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 3                        עיריית ק. מוצקין ה מן המניןישיבת מועצ

 4 
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 6 

 7  משתתפים:

 8 ראש העיר  - מר חיים צורי

 9  סגן ראש העיר -  מר מנשה צורף

 10 סגן ראש העיר -  מר אבי רוטמן

 11 העירמשנה לראש  -  יוסי מרקוביץ

 12 משנה לראש העיר -  מר יוסי פדידה

 13 חבר מועצה -  מר צבי אבישר

 14 חבר מועצה -  מיכאל ויצמןמר 

 15 הצעומה תרבח -  רפפ הליה 'בג

 16 ועצה מחבר  -  מר יריב ענבר

 17 חברת מועצה -  גב' עפרה רוסמן 

 18 עצהמות חבר - גב' מרינה רחמימוב

 19 חבר מועצה  -  מר איתי צורף

 20 

 21  :משתתפים נוספים

 22 העירייהמנכ"ל  -  מר יריב גסר

 23 יטפשמה ץעויה - הכלמ ןויצ-ןבעו"ד 

 24 ההעיריי תיגזבר  -  גב' נילי רואש

 25 הרכזת ישיבות המועצ -  גב' אורלי גנון

 26 ח"ור -  יבנע רינ רמ

 27 

 28 

     02/10 'סמ מנייןהפרוטוקול ישיבת מועצה מן  

 פ"תש תבטב א"י, 2020 ראוניב 08ביום  ד', 
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 1 :םירסח

 2 חברת מועצה -  גב' עדי שושני

 3 הצעומ רבח -  ןאהד ריאמ רמ

 4 ריעה שאר ןגסו מ"מ -  רוהז רמוע רמ

 5 

      6 

 7 על סדר היום:

 8 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 9 .25.12.19 םוימ 17/19-ו 16/19 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 10 .עירייה רקובמ יתנש יצח יפסכ ח"וד רושיא .3

 11 ס"ע ריעה יבחרב היקשהו הרקב ,םימ תוכרעמ גורדשל ר"בת תחיתפ רושיא .4

 12  .תושרה תונרק :ןומימה תורוקמ .₪ 300,000 

 13 :2019-2022 יתביבס ךוניח אשונב ר"בת תחיתפ .5

 14 : ןומימה תורוקמ 

 15  ₪ 213,240   הביבסה תנגהל דרשמה 

 16  ₪   013,35   תושר תונרק 

 17  ₪ 266,310    כ"הס 

 18  ס"ע 2020 תנשל ךוניח תודסומ תודייטצהו םיצופיש ר"בת תחיתפ רושיא .6

 19   .תושרה תונרק :ןומימה תורוקמ .₪ 1,000,000 

 20 .₪ 500,000 ס"ע סיפה לעפמ עויסב ומקוהש םינבמל ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .7

 21  .סיפה לעפמ :ןומימה תורוקמ 

 22  .₪ 266,550 ךסב 2019-2022 יתביבס ךוניח ר"בת תחיתפ רושיא .8

 23  : ןומימה תורוקמ 

 24  ₪ 213,240  הביבסה תנגהל דרשמה 

 25  ₪   013,35   יללכ ןרק 

 26 ₪ 266,550    כ"הס 

 27 .₪ 329,628 ךסב םיקסע יושיר תמרופר ר"בת תחיתפ רושיא .9

 28 .םינפה דרשמ :ןומימה תורוקמ 
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 1  .₪ 50,000 ךסב םידלי ינגל הלגוג תינכות ר"בת תחיתפ רושיא .10

 2 .סיפה לעפמ :ןומימה תורוקמ 

 3 .₪ 100,000 ס"ע ריעב םיטלקמ ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא .11

 4 .תושרה תונרק :ןומימה תורוקמ 

 5  (תובוחר תלילס) ןיקצומ תירקל רזעה קוחב היבגה תלבגמ תכראה רושיא .12

 6 .1.1.2021 םויל דע ונייהד ,תפסונ הנשל 2009-ה"סשתה 

 7 2008-ה"סשתה (לועית) ןיקצומ תירקל רזעה קוחב היבגה תלבגמ תכראה רושיא .13

 8  .1.1.2021 םויל דע ונייהד ,תפסונ הנשל 

 9 :םויה רדסל תפסות

 10  .₪ 100,000 ךסל ₪ 46,848 ךסמ תינטרפ השגנה 1269 'סמ ר"בת תלדגה רושיא .1

 11  :רשוא  :רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ 

 12  ₪ 46,848  ₪  46,848   ךוניחה דרשמ 

 13 --------   ₪  251,35   יללכ חותיפ ןרק 

 14  ₪ 46,848   ₪ 100,000    כ"הס 

 15 

 16 פ ר ו ט ו ק ו ל

 17 

 18 אשונ ףיסוהל עיבצהל הבישיה תא חתפתש ירחא ,עיבצהל םיצור ונחנא א. צורף:

 19  .םויה רדסל

 20 1269 'סמ ר"בת תלדגה רושיא םוי רדסל תפסות דוע ףיסומ ינא םג הפ זא י. גסר:

 21 כ"הס ,ןומימ תורוקמ .₪ 100,000 ךסל ₪ 46,848 ךסמ תינטרפ השגנה

 22  .דעב םלוכ ?ףיעסה תא ףיסוהל דעב ימ .₪ 100,000

 23  .רדסל העצה תולעהל םיצור םג ונחנא צ. אבישר:

