

 14  .וישכע יתימא רופיסה

 15 קר ונחנא בגא ךרד ,תונחל םיצור םישנא ךל דיגהל הצרו ינאשמה 

 16 יצין לכל אחד חאל שבח ,7 ימונוקא ויצוס ונחנא הז ללגב ,הזמ םילבוס

 17 ויצוסה יכ .הנידמהמ םינוילימ םילבקמ ונייה זאו 6 ונייה ילוא זא תינוכמ

 18 וא םיקסעמ תוסנכה ריעל שי םא רמואש ףיעס ןיא ירה ,םויה ימונוקא

 19  .םיבשותל הש ימונוקא ויצוסה בצמה המ רמוא קר אוה ,המ

 20 םימ ומכ הז .קיפסת אל איה םעפ ףא השעת אלש הינח המכ ןכלו

 21  ,תעדל לוכי אל התא ,םימרוז םה ,םימרוזש

 22  ,יל רורב הז ,ךתיא םיכסמ ינא ,דחא ישר:צ. אב

 23 עדתלוו הז תא ריבעהל םיכסמ ינא .הזה הוויכוח תא בוזענ אוב לבא ע:”ח. צורי, רה

 24  .ונרמג .הרובחת

 25 תרש ונל שי ארקנש המ הז היעבה לכ םדוק .יצחו טפשמ רמול הצור ינא י. מרקוביץ:

 26 תומוקמ הברה ךכ לכ ריעב ונל שי .קקלה תצעומ רבח ונל שי הפו קקלה

 27 ךל שיו זול שידקב ךל שי .הקוצמ התוא ,הקוצמ התוא תא שי םהבש
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 1 .היעב התוא שי םוקמ לכב ,ריפסב ,ןמציוב ךל שי ,וכע ךרדב

 2 ולכוי אל הפל ועסיש הלא ?היהי המו ,תושעלו םעפ לכ תכלל הז טושפ יכה

 3 ץ וח .רחא םוקמל לגרב ךליו ולש בכרה תא םישי דחא לכ זא ,םש תונחל

 4  .רבד םוש תאזה העצהב ןיא קקלמ

 5 וטילחה םה ,שארל קג'ו ןהל סכננ ןונכתה תודעווש ךל דיגהל הצור קר ינא ע:”ח. צורי, רה

 6 הרובחתב עסיתש םיצור םה .ךלש תוינוכמה תא רוכמתש םיצור םהש

 7 רויד תדיחי רובע ךירצ הינח המכ קוחב םידירומ םה םעפ לכו תירוביצ

 8 אצמנ התא םולשו סח םאו ,הז רובע המכו הז רובע המכו קסע רובע המכו

 9 ת ונבל לוכי התאש םג ךל םירמוא םה ,תירוביצ הרובחת לש ריצ הזיא לע

 10 .עורג רתויו רתוי השענו ךלוה הזו .ללכב הינח ילב

 11 לש ,וכע ךרד ריצל ראתמה תינכות ירחא בקעש ימל בגא ךרד ,םייח י. מרקוביץ:

 12 ,הזה לודגה ביתנה תא ךופהל םיכלוה ,ףתושמה קילאיב-ןיקצומ

 13 זאת אומרת .םיינפוא ליבש ודיצל הרובחתל דבלב דחא ביתנל ,תינורטהמ

 14 ת א םצמצל הלמשמה שלכונה נ תוינידמ תמאב תאז כי םצמצל דוע

 15 .תיטרפה הרובחתב העיסנה

 16 לוועדת ?הרובחת לוועדת הז תא ריבעהל ונטלחה זא הללאי ,טוב ע:”ח. צורי, רה

 17 ?דעו יאה, מלה .הרובחת

 18 ם ינמאה תונכשמב י"נג 3 תיינב 5521 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .9

 19 כ"הס) ₪ 492,592,3 ךסל ₪ 268,788,2 ךסמ (11צ.מ) תודייטצהו

 20  (₪ 234,704 הלדגה

 21 ר שוא  רושי אל ןוקית  :ןומימ תורוקמ

 22 ₪  515,143,2  ₪  749,847,2   ך וניחה  דרשמ

 23   ₪  743,645  ₪     743,645  י לל כ חותיפ ןרק

    492,592,3 ₪    268,788,2 ₪   24 

 25 תודייטצהו םינמאה תונכשמב י"נג 3 תיינב 1255 'סמ ר"בת תלדגה רושיא . גסר:י

 26 םיאור םתאש ומכ הפ יונישה .3,295,294 ךסל 2,887,862 ךסמ (11צ.מ)

