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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1  05.02.2020תאריך     עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

02/40 'סמ המנייןפרוטוקול ישיבת מועצה מן     2 

פ "תש טבשב 'י, 0202 ראורבפב 5ד',   יוםב    3 

 4 

 5  משתתפים:

 6 ראש העיר  -  מר חיים צורי •

 7 עירה מ"מ וסגן ראש -  מר עומר זוהר •

 8 סגן ראש העיר  -  מר מנשה צורף •

 9 העיר סגן ראש -  מר אבי רוטמן •

 10 העירמשנה לראש  - יוסי מרקוביץ רמ •

 11 לראש העיר משנה -  מר יוסי פדידה •

 12 חברת מועצה -  פפר לעיגב'  •

 13 חברת מועצה -  גב' עדי שושני •

 14 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר  •

 15 חבר מועצה -  מר מאיר דהאן •

 16 ועצה מר חב -  מר יריב ענבר •

 17 חברת מועצה - גב' מרינה רחמימוב •

 18  :וספיםמשתתפים נ

 19 העירייהמנכ"ל  -  ריב גסרי מר •

 20 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ ןבעו"ד  •

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

 22  :םירסח

 23 הצעומ רבח -  רשיבא יבצ רמ •

 24 הצעומ רבח -  ףרוצ יתיא רמ •

 25 הצעומ תרבח -  ן מסור הרפעגב'  •

26 
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 על סדר היום:

 2 5       .ך"נתב קרפ תאירק .1

 3 אלש הצעומ לוקוטורפו 8.1.20 םוימ 1/20 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 4 5     .13.1.20 םוימ 2/20 'סמ המניין  ןמ

 5 ןיקצומב השדח חור תעיס ירבח םעטמ תותליאש .3

 6 עירייה ידבוע דגנכ םייתועמשמ םיעצמא העירייה תטקונ אל עודמ .א

 7 תויתרבחה תותשרב ,קוחל דוגינב תוריחב תלומעתב קלח םילטונה 

 8 5     ?ריעה תצעומ תאילמ  םלואבו

 9 תוקזחא תואלקח זאר תרבח התכז ייהריהע לש םיזרכמ המכב .ב

 10 6    ?תונורחאה םינשה שולשב מ"עב  חותיפו

 11 ןיקצומ תירק תייריע לש םידבועה דעו קינעמ קסע יתב וליאב .ג

 12  רשקתמ םמיע קסעה יתב תוהז תעבקנ דציכו םידבוע תובטה

 13 6        ?דעוה

 14 ןיקצומ תירק תייריע לש םיריעצה זכרמ קינעמ קסע יתב וליאב .ד

 15  זכרמ רשקתמ םמיע קסעה יתב תוהז תעבקנ דציכו  תובטה

 16 6       ?םיריעצה

 17 יתבל התוליעפ םוכיסל תרבוח הציפה אל ןיקצומ תירק תייריע עודמ .ה

 18 8    ?2018-בו 2017-ב התשעש יפכ םיבשותה

 19 ןינבו יבכמ תואפרמ תיינב 939 ר"בת ןומימל האוולהה דועי המ .ו

 20 8   ?25.12.19 םויב ריעה תצעומב הרשואש ,העירייה

 21 בעניין תושדקהה םשרל העירייה ןיב ןתמו אשמה סטאטוס והמ .ז

 22 9   ?(15 ץיבקשורגו 62 קוק ברה) ןמצריבגו רייטש יסכנ

 23 ןוישיר םע התשענ סוטפילקאה קראפב םיסוטפילקאה תתירכ םאה .ח

 24 9       ?תורעיה דיקפ םעטמ

 25 9 ?םתתירכ רחאל םיתרכנש םיצע םע העירייה השוע המ .ט

 26 תצעומב רשוא החותיפש ךוניחה תייצקילפאל וצקוה םיבאשמ וליא .י

 27 9    ?הלש חותיפה סטאטוס והמו 6.3.19 םויב ריעה

 28 תועצמאב לארשי ןעמל םירצונ ןוגראמ ורוי 20,000 ךסב המורת תלבק רושיא .4

 29 זכרמה תוליעפ דודיעל ,תועמשמ זכרמל תדעוימה לארשי-הינמרג דוסיה ןרק

 30  ריעצה רודה ברקב האושה ןורזיכ תלחנהל תויכוניח תויוליעפ רובע
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1  14        .הליהקהו

 2 :ןומימ תורוקמ.₪ 70,000 ךסב "ןיגב" ס"יב הלכה יבחרמ ר"בת תחיתפ רושיא .5

 3 15        .ךוניחה דרשמ

 4  .₪ 3,827,250 ךסב (2.צ.מ) ןובנ 'חרב י"נג 3 תיינב ר"בת תחיתפ רושיא .6

 5 :ןומימ תורוקמ 

 6  ₪ 1,600,000 :רויד ץורמת קנעמ 

 7  ₪ 052,722,1  :ןוכישה דרשמ 

    3,827,250 ₪     15 8 

 9  ךסב (101 שרגמ) ןוסרואינש םחנמ 'חרב י"נג 4 תיינב ר"בת תחיתפ רושיא .7

 3,100,000 ₪.  10 

 11  :ןומימ תורוקמ

 12  ₪ 2,100,000:רויד תודיחי ץורמת

 13  ₪ 000,000,1  :ןוכישה דרשמ 

    3,100,000 ₪          16 14 

 15  18    27.1.20 םוימ לוקוטורפל םאתהב תוכימת תדעו לוקוטורפ ןוקית רושיא .8

 16   12            :םילוקוטורפ רושיא .9

 17 .8.1.20 םוימ 01/20 'סמ םיפסכ תדעו -

 18 / הדעסמ לוהינל תוריכש הזוחב תורשקתה רבדב הטלחה תלבק - 22/19 זרכמ -

 19 .8.1.20 םוימ הפק תיב

 LED 20 תייגולונכטב הרואת יפוג תקפסא רבדב הטלחה תלבק - 26/19 זרכמ -

 21  .8.1.20 םוימ

 22  םינבמב םידומע קוזיחו רוביצ ינבמ ץופיש רבדב הטלחה תלבק - 29/19 זרכמ -

 23 .10.1.20 םוימ ןיקצומ .קב םינכוסמ

 24 תירקב ןורטאיתה ידרשמ הנבמ תבחרה רבדב הטלחה תלבק - 30/19 זרכמ -

 25 .30.1.20 םוימ ןיקצומ

 26 'ץיבלינא 'חרב תותיכ 3 ןב םוי ןועמ תיינב רבדב הטלחה תלבק - 31/19 זרכמ - 

 27 .30.1.20 םוימ ןיקצומ תירקב

 28  ןיקצומ תירקב קראפ יח תרגסמב ןגומ לעפמ תלעפהל םנדא תרבח - 

29 
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 לש היונימ רושיא םויה רדסל תפסות לכ םדוק .המניין ןמש הבישיל רובענ . גסר:י