 24 ,םא קודבל יטפשמה ץעויל ןת ,הקד הכח ע:”ח. צורי, רה

 25 ,םינמזה חול תא ,םינמזה תא הל שי רדסל העצה ד ב. מלכה:”עו

 26 .הז תא תולעהל לוכי התא םא ע:”ח. צורי, רה

 27 .םויה רדסל והשמ ףיסוהל .רדסל העצה אל א. צורף:

 28 .םויה רדסל והשמ ףיסוהל צ. אבישר:
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 1 .םויה רדס תא עבוק אל התא ,אל התא ,אל ד ב. מלכה:”עו

 2 ,עבוק אל ינא צ. אבישר:

 3 .הצעומה ר"וי הז םויה רדס תא עבוק ד ב. מלכה:”עו

 4 .תפסות לע עיבצהל םיצור ונחנא א. צורף:

 5  .תפסות לע עיבצהל צ. אבישר:

 6 ?תפסות הזיא ד ב. מלכה:”עו

 7 .םויה רדסל והשמ ףיסוהל םיצור ונחנא א. צורף:

 8 .םויה רדסל אשונ לש צ. אבישר:

 9 .אשונ םויה רדסל ףיסוהל תרמוא תאז םויה רדסל ףיסוהל ,אל ד ב. מלכה:”עו

 10 .ןוכנ צ. אבישר:

 11  ,הזה תא תלביקש םוימ תועש 48 תוחפל שארמ הז תא שיגהל ךירצ הז ד ב. מלכה:”עו

 12 ?וישכע ונעבצהש המו א. צורף:

 13 ?ונעבצהש המ וישכע צ. אבישר:

 14 ?המ ה:מלכ ד ב.”עו

 15 .וישכע צ. אבישר:

 16 רדס תא עבוק אוה יכ ,םויה רדסל תפסות שיגהל תורשפא שי ריעה שארל ד ב. מלכה:”עו

 17 רדסל שיגהל ידכ ךרדה תא ךל שי התא .ףיסוהל לוכי אוה ןכלו םויה

 18 .המניין ןמ אלש העצה וא אתליאש וא םויה רדסל העצהב וא ,םויה

 19 ?אל .עובקל ךרטצי בורה ,שקבל לוכי אוה א. רוטמן: 

 20 .אל ד ב. מלכה:”עו

 21  .אלש רמוא אוה ,אל ע:”ח. צורי, רה

 22 .ריעה שאר הז םויה רדס תא עבוקו ןימזמש ימ ד ב. מלכה:”עו

 23 עגונב רדסל העצהה לע וליפא עומשל םיצור אל םתא זא זאת אומרת צ. אבישר:

 24  .תופצהה אשונ לע ונלש תינכותל

 25 .ןידה המ רמוא ינא ,אל ד ב. מלכה:”עו

 26  .אל ,אל ,אל ע:”ורי, רהצ ח.

 27 .םכתא מעניין אל ד ב. מלכה:”עו

 28  .אל י. גסר:
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 1 אל ,יקיצ ,ןמז ךל היהי םא ,ךכ רחא םיצור ונחנא .השקבב ליחתת ,בוט ד ב. מלכה:”עו

 2 .האלה ,בוט  ?המ ול דיגהל וישכע

 3 

 4 ך"נתב קרפ תאירק .1

 5 .ך"נתב קרפ תאירק ,בוט י. גסר:

 6 (תולעמל ריש תא ארוק) י. פדידה:

 7 

 8 91.21.52 םוימ 91/71-ו 91/61 'סמ הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא  .2

 9  .תורעה ןיא םא ונרמא ,הצעומ תבישי לוקוטורפ רושיא י. גסר:

 10 

 11 עירייה רקובמ יתנש יצח יפסכ ח"וד רושיא  .3

 12 . אצמנ רציז דרשממ רינ .העירייה לש רקובמ יתנש יצח יפסכ ח"וד רושיא י. גסר:

 13 .רינ השקבב

 14 ח"וד הז ,רקובמ ח"וד אל הז ,ול שי םינפה דרשמ .םלוכל בוט רקוב ניר:

 15 השוע אוה יתנש יצחבו יתנש ח"וד לע תרוקיב השוע םינפה דרשמ .רוקס

 16 ח"ודה .םינפה דרשמ חלשש ח"ור י"ע רוקסה ח"ודה תא ונלביק .הריקס

 17 ינועבר ח"ודכ הפו נרשיא ונחנאש ח"ודל םירפסמב קוידב םיאתמ

 18 .בגא ךרד יוניש ןיאו ,םירפסמה תא אירקא ינאו הגיצה שהעירייה

 19 ויהש תורתי הז ,ןזאמה אוה ןושארה ףדה ,תורתי הז :הככ ונל היה זא 

 20 דוע ונל היה ,לקש מיליון 17,4 הפוקב ונל היה זא .30.6 םויל תונוכנ

 21 בורק טסוגואבו ילויב םתוא ונלביק ,ולבקתה םרטש תובצקותמ תוסנכה

 22 31,2-ל םכתסה ףטושה שוכרה הכול ךס ,2,7 םיבייח .לקש מיליון 11-ל

 23  .לקש מיליון

 24 חוטיב יפסכ ,תונרק יוסיכל תועקשה ,קנבב ףסכ דוע ונל היה הזל רבעמ 

 25 היה הזש תובצקותמ תונרק ןומימב תועקשהה תא ונל שיו ₪ וןמילי 86

 26 .₪ מיליון 111 ויה תועקשהה הכול ךס .₪ מיליון 25

 27 ונישע ח"ודה תפוקת ,₪ יוןמיל 15,3 לש ןוערג ונל היה הנשה תליחתב 

 28 מיליון 15,3-ב ונייה הנושארה הנש יצחה ףוסלש ךכ ,₪ ףלא 65 לש ףדוע
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 1 םיר"בתהמ יפוס ןוערג ונל היה 1,7 דוע .ליגרה ביצקתב רבטצמ ןוערג ₪