 27  .דעב םלוכ ?דעב ימ .וםכסה תא ולידגה ךוניחה דרשממ
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 1 1225 'סמ ר"בת  תלד גה רושיא  .9 ףיעס

 2 ד חא  הפ , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 3 קראפ יחב םידקונ םילייא םחתמ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא .01

 4 יללכ חותיפ ןרק :ןומימ תורוקמ .₪ 000,052 ךסב

 5  .עגר תאצל ךירצ התא ,םייח ,הפ י. גסר:

 6 ?הז המ ע:”ח. צורי, רה

 7 .קראפ יח הז י. גסר:

 8 (אצוי ירוצ םייח ע"הר)

 9 ךסב קראפ יחב םידקונ םילייא םחתמ תמקה ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 10 ?דעב ימ .יללכ חותיפ ןרק ןומימ תורוקמ .₪ 250,000

 11 ?לבקל רשפא הז לע רבסה א. צורף:

 12 םידקונ םילייא לש קראפ יחה ךותב שדח םחתמ םיקהל םיכלוה .ןכ י. גסר:

 13 ךייש אוה רתאה לכש ללגב ןבומכ .₪ 250,000 הז המקהה ולש תולעהו

 14 .םוכסה תא עיקשנ ונחנא זא לעירייה

 15 תאזה ןרקה הפיאמ ?יביצקתה רוקמה המ ,הפיאמ תאזה חותיפ ןרקה א. צורף:

 16 ?םצעב תאלמתמ

 17 .הבוג התאש םילטיהמ .םילטיה יפסכמ הז י. גסר:

 18 .םיבשותהמ א. צורף:

 19 ,םימלשמ םינלבקה הפ תעצבתמש השדח הינב ,םיבשותהמ אל י. גסר:

 20 הכירצ ההעיריי המל דימתלו תחא ילוא םעפ ריבסהל לוכי התא .םינלבק א. צורף:

 21 ?םיס"נתמה תשר אלו הז תא תושעל
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 1 ריעה ,העירייה ,סכנה לעב התא רמולכ .לעירייה ךייש אוה םחתמה יכ י. גסר:

 2 ומכ .הליעפמ איה .הליעפמ תשר קר אוה ס"נתמה .סכנה תלעב איה

 3 התוא לעפתל ול ןתונ ,אמגודל ,הריד והשימל ריכשמ התא ,אב התאש

 4 , ףיסוהל ךירצ אוה אל .הרידב רדח ףיסוהל ,תושעל הצור התא רחמו

 5 .רדח ףיסומ התא

 6 ףסכ הבוג םג התא ךכ רחאו היצקרטא לש ירוביצ ףסכב לוהינ הז א. צורף:

 7 זאת אומרת .תאזה היצקרטאהמ תונהילו סנכיהל םיצורש םיבשותהמ

 8 עקרק דיגנ ,באשמ םיס"נתמה תשרל תדמעה התא ובש בצמה אל הז

 9 ,ךלש םיפסכהמ הפ יחתפת .יקוא תרמאו

 10 ם ה רשוכה רדח לש ץופיש אמגוד םתס .םמצעב םג םיחתפמ םה ,ןוכנ אל :י. גסר

 11 .ושע

 12 ,רוביצה יפסכמ לקש וןמילי עבר עיקשנ ונחנא רמוא התא לבא א. צורף:

 13 וא לועפתב וישכע הפ עיקשמ אל התא ,תיתשתב עיקשמ התא לבא י. גסר:

 14 .והשמב וא תודייטצהב

 15 .הסינכב ףסכ דוע םלשי אל אוה ונממ הנהיי אל בשותהש תיתשתה א. צורף:

 16 םלשמ אוהש םוכסב ,ךפיהה ,רתאל סנכנ רבכ אוה םא ?זאת אומרת המ י. גסר:

 17 .היצקרטא דועמ הנהיי אוה םויה

 18 ,םיס"נתמה תשרש המל לבא ,ןכ א. צורף:

 19 תויצקרטא יגוס 8 ,אמגוד םתס רמולכ ,ול תתנ וישכע הפ התא ,ךפיהה י. גסר:

 20 תא וישכע חקול התאם אלומר כ .םיגוס 6-ל םויה םלשמ אוהש ריחמב

 21 .רתוי לבקמו רבותו דאשלם מ אוה ,ןויגיהה

 22 ,ןיקצומ בשותל םג ןתונ התאש רמוא הז לבא א. צורף:

 23 .םיבשותל םירזוח םינלבק הפ ומלישש םילטיהה יפסכ .ולש ופזה מכס י. גסר:
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 1  .תויצקרטאהמ תונהיל ידכ ףסכ םלשל ךירצ אוה לבא ,ןכ א. צורף:

 2 .תויצקרטא רתוי לבקמ ,ףסכ ותוא םלשמ אוה לבא י. גסר:

 3 ,ונלש היארב תוחפל ,ןיקתה בצמה לבא ,אל א. צורף:

 4 ?המש י. גסר:

 5 ,יחוור אוה הככ םגש קראפ יחה ,םיס"נתמה תשרש הז א. צורף:

 6 .ךלש םחתמ הז ,ךלש הנבמ הז לבא י. גסר:

 7 םניח ןתונ התאו קראפ הזיא הפ תמקה התא וישכעש אל הז לבא ,ןכ א. צורף:

 8 .סנכיהל םיבשותל

 9 ?הז לש תינכותה תא תיאר התא ?היצקרטא הזיא עדוי התא ?המל י. גסר:

 10 ,לקש מיליון עבר הפ עיקשהל ךלוה התא רמוא ןיידע התא א. צורף:

 11  .ןכ י. גסר:

 12 .ףסכ םג םלשל וכרטציש םיבשותהו א. צורף:

 13 .ךפיהה .הרומת רתוי לבקי אוה םויה םלשמ אוהש המ םלשמ אוה .אל י. גסר:

 14  .םלשמ ןיידע אוה לבא א. צורף:

 15 .הרקמ לכב םלשמ אוה ר:י. גס

 16  .קפיכה לע א. צורף:

 17 .קראפ יחל םולשתה תא לטבל וישכע תטלחה אל י. גסר:

 18 .קראפ יחה לש םיחוורהמ אל המל רמוא ינא לבא א. צורף:

 19  .ולש תויוטשה תא עומשל לוכי אל ינא ,בוט ע:”ח. צורי, רה
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 1 .ונלש תיתשת הז ,אל ,אל י. גסר:

 2 ך ירצ ןמזה לכש רבד הז תויח ןג ,דחא רבד טלוק אל התא .יתסנכנש ודיגת ע:”ח. צורי, רה

 3 ותוא תאו ףוק ותוא תא תוארל םעפ דוע םדא ןב אובי אל .ותוא שדחל

 4 ת ושדח תויצקרטא ויהי אל םא ,שדחל ןמזה לכ םיבייח .סוס ותואו רומח

 5 ל ע אקווד רבדמי נאו .רתוי ואובי אל םיימעפ ,םעפ ועיגהש הלא זא

 6  ,ןיקצומ יבשות .ןיקצומ יבושת אל ,ץוחבמ יםשנא

 7  .יל רסח המ ךל דיגא ינא .ןיבמ יקסעה לנויצרה תא ינא א. צורף:

 8  .תשפוטמ תרחא הלימ לכ .סיטרכ ותוא לע הרומת רתוי הז רבד לש ופוסב א. רוטמן: 

 9 םאש םיפוצ ונחנא רמואו אבשף אקסל ד הפ האור ינא תרדוסמ הרוצב א. צורף:

 10 יפצמ האצותכ וחיוורי ןיקצומ יבשות זא לקש מיליון עבר עיקשנ

 11 ,עגרכ הרוקש המ לבא .ףסכ X םירקבמה

 12 הצור ינא .ןיקצומ יבשותמ קר יח אל תויח ןג ,ןיקצומ יבשות אל הז ע:”ח. צורי, רה

 13 תופוקתב םיעיגמ ויה אל הביבסהמ ונלש םידוד ינבה םאש ךל דיגהל

 14 ,תומיוסמ

 15 .עדוי ינא ,םיכסמ ינא הז א. צורף:

 16  ,בוט בישקת ע:”ח. צורי, רה

 17  .עדוי ינא הז תא לבא רף:א. צו

 18 תא םיטשופ ונחנא ןיקצומ יבשות םע .לגרה תא םיטשופ ונייה זא ,אל זא ע:”ח. צורי, רה

 19  .לגרה

 20 ?יחוור אוה קראפ יחה ילש הלאשה לבא ,אל א. צורף:

 21 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 22 ?יחוור קראפ יחה א. צורף:
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 1 .לא יודע ינא .אלש בשוח ינא .אל ע:”רי, רהח. צו

 2 ,עדוי ינאש הממ א. צורף:

 3 םג עדוי התא ?המ עדוי התאו ,תולודג ךכ לכ ןה תואצוהה .אלש בשוח ינא ע:”ח. צורי, רה

 4 ?יחוור אל אוה יתעדל המל

 5 ?המל א. צורף:

 6 .םולכ וב םיעיקשמ אל םג ,יחוור אל אוהש ללגב יחוור אל אוהש קר אל ע:”ח. צורי, רה

 7 קזלתח ןמזה לכ ךירצ רבד לכ .תועיבצ םישוע אל ,םינוקיתעושים  אל

 8 ןמזה לכ רבדמ התא א תקופה לדבר.ל ללכב הז וישכע .קזחתל ףסכ ןיאו

 9 םע וישכע .הנורוקה אשונב ריעב הרושאול מה קל אובל םוקמב תויוטש

 10 ן ורטאיתה .םייחוור םלוכ .,יחוור דואמ אוה הנורוקה לש םישדוח 4 ,3-ה

 11 התא ?רגסנ ולשהכ ןיבמ אל התא .םייחוור םלוכ ,תיחוור הירפסה ,יחוור

 12  ?לקש ןיאש ןיבמ אל

 13 .רושק אל הז לבא א. צורף:

 14 .רושק הז ?רושק אל הז המ ע:”ורי, רהח. צ

 15 .רושק אל הז א. צורף:

 16 ת א חקול תייה זא גוגמד אלו יניצר תויהל תחא םעפ הצור תייה התא םא ע:”ח. צורי, רה

 17 התא הפיאמ ,האורו ס"נתמה לש ביצקתה תאו ירייההע לש ביצקתה

 18  ?ףסכה לכ תא איבנש הצור

 19 השדח חורמ רוטקריד ךירצש ומכ הנממ תייה יניצר תייה םא ,םייח א. צורף:

 20 .םיס"נתמה תשרב ןיקצומב

 21 ת צעומב רוטקריד אוה םויה ?הלאש ךתוא לואשל יל רתומ לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 22 םוי לכ התא ?העירייה לש ביצקתב רבד םוש ןיבמ אל אוה המל ?ריעה

 23 בוט יכה טסופה הז הלאוו .הז ונת ,זוחא 50 ונת ,םניחב ונת טסופ איצומ

 24 קלחת ,בוטה התאו ןתונ אלש ערה ינא ,םיצעה לעל דג ונלש ףסכה ,ךלש
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 1 .קלחל יל היהו  יאוולה .ףסכ

 2 ,תוריחבב ןמטור היה ףסכ הפ קליחש ידיחיה א. צורף:

 3 םלשל םיכירצ ונחנאו ךלה והשמ רוגסיש ותוא ונמש םכלש רוטקרידה י. מרקוביץ:

 4  ?םתעמש ,טסופמוקב לקש ףלא 50 .לקש ףלא 50 ,ףסכ

 5  ?דעב ימ י. גסר:

 6 יפיוא רוצה שאת תחלהש הרבעש םעפ רמא רבנע ,הנירמ 'בג בגא ךרד ע:”הח. צורי, ר

 7 ד ע .והשמ וא ליימיא ו לשלוח על זהנממ ונשקיב ונחנאו הדעווב ותוא

 8  .ךתעידיל קר ,חלש אל אוה םויה

 9 .חלש אוה מ. רחמימוב:

 10  .חלש אל אוה ע:”צורי, רהח. 

 11 .ילא קתוע םע ךילא חלש מ. רחמימוב:

 12  .חלש אל אוה ע:”צורי, רה ח.

