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 1  19 'סמ המניין מן  מישיבת מליאהפרטיכל                              

 2  תש"פ  באב ב"י , 02.08.2020 ראשוןביום אשר התקיימה                       

 3 

 4  :משתתפים

 5 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר

 6 מועצהבר חו ריעה שאר ןגס -  מר יעקב קורצקי 

 7 ה מועצ חברו ריעה שאר ןגס -  מר גיא קלנר

 8 ריעה שארל הנשמ  -  ךילק רפוע רמ

 9 חבר מועצה -  מר רביד פלד

 10 חבר מועצה  -  מר מיכאל דורון 

 11 חברת מועצה -  גב' בת שבע אלקובי

 12 חבר מועצה -  שריב ד"ר צחי

 13 חבר מועצה -  בלקיןי נורמר 

 14  הצעומ רבח -  איבל ינד רמ

 15 חבר מועצה -  מר ירון גדות

 16 מועצהחבר  -  מדןידן לד עו"ע

 17 חברת מועצה -  נטע זיו 'פורפ

 18 הצעומ רבח -  בל רב ימר רמ

 19 

 20 

 21 קצועית מצוו

 22 יועץ משפטי של העירייה  -  יכה בלוםד מעו"

 23  העירייה רבזג -  ביבט ידיג רמ

 24  העירייה רקבמ -  רקי ןב םיסינ רמ

 25   תילכלכה הרבחה ל"כנמ -  ץרווש ןרע רמ

 26  ריעה תסדנהמ -  רומלט תיריע 'רדא

 27 

 28 
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 1 םודר היס

 2 

 3 .7.6.2020 ךיראתמ 17 'סמ המניין ןמ הבישי לוקוטורפר ושיא  .1

 4 .16.6.2020 ךיראתמ 11 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ רושיא  .2

 5 .ריעה שאר לש קובסייפה רתא לוהינ – 23.7.2020 תודג ןורי לש התליאש .3

 6 .תיתדה הצעומה יונימ – 26.7.2020 תודג ןורי לש התליאש .4

 7 ןורתפה םושיי ןהכ ילאב רעונה ןודעומ – 26.7.2020 יבוקלא י'צאב לש התליאש .5

 8 .5.5.2019-ב טלחוהש יפכ 

 9 .הצעומה ירבח תויוסחייתה תלבקו םור לעי רפס תיב אשונב ןוכדע .6

 10 ."םינומיר" לש 2019 תנשל רקובמ יתנש חוד .7

 11 .הבוח תודעווב היציזופוא יגיצנ יונימ .8

 12 תונולת לע הנוממה ח"וד אשונב תרוקיב תדעו תוצלמהו תונקסמ ,םוכיס תגצה .9

 13 .רוביצה 

 14 .30.7.2020 םוימ תוכימת תדעו לוקוטורפ רושיא .10

 15 להונ ןוקית – 18.12.2019 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ 6 ףיעס רושיא – תומש תדעו .11

 16 .יול ליגיבא תחצנהו תונטק תומורת לעניין 

 17 רצ"ב. – 10.6.2020הועדה מתאריך  , מפרוטוקול7, 6, 5 ,3, 1אישור סעיפים: 

 18 .םיליעפ אל קנב תונובשח תריגס רושיא .12

 19 .ח"סומב המיתח ישרומ יוניש רושיא .13

 20 .בלושמ רוטישו ינוריע חקפ דיקפתל .ה.ג רמלו .ב.ר רמל תוכמס תלצאה רושיא .14

 21 .הצעומ תובישי םוליצ ךרעמ גורדש – 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .15

 22 ןוירוטקרידל היציזופוא גיצננוי ימ – 23.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .16

 23   .תילכלכה הרבחה  

 24 החנה ןתמל הנונראב תוחנהה תדעו תכמסה – 23.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .17

 25  .תילמיסקמ 

 26  תותומעל העירייה תכימתב םישנ תיילפא – 29.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .18

 27 .טרופסה 
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 1 כלרטיפ

 2 

 3 יהשוזיא הככ ילוא .םלוכל בוט ברע .19 'סמ המניין ןמ הבישי .בוטרב ע מר אבי גרובר:

 4 םימילחמ ,88 הז ריעב עגרכ ונל שיש םייבויח רפסמ. עגרל בצמ תנומת

 5 תודסומ .םימילחמ 62 םע םיליעפ םילוח 129 לע ונייה עובש ינפל .150

 6 תיבב 'א תבכש .ולוכ רגסנ םור לעי רפס תיב עגרכ ,םירוגס עגרכש ךוניח

 7 2/ב-ו 1/ב תותיכ .רחמים רזוח תיצרח ןג םג .רחמ יםרזוח ןיקשיסאו רפס

 8  .הירומ ןגו םטול ןג .דודיבב תואצמנ םירימא רפס תיבב

 9 ונתוא הוולמ ימר .תוריש תתל הכישממ העירייה ,דובעל םיכישממ ונחנא 

 10 הפ ה'רבחהמ הברהל דיגהל בייח תמאב ינא .הזה רבדה לש לוהינה לכב

 11 םתא עדויי נאו ,הבוט הלימ הככ ולש םוחתב דחא לכ ןחלושל ביבסמ

 12 תובדנתהב הצעומ ירבח םכבור לבא רכשב םנמא הפ ונחנא ,םכבור

 13 לע הבוט הלימ הז לע םכל העיגמו העירייה לש הדובע ןומה ,ןומה תישענו

 14 הבישש הנשמה תדעו ,םישוע םתאש המ לכ לע ,השדקהה לע ,העקשהה

 15 דאומ הברה םייקל החילצהו האלמ תוחכונב ךורא דואמ ןותרמ הזיא

 16 הברה םע הככ התיבשהמ םתרזח ,תצמואמה הדובעה לכ החוורב ,תובישי

 17 אלמ םויהו ירעל הסינכה תא הפי הככ ונל תרדיס ,בקעי ,ןג נווה .תויגרנא

 18 הרושב יתאו והולמ הכימ .הדובע תישענ תמאבו ריעה יבחרב םינמטומ

 19 םהל ונתנ ופילא תרוקיב תדעו .טרופסה לש עטקב איגו ,םיטקיורפ לש

 20 לש הרושבה ככ עטנ ,םינווגמ ,ודבע ,וסנכתה ק'צ קי'צ ,המישמ הככ

 21 לכ ךוני, החוהשימ הפ ספספמ ינא םא הככ תמאב ,הדעוהו םיקבאמ

 22 ,האבה הנשל תכורעיה ןומה ,הדובע ןומה ,םירוקש עגרכ ץיקה יצופיש

 23 ינא ,רבמטפסב 1-ב יותלה םיכלוהש םישיחרתה תא ןיבלה תונויסינ ןומה

 24 םש ויהי םייוניש המכ דועו היהי המ רוגס ירמגל והשימש חוטב אל

 25 .הדובל העכ לע הדות זא .השק דואמ םידבוע תמאב ונחנאו

 26 ןומה ,םיצחל ןומה ,הטושפ אל ,תרגתאמ הפוקתש ונלש םידבועה לכל םגו 

 27 ,הירלגב הכורעתה ,ינד .הליעפ ,תדבוע שהעירייה בשוח ינא .תולטמ

 28  .םיישארה תובוחרב םיעוריא ,הירלגב השדחה הכורעתה
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 1 רתוי רדחב תובישיה תא השענ ונתוא ןכסל אל ליבשבש חמשנ קר ונחנא  ת:רון גדוי רמ

 2  .גרבטורב היהש ומכ לודג

 3  .בוט רתוי ךתוא םיעמוש הזה רדחב מר אבי גרובר:

 4  .ןיוצמ ועמש המש  מר ירון גדות:

 5 דמוע הז ,הפ םישוע ונחנא ןכל ,םילקש יפלא הלועש הרבגה תכרעמ םע ר:מר אבי גרוב

 6 םיכרצה לכ ילבו םילוקמרה לכ ילב הפו .תוציחמה תא שי ,תויחנהב

 7 התא ,םילוקמר ריבעהל רוסא םג ,םילוקמרהו ןמזה לכ ריבעהלו הלאה

 8  .ךירצש ומכ ךתאו עומשל ולכויש ידכ המשל הרבגה תכרעמ איבהל ךירצ

 9 םוש ספספי אל דחא ףאו הפ היהנש יתגאד ינא זא .בושחה זש עדוי ינאו 

 10 םישוע ונחנא הז ליבשב זא .יהציזופואה לש אלו היצילאוקה לש אל הלימ

 11 לע םירמושש ןמז לכ תושעל םישנא 50 דע רתומו ונקדבו הפ הז תא

 12 תאזה המינב ליחתהל בושח היה הככ לבא ,תוציחמה תא שיו םיקחרמה

 13 ,הככ ךישמנש .בוט םוקמב תאצמנ ןורשה תמר הכול ךסש בשוח ינאו

 14 ?ימר ,הלימ דיגהל הצור .םיאירב ויהי םלוכש

 15 הוולמ ינאש רחאמ ,םלוכל הדות תרמא ,תאזה תונמדזהב הצור ינא .ןכ  לב: רמי בר רמ

 16 תמאב תחקל ,הנורוק םורח יקשמ ,םורחה לש בעניין םוי לכ טעמכ ךתוא

 17 תא ונל להנת הנורוקה אלש יתצלמה ינאש המ לש עטקה תא ץמואב

 18 עירייההו ,ץמוא תמאב הזל ךירצו הנורוקה תא להננ ונחנא אלא םייהח

 19  .תולבגמה לכ םע ליגרכ דקפתל םיכישממ ריעהו

 20 הוולת הנורוקה ןמז המכ םיעדוי אל ונחנא .גוהנל ךירצ הככש בשוח ינאו 

 21 ידבוע לכגם ל ,ךל קר אל ,הבוט הלימ דיגהל ךירצ םג תמאבו ,ונתוא

 22  ,תבישי שי םיימויב םעפ טעמכ .קלח הזב םיחקולש העירייה

 23 .םינווגמ  מר עידן למדן:

 24  .םינווגמ  לב: מי ברר רמ

 25  .יתרמא מר אבי גרובר:

 26  .החוורהו ךוניחה ףגאו  לב: מר רמי בר

 27 .ןדיע ,יתרמא מר אבי גרובר:

 28 תלבק הזה רבדהש ןיבהל ךירצ לבא םלוכל הפ תידוה התא ,תמאב  לב: מר רמי בר
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 1 תוטלחה םילבקמ ,ץעייתמ בשוי התא ,דחא םדא ןב לש אל אוה תוטלחה

 2 בשוח ינאו .םיימויל תחא בצמ יכותיח םישוע ,םילעופ ךיא קוה דא

 3 הרוצב הזה רבדה תא םילהנמ ונחנא ,םורח תרגשב תצק ןיבמ תמאבש

 4 .הבוט הלימ העיגמ ךל םג זא .הבוט שממ

 5 בושח תמאב הפ לבא ,האירק תתל תמאב לבא דיגהל הצור ינא אקווד הפו מר אבי גרובר:

 6 דואמ הברה הפ ונל שיש םהל דיגהלו ןורשה תמר לש םיבשותל תונפל יל

 7ו נשל הזה ןטקה השעמהו .םתואם יכירצש ןורשה תמרב םיקסע ילעב

 8 ורזעל ,תויחנהל םאתבה הכול ,הדעסמב תבשל ,הפק תיבבת בשל תכלל

 9  .םיקסעה ילעבל

 10 הככ תבשל ביבא לתמ יתאבה םירבח המכ םע הככ ישיש םויב יתצפק ינא 

 11 הסננו ןורשה תמרבם יקסעה ילעבב ךומתנש בושח דואמ הז .וקוסב

 12 הלאה םישנאה ,ןורשה תמרב הפ ונלש תוינקהמ רתויש המכ תושעל

 13 הנמזה הזיא דוע ,האיצי הזיא דוע הככ השעי דחא לכ םאו ,ונתוא םיכירצ

 14 דורשל לכונ ונלוכ הככו .תאזה השקה הפוקתה תא רובעל םהל רוזעי הז

 15 עגרכ הזש בשוחי נאו ,תילכלכ םג אלא תיתואירב קר אל הנורוקה תא

 16  .יתועמשמה רתגאה

 17 ?הזה בעניין והשמ ריעהל הצור והשימ .םויה רדסב 

 18 תההיי ןטק רתויה לגב ,ןושארה לגב הנורוקל תמאב רשקהב קר .ןכ  מר ירון גדות:

 19 בשוח ינא .םיחבש הברהל התכזש העירייה לש תניוצמ תולהנתה תמאב

 20 המ לכ תא הלהינו שהייתה תיל"כנמה תוכזב הברה ,הז לע ונרבידש

 21 תמייסמ םצעב איהש תרהצהש דעומה הז םצעב םויהש בל יתמשו  .היהש

 22 לגב םג ונל רוזעל הלוכי איה ילוא זא ,הלש הלחמה תא וא תורצבנה תא

 23  .ןושארה לגב התשע איהשכמו  ינשה

 24 ,ונחנאש יתרמא ינאש המ קיפסמ אל לבא  לב: מר רמי בר

 25 .רושק אל הז .הלחמ תשפוחב ןיידע עגרכ איה ,אל מר אבי גרובר:

 26  .טסוגוא תליחת דע  ירון גדות: רמ

 27 ,ןיידע מר אבי גרובר:

 28 ללהל ליבשב אל ,יתרמא ידכב אל ינא .הלחמ תשפוחב ילריש לכ םדוק  לב: מר רמי בר
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 1 יל שי לבא ירייההע ל"כנמ אל םנמא ינא ,יתצעונ ,יבא תא םתס חבשלו

 2 הדובעה תא םישוע ונחנאש בשוח ינאו םורח תרגש להנלב ןויסינ תצק

 3  .םיבשותל םג תונורתפ הפ םינתונו

 4 ,תושעל םיכלוה ונחנמה שא תא עגרכ ףושחל לוכי אל ינא ,ונבשי םויה 

 5 ונחנא .הלש םיבשותל ריעה ךותב תרזוע ריעה ךיא לע יבאל תינכות גיצהל

 6 .הרודס הדובע תינכות םע אצנ

 7 ונחנא ךיא ,הפ םיקסעל םירזוע ונחנא ךיא רמא יבאש המ לע ףיסוהל תצק 

 8 .הבוט הרוצב תלהנתמ הכול ךסב ריעהש בשוח ינאו .הפ םישנאל םירזוע

 9 ,עירייה לבא ל"כנמל ש תורדעיה שיש ןוכנו ,רחא וא הזכ שיא ללגב אל הז

 10 תיל"כנמ תההיי ילריש .הפי דואמ דואמ הדובע התשע ילריש ,דובכה לכ מר אבי גרובר:

 11 הפוקתה לכ לע חטבו ילרישל הלודג הבהא יל שי ינאו הלועמ עירייה

 12  .הלחמ תשפוחב איה עגרכ .המיהדמ הדבוע התשע איה ,הפ הייתה איהש

 13 

 14  7.6.2020 ךיראתמ 17 'סמ המניין ןמ הבישי לוקוטורפ רושיא .1

 15 

 16 הזה לוקוטורפל .17 'סמ המניין ןמ הבישי לוקוטורפ רושיא ןושאר ףיעס מר אבי גרובר:

 17  .רשואמ לוקוטורפה ןכלו תורעה ויה אל

 18 

 19  דחא הפ רשואמ 0202.6.7 ךיראתמ 71 'סמ המניין ןמ הבישי לוקוטורפ  החלטה:

 20 

 21  16.6.2020 ךיראתמ 11 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ רושיא .2

 22 

 23 ךיראתמ 11 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ רושיא 2 ףיעס מר אבי גרובר:

 24 לע הייתה המניין ןמ אלש הבישי ,םיללכב ,ןטק ןוקית שי הפ .16.6.2020

 25 'נ הרסח הנושאר הרוש 7/ג ףיעסב ,תסנכה יתב תלעפה לש םינוירטירקה

 26 הייתה .ןורשה תמר יבשות ויהי הלימב םייתסהל ךירצ הז זא ,ףוסב

 27 הזו 8 ףיעס הז ,הצקויש תסנכה תיב 8 ףיעסב הז ירחא דימו .'ן-ה הרסח

 28 הלאה םייונישה ינש לע .ףיסוהל ךירצ הז תאו םינוירטירקב עיפוה אל םג
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 1  .רשואמ .הלחא ?ןוכנ .דחא הפ ?דעב ימ .ינכט הז ,עיבצהל םיכירצ ונחנא

 2 

 3 דחא הפ רשוא 0202.6.61 ךיראתמ 11 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ החלטה:

 4 

 5 (דחיב םירבמד) 

 6  ,לע ונל ירפס ,עטנ .הככ יתחכש ינא .החילס ,ןוכנ תמאב ,עגר מר אבי גרובר:

 7 םירכוז םתא םא תעדוי אל ינא לבא יליבשב העתפה תצק םג הזש תמאה  נטע זיו: ’גב

 8 םילכב שומישה רוגימל םזימ םיניכמ ונחנאש ונטלחה הנורוקה ינפל לבא

 9 יםרושקש ימ לכ םעו בעירייה הלחתהב ,ריעב תונוש תוביבסב םיימעפ דח

 10 הכול םצעבו הנורוקה הצרפ זאו ,רחסמב םג ןכמ רחאלו םינווגמ ,לעניין

 11 זא תוקבדיהמ ששחה ללגב עורג רתוי בצמל וליפא רוחאל רזח ,היהנ

 12 השוחת והייתה ,ליגרהמ רתוי וליפא ימעפ דחב שמתשהל ורזח םישנא

 13  .הזה קבאמה תא ונדבאי םצעבש

 14 םיאור ונחנאש ללגב וישכע אקווד ונטלחה הנורחאל שממ השעמל לבא 

 15 ןיבל וניניב היצקארטניאהו תומייק לש ושאנל שיש הלודגה תובישחה תא

 16 לופיט לש אשונה תא הרזח ריזחהלב רגתאה אקווד הז ,ונלש הביבסה

 17 לכו תלוספ לש אשונה לכ .הזל רושק םג הפרשמה לש רופיסהו תלוספב

 18 תרזוח םצעב וב םיעבוט ונחנאשו םירציימ ונחנאש לבזה תומכ לשא שונה

 19 .בושו בושה זב םילקתנ ונחנא ,ףוצרפל הרזחנו ל

 20 הפירש ןקתמ םיקהל ךירצ אל המל םינעוט ונחנאש ונלש תונעטה תחאו 

 21 םימדוקה םיבלשה .םימדוקה םיבלשב ליחתהל ךירצש הז השרומ תמוצב

 22 .רוקמב תלוספה לש רוצייה םוצמצ םצעב לש ,סוידיר לש ,םוצמצ לש

 23 רחאל ,םהב םישמתשמ ונחנאש םירבדב רזוח שומיש תושעל ןכמ רחאל

 24 .ףורשל ףוסב ףוסב קרו ונלש רוזחמה תא רבגתל ןכמ

 25 תא תושעל ליחתהל םג אלא הזל בייחתהל קר אלו הז תא רמול קר אל זא 

 26 הרימאל ונל רבחתמ ימעפ דחה רוגימ לש טקיורפה השעמל זא ,הז

 27 לופיטלו הביבסו תומייק לש אשונל ונלש תוביוחמה לש רתוי הלודגה

 28ו נחנא ובש בושח לבא ילמס תצק דצ והשזיא ןאכ שי םצעבו תלוספב

 1 

 אושר פה אחד 0202.6.61 מתאריך 11 פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' החלטה:

 2 
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 1 םילכב שמתשהל קיספנ הצעומכ ונחנא ,המינפ ונתיבב םדוק םיליחתמ

 2 הצעומה ידבוע לכל רקס בורקב ריבענ ונחנא ,ונלש תובישיב םייעמפ דח

 3 םה המ ,הז יפלכ םישיגרמ םה המ ,םהלש תוקיטקרפה המ לאולש ידכ

 4 םוקמוביל בנו םילגעמה תא ביחרנ ןכמ רחאל ,הז יבגל תושעל יםנכומ

 5 .והז .רוחאמ בוט תוחפ םוקמב תויהל

 6 ונל שי זא ,םיימעפ דח םילכ ויהי אל תאזה הבישיבש יבאמ יתשקיב זא 

 7 לפס ,ימש לפס ול שי מאתנו דחא לכ ,ונל שי םייעמפ דח םילכ םוקמב

 8 וראשיי תוסוכהש החינמ ינוא סוכה תא וישכע לבקי דחא לכ זא .ולשמ

 9  .הוז זא .תובישיל הנה עיגנש םעפ לכ ןהב דבכתנ ונחנאו ןאכ

 10 .םש הזש ירוא םלואל םתוא איבהל וחכשא ילש  מר עידן למדן:

 11 ,וישכע אקווד זא ,והז זא .ןכ  נטע זיו: ’גב

 12 לש רזועהו תוסוכ ליבומה .תרמאש המ וישכע הז לע קר םינקת ינש הז  יב:מר צחי שר

 13  .תוסוכ ליבומה

 14  ,תמאב זא .והז  נטע זיו: ’גב

 15  .האבה םעפב תרוקיבה תדעו לש תרוקיבה תא ענומ ינא  :ן למדןמר עיד

 16 ?עטנ תמייס ר:מר אבי גרוב

 17 .הבר הדות .יתמייס ינא ,ןכ  נטע זיו: ’גב

 18 .תוסוכה תא ונל רייצש ימל הלימ וישכע מר אבי גרובר:

 19 .יתוא שגרמ דואמ הזש איה תמאה ,והז  בת שבע אלקובי: ’גב

 20 .דובכה לכ  מר עידן למדן:

 21 .הלאה תוסוכה ירוחאמ דמועש ימ לש רופיסה תא תעדוי ינא יכ  שבע אלקובי:ת ב ’גב

 22 דבועש םייתרבח םיתורישל ףגאה לש ןגוע םשב אלפנ טקיורפ םיאור םתא

 23 יםדמול השעמל םהו .אל םקלח ,ןדיע ךרד םקלח ,תורענו יםרענ םע

 24 תא יםעדויש םיילאיצוס םידבוע ךרד והכול ,סופד ,יפרג בוציע צ"החא

 25  .ץוחבמ םיכירדמ ןבומכ םגו אשונה

 26 םע טרפב ,הנורחאה הפוקתב תמאב ונלש תונושארה תוואגה תחא וז 

 27 הז ונלש ףגאהש הפ םיארמ ונחנא .דבוע הזה טקיורפה ןיידעש הנורוקה

 28 םירענלו האלפנ הכח הנהו תוכח דואמ הברה הז ,ה'רבח ,םיגד קר אל
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 1  .וצרי םא ןבומכ םייחל עוצקמ שי רבכ חטבומ הלאה תורענלו

 2 תא לצנל ריעה יבשותל םג תארוק ינאו ןיטולחל הואג וזיא הפ שי זא 

 3 םתא זא םיטושפ םירבד סיפדהל םיצור םה םאו הזה אלפנה טקיורפה

 4 .הדות .םהל רוזעל חמשנ ונחנאו ףגאב רשק םמע רוציל םינמזומ

 5  .קלחא ינא וישכע  לב: מר רמי בר

 6 .הקולחה סקט  בת שבע אלקובי: ’גב

 7 

 8 ראש העיר  לש קובסייפה רתא לוהינ – 23.7.2020 תודג ןורי לש התליאש .3

 9 

 10 .קובסייפ ,תודג ןורי התליאש םויה רדסל 3 ףיעס ובר:מר אבי גר

 11 יבא ריעה שאר .רייבורי של ראש העצה קובסייפה רתא לוהינ יבגל .בוט  מר ירון גדות:

 12ת מר תייריעל ש קובסייפ ףד ,ירוביטי וגם צרפ קובסייפ ףד הלנמ רבורג

 13  .עירייה ידבוע י"עו םולשתב קזחותמ ןהשרו

 14 םאה ?עירייההמ םימרוג םאה ?רתאה תא להנמ ימ :ריעה שארל תולאשה 

 15 םא תובוגת תוקחמנ עודמו הז ףדב םימוסח םיבשות עודמ ?ךמצעב התא

 16 לש םיטסופ ףתיש העירייהל ש קובסייפה ףדש יואר םאה ?ירוביצ ףדה ז

 17  ?רבעש שדוח השענש יפכ הצעומ ירבחו ריעה שאר

 18 לובג תא ורבע רשא םידדוב 2 הלאשל הבושת .ינא איה 1 הלאשל הבושת מר אבי גרובר:

 19 ,3 הלאשל הבושתהו .בוטה םעטה

 20 ?הנווכה תאז ?וקחמנו םימוסח בוטה םעטה לובג תא ורבעש םידדוב  מר ירון גדות:

 21  .2 הלאשל הבושתה תאז .בוטה םעטה לובג תא ורבע רשא םידדוב מר אבי גרובר:

 22 .יקוא  מר ירון גדות:

 23  .ןכ תונוכנה תוביסנב 3 הלאשל הבושתהו מר אבי גרובר:

 24 לש קובסייפה ףדב ףתושש ךלש טסופ היה יכ ,לבא יתעדל יקוח ה לאז  מר ירון גדות:

 25ר שפא יאש טפשמ תיבב תוקיספ הז לע שי ,יקוח רבד אל הזו העירייה

 26י רבח לש אל םגו ריעה שאר לש םיטסופ העירייה י"ע ןמוממש ףדב ףתשל

 27 .ריעה שאר לש ,הצעומי רבח לש םיטסופ אל הז ללכ ךרדב לבא .הצעומ

 28  ,ןפוא לכב ךשמה תלאש לבא .ןיקת אל הז
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 1  .קודבל ודיקפת הזש יעוצקמ גרד שי מר אבי גרובר:

 2 ?המ  מר ירון גדות:

 3 .קודבל ודיקפת ,יעוצקמ גרד שי מר אבי גרובר:

 4 .ותוא לואשל ךירצ  מר ירון גדות:

 5 המו הקידב ושעי םה טסופ םילעמש ינפל לבא .ןויד וישכע ליחתמ אל ינא אבי גרובר: רמ

 6  .ושעי ךירצש

 7  .רוסא הזש עדוי ינא ,ילש הקידבה תא יתישע ינא  ירון גדות: רמ

 8  .יתנבה מר אבי גרובר:

 9 רשקהב .דיגי אוה המ הארנו הבישיה ירחא יעוצקמה גרדל הנפנ לבא  מר ירון גדות:

 10 םיקחמנ בוטה םעטה לובג תא ורבעש םיבשותש תרמאש ךלש הבושתל

 11 םיבשות לש תובוגת םתוא ,תובושת המכ אז רציתי להביא ךלש ףדהמ

 12 ינפל בטיה ובשחת תובורקה תוימוקמה תוריחבב לשמל .וקחמנ אלש

 13 ,םתאש

 14  ?הלאש וז מר אבי גרובר:

 15 ותיא השעתש ךילע ךומסל םיכירצ ונייה זאו ךילא עיגמ היה הזה ףסכה  מר ירון גדות:

 16 תלוכי רסח ,ריע שארכ הלודג תחא הבזכא התא .םיבשותה תובטל והשמ

 17 םירוביד ,םולכ אלו וירוחאמ ןיאש םואנ רותב ער אל הז .דקפתמ אלו

 18  ,אמלעב

 19  .אירקמ אוה המ ןיבמ אל ינא ?הז המ :רנלק איג רמ

 20  .דומעב תועיפומש ידגנכ תובוגת אירקמ אוה מר אבי גרובר:

 21 ,תא ורבע םג ילוא יתעדלש תובוגת הפ אירקמ ינא  מר ירון גדות:

 22  ?םוסחל ךירצ םג אוה םתוא ,ןורי מר גיא קלנר:

 23  ,ךורא טסופ הזיא הפ שי .בוטה םעטה תא  דות:מר ירון ג

 24 ?ןועיטה המ ?םוסחי םג אוה הז תאש דיגהל הצור התא המ זא מר גיא קלנר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 לע תדמוע הפרשמ ,טיהל אל ךוניחה ,האלה ןכו האלה ןכו האלה ןכו  מר ירון גדות:

 27 ורבע אל םה זא ,םיקייל 14 לביקש ךלש רתאב בגא ךרד טסופ הז .קרפה

 28 קחומ התאש רמוא התא .לאוש ינא ?םיראשנ םה ?בוטה םעטה לובג תא
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 1  ,ךל יתארקה .בוטה םעטה לובג תא רבועש ימ

 2 יתטלחה ינא ,ןכו .הובג יד אוה ילש תונלבוסה לש ףרה האור התאש ומכ מר אבי גרובר:

 3 ,יתראשה הלאה תובוגתה תא

 4 .יקוא  מר ירון גדות:

 5  .ןכ ,םידדוב יתרמאש ומכ ,םידדוב ,תורחא תובוגתו רובר:ג ביא מר

 6 ?אבה ףיעס ,האבה התליאש .בוט  מר ירון גדות:

 7  .ןכ מר אבי גרובר:

 8 

 9  תיתדה הצעומה יונימ – 26.7.2020 תודג ןורי לש התליאש .4

 10 

 11 הבישיב ונינימש תיתדה הצעומה יונימ יבגל איה תאזה התליאשה  ות:מר ירון גד

 12 ריעה תצעומ הטילחה 12.7.20-מ תמדוקה הצעומה תבישיב .תמדוקה

 13 ריעה תצעומ תועיס םעטמ םישנא 8 לימה ששר תותדה רשל חולשל

 14 תצעומ תועיס םעטמ םירחתמ 8 ,םידמעומ 8 .תיתדה ועצהמל יונימל

 15  .תיתדה הצעומל יונימל ריעה

 16 ירבח ולביק 16.6.20-ב ריעה תצעומ לצא ךכל השקב הלבקתהש רחאל 

 17 רחאלו 9.7.20-ה ישימח םוי ברעב יונימל תינוקאל השקב הצעומה

 18 העבצהל תאז לכו 6-ב םימיוסמ םינותנ םג ונלביק ריעה שארמ יתשקיבש

 19  .ןושאר םויב הכרענש

 20 םינוירטירקה י"פע יקוח ןפואב להנתה זופחה ךילהתה םא רורב אל 

 21 תיבו חא תעיס םעטמ .1 :העירייה שארל תולאשהו .תויחנהב םיעובקה

 22 וגצוה רשא ץפח זרא ,ןשוש ןב דעלא :תומש 4 ורבעוה ריעה שאר לש

 23 תיב תעיס םעטמ עצוה םהמ ימ .יקצרוק בקעי ריעה שאר ןגס י"ע הבישיב

 24  ?תיב תעיסל ולש רשקה המו

 25 ריעב האלמ הרשמב בר יונימ איה תיתדה הצעומה תמקה תרטמ. 2 

 26 תפסונה תולעה המ .םויכ שמשמה ריעל ץוחמ תיקלח הרשמב בר תמועל

 27 ?הזה יונישהמ תיתדה הצעומה לע לופיתש

 28 יתש י"ע דחיב ושגוה חא תעיסו תיב תעיס ידמעומ 1 הלאשל הבושתה מר אבי גרובר:
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 1 תיתדה הצעומה לע הלאה םיפסכה תאצקה 2 הלאשל הבושת .תועיסה

 2 ריע בר ןיא םא ןיבו האלמ הרשמב ריע בר שי םא ןיב ,םוכס ותואב הניה

 3 .יהריעי ל"כמנ תולעל המוד בר רכש תולע יתעידי בטימל .האלמ הרשמב

 4  ,לע תפסוותמ איה תאזה תולעה זא .יקוא  מר ירון גדות:

 5  .תפסוותמ אל איה מר יעקב קורצקי:

 6  ,תפסוותמ איה  מר ירון גדות:

 7 .לקש דוע הלוע אל הז לעירייה מר אבי גרובר:

 8 הלהנתום היה דע תיתדה הצעומהש ,תיתדה הצעומל תפסוותמ איה  מר ירון גדות:

 9  ,ברל םלשל ילב הלביק איהש ביצקתה םע םיבושתה תבוטל

 10  .ביצקת ותוא תא תלבקמא יה מר יעקב קורצקי:

 11 ,םיבשותה תחוורל דעוימש ביצקת ותוא תא תלבקמ איה  דות:מר ירון ג

 12 הצעומהש בשוח התאש הז תא בהוא ינא לבא ,ךתיא חכוותמ אל ינא ובר:מר אבי גר

 13 השגרה יל שיש םינפה רש גיצנ םע להנתהל הכירצ ןורשה תמרב תיתדה

 14 ,רבחתמ תוחפ התאש

 15 ,נציגי המ יתלאש אל ינא  מר ירון גדות:

 16 .תאזה הנטקה הקיטילופה תא מר אבי גרובר:

 17 הצעומה ר"וי היהי ימו גיצנה תויהל רחביי ימו גיצנה היהי ימ הארנ ףכית  מר ירון גדות:

 18 רמוא קר ינא .ילש התליאשל רושק אל הז לבא ,ברה היהי ימו תיתדה

 19  ,םויהש האלמ הרשמב בר לש תפסות לש תולע הפ שיש

 20 .הב אשונ אלימב התאש מר אבי גרובר:

 21 ?המ  מר ירון גדות:

 22 .הב תאשונ אלימב שהעירייה מר אבי גרובר:

 23  .תמייק ביצקתב איה דוברת:

 24 ונדלונ אל ונחנא ,אוב ,תיתדה הצעומה לבא הב תאשונ אלימב שהעירייה  דות:מר ירון ג

 25 2 אמגודל םתס מהעירייה לבקמ םינווגמ םא ,תא ךל שישכ .לומתא

 26 הנשב לקש ףלא 600 חקית ול רמוא קוח והשזיא וישכע לבא לקש מיליון

 27 תעגפנא ל .םיבשותהה ז עגפנש ימ זא רנויצקנופ הזיאל םתוא ןתיתו

 28 ףסכ תזבזבמ הרקמ לכב המצע העירייה ,הרקמ לכב העירייה יכ העירייה
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 1 רבועש ףסכה יכ םיבשותה הז עגפנש ימ לבא ,םולשת ותוא תא תנתונו

 2 תרשל רומא אוה ,רחא םוקמ לכל רבוע ,תיתדה הצעומל רבוע ,םינווגמל

 3ך יצר ההי אל םוהי דעשו השימ המש סינכמ התאשכ .םיבושתה תא

 4 םוכסמ דרוי הז הנשב לקש ףלא 600 ,500 לש תרכומש לבקמ ,תויהל

 5 תיתדה הצעוהמ תוטלחה י"פע קלוחמ והשכיא תויהל רומא היהש

 6  .םיבשותל

 7  .ךלש ןועיטב תחא היעב קר שי אבי גרובר: רמ

 8 ,תויהל לוכי אל בר לש ביצקת .הזכ רבד ןיא מר יעקב קורצקי:

 9 תמרב בר םויה ןיאש הביסה ,ךלש ןועיטב תחא היעב קר שי .שנייה ,שנייה מר אבי גרובר:

 10  .רטפנ םדוקה ברה יכ הז ןורשה

 11 ?ונ  מר ירון גדות:

 12 דואמ הברה ךשמב .תיתדה הצעומל אל וא תיתדה הצעומל רושק אל הז רובר:ג ביא מר

 13 ,הזה רכשה תא לביקש בר הפ היה ,תיתד הצעומ הפ הייתה אלשכ םינש

 14 היהו רחאמ .תיתד הצעומ הייתה אל םא ןיבו תיתד הצעומ הייתה םא ןיב

 15 תסנכב היהש ךילהתה לכ ,תוריחבה לכ תא ויה ,תוריחב הפוקת התואב

 16אי  ,תוופת בחירקת ןמל הזיה כזה הו תונמל לוכי היהש רש היה אלו

 17 .תיתדה הצעומה תלאשל ללכב רושק אל מקום. זהבב ר תונמל היה אפשר

 18 םושו אליממ דיגהל תיצר התאש המ תא בותכת התאש עדוי ינא וישכע 

 19ל בא ,הלאה תויונשרפה לכ תא תתל אובת התאשכ ךתוא ןינעת אל הדבוע

 20 .אתזה היצלופימנה תא השעתש לבח

 21 תא ונימ דחיב תיבו חא תעיסש תרמאש הנושארה הלאשה יבגל קר  מר ירון גדות:

 22 הזיאב אצמנ םג הזו םיפדב אצמנגם  הזו רוסאש רבד הז םהלש םישנאה

 23 םשה תא תרחא העיסל תתל הלוכי אל העיס ,רשפא יא ,ונרבעהש רניבוו

 24 הצעומה לש בכרהה .השנייה העיסה םעטמ םישנא תונמל ליבשב הלש

 25  ,תא גצייל רומא תיתדה

 26 ,ונחנא בי גרובר:א מר

 27  ,יקצרוק בקעיל תתל הלוכי אל תיב תיעס  מר ירון גדות:

 28  .תומש השולש דחיב ונשגה םירבח 6 ונחנא מר אבי גרובר:
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 1 איהש הל ןתית התאש הל תחטבהש 80 תב השיא ןמרפוק הביבא תא מר יעקב קורצקי:

 2 הפ ןתנש דיחיה התא ,התוא תימירו התוא תרקישו ךלש הגיצנה היהת

 3 לואש ברה לש ןבה ,יתימא ידרח גיצנ הפ תנתש ךל דוכל הכבו בגא ךרד

 4 אוה .הבר הדות ,דבוכמו לבוקמ בר היה אוה ,ךל לדוג חכו רשיי ,ילאלצב

 5  ,יתדא ושה דיחיה

 6  .ינוליחה שוגה םעטמ מר אבי גרובר:

 7 רמאש ריעה שארל דובכה לכו 80 תב השיא תילשה .ךל דובכה לכ .ידרח מר יעקב קורצקי:

 8 .בעירייה ילש הגיצנה היהת איה ,ןמרפוק הביבא תא ,התוא םש ינא

 9 .הביבא אל ,הבוהא מר אבי גרובר:

 10 ,התוא תילשה 80 תב השיא ,התוא תרקישו הל תחטבה התא .הבוהא תא מר יעקב קורצקי:

 11 ,דחא לכש רדסל העצה וא התליאשב ונחנא ,עגר  מר ירון גדות:

 12 ,ריעה שארל חוכ רשיי ,דובכה לכו :קיקורצמר יעקב 

 13 הצעומב תאצמנ איה ,התוא יתילשה אל .רקשמ התא .רקשמ התא  מר ירון גדות:

 14  .תיתדה הצעומב תאצמנא יה .תיתדה

 15  .הל תחטבה התאש ללגב ?ךתוכזב מר יעקב קורצקי:

 16  .יתוכזב קר .יתוכזב  גדות:רון מר י

 17  ?הילע תצלמה אל המל זא מר יעקב קורצקי:

 18   .רצחה ןציל .בוזע .תיתדה הצעומה דגנו םידמעומה לכ הנימ אוה רוציקב רובר:בי גא מר

 19 .יטנוולר אל  מר ירון גדות:

 20 השיא תילשה .םירקש הכול ?ךל םינוע אל המל ןיבמ התא ?םירקשה המל מר יעקב קורצקי:

 21  .שייבתת ,80 תב

 22  .אתליאש הז .תמייס התא מר אבי גרובר:

 23  ?יל רתומ .ךשמה תלאש יל שי ,עגר  מר ירון גדות:

 24 ?המ אבי גרובר: רמ

 25 העיסל תנתונ העיסש יקוח אל הזש םדוק יתרמא ,אל הזש רמוא קר ינא  מר ירון גדות:

 26  ,תרחא

 27  ?העיבק וא הלאש הז מר אבי גרובר:

 28 ינפל םיימויב ונל תחלש התאש הדובעה להונב .ךשמה תלאש יל שי ,ןכ  מר ירון גדות:
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 1 םירומא ונייה ,תותדה דרשמל המישרב ריבעהל םירומא ונייה העבצה

 2 .תיתדה הצעומה ר"ויל םיאנתב םידמועה םידמעומ 2 תוחפל ריבעהל

 3 םיבייח םינפב ,8-ה לש המישר תחלש ,8-ה תא ונינימשכ זאת אומרת

 4  ,םיאנתה לכ תאו םינוירטירקה תא ורבעש 2 תויהל תוחפל

 5  ,תובושתל רושק אל ,תולאשל רושק אל הז ?קר ךשמה תלאש הז המל  מר עידן למדן:

 6 .הבושתל רושק אל רובר:בי גמר א

 7  .םולכל רושק אל  מר עידן למדן:

 8  .תיתדה הצעומה יונימל רושק הז ,ךשמה תלאש תאז  מר ירון גדות:

 9 .הבושתה רואל איה ךשמהה תלאש  מר עידן למדן:

 10  .רבדת התא ךלש ןמזבו רבדל יל ןת .תיתדה הצעומה יונימ איה תרתוכה  מר ירון גדות:

 11 אל הז לבא ,לוכי אוה הבושת לבקמ אוהשכ .ךשמה תלאש רתומ ,אל :ןדמל ןדיע רמ

 12  .תפסונ הלאש תאז .לביק אוהש הבושתל רושק

 13  .האבה םעפל הלאש תויהל הלוכי תאז .האבה םעפל התליאש תאז  מר עידן למדן:

 14 .שדוח ינפל ונישעש תיתדה הצעומה יונימל רשקהב ךשמה תלאש תאז  מר ירון גדות:

 15 לאושי נא לבא ,ךל םיענ אל הזה אשונהש עדוי ינא ,ץפוק התאש עדוי ינא

 16 תונמתהל םינוירטירקב םידמועש םידמעומ 2 םש תויהל םיבייח ויה

 17 8-ה ךותמ םידמעומה 2 םה ימ .תיתדה הצעומה ר"ויל ךשמהב

 18 ?תיתדה הצעומה ר"וי תויהל םילוכיו םיאנתב םידמועש ,ונתניחבמש

 19  .2-ה םה ימ ?תותדה דרשממ רבכ רושיא ולבקיהם  םאו

 20  ,ימ הארנ ונחנא המישרה תא ורשאיש ירחא בר:י גרומר אב

 21 םהש םישנא המש תויהל םיבייח המישרה תא חלוש התאש ןמזב .ןיא .אל  מר ירון גדות:

 22  .םידמעומ

 23 לטבי תותדה רששו ךל חלש ידיירג לאומשש תומשה תא אלמת התא זא קי:מר יעקב קורצ

 24  ?הצרו התא המ .הז תא

 25  .הז תא לטבל המ ןיא .הז תא לטבל המ ןיא ,אל  מר ירון גדות:

 26  ?ץילמה אוהש תידרחה תדמעומה לע תרמא המ  מר עידן למדן:

 27 .הז תא לטבל המ ןיא  ון גדות:מר יר

 28 ?המ מר יעקב קורצקי:
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 1 תויהל הלוכי איה ילוא ?ץילמה אוהש תידרחה תדמעומה לע תרמא המ  למדן: מר עידן

 2 ?תיתד הצעומ ר"וי

 3  .ולש הגיצנה איהש םיישדוח ןמרפוק הבוהאל רמא אוה ,ץילמה אוה ,אל מר יעקב קורצקי:

 4 ?רדסל העצהב וא התליאשב ונחנא  מר ירון גדות:

 5 ,םש אוה תמאה עגר עיגה מר יעקב קורצקי:

 6 ,ןופורקימה תא סופתת ילוא ,בקעי  ת:מר ירון גדו

 7  .80 תב השיא ?הזכ רבדמ תוזבנ רתוי תויהל לוכי ךיא מר יעקב קורצקי:

 8 ?ךל םיענ אל הז זא  מר עידן למדן:

 9 ?הקיטילופ ליבשב 80 תב הזיאב שמתשמ התא  מר ירון גדות:

 10  .הב תשמתשה התא מר יעקב קורצקי:

 11  .ךל םיענ אל הזש ןיבמ ינא  מר עידן למדן:

 12  .התוא תילשה מר יעקב קורצקי:

 13 .ךל םיענ אל הז הארנכ  מר עידן למדן:

 14  .הבוהא םע היעב םוש יל ןיא ,םיענ דואמ הז יל .םיענ דואמ הז יל  :גדותמר ירון 

 15  .ךתלאש תא יתמשר ,הללאי מר אבי גרובר:

 16  .הבוהא םע רדסב הכול .רבעש עובש התיא יתרביד ,םויה התיא יתרביד  מר ירון גדות:

 17  .םויה רדסל אבה ףיעס ,הללאי מר אבי גרובר:

 18 .יצחו טפשמ יל ןת מר גיא קלנר:

 19  .איג השקבב גרובר:י אב רמ

 20 .התליאש תאז ,טפשמ לש עניין הפ ןיא  מר ירון גדות:

 21  .רדחב הפ רובידה תוכז תא ןתונ אל התא ,ךתוא לאוש אל מר גיא קלנר:

 22 .התליאת שאז  מר ירון גדות:

 23 ,טקשב בש .הבישיה תא להנמ אל התא מר גיא קלנר:

 24 .הבישיה תא להנמ אל ינא  מר ירון גדות:

 25  .וישכע יל עירפת לא לנר:מר גיא ק

 26  ,קוחה  מר ירון גדות:

 27  .וישכע יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 28  .אתליאש הפ שי  מר ירון גדות:
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 1 .עירפת לא מר גיא קלנר:

 2  ,ריעה שאר  מר ירון גדות:

 3 םע קיספתש ןמזה עיגה .עירפת לא .רובידה תוכז תא יל ןתנ ריעה שאר מר גיא קלנר:

 4 זאמ םייעובש וא םיישדוח ךשמב השוע התאש הזה רעוכמה ןייפמקה

 5 הפ שיפכמ התא .תודג ןורי ןודא ,םייק אלש והשמ לע תמדוקה הבישיה

 6  ,םלוכמ רתוי וב תשחבש ךלהמ לע םלש רדח

 7 )מדברים ביחד(

 8  .עירפת לא ,ןורי .יל עירפת לא .יל עירפת לא .יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 םימלש םימי ךשמב .והומכ ןיאמ רעוכמ השעמ הפ תישע .עירפת לא ,ןורי מר גיא קלנר:

 11 ךכל תויודע יל שי .תיתדה הצעומה אשונב תשחב תאזה הבישיה םרטב

 12  .תורדוסמ

 13 ?יתשחב ינא  מר ירון גדות:

 14 .תורדוסמ מר גיא קלנר:

 15 ?יתשחב ינא  :מר ירון גדות

 16  .ןתוא איצוא םג ינא יכ הניפב יתוא םישת לא מר גיא קלנר:

 17 ?יתשחב ינא  ת:גדו מר ירון

 18  .תורדוסמ תויודע מר גיא קלנר:

 19 ?שחב יחצ ילוא  מר ירון גדות:

 20 .בוט יל בישקת מר גיא קלנר:

 21  ?שחב בקעי ילוא  מר ירון גדות:

 22  .וישכע יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 23 ,יתשחב ךיא  ת:מר ירון גדו

 24  ,רעוכמ השעמ הז השוע התאש המ .וישכע יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 25 .רקשמ התא  :ן גדותרומר י

 26  ,לבח יכ רקשמ אל ינא מר גיא קלנר:

 27 ?רבדל השקבב ול תתל לוכי התא י גרובר:מר אב

 28  .לבח .ךינפ תא ןיבלא ינא מר גיא קלנר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 .יל עירפת לא ,תרעוכמ השיחב תישע מר גיא קלנר:

 3 )מדברים ביחד(

 4  .ןורי ,הזמ רתוי הברה .יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 5 .רקשמ התא  רון גדות:י מר

 6  .הזמ רתוי הברה מר גיא קלנר:

 7 ,הלעה אוה  ר ירון גדות:מ

 8 עיגת התא יכ הפהמ איצומ התאש המ תא רומשת ,הפה תא רומשת מר גיא קלנר:

 9 .לעניין אל רבדל קיספת .העיבתל

 10 )מדברים ביחד(

 11 ?ותוא איצוהל וא טקשב תויהל ונממ שקבל רשפא .יבא ,יל עירפמ אוה מר גיא קלנר:

 12ה ברה ונממ רכוז אל ינא תאזכ תוצרפתה יכ השיגר הדוקנב תעגנ הארנכ בר:י גרומר אב

 13 .ןמז

 14 הפ םיבשויה לכ יפלכ תועובש ךשמב רעוכמ השעמ השוע שיאה .בישקת מר גיא קלנר:

 15 תא איבה ,העבצהה םרטב שחב םש בשי .ןמואי אל טושפ הז ,רדחב

 16ה בוהא תא םישל ידכ שוגה םע שחב ,שוג ותוא דגנכ ןמרפוק הבוהא

 17 האר, הדובעה תגלפמל ךלה .ולא הלך ללקין, בל ךלה .ול ךלה אל ,ןמרפוק

 18 המ הדובלגת העפמל רמא דמעומה תא יתשגה ינאשכ ,חתפ םש שיש

 19 ,זהה דמעומה לע בכרל לוכיש הליג םואתפ ?הזה דמעומה תא םואתפ

 20  .הזה רבהד לכ דעב עיבצה ,רדחל הפל עיגה .הזה דמעומה םע ךלנ ,בוט

 21 .קיודמ .קיודמ ורצקי:מר יעקב ק

 22  .ןוכנ אל אוהש רבד םוש רמוא אל ינא .תודבוע םע הכול ,גלטוקמ הכול יא קלנר:מר ג

 23  .הלימב הלימ  מר עידן למדן:

 24  .וישכע יל עירפת לא .יל עירפת לא ,ןדיע תא חקול התא מר גיא קלנר:

 25 )מדברים ביחד(

 26  ,ןדמל ןדיעל ךלוה התא .יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 27 חד(ים בי)מדבר

 28  ,דמלת ,אל .ןדמל ןדיעל ךלוה התא מר גיא קלנר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2  .טקשב הנממ םידרוי יתמו הצפקמה לע םילוע יתמ דמלת מר גיא קלנר:

 3 .רקשמ התא ,איג  מר ירון גדות:

 4  .רעוכמ השעמ השוע התא יא קלנר:ג מר

 5  ,דמול אל התא ?בישקהל דמלת יתמ לבא ,ןורי  לב: מר רמי בר

 6  .רקשמ התא  :ן גדותמר ירו

 7  .בישקהל דמלת מר גיא קלנר:

 8 .רקשמ התא  מר ירון גדות:

 9  .רקשמ התא מר גיא קלנר:

 10 .רקשמ התא  מר ירון גדות:

 11 ,רקשמ התאו רקשמ התא מר גיא קלנר:

 12 ביחד( )מדברים

 13 .התאש המ הז .ןצילו ןרקש .ןרקש .השוע התאש המ הז מר גיא קלנר:

 14 יחד()מדברים ב

 15 ?תמייס איג אבי גרובר: רמ

 16 )מדברים ביחד(

 17 איג םגו ןרקש בקעי םגש כול להיותי אל .ןוכנ אלה םוקמל ךלוה התא  לב: מר רמי בר

 18 .תמא רבוד התא קרו ןרקש

 19  .ןדיע םגו מר עידן למדן:

 20 ?בישקהל לוכי התא .בישקהל ,בגא הבוט הנוכת תאז ,דמלתו  :לב מר רמי בר

 21 .תועטב תודוהל םג  בת שבע אלקובי: ’גב

 22 ?בישקהל לוכי התא ?בישקהל לוכי התא  ב:ל י ברמר רמ

 23 רדח לכב טעמכ ויה ךיתועבצא תועיבט ,םימי עובש ךשמב םדא ןב בשוי מר גיא קלנר:

 24  .ריעב

 25 ,היה המ .הנעת  מר ירון גדות:

 26  ?שייבתמ אל התא ךיא ר:א קלנמר גי

 27 ,החישב היה המ  מר ירון גדות:

 28  ?שייבתמ אל התא ךיא מר גיא קלנר:
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 1 ,שייבתמ אל ינא  גדות:מר ירון 

 2 תאצי ,הפמ תסנכנ ,לא ךל ורמא ,ןכ ךל ורמא ,הזב תחקר ,הזב תשחב מר גיא קלנר:

 3 אתבה הפיאמ ?דגנ תייה ולאיכ ריוביצ ןייפמקבא צויה תאה זי רחא .םשמ

 4 זה? תא

 5  ?הבישיה ינפל העש יצח היה המ  מר ירון גדות:

 6  ?הזה שפנ לעוגה היפאמ מר גיא קלנר:

 7 ,החישה לע רבד  מר ירון גדות:

 8  ?םדן אבל תוילהל וכי חצמ תוזע מהכ מר גיא קלנר:

 9 .רבדת .הבישיה ינפל החישה לע רבדת  מר ירון גדות:

 10  .ישיבתהך לריצה תא .ישיבהתלך ריצה תא ?בזכו רקה שמכ מר גיא קלנר:

 11 ?הנוע אל התא המל  מר ירון גדות:

 12  .שייבתהל ךירצ התא מר גיא קלנר:

 13 ?הנוע אל התא המל  מר ירון גדות:

 14  .ללכב תאזה החישל רושק אל הז מר גיא קלנר:

 15  ?החישב היה המ ,רושק הז המ  מר ירון גדות:

 16 .ךלש תוחישה לכ תא חותפל הצור אל ינא מר גיא קלנר:

 17  .החישב היה המ דיגת  גדות:מר ירון 

 18 ,תישעש ךלש תוחישה לכ מר גיא קלנר:

 19   .החישב היה המ דיגת  מר ירון גדות:

 20 .םלוכ םע תישעו ותיא תישעו יתיא תישעו ינור םע תישעו ןדיע םע תישעש :לנרמר גיא ק

 21  .ותודמעומ תא ריסה םתעצה םתאש דממועה  מר ירון גדות:

 22 )מדברים ביחד(

 23 ,אובל לוכי התא ךיא מר גיא קלנר:

 24 .דיגת  מר ירון גדות:

 25  .םייסל יל ןת מר גיא קלנר:

 26  ?דעב תעבצה המל ?תעבצה המל זא ר:מר אבי גרוב

 27 )מדברים ביחד(

 28  ?היה אל וא היה הז  מר ירון גדות:
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 1 .רוביצל תמא דיגת התא מר גיא קלנר:

 2 .רוביצל תמא רמוא ינא  ות:מר ירון גד

 3 .ןרקש התא מר גיא קלנר:

 4 ,ונל ורמא ,מאתנו ושקיב הבישיה ינפל העש יצח  :ן גדותמר ירו

 5  ?רושק הז המ מר גיא קלנר:

 6  ?ךלהמל תעבצה המל זא קורצקי:עקב י מר

 7  ?דעב תעבצה המל זא מר אבי גרובר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 .םייסל יל ןת .םייסל יל ןת מר גיא קלנר:

 10 )מדברים ביחד(

 11 .ימר עגר שנייה ,הבישי שי .טלקומ םג הז ,גלטוקמ הזו הבישיב םג בגא מר גיא קלנר:

 12  .רפסת .רפסת ,ונ .הבישי שי  מר ירון גדות:

 13  ,הבישיב בשוי לנר:יא קג מר

 14 .ןכ  ן גדות:ירומר 

 15 םכדבע תיתדה הצעומה תא ללכב ךירצ אםה יבגל הלאש לאושש ןושארה מר גיא קלנר:

 16  .ןמאנה

 17 .ןוכנ  מר ירון גדות:

 18 םכדבע תיתדה הצעומה תא םדקל יאדכ ללכב םאה הלאש לאוש .ןוכנ מר גיא קלנר:

 19 ולוכ לכ ,הרוק המ ללכב גשומ ול ןיא ,ןחלושה הצקב רוחבה בשוי .ןמאנה

 20 שיבלמ םואתפ ,ושפנוו תעד תא עדוי אל רבכ ,ןאכמו ןאכמ םילידמ ףטונ

 21 תא ךירצ המל ,תיתדה הצעומה תאה צור אלי נא תמילג תא ומצע לע

 22 לש הקצה הפיא ?כול להיותי הז רעוכמ קחשמ הזיא ,דיגת .הצעומה

 23 תוחפל ,עיבצמ תייה אל תוחפל ,אלש וא עיבצמ תייה אלש וא ?קחשמה

 24  ,ליא אב תייהא ל

 25 ביחד(רים )מדב

 26 התא יל דיגת .םחורי בזועו הדומ .יתיעט דיגת .רצח ןציל תאצי ,ןורי יד מר גיא קלנר:

 27  ?יניצר

 28  .הבישיה ינפל העש יצח היה המ דיגת  מר ירון גדות:
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 1  ?ימ לע ?םלוכ לע ,ינור לע ,לאכימ לע דרוי התא ,ןדמל לע דרוי התא יא קלנר:ג מר

 2 .הבישיה ינפל העש יצח היה המ הדות  גדות:ן רוי מר

 3  .ןורטאיתל לובג שי ?תוניצרב מר גיא קלנר:

 4 )מדברים ביחד(

 5  ,ללכב הפ תגצוימ אלש הדובעה תגלפמ ךיא איה הלאשה קר :ןדמל ןדיעמר 

 6 )מדברים ביחד(

 7  ?דמעומ המש ללכב הפ תגצוימ אלש הדובעה תגלפמ ךיא :ןדמל ןדיעמר 

 8 )מדברים ביחד(

 9  .להכו .תויודע הכולש י קלנר: יאמר ג

 10  ?תויודע הכול  מר ירון גדות:

 11 )מדברים ביחד(

 12 לכ .רדסב והכול ול עיגמש ,יואר םדא ןבב םתרחבש דיגהל הצור ינא מר יעקב קורצקי:

 13  .דובכה

 14 ,ךל שיש עדוי ינא  מר ירון גדות:

 15  .יואר דואמ םדן אב מר יעקב קורצקי:

 16  .תיתד הצעומ ר"וי תרפתש עדוי ינא  מר ירון גדות:

 17 .דואמ יואר אוהש רמוא ינא רצקי:מר יעקב קו

 18 לכו םכלש הז תיתדה הצעומה ר"וי תויהל םילוכיש םידיחיה םישנאה ינש  מר ירון גדות:

 19  ,הפ ה'רבחה

 20  .הזמ רתוי ךל דיגא ינא ,עדוי התא מר יעקב קורצקי:

 21 התאש הז םע תחחושו ידרח ץלמומ םיימעפ תאבה .ידרח םיימעפ תאבה מר גיא קלנר:

 22  .יפודה לכ תא וב ליטמ

 23 .לארשי תנידמב םיקוחה תא עבוק אל ינא ,לארשי תנידמב םיקוח שי לבא מר יעקב קורצקי:

 24 הלאה תונעטה תא יביבל רוסמת ,תונגפהב המש רופלבב אצמנ התא

 25 אוה ילוא ,תתיוד תוצעומ םיקהל םיצור ץראה לכבש ,הפל חלש אוהש

 26  .ךל הנעי

 27 ?תיתד הצעומ ומיקה אל ןיעה שארב המל ?תויתד תוצעומ םיקה דוע ימ  :מר ירון גדות

 28 .םיקהל םיכלוה ץראה לכב מר יעקב קורצקי:
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 1 ?תיתד הצעומ ומיקה אל ןיעה שארב המל  מר ירון גדות:

 2  ?תעבצה זא המל מר גיא קלנר:

 3  .םיימעפ .ידרח דמעומ איבהל תיסינ םיימעפ ,בעד תעבצה המל ?תכמת המל מר עידן למדן:

 4  .רוביד תוכז תדביא התא  רון גדות:י מר

 5 .העש יצח ינפלו וישכע תרעהש המש עגרב רובידה תוכז תא תדביא התא  מר עידן למדן:

 6 דבכנה ןודאה .םידמעומה לכ םע תרביד התא ןפני הדיולו העש  יצח ינפל

 7 אלש העיס ,ןחלושה ביבס תגצוימ אלש העיסמ איבהו ךלהש תוררועתה

 8 גיצנ תרמא .דירח דמעומ תאבה קוחל דוגינב ,ןחלושה ביבס תגצוימ

 9  ?ןחלושל ביבסמ הדובע הפ שי הפיא .הדובעה

 10 ?תאבה התא ימ תא  מר ירון גדות:

 11  .םיימעפ תאבה ?איבמ התאש ימ הז זא ,הדובעה גיצנ לוקוטורפל תרמא  מר עידן למדן:

 12 ?תאבה התא ימ תא  מר ירון גדות:

 13 גהונ לבא התא .ילש העבצהה םע םלש ינאו איבמ ינאש ימ תא איבמ ינא  מר עידן למדן:

 14 .רוביצה לכ יפלכ האנוהו המרמבו תואמרבו תונרקשב

 15 .עדנ דוע ,יקצרוקמ תלביק המ עדנ דוע ונחנא .ךל רוזעי אל .ךל רוזעי אל  מר ירון גדות:

 16 תוחישה יפל הארנכ יקצרוקמ תלביק התא המ םיעדוי אל דוע ונחנא  למדן:מר עידן 

 17  .והשמ תלביקש הארנכ תישעש וישכע תילעה התאש תוחישה יפל .תישעש

 18 .םויה םיכיראמ אל ונחנא .ןמזהמ רבע הז ,יבא :בל רב ימר רמ

 19 .הדובעה תגלפממ וא  מר עידן למדן:

 20  ?ימ לש אבה ףיעס מר אבי גרובר:

 21  .ילש  :אלקובי בת שבע ’גב

 22 .אשונה תא וניצימש בשוח ינא :בל רב ימר רמ

 23 

 24  יפכ ןורתפה םושיי ןהכ ילאב רעונה ןודעומ – 26.7.2020 יבוקלא י'צאב לש התליאש .5

 25  5.5.2019-ב טלחוהש

 26 

 27 .י'צאב השקבב מר אבי גרובר:

 28 הצעומה תבישיב .עלוקו רצק היהי הז ילש ,תורעס הלאכ ירחא  בת שבע אלקובי: ’גב
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 1 לש ינמז בוליש אשונב יתעצה ינאש ןורתפ לבקתה 5.5.19-ב הכרענש

 2 םייתרבח םיתורישל ףגאה תוירחאב לעופש רעונה ןודעומב םיללפתמה

 3 .םייתליהקו

 4 .םיגחו תבש ,ישישב ןודעומב ושמתשי םיללפתמהש טלחוה ןורתפה יפל 

 5 שדוקה ירפס ,ןוראה תרימשל רדח הצקויו םאתהב ךרעיי ומצע ןודעומה

 6 ורבעי םיללפתמהש הז ךמס לע עבקנ ל"נה .תסנכה תיבל ךיישש ודיצ לכו

 7 .רחואמה לכל 2020 רבמטפס דע רחא םוקמל

 8 רמוע רפסה תיבו המייתסה םידומילה תנש רשאכ תעכ ילש הלאשה 

 9 םושייל םינמזה חול תעדל שקבא ,שדחה ונכשמל רובעל רומאו הנפתה

 10 םמוקימל םיללפתמה רבעמ השעמל רמוא הזש ,ופוס דע עבקנש ןורתפה

 11 .רעונה ןודעומל ףגאה לש אלמ שומישו שדחה

 12 ינבל שפוחל תודחוימ תוינכותב ונלחתה לודגה שפוחה תליחתמש ןייצל 

 13 .הנשה תומי לכ ךשמבו רתויש המכ רעונה ןודעומב ךרוצ שי ןכלו רעונה

 14  .והז

 15 .וישכע דחוימב מר יעקב קורצקי:

 16  .רורב .ץיקב ,וישכע דחוימב  בת שבע אלקובי: ’גב

 17 תא קר שמשי ןודעומה 2020 רבמטפס דע ונרמא רבכמו שכ םעפ דוע זא מר אבי גרובר:

 18 .ןודעומה

 19  .ןווכתמ התא רעונה תא קר  בת שבע אלקובי: ’גב

 20 ינשל ינשה דצל רבוע תסנכה תיב ,תסנכ תיב שי .רעונה ןודעומ תא קר מר אבי גרובר:

 21 .םישדוח המכ ינפל רבכ עצבתהל רומא היה הז ,םירדח

 22 ?ינשה דצה הז המ  יב:מר צחי שר

 23 שכרה ,ולש םידרשמל סנכיהל רומא היה בושחמה .שכרה םויכש הפיא מר אבי גרובר:

 24 .תורקל רומא היה רבכ הז ,םינפתמש םירדחבו ומוקמב סנכיהל רומא

 25 שממ תירוק איה .התרק אל דוע תאזה החרצהה תוימינפ תוינכט תוביסמ

 26 ינא םעפ דוע .םדוק דוע חילצנש מקווה ינא רבמטפס דעו .הלא םימיב

 27 רתויש המכש גאדנ ונחנאו םדוק תורקל ךירצ היה הז ,לצנתמ ינא רמאו

 28  .הרקי הזש רהמ רתויש המכ ישיא לופיטל שממ הז תא תחקל ,רהמ
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 1  .הבר הדות .יקוא  בת שבע אלקובי: ’גב

