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 1 

 2 קריאת פרק בתנ"ך .1

 3 כן, ישיבה רגילה,  :מר י. גסר

 4 קריאת פרק בתנ"ך, מי קורא?  :מר ח. צורי

 5 נחום, מה, באמת.   :מר י. גסר

 6 נחום, תן לנו.  :דובר

 7 מקום שאין דברי תורה, זה לא.  :מר י. גסר

 8 זאת לא ישיבה.  :מר ח. צורי

 9 אם אין תורה, אם אין קמח, אין תורה.  :מר ע. זוהר

 10 עם כל ... שיש בעולם אתה מדבר.   :מר ח. צורי

 11 )מדברים יחד(

 12 היא רשמה שגם מנשה הגיע?  :מר ח. צורי

 13 דקה, דקה, דקה.  :מר י. גסר

 14 כן.  :מר ע. זוהר

 15 מנשה צורף.  :מר ח. צורי

 16 מנשה צורף היא צריכה לרשום.  :מר ע. זוהר

 17  ים יחד()מדבר

 18 יאללה, פרק בתנ"ך, נו.  :מר ע. זוהר

 19 יאללה, חברים.   :מר ח. צורי

י לרפואת רבי אברהם עמר בן שלמה, אמן. כן יהי רצון.  :מר מנחם ֵ֣ הָוה ֱאֹלה   20" י ְ֭

י יֹום ִ֑ ׁשּוָעת  ָך-י  ֶדֶּֽ ָלה ֶנג  י  י ַבַלֵ֣ ת  ק  ה ג: ָצַעַ֖ ֶּֽ י ַהט  ִ֑ ָלת  פ  ָפֶניָך ת  ֹוא ל ְ֭ ָךָ֗ -ָתבֵ֣ נ  ז   21ָאָ֝

י ֶּֽ ָנת  ר  י ד: ל  ֶּֽ יעּו-כ  ֶּֽ ג  ֥אֹול ה  ׁש  י ל  ַחיַָ֗ י ו  ִ֑ ׁש  ֹות ַנפ  ָרעֵ֣ ה ב  ָעֵ֣ ב  ם ה: ָשֶּֽ י ע  ת  ַׁשב  ח  י -ֶנְ֭ ד  ֹור   22יֵ֣

ין ֶּֽ ֶגֵֶ֣בר א  י כ  ית  י ָ֗ ֹור ָהָ֝ ל-בִ֑ א  ו:ֱאָיֶּֽ ר ל ֵ֣ ֶבר ֲאֶׁש֤ י ֶקָ֗ ב  כ  ים | ׁש ֥ ֤מֹו ֲחָלל ִ֨ י כ  ֥ ׁש  פ  ים ָחָ֫ ת ָ֗  23ַבמ 

מָ  ה ָ֗ ֹוד ו ָ֝ ם עִ֑ ָתֵ֣ ַכר  רּוז  ָזֶּֽ ג  ָ֥ך נ  יָד  ים  ז: ה מ  ַמֲחַׁשכ ָ֗ ֹות ב ָ֝ יִ֑ ת  ֹור ַתח  בֵ֣ י ב  ַתנ   24ַׁשְ֭

ֹות לֶּֽ צ  מ  ָכל ח: ב  ָך ו  ה ֲחָמֶתִ֑ ָכֵ֣ ַלי ָסמ  ָלה-ָעְ֭ יָת ֶסֶּֽ ֥ נ  יָך ע  ָבֶרָ֗ ׁש  י  ט: מ ָ֝ נ  ֶמ֥ י מ ָ֫ יָֻדַעָ֗ ָת מ  ק  ַח֥ ר   25ה 

א ֶּֽ צ  א א  ל ֵ֣ א ו  לָֻ֗ מֹו ָכָ֝ ֹות ָלִ֑ בֵ֣ י תֹוע  נ  ָכל י: ַׁשַתֵ֣ ה ב  הָוֵ֣ יָך י  ֵ֣ ָראת  י ק  נ  י ע ֥ נ ָ֫ ה מ  י ָדֲאָבָ֗ ֥ ינ   26-ע 