 13  .קתוע יתלביק ינא ,חלש אוה מ. רחמימוב:

 14 .ךישמת ,ונ האלה ,בוט .הלביק אל איהו הילא עהנה זה מגי ע:”ח. צורי, רה

 15  ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ י. גסר:

 16 .ונניא ינא ,ענמנ ינא ע:”ח. צורי, רה

 17 .ונניא התא י. גסר:

 18  יחה  םחת מב םידקו נ םילי יא  םחתמ   תמקה  ר"בת  תחית פ .10 ףיעס

 19 י ל לכ חו תיפ ןרק ןומימ תורוקמ  .₪ 250,000  ךסב  קראפ

 20 ף תתשה  אל / ענמנ  ירוצ םייח  ע"הר , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ



51 
  ית מוצקין ריית קיעיר

 2020  ביולי 1                                                      08/20 יין מן המנ בת מועצהשיי

 1 

 2 .₪ 000,07 ךסב 'ב ןוירוג ןב ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .11

 3 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ

 4 .₪ 000,05 ךסב ןמציו הרו ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .21

 5 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ

 6 .₪ 000,05 ךסב סיקרנ ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .31

 7 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ

 8 .₪ 000,05 ךסב תינלכ ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .41

 9 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ

 10 םוימ 02/50 'סמ הצעומ לוקוטורפמ 41 'סמ הטלחה לוטיב .51

 11 ןג ץופיש 0202.3.4

 12 ₪ 000,07 ךסב עבשילא

 13 .₪ 000,06 ךסב עבשילא ןג ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .61

 14 סיפה לעפמ :ןומימ תורוקמ

 15 0202.3.4 םוימ 02/50 הצעומ לוקוטורפמ 51 'סמ הטלחה לוטיב .71

 16 ידג ןיא ןג ץופיש

 17 ₪ 000,07 ךסב

 18 0202.3.4 םוימ 02/50 הצעומ לוקוטורפמ 71 'סמ הטלחה לוטיב .81

 19  'א הלופ ןג ץופיש

 20 ₪ 000,07 ךסב

 21 0202.3.4 םוימ 02/50 הצעומ לוקוטורפמ 31 'סמ הטלחה לוטיב .91

 22 'א סריפ ןג ץופיש

 23 ₪ 000,07 ךסב

 24 םיצופיש תחיתפל םירושיא השעמל הז 19 דע 11 ףיעס ,וארת .11 ףיעס י. גסר:

 25 תא ונכדע יכ תומדוק תוטלחה לוטיבו סיפה לעפמ יפסכמ םינגב

 26 השקמכ הכול לע עיבצהל רשפא 19 דע 11-ז בואו נעשה מא .םימוכסה
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 1 לם בעד.וכ ?דעב ימ ?תחא

 2 ?םינפב ויה החיתפ רושיאו הטלחה לוטיב .עגר ,עגר א. צורף:

 3 ונלטיב זא ןטק םוכס היהשכ ,ףוסב ונצפיש אל לשמלש הלאכ שי .אל ,אל י. גסר:

 4 70,000 ונתנ אמגוד םתס ,וננכת אמגודל .םירחא תומוקמל הז תא ונבסהו

 5 ויה ראשהו םימיוסדברים מ קר ונפלחה יכ והשמו 20 הלע הז לעופב לבא

 6 היה לבח, רחא יביצקת ףיעסמ הז תא ונחקל ונחנא ףלא 20-ב זא ,רדסב

 7 ,הזכ םוכס לע סיפה לומ םיחוויד לש ךילהתל סנכיהל ,לכ תא דבאל ונל

 8 לוטיב םימעפל האור התא זא .םירחא תומוקמל הז תא ונבסהו ונחקל זא

 9 .לוממ עיפומ אל אוה לבאל שמל ידג ןיע ןג לש

 10 ביצקתמ ,ןגל ןגמ הלאה תוטסהה תא ,שדחמ רשאל ךירצ אל התא הזו א. צורף:

 11  ?ביצקתל

 12 האור התא הז ללגב ,ראשה ןיב רזפתה לשמל ידג ןיע .רשאמ ינא ,אל גסר: י.

 13  .םלוכ ?םלוכ וב, מי בעד?ט .לוטיב הפ האור התאו םירחא םימוכס

 14 ל יעל    11-19 םי-ר"בת

 15 ד חא  הפ , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 16 .םוקמהמ םואנ יתשקיב ינא .עגר י. מרקוביץ:

 17  .הצור התא ףוסב .ונמייס אל ,רדסב ע:”ח. צורי, רה

 18 .םילוקוטורפה ינפל הז ,אל י. מרקוביץ:

 19 .והשמ םכל דיגהל הצור םילוקוטורפה ינפל ינא זא ?םילוקוטורפה ינפל ע:”רי, רהח. צו

 20 רשק ילבש בשוח ינא םכלש רדסל תועצהה לכל דובכה לכ םע ,ה'רבח

 21 הנורוקשה רוביצל רידחהל תוסנל הפ םיכירצ היצילאוקלו היציזופואל

 22 ,םישנא םע שגפנ ינא .הנורוק ישיחכמ טושפ םהש םישנא שי .המלענ אל

 23 םישבול אל ,הנורוק ןיא ?שארב ונל לבלבמ התא המ לע יל םירמוא
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 1  .םולכ אל ,תוכסמ