 3 תשר תלהנהב תושרה םעטמ רוביצ תגיצנכ יול היצרג סויסרג 'בגה

 4 י מ ?ףיעסה תא ףיסוהל מי בעד .רורסיבא יסוי רמ םוקמב םיס"נתמה

 5 ןגס ,ריעה שאר םוקמ אלממ לש העדוה םג שי .םיענמנ 2 ?ענמנ ימ ?דגנ

 6 .רהוז רמוע ריעה שאר

 7 תליחתב ונלביק הצעומב הפו ךוניחה לוועדת הרושק ילש העדוהה ז. עומר:

 8 ןמז רדעיה תצק תמאב ללגב ירעצל .הדעוה ר"וי היהא ינאש היצנדקה

 9 ,ףלחתהל ונממ יתשקיבו 2 'סמ היהש יבא םע יתבשי םינורחאה םישדוחב

 10 לכב וב ךומתא ינאש ול יתחטבהו 2 'סמ היהא ינאו 1 'סמ היהי אוהש

 11 תא תושעל ךישמנ ונחנאו 2 'סמכ יל שיש תובחרה םייפתכה

 12 ,חרוב ינאש יל חלש והשימ עובשה יתארק ,םימוסרפל דוגינבו.םירבדה

 13 ן מז תוחפ תצק יל שי ירעצל טושפ ,םוקמ םושל חרוב אל ינא ,חרוב אוה

 14  .לוכי ינאש לככ ךל רוזעל יבא ךל חיטבמ ינאו ,הנורחאה הפוקתב

 15 (םייפכ תואיחמ)

 16 ?שדח ר"וי רוחבל ליבשב סנכתהל הרומא אל הדעוה מ. רחמימוב:

 17  .הפ הז עבוקש ימ ,אל ז. עומר:

 18 .ריעה תצעומ הז עבוקש ימ ע:”ח. צורי, רה

 19  .ותוא ןמזי ר"ויה ךכ רחא הדעוה ר:ז. עומ

 20 ,וישכע דע ולעש םיאשונהו .יקוא מ. רחמימוב:

 21   .םתוא ךישמי אוה ע:”ח. צורי, רה

 22 .וכישמי ז. עומר:

 23 ?םתוא ךישממ יבא מ. רחמימוב:

 24  .ןכ ר:עומז. 
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1  .2 ?דגנ ימ ?ענמנ ימ ?הפלחהה דעב ימ זא י. גסר:

 2 ך "נתב קר פ תאירק .1

 3 (תולעמל ריש – ך"נתב קרפ תאירק) :ןאהד .מ

 4  הצע ומ לוקוטורפו 02.1.8 םו ימ  02/1 'סמ הצעומ תבי ש י לוקוטורפ רושיא  .2

 5 . 02.1.31 םוימ 02/2 'סמ המניין  ןמ אלש

 6  ,תבישי לוקוטורפ רושיא 2 ףיעס י. גסר:

 7 המידקמו הרוחאמ ביצקתה תא יתכפהו ביצקתה תא ונרשיא .היעב שי ע:”ח. צורי, רה

 8 ךיא ,המ הלאשה .טסופמוקה לש ₪ ףלא 50-ה תא םש האור אל ינאו

 9 ונייה ונחנא ,הפ ונניא םכלש ר"ויהש לבח .םלשנ המ ,םלשנ םא ,םלשנ

 10  .הבושת םיצור

 11 האבה הנש ילוא המדקמ קר הזש ןוויכמו הנשה השענ ילואש בשוח ינא י. מרקוביץ:

 12 .רבד ותוא ראשיי הז יכ 150 םלשנ

 13 ?םלשנש הטלחה הייתה אל לבא מ. צורף: 

 14 בשי אוה ,בייחתה םדא ןבה תאז לכב לבא .הטלחה הייתה אל ,אל ע:”רה ,ח. צורי

 15  ,בייחתהו הבישיב

 16 ,בייחתמש ימ מ. צורף: 

 17  .ךישמנ ואוב ,המידק .הנעי אל דחא ףא זא ונניא אוהש ןיבמ ינא ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 18  .יקוא י. גסר:

 19 :ן יקצומב השדח חור תעיס  ירבח םעטמ תותליאש  .3

 20 קלח םילטונה עירייה ידבוע דגנכ םייתועמשמ םיעצמא העירייה תטקונ אל עודמ  .א

 21 ?ריעה תצעומ תאילמ םלואבו תויתרבחה תותשרב ,קוחל דוגינב תוריחב תלומעתב

 22 תולאשה זא .ןיקצומב השדח חור תעיס ירבח םעטמ תותליאשל רובענ י. גסר:

 23 אלו הלאכ םירקמ לע ונל עודי אל  .תובושתה תא קר ןתונ ינא ,םכינפל
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 1  .עגרכ תוריחב שיש םג ונל עודי

 2 שולשב מ"עב חותיפו תוקזחא תואלקח זאר תרבח התכז העירייה לש םיזרכמ המכב  .ב

 3 ?תונורחאה םינשה

 4 העבראב התכז מ"עב חותיפו תוקזחא תואלקח זאר תרבח 2 ףיעס י. גסר:

 5  .םיזרכמ

 6 תא לשמל עמוש אל להקה יכ ?תותליאשה תא םג אורקל יאדכ ילוא י. ענבר:

 7  .תותליאשה

 8  .תותליאשה תא םג ארקנ ,הללאי ,היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 9 דגנכ םייתעמשמ םיעצמא העירייה תטקונ אל עודמ :הנושאר הלאש י. גסר:

 10 תותשרב קוחל דוגינב תוריחב תלומעתב קלח םילטונה העירייה ידבוע

 11 ו נל עודי אלש איה הבושתה זא .ריעה תצעומ תאילמ םלואבו תויתרבחה

 12  .עגרכ תוריחב שיש ונל עודי אל םגו הלאכ םירקמ לע

 13  .וישכע תוריחב שיש ע:”ח. צורי, רה

 14 ת וקזחא תואלקח זאר תרבח התכז העירייה לש םיזרכמ המכב :2 ףיעס י. גסר:

 15  .םיזרכמ 4-ב וכז תונורחאה םינשה שולשב ?מ"עב חותיפו

 16 ד ציכו םי דבועל תובטה ןיקצומ תירק תייריע לש םידבועה דעו קינעמ קסע יתב וליאב  .ג

 17 ?דעוה רשקתמ םמיע קסעה יתב תוהז תעבקנ

 18 ןיקצומ תירק תייריע לש םידבועה דעו קינעמ קסע יתב וליאב :ג ףיעס י. גסר:

 19  ?דעוה רשקתמ םמיע קסעה יתב תוהז תעבקנ דציכו םידבועל תובטה

 20 תנתמ רקוב תחוראל רבוש טעמל ,קסע יתבב העירייה ידבועל תובטה ןיא

 21  .םידבועה דעו י"ע הנש לכב ריחמ תועצה תוחקלנ .תדלוה םוי

 22 תעבקנ דציכו תובטה ןיקצומ תירק תייריע לש םיריעצה זכרמ קינעמ קסע יתב וליאב  .ד

 23 ?םיריעצה זכרמ רשקתמ םמיע קסעה יתב תוהז

 24 ןיקצומ תירק תייריע לש םיריעצה זכרמ קינעמ קסע יתב וליאב :ד י. גסר:
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 1 ?םיריעצה זכרמ רשקתמ םמיע קסעה יתב תוהז תעבקנ דציכו תובטה

 2 קסע יתבב החנה תוליבחמ היונבה תדלויל הנתמ קלחמ םיריעצה זכרמ

 3  .םזימל ףרטצהל םישקבמה

 4 ?םזימל ףרטצהל לוכי דחא לכ י. ענבר:

 5 ףרטצהל לוכי תדלויל הבטהכ החנה יהשוזיא ןתונש ןיקצומב קסע לכ .ןכ י. גסר:

 6 .םש ותוא םושרנ ונחנאו

 7 ?םיסרטניא ידוגינ םוש ןיאו י. ענבר:

 8  .וניארש אל י. גסר:

 9 ?המ י. ענבר:

 10 .םיסרטניא דוגינ שיש קסע והשזיאב וניארש אל י. גסר:

 11 .שי ןכש בשוח ינא י. ענבר:

 12 ?המ ?םיסרטניאה דוגינ המ .רבד .רבד זא ,ונ ע:”ח. צורי, רה

 13 ?החנה ןתונו הדעסמ ול שיש והשימ דיגנ ריעה תצעומב ילוא שי י. ענבר:

 14 .ןתונ אל אוה לבא :ע”רה ורי,ח. צ

 15 .םיסרטניא דוגינ הפ שיש בשוח ינא י. ענבר:

 16  .תודלויל ןתונ אל אוה לבא ע:”ח. צורי, רה

 17 ?אל המל י. ענבר:

 18 .ןתונ אל אוה יכ ע:”ח. צורי, רה

 19  .ןתונ אוה לבא י. ענבר:

 20  .ונ ,ול הנעת ?החנה תודלויל ןתונ התא ע:”ח. צורי, רה

 21 (דחיב םירבדמ)
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 1 ?תוחנה ןתונ אוהש תאצמה הפיאמ ע:”רה ח. צורי,

 2 .האבה םעפ הז תא םכל איבא ינא י. ענבר:

 3  .םיניינע דוגינל לוועדה הנפנ ,איבת ,היעב ןיא ע:”ח. צורי, רה

 4  .ףסכ רתוי חקול אוה ?החנה השוע התא יתממ ,הדידפ דובר: 

 5 לכ .תוחנה ןתונ התאש וישכע שבלתה אוה ךילע קר ,ךל םלשי םיהולא ע:”ח. צורי, רה

 6  .האלה הללאי .דובכה

 7 י פכ םיבשותה יתבל התוליעפ םוכיסל תרבוח הציפה אל ןיקצומ תירק תייריע עודמ  .ה

 8 ?8102-בו 7102-ב התשעש

 9 התוליעפ םוכיסל תרבוח הציפה אל ןיקצומ תירק תייריע עודמ .'ה ףיעס י. גסר:

 10  ?2018-בו 2017-ב התשעש יפכ םיבשותה יתבל

 11  .םיתבב התוא ץיפנ םיבורקה םימיב שממ ונחנאו הנכוה רבכ תרבוחה זא 

 12 ?התוא תוארל הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 13 .ןכ י. ענבר:

 14 .השקבב .לבא קוחרמ קר ,השקבב הנה ע:”ח. צורי, רה

 15  .םכלש םגו םיבשותה לש םיתב בורקב ,היפהפי תרבוח י. גסר:

 16 .םכלש יטרפה ףסכה תא םיאיצומ הז לע י. ענבר:

 17  .ןוכנ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 18 ,ךכ רחאו םילאוש לכ םדוק מן: רוטא. 