י ֶלֵ֣יָך ַכָפֶּֽ י א  ת  ח  ַטַ֖ ֹום ׁש  ים ַתעֲֶשה יא: יִ֑ ֥ ת  ם-ֲהַלמ  ֶלא א  ים יָ֤קּומּו | יֹו֬דּוָך -ֶפִ֑ ָפא ָ֗  27ר ָ֝

ָלה ֹון יב: ֶסֶּֽ ָךָ֗ ָבֲאַבדֶּֽ ּוָנת  מֶּֽ ָך ֱאָ֝ ֶדִ֑ ֶבר ַחס  ר ַבֶקֵ֣ ֻסַפֵ֣ ּוָ  יג: ַהי  ָך ֲהי  ֶאִ֑ ל  ֶׁשְך פ  ע ַבח ֵ֣  28ַדֵ֣

ה ָיֶּֽ ׁש  ֶרץ נ  ֶאֵ֣ ָךָ֗ ב  ָקת  ד  צ  י  יד: ו ָ֝ ֥ ָלת  פ  ֶּֽ ֶקר ת  ַבב ָ֗ י ּוָ֝ ת  ַּוִ֑ע  ה ׁש  הָוֵ֣ ֶלֵ֣יָך י  י | א  ֤  29ַוֲאנ 
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ךָ  ֶמֶּֽ ַקד  י טו: ת  נ  ֶמֶּֽ יר ָפֶנֵ֣יָך מ  ַ֖ ת  י ַתס  ִ֑ ׁש  ַנֵ֣ח ַנפ  ז  הָוה ת  ה י ְ֭ נ ִ֑  טז:ָלָמֵ֣ ַע מ  ֵ֣ גֹו  י ו  ֵ֣ י ֲאנ  ֤ נ   1ַער ָעָ֘

ּוָנה יָך ָאפֶּֽ ֶמֵ֣ י א  את  י יז: ָנָשַ֖ נ  תּוֻתֶּֽ מ  יָך צ  עּוֶתָ֗ ּו ֲחרֹוֶנִ֑יָך ב ָ֝ רֵ֣ ַלי ָעב  ם  יח: ָעְ֭ ַמי  י ַכְ֭ ּונ   2ַסבֵ֣

ַחד-ָכל י ָיֶּֽ יפּו ָעַלֵ֣ ַ֖ ק  ֹום ה  ְך יט: ַהיִ֑ ָׁשֶּֽ י ַמח  יָֻדַע֥ ֶּֽ ַע מ  ִ֑ ב ָור  ֵ֣ ה  י א  ֶמנ  ָת מ ְ֭ ק  ַחֵ֣ ר   3 ":ה 

 4 אמן.   :מר ע. זוהר

 5 תמשיך.  :ורימר ח. צ

 6 יאללה, יריב.  :מר ע. זוהר

 7טוב, ברשותכם, אנחנו מוסיפים עוד שני, שלושה סעיפים לסדר היום,   :מר י. גסר

 8, הקמת מתקנים והצללות 111מספר  תב"ראחד, אישור הגדלת 

 9 במגרשי משחקים.

 10 אתה בעד, בומה?  :מר ח. צורי

 11 כן, בטח.  :מר ב. ברח"ד

 12 מיליון. 3.050-מיליון ל 3מסך  :מר י. גסר

 13 בעד.  :מר ע. זוהר

 14 . שתיים, תב"רזה עדכון  :מר י. גסר

 15 רגע, מי בעד?  :מר ע. זוהר

 16 מי בעד?  :מר ח. צורי

 17 גם להוסיף וגם לאשר.   :דובר

 18 גם להוסיף וגם לאשר.  :מר ע. זוהר

 19 לא קיבלת סדר יום?  :מר ח. צורי

 20 לא.  מר נ. מזוז:

 21 מה לא?  :מר ח. צורי

 22 א קיבלתי.ל  מר נ. מזוז:

 23 מה, לא קיבלת?  :מר ח. צורי

 24 אמרתי שלא קיבלתי.  מר נ. מזוז:

 25 תוספת, סדר יום יש לך.  זהלא, לא,  :מר י. גסר

 26 הם קיבלו אותו. :דוברת

 27 לא, לא קיבלתי את הדבר הזה.  מר נ. מזוז:

 28 קח, קח.   :מר ע. זוהר

 29  )מדברים יחד(
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 1 יאללה, נו.  :מר ע. זוהר

 2 13/17ועצה מספר לפרוטוקול מ 14זה ביטול החלטה מספר סעיף נוסף  :מר י. גסר

 3חדש, תכנון  תב"ר, תפעול עירוני, ואישור פתיחת 1.11.2017מיום 

 4, מקורות מימון, קרנות רשות. ₪מיליון  1.5בסך  2018עירוני לשנת 

 5-מיליון ל 1.5-, מ1.11-אני אסביר, במקום הגדלה שעשינו בישיבה מה

 6חדש ולא  תב"רהם ביקשו שאנחנו נפתח  מיליון, בהמלצת המחוז, 2.3

 7 מיליון ופותחים,  1.5-נעשה הגדלה. לכן אנחנו חוזרים שם ל

 8 אז מבטלים את ההרחבה, אוקי.  מר נ. מזוז:

 9 חדש.  לתב"רבדיוק, מבטלים וחוזרים  :מר י. גסר

 10 יאללה, שיהיה במזל.  :מר ע. זוהר

 11 מי בעד?  :מר ח. צורי

 12 מי בעד? :מר י. גסר

 13 כולם.  :ימר ח. צור

 14  כולם בעד. :מר י. גסר

 15 

 16)סוף רחוב קדיש לוז( בסך  9גני ילדים דו כיתתיים במ.צ  2אישור פתיחת ת.ב.ר בניית  .2

4,000,000 ₪. 17 

 18 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 19בניית שני גני ילדים דו כיתתיים  תב"ר, אישור פתיחת 2טוב, סעיף  :מר י. גסר

 20, מקורות מימון, קרנות ₪יליון מ 4, סוף רחוב קדיש לוז בסך 9במ.צ 

 21 הרשות, מי בעד?

 22 אני רק רוצה לשאול, יש שמה, רגע, רגע, רגע.   מר י. מרקוביץ:

 23 זה דו כיתתי, זה ארבעה גנים.  :מר י. גסר

 24 אה, זה ארבעה גנים.  :מר ח. צורי

 25 כל גן, מבנה. :מר י. גסר

 26 ?יש שם המון גנים, למה אנחנו בונים את כל זה  מר י. מרקוביץ:

 27 איפה המון גנים?  :מר ח. צורי

 28 מה?  מר י. מרקוביץ:
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 1 ראית את הבניינים שמתרוממים שם?  :מר ח. צורי

 2 אני אומר.  מר י. מרקוביץ:

 3 חסר לנו גנים.  :מר ח. צורי

 4 אני שואל,  מר י. מרקוביץ:

 5 הייתה ישיבה, יוסי, הייתה ישיבה,  :מר י. גסר

 6 תקשיב מה אני שואל.  מר י. מרקוביץ:

 7 אז תקשיב, :י. גסרמר 

 8 אז איפה אתה אומר שיש המון גנים,  :מר ח. צורי

 9 הייתה ישיבה,  :מר י. גסר

 10 אבל איפה זה יהיה, חיים?  :דובר

 11אני אסביר לך, יוסי, הייתה ישיבה עם אייל אורן, מנהל אגף החינוך.  :מר י. גסר

 12 כך הצפי,

 13  )מדברים יחד(

 14 ים.אתם לא מקשיבים לשאלה, חי  מר י. מרקוביץ:

 15 שנייה רגע, יוסי.  :מר ע. זוהר

 16 מה אתה שואל? :מר י. גסר

 17מממנים את זה,  אנחנואתם לא מקשיבים לשאלה. אני שאלתי למה   מר י. מרקוביץ:

 18 זה השאלה שלי.