 2 

 3  הצעומה ירבח תויוסחייתה תלבקו םור לעי רפס תיב אשונב ןוכדע .6

 4 

 5 ירבח רפסמ לש הינפ שהייתה עדוי ינא .םור לעי אשונב ןוכדע 6 ףיעס בר:מר אבי גרו

 6 רתוי םייקתי אל רזוח ןוידש עבוק תויריעה תדוקפל 46 ףיעס ,הצעומ

 7 ןתא ינא ןכל ,םינותנה תא הפ איבהל בושח יל היה ןכ לבא .תחא םעפמ

 8 הז תא חתפאי נא הז ירחאו םינותנ המכ םע תמיוסמ הריקס יהשוזיא הפ

 9  .םירבחה תוסחייתהל

 10 ספיםונ םיידוסי רפס יתב ינשב ךרוצב ריכה ךוניחה דרשמ 2016 צמברדב 

 11 ינשה רפהס תיב ,השרומב היהי דחא רפס תיבש עבק אוה .ןורשה תמבר

 12 זה תאה שוע אוה תאזכ הטלחה לבקמ אוהשכ ךוניחה דרשמ .רדה עבורב

 13 .הזה הרקמב השענ םג הככ .םיכרצה לש תידוסיו הקימעמ הקידב ירחא

 14 לעי רפס תיב ,םיחמוצ רפס יתב ינש וחתפנ תמאב הטלחה התואל ךשמהב 

 15 האבה הנש .השרומב רמוע הרובד םש לע רמוע רפס תיבו רדה עבורב םור

 16 ונחנא רבמטפסב 1-ב ,םידומיל לש תובכש 4 ויהי רבכ רפסה יתב ינש

 17 ,הזה רגתאב דועמאנחנו נש םידיעמ םינמיסה לכ ,ונחנאו ץמאמ לכ םישוע

 18 המרב רפסת יב ,ראופמ רפס תיב ,ולש שדחה ןכשמל סנכי רמוע רפס תיב

 19 וב םיאג תויהל לכונ ונחנאש בשוחי נאש רפס תיב .ההובג דואמ דואמ

 20  .הזה םיהדמה רפסה תיב תא תוארל ואובי םישנאה ברהו

 21 המש םג ,ןמלק רפס תיב ךותב הנבמ ךותב עגרכ בשוי םור לעי רפס תיב 

 22 .ןורשה תמר ידלי תא תרשל ךישמהל לכוי הזה הנבמהו יואר הנבמ ונינב

 23 ךישמהל לכוי הזה הנבמהו תושודג יד רבכ ןהו תואלמתמ ונלש תוביטחה

 24 ונחנאו ולש שדחה םוקמב חתפי םור לעי רפס תיבשכ הביטחה תא תרשל

 25  .1.9.21-ב הרקי הזש ץמאמ לכ םישוע

 26 םינותנ תצק ריהבהל הפ יל בושחו םירבדו םימוסרפ יתיאר הככ ינא 

 27 תצקש ימ הככ זאו ךרוצב הרכהה תא ונלביק תע 2016 תנשמש םיארמש

 28 תא ןוכנ רכוז ינא םא ,832ל ע ונייה רדה עבורב םירפסמה תא ריכמ
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 1 תיבב םידלי 700 לעמ ונייה ,ןיקשיסוא רפס תיבב ודמלש םידלי רפסמה

 2 .לודגל ךלוה הזש ,ונחנאש וארה קר תויזחתהשכ רדה רפס

 3 .38/א"מת ףקותמ רתיה יבלשב תודיחי 968 םע םויה םידמוע ונחנא 

 4 .םור לעי לש םושיר רוזאב ונקדבש םינורחאה םירפסמה יפל ,413 םכותמ

 5 רדה עבורב תודיחי 223 ,תאזה הבישיה תארקל םכל יתרבעהש רמוח הז

 6 51 ,םירעי תירקב תודיחי 25 דוע שי .ןולא עבורב .ןיקשיסוא עבורב 98-ו

 7 לאיצנטופ הכול ךס .םינרוא לש רוזאב תודיחי 133-ו ןלוגב תודיחי

 8 יתנרמש יד הכרעה לע הפ ונכלה םעפ דועו ,ונתסיפתל א"מתה לש שומימה

 9ת ודיחי 225 .םור לעי לש םושיר רוזאב תודיחי 425 לע תרבדמ ,יתעדל

 10  .ןיקשיסוא לש רוזאב תודיחי 125-ו רדה לש רוזאב

 11 לש רוזאב תודיחי 352 לש תוע"בת ונל שב"עות, ית ונל שי ףסונב 

 12 רוזאה .םור לעי לש רוזאב 50-ו רדה לש רוזאב תודיחי 54 ,ןיקשיסוא

 13 תכלוה איהו הינבה תאם יאור ונחנא עגרכ תוע"בת תניחבמ ובש לודגה

 14 רוזאב תוע"בתב תודיחי 1,350-ל עיגהל םיכלוה ונחנא ,םצעתהל וליפא

 15  .םירעי תירק לש רוזאב תודיחי 435 ףסונב .השרומ לש

 16 אל .תופסונ רויד תודיחי 112 םע ןנחלא קחצי לש טקיורפש רוכזל ךירצ 

 17 לש הסכמל א"מתה לש הסכמהמ העשמל רבוע אוהו ררעה תדעו תא רבע

 18 נוחנאש תנדכועמ הטויט ונל ושיגהם ה ,תינכות עגרכם יניכמ םה ,ע"בת

 19 םינרואב ,תודיחי 150 לע יםרבדמ ונחנא תוע"בל תעגולן ב .התוא םינחוב

 20 .200 לש לדוג רדס

 21 ומכ בגא ךרד הכול ךס הלאה םיבושיחבש תאזה הניחבהמ דיגהל יל בושח 

 22 לכ תא ונחקל אל ונחנא תאומרת זא ,38/א"מתמ תודיחי 1,225 יתרמאש

 23 2,591-ו תוחפ הפ ונחקל ונחנאש םיכירעמ ונחנא ,1,500-ה לש הסכמה

 24 תוע"בת הזו ונללכ אל הלאה תוע"בתבשכ ,תומייק תוע"בתב תודיחי

 25 רבכ ,תניוריע תושדחתהל תושרה םע דחי םימדקמ םהמ קלח ונחנאש

 26  .'ב בלשב ונחנא ,ףסכ ונלביק

 27 יוניפכ םימדקמ ונחנאש המ םג המשש םייח ןב םחתמ תא הפ יתרפס אל 

 28 תא הפן יא ,38/א"מת לש םיטקיורפ םדקל םיסנמ םיבשות םגו יוניב
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 1 םהמ קלח ןכ םג הזש שיכל ,רופלב ,סנייר תא הפ ןיא ,ריעה בל לש ע"בתה

 2 רוזאה תא הפן יא .רויד תודיחי תואמל עיגהל כול להיותי ,תויהל יופצ הז

 3 לש גוס הזל ארקנ ,המש ןושחנה ,דיפלה ,םעיחי לש םחתמה תא ,ןופצמ

 4 הלודג תינכות םע הפ ויה עקרקה ילעב המש םגש ליתשה לש הליבקמה

 5 עגרכ ונחנוא התוא רוגסל ונחלצה .הל ונבריס .תודיחי 2,500 לש דואמ

 6 אצמנ אוהש היפא הזש תעדל ךירצ לבא ,םירחא םירפסמ לע םירבדמ

 7 םה הלאה םירפסמה תרמוא תאז .הפ ותוא ונרפס אל וקלא םחתמ ,עקרב

 8 ונלש הפיחדב םג םהמ קלחש קפס ןיאש הלאה םיטקיורפל רשק ילב

 9  .ושממתה

 10 ,םיאליג תניחבמ האוכלוסייה בצמ המ םג ונקדבו ונחקל ונחנא ףסונב 

 11 לעמ םישנא המכ ,םינוהש םיעבורב םירג 85 ליג לעמ םישנא המכ ונקדב

 12 םימי תוכירא םלוכל םילחאמ ןבומכ ונחנא ,םינושה םיעבורב םירג 75 ליג

 13 םירגובמ רתויה םישנאהמ קלחש הארמ ןויסינה לבא הבוט תואירבו

 14 .עבורב תורדי םינפמו ןגומ רויד ,םימיאתמ רתוי רויד תונורתפל םירבוע

 15 דואמ םדקמ והשזיא יתחקלש בשוחם פה אני גש םדקמ והשזיא ונחקל 

 16 תובורקה םינש שמחבש םינימאמאנחנו ש אצי הזה בושיחה יפלו רנימש

 17 הכול ךס .ןורשה תמרל וסנכי תושדח תוחפשמ 1,500 טעמכ סונימ סולפ

 18 לכ לע תופסוותמש רויד תודיחי 5,291 לש לדוג רדס לע םירבדמ ונחנא

 19  .ןורשה תמר לש יונבה בחרמה

 20 ךוניחה דרשמ לש תוחתפמה יפל םיחוקל םא הזה רבצה לש הוהתוצא 

 21 2.1 ,םידלי 3.5 לש תושדחה תורידב תעצוממ החפשמ לדוג לע רבדמש

 22 ,ןיקשיסואב ןותנשב םידלי 47 לש תפסות לע םירבדמ ונחנא ,ןותנש זוחא

 23 םיפסוותמש םידלי 13 ,םור לעיב םידלי 48 .רדהב ןותנשב םידלי 34

 24 הרובד לש םושיר רוזאב ,רמוע הרובד רפס תיבל םידלי 117 ,םירימאב

 25  .םירימאב 44-ו ןלוגב 40 ,םירעי תירק 46 .רמוע

 26 יפכ םויה םימושרש םידליה רפסמ תא ונחקל הלאה תוחתפמה יפל 

 27 רבכ זאת אומרת ,עבורב םיאצמנ רבכש םידלי ,עגרכ ןיסולכוא םשרמה

 28 םידליה רפסמ תא הזה רפסמהמ ונתחפה ,עבורב ןיערגכ םימושר
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 1פחות או  ונל שי .םירוא ,רחשה רוא ,ם"במר ומכ רפס יתבב םידמולש

 2 םידליה לש עצוממה תא רפס תיב לכמ ונדרוה זא ,יםרפסמה תא יותר

 3ו נעדי הז יפל הפו םידליה תפסותל שיש יפצ ותוא תא ונפריצו םידמולש

 4 ויהי תותיכ המכ ,ונל ויהי םידלי המכ םינש 5 דוע לש לדוג רדסב דיהגל

 5  .בכל בית ספר הבכשבו נל

 6 ,םושירה ירוזאב יוניש םישוע אל ונחנא םא ,רמוע רפס תיבבש אצי הז יפל 

 7ות בשכבה כית 3 םינרוא רפס תיבב ,הבכשב תותיכ 8-ל 7 ןיב ונל ויהי

 8 ,םינש שש דועב לבא התיכל דרוי וליפא הז תחא הנשב ,2 ןיב םירימאוב

 9  .הבכשב תותיכ יתש זא דע לבא

 10 תיב תא ללוכ הזש ריעה חרזמ ול םיארוק ונחנאש המ רוזאל הכול ךס 

 11 יפלשכ ,תותיכ 13-ל 12 ןיב םיאצוי ונחנא םירימאו םינרוא ,רמוע רפס

 12 רבכ ונחנא מרתזאת או .תותיכ 10 ליכהל םירומא רפסה יתב הפרוגראמה

 13  .הבכשב תותיכ 3-ל 2 ןיבש רסוחב

 14 ןיב רדהבש םילבקמ ונחנא ןיקשיסואו םור לעי ,רדה תא ללוכש 'ב רוזאב 

 15 3 ןיקשיסואו תותיכ 4 לע בשוי םינשה לכב טעמכ םור לעי ,תותיכ 4-ל 3

 16  .תותיכ

 17 ?המכ רדה מר גיא קלנר:

 18 תותיכ 3 םייתנשבו הבכשב תותיכ 4 םע אוה תואבה םינשה 5-מ 3-ב רדה רובר:בי גא מר

 19שנים  5 דועב וליאכ םילכתסמ ונחנא ,קה לא בדיוז םעפ דוע .הבכשב

 20 םצעבש תרמוא םידגנתמה לש הנעטהמ קלח ירה .הינבה לכ תא ורמגישכ

 21 תא םירמוא ונחנא וישכע .רפס תיב םיכירצ אל רבכ ונחנא םינש 5 דועב

 22 םידלי 79-ו 72 ,78 ונל שי האבה הנש ןכ עגרכ םירפסמה ,עגרכ םירפסמה

 23  .האבה הנש 3-ו 3 ,3 ,רדה עבורב רפס יתבב

 24 םינש שש דועבש הנעטל תונעל ידכ תאזה הקידבה תא יתישע ינאומאחר  

 25, הלאה רפסה יתב לכב ךרוצ ןיאו םידליה ירפסממ הדיריר יש בכ השעמל

 26 הז לע רבדמ אל הז וישכע .םינש שש דועב ונלש בצמה היהי המו נקדב

 27 עדוי התאש םישנא שי ,עבורה תא תובזוע םתס טושפש תוחפשמ שיש

 28, הרכשהב וישכע דע ורג .רויד ירפשמו אבצו ןוכית ליגל םיעיגמ םידליה
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 1 עבור .םיבזוע םהו תורחא םהלש תורוכשמה ,הדובעה םוקמב ומדקתה

 2 ןומה שי ,הרכשה לש זוחא 50 ,40 ,הובג דואמ זוחא לש עבור אוה רדה

 3 םירגובמ רתוי תוגוז םיפילחמשם יריעצ תוגוז םיעיגמ ןמזה לכ ,הפולחת

 4 .ונסחייתה אל ללכב הזל זא ,רויד ירפשמ םהש

 5כול י םעפ דוע וישכע .תותיכ 4 ,3 לע םיאצמנ ונחנאש םיאור ונחנא לבא 

 6 הז ליבשב ירה ,הבכשב תותיכ 3-ב תויהל םיצור ונחנא ,אל ונחנאש להיות

 7 שי ,םירואל תכלל םידלי רתויל רשפאנ ונחנא זא ,ךלהמה לכ תא ונישע

 8 יעמשמ דח אוהש והשמש בושח ינאו תושעל רשפאש תונורתפ ינימ לכ

 9 הנעט תאז רפס תיב ללכב ךירצ אלש דיגהלו אובל ,םינותנה לכמ

 10 .הינבלו ןונכתל הנשמ בוועדת םכלצא הפ הרוקש המ לכמ תקתונמש

 11 םישגאוד מרמ םיפאצוו המכ יתלביק ינא עדוי התא לבקמ ינאש םינותנמ

 12 םשה ל"וחמ םירזוחש ילש םירבחה לכ ,בישקת יל םירמאוש יםרבחמ

 13 תמר הז הריד הפ םישפחמש ןושארה םוקמה ,םישפחמ םהש ןושארה

 14  .ןורשה תמרב רוגלם יצור יםרבדמ םלוכ .ןורהש

 15 ריע תויהל םיצור הכול ךס ונחנא ,ריעל הלועמ ןמיס הזש בשאני חו 

 16 יל ורמאו ילא ונפ םישנאש עדוי ינא עגרכו הב רוגל םיצור םישנאש

 17 םג םיאור ונחאנו .ןורשה תמרב הריד אוצמל חיי לא מצלנא ,בישקת

 18ני א .קייםה עתוך הרובב םיפונמ רתויו רתוי הם לראות פיליחתמ ונחנאש

 19 רמגיישכ ההיי המ ץחלב םהו ןזמה לכי לאם יאב יםשנאשך ל דיגלה לויכ

 20דע תה יואו .ץפשל לכוא ינא ךיאו ץפשל לכוך אני איא ת,ידוחי 1,500-ה

 21 הנורחאה הבישיה ,תימוקמה הדעוה ,השעמל ונלחתה רבכ ונחנאש

 22 אל וא םיפיסומ ונחנא םא ,1,500 םתוא ירחאש םויב םישוע המ הייתה

 23  .םייק אוה ץחלה לבא םיפיסומ

 24 ינשב ךרוצה לע םירבדמ תיעמשמ דח תמאב םה םינותנהש בשוח ינאו 

 25 הז ירה ,םושירה ירוזאב םייוניש תושעל ךרטצנ םג ונחנא .רפסה יתב

 26ה ז .הבכשב תכיתו 8 םע רמוע רפס תיב תא ריאשנ אל ונחנאש רורב

 27ת אז ,החרזמ רתוי ךלנ נוחנאש הז השענש המ תמאבו הזכ לדוגב בהחטי

 28 אלש ןוכנ הז זא ,ןורתפ תתל עדי רבעב השע אוהש ומכ םירימא אומרת
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 1 לנווה ןורתפ רתוי ייתן םירימא זאת אומרת ,םירימאל השרומ ףוסמ ועיגי

 2 יחרזמה עטקהו םינרואב היהי ולש יחרזמ רתויה קלחה ןגמ נווה ,ןגמ

 3 הרובדל ךלי הינבהש םש םירוקש םיטקיורפה לע ובורב ןעשנ תמאבש

 4  .רמוע

 5 השק תצקו ,ןורשה תמרב תושעל ילוא םיכירצ ונייה םעפ םאש בשוח ינא 

 6 ךס ,תמאבש בשוח ינא םויה זא תאזה היצרגטניא ,הזה גשומה םע יל

 7 םיכירצ אל ונחנאו םיבוטום יקזח םירוזא הז ונלש םירוזאה לכב הכול

 8 .הזה ךלהמה תא תושעל

 9 רפסה יתב תא ונחתפו הפ ינאש םינש עבראבש ךל דיגהל לוכי ינא 

 10 ךירצ אל רדהמ דלי ףאו רדהל עיגמ אל השרוממ לשמל דלי ףא ,םיחמוצה

 11 ההי םימעפל םעפ דוע .ולש םושיר רוזאב רמול דלי לכ .השרומל תאצל

 12ם יכלהמ תצק השע הז רספה תיב תא ונחתפשכ ,םיכישממ םיחאה תא

 13 .הזה ךלהמה תא וניארו םיכישממ םיחא ביבס

 14 הא .תאזה הניחבהמ דיגהל יתיצרש והשמ דוע שי םא רכזיהל ךירצי נא 

 15 ונרביד ונחנא .רפסה תיב לש הינבה תוות לנושא של עלסחייתה הייתה ,ןכ

 16 ,ונחנא .הינבה תויולע ןדמוא תא םכל יתרבעה ,לקש מיליון 40 לע תמאב

 17 עצבתה אל דועש רפסמל סנכנ קוידב ינאש ינפל רוכזל לכ םדוק בושח

 18  .החנהה הבוג על איהם ינלבקהן יב המחלמה זרכמב םימעפרבה ה .זרכמ

 19 תא רישכמ התא םא יולת ,םירבדה לכו מ"עמ ללוכ תויולע הכול ךסה 

 20 םא ,4.5 איה ףתרמה תולע .ףתרמ ותוא תא רישכמ אל וא ףתרמ ותוא

 21 40,900 לע םיאצמנ ונחנא זא ףתרמה תא טקיורפה ךותמ םיכנמ ונחנא

 22  .ףלא והשמו ןוילימ

 23 הייתה .מיליון 4.5 זרותיו זהגנו ףתרמה לש ותולע ,ףסוה הזה ףתרמה 

 24 רפס תיבהו הינח תומוקמ םיחקול ונחנאש םידגנתמש ה'רבחה דצמ הנעט

 25 שיש עדוי םור לעי לש חטשה תא ריכמש ימ .הינחה תניחבמ היעבל םורגי

 26 תחתמ אולכ חטש המש שיש בצמ רצונו המדאה לש קזח דואמ עופיש םש

 27  .רפסה תיב הנבמל

 28 םהל קפסל רשפא םא םיבשותהמ תאזה השירדה רואלש ונבשח ונחנא 



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 02.08.2020 ם מיו 19' סמ ן ייהמנ  מןיאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 31 

 1 ינא םא ,קפסמש ןוינח ותוא תא רצייל ןוכנ הזש ונבשח ,הינח תומוקמ

 2 ונאב ונחנא הכול ךס םעפ דועש בשוחני או .הינח תומוקמ 25 ,ןוכנ רכוז

 3 .םבישותהמ שיש ךרוצ והשזיאל תונעיהל

 4 הז לע לצנתהל ךירצ וליאכ ינאש הזה עטקה .הלימ הפ דיגהל בייח ינא 

 5ותר י הירפס ליכהל רומא םור לעי רפס תיב .רתוי םידליל תתל הצור ינאש

 6 ללוכ ןורשה תמרב רפס תיב לכ אל .םש תונבל םיבייח ונחנאש הממ הלודג

 7 דירוהל ידכ תחתמ רובק םלואה תא תושעלרצינו  מנםא ונחנא .םלוא

 8  .ררע ושיגהם ידגנתמה לבא ,הנבמה לש הבוגה תא רתויש המכ

 9 לודג הזכ םלואש ףוסב בושיחה תא קוידב םישוע ויה םא יתעדל בגא ךרד 

 10 םע ,רתוי אל םא ,רבד ותוא תוחפל ךירעמי נא הלוע היה יתעדל רובק

 11 שיא אל ינא םעפ דועו .הזכ םלוא לש גגל ע תומוק ינש קיזחהל לש ךרוצה

 12 לכ הב םירסחש ריעב טרופס םלוא תתל ןוצרהל בא ,עדוי אל ינא זא הינב

 13 םיעדמ ירדחו הלדוג רתוי הירפס תתל ןוצרהו טרוספ תומולא הברה ךכ

 14 השרומב רפסה תיבל ע האג דואמ ינא ,המרגורפל רבעמ םישטחים עודפו

 15ו השזיאב שיגרמ ינאו .המש ונלש םידליל םינתונ ונחנאש תורטסקאה לעו

 16 לעיב תויולע ףיסומ אלי נאש חיכולה יךרצ ינאו לצנתהל ךירצי נאש םוקמ

 17  .נולש יםדליב תשועלם יצור נוחנאש העקהשת אז ,םרו

 18 ףקיהמ זוחא 10-מ רתוי אל ,10-ב איהש תפסות התוא םא םעפ דועו 

 19 אל ונחנאש םימיוסמ םירבד שי ,ונחנא זא רשואת אלש לככ טקיורפה

 20 לבא .ךכש לבחו םידליה הנושארבו שארב הז עגפייש ימש בשוח ינאו הנבנ

 21 40 לע קר תויהל ץלאים נא ונחנא זרכמה תרגסמבש ןימאמ דואמ ינא

 22-ב הזה טקיורפה תא םילהשלו הזה ףרב םג דומעל לכונ ונחנא זא מיליון

 23  .הינבהויות לע לש ןליוימ 40

 24 המ זא ,המרגורפל רבעמ םירעפה ןומימל תובייחתה בתכ השקב גשנוה 

 25 תלדגה ,ענמנ יתלב וניה טקיורפה חטש יכ םיריהצמ ונחנא" :הפ ונבתכש

 26 תפסוה ,םיילמרופ יתלב דומיל יחטש תפסוה ,ןתינה לככ םאה תותיכ

 27 תביבס רשפאל הרטמב םיינשדחו םיילמיטפוא הדימל יבחרמו ץוח תותיכ

 28 תוהיל הכירצ תאזש בשוחי נא ."ריעה ידליל היוארו תיבטימ דומיל
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 1 תצקש ימ לכש בשוח ינא .ונלש הפיאשה תויהל הכירצ תאז ,נולש המגמה

 2 הורק אוה ,םאה תתיכב קר אל הרוק ךוניחהש עדוי ךוניח ךותל סנכנ הככ

 3 האגי נאו ךוניחה לש דיתעה הזו תומוקמו םיבחרמ דואמ הברה דועב

 4 הבי סיהשוזיא שי םא ,םג הזו ונלש םידלילה ז תא קינעהל םיצור ונחנאש

 5 . הזה םוקמהמ הז זא תולוע וא ולע וא הפיט תויולעהש

 6 רתויש המכ ריאשהל ,תיסכת םומינימ לע המש רומשל ץמאמ לכ ונעשי 

 7 וארישכ אקווד בשוח ינא .קורי רתויש המכ ,המש הניגה לש חטשהמ

 8 ,עבט םש היהי המכ ,השרוחהמ םש ארשנ המכאו רי טקיורפה תא ףוסב

 9 כול להיותי הז תמאבש בשוח ינאו עבטה ךותב בלתשי הזה רבדה המכ

 10 היהי אוה 1.9.21-בו םיהדמ רפס תיב תויהל ךירצ אוה ,םיהדמ רפס תיב

 11 והשמ דוע יל הלוע אל עגרכ .רדה עבור לש םידליל םיהדמ רפס תיב

 12 ש.ארב

 13 ?סחייתהל לוכי ינא  מר רוני בלקין:

 14  .ינור השקבב גרובר:י אב רמ

 15 םגודועה י םור לעי רפס תיב תמקה טקיורפל ילש תנגדותהה תישאר  מר רוני בלקין:

 16 ינא .דוס אל הזש ךכ ,רבעב םימעפ המכ בטיה בשוח ינא התוא יתקמינ

 17 ינפל שהעירייה טקיורפ דפרטל ליבשב האילמל םויה הפל יתאב אל םג

 18 ךרעבט קשב יתבשי ינאש בשוח ינאש הביסה םג תאזו ,וליע היעבצה הנש

 19 .הרוק המ תוארל ליבשב םישדוח 11ו א מהלש הנש

 20 הככ הבש םיפסכה תדעו תבישי היה יתררועתה ינאש הנושארה םעפהו 

 21 .םור לעי רפס תיב חתפיי אבה רבמטפסב הרמא םצעב ךלש תינגסה

 22 ןונכתה בוועדת הקודה יד הרוצב בשוי ינא ,זאמ הרק המ ןיבהל יתיסינ

 23 .םויה דע יתעמש אל ,םדקתה המ עומשל הינבהו

 24 ביצקתה תרגסמב אלו ןמזה תרגסמב אל דומעי אל טקיורפה יתעד תוינעל 

 25 'ב-ו 'א תותיכל ןושאר הנבמ האבה הנש רבמטפסב אל .ונל גצומש ומכ

 26 דיגנ ,בשוחי נאש םג המ .ביצקתה אל םגו ךשמהה הז ירחא הנש יצח אלו

 27 חכונלש שבוחי נא .האילמל וגצוהש םינותנה תונימא לע קלוח ינא הככ

 28 תויהל ךירצ יהה בושח תמאב אוה יכ הזה טקיורפה לש תובישחהו ףקיהה
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 1 םירבח 6 ושקיבש ומכ אלא הזכ האצרה ןתמ אלו ידוסיו קימעמ ןויד

 2 לף עיקמן ודי תושעל הנותמו תיניצרו תיארחא השקב ולעהש האילמהמ

 3  .ולש םיטביהה לכ לע ,הזה העניין

 4 ליבשב דוסי תולאש ויהיש תולאש 11 לש המישר הזיא ונשגה םג בגא ךרד 

 5 תוחפל 6 םתואל הארנש ומכ ןוידל ותוא איבהלו הזה ןוידה תא דקמל

 6 השקבל ופרטצה םג היצילאוקהמ האילמ ירבח 2 דועו הז לע ומתחש

 7 בעניין ידועיי ןויד תושעל םוקמ היהש בשוח ינא .ולאה םינותנה תא לבקל

 8  .הזה

 9 ףוסב תרמא התאש המל רבחתמ אקווד ישיא והשמ דיגא ינא וישכע 

 10 שדוחב הווח ינאש תוישיאה תופקתהה תא הנבהב לבקמ ינא .יבא ,ךירבד

 11 ינא .רומג רדסב הזו םור לעי רפס תיב ןיינעב ילש הדמעה בקע ןורחאה

 12 םור לעי חמוצה רפס תיבה לש םירוהה לש הקוצמה תא םג ןיבממ רתוי

 13  .םהלש םידליל עבק ןכשמל 2016 תנשמ םיניתממש

 14 יכ םיקחשנ ןבומכ םידימלתה םגו םירוהה םגש הז הרקש המש בשוח ינא 

 15 היונש הטלחה יהשוזיאמ ליחתמש ךילהת והשזיא לש הבורע ינב ויהנ םה

 16 שולש לש תומיע הפ הרציו התוא תלביק התאש הככ דיגא ינא תקולחמב

 17  .הנש ינפל שהייתה העבצהל דע םינש

 18 .הנושארה םעפב אל מר אבי גרובר:

 19 .הצור התאש המ ךכ רחא דיגת ,רומגל יל ןת ,יבא  קין:ני בלרומר 

 20 היה .דחא ןויד היה וליאכ הז תא גיצמ התא .הנושארה םעפב אל לבא ,אל מר אבי גרובר:

 21 ,ןורשה תמרב אשונ היה אל ,םינויד לש הרדס

 22  ,טעו ריינ חק ,יבא  מר רוני בלקין:

 23 .הזה אשונה ומכ ןחבנש מר אבי גרובר:

 24 םושרת .תרבידש ןמזב הלימ יתאצוה אלו יתבשי ,לכ םושרת טעו ריינ חק  :יןבלק מר רוני

 25 ,ונלש םיבשותל םג והשמ דוע דיגהל הצור ינא .דיגהל הצור התאש המ לכ

 26 םיבירי םה ,ןיבהל םיבייח םהו םיביוא אל םה םידגנתמהו םיכמותה

 27 רוזחל םיכירצ םה הזה ןויהד ירחא םוי לבא ,השק חוכיו ,ינוקרע חוכיוב

 28  .םינכש תויהלו
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 1 הביא לש םיעקשמ המש ויהיש וישכע הרוקש המו הנוכש התואב םיבשות 

 2 ןוידל םרות אל 'א אוהש םוקמל איבי הז ,םירתוימ םה תוישיא תוצמשהו

 3 .תלערומ היהת דיעתב האווירה םגש הזל ומרגי םהו רשק םוש ילב ,יניניע

 4 ינא ,רשקב יתיאש םשיאנל רמוא ינאו רוביצ רחבנכ יל הז תא רמוא ינאו

 5 לבקמי נא ,םש םיבשותה יגיצנ םע םגו םירוהה יגיצנ םע םג רשקב

 6 אלו הפ טילחהל ךירצש בשוח ינא יכ ,םיעיגמ אלו תושק תוישיא תופיקת

 7  .הטילשמ אצויש והשמ תויהל ךופהלו שולגל הזה קסעל תתל

 8 קסועש ןויד לכ ,דחא .םתוא שיגדהל יל בושחש םירבד המכ שי וישכע 

 9ל כ לש םיסרטניאה םידמוע ייניע דגנל ןורשה תמרב ךוניחה תכרעמב

 10 ךירצ ןכלו ,הלש םיעבורה לע ריעה לכ לשו םירוהה לכ לש ,ונלש םידליה

 11 תברקו רדה עבור לש עוריאה לע לסקיפב קר אלו הנומתה לכ לע לכתסהל

 12 .רדה עבור לש תימורדה הניפהו למע תניג

 13 םש םיברועמה לש יטרפ עניין אל איה םור לעי רפס תיב לש היגוסה 

 14 תיבב טלקיהל םיכירצש םידימלתה ירוה לכ לש יטרפ עניין הז ,תורישי

 15 הנממ ועפשוי ףוסב ןורשה תמר ידלי לכש היגוס םג הז לבא ,שדחה רפסה

 16 .תואהבם ינלש ךוניחה לש תוינוכתה לכ לע ךילשמ יכ הטושפה הביסהמ

 17ת שרל כ לע ,תוינכותה לכ לע העפשה רציימ זה ,ףוסב דבלד מוע אל הז

 18 יםדלהיכל ל ש םניינע ןכלו אוריי הםש וכמ פרסי התב תשרל כל ע ,ךוניהח

 19  .יםרהוהל כל שן בומכו

 20 המ ןיא יכ רפסה יתב לכ לע ףוסב עיפשי םג הזה פרויקטה לש עוציבה 

 21 וליפא הז ,םיקחשמ ונחנא ףוסב .לבגומ יתלב אל אוה ביצקתה ,תושעל

 22 ונחנא ותוא ,לבגומ ביצקת אוהש ביצקת ונל שי ,ספא םוכס קחשמ אל

 23 רשפאו םינוכנה תומוקמב תויופידע ירדס י"פע םישל טילחהל םיכירצ

 24  .תויופידעה ירדס םה המ רומג רדסב הזו םהילעח כוותהל

 25 תמרב רפס תיב והשזיא לע הטלחה לכת ורחא םילימבש תעדל ךירצ לבא 

 26 זה יכ ,םירחאה רפסה יתב לע תיפרצמ הנירקמם ג בסופו של דברן ורשה

 27 רפס יתב גרדשלו חתפל העירייה לש תויביצקתה תולוכיה לע ןירקמ

 28 תנשל םתוא איבהלו םימייק רפס יתב םדקל זה אם ןיב ,םירחאם יעבורב
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 1  .םישדח רפס יתב דוע ויהי אלו רוחאמ קחרה וראשנ הם יכ 2020