 2  .₪ מיליון 159 ןזאמה הכול ךס ,תומדוק םינשל

 3 ילויב ונמלישש ,ינוי לש תרוכשמה תא ונל היה תויובייחתהה לש דצב 

 4 וניבגש הנונרא הזש שארמ תוסנכה .מיליון 33 םיקפס דוע .מיליון 11,5

 5 תויובייחתהה הכול ךס .3,4 השנייה תיצחמה רובע הנשה תלחתהב

 6 חותיפה לש אשונהו תונרקב מיליון 37 ונל היה .₪ מיליון 48 תופטושה

 7  .והז .₪ מיליון 71 היה תוולמה סמוע .ןזאמה הז .ףדועב מיליון 48 היה

 8 ףלא 65 לע ןכא םיארמ ,ליגרה ביצקתה לש עוציבה ינותנ 2 ספוטל 4 דומע 

 9 תורחאו החוור ,ךוניח תוימצע ,מיליון 47 הייתה הנונראה .הפוקתל ףדוע

 10 ת וסנכה מיליון 80-ל בורק ונל היה הכול ךס .מיליון 32 ,31 ךרעב דוע ויה

 11  .ביצקתל םאתהב פחות או יותר ,תוימצע

 12 י דרשמ תצק דוע ונל היה .12,4 דוע החוורה ,18,7 ונל ןתנ ךוניחה דרשמ 

 13 םיקנעמ תצק דוע .מיליון 11 ןוזיאה קנעמ ,ףלא 600 םירחא הלשממ

 14  .357 ,תוסנכה מיליון 140 הכול ךס .תוחנה .וןלימי 1,2 םינפה דרשממ

 15 ךוניחל .מיליון 54,6 תויללכה תולועפהו רכש הז זא תואצוהה לש דצב 

 16 תואצוה הכול ךס .15,8 תוחנה ,תוולמ וןפירע הז 6,3 .17,4 החוורב ,45,6

 17  .לקש ףלא 65 לש ףדועל ונתוא איבמ .מיליון 140,292

 18 ועיגה מיליון 28 .הנשה יצחב לקש וןלימי 35 לש תוסנכה ונל ויה חותיפב 

 19 .השעמל תוימצע תוסנכה הז רתיה לכו הלשממ ידרשממ

 20 ח"ודה תפוקתב הכול ךס ,₪ מיליון 50-ל בורק ונל היה האצוהה לש דצב 

 21 לש הנשה תליחתמ תינמז םיפדוע תרתיל ףרטצמ אוה .14,7 לש ינמז ןוערג

 22 הז 4 סטופ .₪ וןמילי 48,5 לש ףדועב ונייה הפוקתה ףוסבש ךכ ,63,3

 23  .םיאשונ יפל חותיפה לש רבד ותוא טושפ

 24 וניבג המכ .זוחא 87-ב םג הפ ונייהש היבגה ןזאמ לש אשונה הז 5 דומע 

 25 בויחה הנשה לכ ץרש ספוט ,6 ספוט .מיליון 43 ףטושהו מיליון 4 םירוגיפ

 26 , תולאש שי םא .והז .רכשה תוגלפתה הז 7 .מיליון 116 הנונראב יתנשה

 27 .השקבב

 28 .םיענמנ ןיא ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .העבצה זא .יקוא ?והשימל תולאש סר:ג י.
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 1 .יקוא

 2 

 3 ס"ע ריעה יבחרב היקשהו הרקב ,םימ תוכרעמ גורדשל ר"בת תחיתפ רושיא  .4

 4 תושרה תונרק :ןומימה תורוקמ .₪ 000,003

 5 יבחרב היקשהו הרקב ,םימ תוכרעמ גורדשל ר"בת תחיתפ רושיא 4 ףיעס י. גסר:

 6 ?דעב ימ .תושרה תונרק ןומימ תורוקמ .₪ 300,000 ס"ע ריעה

 7 ?ריבסהל רשפא צ. אבישר:

 8 לש ריעה יבחרב םימה תויזכרמ תוכרעמ תא םיגרדשמ ונחנא .ריבסא ינא י. גסר:

 9 ם ג ונפלחה ,טקיורפה תא ונלחתה ,טקיורפ ונישע הרבעש הנש .ןוניגה

 10  .10 דוע םיפילחמ ונחנא וישכעו תויזכרמ 10 ומכ והשמ הז ,המוד םוכסב

 11 ?םיפתתשמ אל ןיקצומ יגלפו מ. רחמימוב:

 12  .תושרה לש היקשה תוכרעמ לע רבודמ הז ,אל י. גסר:

 13 .םימ יגלפל תוחפ םלשל ידכ הז ד ב. מלכה:”עו

 14 ,םצעב ךוסחל איה הרטמה ע:”ח. צורי, רה

 15 רבכ הזש תומוקמו תוליזנ שיש הפיא ,םימב ךוסחל הז הרטמה לכ ,ןבומכ י. גסר:

 16 י ראלולס ןופלט םע בשחוממ תויהל רבוע םג הזו ,םיגרדשמ ונחנא זא ןשי

 17 ןוכסחב אטבתי הז זא .הלועפה תא קיספמו עירתמ דימ הז הליזנ שישכ

 18  .דעב םלוכ ?דעב ימ .םימב

 19 

 20 :2202-9102 יתביבס ךוניח אשונב ר"בת תחיתפ  .5

 21 : ןומימה תורוקמ

 22 ₪ 042,312   הביבסה תנגהל דרשמה

 23  ₪   013,35   תושר תונרק

 24  ₪ 013,662    כ"הס

 25 דרשמה ןומימה תורוקמ .2019-2022 יתביבס ךוניח אשונב ר"בת תחיתפ י. גסר:

 26 ינא .266,310 כ"הס .53,310 תושרה תונרק .213,240 הביבסה תנגהל

 27 לש ךוניח תוליעפל לבקל הביבסה תנגהל דרשמל ארוק לוק ונשגה .ריבסא

 28 .רפסה יתבל סנכי הזו הביבסה תנגהו הביבסה תוכיאל םיכיישש םיאשונ
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 1 הזו ונלביק המו ונשקיב המ תוארל לכוי זא ארוק לוקב ןייעל הצריש ימ

 2 .םיחתופ ונחנאש ר"בתה

 3 ?הז תא ונל חולשל רשפא א. צורף:

 4 .דעב םלוכ ?דעב ימ .היעב ןיא ,חלשנ גסר: .י

 5 

 6  ס"ע 0202 תנשל ךוניח תודסומ תודייטצהו םיצופיש ר"בת תחיתפ רושיא  .6

 7  תושרה תונרק :ןומימה תורוקמ .₪ 000,000,1

 8 ס"ע 2020 תנשל ךוניח תודסומ תודייטצהו םיצופיש ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 9 ונחנא .ריבסא ינא םג הפ .תושרה תונרק ןומימה תורוקמ .₪ 1,000,000

 10 תוחיטב תוקידב ,תודייטצה ,ךוניח תודסומב םיצופיש םישוע הנש לכ

 11 ץ רמב רבכ םיעיגמש םירבד שי יכ הנש תליחתב הז תא םיחתופ ונחנאו

 12 ש משמש ףסכ הזו הנש תליחתב חותפל םיפידעמ ונחנא זא ,לירפאבו

 13 .דעב םלוכ ?דעב ימ .ךוניחה תודסומל

 14 

 15 .₪ 000,005 ס"ע סיפה לעפמ עויסב ומקוהש םינבמל ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא  .7

 16 סיפה לעפמ :ןומימה תורוקמ

 17 ס"ע סיפה לעפמ עויסב ומקוהש םינבמל ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 18 ומקוהש ריעב םינבמ ונל שיו .סיפה לעפמ :ןומימה תורוקמ .₪ 500,000

 19 .דועו שישקל םוי זכרמ ,טרופס תומלוא לשמל ומכ ,סיפה לעפמ עויסב

 20 תמאמ הז תא םיחקול ונחנא .םיצופיש םש תושעל םעפ ידמ םישרדנו

 21 םילפטמ ונחנא םש ךרדו ר"בת םיחתופו סיפה לעפממ ונל העיגמש הדימ

 22  .הלאה םינבמב

 23 ?וררועתי דועש םירבד הלאש וא וישכעמ דועי רבכ הזל שי א. צורף:

 24 גגה לש םוטיא תדובע לשמל שי .םימייק רבכ קלחו וררועתי .וררועתי י. גסר:

 25 .דעב םלוכ ?דעב ימ .שמתשנ הזה ר"בתב ונחנא זא שישקל םוי זכרמב

 26 

 27  .₪ 055,662 ךסב 2202-9102 יתביבס ךוניח ר"בת תחיתפ רושיא  .8

 28 : ןומימה תורוקמ
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 1  ₪ 042,312  הביבסה תנגהל דרשמה

 2  ₪   013,35   יללכ ןרק

 3 ₪ 055,662    כ"הס

 4 הז .5 הז יכ ותוא םידירומ ונחנא הזה ףיעסה ,ךוניח ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 5 .םיימעפ אב הזש רפוס תועט

 6 

 7 .₪ 826,923 ךסב םיקסע יושיר תמרופר ר"בת תחיתפ רושיא  .9

 8 םינפה דרשמ :ןומימה תורוקמ

 9 . ₪ 329,628 ךסב םיקסע יושיר תמרופר ר"בת תחיתפ רושיא 9 ףיעס י. גסר:

 10 יושירב המרופרה תרגסמב .ריבסא ינא .םינפה דרשמ ןומימ תורוקמ

 11 חוכ לש אשונב םג אטבתמ הז ,תושרל םיפסכ ןתונ םינפה דרשמ םיקסע

 12 הזה םוכסה תא ונלביקו רוביצל עדימ ,םימוסרפו םדא חוכ תפסות ,םדא

 13 .םינפה דרשמ לש תויחנההי פל לעפנ ונחנאו

 14 ו השזיא ןיאש וא תאזה המרופרה תרגסמב תויוכמס ןהשזיא לבא ורבע א. צורף:

 15 ?העירייה ידיקפת תניחבמ יתוהמ יוניש

 16 ןוישיר תתל לוכי הזש העירייה ידיקפתב םייוניש םג ויה .ויה ,ויה ,אל י. גסר:

 17 תונוישיר םעפ היהש המ ,ורצוק .זרוזמ ךילה ,ריהמ ךילה שי ,ינמז אוהש

 18 .בחר והשמ הז ,ינימ לכ שי .םינמז תוחול יפל ורצוק תותימצל

 19 ?תאזה המרופרה לע םיטרפ שי הפיא א. צורף:

 20 .םינש 5 ,4 ינפלמ םלש ןוקית שי .ןוקית שי ,םיקסע יושיר ד ב. מלכה:”עו

 21 .הז תא תוארל לוכי התא םינפה דרשמב י. גסר:

 22 הז םיקסע יושיר לש אשונב תומרופרה לכ .ותוא םימיאתמ םה ןמזה לכו ד ב. מלכה:”עו

 23 לטוב תותימצל םעפ היהש המ ,קסע לכל ירה שי .םיפיעסה לכ יבגל

 24 בירי רמאש המ .10 ,הנש 15 הז םומיסקמה .תותימצל רתוי ןיא ,ירמגל

 25 ךירצ היה קסע לכ הזה ןוקיתה ינפל דע יכ םינמזה לש אשונה יבגל

 26 היה רשפא יא םצעבש רבד ,חתופ אוהש ינפל דוע קסע ןוישירב דייטצהל

 27 ןתינש זה תא ונקית .היצנטופב םיניירבע ויה םיקסעה בור .ותוא םייקל

 28 תא לבקל ידכ ,ןוישירה תא לבקל ידכ הנש יצח תוכחלו הרהצה שיגהל
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 1ם ויה הכול הז בושחמה תניחבמ םגו םייוניש ויה .לואה יםרבהד

 2 .זהו .ירמגל תרחא תדבוע איה תכרעהמ כל ,ןווקמ הכולה ז, בשחוממ

 3 .דעב םלוכ ?דעב ימ י. גסר:

 4 

 5  .₪ 000,05 ךסב םידלי ינגל הלגוג תינכות ר"בת תחיתפ רושיא  .01

 6 סיפה לעפמ :ןומימה תורוקמ

 7 תורוקמ .₪ 50,000 ךסב םידלי ינגל הלגוג תינכות ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 8 ם ע ותוא םישוע ונחנא הזה טקיורפה .הפ םג ריבסנ .סיפה לעפמ ןומימה

 9 רוביח םהל םיחתופ ונחנא םידלי ינג 20 ,םידלי ינגב סיפה לעפמ

 10 הזש לבא לגוגב שופיח ומכ ,םידליל איהש הנכות המש שיו טנרטניאל

 11 תוננגה םע תוליעפ תושעל ןגב םג ולכוי םידליהו הלאה םיאליגל יתודידי

 12 י כוניח טקיורפ .םירוהה תואשרהם ילבקמו םירוהה םע דחי תיבב םגו

 13  .ונלצא ליחתמש ידוחיי דואמ טקיורפו הפי

 14 ?םיבשחמ םילבקמ םג םינגה זא מ. רחמימוב:

 15 .םידליה ינג לכל םיבשחמ ונסנכה ונחנא הרבעש הנש ,ולביק רבכ םינגה י. גסר:

 16 ?םיאליגה לכ וא הבוח ינג קר הז מ. רחמימוב:

 17 רפסה יתבב םג ,הרבעש הנש ונישעש טקיורפ הז .ולביק םינגה לכ ,אל ,אל י. גסר:

 18 ?דעב ימ .יקוא .םינגב םגו

 19 ?יטוחלא וא יווק רוביח א. צורף:

 20 ,תויולעב לדבה שי יכ הז תא םינחוב וישכע ונחנא ?טנרטניאה לש רוביח י. גסר:

 21  .יווק היהי הזש בשוח ינא לבא .םינותנ רתוי ונל ויהי

 22 .הנירק תניחבמ אירב רתוי י. מרקוביץ:

 23 .דעב םלוכ ?דעב ימ .יקוא י. גסר:

 24 

 25 .₪ 000,001 ס"ע ריעב םיטלקמ ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא  .11

 26 תושרה תונרק :ןומימה תורוקמ

 27 ת ורוקמ .₪ 100,000 ס"ע ריעב םיטלקמ ץופיש ר"בת תחיתפ רושיא י. גסר:

 28 ותוא סינכהל א"גהב ונתוא םיבייחמש ףיעס הז .תושר תונרקמ ןומימה
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 1 ם יקוקזש םיטלקמו .ר"בתכ הז תא םיחתופ ונחנא לבא ,םיטלקמ ץופישל

 2 .םיצפשמ םעפ ידמ ונחנא ץופישל

 3 ,והשמ רבכ שי וא ידיתע םג א. צורף:

 4 .דעב םלוכ ?דעב ימ .םהב םילפטמ ונחנא עגרכש םיטלקמ ינש שי ,שי י. גסר:

 5 

 6  (תובוחר תלילס) ןיקצומ תירקל רזעה קוחב היבגה תלבגמ תכראה רושיא  .21

 7 1202.1.1 םויל דע ונייהד ,תפסונ הנשל 9002-ה"סשתה

 8 8002-ה"סשתה (לועית) ןיקצומ תירקל רזעה קוחב היבגה תלבגמ תכראה רושיא .31

 9 1202.1.1 םויל דע ונייהד ,תפסונ הנשל

 10  .ריבסת ילוא ,יצנב ,13-ו 12 םיפיעס י. גסר:

 11 המ הז לועית ,לועיתו תובוחר תלילס םילטיה רזעה יקוח ינש הז ,בוט .ןכ ד ב. מלכה:”עו