 19  .ונ ,ותוא בוזע .ונ בוזע .ןכ ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 20 )מדברים ביחד(

 21 הרשואש ייההעיר ןינבו יבכמ תואפרמ תיינב 939 ר"בת ןומימל האוולהה דועי המ  .ו
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 ?91.21.52 םויב ריעה תצעומב

 2 העירייה ןינבו יבכמ תואפרמ תיינב 939 ר"בת ןומימל האוולהה דועי המ י. גסר:

 3  ?25.12.19 םויב ריעה תעצומב הרשואש

 4  .הבושתה וזו ,םיעדוי םתייה זא הבישיב םיחכונ םתייה םא תמאב הפ זא 

 5 ן מצריבגו רייטש יסכנ בעניין תושדקהה םשרל העירייה ןיב ןתמ ו אשמה סטאטוס והמ  .ז

 6  ?(51 ץיבקשורגו 26 קוק ברה)

 7 יסכנ בעניין תושדקהה םשרל העירייה ןיב ןתמו אשמה סטאטוס והמ י. גסר:

 8  ?(15 ץיבקשורגו 62 קוק ברה) ןמצריבגו רייטש

 9  .ומוציעב ןתמו אשמהש אוה הסטאטוס זא

 10 דיקפ םעטמ ןוישיר םע התשענ סוטפילקאה קראפב םיסוטפילקאה תתירכ םאה  .ח

 11  ?תורעיה

 12 םע התשענ סוטפילקאה קראפב םיסוטפילקאה תתירכ םאה ,8 ףיעס י. גסר:

 13 ?תורעיה דיקפ םעטמ ןוישיר

 14 תמייק ןרק םע םואיתבו קוח י"פע תישענ ריעב תושרה םעטמ התירכ לכ

 15  .לארשיל

 16 ?תורעיה דיקפ םעטמ ןוישיר הל שי . ענבר:י

 17 ,ל"קק גיצנ תא םיאיבמ התירכ לכ .יאדווב י. גסר:

 18  .והז ,ןכ ול תרמא ,וישכע התא המ ע:”ח. צורי, רה

 19 ?םתתירכ רחאל םיתרכנש םיצע םע העירייה השוע המ  .ט

 20 ?םתתירכ רחאל םיתרכנש םיצע םע העירייה השוע המ י. גסר:

 21  .םוקמב עצבמה ןלבקה י"ע עצבתמ יוניפה 

 22 91.3.6 םויב ריעה תצעומב רשוא החותיפש ךוניחה תייצקילפאל וצקוה םיבאשמ וליא  .י

 23  ?הלש חותיפה סטאטוס והמו
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 ריעה תצעומב רשוא החותיפש ךוניחה תייצקילפאל וצקוה םיבאשמ ולא י. גסר:

 2 ?הלש חותיפה סטאטוס והמו 6.3.19 םויב

 3 ךרד םיפסכ םולשתו םושירב םייתנשכ תודבוע ,תויצקילפא יתש תומייק

 4 םירוהה לומ רישי רשק שי רפס יתבל ןכו 'א תותיכו םידלי ינגל טנרטניאה

 5  .לוקס טרמס תויצקילפא תועצמאב

 6 רשק לש היצקילפא .שדוח 11 ינפל הפ ןמטור עיצהש היצקילפאה אל הז . ענבר:י

 7 .הלאשל הנוע אל התא .םירוהה ןיב

 8  .ונל שיש תויצקילפאה הז י. גסר:

 9 ,םתס הז עיצה ןמטורש המ .רוציקב היצקילפא ןיא זא י. ענבר:

 10  .יתארקהש המ קוידב שי י. גסר:

 11  .הבושת ןתנ אוה ,והז ?ותיא חכוותמ התא המ ע:”ח. צורי, רה

 12 ד()מדברים ביח

 13  .ךיניעב ןח אצומ אל .הבושת תלביק ,שי ע:”ח. צורי, רה

 14  .םידימלתל םירוהה ןיב רשקה תא קזחי הזש תרמא י. ענבר:

 15 )מדברים ביחד(

 16 ?קזיח הז י. ענבר:

 17 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 18 )מדברים ביחד(

 19 ןח תאצומ אל ,הבושת לביק אוה .וישכע ןויד אל הז ,יבא ,החילס יבא ע:”ורי, רהצ ח.

 20 םעפ  ךתוא יתלאשש ןח אצמ אל ייניעב םג .האלה ךישמיש ,ויניעב

 21 דע יל תינע אל םג ,הקיתש םירבושמ ךלש הזה רבחה הפיאמ הרבעש

 22  .םויה
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 ?ימ ?ימ י. ענבר:

 2 אוהו עוריא הזיא רלדנ תיבב םכל היהש רמא ךלש סובה ,םדא ןבה רמא ע:”ח. צורי, רה

 3 המ ,תובושת הז לע יתלביק אל ינא .םכלש עוריאל סנכנו רבע הרקמב

 4  ?תושעל

 5 ?הנעא ינאש הצור התא י. ענבר:

 6 .ןכ ע:”ח. צורי, רה

 7  .השקבב ןופורקימב תונעל הצור ינא לבא י. ענבר:

 8  .הנעת ,השקבב ע:”ח. צורי, רה

 9 ינא הצרת םא ,קובסייפב רורב דואמ טסופ יתבתכש בשוח ינא לכ םדוק י. ענבר:

 10 ,ךל חלשא

 11 ?המש ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 12 ?יקוא .רינ םע ילש רשקה יבגל ולש חסונה תא י. ענבר:

 13 ?המ ע:”ח. צורי, רה

 14 .התא ימ ךל דיגאו ךרבח ימ יל הארה י. פדידה:

 15 ?רינ םע ךלש רשקה המ ע:”ח. צורי, רה

 16 ,תמאב יתייה וישכע דע .הדידפ ,ךל הדות י. ענבר:

 17 ?ךלש רשקה המ ע:”ח. צורי, רה

 18  .עוגר יתייה י. ענבר:

 19  ?עוגר תייה ע:”ח. צורי, רה

 20 )מדברים ביחד(

 21  .רשקה המ ונל רפסיש ,המ תעדל בייח ינא ,ה'רבח ע:”ח. צורי, רה
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 )מדברים ביחד(