 2 ,תללוכ איהש ,חווט תכורא תינכות איהש תינכות ונל היהתש ינויח ןכל 

 3 בשוח ינא םעפ דוע רמוא ינאו .יתימא םיכרצ חותינ תחתנמ איהש

 4 ,עדוי אל ניא ,יחצ תא לאשת םאש בשוח ינא .ןוכנ אל אוה הפ חותינהש

 5 תומכ תאזכ לש םירפסמ ריכמ אל ינא ,הסדנהב הפ םיברועמש םישנאה

 6  .ריכמ אל .ןורשה תמרב 2025 דע רויד תודיחי

 7 לש יתימאה םיכרצה חותינה לכ תא חתנל ךירצ ףוסבש בשוח ינאו 

 8 ,ליגה תובכש לש ,דיתעבו הווהב רפסה יתב לש םהלש הלידגהו םיעבורה

 9 םג ךירצ ,ןכו .הלאה םירבדה לכ ,ילאיר ןומימ תורוקמו ףודעת תורדגה

 10 אוהש הנעמ תתל לכונ ונחנא הככ הז לע לכתסהלמ קר .באוכ הזו ףדעתל

 11 םוקמב ותוא םימשו לקהש תא םיחקול ךיא לע לכתסמ םגש ילמיטפוא

 12 .ןוכנה ןמזב ןוכנה

 13 םינותנב םיקיודמ אלכ םתוא יתאצמ ינאש םירבדהש בשוח ינא וישכע 

 14 ,יניצר ןויד ללכב םייקנש ידכ ידמ רחואמ ורבעוה םג ימעטלו ונל ורבעוהש

 15 בצקו רוידה תודיחי רפסמ םיעבורה תוחתבי התפגל דוסיחת מהנחות הא

 16 יםשוקיהב ,תוחתפתה ירפסמו בצק יבגל דוסיה תונחה .םהלש הינבה

 17 ףוסבו לאה תוכרעהה ,הלאהם ריבדמה תרזגנש היפרגומדה ,רפס יתבל

 18 מיליון 1.2-מ תגרוח רבכ איה תולעה תחנה לכ םדוק .40.9 זה ן,וכנה ז

 19  .הרבעש הנשב שהייתה הכרעהמ

 20 תיבה תמקהמ אבש ךהצור לש הדלות שהוא ףתרמה תא הצוחה ונגרחה 

 21 ונל שיו ףתרמה ומכ םיביכרמ לש יוכינ ונל שי .ומצעמ הרק אל הז ,רפס

 22 ןונכתל ונסנכנ םנמא ,ןיידע םהו העבצהה ירחא הנש ונחנא ןיידעש תויולע

 23 ססובמ ןידיע הזש הזה רוחמתה ךותב הרעה שי טורפמה ןונכתבו טרופמה

 24  .הז לע

 25 ונמכסה ונלוכו רמוע הרובד רפס תיב לע ונרבידשכש ונלוכל ריכזמ ינא 

 26 דואמ היה ביתקצה ןכלו טרא הד ףוא טייטס רפס תיב תויהל ךירצ הזש

 27 ךותב רוזחו ךולהו מיליון 87 ןיב ונלייט ונחנא ףוסב םש םג ,בידנ

 28 תיב תא םיחתופ ונחנא םוי הזיאש יאדכ בגא .ונסנכתהש דע םירפסמה
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 1 ,םקוה המ ,טקיורפה דמוע הפיא לש חוויד והשזיא לבקנ רבמטפסב רספה

 2 פרויקטה תא רומגל ידכ הנש וא השנ יצח דועב םקומ תויהל ךלוה המ

 3  .תיביצקת םידמוע ונחנא הפיא ,זהה

 4 ןויד םייקל אי אפשר ,יניצר אל הז תאזכ האילמ ןוכדע תרגסמב וישכע 

 5 .ןויד אל הז ,האצרה לש תוקד רשע ונל תתנ התא .יקוא .קימעמו יניינע

 6 ינפל ותוא ונרשיאש טקיורפש כול להיותי ךיא לאוש תמאב ינא וישכע

 7 ןונכתה לש הקמעה תניחבמ בצמ ותואב טעמכ םויה אצמנ הנש

 8 אלי נא .דובעל םיליחתמ שדוח דוע וטוטוא רבספטמבש איה הרהצההשכ

 9  .דובעל םיליחתמ רבמטפסבו הינב רתיה דוע ול ןיא ,ןיבהל חילצמ

 10 הככ ,םינש שולש היהי ולש עוציבה לש ךשמהש ונל גצוהש טקיורפ ךיא 

 11 שושל ייקח הזש הלכלכו הסדנה זפ לש יתאוושהה ח"ודב תינכותב גצוה

 12 הנבמה תא היהי הנש ךות .שנה וחצי ייקח אוהש גצומ םואתפו םינש

 13 ןיבהל חילצמ אל ינא .ראשה וסנכי הנש יצח דוע ךותו וסנכתו ןושארה

 14 .דבוע הז ךיא

 15 יכוניח ןוזח םיסקמ הז .יכוניחה ןוזחה לע םעפ דוכשיו צריך גם לדבר עע 

 16 שממ הז התיכ לכב םידימלת 26-ו םינטק םייתנוכש רפס יתב רמואש

 17 תוילכלכ םיילגר לע ,תילכלכ תואיצמ לע דומעל ךירצ הז לבא ,םיסקמ

 18 רתוי במכוניות הארנכנוסעים ו יטרזמ לע עוסנל םילוכי םלוכ אל .רששאפ

 19 אוהש ןוזח הזיא עם תכלל םילוכיא ל ונחנאו .םילוכי אל םה יכ תועונצ

 20  .םאות אל

 21 םישפחמש הינבהו ןונכתה תאילמ תבישיב ,הנורחאה הבישיב יתעתפוה 

 22 םינוב אל ץראב םוקמ םושב .השרומב םייניב תביטח רובע עקרק תצבשמ

 23 לש בעניין יכ ךוניח תירק לע םיכלוה ,stand alone םייניב תוביטח רתוי

 24 .תויתשת תיינב לש ,חטש לוצינ לש רתוי ספות אל הז אורבאנית הלכלכ

 25כה כס אלו רפס תיב לכב ךירצש ומכ םלוא היהיש רמודיוק מה שאתה אב

 26 זאו םיקיתו רפס יתב םהש ןלוג רפס תיבב וא םירימא רפס תיבב ומכ

 27 .הליעי הרוצב ,חטשה לש יבטימ לוצינ והשזיא תושעל םילוכיו נחנא

 28 םינבמב העקשהה לש ,חטשה לש יבטימ לוצינ איהש תולעייתה
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 1 .הלאכם ירבדו תודבעמב שומיש ,תרושתקב ,תויתשתבו

 2 הלאכ ךוניח תוירקל תכלוה ללכב ונלש תיתכלממה ךוניחהת כרעמ וישכע 

 3 םיניבמ יכ דבל תודמועש תונטנטק תועובל אלו םינש 6-ו םינש 6 לש

 4 אל ונחנאש ונומכ ריע חטב ,הככ תרבדמ ריעשכ םיליעי תויהל םיכירצש

 5  .ריעכ הרישע ריע

 6 לש הניפה קר אלו לולכמכ ריעה לכ תייאר אוה חוכיוהש רמוא ינא ןכלו 

 7 דיגהלו בלה לש םיפושח תמאבה םימינב תעגל תמאב אלו רפס תיבה

 8 םיצורו תתל םיצור ,ןוכנ ר.שפא קרש המ םידימלתל תתל םיצור ונחנאש

 9 תינוריע הלכלכ לע ,לכלומה רתי לכ לע לכלהסתיך רצ ףוסב לבא םדקל

 10 תגצה ןפוא לעו םיבאשמ תאצקהו תויופידע ירדס לע ,ילאיר ינוריע ןוזחל

 11 תא ליהבנ ,םויה דיגהל אל .תילאיר הרוצב םהלש חותינהו םינותנה

 12  .ותוא האור אל ינאש םוב הזיאל םיכולה ונחנא 2025-בש ונמצע

 13 גאוד אל ינא ,ריעה שאר לשמ התוחפ אל םידימלתלו םירוהל ילש הגאדה 

 14 םויה יתיוויקש המ לכ .הנומתה לכ לע לכתסהל הסנמ קר ינא .תוחפ םהל

 15 קיודמ ןונכת ול היהיש ,ףקוש ןפואב להוני טקיורפהש הז עיגהל תוחפל

 16 .תיביצקתת רגסמב תינדפקה דימע םע ,ילאירו רורב םינמז חול םע

 17 םיטרופמ רוחמתון ונכתם ע טקירופו נל גצויש םכיירצ נוחנאה ז ליבשב

 18 הרקבנקודות ו עוציבל ךרד ינבא םע ,בצמו תאוב הנש ינפלמ אלו

 19 יםכלהוו נחנא ןאל ,זהה קסעהת אם קידובנו חנאה פיא .קיאו תומרואש

 20 ןאלן בינו וינניע דגנל שרופו לנ יהיה טנגה לכש .יםדמעונו חנאה פיאו

 21  .יםכלהונו חנא

 22 כעירייה הז תא םיכירצ ונחנא לכ םדוק ,אל איה תאזה תופיקשה וישכע 

 23 ועדיש םירוהה ליבשב םג מאתנו תוחפ אל לבא ,טקיורפ להנל ליבשב

 24ם ה יכ םהל וחיטבהש המ םיוקי םה ,תופצל המלו םידמוע םה הפיא

 25  .הז תא םימייקמ אל םתניחבמ

 26 ןוידה תא ושקיבש רפסמב 6 ,האילמה ירבח לכ לש הרטמהש בשוח ינא 

 27 חכונל הלבקתהש הטלחה .הטלחהה לש תוכיאה תא ןוחבל הייתה הזה

 28 ינפל דע הרקש הממ הנוש איה ילואו םויה תקיימש תואיצמי השוזיא
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 1ם יסנכנש ינפל ,ךרוצב ריכה ךוניחה דרשמשכ םינש עברא וא םינש שולש

 2 חטהש לע רוטקרהט םע ונילע רבכ .יקוא ונמצעל דיגנ אלש לעופב עוציבל

 3 רוטקרטה םע םילועש ינפל עגר .ונמצע תא םיקדוב קר ונחנא ושיכעו

 4  .םידמוע ונחנא הפיא הארנ ואוב חטשל

 5 בוועדת תובישי שולש, אחרי םכריכזהל עובשמ תוחפ ינפל קר ונחנא 

 6 ךירצ המל הרמאש ןורוד לאכיממ בלל תעגונ האצרה יתלביק הנשמה

 7 לכתסנ ואוב זא .הז תא תוארלו שדחמ םירבדה תא לוקשלעמים פל

 8 דיגהל םימעפלו ונמצע תא קודבל השוב אל הז ,החוכנ םירבדה תא קודבנו

 9 ודדמ ,םלש טקיורפ םע תכללו חוכה לכב תכלל זא וניעט אל םאו ,וניעט

 10 .הדות .רדוסמו

 11 רמוא ינא תויניצב אל תמאבו ךומכ םעפ דוע .הפ תונעל יל בושח ןכ ינא ר:מר אבי גרוב

 12 הזו םידליל בוט יכהש המ תא שפחל םיצור ונינשש חוטב ינא ,הז תא

 13 .יתוא ענייןשמ ידיחיה רבדה

 14 ןורשה תמרב ילש תיטילופה תוליעפל יתסנכנש ןושארה םויהמ טעמכי נא 

 15 ליחתה הז ,םירוהה ידעו ךותב ילש תוליעפה ךרד ליחתה הז ושא הזהנה

 16 ךותל יתסנכנו הנטק תקונית שממ הייתה ליש הרוכבה הדליהשכ ,א"לויב

 17י רחאו תאח הנשך שמב א"לוהי לש הלנמה דעובו רבח יתייהו תוליעפה

 18ש ממי תלכויא ל זא ,הצעומ רבח יתיהינ םג זאור פס יתבל יתסנכנ הז

 19 לכ ,ולאיכ מתאבו אובל יתדפקה יףקשמכ דימת הככ לבא בוועד תוהיל

 20ל ע תעוש על תועשה ברה ךכ לכ ה,שבחמה ברהך כ לכ ,תועש הברהך כ

 21  .רפסה תיב םדיבוע ךיא ,רפהס יתב ךותב הרוק המ ןיבהל לש תועש

 22 תינכות וליאכ רמוא התא הזה םוקמה ךותמו תובישי רופסניא תמאב 

 23 2016-ב יתאבו יתבשי ינאו .הפ היהש המ הז תיעמשמ דח ,חווט תכורא

 24 היה ,הלש יזכרמ יכה דומעה היה ךוניחהו רבורג תינכות תא יתרמאו

 25 תותיכ לש רק עניין אל הז ,הארת ,הסיפתה ךותמו .ךוניח היהו הרובחת

 26ל כש הפ ךל יתתנש םירפסמב חיטבהל לכואי נא םא לא יודע ינא .תונטק

 27 םהש תוביבסהש םידליל חיטבהל לכוא ןכ ינא לבא ,תונטק ויהי תותיכה

 28  .התיכ קר אל אוה הזכ רפס תיב לכ םהב םיאצמנ



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 02.08.2020 ם מיו 19' סמ ן ייהמנ  מןיאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 39 

 1 תא יתיארו רדהב ויהש םידליה םגו ןיקשיסואב הפ ודמהילדים שלש 

 2 ילע וקחצ דימתו הסנכנ ילש תבהשכ ,רדח היה ,לכ תא ונחקל םירפסמה

 3 איהשכ .הקיטמתמ רדח אוה הקיטמתמ רדחה םהל יתרמאשכ תיב יגוחב

 4 תייה .םירפסמ קר היהש רדח ,הקיטמתמ רדח היה רפס תיבל הסנכנ

 5  .םירפסמ ךילא ורביד תוריקה לכ ,רדחה ךותל סנכנ

 6 רדח רתוי ןיא זא ,םא תתיכל הז תא םיכירצ ויה רבכ םיוסמ בלשבו 

 7 לע וליאכ רבדמ התאו ,הלאה הדימל תוביבסה תא ,םידליהו הקיטמתמ

 8 תרבדו ץיקה יצופיש ,םירחאה רפסה יתב לכש םיחיטבמ ונחנא ךיא

 9 םיקבדיפ לבקמי נאש ךל דיגהל לוכי ינאו הפי דואמ הז תא הליבומ

 10ר פס תיב לכ ,רפס תבי להנמ לכל ונתנ ונחנא ,תושגרתה לש םילהנמהמ

 11 .הדימל יבחרמ רצייל ידכ ףלא 400 ןוכית ,הביטח לכו ףלא 200 ידוסי

 12 ןושארה םויב וילא וסנכי םירוהה רפס תיב לכ ,ןורשה תמרב רפס תיב לכ 

 13 ופורפא ,םינש עברא ךשמב ונחנא .םדוק םש ויה אלש םירבד וארי םהו

 14 מיליון 20 םע ץקי יצופשיב הפו נדבע יםנשע ברא ,ילרישל הבוט הלימ

 15 ,ףסכ תוחפ תצה לנו קיה תונורחא םייתנש ,, השנהתונושארה םינשב לקש

 16 ,םירבד ונפסוה ,תותיכ ונפסוה .וב ונעגנ אלש טעמכ רפס תיב ןיא לבא

 17 דוע קר אל הזו רפסה יתב ךותב ףסכ ןומה ונעקשה תמאב .םלוא ונינב

 18  .רוחאמ יםראשנ םירחאהתי הספר בחדש וכל ה דחא רפס תיב

 19 ךותל סינכנ אוב יוכשבאו ואמרו ל הנש 60-ו 50 לש םינבמ ונל שי ,ןוכנה ז 

 20 רפסה יתב תא חקינ ואוב ,רפס תיב ךירצ אל ,םידלי דוע הלאה רפסהי תב

 21 היה ,הז תא רפסמי נאש הנושאר םעפ אל ינא ,םהילע סימענו םימייקה

 22 ליגרת שישכ דימת עדוי התאו ,ןיקשיסואב םיטלקמל הדירי לש ליגרת הפ

 23 הרוקה מ עדויי נא לבא ,המש תויהלו ץרול בהוא ריעה שאר זא הזכ

 24 וליאכ ,ילא םיצר םה טלקמל ץורל םוקמב םידליה ,עיגמ ריעה שארשכ

 25 לבא םהל רבוע הזם ירגובמהמ קלח .םתוא שגרמ דוע הז ,לש גוסה ז

 26 .לודג ףיכ הז .שגרמ דוע הז םידליה

 27 דוע תוקד 11 ירחא עדוי התאו .תוארל יתלכתסהו ןולחב הפ יתדמענ לבא 

 28 ,הקד ירחא ודריש הלאה םידליה לכ המדא תדיער היהת םאו .ודרי םידלי
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 1 לפונ םאו .רצחב וקחשי אל םה ,תוסירהל תחתמ ויהי םה שולש ,םייתש

 2 10 ךל ויהי הז הרקיש המש ךל רמוא ינא זא עיגהל יצחו הקד שיו ליט הפ

 3  .הפ לופי והשמ תועטב םא היהתש הירטסיהב הרובש די םע םידלי

 4 התאו הילע םידבוע ונחנאו תינכות ונל שיו תינכות ונכה תמאב ונחנאו 

 5 ינא ,ניםש שולשבו יחצו הנשבש חיטבהל לוכי ינא ךיא וליאכ יתוא לאוש

 6ל ח ש"ודל תורעה יל ויה ,הלכלכ זפ לש ח"ודה םע חכוותהל יתשפיח אל

 7 םילוכי רבכ םויה םידליה ,שדוח דועב ,1.9-בש ךל רמוא ינאו לכלהכפז 

 8 עקרקל הע ונילע יתמ לכתסת התא םא ,ונחנאו םור לה ביעפ סנכיהל

 9 'זרטמה ,חשטב לופכ םינוב יצחו הנש לשדר גודל סב ונחנא ,רמועבורה דב

 10 דואמה יםניינבה ינש ,הזה סקלפמוקה לכ םע לופכ אוה יתעדל המש

 11  .םינוב ונחנאש הלאה םייביסמ

 12 וכישמיו תותיכ 11 םע קר 1.9-ב היהנ ונחנאש הייתה הבישחה ,ונחנאו 

 13 דעש תההיי תירוקמה תינכותה .רבמצד דע םהלש שארה לעמ דובעל

 14 ,הנבמה לכש רמואי נא םעפ דוע ,תויצקידניאה לכובדים שמה. וע רבמצד

 15  .1.9-ל ןכומ היהי והכול םלואהו תותיכ 24-ה לכ

 16 םאש חיטבהל לוכי ינא ?זה תא חיטבהל לוכי ינא ךיא יתוא לאוש התאו 

 17 ,דוע היהי אלו טפשמה תיבל הריתע הזיא דוע הפ היהת אלו חילצנ ונחנא

 18 זרכמ שדוחה ןכומ תויהל רומא זרכמה ,לוורשהמ ףלק הזיא דוע ופלשי

 19 רבכ ףסכה .הדובעל תאצלר שפא םיגחה דע ,הדובעל תאצל רשפא שדוחבו

 20 לכ ,החבשה לטיהמ הנשה תואנ תוסנכה ונל ויה ,קנבה ןובשחב אצמנ

 21  ?ידיג ןוכנ .קנב וןבשחה ךותב אצמנ רמועב ונלש קלחה

 22 ,רמוע הרובד ,םור לעי לע םידיפקמ ונחנאש ומכ .רמוע הרובד  מר עידן למדן:

 23 יל היה ינא .רמוע הרובד םש לע רמוע רפס תיב הזש יתיא תדפקה התא גרובר:מר אבי 

 24 .םש הזיא םע ,םשה לע םינויד לע םינויד הפ

 25 .רמוע הרובד הזש תומשה תדעומ אצי מר גיא קלנר:

 26 .דיגהל יל ורמא הככ .רמוע הרובד םש לע רמוע רפס תיב ר אבי גרובר:מ

 27 .אל  מר עידן למדן:

 28  .יקוא מר אבי גרובר:
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 1  .רמוע הרובד תויהל ךירצ  מר עידן למדן:

 2 ?ןוכנ ,רמוע הרובד לש ףסכה םג .יקוא .רמוע הרובד רפס תיב .היעב ןיא מר אבי גרובר:

 3 ,ונלש קלחה

 4  .םינפה דרשמב םג רשואמ רבכ מיליון 26 מר גידי טביב:

 5 .םור לעיב הז 26-ה ,אל מר אבי גרובר:

 6  .ןוכנ ,החילס .םור לעי מר גידי טביב:

 7 .רשוא 26-ה בי גרובר:א מר

 8 .םג רמוע הרובד מר גידי טביב:

 9ש חלק י ,םיכירצ ונחנא ,םעפ דוע ונלש קלחה ףסכה ,תוסנכה ונל ום. היג מר אבי גרובר:

 10 .אצמנ ףסכה לבא ,םימולשתב ותוא ריבעמ אוהו ךוניחה דשל משרגם מ

 11 אל וא ונאבה המל לאוש התא ,ונאבה אל הנורחאה הנשה ךלהמב ונחנא

 12 שאונה על ררע היה הז דגנ םג ,דוסא ל הז ,ירה ונחנא ,יתדפקה ינא ?ונאבה

 13 אלו תוריקה תניחמב ינויש היהיא לש יתדפקהי נאל בא ,ר"צתהל ש

 14 ונרמשו נחנא .והמשה זיא ודעף יסונ וא ףגא זהיאד וע השענם ואתפ ושיכע

 15 ר"צתל אםתהב ,'זרטמ תוחפ שי ,פה םינבוו חננא םפעד וע ,הבנייןי ווקל ע

 16 ,םיוקוהל ע םרימושו ננחא ,'זטרמת וחפ םניבוו ננחאל בא ,'זרטמ רתוי

 17 תדוע לש הטלחהה ךותב םידמוע נוחנא .תאהז הינחהבמ ינויש נוישע אל

 18 תדבלית עוכהחברה הכל .לוועדה אובך לירצש והשמה זיא ןיא ןכלו ררע

 19  .השק דואמ

 20 .הלאשה קוידב תאז ?הנש יצח ינפל ודבע אל המל  מר רוני בלקין:

 21  ,הנורחאה הנשה לכ םידבוע מר אבי גרובר:

 22 ?ןוטב וקציו תורובה תא ורפח אל המל  מר רוני בלקין:

 23 .זרכמ סיסב לע ,תוינכות סיסב לע ססובמש רתיה םדוק איצוהל ךירצ יכ מר אבי גרובר:

 24 התא .ליחתמ אלו ינפל םיסוס בנוג אלי נא .רדוסמ םידבוע ונחנא ,ינור

 25 התא ,םיפוגה לכמ םירושיאה לכ תאל בקל ךירצ התא דובעל ליחתהל ידכ

 26 .האלמה ,תטרופמה תינכותה םע אובל ךירצ

 27  ,ליבשב לשב רבכ הז וישכעו ר:לניא קמר ג

 28 .הפ דומעת אובתש זא ץוחב תיריע ?הפ תיריע ,םעפ דוע ,לע שממ ונחנא מר אבי גרובר:
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 1 ,תאזה הניחבהמ ףכית לכוי ןרע םג ,הפ ןרע םג ,דיגהל לכות תיריע לבא

 2 ונל שי .רתיהה תלבק ינפל עגרו זרכמל האיציה ינפל עגר שממ ונחנא לבא

 3 ונל שי .ךירצ הישה המ תא ונמליש ,תורעיה דיקפ לש רושיאה תא רבכ

 4ל ש םישיניפהל ש םישיניפה לע תמאב ונחנאש בשוח ינא ,לכ תא תמאב

 5 .ןכומ טעמכ טעמכ טעמכ זרכמה .םירושיאה

 6 לכ םע אב התא ,הכול םע אב התא ,תיקלח אובל וניצר אל םעפ דוע לבא 

 7 ,זרכמל אב התא הז םע .הכול ,תוימדה ,הכול לש תטרפומה תניכותה

 8 הדובעל אצוי דימו ךירצש ומכ ותוא השוע ,זרכמל תחא םעפ אצוי התא

 9 קוידב הז הפיא רתיהה תניחבמ ,יבגל הפ יתוא םילאוש ,ןינב תוחפל היהיו

 10 .דמוע

 11 ךילהתה תמרב םויהל 19 טסוגוא ןיב הרק המ .הז תא קיידנ ,אל ,הרקה מ מר גיא קלנר:

 12 אל האילמ ירבחכ ונחנאש תוחפל ,הנש שהייתה הרק המ ןיבנש ידכ

 13 הזיא ,ונלכו תא ועדיש יפכ תניינעמ דואמש היגוסב הרוק המבו נכדוע

 14ת ארקלש םעידויו נחנאשברנו שגם מביאים אותנו לזה ע סנוטסניימ

 15 .יםרבדו רקין כ רבמטפס עצמאו א רבמטפס

 16 ררע תדעו לש הטלחה שהייתה ,שיש םיעדוי ונחנא לכ םדוק :רעירית טלמו ’גב

 17 אשונה תא ריבסהו ריכזה רבכ ריעה שאר .םייוניש תושעל ונתוא הצליאש

 18 המוקה ןביל המדאה ןיב אולכ רצונש חטש אתו טרופסה םלוא לש הזה

 19  .הנושארה

 20 ונלחתה .ררע תדעו תטלחה יפל הנבמב תומאתהה תא ונישע ונחנא 

 21 הרשואו יושירה לוועדת האבוה תנקותמה תינכותהש ןבומכ ,גישהל

 22 תנקותמ התוא ונאבה .רתיהל השקבה תא ונקית ונחנאו (ןופאלפ לוצלצ)

 23 ייתן דחא לכש ידכ םיצעויה לכל התוא ריבעהל ונלחתה .יושירה וועדתל

 24 תוחיטבה ץעוי .תורעה דוע ול שי זא עיגמש ץעויל כו, לש םיטופניאה תא

 25 ,ד"ממה תא זיזהל הכירצ ינאש ןעוט הזה ץעויה ,םימ רגאמ ךירצש ןעוט

 26 לש גוס שי .'וכו תלהנמה לש רדחה תא תנושל תשקבמ ךוניחה תקלחמ

 27 דחא לכ לומ ונלש תודעוהמ בוט ותאו ריכמ התאו בושו ךל לש ךילהת

 28 .םיצעויהמ
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 1 ונחנא ,םירושיאה בור תא ונל שי הבש הנורחאה תרושיל ןבומכ ונעגה 

 2 .תושירדה ןויליגב םירושיאה לכ תא טעמכ ונל שי ,םיניתממ ןיידע

 3 ?רסח המ מר גיא קלנר:

 4 לש אשונ יבגל םינותנת תל םיכירצ ונייה יכ שא יוביכ עגרכ ונל רסח  :רוטלמ עירית ’גב

 5 הז ,הזה רושיאל םיכחמ ונחנאו םקמל ונשרדנש םימה רגאמו םימ ץחל

 6 עגרב .םיצעוהי לכמ םירושיאה בור תא ונל שי ,ראשנש יזכרמה רושיאה

 7 זה םיבורקה םייעובש ,עובשבש מקווה ינאו שא יוביכ רושיא ונל שיש

 8  .רתיהה תא איצוהל לכונ ונחנא זא היהי

 9 ןונכתה לש אשונה לע תילכלכה הרבחה םע דחי םידבועאנחנו במקביל  

 10 םא ןיב ,ולש םוחתב ,ולש עוצקמב אחד לכ ,תויומכ יבתכ תנכהו טרופמה

 11 יבתכ תא ןתונ ץעוי לכו ,תושיגנו תוחיטב ,היצלטסניא ,העונת הז

 12 םוש ןיא ,ליבקמב הז םע םימדקתמו נחנא .הנבמל ולשם יכרצל תויומכה

 13ה יהנש ודחד וע נוחנא .ןזמבם ניכומ היהנו נחנאו זהת א תועשלא לה ביס

 14ו נחנא .כןומ יההי והכול זרכהמו תויומכה ביתכו תונים כל התוכע יםנכומ

 15  .הנרוחאת הרושיב משמ משמ

 16 ?זרכמל ונאצי אל דוע ונחנא  יב:מר צחי שר

 17  .אל :רעירית טלמו ’גב

 18 ,חקול ןמז המכ  יב:מר צחי שר

 19  ,םילוכי ונחנא םימשב תושירד םהל ןיא םא שא ,יוביכ היהיש עגרב :רעירית טלמו ’גב

 20 .םימדקתמ םיבלשב םיאצמנ ונחנא הרמא תיריעש ומכ רתיהל תומלשהה מר ערן שוורץ:

 21 98 ורבעוה ןה םג תוטרופמה תוינכותה אשונ לכ ,הזה עטקמב שא יוביכ

 22 לכ לש וןגרא לע םיבדוע ונחנא ,ונלש יאמכל רבכ ורבעוה םהמ זוחא

 23 ונכרע ונתניחבמ םייטפשמ םירמוח ,םיצעויה לכ ןיב המקהב םירמוחה

 24 תוילה ידכ רדסב בצקה בחנו בריצנא .םתיא םינכומ ונחנא ,םתוא

 25 .לאוויר זרכמ םע תולעל לכונ םיבורקה םייעובשב והשפיאש היצאוטיסב

 26 .דחא רבד הזש הזה רשקהב םדקתהל םיפופצ םינמז תוחולב המשמ

 27 ,חטשה ןוגרא אשונ לכ תא םישוע םג ונחנא םינמז תוחולב ךוסחל ידכ 

 28 ריכזהש ומכו .הכוזה ןלבקה תריחב לש ךילהת ידכ ךות ,ינפל ותוא השענ
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 1 ןונכת שי זא ,םינמזה תוחול תופיפצ ללגב המידק תוחולה תניחבמ יבא םג

 2 לכוי אוהש בצמל עיגהל ידכ ינופצה הנבמה תמלשה לעדם כל וק רבדמש

 3 הנבמה םע ךישמהל ךשמהבו .21 םידומילה תנש ראתקל סלכואמ תויהל

 4 אחריה. ששנה ל ותוא םילשהלו ףסונה

 5 דרשמ ?האשרה הז לע ונלביק ?ךוניחה דרשממ ונל עיגמש ףסכ םע המ  לב: מר רמי בר

 6 םע וישכע הרוקש המ רואלש חינמ ינאו האשרה ונל ריבעהל רומא ךוניחה

 7 ,ףסכה םע םיעוקת ונמצע תא אצמנ אלש ,ונל ומלשי אל חטב הנורוקה

 8 ינאו .ףסכה תא ונל ריבעמ אל ךוניחה דרשמו דצב שיש מיליון 26-ה םע

 9 הזל ע רביד יבא ,לבקל םירומא אל ונחנא תוניצרב הלאש הפ לאוש

 10 של קלחה עיגי יתמ לא יודע אניו .םיקלחב הפ סנכיהל רומא ףסכהש

 11 טקיורפ עצמאב םיעוקת ונמצע תא אצמנ ונחנאו, עיגי םא ,ךוניחה דרמש

 12  .ותאו יםיסלם ילגוסמ אלשאנחנו כ

 13 .ףסכה עיגי יב:מר גידי טב

 14 ?ךוניחה דרשמ לש ףסכה עיגה  לב: מר רמי בר

 15 .עיגי אוה מר גידי טביב:

 16 אתכמסא ךל תויהל תבייח ר"בתה לע עיבצת התאשכ .עיגה אל ,עיגי  לב: מר רמי בר

 17  .ךוניחה דרשמ י"ע המותח

 18 .רשוא רבכ ר"בתה ,ר"בתה לע תעבצה מר אבי גרובר:

 19 דרשמ לש מיליון 14-ה ךותמ .מיליון 14 הז ךוניחה דרשמ לש קלחה זא  מר גידי טביב:

 20  .מיליון 4.9 רבכ ונלביק ךוניחה

 21  ,דימת אב הז מר אבי גרובר:

 22  ?םיפסונה םיקלחה עיגהל םיכירצ יתמ  :רנלק איגמר 

 23 רמואש ךמסמ לע יכונאו ריעה שאר ,תסדנהמ ךמסמ לע םהל ונמתח םויה  מר גידי טביב:

 24 רבכו ונישע רבכש המ ,ליוןימ 26-ה תא םילשהל םיבייחתמ ונחנאש

 25 .הרתיה לע האשרהה תא תתל םירומאם ה זאו ר"בתזה ב תא ונרשיא

 26  ,לש תומדקתהה ידכ ךות אב דימת הז לבא :רבורג יבאמר 

 27 .מיליון 26-המ קלח אל הז  לב: מר רמי בר

 28 .40 דחיב .ףסונב הז ,אל :ביבט ידמר גי
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 1 לש ףוסה אל הז ,תללוכה תינכותה לע תרביד .ינור ,ןורחא טפשמ דועו מר אבי גרובר:

 2 רבכ ונחנא .ףוסה אל הזש חוטב ינא .ךוניחה תכרעמב תועקשהה

 3 .תוביטחב סמועה תא דירותש תישילש הביטח התוא לע דובעל םיליחתמ

 4 לכ ,תושגנה ,רפסה יתב לכב הדימלה יללח לכ אשונב ונלש תינכותה

 5 .ןמזה לכ םירוק הלאהם ירבדה

 6 רתוי תושעל לכונ ףסכ רתוי ונל היהיש לככ םתסה ןמ ,תינכות ונל שי 

 7 יתב ינש אל ,רפהס יתב לכב ונלש םידליל תתל םיצור ונחנא .םירבדהמ

 8 זא ,רחא לבלב וליאכ םירחא םיידוסי 10 ,8-ו םימיהדמו םישדח רפס

 9 יבם אותם מרחע הנשה םיליחתמ רבכ יתרמאש ומכ ,גאדנ תמאבו נחנא

 10ך יאו התיכ תיארנ ךיא לע תרבדמש המלש הסובאמת יש תפי הדימל

 11 ךוניוההבנה שהח םיקחשהמ תורצחם יארנ ךיאו חפסה ירדחם יארנ

 12  .תומקומ םתוא כלב הורק

 13 אל אוה ,וב םירוקש םוקמ םג אוה רפס יתבש תרמואש הסיפת ךותמ םגו 

 14 שי ,צ"החא םייקתהל םיגוחל רשפאיש הזה טרופסה םלוא ,רפס תיב קר

 15 תורקל םילוכי ובש םוקמ איהש הירפס בר הזה.דל ףרוטמ שוקיב ונל

 16ו בש םוקמב רפסה יתב ךותל םינווגמ לש בולישה ,םויה ךלהמ לכב םירבד

 17 .םיגוח דוע םירוק

 18 ןורשה תמר לש וריםהל לכתסהל לוכי ינאש שיגרמ ינא םעפ דוע תמאבו 

 19 םינעמ ולבקי רפסה יתב לכב םכלש םידליהש םהל דיגהלו םייניעב

 20 הנתה יודע שא ,םיליבומ ונחנא הככש ןורשה תכותיים ורמיא ,םיבוט

 21 ונחנא ,םיגשיהה לש תרמצב דימת ונחנא לבא ,ןושאר אצוי התא תחא

 22 םיאג תויהל ךישמנ ונחנשא המיהדמ ךנויח תממח ,םיאנתן את כל התינ

 23  .םינש ןומה ןומה הב

 24 ןושארה דומעה הז הנושארה .תודוקנ יתשל סחייתהל הצור ינא לי, שי  נטע זיו: ’גב

 25 סחייתמ השעמלש ,רוידה תודיחי תפסותל סחייתמש ךמסמב

 26 ונל שי המכ תא החינמ ינא רפוס הזש שומימה לאיצנטופ ,לאיצנטופל

 27 הז ךותמו סנכתש היסולכואל יפצה תא רזוג הז ךותמו ילאיצנטופ ןפואב

 28  .'וכו תותיכה את רזוג
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 1 הסדנה תקלחממ רבעש עובשב קר ונלביקש ח"ודה לע תלכתסמ ינא לבא 

 2 רעפה ,לאיצנטופה לכ םדוק שי .םירעפ לש םיבלש השולש ,םיבלש ינש שיו

 3 םיעדוי אל ונחנא .לודג רעפ אוהש רתיהל תושקב ןיבל לאיצנטופה ןיב

 4 דוע הז תוע"בת .םיאנתה ויהי המ םיעדוי אל ונחנאו רשאנ ונחנא המכ

 5 .שימג רתוי

 6 םירתיההבין ל רתיהל תושקבה ןיב לודג דואמ רעפ שי הז ירחא 

 7, 2020על  ,2019 לע תלכתסמ אל ינא מרתאו זאת .םירשואמ, םיאצומש

 8 ןיב רעפ זוחא 60 וא רעפ זוחא 50 שי 19-ו 18 ,17 ,2016 לע תלכתסמ ניא

 9 ןיב רעפ רתוי דוע זאו ורשואש .ואצוהש םירתיהה ןיבל ושגוהש תושקבה

 10ן ובחשב ללכב חקול אל אוה הפ סיסבה רתומת אאז .ורשואש יםרתיהה

 11 ילאו ,הזהל איצנטופהמ לודג קלחש תוהיל דואמ לוכיש הבדועה תא

 12זה  יךאה נבימ לאי נא ןכלו תבויס ניימל מכ שמומי לא ונממ יצחו לפיא

 13  .הנבנ

 14 353 2017-ב .ואצוה 225 ,400 ויה רתיהל תושקב 2016-ב ,2018-למשל ב 

 15 דואמ רעפ שי .111 ,250 2019-ב ,האלה ןכו ואצוה 245 ,רתיהל תושקב

 16ם ג התא םצעב ,הזה רעפה תא ןובשחב חקול אל 'א התא וישכע .לודג

 17   .רתיהל תושקבל שממתי לאיצנטופה לכש חינמ

 18אחוז  40-ב הז תא ךותחל ךירצ הלאה תוחנהה לע יונב ךמסמה לכ םא זא 

 19 2019 דע 2016-מ ונל שיש עדימה לע קר םיכמתסמ ונחנא םא לפחות.

 20 םירדתסמ םירפסמה ךיא זא .לאיצנטופהמ זוחא 40-ב תוחפל

 21 ?תאזה היצאוטיסב

 22 םירבדמ ונחנאש תורחא תוע"בתו 3838/א"מת שיש רוכזל ךירצ לכ םדוק :רעירית טלמו ’גב

 23 רפסמ תרמוא תאז .2016 רשאמ רחואמ רתוי הברה ורשוא םהילע

 24 השקב לכב שי תופסונ רויד תודיחי המכל רלוונטי אל אוה תושקבה

 25 ,השקבו

 26 .רויד תודיחי לע תרבדמ אל ינא  נטע זיו: ’גב

 27 םא ןיב ,אוכלוסייה תפסותל דדמה הז יכ רויד תודיחי לע םירבדמ ונחנא :רמועירית טל ’גב

 28 ,םיבשחמ ובש ןפואה הז ,רויד תדיחיל 3.5 וא 2.9 יפל התוא תבשחמ תא



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 02.08.2020 ם מיו 19' סמ ן ייהמנ  מןיאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 47 

 1-ב םתוא םיליפכמ ,רויד תדיחיל תושפנ 3.5 םיחקול ונחנא רויד תדיחיב

 2 הז בושח ןכש המ ןכלו ןותנשה לדוג תא םיבשחמ ונחנאו זוחא 2.25

 3  .םירתיהה רפסמ אל ,רוידה תודיחי תפסות

 4 היה אל דוע ,תוליו לש ויה םלוכו םירתיה ןומה ןומה ויה ילוא 2016-ב 

 5 ,םיחקול ונחנא ןכלו .38/אמת

 6 תודיחי רפסמל םירתיהה רפסמ ןיב רעפה לע תרבדמ אל ינא ,תיריע  נטע זיו: ’גב

 7 הזו .ואציש םירתיהה רפסמ ןיבל תושקבה רפסמ ןיב תרבדמ ינא ,רוידה

 8  .הנתשי הזש חינהל הביס ןיא

 9 אל אוה תושקבה רפסמש תרמוא ינא .הריבסמ םעפ דוע ינא זא .אל ,אל :רעירית טלמו ’גב

 10 המכו הלאה תושקבב שי רויד תודיחי המכ הז בושחש המ .רלוונטי

 11 יתנש יצחה ח"והדל ע ילתכסת םא וישכע .תושרואמ תמאב םכותמ

 12 יהלע משמ יאתרת א זא רבשע עובבש וילע ונרבידו םכלוכלו נרבעהש

 13 2019-ב ךיא יארת ,הנש ,הנש ,הנש ילכתסת .שומיהמ רךדבם ג תירואטמ

 14  .הובג דואמ דואמ שומימל םג ונעגה

 15 ןוכנו םימלשמ וטוטוא םישנאש רויד תודיחי 241 ונל שי וישכע םג 

 16 ונחנא ,תינמז היצאוטיס וזיא הרצי םישדוח 3 לש הנורוקה תפוקתש

 17 אל םישנאש ,תוריהב רסוח לש ,ונלוכ ליבשב תינמז איהש םיוקמ

 18 םגש םיענכושמ ונחנא לבא ,סיכהמ ףסכה תא רהמ ךכל כ םיאיצומ

 19 דדמה ןכלו .םיבורקה תועובשב וא םיבורקה םימיב ורקי הלאה םירבדה

 20 ,רוידה תודיחי תפסותא וה דיחיה

 21 .הלאש דוע הצור ינא זא  זיו: טענ ’גב

 22 םהו םינש הפ ולגלגתהש תוע"בת שי .ךתושרב תחא הלימ דוע קר ,עגר :רעירית טלמו ’גב

 23 םימזיהש יםבשוח ונחנא .ףקות ולביק םה הנשהו הרבעש הנשב ולביק

 24 ,ונל בוט אל וא ונל בוטה ז םא ןיב ,הכודמה לע ובשי םינש הברהש ירחא

 25 םיצור יאדווב םה ,רחא םחתמ וא םילואג םחתמ הז םא וישכע בושח אל

 26ם ע םימכסה םהל שי ,תויובייחתה םהל שי ,תויוברע םהל שי .שממל

 27 הרקי אל הז םאו ,האבה הנשב הרקיה ז הנשה הרקי אל הז םא .םירידיה

 28ם ה .םינשר שעל החדיי אל הז לבא ,ירחא הנשב הרקי הז האבה הנשב
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 1 םתאו םיחקול ונחנא ןכלו הלאה תוע"בתל ףקות ןתמל וכיח םינש

 2 .ןוחשבב

 3 ,ינשה רדחב יתייה ,ריעה שאר םדוק רמאש תבשוח ינא ,וליפא ונחנאו 

 4 לע ד לאועש תוע"בתה לכ תא ונחקללא ו אנחנו היינו שמרנים םגש רמא

 5  ,ףקות ולביק רבכ םהש םיעדוי ונחנאש הלא ,ונלש ןחלושה

 6 ףותיש ,םילכירדא םע ,ונלש ןחלושה לע קזח םייח ןב ,קזח םהמ קלח ,אל מר אבי גרובר:

 7 .והכול רוביצ

 8 ונחנאו ףקות ולביק רבכש הלאכ .םייח ןב תא בוזע וליפא ,םיריהז דואמ :רעירית טלמו ’גב

 9 רבכ םהש ינפמ שממל ידכ םיצחולו ונלצא םיבשוי םימזי ,שיש םיעדוי

 10 םיביוחמו הלאה תומוקהמ ךותב רבכ םהו םיקנבהמ תואוולהה תא וחלק

 11 דומאד ואמו ניהיש תרולמלכן ו .םירידי לומס ולכא יךראת לע םימכסהב

 12ר ודית ודיחיל ש חווטו השזאיו נחלק יםרמאוו ננחאן יידע ם,ינרמש

 13  ,תבושחי נאו .תווברקה יםנשל נותוא שמעניין המה זות וספונ

 14  ?תשנים הקרובוה 4-ב רויד תודיחי 5,000  נטע זיו: ’גב

 15  ,ךותבש ירכזתקודם כל  :רעירית טלמו ’גב

 16 ?1,500 וא 5,000 :בירש יחצ רמ

 17  .5,921  נטע זיו: ’גב

 18 .291 מר אבי גרובר:

 19 ,לש אצוי לעופ םהש והשמו 1,000 המש שי ,אל מר גיא קלנר:

 20 .םיפילוח הז 1,475 מר אבי גרובר:

 21  ,והשמו 3,000 ךל שי .אוכלוסייה יפוליח הז מר גיא קלנר:

 22  .3,700 מר אבי גרובר:

 23  .ריעה לכב ,הזה רוזאב קר אל ,אל  נטע זיו: ’גב

 24 .אוכלוסייה יפוליח 1,400 דועו א"מתו תוע"בת אוהש מר גיא קלנר:

 25 ?םינש 6 ךותב  :יקצרוק בקעי רמ

 26 .ץולחב והשמו 300 דוע ,500 דוע .תליאב קר 700 ךל שי הז ךותמ לבא ,עגר מר אבי גרובר:

 27  .1,000 הז הלא ינש קר ,הז קר

 28 .םיבשות 1,200 ?ןורשה תומר טקיורפב קר ויהי םיבשות המכ תעדוי תא :רעירית טלמו ’גב
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 1 תא םיאור תמאב ונחנא מרתזאת או .הלאה םילדגמ 4-ב קר ריע תכיתח

 2 לע םיחנומש םירבד הז יכ ילאיר ןפואב םתוא םיאור ונחנא ,םירבדה

 3ו א םינושאר םיטוטרש רבכ םישיגמ םישנאו ףקותב תוע"בתה יכ ןחלושה

 4  .תרנצב םה הלאה םירבדהש םיעדוי ונחנאו ינונכת עדימ

 5 לכ וא הנבי ,ינימ לכ וא רופלב וא שיכל ןובשחב ונחקלש תבשוח אל ינא 

 6 אל ונחנא ,בוועדה ןוידל ועיגה אל דוע וליפאש תוידיתע תוע"בת ןמ ינימ

 7 ,בצמה חכונל םג ,תופצל םויה םיעדוי אל ונחנא .ןובשחב םתוא םיחקול

 8 תבשוח ינא ונחקל טלחהב לבא .ומדקתי אל וא ומדקתי ולאמ המכ

 9 אידווב .רדה עבורב יאדווב ,םיהלא ךרעינשן וכנש םיילאיר יד םירפסמ

 10 .רדה עבורב

 11  .הלאש דוע יל שי .הדות .בוט  נטע זיו: ’גב

 12 תרמוא תא יכ םיטביה ינשב הזל סחייתהל הצור םג ינא ,שנייה עטנ .עגר מר אבי גרובר:

 13 .ונממ םיליחתמ ונחנאש ףסה תא ןיבהל ךירצ לכ םדוקש בשוח ינא ,וליאכ

 14 םיגירח דואמ םהש רפס יתב הז םידלי 700-ו 800-ל הפ ועיגהש רפס יתב

 15 ונחנא שולש ,םייתנש דוע הרקי המ תרמוא תאשכ זאת אומרת .זוחמב

 16  .הובג דואמ ףר םע םיליחתמ

 17 יתבב עצוממהש יל ריבעה אוה ,יבושייה םירוה דעו ר"וי ,יקסנלפק יתיא 

 18 ונחנאו .םידלי 437 אוה ןויצחהו םידלי 440 אוה זוחמב םיידוסיה רפסה

 19 ונחנא לבא ,רחשה רואבו םיחמוצב אל ונלש רפסה יתבמ דואמ הברהב

 20 ארקנש המ והשמ אל הז ,ונחנאש בשוח ינאו .הזמ םיהובג רתוי םירפסמב

 21 רבד הז .הובג דואמ ףרמ םיליחתמ ונחנא ,וליאכ תויהל זא .וב ןייטצהל

 22 .ןושאר

 23 ונחנא ,הזב ןימאמ דואמ ינא ,תיב יגוחב הז תא יתרמא ינא ,ינש רבד 

 24 םיא היה קילאם ו .תותיכל םידלי אלו םידליל וכחי תותיכש םיכירצ

 25 אלימב רבכ ,םיחקול ונייהש כול להיותי זא םילעופ ויה אל םא ,רפס תיבה

 26עביר עוד נ ואוז בא םיסומע רפס הבתי אבמיל רבכו םיפופצ רפסה יתב

 27 םיחילצמ ונחנא םא הארנו םינורוק הזיא דוע קורזנ ,הארנו הנש

 28  .רדתסהל
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 1 .שדח רפס תיב היהיו םידלי המש שיו דוע אפתוח והו ל בית ספר כברבא 

 2 וא ףגא הזיא נים פה עודוב ,םיסחודו םיחקול ונחנא םא הלאשה וישכע

 3 ות ספר כמיב םינתונ וא ףסכה תא םיעיקשמ אליממו והשמ הזיא דוע

 4 שממתי ןכ הז םא הרקי המו תרמוא תאזוכן,  .םידליל וליםכי ונחנאש

 5  ,םיאור ונחנא .רויד תודיחי 2,000 ונבי ,2,500 אל זוכן יבנו? אוקי. א

 6 תודסומהו א"מתה לע ןוידהמ קלח הז .יבא ,הז לע הטילשה תלוכי תא שי ךל מר עידן למדן:

 7  .הטילשה תא ךל שי .רוביצ

 8 תודיחי 900 ,800 לש לדוג רדס םויה וב שיש ןג נווה עבורבש םיאור ונחנא מר אבי גרובר:

 9 עיגהל הלוכיש תפסות לע הפ יםרבדמ ונחנאו .דמוע םלש רפס תיב שי רויד

 10  .םש םיפיסומש הממ 3 יפל

 11 םאש תינכות הז 38/א"מת ןורקיעה תמרבש הפקת תינכות וז םעפ דועו 

 12 המ ,שיגהלו אובל םתוכז םישנא .ןכ דיגת ררעה תדעו ,אל תרמוא הדעוה

 13 ?אל

 14 לוכי התאש תינכותב ןייצמש ףיעסה תא טלחהב המש ךל שי .אל שממ  מר עידן למדן:

 15 רשאת התא ,10 רשאת אל התא .רשאל תלוביקהו האישנה תלוכי י"פע

 16  ,הנשב םיניינב ינש

 17 .לופכ הטילחמ ררעה שוועדת בל םש התא םייתניב מר יעקב קורצקי:

 18  .הנשמ אל ,העברא ,השולש  מר עידן למדן:

 19 ,תושקבה לע תלכתסמ השוע איה בוטש בשוח ינאו הנשמה תדעו םייתניב בר:מר אבי גרו

 20י נאו הז תא השוע איהש בוטש בשוח ינא .תרשאמו ע"בת םאות המ האור

 21 םיפונמה תא תוארל ליחתמי נאו הלוקש הרוצב הז תא השוע איהש בשוח

 22 תיב המש שי ןג הונב תודיחי 800 לע יתימא ךל רמוא ינאו .ריעב םימייק

 23 הברה תוהיל םילוכיש םירפסמ לע הפ םירבדמ ונחנאו דמועש םלש רפס

 24  ,תאזה הקידבה תא יתישע ינא רמוא ינא םעפ דועו .םייתועמשמ רתוי

 25  .דלי 460 ,ןורשה תמרב םג לודג יכה אוה לבא 1,100 .1,100  מר רביד פלד:

 26  .לודג יכה אל אוה רובר:מר אבי ג

 27 .םואתפ המ מר יעקב קורצקי:

 28 .ידוסיב  מר רביד פלד:
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 1 .ילוא ןטק יכה קי:רצב קומר יעק

 2 ןיקשיסואו לודג רתוי םירימא ,לודג רתוי רדה ,לודג רתוי םירעי תירק מר אבי גרובר:

 3  .רתוי םידלי 200 טעמכ םהמ קלח .לודג רתוי

 4 נווה יבגל תינכותה יבגל איה ילש השנייה הלאשה .הלאש דוע יל שי ,יבא  נטע זיו: ’גב

 5 תוביטנרטלאה לש הלאשב םג ךורכ היהש ןויד היה הז רוכזכ .ןגמ

 6 הלאשה זא ,ןגמ נווה הרק אל הנורחאה הנשבש םיעדוי ונחנאו תופולחהו

 7 .הבורקה הנשבם ש תורקל ךלוה המ ,ןגמ לנווה תוינכותה המ

 8  .ןגמ הונב הרקיש המ הז הטלחהה תרגסמב ונטלחהש המ מר אבי גרובר:

 9 ?יתמ  נטע זיו: ’גב

 10 םע דבוע ינא ,ונל הייתה ,םעפ דוע .רויסב המש םיאצמנ עובשה ונחנא מר אבי גרובר:

 11 המכ ונל ויה ,ץיק יצופישה תא תושעל בושח ונל היה .ןובשחב אצמנש ףסכ

 12 יתב תבוטל ףסכה תא םישל םיכירצ ונייה .םיפוחד ויהש םיטקיורפ

 13 עגרכו .תולילג יפמ הסנכה ונל הייתהו םילודגה םימוכסה ויה הז ,רפסה

 14  .ןגמ  הונב םחתמה לע םג הדובעה תא םיציאמ ונחנא

 15 ,קלחה וינפ לע הז םירדחה תא תונבל קר ירה ,לש אשונה הזש בשוח ינא 

 16 קלחכ אובל ךירצ הז .לקה קלחה םוקמ והשזיאב יתימא הז תא רמוא ינא

 17 היהש והשמ הז ,ןגמ הונב תבשל רבוע ימ לש המלש תינוגרא הסיפתמ

 18 תא ליבומ ,תאזה הטלחהה תא ליבומש ל"כנמ םע בשוח ינא רובעל ךירצ

 19  .תורבוע תוקלחמ הזיא ,הזה ןוגרא הרה לכ

 20 ירחא ונחנאש ןימאמ ינא ,םירומא ונחנא ,המש םיאצמנ עובשה ונחנא 

 21 הז ,רישכהל ,תונבל ידכ ךירצ המ תא ץירהל ליחתנ רבכ רויס םש השענש

 22 חתפיי רפס תיבהש דיגהל לוכי ינא ,היונב המצע תפטעמה יכ תונבל אל

 23  .המש ודבעיש םידבועב האלמ היהת תאזה המוקה

 24  ?הז לע והשמ דיגהל לוכי ינא  יב:מר צחי שר

 25 .הכול דיגהל םילוכי םתא מר אבי גרובר:

 26  ,ריעה תצעומ תטלחהב דחיב הלאה םירבדה ינש לע ונטלחה תמאב  יב:מר צחי שר

 27 .הז לש הינבל הז לש הינבה םע יתיכיח זא בר:מר אבי גרו

 28 תמקה תרשאמ ריעה תצעומש המישנ התואב ,טפשמ ותואב ונרמא .ןכ  ב:מר צחי שרי
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 1 הנבמה תרדסה תרשאמ ןכו 15 הדובעה 'חרב םור לעי ידוסי רפס תיב

 2  .העירייה ידרשמל הנבמכ ןגמ הונב 4 הדש קחצי 'חרב

 3 התוא תא םג תושעל רפסה תיב ןנכות הבש תאזה הנשב היה ןויערה 

 4 ,הינבל ףסכה אל דוע הז .תולע ילב עגרכ הילע תרבידש תינוגרא הדובע

 5 ימ ,םשל תורבוע תודיחי הזיא טילחהל ,ינוגראה ךילהתה תא תושעל הז

 6 ,הינבה תויוכז תא תוצמל היה ןויערה .הנביי המ ,ץפושי המ ,םשמ אצי

 7 תא עצבלו ןונכת םדקל םינומיר תא ונכמסה .הינב תויוכז לידגהל ילוא

 8 בשוח ינא .ןגמ נווה םחתמב העירייה ידרשמ לש ץופישה תאו הרדסהה

 9 יםכריצה לאהם ירדבה ינשו .זהה טביהב ונל הדבא תאזה הנשהש

 10 קלח של העבצהלוה יהש ןוידל ססיבה זה תוחפל ,דחי עצבתהל

 11 עצבלי לב למעה תשרוחב פרסת יבה תא עצבל יתטשיל תוחפלו ,םריבחמה

 12 אםתבה ההיי אל זה הדש קחציבו טנלהחשך להמה תא תנימז וב

 13 .רעיהת צעומ תטלהחל

 14  .םירתאה ינשב הינב הארת התא .דחיב הרקי הז מר אבי גרובר:

 15  .בוט  ב:מר צחי שרי

 16 .םירתאה ינשב הינב הארת התא מר אבי גרובר:

 17 .םור לעי רפס תיבל המיתחל רתיהל השקב שי ךלש ןחלושה לעש הדבוע  יב:מר צחי שר

 18  ,דוע שי .חנומ אל דוע ומצע רתיהה ,אל גרובר: אבימר 

 19 .תומלשה מר גיא קלנר:

 20  .רתיה ךירצ אל ינא םש לבא ובר:מר אבי גר

 21 .רתיה ךירצ התאש יאדווב  יב:מר צחי שר

 22  ?ןגמ הונב בר:מר אבי גרו

 23  ,ךירצ אל התא ימינפ ץופיש :רעירית טלמו ’גב

 24 תודיחי םשל זכרל לע רבוד ,הינב תויוכז םש שי .ימינפ ץופיש לע רבדמ אל  יב:מר צחי שר

 25 .ץראה תווצק לכמ םתוא ףוסאל ,עירייה

 26 םינוב אל ונחנא .ייהשנה המוקל הז יתעידי בטימל ונרשיאש מיליון 3-ה בר:רובי גמר א

 27 ,תישילש המוק

 28  .תפסונ הינב אל הז .שנייה המוק ,ןכ מר גיא קלנר:
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 1 .תושעל םירבד דוע םש שי ,דוע שי .רדסב .השנייה המוקב ליחתנ  יב:מר צחי שר

 2  .רדסב מר גיא קלנר:

 3  .יונב הכול אל ,המ םג תוארל רשפא ןונכתה לע םילכתסמשכ  :בירש יחצ רמ

 4 םתאש יפכ הזה אשונה תא הוולמ ןמז דואמ הברה ךרואל ינא .בוט  :רנלק איג רמ

 5 .םהילע רוזחל אלו רמא ינורש םירבדל תצק רבחתהל הצור ינאו םיעדוי

 6 תאזה הבישיה הכאוב ונעגהש הדוקנל דע םג ךרהד לכ ךרואל ,ירעצל לבא

 7 .הנוכנה המזירפב ייניעב להונ אל הזה ןודיה

 8 דגנ וא דעבו תיבה דגנ ימו רפס תיבה דעב ימ לש םוקמל ךלה ןמזה לכ הז 

 9א ל םג אוהו הצעומל וןכנ אל ןויד הז ,הליהקל ןוכנ אל ןויד הז .םידליה

 10 ינא ,בגאו 2016-מ ךרדה לכ ךראול ןוידה .תואיצמה תא הנוכנ ףקשמ

 11 ,הזה אשונב להק םע הפ הייתה דועש הנורחאה הצעומ תבישיב ריכזמ

 12 הלע אל םלועמ אוהש רשיאו הדהו םירוהה דעו ריו"כ יקסנילפק יתיא

 13 דחא םע זהל ע יתרביד םגו ,הלעשכלו 2016-ב הנש התוא םרט הצעומל

 14 תא אוצמל ידכ םינותנ ונלוכ לכ ונייה ,ןורחאה עובשה ךלהמב םירוההמ

 15 יוצרו יניינע ןורתפ לבא ,ןורתפ לש גוס הזיא חוכיו ונל היה .ןורתפה

 16  .םויס ידכל וזה היעבה תא איבהל ידכ יעוצקמו

 17 ןורתפל םינותנ ונלוכ הזה רבדל ןוכנה םיירפה תא םישל ידכ לכ םדוק זא 

 18 ךילא יתינפ ךל ריכזמ ינא ,יבא ,הנורחאה םיפסכה תדעו התיהשכו היעבה

 19 ךל יתרמאו םייניע עבראב ךילא יתאב םגה ז ירחא ,םיפסכ תדעו התואב

 20 ינפל עגר ,הז תא רמא ינור םג ,ןוידה לש טסקטנוקה הזו ,עגר בישקת

 21 ,םיידי תודרוה ,הצעומ וישכע בוזע ,אוב חטשה לע םילוע םירוטקרטהש

 22  .םש אל ונחנא ,תוקיטילופ

 23 ינשל דחא לכתסנ ינאו התא רדחב ךתיא יתייה ינאשכו ,התא עגר אוב 

 24 ןתניהב ותיא תכלל ךירצש ןורתפה הזש עוגרו טקש התא יל דיגת םייניעב

 25 תודיחי תומכ ,םידלי ירפסמ ,ןחלושה לע עגרכ םיאצמנש םינותנה לכ

 26 יוניש ,הינב תויולע ,םושיר ירוזא ,ףסונ ן"לדנב שומיש תויורשפא ,רויד

 27 .םיפסונ םיניינע ףלא ,הנורוק ,תינכותה

 28 םוש ילב ,להק וישכע ילב ,טקשב תויבוקה לכ תא חקינ ואוב ,עגר יתרמא 
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 1 התא ךרדל אצנשכש ידכ הז תא השענ אוב יתרמא ,ךתיא יתבשישכ רבד

 2 יתניחבמה ז .הב תכלל ךירצש ךרדה וזש םיטקש היהנ ונחנאו טקש היהת

 3 יתניחבמ זאת אומרת .עגרכ םג הזכ אוהו ןוידה לש טסקטנוקה היה

 4 ךרדב הזה בלשב תושעל םיכירצ ונחנאש רבדה תא םישוע ונחנאשכ

 5  .רתויב הנוכנה

 6 ונחנא זא םיאצמנ ונחנא ןאכו הבושתה וזש רמוא התא ONCE וישכע 

 7 תמר ייניעבש תופולח ונשגהשכ רבעב םג יתרמא ינא .םדקתהל םיכירצ

 8 ריעב ךוניהח תכרעמ תא םיחקול ךיא תללוכ תינכות תוארל הכירצ ןורשה

 9 עד 'א התיכמ, הלדג איהל בא הלדג איה המכב חכוותהלר שפא ,הלדג

 10  .המידק הנש 20 המשלת ניכות יםשווע היעבורל כב ב"י התיכ

 11 םיראשנ ונחנא םאה ,לודגה לזאפה לכ תא םיצפשמ הזה ךילהתבו 

 12 םיכלוה םא ,66 לש תכרעמ לע רבדל תעה העיגה םאה ,6,3,3 לש תכרעמב

 13 סחייתהב תונבל ליחתהל םיכירצ ונחנא ילוא 6,6 לש תכרעמל

 14 תוכלוה ןה הפיאו םיצור ונחנאש ךוניחה תוירק תאזה היצאוטיסל

 15  .אצמיהל

 16 הביטחה תא תושעל ךירצ םאה הזה ךילהתל םיכלוה אל ונחנא םאו 

 17 םיכירצ הלאה תולאשה לכ תאו .התוא תושעל םיכלוה הפיאו תפסונה

 18 אל ,התוא בכעל ךירצ אל ןבומכ .הדובעל האיצי םרטב יוצימ ידכל איבהל

 19 גם ניא ,תתל ךירצ םידליל ןורתפה תא .םידליל ןורתפה תא בכעל ךירצ

 20 אל ,תואיצמה םע, עגרכ םינותנה םע קחשל ךירצש כול להיותי ךל יתרמא

 21 עגרכש הרוצב תואיצמה תא להנל ,הנוכנ אל הלימ ,החילס ,קחשל

 22 .חטשב הרוקש המל תסחייתמ

 23 ילוא ,םירימא תניחבמ ,ןלוג תניחבמ םושיר ירוזא םינשמ ונייה ילוא 

 24 םג ,ןגמ נווה םע םג ונמזב ונרבידש המ לע עגרכ ןורתפ םיאצומ ןכ ונייה

 25 ידכ ךרדה ךרואל ןחלוהש לע ונילעהש תונורתפ ינימ לכ .רחשה רוא םע

 26 ןורתפהת א תתל ,םידליל ןורתפה תא תתל ,ןגראתהל ןמזה תא אוצמל

 27  .המידק תאצל זאו תכרעמל

 28 תא לואשל םיכירצ ונחנא ,הזב ןודל יאדכש בשוח ינאו ןעוט ןיידע ינא  
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 1 אשונב הנופצ הפמ תושעל םיצור ונחנא המ תיגטרטסא הלאש ונמצע