 12 תלבגמ ול שי רזע קוח לכ םויה םינפה דרשמ יפל ,םימ רזע קוח ארקנש

 13 םיבישחתה תא תושעל ונלחתה ונחנא .םינש שמח לש הפוקתל היבג

 14 רשאל ןיידע ונקפסה אל ,םיבישחתה תא תושעל ונלחתה .םויה שדחמ

 15 הגי'ג ךרד רבוע הז יכ תוריחבה ללגב הז םא לא יודע ,תכרעמה יכ םתוא

 16 רושיאל ךלוה ךכ רחא ,םיבישחתהת א תקדובש םינפה דרשמ לש תכרעמו

 17  .םוסרפלו

 18 ךותבש תויהל לוכי ,הפוקתל דוע הז תא ךיראהלם ישקבמ ונחנא זא 

 19 .םישדח םיפירעת זאת אומרת ,שדח רזע קוח היהי רבכ תאזה הפוקתה

 20 רזעה קוחש ידכ הנש דועל הז תא ךיראהל םישקבמ ונחנא הז בלשב לבא

 21 .דחאו דחא לכ לע ךירצ לבא ,רבד ותוא הז ,םצעב םהינש .ףקותב היהי

 22 ?13-ו 12 דעב ימ י. גסר:

 23 קוחה יבגל תצק ביחרהל לוכי התא ,קוחה לש הזה אשונה יבגל .הכח ,עגר צ. אבישר:

 24 ?ומצע רזע

 25  ?רזע קוחה הז המ ד ב. מלכה:”עו

 26 .רזע קוחה יבגל ,ןכ צ. אבישר:

 27 הנקש ימ וא תיב הנובש יממ םיבוגש םילטיה הז תובוחר תלילס רזע קוח ד ב. מלכה:”עו

 28 ביכרמ .הינב ביכרמ שיו עקרק ביכרמ שי ,לטיהב םיביכרמ ינש שי .שרגמ



12 
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                    ריית מוצקיןעיריית ק

 2019 בנובמבר 6                                                                                              שיבת מועצה מן המנייןי

   

 1 דימ ,ונקש םינלבק םינמא תונכשמ ומכ ,השדח איה עקרקה רשאכ עקרק

 2 ה לפכמה לופכ עקרקה חטש יבגל .עקרקה יבגל םתוא םיבייחמ הינקה םע

 3 ך לוה הזש ינפל הינבר תיהל השקב םישיגמ םהש עגרב .רזעה קוח לש

 4 םגו תוכרדמ םג ,םינוב םהש םירטמה תומכ יפל םימלשמם ה לוועדה

 5 יקוח הז .רזעה יקוח ינש הז .לועיתה םג רבד ותוא ל"נכ .תובוחר תלילס

 6  .הינב תפסות וא הינב תעב קר יוטיב ידיל םיאבש רזע

 7 ?יוניש תויהל יופצ ?לטיהה רועישב יוניש שי צ. אבישר:

 8 לש אשונב תושדח תויולע שי לכ םדוק .יכול להיות .ןכ ,היהיש להיותיכול  לכה:ד ב. מ”עו

 9  .לזרב ,ןוטבה

 10 ?המל דומצ אוה םויה צ. אבישר:

 11 ?ךיא ד ב. מלכה:”עו

 12 ?דומצ אוה המל ?הינבה תומושת דדמל  ?דומצ אוה המל צ. אבישר:

 13 המ עבקנ ובש םויהמ ,םינש שמח דמצומ אוה .םידימצמ אל ונחנא ,אל ד ב. מלכה:”עו

 14 ם יקדוב שדח בישחת תושעל ךירצשכ לבא .הז תא םידימצמ לטיהה אוה

 15  .ןיבתש ידכ הרוחא דעצ דוע ךלנ אוב ,םיקדוב ךיא ירה ,תא

 16 חקול בישחתה תא השועש ימ וא סדנהמה לטיהה ביכרמ תא עובקל ידכ 

 17 םיחטשה םה המ ,ריעב הינבה תומכ המ ,הינבה לש ריעב תוע"בתה לכ תא

 18 והשזיא ול אצויו קלחמו ריעה לש חותיפה לכ לש תולעה המכ חקולו

 19 .רפסמ

 20 תוע"בתב תופסות שי ,הלודג רתוי הברה איה הינבה םויהו רחאמ וישכע 

 21 לכו לזרב לש תויולעב םייוניש שי .םירחא םירבד ינימ לכ םגו סבש לש םג

 22 תושעל ךירצ אל התא זא הדמצה קר חקול התא םא .ולאה םירבדה

 23 .ותאו דימצמו רזע קוח ותוא תא חקול ינא ,הז תא ךירצ אל .שדח בישחת

 24  ,םינפה דרשמ

 25  ?םידימצמ הנש הזיא י"פע םויה צ. אבישר:

 26  .רזעה קוח רשוא ובש םויה י"פע ד ב. מלכה:”עו

 27 ?אוהו ר:צ. אביש

 28  .2014 הז ,2009 אל הז ,תועט הפ שי ,אל ,-ו 2000-מ הז ד ב. מלכה:”עו
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 1 ?2009 היה וינפלו צ. אבישר:

 2 .ןכ ד ב. מלכה:”עו

 3 .ןכ ינפל היהש רמוחה הז זאת אומרת צ. אבישר:

 4 .ןכ .ןכ ד ב. מלכה:”עו

 5 ?2009-ה תא ןקתל זא ,יצנב א. גנון: 

 6 .2009-ה תא ינקת ,ןכ ,ןכ ד ב. מלכה:”עו

 7 ?םהינשב א. גנון: 

 8 .ןכ ד ב. מלכה:”עו

 9 ?2019 תנשל א. גנון: 

 10 .14-ל ,אל ד ב. מלכה:”עו

 11 ?14 א. גנון: 

 12 .ןכ ד ב. מלכה:”עו

 13 ?ןכ ,םהינשב ן: א. גנו

 14 .ןכ ,ןכ ד ב. מלכה:”עו

 15 הז זאת אומרת ?ןיקצומל ידוחיי אוהש והשמ אוה הזה בוכיעה וישכע צ. אבישר:

 16 ,ונלש תוכרעיה רסוח ללגב

 17 .אל ,אל מלכה:ד ב. ”עו

 18 ?תויושר דוע שיש וא צ. אבישר:

 19 לטיה רזעה קוח םג אמגודל .תויושר דוע שי .תויושר דוע שי ,אל ,אל ד ב. מלכה:”עו

 20 תלבגמ לש ,היבגה לש אשונה יבגל הכרא וישכע ונלביק אוה םג הרימש

 21 םישדוח 3 דוע ונתנ זא ,הלשממ ןיא ,ןיאו רחאמ 2021 ינוי דע היבגה

 22  .תואבה תוריחבב ןנוכתת איהו הדימב הלשממה ןוניכ רחאל

 23 ? דעב ימ 13 ףיעס .יקוא ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .העבצה 12 ףיעס .יקוא י. גסר:

 24  .יקוא ?ענמנ ימ ?דגנ ימ

 25 

 26 :םויה רדסל תפסות

 27  .₪ 000,001 ךסל ₪ 848,64 ךסמ תינטרפ השגנה 9621 'סמ ר"בת תלדגה רושיא  .1

 28  :רשוא  :רושיאל ןוקית   : ןומימ תורוקמ
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 1  ₪ 848,64  ₪  848,64   ךוניחה דרשמ

 2 --------   ₪  251,35   יללכ חותיפ ןרק

 3  ₪ 848,64   ₪ 000,001    כ"הס

 4 ,תינטרפ השגנה 1269 'סמ ר"בת תלדגה רושיא הלחתהב ונפסוהש ףיעסה סר:י. ג

 5 ,יתארק אל ,הפ הלעמ התאש המ הזש יתבשח ,בירי ,ךממ יתשקיב ינא י. מרקוביץ:

 6 ידכ לקש 50,000 לע דחוימ ר"בת חותפל ךממ יתשקיב לבא .לצנתמ ינא

 7 ם לשל טסופמוקהמ השירד בתכמ ונלביק ,הפ שי .טסופמוקל םלשל

 8 הפ שי ,5.6.19 םוימ 686 'סמ ןוירוטקרידה תטלחהל םאתהב ₪ 50,000

 9 םג בשויש ונלש גיצנה בשוי םג םיפתתשמה ןיב ,הבישי התואמ לוקוטורפ

 10 ןיכהל יתשקיב ינא יכ דואמ אלפתמ ינא ,קר הצור ינא .רשיבא יקיצ ,הפ

 11 .הז המ אירקהל הצור ינא .הלאה ₪ 50,000-ה תא

 12 ייתן אוהש יתיצר יכ הנווכב הז תא יתסנכה אל ינא לבא .אירקת .יקוא ע:”ח. צורי, רה

 13  .לקש טסופמוקל םלשל ןווכתמ אל ינא .ןכ םדוק רבסה ונל

 14 ,הטלחהל הפל אוביש ר"בתכ הז תא סינכהל יתשקיב ינא לבא ,אל י. מרקוביץ:

 15 לכ רמולכ ,ןוירוטקרידה ירבח :אירקמ ינא ,הטלחה הפ שי .דעב ועיבציש

 16 רזעיהל שי יכ ,דחא הפ הזש רמולכ ,םיעד ימימת המש ויהש הלא

 17 םימרוגה לכ לומ לפטיש לעפמה םעטמ רוטקיורפ לש ויתורישב

 18 ףתתשהל ,הלשממ ידרשמ ןוגכ ,לעפמל םיצוחנה םהרלוונטיי םיינוציחה

 19 לועפתו תחיתפ תארקל רדסה הביבסה תנגהל דרשמה .םיארוק תולוקב

 20 רשא הטמ לומ הינבה ירתיהב לופיט תוימוקמ תויושר ,טסופמוקה לעפמ

 21ו א טסופמוקה תא רוגסל םיצור ונחנא ,ןיבמ אלי נאו .תופסונ תוקלחמו

 22 ךממ יתשקיב ןכלו. ינתבה לאי נא ?ותוא לעפתל ,ותוא חותפל םיצור

 23 ,ר"תבל העצה להעתש

 24 ןכומ התא ,תויניצ ילב לבא .ינא הז הלעמש ימ .הלעמ אל אוה ,בוט ע:”ח. צורי, רה

 25  ?הז המ תמאב ונל ריבסהל

 26 ,לביק אוה ךיא ?אל ינאו הז תא לביק אוה ךיא ,תויניצ ילב ף:א. צור

 27 .הז תא יתלביק ינא .הז תא ונלביק ונחנא ע:”ח. צורי, רה

 28  .יתנבה אל  ?וילא עיגה הז ךיא א. צורף:
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 1 .ול יתתנ ינא ע:”ח. צורי, רה