 2 והשמ לספר לכם הצור קר ינא בגא ךרד ,םואתפ םא רקובב רחמשכ זא

 3 ,ק'צרוק ןגב תעייס תחא תיאשנ התלגתה םויה ,םיעדוי אל םתא ילואש

 4 תא ושעיש דע רפסה תיב תא ומימדה םייתניבו תעייס איה לבא ,הנטייקב

 5 .,ש דעו ,ש דעו ,ש דעו תוקידבה

 6 תא אלו הנידמה תא אל ,ןיקצומ תא אל הבזע אל הנורוקה זאת אומרת

 7 תויהל הצר זוזמםוחנ ןשאדוכ .תויראח ירסח טושפ םישנא שי .םלועה

 8 ךיא םייניע וחתפ םלוכ זא ולש האצמה ,אלו לא היוש יםרבד םסרפו ןואג

 9 .האולחת שי ןיקצומבש כול להיותי זה

 10 קראפל ךל .הכומנ ךכ לכ איה האולחתהש אלפתמ ינאש םכל רמוא ינא

 11 אבס ,םידלי ,םירוה תורשע ,ןשב לאגי קראפל ךל ,הזכ קראפל ךל ,הזכ

 12  .םולכ הרק אל וליאכ ,דחא ףא .הכסמ םע אל דחא ףא ,אתבסו

 13 .הז תא ףוכאת א. צורף:

 14 םינתונ אל ,המ ךל דיגהל הצור אל ינא ךלש הנידמה .לוכי אל .לוכי אל ע:”ח. צורי, רה

 15  .תוח"וד תושעל רושיא ונל םינתונ אל ?תירבע ןיבמ אל התא .רושיא

 16  ?קראפ רגוס התאש ךמצע ךתעד לע טילחהל הימונוטוא ךל ןיא א. צורף:

 17 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 18 ,ןוכנ ?קראפ רגוס התאש טילחהל הימונוטואה תא ךל ןיא ,לוכי אל התא א. צורף:

 19 לוכי אל התא לבא .םדא ןב םש ביצהל ילוא ,רוגסל ,הזב עיקשהל ךירצ

 20  ?קרפא רגוס התאש הנידמ רושיא ילב טילחהל ךמצע תעד לע

 21 וישכע ינא לבא .הארוה רותב עיגי דואמ רהמ הזש בשוח ינא לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 22 .השוע הז המ םיניבמ אל ,םיטלוק אל םישנא ,םישנאה לא רבדל הצור

 23 העירייה .לאוש ינא תוניצרב ?והשמ דוע ךתוא לואשל לוכי ינא זא א. צורף:

 24 הנורוקה איה הלש תמדוקהש סל 'פורפ וא סל ר"ד לש האצרה תמסרפמ

 25 .ןונגסב והשמ וא תעפש דוע םתס איה
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 1 רותב ותוא וחקל ללכב םייקתה הז םא ,וחקל יתוא לאוש התא םא ע:”ח. צורי, רה

 2  .טסיפאדנטס

 3 .םיסיטרכ םמוכרי א. צורף:

 4 לכ תא ריבעמ לכ םדוק םדא ןבה ,ןייצל בושח לכ םדוק ,ה'רבח ?המל י. גסר:

 5 .סיכל הז תא חקול אל אוה ,הז תא םרות אוה ,עמש תתומעל ףסכה

 6  .ןעוט ינאש המ אל הז א. צורף:

 7 האצרהל תאזה הנמזהה תא ותיא ונרגס ונחנאשכ ,ינש רבד .שנייה ,שנייה י. גסר:

 8 ונמכיסו הז לע םירוביד ויה אל ,ינש לג דוע היה אלשכ היה הז תאזה

 9 .םולשת ילב זה תא לטבנש כול להיותי ונחנאש ותיא

 10 ,םיבשותל דיגהל תחא דיב לוכי אל התא .ןמזה הז ילוא  ?ונ א. צורף:

 11 ,לכ םדוק ע:”ח. צורי, רה

 12 .םינמז תוחול שי ,תויבלש וליאכ שי י. גסר:

 13 ןיב רשק ןיא לבא רמוא אוהש המב והשמ שיש כול להיותי ,בישקת ,דחא ע:”ח. צורי, רה

 14 םיכירצ םהו קוחצ אל הזש ןיבהל םיכירצ םישנא ,םדא ןבה .ינשל דחא

 15 הנייגיה םע תויהלו קחרמ רומשלו חיגשהל םיכירצ םהו תוכסמ םע תכלל

 16 הרקי םולשו סח םאש ףוסבו .בטלוויזיה ונל םימפמפמ םויה לכש המ לכו

 17 אל ינא ,ודיגיו םייניע וחתפי אלש ,ץופקת םילוחה תומכו והשמ הפ

 18 הפ ויהי םא .ןיקצומל םתוא יתאבהו םילוח םע םיסובוטוא 10 יתנמזה

 19 .ספ םימש טושפ םבישותהמ לודג קלחש ללגב קר הז םילוח

 20 ובש רתאב ןוטרס םלצת ,ךילא םהיניע תא םיאשונ םיבשות הברה ,םייח א. צורף:

 21 תרמאש המ תא קוידב דיגהלו סל 'פורפ לש הקלפל הנמזהה המסרופ

 22 .ךממ הז תא עומשל םיכירצ םיבשות ,וישכע

 23 םיבשותהש חוטב אל ינא ,דובכה לכ םע ?והשמ ךל דיגא ינאש הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 24 העשב ,שולש העשב הז תא םיעמוש םיבשות .ינממ הז תא עומשל םיכירצ
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 1 בושח רתוי ינא .םויה לכ .רשעב ,הנומשב ,שש העשב ,שמח העשב ,עברא

 2  .ןכ ,םירוספורפה לכמ

 3 תרמא התאש המל ךשמהב .רמוא התאש המ תא ךישמהל הצור ינא ץ:י. מרקובי

 4 יתיארו ישיא ןפואב עדוי ינא לכ םדוק .ילש אשונל ךכ רחאו הרעה

 5 םישנא האור אוהשכ זירכמ בגא ךרד הזירכב ינוריעה דקומה יתעמשו

 6 אנם ישנאל עידומ קראפ שיש םוקמ לכב ,הזיא הנשמ אל ,םיקראפב

 7 .תוכסמ שובחל אנ ,תוכסמ שובחל

 8 ,הלאכו רפבתי ס לש פאצוו תוצובק ינימ לכב בגא רעוכמ רתוי רבד יתיאר

 9 הפ שי ,ה'רבח םיעידומש ומכ םידמחנ תויהל םיצורש םירוההמ קלח שי

 10 םיחקפ םיעידומ .רהמ ועסת לא וישכע ,רמה ועסת לא הפ ,וטאת רטוש

 11 .הזכ קחשמ ןמ שי .תוכסמ ומישת חטשב

 12 םישנאה ןיבמ שי ,םילימ רחוב ינא ,דיגהל הצור ינאש ףסונ רבדו

 13 וא בבותסמש ,םש עגרכ דיגא אל ינא ,הזה םורופב הפ םיבשויש

 14 ,איהו הכסמ אלל םימעפ טעמ אל דמברב תבבותסמ

 15 םש תשגופ איהש דחא לכל הכסמ אלל דיגהל הלוכי אל איה ,בישקת ע:”ח. צורי, רה

 16 םע זא .בגא ךרד השוע איהש המ הז .רהוס תיבל סנכנ ינא םיימוי דועבש

 17 .הכסמה תא הדירומ איה זא התוא וניבי אל םה הכסמ

 18 ,רבדמ ינא ימ לע עדוי התא זא י. מרקוביץ:

 19 .רבדמ התא ימ לע עדוי ינא ע:”ח. צורי, רה

 20 איה זא ,הל תפכא אלו הל םיריעמו דמברב הכסמ ילב תכלוה פיצנירפבש י. מרקוביץ:

 21 .תוכסמ םע הפ ונחנאו ,אמגוד

 22 דואמ רבד רמול הצור ינא ,םוקמהמ םואנ הקד לש ילש בעניין ינא לבא

 23 ל"הצ ילגב הבתכ הייתה ,יתמ רכוז אל ינא ,םושלש וא לומתא ,טושפ

 24 יבחרב םיילאיצוסה םידבועה לש הלודגה הנגפהב ךומתל הדעוי השעמלש

 25 .ץראה

 26 ןיב ,תושיואמ אלש םיילאיצוס םידבוע לש תורשמ ףלא ץראה יבחרב שי
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 1 ןיב .םירחא תומוקמ ינימ לכו ןופצב ,םורד םיבושי ינימ לכ ונייצ רתיה