 2 .עמשנ ואוב .רשקה המ ריבסהל הצור םדא ןבה ע:”ח. צורי, רה

 3 )מדברים ביחד(

 4 ריבסהל תוירק ביבס צ"רמ ר"ויל ונת .טקשב עגר ויהת שקבמ ינא ,ה'רבח י. מרקוביץ:

 5 ן יא וא רשק שי םא םכל ריבסי אוה .הקיתש םירבוש לש רבח אוה המל

 6  .ונל ריבסת אוב .רשק

 7 )מדברים ביחד(

 8 .השקבב .הפי אל הז .תונעל ול ונת ,ה'רבח ע:”ח. צורי, רה

 9 ן ווכתמ אל ינאו רבדא אל ינא טקש היהי אל םא הרבעש םעפמ הנושב ינא י. ענבר:

 10 .הרבעש םעפ ילש ןורגה תא יתרמג ינא יכ חורצל

 11 חד()מדברים בי

 12 .רבדא אל ינא טקש היהי אל םא זא י. ענבר:

 13 .הםיניבש תורבחה תוהמ המ ריבסהל םדא ןבל ונת ,תמאב ,ה'רבח ע:”ורי, רהח. צ

 14 .האלה ,בוט י. ענבר:

 15 .השקבב .האלה ע:”ח. צורי, רה

 16 .ונירוחאמ הזה סקרקה תא קיתשמ התאש חמש ינאו י. ענבר:

 17 .דיגהל הצור התא תומהבה תא ע:”ח. צורי, רה

 18 .דיגא אל ינא ,אל י. ענבר:

 19 ,תומהב םהל ארק ךלש רבחה ,אל ע:”ח. צורי, רה

 20 .הפל םייס לי מילנכת לא י. ענבר:

 21 .הרבעש םעפב ע:”ח. צורי, רה



13 
 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 )מדברים ביחד(

 2 תירקב בוחרב רבע הקיתש םירבוש לש םדא ןבש ?רפסל לוכי התא המ י. מרקוביץ:

 3 סנכנ אוב ,יפוי הזיא רמא ,םישנא האר םואתפ ,הפק תותשל הצר םייח

 4 דרי זאו .וב ךומתא ינא ואוו ,הפ תויהל ךלוה רשיבא יקיצ ,ואוו .הארנ

 5 דחיב םלטצנ אוב לבא ךתוא ריכמ אלי נא ,הנה אוב רמא הלעמלמ והשימ

 6  .הרק המ וישכע ריבסת זא .קשנתנ םג ילוא ,קבחתנו

 7 )מדברים ביחד(

 8 הל רמא אוה לודגה חאב תאצמנש ןיקצוממ 'בגה ירה ?המל ?המל לבא ע:”ח. צורי, רה

 9  ,המ זא .יקיצל יתרזע ינא שוריפב

 10 .ותוא ריכמ אל אוה יכ י. מרקוביץ:

 11 ,רעשמ ינא ,עמשת לבא .ותוא ריכמ אל אוה ,ןכ ע:”ח. צורי, רה

 12 .תונעל ןכומ ינא י. ענבר:

 13 .הנעת הללאי ע:”רי, רהח. צו

 14  ,ואלפתת .םינש הברה רינ תא ריכמ ינא .יקוא י. ענבר:

 BDS . 15 קהל:

 16 ,קיספא ינא שער היהיש םעפ לכ י. ענבר:

 17  .רדסב .בוט ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 BDS. 18 .לארשי תנידמ אנוש קהל:

 19 ?םתוא איצומ אל התא המל ,ירוצ י. ענבר:

 20  .תוכמס יל ןיא ע:”ח. צורי, רה

 21 ?תוכמס ךל ןיא י. ענבר:



14 
 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 רוסאש רמא יקיצ ,הרטשמב ןנולתת הצור התא םא .הרטשמ אל םה ע:”ח. צורי, רה

 2 חוקיפהש בשוח התא המ ?המ ?ןכ םתואו רוסא יקיצ תא המל .איצוהל

 3   ?הרטשמ הז

 4 )מדברים ביחד(

 5 .םינש הברה ולש רבח אוהש יל רפסל הצור אוה .לבא בישקהל הצור ינא ע:”ח. צורי, רה

 6 ?-ו ונ

 7 .השוב ל:קה

 8 רבח היה אוהש ינפל הברה ,םינש הברה ריכמ ינא רינ תא יתרמאש ומכ י. ענבר:

 9 .הקיתש םירבושב

 10 ים ביחד()מדבר

 11 םא .םתוא קיתשתש וא האלה רובעת .רעטני מצא .הככ רבדא אל ינא ,אל י. ענבר:

 12  .םתוא קיתשת יתוא עומשל הצור התא

 13 ם ביחד(י)מדבר

 14  .ותוא בוזעת .ךישמת .ךישמת ,בטו ע:”ח. צורי, רה

 15  תועצמא ב  לאר שי ןעמ ל םירצונ ןוגראמ  ורוי 000,02 ךסב  המורת  תלב ק רושיא  .4

 16  זכרמה  תולי עפ דודיעל ,תועמש מ  זכרמל  תדעוימ ה לאר שי -הינ מרג דוסיה ןרק

 17 . הליהק הו ריעצה  רודה ברקב  האושה זיכרון תלח נהל  תויכוניח  תויוליעפ רובע

 18 ןעמל םירצונ ןוגראמ ורוי 20,000 ךסב המורת תלבק רושיא 4 ףיעס י. גסר:

 19 תועמשמ זכרמל תדעוימה לארשי-הינמרג דוסיה ןרק תועצמאב לארשי

 20 האושה ןורכיז תלחנהל תויכוניח תויוליעפ רובע זכרמה תוליעפ דודיעל

 21 .דעב םלוכ ?דעב ימ .הליהקהו ריעצה רודה ברקב

22 
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 

 2 תועצמא ב לארשי ןעמל םירצונ ןוג ראמ ורוי 20,000 ךסב המו רת תלבק רושיא 4 ףיעס

 3 רובע  זכרמה תוליעפ דודיעל ,תו עמשמ זכרמל תדעוימה לא רשי-הינמרג דוסיה ןרק

 4 ה ליהקהו ריעצה רוד ה ברקב האושה זיכרון תל חנהל תויכוניח תויוליעפ

 5 דחא הפ דע ב ועיבצה הצעומה ירבח

 6 תורוקמ.₪ 000,07 ךסב "ןי גב" ס"יב  הלכה  יבחרמ  ר"בת ת חיתפ  רושיא  .5

 7  .ךוני חה  דרשמ :ןומימ

 8 תורוקמ .₪ 70,000 ךסב "ןיגב" ס"יב הלכה יבחרמ ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 9 ?דעב ימ .ךוניחה דרשמ ןומימ