 2 ?המ ףקותמ א. צורף:

 3 .ךל םג ןתא ינא ?םג הצור התא .ילש הנשמ אוהש הז ףקותמ ע:”ח. צורי, רה

 4 ?ךלש הנשמה רותב תויוכמס ול שי א. צורף:

 5 ?רבדל ,המ ע:”ח. צורי, רה

 6 ,תויוכמס ,אל א. צורף:

 7 ?רבדל  ?המל ע:”ח. צורי, רה

 8 .לאוש ינא א. צורף:

 9 התא ,אוב ?המל רשקב תויוכמס יל דיגת ?המל תויוכמס ?המ לע  ?רבדל ע:”ח. צורי, רה

 10  ?ןוידה תא טיסהל הסנמ התא ?ןוידה תא טיסהל הסנמ

 11 ,הלאש לאוש ינא א. צורף:

 12 .וישכע ךל ןתא ינא ?קתוע הצור התא ע:”ח. צורי, רה

 13 .הצור ינא ,ןכ א. צורף:

 14 .לוקוטורפה לש םיקתוע םהל ינת לכ םדוק זא ע:”ח. צורי, רה

 15 .םיקתוע םע ןכומ רבכ התא זא א. צורף:

 16 וא טסופמוקה תא רוגסל טדנמ לביק ךלש ר"ויה םא ןיבהל הצור ינא ,אל ע:”ח. צורי, רה

 17 הז .טסופמוקה תא תויחהל ךישמהלו רוטקיורפ תחקל ידכ ףסכ םלשל

 18 .הכול

 19 .לבח .ןוידל הפ הלעי הזש יתשקיב לבא .הטושפ הלאש י. מרקוביץ:

 20 .האבה םעפל הז תא ריאשת זא ע:”. צורי, רהח

 21 .טסופמוקה תא ךישמהל יאדכ ילוא לבא ,עגר י. פדידה:

 22 .תויניצ ילב ,תוניצרב רבדמ ינא םעפה ,אל ע:”ח. צורי, רה

 23 .תויניצ ילב תויניצב רמוא התאש חמש תמאב ינא צ. אבישר:

 24 .ןוכנ ע:”ח. צורי, רה

 25 א והש ךל ריכזהל הצור ינא לבא ,הנשמל הז תא תאבהש חמש ינא צ. אבישר:

 26 ה לעמ תייה תמאב ,ןויד םייקל הצור תייה תמאב םא .רבעשל רוטקרידה

 27 ינא .ךמסמה תא יל איבהל םג חרוט תייה ,ינש רבד .םויה רדסל הז תא

 28 ,עדוי התא םא לא יודע
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 1 קתוע תלביק םגו םש תייה התא .ךמסמה תא ךל איבהל ךירצ אל ינא ע:”ח. צורי, רה

 2 .הבישיב תבשי התא .ךמסמהמ

 3 ?רדסל העצהל הז תא תאבה אל המל זא ע:”ח. צורי, רה

 4 המ יל הנשמ אל ,המ ךל דיגא ינא יכ ,ךממ עומשל הצור לכ םדוק ינא יכ ע:”ח. צורי, רה

 5  .הכול הז .לקש 50,000 טסופמוקל םלשל םינווכתמ אל ונחנא ,דיגת התא

 6 ,אל ינא םג צ. אבישר:

 7 ,לוקוטורפב בותכו םש תייה התא לבא ע:”ח. צורי, רה

 8 .הז לע םותח התא י. מרקוביץ:

 9  .הז לע םותח התאש ע:”ח. צורי, רה

 10 ,יתרבסה ינא לכ םדוק צ. אבישר:

 11  .םויה רדס לע הלע אל הז .בוזע ,בוזע ,בוט ע:”הח. צורי, ר

 12 והשימש האור אל ,תקולחמ האור אל ינא .םיעד ימימת הפ האור ינא י. מרקוביץ:

 13 .דגנ רמוא

 14  .ןורחאה ףיעסה תא ךישמת אוב ע:”ורי, רהח. צ

 15 )מדברים ביחד(

 16  .טסופמוקה תא רגוס אוה י. מרקוביץ:

 17 .םויה רדס םע ךישמהל ונל ןת ,יסוי ע:”ח. צורי, רה

 18 )מדברים ביחד(

 19  ,ןויד הפ היה תמאב ,ןויד וישכע ונמייק א. צורף:

 20 ,ר"בת תלדגה רושיא ףיעס לע העבצה י. גסר:

 21 המ לע ןויד היה רבכ ?המל .םויה רדסל םג ונלש אשונה תא ףיסונ ואוב א. צורף:

 22 .שקיב אוהש

 23 100,000 ךסל 46,848 ךסמ תינטרפ השגנה 1269 'סמ ר"בת תלדגה רושיא י. גסר:

 24  ?דעב ימ .₪

 25 ?רמוא הז המ מ. רחמימוב:

 26 םאתומש דיינ בשחמל םיקוקזש םידימלת הז תינטרפ השגנה .ריבסא ינא י. גסר:

 27 םישכור ונחנא .הלאכ םירבד ,עמש ירישכמ ינימ לכ .םהלש םיכרצל ,םהל

 28 .דעב םלוכ ?דעב ימ .הז לע םיחוודמ ךכ רחאו
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 1 .הלוענ הבישיה ,ה'רבח ע:”ח. צורי, רה

 2 

 3 הבישיה ףוס

 4 