 19 למה אנחנו מממנים?  :מר ח. צורי

 20 עד שנקבל הרשאות. :מר י. גסר

 21 עד שנקבל את ההרשאה, מה?  :מר ח. צורי

 22 יפה, זה הכל.   מר י. מרקוביץ:

 23  )מדברים יחד(

 24 נכון, זה בדיוק, אז זה בדיוק. אבל זה בדיוק.  מר י. מרקוביץ:

 25 )מדברים יחד(

 26אבל זה מה שחסר לי, בכל הסעיפים האלה, אחד אחרי השני, זה מה   מר י. מרקוביץ:

 27 שחסר לי. 

 28 נרשום עד לקבלת הרשאה.  מר נ. מזוז:
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 1 בסדר. :מר י. גסר

 2 ן ביניים.מימו  מר י. מרקוביץ:

 3 בשביל זה אנחנו מסבירים. :מר י. גסר

 4 לא, שיהיה כתוב, מימון ביניים.  מר י. מרקוביץ:

 5 לא, אבל הוא צודק, לא יכולת להעיר בלי לשאול שאלה?  :מר ע. זוהר

 6 לא נתנו לי לגמור את הדברים.   מר י. מרקוביץ:

 7 יש לך הערה חכמה,  :מר ע. זוהר

 8לא עונים, השאלה שלך הייתה  אנחנויתה למה השאלה שלך לא הי  :מר ח. צורי

 9 למה כתוב,

 10לא, לא נכון, אם היית מקשיב, אמרתי, יש הרבה סעיפים גני ילדים   מר י. מרקוביץ:

 11 ולא נתת לי לגמור. 

 12 הוא לא התנסח נכון.  :מר ע. זוהר

 13 הוא לא התנסח נכון, טוב, זה הגיל.  :מר ח. צורי

 14 תודה לחבר המועצה, :מר י. גסר

 15 סליחה?  . מרקוביץ:מר י

 16 יאללה, יריב, תן בראש.  :מר ע. זוהר

 17 

 18 .₪ 1,000,000אישור פתיחת ת.ב.ר בניית גן ילדים ברחוב וייצמן בסך  .3

 19 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 20בניית גן ילדים ברחוב וויצמן, בסך מיליון  תב"ריאללה, אישור פתיחת  :מר י. גסר

 21 , מקורות מימון, קרנות רשות.₪

 22 בעד.  :והרמר ע. ז

 23  כולם בעד. :מר י. גסר

 24 איפה, איפה בוויצמן?  :מר ח. צורי

 25 זה בבית ספר עתיד, במתחם של הגינה. עכשיו עושים מדידה. :מר י. גסר

 26 ונוכל להקצות שם, כי זה מקום מצוין. חסר לנו גנים בוותיקה.  :מר ח. צורי

 27  )מדברים יחד(

 28 במדשאה שלהם. :מר י. גסר
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 1 במדשאה?  מר י. מרקוביץ:

 2 כן. :מר י. גסר

 3 

 4 .₪ 2,000,000גני ילדים ברחוב קורצ'אק בסך  2אישור פתיחת ת.ב.ר בניית  .4

 5 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 6 2בניית שני גני ילדים ברחוב קורצ'אק בסך  תב"ראישור פתיחת  :מר י. גסר

 7 , מימון, קרנות רשות.₪מיליון 

 8 איפה יש לך שם מקום?  מר י. מרקוביץ:

 9 קורצ'אק זה הגינון הישן, מאחורה. :. גסרמר י

 10 על הבריכה?  מר י. מרקוביץ:

 11 לא, קודם כל, יש שם חצר ענקית של הגנים,  :מר ח. צורי

 12 עושים בה? אנחנו, מה עם הבריכה הזאת? מה דרך אגבתגיד,   מר י. מרקוביץ:

 13 שנה, 200אין בריכה, איזה בריכה? אתה ישן בעמידה, אתה.   :מר ח. צורי

 14 היא סגורה, :י. גסרמר 

 15  )מדברים יחד(

 16 לא, אבל השטח, מה?  מר י. מרקוביץ:

 17 שנה. 200קודם כל אין בריכה   :מר ח. צורי

 18 תגיד, באת, מה, באת לריב?  :מר ע. זוהר

 19 הוא יש לו זמן זה. :מר י. גסר

 20 הבן אדם בא,  מר י. מרקוביץ:

 21 שנה. 200אין בריכה   :מר ח. צורי

 22 כה, אני שואל מה עם המבנה, מה עם השטח.לא ברי  מר י. מרקוביץ:

 23 הוא שאל מה עם המבנה של הבריכה שכבר לא קיימת.  :מר ע. זוהר

 24 בכלל לא היה מבנה.  :מר ח. צורי

 25  )מדברים יחד(

 26 יאללה, יריב, תרוץ כבר.  :מר ע. זוהר

 27 

 28 .₪ 1,000,000אישור פתיחת ת.ב.ר בניית גן ילדים ברחוב דקר בסך של  .5
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 1 רנות הרשות.מקורות מימון: ק

 2 , תב"ראישור פתיחת  :מר י. גסר

 3  )מדברים יחד(

 4 יוסי, באמת.   :מר י. גסר

 5 לא נעים לך לראות את האנשים כאן?  :מר ח. צורי

 6 לא, בכיף.  :מר ע. זוהר

 7 מה, יש לך עבודה, אתם עובדים עכשיו?  :מר ח. צורי

 8 עובד.  :מר ח. צורי

 9  )מדברים יחד(

 10. ₪בניית גן ילדים ברחוב דקר, בסך של מיליון  רתב"אישור פתיחת  :מר י. גסר

 11 רחוב דקר זה מדובר על השטח של בית ספר בן גוריון, שמה.

 12דרך אגב, אני רציתי להגיד לך שהחנייה בדקר שם, מול בן גוריון, הם   מר י. מרקוביץ:

 13חונים איפה שאתה רק רוצה, רק לא בתוך החנייה, אנחנו חייבים 

 14 לשלם, 

 15 , כל פעם לא צריכים לשלם.לא  :מר ח. צורי

 16 לא, זה בדיוק.  מר י. מרקוביץ:

 17 אבל עכשיו אין אפשרות למורים לחנות שם.  :מר ח. צורי

 18 שהמורים יחנו שם בפנים. מר נ. מזוז:

 19 תגיד לי, איפה זה, הגן האחרון?  :מר ח. צורי

 20רגע, זה דקר. במתחם של בית ספר בן גוריון, מאחורה, איפה הכיתה  :מר י. גסר

 21 ל הפיס. ש

 22 אבל זה יוצא דקר?  מר י. מרקוביץ:

 23 איפה שהייתה בריכה.  :דובר

 24 זה יוצא דקר?  מר י. מרקוביץ:

 25איפה שיש את המזרקה הזאת של קק"ל, הכיתה הירוקה, יש את  :מר י. גסר

 26 הגינה.