 2 .תרחא וא וז הביסמ ןיקצומ תירק םג הניוצ רתיה

 3 ,רשיבא יקיצ ול םיארוק ,עגרכ הפ בשוי ,הפ רגש דחא ןטלרש שיו היה

 4 זוחא 35 ןיקצומ תירק לש ןטקה הזה קיספה תא ,ןותנה תא חקל

 5 .לודג רופיס הזמ השעו םישיואמ אל םהש םינקתהמ

 6 לע שויאל זרכמ אצי ץרמ וא ראורבפ שדוחב ,דחא רבד קר רמול הצור ינא

 7 ,םייעובש ינפל ,פני חודשל .םתוא הרצע הנורוקה ברה ונרעצלש םינקת 9

 8 הלאה םינקתה תא אלמל םיוקמו נחנאש עגרכ ףסונ זרכמ אצי השולש

 9 .ושגישלה עם אנשים אה

 10 םע ,תושעל הסינ ןטלרשהש המ עדוי ינא ,הזה רופיסהמ בושח רתוי לבא

 11 תקלחמש המל תונייטצה תדועת הפ שי םכל רמול הצור ינא הזה רבדה לכ

 12 ילב ,רוסחמ םע הנורוקה תפוקתב התשע ןיקצומ תירק לש החוורה

 13 ,רץמחלקה שעבדה בכל האה .תונייטצה תדועת ,םידבוע םע ,רוסחמ

 14 .ימ םעטמ תגיד ע:”ח. צורי, רה

 15 ?המ .ץראב תובוטהמ י. מרקוביץ:

 16 ?ימ םעטמ ע:”ח. צורי, רה

 17 םיתורישב החוורהו הדובעה דרשמ ,הפיח תפנ ,ןופצו הפיח זוחמ םעטמ מרקוביץ:י. 

 18 ,ןטלרש םושש ,הקלחמל הרקוה יבתכמ ,םיבתכמ דוע הפ שי .םייתרבחה

 19 החוורה תקלחמ ,רבד םוש רוזעי אל ,רשיבא יקיצ ול םיארוק םא םג

 20 .הב ךרבתהל קר םיכירצ ונחנאו תראפתל איה ןיקצומ תירקב

 21 תא וריכיש ןמזה עיגה םישנאהש םייסא ינא הזבו רמול הצור ינא הפו

 22 ידכ התא ימ ואריש המלצמל ךלש ףוצרפה תא הארת ,הזה ןטלרשה

 23 ,תוועמ ,ץוצמק חקול םדא ןב ותוא .השוע הזה םדא ןבה המ ועדיש

 24 אלש רעוכמ יכה דצה תא איבהל הסנמו םירופיס רפסמ ,םייניע תזיחא

 25 הדות .ןטלרש רשיבא יקיצ ,ךתוא ריכי רוביצהש יאדכ זא .רוביצל םייק

 26  .הבר
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 1  ?והז .בוט ע:”ח. צורי, רה

 2 :םילוקוטורפ רושיא .02

 3 0202.6.3 םוימ 02/30  םיפסכ תדעו לוקוטורפ -

 4 0202.3.5 םוימ   םיכמתנ  םיפוגל ביצקת  אש ונב השיגפ םוכיס -

 5 ת וככ ס תנק תהו הקפסא ר בדב הט לחה תלב ק – 02/81 זרכמ לוקוטורפ -

 6 0202.6.3 םוימ ןיקצומ תי רקב סובוטואל  הנתמה

 7 םי ד לי י נגל טוהיר תקפסא  רבד ב הטלחה  תלבק – 02/91 זרכמ לוקוטורפ -

 8 0202.6.81 םוימ ןיק צומ תירקב

 9  .םילוקוטורפ רושיא י. גסר:

 10  .יקוא ?דעב ימ .םילוקוטורפ רושיא ע:”ח. צורי, רה

 11 ל י על טרופמ  םילוק וטורפ רושיא  .20 ףיעס

 12 ד חא  הפ , דעב וע יבצה ה צעומה יר בח לכ

 13 .הרמגנ הבישיה

 14 הבישיה ףוס