 2 האבה הלודגה הלאשה היהת תאז .ונלש םינוכיתהו םייניבה תוביטח

 3 .םינוכיתלם ג ליבוי הזו תוצצופתמ םג ונלש תוביטחה ,ןחלושל אובתש

 4 אלו תכרעמב תחא הילוח םינחוב םעפ לכ ונחנאש ןתניהבש תויהל לוכיו

 5  .םיספספמ ונחנא ףצרה לכ תא

 6 ריעה אבה בלשה לע םג תלכתסמש הרודס תינכות הפ תויהל הכירצ 

 7 םיידוסיהמ רובעי סמועה ,הלש תואבה תובכשב םג הלדג איה ,הלדגה

 8  ,םינוכיתל ,תוביטחל

 9 .רבוע ,רבוע מר אבי גרובר:

 10 ןמז יבצקמב זא .םילדג ונלש 'א ינותנש יכ רתוי דוע רובעי אוהו רבוע רבכ מר גיא קלנר:

 11 ךילשמ אוה ןורתפהש כול להיותי וישכע .םש אצמינ ונחנא םינש 6 ,5 לש

 12 םינש המכ לכתסהל םיכירצ ונחנא הזה עטקב ןכלו הזה ןורתפה לע

 13  .הז תא תוארלו המידק

 14 רבחתמ ינא הפו ,רקיעב םיינש םה ונילע םילעופש םיפונמה ףוסב ףוסב 

 15 תתל לא יודע ינא הפש ,רוידה תודיחי תומכ הז דחא .הרמא עטנש המל

 16 בצק המו ושומימ המ ,לאיצנטופ שי .הבושת תתל לא יודע ינאם ג .הבושת

 17 לכ םצעב ובש ךלהמ הפ שי .הבושת תתל עדוי אל ינא ולש שומימה

 Y 18 תורציימ רויהד תודיחי X אומרתש הזת יהשוזיא יפל תינבנ תכרעמה

 19  .םתוא להנל ךיא תוארל םיכירצ ונחנאו תכרעמה לע םיצחל

 20 עטנש ומכ יכ רויד תודיחי תומכ ןתוא ןה המ יבגל המגינא הפ ונל שיו 

 21 םיעדוי ונחנא ינשה דצב .הז תא תוארמ אל תונורחאה םינשה הרמא

 22 םיסמועה תניחבמ תובורקה םינשב השק רתוי תכרעמל םיכלוה ונחנאש

 23 תכרעמו תיריע םא ,תעדל עגר ךירצו תוע"בתה ללגב ,תוא"מל התלגב

 24 הלא רמואו תואלבטה ירוחאמ דמוע הזה רבדב קסעש ימ לכו הסדנהה

 25 הלא זא הזכ שומימ בצקל םשל הנש ,הפל הנש םיכלוה ונחנא ,םירפסמה

 26 קילדמ הז א,ל םא .םהירוחאמ םידמועש עגר תוארל ךירצ זא .םירפסמה

 27 .ןוכנה םוקמל םיכלוה ונחנא םאה הלאש ןמיס

 28 םירוטקוה ינש םע םידבוע ונחנא .םושירה ירוזא הז דבועש ינשה רוטקוה 
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 1 ,םיצחלה לכ תא וישכע ובזע ,ונמצעל תתל םיעדוי ונייה םא .רקיעב הלאה

 2 םזיזהל ןתינ אל םושירה ירוזאו תאזכ איה רוידה תודיחי תומכ ןכאש

 3  .תחא היצאוטיסב םיאצמנ ונחנא ,ןאכל ןאכמ

 4 תושימג רתוי תולגל םילוכי ונחנאו יצח איה רוידה תודיחי תומכ םא לבא 

 5 יתב תא לבקל םיכירצ םלוכ ,דלי ףאב עגפנ אל ירה םושירה ירוזא אשונב

 6 ךומנ יכה םידימלתה רפסמ םע ההובג יכה העקשהב םיבוט יכה רפסה

 7 .תרחא ךרדב תאזכ הרוצב ונלש תכרעמה תא רדסנ קר ,התיכב רשפאש

 8 .םלוכם הליא םיפתשו ונחנא ,הלאה תומכסומב רפכ אל דחא ףא ירה

 9 םע חקשמ התא ONCE לבא .תאהז רתגסמב בוטי כה תתל םיצרו םלוכ

 10 .ירמגל תרחא הפמ תאורל לויכם ואתפה תא ולאם הירוטקהו ניש

 11 הזה אשונה לע קוידב ?ןוידה היה המ לע .ןמזה לכ ןוידה היה הז לעו 

 12 יכ .ךוניחה תכרעמ תניחבמ ןורשה תמר תא תוארל םיצור ךיא הלעלמשכ

 13 תא םג ןהילא תוזקנמש וןרשה תמרב ךוניח תוריק יתש השוע התא םא

 14 לש קסעה לכ ,הנפתמ ןמלק ,הז לע ונרביד .תוביטח הפנמ התא תוביטחה

 15  .הנתשמ אל רדה עבור

 16 שי ,ביר ןיא םואתפ זאו .ךוניח תירק השוע התא םא ?הנפתמ ןמלק ךיאו 

 17 תשגופש ךוניח תירק ונל שי ,רדה עבורב הנפתמש לודג רפס תיב דוע ונל

 18 ןויצל אבו ב"י דע 'א-ו םידלי ינג םלשויש יכוניח ףצר ונל שי ,ידיתע ךרוצ

 19 הפ ,ונספספש שיגרמ ינא הפ קר .דחא ףא םע בר אל דחא ףא םגו לאוג

 20 םיקיה ךוניחה תכרעמ הנבמ םע ונצר ךרדה ךרואלש שיגרמ ינא

 21 ןמזה קדצבו הז תא שרד ןמזה רבכ יכ םיוסמ ןוויכ בתונ םג ותרגסמבש

 22 רתוי םינויד לע ונחספ תצק לבא ,םינמזה תוחולו הז תא שרד

 23   .הז תא תושעל יםשרדנו נחנאש םיינורקע רתוי ,םייגטרטסא

 24 הבישי התואב םגו םיפסכ תדעו התואב ונאב .תינכותה יבגל תיטקרפ 

 25 האצותכ הז ,ןוכנה ז ,הנשמ אל ,התנתשה תינכותה ,עגר ונרמא ןכמ רחאל

 26 תינכות לע הפ יםרבדמ ונחנא ,תרמא התא ,םירבח לבא ,ררעה תדעומ

 27בטח  ,תיתועמשמ דואמ לבא תיתועמשמ יכה אל ,תיתועמשמ יכה

 28  .תונורחאה םינשב פה שהייתה ךוניח ירבהקש
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 1 ףתרמ רמוא הז המ תינכותה תא הארנ ואוב ,תינכותה תא הארנ ואוב 

 2 תועמשמה המ ,הלעמל הלע טרופס םלואהש רמוא הז המ ,הינח

 3 לבא ,דגנ אל .דגנ אל ונחנא .םינמזה תוחולב תעומשמה המ ,תיביצקתה

 4 םיצור ךכ לכ ,םיברועמ ךכ לכ ונייה ונלוכש םוקמב חטב ,ופתשת ואוב

 5 דחא ףא ,תינכות שי .טוחלא תממד םואתפ ,ןאכמו ןאכמ הרוק המ תעדל

 6  .םילוע םירוטקרטה ,חטשל תאצוי איה וטוטואו איה הפיא עדוי אל

 7 היה הז ,ףתשמ רתוי ,ףקשמ רתוי ,ןוכנ רתוי היה יל הארנ הזה עטקב 

 8 יל הארנ .ונל עגור ,םיבשותל עגור ,םירוהל עגור ,תכרעמל עגור איבמ

WINWIN. 9 .ונספספש ןכ םג יל הארנ תצק הפ 

 10 יפוליח לש אשונה אוהש הצעומל השגוהש הלבטב אוהש טנמלא דוע שי 

 11 לש אשונב לבא םירחא םיטנמלא לע רוזחל הצור אל ינא .אוכלוסייהה

 12 המ סיסב לע ,רתוי ריעצ להקל רתוי רגובמ להקמ האוכלוסייה יפוליח

 13  ?הז תא םיחינמ

 14 תא םתקליח ,הנופצ 75 ינב לש רויד תודיחי X םינפתמ םא זאת אומרת 

 15 84 ,75-84 ,ךותיחה תא קוידב רכוז אל ,65 ,64 תוירוגטק יתשל םש הז

 16 תוחפשמ הנעגת רודה יפוליחמ האצותכש הדובעה תחנהו ,הנופצ

 17 אל ילוא ?ינוכית ךוניח ילוא ?אל ילוא ,ידוסי ךוניח תוכרוצ חרכהבש

 18 הז המ לע .ךוניח לש םידלי ליג ירחא ויהי רבכ םה ילוא ?ללכב ךוניח

 19 אשונמ לודג תוחפ אל אוה ,םש יתועמשמ רוטקפ הז ףוסב יכ ?ססבתמ

 20 הזיאל ע טושפ זא ,ןגועכ הז תא םש עגר התא םא ,תוא"מת ,תוע"בתה

 21 .בשייתמ הז הקיטסיטטס הזיא על וא סייב הטד

 22 טעמכ הז .ךוסחל אל ןתינש המכ ךוניחבש ירמגל ךתיא ינא .תויולעה יבגל 

 23 םייח ונחנא ףוסב ףוסב לבא .וב םיכסוחש ןורחאה םוקמה תויהל ךירצ

 24 לכ ,ילאידיא םלועב ,תויופידע רדס ךותב ,םיצוליא ךותב ,ביצקת ךותב

 25 ךירצ יאליר םלועב .םימשה דע עיגהל לוכי ךוניחב יאדווב ,יביצקת ףיעס

 26-ה סיסב לע הנבנש ביצקת םא זאת אומרת ,הפיא דמוע המ תוארל עגר

 27 הכול ךסבש תומלוע הז לקש ןמיליו 44 תויהל רבוע לקש מיליון 40

 28 ינויגה הדובע ךילהתב לבא 40 יישאר אוהש ףידעמ ינא ,הדובע ךילהתב
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 1  .תופסונ תולטמ ורצונ םא חטב ,זוחא 10 לש הריבס סטייה תאז

 2 מיליון 60 וא לקש מיליון 55 תויהל םואתפ ךפוה רפסה תיב ביצקת םא 

 3 םיניידתמ וא םימעפל םירחא םיטקיורפב ונמצע תא ונאצמש םירעפ לקש

 4 ונחנאש תיביצקת תואיצמ תאז .הז תא תעדל ךירצ .הז תא תעדל ךירצ

 5 ןושאר ךוניח בוש .ירוביצ ףסכ הז ,הילע םינומא ונלוכ תויהל םיכירצ

 6 תא ןוחבל ךרוצו תיביצקת תרוקיב יהשוזיאל ןותנ אוה םג לבא ,רותב

 7 לעם יצחושל ינפל ,עגר רמואו אבש ךילהת ךותב היה הז םג ןכלו ונמצע

 8 המידך קישמנ ,V ןתינ ה,זת א הארנ ,הזל על כתסנ, עגרם ינש ואוב ,זגה

 9 בושח תויולעה ןכלו .תרדוסמ הדובע לש ךילהתב תושעל ךירצש ומכ

 10 .םתוא תוארל

 11 ילש םירבחל רתוי הז תא רמוא ינא תמאהו ,ונל רמוא ינא ןורחא רבדו 

 12 הז תא יתרמא ,וארת ,דיבר ,בקעי םג ,ינור םג ,יחצ םג ,הנשמה בוועדת

 13 ונל ויהיור תוי דוע הז תא דדחמ הזה ןוידהש בשוח ינאו הנשמה בוועדת

 14 .דיתעב םינויד הלאכ דוע

 15 םיחטשלו םימוחה םיחטשל תוליבומ תוא"מתה לכו תוע"בתה לכ ףוסב 

 16 ןורשה תמרו .ןיד תיב רוזעי אל .םיה לא םיליבומ םילחנהש ומכ םיקוריה

 17 ילואו עבטי כרע רמשל דואמ םיצור ונלוכ ונחנאו דואמ הל תפפוטצמ

 18ר ורב ןורשה תמר ,הפ םירחאה םגש עדוי ינא ,הצור דואמ ינא ,םייח חרוא

 19 ירפכו קורי יפוא לע רומשל םג הצור איה לבא ,םדקתהל הכירצ איהש

 20 לש השוודה לע ץחלנ ןמזה לכ םא .הז תא תושעל לכונ אל .הלש םיקלחב

 21 תוינכות לש  ,MUST הז םהבש תומוקמ לע רבדמ אל ,רוידה תודיחי

 22 הזש תומוקמב לבא ,םיבשותה לש םייחה ךרואל תויטירק ןהש יוניב יוניפ

 23 ונחנאם הבש תומוקמב ,םיקיר םיחטש םויה הזש תומוקמב ,תורתומ

 24 המל רבעמ תויוכז םינתונו נחנא םהבש תומוקמב ,שרגמל לעמ םיביחרמ

 25 .רבחתמ הז .ךרדל טקיורפ איצוהל ידכ ךרוצ לקשמ יוויש המכש

 26 םיטפושה ,חצנה תא הנורחאה הנשמה בוועדת ונרשיא וישכע ונחנאשכ 

 27 םירשאמ ונחנאו םיקיר םישרגמ ,36 ןיקשיסואב רושיא תארקל ונחנאשו

 28 הלאה תומוקמב ,קדוצ יבא .םיכירצ ונחנא רשאמ רויד תודיחי רתוי םש
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 1 לש ,החוור לש ,תואירב לש ,ךוניח לש יתכרעמ ןורתפ שרדיי ,הנשרדית

 2  .תדבוע ריעש ומכ ,טרופס

 3 ףוסב ךירצ הזה דחא םייח לגעמהו דחא םייח לגעמ הכול ףוסב ןכל 

 4 ,הנשיה ריעב ןותנה החטשב איהש הטילחה ןורשה תמר םא .רשקיהל

 5 הלדג ,רויד תודיחי ףלא 16 לע ,רויד תודיחי 5,000 לע הפ ורביד בל ומיש

 6 .תויטמרד ןה ונלש םייח םוחת לכב הז לש תויועמשמה ,2025 דע שילשב

 7 קר אוה לבא בושח יכה אוה .םהמ דחא קרפ קר הז ךוניחהו תויטמרד ןה

 8 תויועמשמ לכ תא םיניבמ םויה דע ונחנאש חוטב אל ינאו דחא קרפ

 9  .ולש בחורה

 10 ינא תמדקתמ אל איה םא םגו תמדקתמ תאזה תינכותה םא םג ןכלו 

 11 לכ תא תוארל ,ןחלושה לע םינותנה לכ תא שורפל םיבייח ונחנאש בשוח

 12 ,ןקתלד וע םילוכי ונחנאש הפיא .רוידה תודיחי תויומכ לכ לש םיפקיהה

 13 .לודג דואמ ישוק ונל היהי יתעדל יכ ןקתנ ואוב ונרשיא אל דועש תוינכות

 14  .ומצע ינפב ןויד הז ,תפטעמה לע רבדמ אל ינא

 15 הנשיה ריעה ךותב לבא ,ארקנש המ תרחא הרפוא תאז ,תולילג יפ ,ש"עת 

 16 ול תתל לבא םיניבמ ונחנא ,ןיבש רשקה תא ןיבהל םיבייח ונחנא יתעדל

 17 ךיא לש דואמ הברה ינמ דחא ןויד קר היהי הזה ןוידה תרחא יכ שגד רתוי

 18 תאזכו תלהונמ הרוצב הלאה הלידגה ילבח לכ תא םיליכמ ונחנא

 19  .ןורשה תמרכ תאזה ריעה לע תרמושש

 20  .םעפ דוע .המלש הסיפת הפ הייתה ,תונעל רומא ינא מר אבי גרובר:

 21 דחא הפ ויה לבא המלש הסיפת הפ הייתה .םייטקט םירבד המכ ויה ,אל :קלנרמר גיא 

 22 לקש 4,000 ונחב םאה ,הז תא יתרמא םא לא יודע ינא ,תויולעה יבגל

 23 ,טרופסה םלואב יל המדנ 5,500-ל רפסה תיבב רטמל

 24  ,הלמע ינפל ,מ"עמ ינפל רץ:ן שוומר ער

 25 לש תיביצקתה תואיצמה תא םישגופ םה םאה ,ינפל ,ינפל ,מ"עמ ינפל מר גיא קלנר:

 26 ,םתס וא העניין ךרוצל רמוע הרובד

 27 .ןכ מר אבי גרובר:

 28 םע קחשנ אלש ,תיטקרפ ,רטמל לקש 4,000 םאה תוניצרב לאוש ינא ,אל מר גיא קלנר:
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 1 .ונמצע

 2  .ןכ איה הבושתה .ןכש ךל רמוא ינא מר אבי גרובר:

 3 .יקוא מר גיא קלנר:

 4 ךירצ ,םעפ דוע ,הז תא יתקדב םעפ דוע הככ ינא ,לש ךרוצה קוידב הזו מר אבי גרובר:

 5 ונחנאו הז טרדנטס והשזיא םע ונצר תמאב רמוע הרובד תא םג ןיבהל

 6 ?ןוכנ ,םירפסמ םתוא לש הנוכשב םיבבותסמ

 7  .ךכ ןכא ,ןכ מר ערן שוורץ:

 8 ,הינבה ירפסמ הלא ?ןכ לנר:מר גיא ק

 9 םיעיפומש חותיפ לש םיביכר המש שי בוש ,םירחא םיביכר דוע המש שי מר ערן שוורץ:

 10 תויולע ינפלו מ"עמה ינפל הזו והשמו 5,200 אוה םש עצוממהו דרפנב

 11 הז האבה הנחתה בוש .הזל םימאות ןורקיעב םירפסמה זא ,'וכו ןונכת

 12 דואמ הרוצב הזה רבדה לכ תא ךל שי זא טרופמן ונכתל םיעיגמש עגרמ

 13 הז לש רוביחה תא אדוונ םצעב ונחנא םש היהנ ונחנאש עגרבטייל שיד

 14  .םיאצמנמדנים שואל

 15 סולפ ףקשמ יביצקתה ךמסמה רבד לש ופוסבש עוגר התא זאת אומרת מר גיא קלנר:

 16 .חטשב היהתש האצותה תא סונימ

 17 הזה בלשל םיריבס םירפסמ םה עגרכ םיאצמנש םירפסמה ,םינדמואה מר ערן שוורץ:

 18 םהש םיטמפורה תויומכה יבתכ תרגסמב היצדילו םהל השענ ונחנאו

 19 .הזה םוקמל םימיאתמ תמאב םהש הארנו םינכומ

 20 ונחנא המ סיסב לע .יתלאשש המ ,אוכלוסייה יפוליח יבגל הלאש מר גיא קלנר:

 21  ,םירמוא ונחנאשכ םיססבתמ

 22 רדה עבורב םא ,םירפסמ ונחקל לבא ,תאזה היצלומיסה תא יתישע ינא מר אבי גרובר:

 23 לעמים נשא לש ןיסולכואה םשרמ יפל יטסיטטסה ןותנשה יפל 373 ךל שי

 24 התא םעפ דוע ,1,200 לעמ אצוי דחיב הזש 75 ליג לעמ םישנא 834-ו 85 ליג

 25 ,םיוסמ ביכרמ הזיא חקול

 26  ,הייתה המ לאוש ינא .אל קלנר:מר גיא 

 27 בורה ,םיכלוה םלוכ ונרמאו ונחקל אל םג לכ םדוק .שנייה ךל הנוע ינא זא מר אבי גרובר:

 28 דוע ,ילוא 200-ה ביבס 800 ךותמש םדקמ הזיא ונחקל .ונתיא ויהי דוע



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 02.08.2020 ם מיו 19' סמ ן ייהמנ  מןיאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 61 

 1  ,הלאכו םירבוע ,תוביס ינימ לכמ םעפ

 2 .ןגומ רויד מר גיא קלנר:

 3 זאו רתוי תצק םיזוחאב םתסה ןמ ,םיוסמ רפסמ והשזיא 370-ה ךותמ גרובר: מר אבי

 4 ,יפל תסנכנש השדח החפשמ םעפ דוע וישכע .רפסמ והשזיאל עיגמ התא

 5 תעצוממ החפשמ לדוג רמא ךוניחה דרשמ דבוע םהיפלש תוחתפמה הזו

 6 .ןותנשב זוחא 2.1-ו החפשמל עצוממב יצחו דלי זאת אומרת ,תושפנ 3.5

 7 תא יתאלשו יתרשקתה .ולש יםבוישחה תא השועש ךוניחה דרשמ הככ

 8 לבא יל רמא אוה ,םיכומנ רתוי םירפסמ יתמש הלחתהב ינא ,השמ רובחה

 9 דרשמ םהיפלשם ירפסמהה ז .םתיא םישמתשמ ונחנאש םירפסמה אל הז

 10  ,יתישע אל ירה, הריד לכב וסנכי המכ ונחקלש ומכ הז יפלו .בשחמ ךוניהח

 11 הריד ןיבל םייח לגעממ האצותכ הנפתמ הריד ןיב תדרפה אל .יתנבה מר גיא קלנר:

 12 .א"מתב

 13 רבעש רנויסנפמ הז ,עגר רמוא אל אוה הרכשהל הריד ,הזוח שפחמש ימ מר אבי גרובר:

 14 עדוי התא הז .הז א"מתמ השדח הריד הזו הז תא חקא ינא זא ןגומ רוידל

 15 ונחנאש א"מתה לש תורידהש לבא לשמל רוכזל ךירצ התא .קוידב אל

 16 ןהב ורגש תוריד הז הלחתהבש תוריד הז ,א"מת לש תוריד הז הפ הברה

 17 ,הזל ריעצ גוז אל הז .'מ 25-ל 12 ןיב םהל ופיסוהו םידלי 3 ,2 םע תוחפשמ

 18 .החפשמ האב הרדגהב הז

 19 יתב ,עדוי התא ,הפ הז תא םיאור ונחנאו הארמ םייח ןויסינה םעפ דועו 

 20 םוש ילב םייקה םע .הזו 800-ל רבכ ועיגה םה םייקה לע ,הנש 50 הפ רפס

 21  .תפסות

 22 .ןכ מר גיא קלנר:

 23 אב אל יכה ינאו ללכב תקולחמ ןיא הז ,תפסות יהשוזיא היהתש רורב מר אבי גרובר:

 24 ראתמ תינכותה םא לבא ,המשל ךלנ אל אוב השקבבו ךתיא חגנתהל

 25 ךרד לש ימורדה דצב המוח תצבשמ ונמיס ונחנאו 2017-ב תרשואמ הייתה

 26 הביטח םישל םש וניורצ תיברעמה לש הבר'חה םע ונרבידש ירחא ףרשה

 27 תאזה ראתמ תינכותהו ראתמ תינכות םירשאמ ויה 2017-בו ,תשיילש

 28 ,הז לע ,הז לע ,אל ,ןכ זוחמה םע םיחכוותמ ויה .יקוא ,וישכע הייתה רבכ
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 1 יל תויהל םילוכיו הי זא ונתיא וכלי יד םהש ורמא םה הזה עטקב לבא

 2 הביטח תויהל הלוכי תההיי המשו המש ימורדה דצב םוח םנוד 30 םיוה

 3  .הזה ךותב קומע תויהל םילוכי ונייה רבכ .תישליש

 4 ןונכתה לע םהב םיבשוי ונחנאש םימורופה תא הפ ונל שי ,יתמש ינא 

 5 ונל שי ,הביטחה לש חמוצ ליחתי 'ז תותיכש 1010-ב ןג הונבש המידק

 6 םא ,ןוכיתו הביטח דומצ תויהל ךלוה המש ירה ,המש םישוע םא הבשחמ

 7 םיכלוה ונחנא ,ןוכיתה םע םג וא 'ז תותיכ לש קר חמוצ םישוע ונחנא

 8  .הז לע ןויד והשזיא תושעל

 9 5 תוחפל ,'ז תותיכ 5 לש לדוג רדס ןג הונב דומלל וליחתי 1.9.22-בש לבא 

 10 זאת אומרת .םייתנש דוע הזו ןג הונב תמוצ הביטח רפס תיב לש 'ז תותיכ

 11 הז ליבשב ךירצ אל ינא ,חמוצה תא רבכ ונל יש .םידומיל תונש יתש דוע

 12  .ינמז והשמ והשזיא הז ליבשב ךירצ ינא לבא דמוע סקלפמוקה לכ תא

 13 לש םידומילה תנש ,ג"פשת תנשמ זאת אומרת .הסדנהל יתמשש דעי הזו 

 14 רבכ הז זאו תחמוצה הביטחה םש ליחתת רבכ ,וליחתי רבכ המש ג"פ

 15 דרשממ רושיאה תא ונלביקשכו .םירפסמהמ הפ ךל דירוהל תצק ליחתמ

 16 הלנוו ןורתפ םינתונ קר אל םתא הייתה םהלש הרימאה םדקתהל ךוניחה

 17 ומכ םישנאל ומרגיש םירבד הלאכו תומגמ ושעת םתא ,הלחתה רותב ןג

 18 קוריה רפכה ירחא הפיט דוע ועסי םישנא זא ,קוריה רפכל םויה םיעסונש

 19 הברהב הרוק הז ,וצרי םהו .הביטחב המש דומלל ועסי הפמ ה'רבחו

 20 .הביטחה םע דומלל המש ועסי ,םירע

 21 ,סמועהמ הפ דירוהל הרומאש הביטח דוע המש םיחתופ ונחנא ,דחא זא 

 22 אוה זא יונבש הזה הבניין לכ תא שי ,םירדח דוע ררחשמ אצויש םור לעי

 23 .םירבד ינימ לכ תושעל םומק רתוי שי ,ןמלק רפס תיבל םירדח דוע ןתונ

 24 לילג דיל חטש םש ונל שי .ריעה ברעמ ןוויכל לכתסהל םיכירצ ונחנא ,ןכו

 25 ךותב חטש נול שי ,ףרשל תימורדמה זה חטשה תא ךרטצנש חוטב אל ,םי

 26  .תרשואמ תינכות

 27 ,היהי הפיא דיגהלו אובל הרומא תולובגה תדעו ,תולובג תדעו וישכע שי 

 28 תא ורשיאש יתיאר םויה .נולש היהי םי לילג םאה ,הפיא היהי המ
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 1 ןתינ וליאכ ונחנא זא הילצרה םע ונמתחש םכסהב ש"טמה לש ל"מתוה

 2 םוחה חטשה ,המש היהי לבא ,ש"טמה תא לבקנ ונחנאו םי לילג תא םהל

 3 הביטח התואת א תושעל חטש דוע ךל שי זא .ונלצא ראשנ הרקמ לכב

 4 .הפ תושעל םיצור ונחנאש תישילש

 5 והשזיא 1010-ב יל שי רבכש עגרב לבא הכחי דוע הזש כול להיותי ,ןוכנ זא 

 6 אובל וכרטצי אל ןג נווה לש ה'רבחהו םותסשהמ יל ררחשמ תצקש והשמ

 7  .םימולעמ סמועה תא דירומ רבכ הז זא תיבה דיל הביטח םהל היהת ,הפל

 8 ,שדח אל הז ,םיליחתמ אל ונחנא ,עדוי התא יתימא ךל דיגא ינא לבא 

 9 תא םיליחתמ וישכעו שדח ,שדח ,שדח השוע אל התא הז ריע ,שדח ,שדח

 10 שמשמ ועניין רבד לכב טעמכ גרבטורו םימולעש בשוחני א .בברעל הכול

 11 קלח רבכ םויה םג ,םירוק םירבד דואמ הברה ,יתנש שש לש גוסכ

 12 ,גרבטורל םימולע ןיב םיניזמ םירבד הברהו םיפתושמ םירוק יםעוריאהמ

 13 לדומה תא ןחבנ ונחנא השדחה הביטחה תא חתפנשכ םתסה ןמנו אנח

 14 .הז תא תושעלן וכנ יכה ךיא בושחנ ונחנא ,תוביטחה לש ונלש הנזה

 15 דע 5/ט-ו גרבטורל הכלה 4/ט דע 1/ט זא ןוכיתל הביטחמ יתילע ינאשכ 

 16 יפל כול להיותי הז ,ןהיתש תא וניזה תוביטחה יתש .ןולאל הכלה 8/ט

 17 .הזה רבדה לע הבישח ונל שי .יםרבד ןוילימ כול להיותי הז ,תומגמ

 18 רבדה קוידבו תידוסי רתוי איה זרככין את המהל הדובעל שהככ פעם,ד וע 

 19ם ימייסמ זאו ךרעב לע דובעל םיליחתמ ,זרכמ והוצאים לאיזשי אלש הזה

 20  .רפס תיבה תא םישוע זאולה אה םישיניפה לש הדובעה את

 21 קית קיזחמ רותב אתה יתימא ךל רמוא ינא ,ומכ רפס תיב תונבל יתולכי 

 22 המכ וניצרש ללגבו השרוחב הזש ללגב לבא םלוא בייח אל התא ,טרופסה

 23 יתכלה .םינפב ותואו נבלישו םלואה תא ונחקל זא תושעל תיסכת תוחפש

 24  ,רפס יתב יתיארו ביבא לתב

 25  .תמאב תושעל ךירצ היהש המ הז מר יעקב קורצקי:

 26 רתויש המכ תחתמ ותוא יתיצר .לעמ ותוא יתעקתו םלואה תא ונחקל ובר:מר אבי גר

 27 חטש רתוי ריאשמ הז םעפ דועש ךל רמוא ינאו .לעמ ותוא יתמש לבא ךומנ

 28 ןג םש שי ,רצח אוה ,חותפ חטש ולוכ אוה דרויש םש םידלי ןגה ,חותפ
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 1 וליאכ תמאב ,םעפ דוע ,רומשל וניצר ונחנא .(עהערות ברק) תלצבח

 2 יתימא חוטבי נא המכ דע יתוא תלאשו הזה רבדה ךותב יתבתכתהש

 3 אקווד יתימאך ל רמאו ינא ןמזה רבועש לככ ,הז לש עטקב אל ,וליאכ

 4 ר,בוע םגי נא ,המע דויי נא ,םירבהדל כ לע ונלכתסהש הזה םוקמה ךותמ

 5 תכלל זהל ןתנוא לי נאו יתוא ופקתש ךיאו תוריבחב ילו שעשה מ ב,וזע

 6 דיםדצה לכמ שהק אורנ הפקתמים רובע םתאשע דויי נא ,ישיאה םוקמל

 7 הקזח ארונה רובצם כליע יםשבויום ריבהדל כו םידגתנמה םיכאל יםאוב

 8  .הזמ הברה ילע חקול ינאו

 9 ןימאמ ינא ,הזה רבדב ןימאמ ךכ לכ ינא ,ןימאמ דואמ ינא לבא ףטוח ינאו 

 10 יתוא ריכמש ימ ,םירג םתאש הפיאל בורק םיאצמנש הלאה רפס יתבב

 11 לככ ,child friendly zone הל ארוק ינא ,המלש דואמ םלוע תסיפת יל שי

 12 םלוע תסיפת .תביל בורק רתוי הנעמה תא לבקמ אוה ריעצ רתוי דליהש

 13 אוה זה ירחאו ידוסיב רפסה תיבל לגרב עיגמש דליש תוינברוא לש המלש

 14 תא אבאל חקול םג אוה הז ירחאו םיינפוא לע תולעל תצק תמאב ליחתמ

 15 םילוכי םינוכתיה תמאב זא .הרוק אוהש והשמ הז ,ב"י ,א"י ףוסב וטואה

 16 .בורק תויהל םיכירצ םיידוסיה רפסה יתב לבא ,הצוחה תאצל תצק

 17 דואמ הברה םע ,םירבד דואמ הברה םש םירוקש םלש זכרמכ רפס תיבה 

 18 השוע ינאש םלש ךכ לכ ינא תאזה הניחבהמו םירבדו תורצחל האיצי

 19 םלועב יעבט יכה האריי הז םינש 10-ו 5 דועבש עדוי ינאו ןוכנ אוהש והשמ

 20 תיב הלחא םש שי הלאוו לבא ,וחכוותה המ ,וחכוותה םה םעפ דוע ודיגיו

 21 הז מהש םינתונ ונחנאש הלאה םירבדה לכו תוריש הלחא ןתונו רפס

 22 .התוא ליבומ ינאש תאזה תינכותב ןימאמ דואמ ינאו ,דיתעה לש ךוניחה

 23 המש יתרמא אל הנושארה םעפתי באני נבחרשכ ,שארמ הז םע יתאב אל 

 24 דיגהל לוכי ינא ,תופולח ינל כל מיע ןויד לש םישדוח המכ םייקתה תמאבו

 25 דעוה תא יל היה הז ירחדקות א 10 התלעש תופולחהמ תחא לכבש ךל

 26  .היהי אל הז םדילש יל ריבסהש ילצא הפ הלועפ

 27 ךירצ ינא לבא ביר יל היהי םוקמ לכב וליאכ רבד לש ופוסבש יתנבה זאו 

 28, םינוידו םינוידש רכוז ינא שממו םירג םידליה הפיא יתרמאו לכתסהל
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 1 לש הבישיבש רכוז ינא ,ונחב אלו ונחבו ונד אלו ונד הפ םהל יתרמא