 27 )מדברים יחד(

 28 בתוך בית הספר?  :מר ח. צורי
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 1 כן. :מר י. גסר

 2 צה?והיא מסכימה, היא רו  :מר ח. צורי

 3 כן, היא אמרה שכן. היא רוצה, עכשיו עושים גם מדידה. טוב, מי בעד?  :מר י. גסר

 4 נו.  :מר ח. צורי

 5  כולם בעד. :מר י. גסר

 6 

 7 03.01.2018מיום  02/18מפרוטוקול מועצה מס'  12תיקון סעיף מס'  .6

 8לסך  ₪ 250,000מבנים יבילים בית ספר אחדות מסך  1186אישור הגדלת ת.ב.ר מס' 

 9 (₪ 45,000)סה"כ הגדלה:  ₪ 295,000

 10 היה    מקורות מימון:

 11 -----------   ₪ 210,000 -משרד החינוך

 12  ₪ 250,000   ₪ 85,000 -קרנות הרשות

   -----------  ----------- 13 

   295,000 ₪   250,000 ₪  14 

 15 

 16 .2/18מפרוטוקול מועצה  12. תיקון לסעיף מספר 6סעיף  :מר י. גסר

 17 , זה מה שהיה פעם שעברה, לא?מה זה  :מר ב. ברח"ד

 18כולם . מי בעד? ₪ 00045,שינו הגדלה פשוט לחוזה, אז זה עוד עכן,   :מר י. גסר

 19  בעד.

 20אפשר איזה משפט? אפשר משפט? מתוך כל הגנים האלה, אפשר לשים  מר נ. מזוז:

 21איזה גן דתי אחד בשכונה, להוסיף פה בשכונה הוותיקה של מוצקין? 

 22, אני מדבר על פה, לא על הצפוני, אני מדבר אתם יודעים שיש דרישה

 23 על פה. אתם יודעים שיש בעיה של גנים.

 24 קודם כל, לא, אנחנו לא יודעים, קודם כל.  :מר ח. צורי

 25 יש.  מר נ. מזוז:

 26לא יודעים, זה אחד. ב', אנחנו  שאנחנולא, אנחנו לא יודעים, נתחיל   :מר ח. צורי

 27 ים, אלא גם,חייבים קודם כל לתת מענה לא רק לדתי

 28 ברור, אין ספק, אבל פה חסר.   מר נ. מזוז:
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 1  )מדברים יחד(

 2 לאשכנזים אמרתי, לחילוניים.  :מר ח. צורי

 3  )מדברים יחד(

 4 זה היה פרויד עכשיו, עכשיו פרויד דיבר.  :דובר

 5 אגב, שנה שעברה פתחת, :מר י. גסר

 6  )מדברים יחד(

 7 שעברה, , נחום, שנה שעברה, בשנה דרך אגב  :מר ח. צורי

 8 שירשמו, שיגידו שהם רוצים.   :מר ב. ברח"ד

 9  )מדברים יחד(

 10 נחום, בשנה שעברה,  :מר ח. צורי

 11 אני יודע, מה אתה מספר לי. מר ב. ברח"ד:

 12 אתה לא יודע כלום, עזוב,   :מר נ. מזוז

 13 נחום, בשנה שעברה, הודענו לכל עם ישראל שאנחנו רוצים לפתוח גן,   :מר ח. צורי

 14 מכיר, מכיר, אין צורך,  :מר נ. מזוז

 15 אף אחד לא נרשם.  :מר ח. צורי

 16 אין אוכלוסייה דתית שם, מה, אתם לא זוכרים?  מר נ. מזוז:

 17 לא, אבל קם אחד ונתן לנו הרצאה שיש, שיש, שיש.   :מר ח. צורי

 18שם אין אוכלוסייה דתית, זה ברור לך. גם בית הכנסת במשכנות   מר נ. מזוז:

 19 ין, זה ברור, מה לעשות. אומנים אין כמעט מני

 20  )מדברים יחד(

 21 לא נכון, אני מתפלל שם. :מר י. גסר

 22 אני כל ערב שם.  :דובר

 23 הם מתפללים שם מלא.   :מר ח. צורי

 24סליחה, אני בערב שם, בסדר, אבל גן ילדים, פה אפשר להקים, אני   מר נ. מזוז:

 25 מבקש,

 26חינוך, שכל מי שרוצה גן אני מבקש להודיע הודעה בתור מחזיק תיק   :מר ב. ברח"ד

 27 ממלכתי דתי שיירשם.