 10 ?הלכה הז המ קר רבסה רשפא מ. רחמימוב:

 11 םהש הזיא םהל שיש םידליש הלכה יבחרמל ןומימ ןתונ ךוניחה דרשמ י. גסר:

 12 תוליעפ הככ םהל םינתונ ,םשל םתוא םיריבעמ זא והשמ וא םיישק

 13  ,ךכ רחא םירזוח םהו המצעהו העגרהל

 14 .הרשעה ירדח הז דובר: 

 15 ?דעב םלוכ .םידומילל םירזוח ךכ רחא םהש תאזכ המצעהו הרשעה ,ןכ י. גסר:

 16  .םלוכ

 17 . ₪ 70,000 ךסב "ןיגב"  ס"יב הלכה יבחרמ ר"בת  תחיתפ רושיא -5 ףיעס

 18 דחא הפ- דע ב ועיבצה הצעומה ירבח

 19 .₪  052,728,3  ךסב (2.צ.מ)   ןובנ 'חרב  י"נג 3  תיינב  ר"בת ת חיתפ  רושיא  .6

 20 :ןומימ תורוקמ

 21   ₪ 000,006,1 : רויד ץורמ ת קנעמ

 22   ₪ 052,722,1 :ןוכיש ה דרשמ

   052,728,3 ₪   23 

 24 הז ,ןובנ 'חרב אל הז ,'חרב םידלי ינג 3 תיינב ר"בת תחיתפ רושיא 6 ףיעס י. גסר:

 25 וניניש ונחנא ,ןומימ תורוקמ .₪ 3,827,250 ךסב (2.צ.מ) "ןובנ" רפס תיבב

 26 דרשמו מיליון 1,6 רויד ץורמת קנעמל תושר קנעממ ןומימה תורוקמ תא
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 .דעב םלוכ ?דעב ימ .₪ 1,227,250 ןוכישה

 2 .₪  3,827,250 ךסב (2.צ.מ)  ןובנ 'חרב י"נג 3 תיינב ר"ב ת תחיתפ רושיא -6ףיעס

 3 דחא הפ- דע ב ועיבצה הצעומה ירבח

 4 

 5 ךסב  (101 שרגמ)  ןוסרואינש ם חנמ  'חרב  י"נג 4  תיינב  ר"בת  תחית פ רושיא .7

000,001,3 ₪.   6 

 7 :ןומימ תורוקמ

 8   ₪ 000,001,2 : רויד תודיח י ץורמת

 9   ₪ 000,000,1 :ןוכיש ה דרשמ

   000,001,3 ₪   10 

 11 שרגמ) ןוסרואינש םחנמ 'חרב םידלי ינג 4 תיינבל ר"בת הז ,ל"נכ 7 ףיעס י. גסר:

 12 .ןוכישה דרשמו רויד תודיחי ץורמת :ןומימ תורוקמ .מיליון 3,1 ךסב (101

 13  .דעב םלוכ ?דעב ימ

 14 םינוילימה ?6 ףיעס דעב ימ זא .₪ 052,728,2 הז 6 ףיעס ,6 ףיעסל ןוקית 

 15  .מיליון דוע ץפק זא הפ םיצר

 16 םייתניב .םידליה ינג םע תיארונ הקוצמב ונחנאש םכל רפסל הצור קר ינא ע:”ח. צורי, רה

 17 דרשמ םגש הזמ ץוח ,רבד םוש ןיאו ךוניח דרשמ ןיאו הלשממ ןיא

 18 לטיב הטליקה דרשמ .םיגירחה םידליה לש םיגוחה לכ תא לטיב החוורה

 19 האשרה םימי רפסמ ךות לבקנ אל ונחנא םאו ולש םיביצקתה לכ תא

 20 ונל ורשיאו םידליה ינגב ונל וריכה םהש תורמל ,םידליה ינגל תיביצקת

 21 התא תיביצקת האשרה לבקמ אל התא םא םלצא לבא ,םידליה ינג תא

 22 םייתניב ךלש םיפסכמ ןגה תא תניב םאו .ןגה תא תונבל ליחתהל לוכי אל

 23 הפ ונחנא זא .ףסכה תא ךל םינתונ אל וטשפ םה זא, הז תא םילגמ םהו

 24 לבקתמ אל ירה יכ הזה העניין תא ףוקעל םיכרד ינימ לכב תושעל םיסנמ

 25 ,םינג 6 וא 5 תוחפל לש רסוח םע היהנ רבמטפסב 1-ב ונחנאש תעהד לע

 26 זא האבה הבישיל הז תא איבנש דואמ מקווה ינא .לודגב רופיסה הז זא

 27 דרשמ לש תויביצקת תואשרהב םכל ואירקה ןאכש המ תא ףילחנ ונחנא
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1  .ךוניחה

 2  .דובכה לכ קהל:

 3 (םייפכ תואיחמ)

 4 שאר ,הטושפ אל המחלמהש םכל רמוא ינא יכ דובכה לכ תמאבש ןוכנ הז י. גסר:

 5 םוי המחלמ תאזו ךוניחה דרשמב עוצקמה ימרוג לומ ,םירשה לומ ריעה

 6  .תימוי

 7 .םיקית םירפות םה .המש םיקית םירפות םה קהל:

 8 )מדברים ביחד(

 9 .הזה ףסכה תא דפרטי אל יקיצש קר ,םייח קהל:

 10  .02.1.72 םוימ לוקוטורפל םא תהב  תוכימת תדעו לוקוטורפ ןוקית  רושיא  .8

 11 םוימ לוקוטורפל םאתהב תוכימת תדעו לוקוטורפ ןוקית רושיא 8 ףיעס י. גסר:

27.1.20.  12 

 13 תדעו לש לוקוטורפב יתשפיח ,תפסונ םעפ ,בוש ינא רמול הצור ינא י. מרקוביץ:

 14 יקיצו לקש ףלא 50 לש טסופמוקה לעפמב הכימת לש ףיעס תוכימת

 15 50 הז ,ה'רבח .הז תא ול םינתונ אל םתא המל ןיבמ אל ינא ,שקיב רשיבא

 16 דוע שיש הארנכ ,המדקמ לקש ףלא 350 תויושר 7 לופכ וישכע לקש ףלא

 17 לעופבש טסופמוק לעפמב עיקשהל לקש מיליון ומכ והשמ ,םולשת

 18 ריבסהל ןכומ והשימ .הזה עטקה תא יתנבה אל ינא .ותוא רוגסל םיכירצ

 19 ?יל

 20 )מדברים ביחד(

 21 ?ףלא 50-ה אשונ תא ונל ריבסהל לוכי התא טקש היהי םא ,בירי ע:”ח. צורי, רה 

 22 .יקיצ םשב רבדא אל ינא י. ענבר:
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 .העיסב התא  ?המל ע:”ח. צורי, רה

 2 )מדברים ביחד(

 3 ןהכ רינ םע ולש רשקה לע םכל רפסל ןכומ םדא ןבה .עגר קר ,ה'רבח י. מרקוביץ:

 4  .ולש רבחה רשיבא יקיצ לע םכל רפסל הצור אל אוהו הקיתש םירבושמ

 5 טסופ הלעה רשיבא יקיצ יכ .המל ךל דיגא ינא ,יסוי ,המל ךל דיגא ינא ע:”ח. צורי, רה

 6  .אוה הז ,ינא אל הז רמאו

 7 )מדברים ביחד(

 8  ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ 8 ףיעס ןוקית רושיא ,ה'רבח בוט י. גסר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 ?ענמנ ימ ע:”ח. צורי, רה

 11  ?דגנ ,דעב י. גסר:

 12 .תעמוש אל ינא .םולכ עומשל הלוכי אל ינא מ. רחמימוב:

 13 .8 ףיעס לע לאוש ינא י. גסר:

 14 חד()מדברים בי

 15  .טקש המש שקבמ ינא ,ה'רבח י. גסר:

 16 .והשמ ךתוא לואשל הצור ינא מ. רחמימוב:

 17 ?המ ע:”רה ח. צורי,

 18 ?תאזכ הרוצב ןויד להנל ךל םיאתמ הז חמימוב:מ. ר

 19 יל עירפמ והשימ םאש יל ורמא ,הרטשמב יתרריב ינא ,יעמשת ,ינא המ ע:”ח. צורי, רה

 20 הז ירחאו הריקח ושעי םה ,הרטשמב הנולת שיגאו הרטשמל ךלא ינאש
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1  .הצוחה ותוא ואיצוי םה

 2 .עגר ,החילס מ. רחמימוב:

 3 המ .חוכב םתוא איצוהל לוכי אל ינא זא .יל ורמא הככ ,קחוצ אל ינא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 4 .רטוש אל ינא ?רטוש ינא

 5 (םייפכ תואיחמ)

 6 .הרטשמ אל ינא ,רטוני לא שא ע:”ח. צורי, רה

 7 .רטוש תויהל ךממ יתשקיב אל ינא מ. רחמימוב:

 8 ?תשקיב המ זא ע:”ח. צורי, רה

 9 .טקשב ויהיש שקבתש יתשקיב ינא מ. רחמימוב:

 10 ,םעפ 20-ש תעמש תא לבא ע:”ח. צורי, רה

 11 ,אל םא מ. רחמימוב:

 12  ?אל םאו ע:”ח. צורי, רה

 13 .החילס .רוביצ םיסינכמ אל זא טקש לע רומשל י אפשרא םא ,אל םאו מ. רחמימוב:

 14 ?םכלש העשייה לכ תא רוביצהמ ריתסהל הצור תא המ .הזכ רבד ןיא ע:”רהח. צורי, 

 15 ?רוביצ איצוהל המ ?פה השקיפותיא ?תופיקשה האיפ

 16 דברים ביחד()מ

 17 שקבמ ינאו רדס תושעל המש שקבמ ינא ,רשא .םייסנ ואוב ,ה'רבח בוט י. גסר:

 18 ,דגנ 1 ,ענמנ 1 ?דגנ ימ ?נמנע ימ?דעב ימ 8 ףיעס .יד .םעפ האמ רבכ הז תא

 19  .דעב ראשה

20 
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 8 ףיעס הטלחה

 2 .27.1.20 םוימ לוקוטו רפל םאתהב תוכימת תדע ו לוקוטורפ ןוקית רושיא

 3 ד עב ועיבצה הצעומה יר בח ראש ,1-ענמנ ,1 -דגנ

 4 

 5 : םויה רדסל תפסות

 6  תושרה  םעטמ רוביצ תג יצנכ י ול היצרג סויסרג  'בגה לש  היוני מ רושיא

 7 רורס יבא  יסוי רמ םוקמב םי ס"נתמה  תשר ת להנהב

 8 סויסרג 'בגה לש היונימ רושיא םויה רדסל הלחתהב ונפסוהש ףיעסה זא י. גסר:

 9 םוקמב םיס"נתמה תשר תלהנהב תושרה םעטמ רוביצ תגיצנכ יול היצרג

 10 ?י בעדמ .רורסיבא יסוי רמ

 11  ?בזע אוה  ?המל קר לואשל רשפא מ. רחמימוב:

 12 .השיא ךירצ יכ ע:”ח. צורי, רה

 13 ,יפל השיא ךירצ יכ י. גסר:

 14 .יתעמש אל מ. רחמימוב:

 15  .תישנ הגיצנ םיכירצ דובר: 

 16  .םיפילחמ ונחנא זא ישנ גוציי ךירצ י. גסר:

 17 )מדברים ביחד(

 18   .דעלם בוכ ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ זא .יקוא י. גסר:

 19 :  אשונב הטלחה

 20 תשר תל הנהב תושרה םעטמ רובי צ תגיצנכ יול היצרג סויסר ג 'בגה לש היונימ רושיא

 21 רורסיבא יסו י רמ םוקמב םיס"נתמה

 22  דחא הפ -דע ב ועיבצה הצעומה ירבח
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 

 2 : םילוקוטורפ רושיא  .9

 3 . 02.1.8 םוימ 02/10  'סמ םיפסכ תדעו -

 4  הדעסמ  לוהינ ל תוריכ ש הזוחב  תורשק תה רבד ב הטלחה  ת לבק  - 91/22  זרכמ -

 5 .02.1.8 םוימ  הפק תיב /

 DEL  6  תייגולונכ טב הרואת יפו ג תקפסא  רבדב  הטלחה  תל בק - 91/62 ז רכמ - 

 7   .02.1.8 םוימ

 8  םינבמב  םידומע ק וזיחו רוביצ י נבמ  ץופיש רבד ב הטלחה  ת לבק  - 91/92  זרכמ -

 9 .02.1.01 םוימ ן יקצומ תי רקב םינכוסמ

 10  תירק ב ןורטאי תה י דרשמ הנ במ  תבחר ה רבד ב הטלחה  ת לבק  - 91/03  זרכמ -

 11 .02.1.03 םוימ ןיקצומ

 12  'ץיבלי נא  'חרב  תותיכ 3 ןב םוי ןועמ  תיינ ב רבד ב הטלחה  ת לבק  - 91/13  זרכמ -

 13 .02.1.03 םוימ ןיק צומ תירקב

 14  ןיק צומ תיר קב קראפ  יח  תרגסמב ןגומ לעפמ  תלע פהל ם נדא ת רבח -

 15 שקבמ ינא קר ,םילוקוטורפה לכ תא הפ םכל שי .םילוקוטורפ רושיא  גסר:י. 

 16 לכות םא ,ןורטאיתה ידרשמ הנבמ 30/19 זרכמ לוקוטורפב ריעה שארמ

 17 ,עיבצהל לכונש ,תחא הינשל

 18 ?תאצל ע:”רה, ח. צורי

 19  .םיניינע דוגינה ללגב ,ןכ סר:י. ג

 20 .בוט ע:”ח. צורי, רה

 21 (ןוידהמ אצוי ירוצ םייח רמ)

 22 1 ,ענמנ 1 ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .םילוקוטורפה לע םיעיבצמ ונחנא זא סר:י. ג

 23  .הבר הדות .יקוא .דעב ראשה ,דגנ

24 
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 

 2 :  םילקוטורפ רושיא

 3 .8.1.20 םוימ 01/20 'סמ םיפסכ תדעו -

 4 תיב / הד עסמ לוהינל תוריכש הזו חב תורשקתה רבדב הטלח ה תלבק - 22/19 זרכמ -

 5 .8.1.20 םוימ הפק

 6 םוימ  LED תייגולונכטב הרואת  יפוג תקפסא רבדב הטלח ה תלבק - 26/19 זרכמ - 

8.1.20.  7 

 8 םי נבמב םידומע קוזיחו רובי צ ינבמ ץופיש רבדב הטלח ה תלבק - 29/19 זרכמ -

 9 .10.1.20 םוימ  ןיקצומ תירקב םינכוסמ

 10 'ץ יבלינא 'חרב תותיכ 3 ןב ם וי ןועמ תיינב רבדב הטלח ה תלבק - 31/19 זרכמ -

 11 .30.1.20 םוימ ןיקצומ תירקב

 12   ןיקצומ תירקב קר אפ יח תרגסמב ןגומ לעפמ  תלעפהל םנדא תרבח -

 13 ד עב ועיבצה הצעומה יר בח רתי ,1 -ענמנ ,1- דגנ

 14 

 15 

 16 

 17 לוקוטורפ רושיא

 18 ןיקצומ  תירקב ןורטאיתה ידרשמ  הנבמ תבחרה רבדב הטלח ה תלבק - 30/19 זרכמ -

 19 .30.1.20 םוימ

 20 ה עבצהב חכנ  אל ירוצ םייח קיעה שאר

 21 ד עב ועיבצה הצעומה  ירבח רתי ,1-ענמנ ,1-דגנ

 22 (ןוידל רזוח ירוצ םייח רמ)

 23 םלוכ תוקד שמח תויהל םינכומ םתא םכתא לואשל הצור ינא ,ה'רבח בוט ע:”ח. צורי, רה

 24 אוה םא ,ול שיש םימיה תכורא תורבחה לע ונל רפסי ביריש ידכ טקשב

 25 התא .ןכ ,BDS .הקיתש םירבוש לש ?אוהה ול םיארוק ךיא םע ,הצרי

 26  .בישקנ אובו עגר טקשב היהנ ואוב ,ה'רבח זא ,הללאי ?הצור

 27 )מדברים ביחד(

 28 .המידק .הבישיה תא רגוס ינא זא םיצור אל םתא ,ה'רבח ,אל ,אל ע:”ח. צורי, רה

 29 ןורטאית שי ,אטרון פהיתה לכ תא הפ םכל סורהל ךלוה ינאני מתנצל שא י. ענבר:
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 5.2.2020  בת מועצה מן המניין ישי -קריית מוצקיןעיריית 

 1 ,ןיקצומב בוט רתוי

 2  ?בוט רתוי ןורטאית שי ?רמוא התא המ ע:”ח. צורי, רה

 3 )מדברים ביחד(

 4 .הבר הדות .םייפכ תואיחמ גיע לךמ ע:”ח. צורי, רה

 5  ,יתרמאש ומכ זאקי? וא .ליעפ דואמ עיצי הפ שי . ענבר:י

 6 חד()מדברים בי

 7  .הלעננ הבישיה ,ה'רבח .בוזע ,ה'רבח הללאי בוט ע:”ח. צורי, רה

 8 הבישיה ףוס