 28 אבל אין מקום.  מר נ. מזוז:
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 1 לכל מי שיירשם,   :מר ב. ברח"ד

 2 זה לא עניינו, הוא לא צריך לדעת אם יש מקום או לא.  :מר ח. צורי

 3 כל מי שיירשם, יימצא גן.  :מר ב. ברח"ד

 4, להגיד, אני הוא לא צריך לדעת אם יש מקום, הוא צריך להירשם  :מר ח. צורי

 5 ילד,  30רוצה גן דתי ואחר כך, כשיהיה 

 6 איך יקבלו גן אם אין גן?  מר נ. מזוז:

 7 יש גן.  :מר ב. ברח"ד

 8 איפה? שתי גנים יש, דקל וניומן.  מר נ. מזוז:

 9 לא, לא, בונים גנים, אחד,  :מר ב. ברח"ד

 10רשמו, פנו סליחה, אל תשימו גנים פה, טעיתי, לא צריך גנים, כמה יי  מר נ. מזוז:

 11אלי אנשים, לא סרוגים ... בדיוק כמוך, זה בסדר. אבל לא בדיוק הם 

 12 פנו, צריך גן דתי פה ושנה הבאה הם ירשמו ואז תהיה בעיה.

 13 מה זה גן דתי? שיגידו שהם רוצים, יש גנים.  :מר ב. ברח"ד

 14 נחום, שאלה לי אליך, גן דתי, איזה צורה יש למבנה? כמו ספר תורה?  :מר מ. צורף

 15 מנשה, מנשה.  מר נ. מזוז:

 16 יש לך,  :מר מ. צורף

 17 התוכנית לגן דתי שונה מגנים אחרים, אל תהיה חכם. התוכנית,  מר נ. מזוז:

 18 מה, מה, מה?  :מר מ. צורף

 19 , הגרעין עצמו הוא שונה.התוכנית  מר נ. מזוז:

 20 לא הגרעין, המבנה, המבנה, המבנה הוא לא אותו מבנה?  :מר מ. צורף

 21 אני אומר לך שיירשמו,   :מר ב. ברח"ד

 22  )מדברים יחד(

 23 מבנה? הוא לארגע, המבנה   :מר מ. צורף

 24  )מדברים יחד(

 25 

 26 3הקמת מתקנים והצללות במגרשי משחקים בסך  1111מספר  תב"ראישור הגדלת 

 27 מיליון.

 28הקמת מתקנים והצללות  1111מספר  תב"רהצבעה, אישור הגדלת  :מר י. גסר
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 1 ן.מיליו 3במגרשי משחקים בסך 

 2 כמה אחדים יש שם?  :דובר

 3  כולם בעד.מי בעד?   :מר י. גסר

 4 

 5  .1.11.2017מיום  13/17לפרוטוקול מועצה מספר  14ביטול החלטה מספר 

 6 .13/17מפרוטוקול מועצה  14ביטול החלטה מספר   :מר י. גסר

 7 כבר היה כבר, אישרנו כבר.  :מר ע. זוהר

 8 העלינו לסדר.   :מר י. גסר

 9 א, עשינו גם וגם.ל  :מר ע. זוהר

 10 עשינו גם וגם, אבל בסדר.  :דובר

 11 הצבענו גם וגם.  :מר ע. זוהר

 12 .כולם בעדמי בעד?   :מר י. גסר

 13 

 14, מקורות מימון, ₪מיליון  1.5בסך  2018חדש, תכנון עירוני לשנת  תב"ראישור פתיחת 

 15 קרנות רשות

 16 .2018חדש, תכנון עירוני לשנת  תב"ראישור פתיחת   :מר י. גסר

 17 בעד, בעד.  :ע. זוהרמר 

 18 בעד.  מר י. מרקוביץ:

 19 . יאללה. כולם בעד  :מר י. גסר

 20 

 21 -סוף הישיבה-

 22 סוף ישיבה

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