 2 תגצמ וניארה ,םיטלשה םע ץוחב יל ודמעש ןולאב 2016-ב הנהש תחיתפ

 3 דלוס ,דלוס דע םינושאר לש תוסורפ ןולאו רדה עבור תא החקלש

 4 לכבו נרפס שממו הנבי רזאו רזא קילאיב .קילאיב ךוברבא ,ךוברבא

 5  .שי םידלי המכ תאזכ הסורפ

 6 .דעיה הז 500 רפס תיבש ונבהו 250 ,250 ,500 ,250 ,250-ה תא רכוז ינא 

 7 ,תושעל המ ןיאש ונבה זאו וניאר הז יפלו רפס תיב ,רפס תיב ,רפס תיב

 8 רצוקה נתיג תויצפוא יתש שי םויהו .רדה עבור ךותב ותוא ךירצ התא

 9 םג ונחנאש החילצמ דואמ ,תססות דואמ ,תדקפתמ דואמ הניג הפ .למעו

 10 םחתמו שדח תושעלו יםנקתמה תא ףילחהלו וטוטוא התוא ץפשל םיצור

 11 תוחפ ,רתוי ?תושעל המ לבא ,ער עטקב אל םעפ דוע ,הניג םע םויה אוהש

 12  .לוח םע רתוי ,תלצונמ

 13 .רצוקה תניג תא יל הארנש המ הזו והכול הינבה לש זכרמה תא וניאר םגו 

 14 תשקבמו רצוקה תניג תא תחקולש תינכותל הזל ליבקמב ונכלה תמאבו

 15 לכ לע םילכתסמ ונחנא זאת אומרת .קוריל םוחה חטשה תא ךופהל

 16 .ויהי םיחטש המכ לש הזה אשונה

 17 הצור ןורי םגש ןיבמ ינא ,רבדל הצר ןדיע םג .ןורחא טפשמ דיגא ינאו 

 18 ונל שי יכ הז תא םימייסמ רשעב ,סנכתהל והשיתמ הסננ ואוב לבא ,רבדל

 19 חטבי נא .הבשחמה וק יל קתינ ,יתאצי וישכע .םויה רדס לע םיאשונ דוע

 20  .ןדיע .ינא הז ירחא ,רכזא

 21 ,הפ ןוידה תא ושקיבש הלאל יתפרטצה ינאו הפ ןוידה תוכשמתה אקווד  מר עידן למדן:

 22 םיכירצ ונייה ,תעצמאי הישיבב תושעיהל היה ךירצ אוה המכ דעידה עמ

 23  .המצע ינפב תדמועש תדרפנ הבישיב ,וקמועל רתוי ןוידה תא םייקל

 24 הגצוה םיחמוצה רפסה יתב אשונש ינורכז בטימל הנושארה םעפה 

 25 סיפ לוכשאב ןושארה סוניכה היה זא ינמודמכ ,17 ינוי היה הז רוביצל

 26 .תדובועה לע רבדל םיכירצ ונחנאו ,פחות או יותר הדובעה 'חרב

 27 יתנקנראה תיכו ,יבא ,יתנקות רבכ בגא וא רמוע הרובדש ןה תודבועה 

 28 םיארוק םה הככ רמוע הרובד םש לע רמוע רפס תיב ,ןכו תועטב ךתוא
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 1  .םמצעל

 2 ,פאצוו תלביק התא םג מר גיא קלנר:

 3 ,יל החלשנ .ןכ  מר עידן למדן:

 4 .םלוכל העדוה החלשנ יא קלנר:מר ג

 5 יתנקות .חלשנ הז םגש קפס רסה ןעמל ןקתמ ינא הנה זא ,ןוקית תעדוה  מר עידן למדן:

 6 .רמוע הרובד הטילחה תומש שוועדת יל רמאנ ןכ בגא ,ןוקיתה ללגב

 7 .ןוכנ מר גיא קלנר:

 8 איה זאו הדבוע יהשוזיא םיביצמ ןורשה תמרב ליגרכ שי הארנכ זא  :ן למדןמר עיד

 9 הרובד םש לע רמוע רפס תיב תמאב הז זא .םייקה בצמה תויהל תכפוה

 10 אוה םא םג זא ,תמאב דמוע הזה רפס תיבהש איה הדבועה לבא ,רמוע

 11 םידומילה תנשב 20 רבמטפסב ונוא אולמב דומעי אלו ואומלב חתפיי אל

 12 דוע ללכב ןיידע םור לעי ינשה רפס תיבה וליאו דמוע אוה לבא ,א"פשת

 13  .ליחתה אל

 14 .דומעל לוכי היה מר אבי גרובר:

 15  .ומצע דעב רבדמ הזש בשוח ינא  מר עידן למדן:

 16 ?רמוא הז המ מר אבי גרובר:

 17 ,רבד הזש בשוח ינא  מר עידן למדן:

 18 ?רמוא הז המ מר אבי גרובר:

 19 ינמיסה ,תאזה הטלחהבש תויתייעבה ,תאזה הריחבבש תויתייעבהש  מר עידן למדן:

 20 הצעומה ירבח תא ודירטה ,ןאכמו ןאכמ םיבשותה תא ודירטהש הלאש

 21 בוש ולעש םיטנמלא דואמ הברה הפ ויה ,תונוש תוביסמ ,ןאכמו ןאכמ

 22 םג ימעטלש תולאש הזו ןפואהו םוקימב ךרוצה תלאש לע בושו בושו

 23  .תוחותפ ןיידע ןה הפ םינותנה לע לכתסמ ינאש ירחא

 24 םור לעיב ךרוצה ססבתמ ,הפ םיססבמ ונחנא וילעש םינותנה דחא בגא 

 25 ךיא לע רחא חיש והשזיאל רבחתמ הזו .הינבה לע תמאב ססבתמ אוה

 26 בצק הזיאב ,חתפתהל הצור ןורשה תמר המכ ,רדה עבור תואריהל רומא

 27 איה תופיפצ הזיאב ,תולעל הצור איה םיהבג הזיאב ,חתפתלה הצור איה

 28 ,הלש םיבשותל רומשל אל וא רומשל הצור איה קורי המכב ,תויהל הצור
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 1 םומיניהמ תא רצייל ונתטילשב טלחהב אוהש יזכרמ ןותנ וא רבד ןכ הזו

 2 עםפ אל רבעבו נרמאו רפס תיבל קר הפ םיסחייתמו , אגב אנחנשורדה

 3 לעם עפ אלך כל עו נרבידל בא ר,קעיב איגוי נא ,הנשמהו הבניין בוועדות

 4 אובל זאו זוחא 20-ו 100 ,100 ,100 ןמהזל כ תתלם יבייחא לש הזה רבהד

 5 .רפס תיב ךירצ הז ללגב דיגהלו

 6 ןותנ הזו םיוסמ ןפואב העטמ אוהש ןותנ הז ,ןוכנ אל אוהש ןותנ הז 

 7 ימעטלזה ו למע תשרוחב ותוא קידצמו רפס תיבה תא הרואכל ךירצמש

 8  .ןוכנ רבד אל

 9 ,םירבדל רבעמ ךוניחה תכרעמ לכו ,הנורוק ןדיעב םיאצמנ םויה ונחנא 

 10 ופרטצה ךשמהב ,םיבר תונורתפ יתגצהו ךוניחה קית תא יתקזחה דוע

 11 לע הפ תפסונ החולש רצייל לע ונרביד ,ןגמ נווה לע ונרביד ,הצעומ ירבח

 12 לע ונרביד .םילכה םע שמתשהל לכויש ףסונ הנבמ רצייל הינחה שרגמ

 13   .הלבקתה אל ףוסב ונתדמע ,רדסב .םושיר ירוזא ייוניש

 14 ונמייקש םשכ ,ומכ ינא .העבצה םייקל ךירצו ןתינש בגא רובס ןיידעי נא 

 15 ,תרחא םייתסת איה ילואש העבצה םייקל ןתינ ןכבה מייתסהש העבצה

 16 םימשל רתוי םעפ דוע היהנ ונחנא לבא ,רבד ותוא םייתסת איה ילוא

 17  .ונמצעב םיחוטבו

 18 טולשל ידכ הנש לכ איצונש הינבה ירתיהב טולשנ ונחנאש קיפסמ ,בגא 

 19 ,םיהדמ אוהש רבד הז .םידבועש םישנא וא םיפסוותמש םידלי םתואב

 20  .ותוא תושים אותו ולעקיל רשפאש רבד הז

 21 לע תמאב ונמזב חישה תא ונלחתהו הנורוק תפוקתב תעכ םיאצמנ ונחנא 

 22 רתוי רבדל םיליחתמ ונחנא םויה הנורוקה ןדיעב .6 ,6-ל רובעל יוניש

 23 תופיפצ לש ירמגל שדח קחשמ וישכע םואתפ .תיבהמ םידומילה לע רתויו

 24 ןכתיו ללכב תעהד תא ול םינתונ אל דוע ונחנאש ,רפס יתבב ירמגל הנוש

 25  .ןורשה תמר לכ לש דיתעה לכל ךילשי אוהש

 26 וקלח ,םוח ,קורי חטש והשזיא תחקל ,לק יכה רבדה הז השרוח תורכל 

 27 ינא ךכ רחא ,רפס תיב וילע םימשש טילחהל ,הנשמ אל ,םוח וקלח ,קורי

 28 יתוא וענכש אל ןיידע ,יבא ,הפ םינותנה .הזה רבדה םע היהי המ לא יודע
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 1 תא יןבמ ינא ,גיצמ התאש המ תא דבכמ ינא .ךרוצה הזש הזה רבדב

 2ם ניש שמחב םומיסקמהל ש לנויצרה לבא ,םומיסקהמ לש לנויצרה

 3א וה ,תוילהב ייא חלא וה לבא ,היררב ןאי רמואה רואכלת מאב זה האלה

 4 .תואיצמה חרכו אל

 5 םע םירוהב תאלמתמ רהמ ךכ לכ אלו הריהמ ךכ לכ אל איה הביזעה םג 

 6 ןוהמ שי .םידלי ילב תוחפשמ שי ,םיריעצ שי ,םיטנדוטס שי .םידלי ינש

 7 ןותה נז תיבהמ דומלל רובעל ליחתנתון הזה של להה .תורחא תופולח

 8 וא ותוא םילכעמ אל דוע ונחנא, עדיין םילוכי אל דוע ונחנאש ירמגל שדח

 9 ,וישכע היה דוע ינב .רתויו רתוי הרוק ותוא םיאור ונחנא ,ותוא םיליכמ

 10  .םימולעב אלו תיבב רתויו רתוי אוה ךיא יתיאר זא

 11 .הביטחב ךנב ר:מר אבי גרוב

 12  .הביטחב אוה  מר עידן למדן:

 13 .תיבהמ היהי הכול טעמ דעו :בל רב ימר רמ

 14  ,רתוי דוע זא תיבהמ הכול. אם כול להיותי  מר עידן למדן:

 15 .תוחכונ זוחא והשמו 90 ועיגה ונלש םיידוסיל םייתניב בי גרובר:א מר

 16 ?המ  מר עידן למדן:

 17  ,הז ירחאו םייסת מר אבי גרובר:

 18 ,ןיטולחל הנתשמש והשמב תמאב םויה םייוצמ ונחנא ,יבא ,רמוא ינא  ן:מדדן למר עי

 19 ונלש חישהו 6 ,6 תויהל תמאב רבעמהו ךוניח תוירק םתוא לע ונלש חישה

 20 ,הצומ אל ןיידע ונלצא םימייקש םימוח םירוזא םתוא תא תוצמל לע

 21  .רחאה ןורתפה תא אוצמל םילוכי ונייה .עצוב אל ןיידע

 22 קידצמ טלחהב הז ,םילוכי ונחנא הלאה םידומילה לש תאזה הפוקתב 

 23 ,םושיר ירוזא לע םג ססבתהל לוכי הזה רבדה .רחא חישו הנוש החיש

 24 .שדחמ וישכע הז תא חתפל הצור אל ינא ,תואמגודה תא םעפ אל יתאבה

 25  .רושיג ירוזא לש םירוטקוה לע רביד איג

 26 ,םייאשונ רפס יתב י"ע םג תויהל לוכי אוהו ליזנ אוהו ליעי אוהש רבד הז 

 27 רפס תיב .עבטב זכרתיש רפס תיב ןמ לע ונרביד ,הדימל תוביבס לע תרביד

 28 וילע ונרבידש חיש היה הזו ,תיבה דיל רפס תיב אקווד ואל ,זכרתיש
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 1  .האלה הצוממ תוהיל ךישמה אל םלועמש בא תינכותב

 2 םיקידצמ חרכהב אל םהש רובס ןיידע ינא ונל וגצוהש םינותנב ינא ,יל רצ 

 3 ינא .הזה םוקימב אקווד וב ךרוצה תאו הזה רפסה תיב לש םוקימה תא

 4 ונייה םילוכי ונחנאש םירטמרפ דואמ הברה דוע שי ,היהי ןתינש בשוח

 5  .םתיא קחשלם ילוכי ןיידעו

 6 לכב ,םירבדה רתי לכב ךרוצה תא הינבה לכ ופורפא םיחכוש םג ונחנא 

 7 התא ,ןוכנ .טרופס ינבמ הז םא ,םייתליהק םינבמ הז םא ,םינבמה רתי

 8 ונחנא הז לע .טרופס םלוא תושעל רוביצ הנבמ לכב לע וישכע דיפקמ

 9 לודג רתוי םלוא והשזיא דוע םג הזב ונלם ירסח לבא ,םידיפקמ

 10 ,והשמו השזיא דוע ,שדח יתליהק זכרמ והשזיא דוע ,ןורטאיתל

 11  .םיפי םירבד הברה ךכ לכ המש ךל ויהי ,תומלוא ינש רפס תיבב ךל שי מר אבי גרובר:

 12  ,םידיפקמ אל ונחנאש יתרמא אל ,שדח םלוא םישועש יתרמא  מדן:מר עידן ל

 13 .שדח יתליהק זכרמ םג םישוע ,אל מר אבי גרובר:

 14 תיב דמועשכו ןלוג רפס תיב ,ךלוהו ןקורתמש קיר רפס תיב דמועשכ לבא  מר עידן למדן:

 15 תכלל לע םירבדמ םאו ,הכילה רטמוליקמ רתוי אל קחרמב אוהש רפס

 16 םה זא עוסנל םיצור םא .תכלל  םילוכי ,םידליה םע םיכלוה םירוהה זא

 17 םעפ אל הז תא יתרמא ,הזה רפס תיבה דמועש .הדובעל םיאצויו םעיסונ

 18 קחשמ הפ קחשל םילוכי ונייה ונחנא ימעטל ,הזה רבדה לע רזוח ינאו

 19  .רחא

 20 ,קוריה ריחמ לע םירבדמ ונחנאש ריחמל רבעמ .ריחמה לע תחא הלימו 

 21 הפ תויהל ךלוה רדה עבורב קוריה ריחמה .יפסכה ריחמה לע רבדמ ינא

 22 הרוק המ םיאור ונחנאש הינבה תושדחתהו הינבה םע חטב ,ילסולוק

 23 ףצורמ היהנ ןינב לכ םע תומלענו תוכלוהש תובחר תורצחו תובחר תוניגל

 24 ונבהאש ומכ רדה עבור תא ןיאו םיצע ןיאו הניג ןיא רבכו יבול והשזיאו

 25  .ותוא

 26 ןודאל תקרזש םילולבשה תקירז תא ךל ריכזא ינא ,ריעה שאר ינודא 

 27 הלאה םיחטשה םעפ לכ לבא ,תעל תעמ הז תא ריכזמ ינא ,רגרבכור

 28 אל הזש םעפ דוע יל רמוא וא ךירצמ רתוי דוע הז .םימלענו םיכלוה
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 1 ,מיליון 45 לע וניברד .רפס תיב וב תושעל חקול יתייהש ןושארה םקומה

 2 .רמוע הרובד םש לע רמוע רפס תיב לע ןוידל ונעגהשדיברתי על זה כ

 3 רכוז אל ינא .מיליון 55 ילוא ,ןמיליו 45 ינמודמכב ןוידה תא ונלחתה

 4 לדוג רדס לבא ,הלימב יתוא סופתל אל זא ,ןושארה ןוידב רבוד המ קוידב

 5  .יוןמיל 50

 6 .מיליון 47 מר אבי גרובר:

 7 ,םעפ דוע ,ןאכ םג יתשוחתל .קיודמה רפסמה תא יתרכז אל זא .יקוא ?47 מר עידן למדן:

 8 דבמכ ינאו ןרע תא יתעמש ינא .ידמ ימיטפוא ןותנ והשזיא םיגיצמ ונחנא

 9 ,אל ינא זא .זא םג םינותנ םתאו תא יתעמש לבא ,תיריע תאו ןרע תא

 10 שדח הנבמ דועב רבודמ אלו ללכנ םלואה רבכ הז הפ הארנכש תויה

 11  ,ןיטולחל הנוש 'ץיווס והשזיאבו ןיטולחל

 12 ללחה םשו הזכ אוה ימינפה ללחה הפ .תותיכ 18 הז הפו תותיכ 24 הז הפ ובר:גר אבימר 

 13 .רחא אוה ימינפה

 14 סטייה יהשוזיא דוע הארנכ ונל שי הפש חינהל ,יבא ,ימצעל השרמ ינא  מר עידן למדן:

 15 םיראשנ תמאב ונחנאש החנהב מיליון 8 ,7-כ לש תוסגב ךירעא ינא לש

 16 תוריבסה םחתמב הזש ןועטל םג היהי רשפא הז הרואכל .הזה םחתמב

 17 שיו םיעוט ונחנא הזה רפסמב םגש בשוח ןיידע לבא ינא .זוחא 15 ,10 דע

 18 יונישה תא חרכהב םיקידצמ אל הפ םירפסמה ,הפ תורחאם יכרדו נל

 19  .הזה

 20 דיגהל יתיצרש המל םג תרבחתמ ןהמ תחא .תודוקנ יתשל סחייתא ינא מר אבי גרובר:

 21 ,ונלש הטישלה לע ןמזה לכם ירבדמ םתא ,דחא .איגל

 22 ?המ לע  מר עידן למדן:

 23  ,הלוכי הדעוהו הינבה לש םירפסמב ,הינבב ונלש הטילשה לע מר אבי גרובר:

 24 .םירתיה ררחשל מר גיא קלנר:

 25 לש םיכילהת ליבקמב םיאור ונחנא לשמל םייתניב לבא .םירתיה ררחשל :גרובר מר אבי

 26 הינב תויוכז לש תורידא תויומכ הפ ךופשלו תחקל לע תרבדמש 70/א"מת

 27  .ונלש שארל לעמ האב הז לש גוס 38/א"מת םג ,ונלש שארל לעמ

 28 תורשאמו הלאה םירבדה םע תורשייתמ ונילעמ תודעוה רבד לש ופוסב 
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 1 יםלוכיו נחנאש דיגהלו אובל הילשא תצק תאזש בשוח ינאו תוינכותה תא

 2  .דאח זה .רתויו נבי אלו רתוי םינוב אלש טילחהלו אובל

 3 םיכירצ םג ונחנא ירה ,םוקמ והשזיאב ורבד תא רמא רוביצה ,םייתש 

 4 דואמ הייתה תאזה הלאשה ,היה תוריבחה ךותב .רוביצל בישקהל תעדל

 5 .חוכיו לש גוס היה הז ,ןחלושה לע

 6 ?המ לש הלאש מר גיא קלנר:

 7  ,רתוי יתבשחנ ינא .38/אמתה תא םישוע אל ,38/אמת םישוע םאה רובר:בי גמר א

 8 .אל ךל רמוא אל דחא ףא לבא  ן:מר עידן למד

 9 ,ריצ םתישע םתא מר אבי גרובר:

 10 .הטילש רב הז ךל םירמוא  מר עידן למדן:

 11 ,ןדיע מר אבי גרובר:

 12 .םירמואש המ הז ,הטילש רב הז  מר עידן למדן:

 13 דיגהלו אובל לוכי התאש ךמצע תא הלשמ תצק התאש ךל רמוא ינא זא אבי גרובר: מר

 14 עדוי התאו .הז תא תושעל לוכי ינאו הינב הפ היהת אל ריעה זכרמש

 15 איפקמ התא רפס תיבו השזיא ללגב ,והשמ וליפא ךל דיגא ינא ?והשמ

 16 התא יכ הינבה תא םהלש תביה תא שדחל םיצורש יםשנא הברה ךכ לכל

 17  ,אל הזש בשוח ינא רפס תיבו השזיא תונבל הצור אל

 18 .בחר רתוי ןויד הז ,אל מר גיא קלנר:

 19  .אל .אל  מר עידן למדן:

 20  ,יטמרד ןפואב וינפ תא הנשמ רדה עבור םאה הז מר גיא קלנר:

 21 .תחא הניפל הז תא חקול התא  מר עידן למדן:

 22 .תוירוביצה תורזגנה לכ לע מר גיא קלנר:

 23 ,הז תא חקית לא  מר עידן למדן:

 24  .תולטמה לכ ךותמ בוט יכה הז רפס תיב ,ךפיהל .רפס תיב קר אל קלנר:מר גיא 

 25  ,יתעדל .תמיוסמ הרוצב וינפ תא הנשמ רדה עבור מר אבי גרובר:

 26 .יבא ,תיתועמשמ הרוצב מר גיא קלנר:

 27 ינא זא השרומב הרקש המ לומל רדה עבור לע לכתסמ התאשכ יתעדל  מר אבי גרובר:

 28 תא םיושע ךיאל הבוט רתוי הברה ת דוגמאאז רדה עבור אקוודש בשוח



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 02.08.2020 ם מיו 19' סמ ן ייהמנ  מןיאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 72 

 1 רדה עבורב םיעונצ רתוי הברה םירפסמל םיכלוה ונחנאש בשוח ינאו הז

 2  .השרומב התרקש הגיגח לש גוסמ

 3 לש םיבשותהש הזל שחכתהל רשפא יאו ,אובל םעפ דועש בשוח ינא ןכלו 

 4 אל דועש םיניינבהו .38/א"מת תושעל םיצור םהינומהב רדה עבור

 5 מהבניין תוגיצנ יןאש ןינב טעמכ ןיא הז תא םיאור ונחנאו הפ םיאצמנ

 6 אנחנו ,ונחנאש םיניינב ונל שיו .השוע איה ךיא ררבל הפל האבש הזה

 7  ,האלמ הרוצב םירסמתמ אל היום

 8 .10 וראשנש תרמא רחא ןוידב  מר עידן למדן:

 9 ?המ מר אבי גרובר:

 10 .10 וראשנש תרמא רחא ןוידב  מר עידן למדן:

 11  ,שנייה רבדמ ינא ,הז לע שנייה רבדמ אל ינא .הסכמ לש עניין שי ,אל ר:מר אבי גרוב

 12  .םירפסמה םע הלוע אל הז זא םעפ דוע זא  מר עידן למדן:

 13 ,רתוי םיארמ םירפסמהש ךל רמוא ינא .םירפסמה םע רתוי הלוע הז לבא מר אבי גרובר:

 14 .הזו הדיחי דעו הפ םישנ אוב ,הפ הנבנ אוב רמואו אב התא םגו .תוחפ אל

 15 הלאהם ידליהום ידליה פ שיש הז םצע לע תקולחמ שיש בשוח אל ינא

 16  .וב דומלל םוקמ ,ןורתפ םיכירצ

 17 שי םא לכ םדוק זא .הנורוק שדח רבד שי ,הנורוק רמואו אב התא וישכע 

 18 .ךופה קוידב הז הנורוק לע הארמ והשמ םא לבא ,ךופה הז הנורוקב והשמ

 19א ל גם אםו .םיאב םלוכ וליאכ הוותמב רבכ 'ג ,'ב ,'א תותיכ לכ םדוק

 20  .התכי יצחה ז התיכש ךל םירמוא זא ,תיבהמ םידמול קלחו םלוכ באים

 21 תתל הצור ינא ה. אםתיכא חצי וה התיכ דמל םויה דה שעמ זאת אומרת 

 22 תיב יצח תתל ךירצ ינא רפסה תיב לש הנבמה לכ לע זא ןורתפ 'ג ,'ב ,'א-ל

 23 עובשב םיימעפ םתוא איבמ ינאש םידליה ראשלו םידליה תומכמ רפס

 24 הזש אל הז .תוחפ אל ,םינבמ דוע ,רפס יתב דוע ,תותיכ דוע ךירצ ינא

 25 ,וליאכ התא ,שיש םוקמל ךלוה

 26  .תורמשמ הברה םע דובעתש וא  מר רוני בלקין:

 27 ,םידבועש םירוהה ,ינור .ה'רבח ,דומלל עברא העשב אובי 'א התיכב דלי מר אבי גרובר:

 28 האור ינאו הרוק אל הזו תורמשמב םידבוע אל םהלש םירוההו רחאמ
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 1 וליפאש הרוה ,רפס תיב הז ינפל םג לבא תונטייקה תא םע הפ ושעש

 2ל ש תובוגתה ד,ודביל שם ואיצהוש תותיכ יתש םהש הזיא ששי וישכע

 3 ינאד ווידבל לדיהת א יל םיאיצומ םתא ,ה'רחב ואוב ,םירוההמק לח

 4 הנשואר םפע אתצל לכוי לא ניא יכ רדשמב רטופמ תוילה לךוה וכשיע

 5 לדיה יזאש עםפל כ ,דדויבל תיישלש םעפ ,דדויבל שנייה עםפ, ודדביל

 6  ם.ניימתסה לגמ

 7 יללח .םיללח תוחפ אל ,םיללח רתוי ךירצש בצמ תרציימ קר הנורוקה 

 8 תותיכ רתוי ,םישטח רתוי םיכירצ ונחנאש בצמ תרצוי .ןווכתמ ינא דומיל

 9 םהמ יצח ושידים בכיתה אז עכלי 34 תבשל םילוכי ויה ,ובשי םדוק םא יכ

 10 דע 'א-ל ןורתפ ןתנו תותיכ 18א יה ולש המרגות ספר שהפריבו תיבב יצחו

 11  .הלאכו 'א' עד ג-ל ןורתפושי קב ןתונ אוה וישכע זא 'ו

 12 ךותמ תרזגנ ךוניח לש תאזכ תינכותש בשוח אל ינא ,יתימא יכהו וכשיע 

 13 שמח לע הפ םירבדמ ונחנא .המשמ תרזגנ אל איה .הנורוק אל וא הנורוק

 14 המל ןורתפ תתל ךירצ ינא יכ רפס תיב וישכע הנוב אל ינא .המידקם ינש

 15 ,תמייק תאזה תינכותה .הנורוקה םע האבה םידומילה תנשב הרוק

 16 ךתוא ליבומש המ הז .רחא ךוניחל המידק ךתוא ליבומש המ הז לבא ,אל  מר עידן למדן:

 17 ,ךוניחל רתויו רתויו רתוי

 18  ,ןדיע מר אבי גרובר:

 19  ,ילטנורפה ךוניחל אל ,רחא ןזמ  מר עידן למדן:

 20 .ךתיא בירל הצור אל ינא מר אבי גרובר:

 21 תוביבסה םג .ןשוימ ךוניח רבכ אוה ,הדימלה תוביבסב אל םג ,ךוניחל אל  עידן למדן: מר

 22  .שןוימ ךוניח רבכ אוה הדימל

 23 קוחרמ הזה דומילה םג םעפ דועו .הדימלה תוביבסב השוע התא המ יולת מר אבי גרובר:

 24 תוהיל הצור אוה יכ הדובעה קוםמל תכלל ךירצש הרוה דליל שי ףוסב הזו

 25 םע תולהיו םירבח שופגל הצורש יתורבח רוצי הז דליו הדובעה םוקמב

 26  .ולש םירבח

 27 בשוח ינא ,םולכ בקטע שלא לו בילעשל לה עטקב אל תמאבו בשוח ינאו 

 28 ץקה תא תוחדל ןמזה לכ ,תאזה הטלחההמ חורבל ןויסינ והשיש איזש
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 1 .ותאו עצבלך ירצו הזה פרויקטהם ע תאצל ךירצ ,יד ,תא םישל ךירצו

 2 הז לע היה .םימורופ ףוסניאב ,םינויד ףוסניאב 2016-ב זה לע ונד ונחנא

 3 הדועהש הדעו וילע ונמייקשן ורשה תמרב הנבמ םוש לא זוכר ינא ,תודעו

 4 הרבחה לש תוח"וד םע ,םעפ דועו םעפ דועו םעפ דוע הסנכתה תאזה

 5  .םשמ הקידבו הפמ הקידבו תאזה הרבחה לש תוח"ודו תאזה

 6  .יבא ,תנתונה איה  מר עידן למדן:

 7 ביצקת ,וליאכ יתימא ,ותוא וניאר ,ותוא ונחב ,ותוא ונקדבש רבד ןיא מר אבי גרובר:

 8 דע הז תא ונחט ,יד .הזו םימורופ הברה ךכ לכ םישוע אל לארשי תנידמ

 9 ,השרומב וישכע .קד

 10 ,רחא םוקימב רפס תיבב תויהל םילוכי ויה םירוהה ןמזמ  ידן למדן:מר ע

 11 םידגנתמ אל השרומ לש ה'רבחהו שרגמה לע חוכיו ןיאש השרומב .שנייה מר אבי גרובר:

 12 יכה רפס תיבה תא םהל תויהל ךלוה יברעמבו רדה עבורב םידגנתמש ומכ

 13נביא  וובוא דוע קודבנ ואובו ואו נדחהבש םש יתיאר אלו ,הנשה ראופמ

 14  .םשמ ח"וד איבנ ואובו הפדו"ח מ

 15 ,הפי ןורתפ חנומ היהשכ ,ייןהענ קוידב הז .ןוכנ ןורתפ היה יכ  מר עידן למדן:

 16 הז םאה ,לגרודכ שרגמ לע הז םאה תקולחמה לכ ,העניין לכ ףוסב הז זא מר אבי גרובר:

 17 ,לע

 18 )מדברים ביחד(

 19 לש אשונה הז ,רויד תודיחי אל הזו ךרוצה אל הז ,הז תא דיגנ ואוב זא מר אבי גרובר:

 20 .יפיצפסה םוקימה

 21 )מדברים ביחד(

 22  .הכול ללגב ,םילדגמה ללגב רוידה תודיחי תומכ יבגל הלאש ןיא השרומבו מר גיא קלנר:

 23 םג םידליהו םינרוא תא ךל היה רוידהית את יחידות שעש ינפל המורשב מר אבי גרובר:

 24 םגו םידלי הברה ךכ לכ םש היה אל לוכיבכ ,םירימאל םתוא ונאבה

 25 הלאכ ינימ לכו רשחה וראו ם"במרל וכלה םהמ הברה הזש םידליה

 26 התאו םידלי 700 ,םידלי 832 ךל ויה רדה עבורב .הז ךל היה אל וליאכו

 27 םתוא לע בבותסמ הנש 20 ןלוג ,ןלוג הפ רבוד וישכע .ךלוה הז ןאל האור

 28  .םירפסמ
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 1 .אל שממ .אל שממ  דן למדן:מר עי

 2 .םינשה לכב םירפסמה תא ךל ארקא ינא .םירפסמה תא ךל הארא ינא מר אבי גרובר:

 3  .תדרל ליחתהו 470 לש לדוג רדס לע דמע ןלוג  מר עידן למדן:

 4 ,םירפסמ יל שי מר אבי גרובר:

 5 .תדרל ליחתהו 450 וא  מר עידן למדן:

 6 ,ךל חלשא ינא ,הנש 20 םירפסמה תא ךל תוארהל לוכי ינא מר אבי גרובר:

 7 תתיכ תרמא ךיא ,המש ךל שי .ןלוג תא לידגת זא ,בוט רתוי דוע זא  מר עידן למדן:

 8  ?הקיטמתמ

 9 .ליתשה תא ךל שי מר אבי גרובר:

 10 רבכ ןלוגה רפסה תיבב .םויה דע םיאצומ אלם הש תחא התיכ רבכ ךל שי מר עידן למדן:

 11 .םיחטהש םע תושעל המ יםעדוי אל

 12 לש תיברעמה ןפודה לכ תא ךל שי .תונבל ךלוהש ליתשה תא ךל שי ר:מר אבי גרוב

 13  ,ךל שי .תוא"מתה םע ףוריטב םלוכ הפ םיאצמנש בולוקוס

 14  .יוניב יוניפה םע ןנח קי:ר יעקב קורצמ

 15  ,ןלוגש ךל רמוא ינא מר אבי גרובר:

 16 ,א"מתו 78 ,77 שי וישכעו ףוריטב םייוצמ  מר עידן למדן:

 17 ,דואמ הפי ןורתפן תונלן וג מר אבי גרובר:

 18 רים ביחד()מדב

 19  .תיברעמב הפי דואמ ןורתפ ןתונגולן  גרובר: מר אבי

 20 )מדברים ביחד(

 21 בוזע ,דבל התא ,חוטבו לוענ התא םאה .תאזכ הלאש קר ךתוא לאשא ינא מר גיא קלנר:

 22 הרובד ללגב דרוי םירימא םא םויכ םהש יפכ םינותנה ןתניהבש .ונתוא

 23 לכ םא .ךומנ לוצינב אוה הנש 20 אוהש וליפא ,ןלוג םא .ךכש בוטו רמוע

 24 לש הזה ךרוצהש חוטבו לוענ התא תויואדוה יא לכ םע ,ונרקסש םינותנה

 25 יכה ,אל וא ךירצ םא הנשמ אל ,ףופצ יכה רוזאב רפס תיב דוע םיקהל

 26 ןמלקל תוכימסב ,תואיצמה תאז ,רוביצ ינבמ תניחבמ רדה עבורב ףופצ

 27 ?הזל ע לוענ האת .ותליב ןיאו אוה ,'וכו רדהלו

 28 ינא ,ךכ רחא םולכ ודיגי אלש םולכ אלו דרגתמ אל ינא הנה .תיעמשמ דח רובר:מר אבי ג
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 1 השוע ינאש םילופיטה לע ילש רוע אפורהמ רושיאה תא ךל איבא

 2  .םישנא לע קוחצל דמלת התא זאו תונורחאה םייתנשב

 3 .ערה רצי הזכ ?קיחצמ המ  ?קיחצמ הז המ מר יעקב קורצקי:

 4 .יתקחצ ינאש ובשחי יכ םירמוא םתא ימל ודיגת מר גיא קלנר:

 5 םור לעי םע השוע ינאש המל ליבקמב ינא .ןוטרס ושע אל ךל ,אל ,אל מר אבי גרובר:

 6כדי  וניתחת תויהל סנכנ םירוא לשמל ובש ךילהת לע דבוע םג לשמל

 7י ני אכ ,םינעמ לש םיגוס ינימ לכ דוע םהל תתל םידלי דוע לכונ ושאנחנ

 8 בלשה, על רפס יתב דוע לע בושחל ךרטצנ םג והשיתמ ונחנאש ךל רמוא

 9ן נהיה כ ?יקו, אתוינכותאות ובכל ה"מתה לכב תאזה הינבהשכ אבה

 10 הז ריע שארכ ילש דיקפתה ,םינש 10 ,םינש 5 .הרקי הזו םהלש לוצינב

 11  .םייתנש ,הנשה תא דורשל לע וישכע קר אל לכתסהל

 12 תושעלו לקש יוןמיל 40-ו לקש ןמיליו 90 תחקל חמש יתייהש יל ןימאת 

 13 המכ דועו לולסל תובוחר המכ דוע לש םיטקיורפ ינימ לכ דוע םתיא

 14 הז תא האור ךוניחב העקשה ,הזב הז תא עיקשהל דועו תונבל תובוחר

 15 ,רפס תיבה ךותל םיסנכנ אל םישנאה בור םגו להקהמ םיוסמ דואמ זוחא

 16 ,ריע שארכ דימת .םינפב יםרבדה תאו םינפב התיכה תא םיאור אל םה

 17 ,ינימ לכ תונבל הצור קר התא יאקיטילופכ

 18 .רטמרפ לכב תניוצמ העקשה תאז ,אל מר גיא קלנר:

 19 .התוא השועש והשימ רותב ךתיא רבדמ ינא .התוא השוע ינאו בשוח ינא מר אבי גרובר:

 20 .הנוכנ איה .הנוכנ איה לבא ,אל מר גיא קלנר:

 21 ךירצ תמאבש בשוח יתייה אל םא ,ךירצש בשוח יתייה אל םא לבא מר אבי גרובר:

 22 דומעל ךירצ םויה יתייה םאו הלאה תותיכה תא םיכירצ תמאב םידליו

 23 והשזיא ונל היה וליאכ םלועב םייח וליאכ ונחנא דחא דצב ,הארת ,ילב

 24 נול היה ,דרגתמ אל ,דרגתמ ופורפא עדוי התא דיגנ ונל היה ,היעב

 25 לפיט קרש רודכ ונחקלו הלחמל םימוטפמיס הל ויהו הלחמ יהשוזיא

 26  .םימוטפמיסב

 27 אל רבכ םירימא ,הז אל רבכ רדה ,800 אל רבכ ןיקשיסוא םואתפ ונדרוה 

 28 ימ ,יתעדל וישכע 'ו תותיכ ,ונייה םירימא םג .םג 700-ה ןוויכל ךלוה
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 1 םש ונל הייתה .ץצופמ הז .התיכב םידלי 34 ,תותיכ 4 הז 'ו תותיכל הלועש

 2 תאן יא םואתפ זא .תופיפצה תא םואתפ ונדרוה זא .תצצופמ הבכש

 3 רפס תיב ,ונלש רפס תביה םיקעוצש םירוהה תא ןיא ,תאזה תופיחדה

 4 היה הנהש תא ןוכנ רכוז ינא םא 2016 ,הז תא רכוז ינא ,בצימב ןיקשיסוא

 5 תונגומהת שוחתב םודא ןיקשיסוא .םידליה לש תונגומ תשוחתב םודא

 6  .תופיפצה בורמ םידליה לש

 7 ,יל דרגמ אל ,יל באוכ אל רבכ רמוא התא םואתפו םוטפמיס תדרוה זא 

 8  ,ךירצ אל וליאכ ינא זא יל ץחול אל

 9 ,ךפיהל ךתוא לאוש ינא ,אל מר גיא קלנר:

 10  .חותינה תא תושעל וישכע ךירצא ל ינא זא ,ייהשנ מר אבי גרובר:

 11 ןאכמ םינותנה לכ עקר לע תיניינע ,הלוקש ,היקנ הרוצב ךתוא לאוש ינא מר גיא קלנר:

 12 .המידק םינש 10 ,5

 13 ,תיעמשמ דח ,איג בי גרובר:מר א

 14  .לאוש ינאש המ הז יא קלנר:מר ג

 15 .תיעמשמ דח מר אבי גרובר:

 16 .הכול תא אדוול המידק םיכלוהש ינפל עגר .ןוידה תרטמ תאז מר גיא קלנר:

 17 בושחל הסנמ ינא ,לא יודע ינא ,רמוא ינא .תיעמשמ דח .תיעמשמ דח מר אבי גרובר:

 18 תצקר שפאשם ירבד דואמ הברה שי ,וילע חוטב רתוי ינא רבד הזיא

 19 4 ,3 םיקיפסמ וא םישדח טרופס תומלוא 8 ךירצ םאה ,הזו םתיא קחשל

 20 .טרופס תומלוא

 21 ?והשמ עדוי התא לבא ,ףסכ ונל היהש יאוולה ,8 ויהיש יאוולה הלאוו 

 22 נווה .םש םלואה זיא םע תוכחלר שאפ ,הפ םלוא הזיא םע תוכחל רשפא

 23 ךותב ,שדחה רפס תיבה ךותב םהל היהיש םיצור ונחנא ,םהל עיגמ ןג

 24 לש םניש 8 ינפלמה זה רעפה לכ תא תושלע לכוא ינאש יאוולה ,הנוכשה

 25 ?ףילחהל תוכרדמה לכ תא ךירצ םאה ?ףוחד יכה רבדה הז םאה ,הזה

 26 לכ הז, זה לע חכוותהל דימתר שפא הז .השדח הארית ןורשה תמר לכש

 27 .תולאש ינימ

 28 .בייח .בייח מר יעקב קורצקי:
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 1 חוטב יכה .םלועב הזב חוטב יכה ?איג ,הלאה רפס יתבה תא ךירצ םאה רובר:מר אבי ג

 2 ונייה .הלאה רפס יבתה תא ךירצ ,םלועב חוטב יכה ,לכתסמ הנה .םלועב

 3 הנשש תדעלר בכם ילכוי ויה םידליה ,דומלע ולכי םה ,רבכ םתוא םיכירצ

 4  .וטוטוא הקרי הז .הרקי הזו םשל םיסנכנ םה האבה

 5 רמואו 46 ףיעס שיו קוח םג שי ,ןכו ,ונדו ונדו ונדו רמוא םני עוד פעאו 

 6 םידמועש הזה רבדה ףוסב םידלי הפ שיו תחא םעפ הרוק רזוח ןויד

 7 איהשמה מ הפופצ רתוי דוע היהת םהלש רצחה האבה הנשו זה ירוחאמ

 8 אלו תודעו דוע אלו םינויד דוע אל .הז תא רומגל ךירצ ,ידו ,הנשה הפופצ

 9  .טקיורהפ םע תאצל הנכומ תילכלכ הרבח ,הטחלה שי .תוטהחל דוע

 10 .ךלומ םגו םיבשותה לומ לא םג תמאה ךרוצלו לוקוטורפה ךרוצל ,עגר מר גיא קלנר:

 11 םיאצוי הפ היהש דיחיה רבדה ,דוע זה תא ךושמל ןווכתה אל דחא ףא

 12 אדוונ הבה ,תוינונכת ,תוילכלכ ,תוירוביצ תויועמשמ הל שי ,הטלחהל

 13 ךרדל םיאצוי גנוגה עמשיה ינפל עגר ונחנאש יעוצקמ רדוסמ ףוג לכ ומכ

 14  .הנוכנ

 15 התאש ומכ ם זאת דרךאה .לפוטמ אל בצמ םיריאשמ אגב זה לא אומר 

 16 ,ולכיםה ONCE .ירוביצ חוכיו ןומה ,בל תמושת ןומה השרדש רמוא

 17 אל ךרוצ והשזיא םיריאשמ אלש ןבומכ .ונלוכ ןתינש המכ טקשב םיכלוה

 18 .םיטקש ונחנא הזה ביתנב םאה טושפ הז .לפוטמ

 19 תלעותב ,הזה רבדה לש תוציחנב ,תאזה ךרדב ןימאמ דואמ ינא מר אבי גרובר:

 20 ?רבדל ,דירצית להג ון,רי .ריעה לכב ונלש םידליל ןתיתש המיהדמה

 21 .דיגהל יתיצרש המ דיגא תאז לכב ינא הזו ומכיס םלוכ רבכש ירחא .ןכ  מר ירון גדות:

 22 העצה הפ הלעה הצעומ רבח תיכרע הניחבמ ,תיטרקומד הניחבמ לכ םדוק

 23 הבישיב תויהל הרומא שהייתה הבישיל התוא תסנכה אל ,רדסל

 24 ,המניין ןמ אלש הבישי ,העצה ושקיב הצעומ ירבח 6 הז ירחא .תמדוקה

 25 הבישיה ז לע תמייק אלש ןיקת אל תיכרע .הנשמ אל ,קוח אל ,קוח ןכ םג

 26 ,השע תוחפל תיעדלה זה שאונהל ע יםרבמד רבכו נחנא .המניין ןמ אלש

 27  .תאהז הבשיילא לות דרנפ בהישי ,המניין ןמ אלש הבישיל םיאתמ

 28 .ונלביקש םינותנה לכב ולעש ,ןללגבש תוכרעהו םירפסמה יבגל וישכע 
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 1כול י ,הלוע םייחה תלחות לכ םדוק .תוחנההמ קלחב תויועט שי יתעדל

 2 תניחבמ .ללכבו הזה רוזאב תורדיב יישארו םירגובמ םישנאש להיות

 3 םירפסמב םתשמתשהש חוטב אל ,תדרוי עצוממב הדוליה ,הדוליה

 4  .םכלש תוחנהב יםנוכנה

 5 ךלוה םג ץראב םיריעצ לש ללכב םגו הנורוקה תובקעב םג ילכלכ בצמ 

 6 וןרשה תמרב תושדח תורידל וסנכי המכ לא יודע ינא .השק רתוי היהנו

 7 ם לאה .ונלביקש תוחנהה יבגל הז זא .םידלי םע םיריעצ תוגוז תניחבמ

 8  .םתוא םיננווכמ םא םג ,הנומתה תא הברהבם ינמש

 9 ירושיא וא תערפומ הרוצב תעצבתמ יתעדלש הרוצב הינבש קפס ןיא לבא 

 10 בצמל ועיגי ןורשה תמרב ריעה זכרמב םילבקתמש תערפומ הורצב הינב

 11 תויומכו ינויגהש המ לעמ ,ךירצש המ לעמ ,תוריד לש תולודג תויומכ לש

 12 רק אלו רפס תיב לש קר אלם יכרצל תואיבמ תושדח תוריד לש תולודג

 13 הז .זוזל םילוכים ה ילואש ןוכיתו הביטח לש קר אלו ידוסי רפס תבי לש

 14  .םיקקפו םישיבכ םג הז ,תוניג םג הז ,םינם גג

 15 םקלח ,הלאה הינבה ירושיא לכ בקע העיגמש ריעה לש תאזה המיתסה 

 16 קר אל ,תורודל היכב םצעב היהת איה ,םיקדצומ אל םקלח ,םיקדצומ

 17 .הנונראה לש רשקהב םג אלא םיבשותה לש םיכרצה לש רשקהב

 18 האור אל ינא .תידספה איהש םצעב הנונרא איה םירוגממ הנונראה

 19 רתוי הברה סנכיהל ךלוה אוהש הזה רוזאה .םיקסעלם ירושיא קיפסמ

 20 .ןונכתב יתייעב רבד הז םיקסעמ םירוגמל תוריד

 21 ןכ ריעה זכרמבש הארנכ ,רפס תיב דוע היהי םא םג רבד לש ופוסבו 

 22 רטסלפה ,אל הלאה תונורתפה .םילודג םיידוסי רספ יתב תויהל וכרטצי

 23 ינא .היעבה תא רותפי אל רדהב רפס תיב דוע .היעבה תא רותפי אלה זה

 24 .םירבדה ברה דוע םיכירצ לבא ,ידוסי רפס תיב דוע ךירצש ענכושמ

 25 ךלשו הזה רבדה לש אשונה לכ ,אשונל רושק תצק אוהש ןורחא רבד 

 26 דיגהל תאזהה בשייב םגו םינייפמקב גאוד מןזה לכ התאש תואמסיסב

 27 הז ילאו ,הלאהם ריבהדל כו יםדלהי דעבה תוא ךנויח דעב התאש המכ

 28 תולקו גישלהל בישבו חצנלשביל בש דעיו ילחמת איקיטליופ לכל בא ,וןכנ
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 1 הושע , וזה מה שאתהםדיליה עםם יירעצם הריוהה את ךושמל יךרצא וה

 2 רפס יתב ינש איהבשר יעש ארכ רייטצהל הרטמ ךמצעל תנמה סיואת

 3 .ליבומה את םשלו הרטמה אתת נמיס םצעבת נוויכ ,הרטמהת א תנוויכו

 4 באה ןיפימקלולי א תמרות אהי ,רילע תמורת אתזה הרוצהש חוטב אל

 5 .ךלש

 6 ?תמייס מר אבי גרובר:

 7 .יתמייס  מר ירון גדות:

 8 ?סחייתהל הצור והשימ דוע מר אבי גרובר:

 9  .םיינש ,טפשמ דיגהל לוכי ינא ,יבא  מר רוני בלקין:

 10   .השקבב .ןכ מר אבי גרובר:

 11 יכה עשרה וליאכ ינא ,ינא קר אל ,האילמה ירבחמ דחא ףאש בשוח ינא  מר רוני בלקין:

 12 הרבעש הנש סטוגואב העבצהה זאמ הזה טקיורפב בוכיע םרג אל ,לודג

 13  .םייטילופ םיכלהמ הםש הזאי םע

 14 זוחא האמב ענכושמ ,ראתמ התאש המב ענכושמ התא םא וישכע 

 15 ןמזה הז וישכע .רדסב הכול ,םהב רפוח ינאש םינותנב ,ולש תוציחנב

 16 תא רבכמתי ש .וישכע דע ונייהש ומכ אל ,ךירצש ומכ טקיורפל סנכתהל

 17 להנל טפצרה הז המ בותכב םג ךכ רחא ותוא תתל ןכומ ינא ,טפצרה לכ

 18 סנכתנ ואוב וישכע .םדוקה ז תא יתרמא ,ךירצש ומכ הזה טקיורפה תא

 19 .הזל

 20 רוחמת ,הרקב ,חוקיפ ,ךרד ינבא ,טנג ,קימעמ םינמז חול ,קימעמ ןונכת 

 21 תמאבו הרוק הזה רבדה תא תוארל ךרדל אצנו ףוסה דע בוצקתו

 22  .הזה ייןלבנ וסנכי תמאב אבה רבמטפסב

 23 רשפא םימעפל לבא םיניינע םירבד רמוא התא .עשר אל שממ התא ,ינור מר יעקב קורצקי:

 24  .הלאה תויוטשה אלו עשר אל הלילחו סח התא לבא .קולחל

 25 ?ונרשיא יתמ ר"בת מר גיא קלנר:

 26 .ביצקתב מר אבי גרובר:

 27  .םשרנ .םשרנ מר יעקב קורצקי:

 28 ?המ מר גיא קלנר:
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 1  .ביצקתה ךותב מר אבי גרובר:

 2 ?םשרנ המ לנר:מר גיא ק

 3  .ביצקתהמ קלח הז גרובר:מר אבי 

 4 ,ר"בת שגויש הז תא םתילעהש רכוז ינא .ר"בת ונרשיאש רכוז אל ינא  :ןיקלב ינורמר 

 5 .הזה ר"בתה תא םג היה ביצקת רפסה ךותב מר אבי גרובר:

 6 .הזכ ר"בת ונרשיאש רכוז אל ינא  :ןיקלב ינור רמ

 7 דואמ אשונ הזה הי ,ביצקת רפסה ךותב הז תא ונמשו הז המ וידענ יכ מר אבי גרובר:

 8 וב, תודה רבה. ט .בושח

 9 

 10 

 11 

 12 

 13  "םינומיר" לש 2019 תנשל רקובמ יתנש ח"וד .7

 14 

 15  .םינומיר ח"וד מר אבי גרובר:

 16 םירמוחה תא םכל שיש ןיבמ ינא ,תגצמ םכל ןירקהל ךרד ונל ןיא ירעצל מר ערן שוורץ:

 17 םג ונתיא אצמנ .ךילהתה לע תוזירזב םכתא רובעא ינא זא .םכינפל תיזיפ

 18  ,אביקע ח"ור

 19 םכל שי ?הז תא ונקליח ונחנא ?הז תא שי הפ םלוכל .עגר ,תקליח לבא מר אבי גרובר:

 20 ?תגצמה תא םתלביק ?תגצמה תא

 21 ,רבכ תוח"ודה ?וישכע םישוע ונחנאש ךילהה המ הפורמאלית המרב :בירש יחצמר 

 22 .םינכדעמ  מר עידן למדן:

 23 .םימותח רבכ :בירש יחצ רמ

 24  .ח"ודב ןויד שי מר אבי גרובר:

 25 תא ןכדעמ התא וישכע .תוינמה תפיסא תא ןכדעל ךירצ .םינכדעמ  מר עידן למדן:

 26  .ןוידה ירחא תיללכה הפיסאה

 27 תא תוארל ידכ ןושארה םירבה ףקש םע םיליחתמ ונחנא ,הככ זא מר ערן שוורץ:

 28 עצמאב והשפיא דיקפתל יתסנכנ ינא .הביטקפסרפה ךותב הזה ךילהתה
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 1 לש היוותהו תכרעמה לש דומילה ךילהת תליחת היה םצעב םשו 2018

 2  .המידק תוליעפ תינכות

 3 18 ,17 ,16 לש תואצותה הז םותכ בוהצב תועובצש םינשה תשולש 

 4 ונחנא .לקש מיליון 13-ל 12 ,11 ןיב תוביבסב לש םצמוצמ ךוניח תודסומ

 5 תדעותמש 2019 תנש תא ןוירוטקרידה רושיאל ונאבה ,םיאיבמ םצעב

 6 לודיג םיווהמש ,לקש מיליון 28 לש תוריכמ רוזחמ םע המייתסהש ,ןאכ

 7 תא הארנ ,יקנה חוורב םג לודיגו תמדוק הנש לומ זוחא 140 לש רוזחמב

 8  .זוחא 128 לש ךשמהב זה

 9 תורמל הזה רשקהב תוארהל םיצור ונחנאש המ הלאה םיביכרל רבעמ 

 10 הז תא םיאור ונחנא תוליעפה ףקיהב יתועמשמ דואמ לודיגב רבודמש

 11 יפקיהב החימצ ךשמה ללוכש ,המידק םינשל ךרדב ןושאר בלשכ

 12 םירבד הברה דוע םגו תוליעפה לש ליהמתב יוניש םג הז לבא ,תוליעפה

 13 םג תוהובג דואמ תויפיצ םע הזה רשקהב םיעלקה ירוחאמ שיש םירחא

 14 ותוא גישהל לכונש מקווה ינאש לקש מיליון 36 לש דעים ע ,תאזה הנשל

 15 .הנורוקב תלבגומ הדובע לש םישדוח תורמל

 16 רשקהב ןיעה תא רבסל קר ,תוליעפה ימוחת תא ראתמש דומעל רבוע ינא 

 17 חותיפ תודובע לש םיטקיורפ הז םא ,עויצב יטקייורפ לש תוירוגטק .הזה

 18 םג ,םור לעי הז וישכע םהילעו נרביד םהמ דחא .רוביצ ינבמ הז םאו

 19 לגרודכה שרגמ תמקה ,תולילגב הישעת רוזא לש המקה לש תוליעפה

 20  .םירחא םירבד הברה דועו ץיק יצופיש ,עוציבב אצמנש

 21 םימיב ונמסרפ הזה רשקהב ,תיראלוס היגרנא ,תוצוח םוסרפ לועפתב 

 22 תויראלוס תוכרעמ תבחרהב העקשהל ,תבחרהל זרכמ םג םינורחאה

 23 ונחנא םוזייב .טרופס ישרגמ יוריק לע םגו רוביצ ינבמ לע ריעה יבחרב

 24 ,ונמזיש תובוחר תרואתב תיטגרנא תולעייתה םע םדקתהל ידכ םיניתממ

 25 ריע יסכנ תחבשהל םירושקש םירבד םגו ילמשח בכרל הניעט תודמע

 26 תלהנמכ םישמשמ ונחנאו בטימה תא םהמ איצוהל ידכ םויה םימייקש

 27  .תליא םחתמב

 28 רשפא זא ,דספהו חוור תוח"וד לש ףקש רבוע ינא ,ןמצע תואצותה יבגל 
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 1 תמדוק הנש לומ לודיגהו ,לקש מיליון 28 תוסנכהה רוזחמ תא תוארל

 2 לקש ףלא 450-מ לדג יקנה חוורהו .המאתהב אוה םג לדג ימלוגה חוורה

 3  .2019 תנשב ןויליממ הלעמלל 2018-ב

 4 לודיגה .עוציבה ימוחת ןיב לוציפה תא םיאור םתא וירחא דומעב 

 5 ונחנא תובורקה םינשב ,עוציב לש םיטקיורפב ןבומכ אוה יתועמשמה

 6  .תופסונ תוירוגטקב םיטקיורפ םג הארנ

 7 רקיעב 2018-מ תיתועמשמ הנתשה אל תויללכו הלהנה תואצוה ביכר 

 8 םע שקבתמ ןבומכש המ ,תווצה תא לידגהל יילידב ונלש ישוק תובקעב

 9 לש ףוריצ ומכ הלאה םירבדהמ קלח םצעבו תוליעפה ףקיהב לודיגה

 10 תנשב יוטיב םהל ןיאו םינורחאה םיישדוח ,שדוחב קר ורק הרבח סדנהמ

 11  ,הרבחה לש ימצעה ןוהה תניחבמ .2019

 12 ?םיחוטיבב הלודג ךכ לכ הילע המל  :מר עידן למדן

 13 ?התא הפיא מר ערן שוורץ:

 14  .תויללכו הלהנהב  מר עידן למדן:

 15  ?50-ל 40-מ םיחוטיבב ,המ ץ:שוורמר ערן 

 16 .ןכ  מר עידן למדן:

 17 חוטיב לש תוימרפב לודיג והשזיא היה לבא קיודמב רכוז אל ינא ,ןכ מר ערן שוורץ:

 18 לוכי ינא .קודבל רשפא זא םינטק תיסחי םימוכס הז לבא ,הרשמ יאשונ

 19  .בענייןהסעיף הזה ולחזור אליך  לש ןואדקיירבה תא קודבל

 20 5.7-ב םכתסמ הרבחה לש ןוהה זא ,ןוהב ןוערגו םייוניש לע תוח"וד יבגל 

 21 ןבומכ חוורה הבוגב הנורחאה הנשה ךלהמב לדג אוהש ירחא לקש מיליון

 22 הלודג דואמ הרוחא םינשמ דספה תרתי הרבחב שי .לקש ןוילימב

 23  .רבעבן אכ היהש טקיורפ ,םיכפש רוהיט ןוכמ לש םידספהמ

 24 יצח לש לדוג רדס מיליון לש חוורה ךותמ זא ,םינמוזמה םירזת ןויליג 

 25 ןזאמה לע לכתסנ םאו .הנשה ףוסל םינמוזמה תורתיב לדג לקש ליוןמי

 26 ךסמ לקש מיליון 5,7 לש ימצע ןוה םע הרבח ןורקיעב םיאור ונחנא זא

 27  .הבוט תיסנניפ תונתיא הכול ךס ,מיליון 10 לש ןזאמ

 28 םימלשמ ןיידע ונחנא ,לקש מיליון 3 םייאקנב םידיגאתמ תואוולה 
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 1 תוכירצ ןיידעש תומדוק םינשמ תויראלוס תוכרעמב ונעציבש תועקשה

 2 וישכע םילעופ ונחנא ,םינווכתמ ונחנא יתנייצש יפכו .2025 דע ערפיהל

 3 תא עיקהשל תפוסונ תויראלוס תוכרעמ תמקהל זרכמ ונמסרפש ירחא

 4 םינשה ברהל םג ריעל םיבינמ םיסכנ רצייל ידכ הזה ןוההמ םיקלחה

 5 .ח"ודה תיצמת ןורקיעב הז .םיחוורה תורתי ךותמ המידק

 6 100 הזיא לש תפסות שי 13 רואיבב יתיאר ינא לבא ,חוטיבה לע לאש ןדיע  לב: מר רמי בר

 7 חוטיבה לש לקש ףלא 14 דועו תורוכשמ לע לקש ףלא 69 הזש .לקש ףלא

 8-ל 18 יןב לקש ףלא 100-ב טעמכ םכתסמ הכול ךסב הזו ,תונוש תואצוהו

19. 9 

 10 דיקפתל יתסנכנש הז הזה רבדה ךותב חינמ ינא יזכרמ ףיעס 'א זא .יקוא :מר ערן שוורץ

 11 ךילהתב תוחפל יתסינכ ינפל תמיוסמ הפוקת ,ל"כנמ ילב הייתה הרבחה

 12 ,והשפיא הז זא ,םינוימה לש

 13 .יוטיב ידיל אב רמוא התא  דן:מר עידן למ

 14 ףסוא הז ראשה לכו .רבסההמ קלח הז זא .יוטיב ידיל אב םתסה ןמ זא מר ערן שוורץ:

 15  .םינטק רתוי םיפיעס לש

 16 מיליון 58 ,מיליון 60 לש חוורה וישכעש רמוא הז דספה תרתי מיליון 58-ה  מר ירון גדות:

 17 ,לקש

 18  ,לודגב מר ערן שוורץ:

 19 ?הפוקת הזיא ?רמגנ הז יתמ  ן גדות:מר ירו

 20 ,דועב הנשל לקש מיליון לש בצקה יפל מר ערן שוורץ:

 21 .רבכ הפ היהנ אל ונלוכ :רנלק אחגמר 

 22  ,הנווכ ונל ןיא מר ערן שוורץ:

 23 )מדברים ביחד(

 24 םייתסה אל הז ?ןוכנ ,עגרכ הריסמ לש םייפוס םיכילהתב תאצמנ הירלגה מר דני לביא:

 25 .ירמגל

 26 .קדבה תנש ךותב תאצמנ איה .המייתסה איה מר ערן שוורץ:

 27 .קדבה תנש מר דני לביא:

 28 .ןכ מר ערן שוורץ:
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 1  .יקוא מר דני לביא:

 2 תאז דבלמ רמואו ולש םואנ לכ רמוג היה אוהש ןקזה וטאק לע םירפסמ  ן:קיי בלמר רונ

 3 ינא ,דימת רמואי נאש המ דיגא ינא זא וגתרק תא סורהל שיש רובס ינא

 4 םירזתה ךותמ הנשב םכלש תוסנכהה לש ליהמתה לע לכתסנ םאש בשוח

 5 םיידיתע הסנכה יקיפא תריציב םויה לכ םיקוסע אל םתאש הז  םכלש

 6 היהש םירבדב אל םיקסעתמ םתא .הלקת טושפ הז (רורב אל) יהלעירי

 7  .םכלש העשייה לש דקומה תויהל ךירצ

 8 םייעוציב םיכילהתמ הז ובורב הלאה לקש מיליון 28-ה ,םכלש םירזתה 

 9 תדיחי תויהל יסחי ןורתי םוש םכל ןיאש םיטקיורפ םכל ולעה טושפש

 10 םתא יכ קיפא הזיא רצייל ידכ הלאה םיטקיורפה לע הרקבו חוקיפ

 11 דבוכ זכרמה לכ תא תונשל ךירצו .הזה העניין לע ןופוקה תא םיחלגמ

 12 ,חטבש ריבסי...  2020 ח"ודב תאהזה נשה ,האבה הנשב ךירצ התא .הזה

 13 ילוא הפ הנורוק תא ריכזהל היה רוסא רפס יתב לע םדוק .הנורוק שי

 14 בצמ הפ גיצמ התא ,אירב אל טושפ הז הנותחתה הרושב בלא .רתומ היהי

 15 לבא הייריעל רחא והשמ הזיא תתל הרומא הייתה איהש הרבח לש

 16 םוש ךל ןיא הלא טקייורפ לע חוקיפ תרזעב וא ץיק יצופיש םע תקסעתמ

 17 תא אורקל עדיי ילואש סדנהמ יבהל םיקבאנ ונחנא וישכע .יסחי ןורתיי

 18 םוקמל הזה טפישה תא ושעת ואוב זא .הלאכ םיכמסמ רצייל , םירבדה

 19 לש דבוכה זכרמש תויהל לוכי אל .וב תבשל םיכירצ תמאב םתאש

 20 ,הדובע רציימ אוהש והשמב םיקסעתמ םתאש הזכ אוה םכלש ביצקתה

 21 .יפוי ,רדסב

 22 ימעטל לבא רמוא התאש המ תא ןיבמ ינא 'א .סחייתהל הצי רונא מר ערן שוורץ:

 23 המורתה לש םיאשונה יבגל 'א .תוקיודמ אל הלאה תורימאה ,םוקמה

 24 ונחנאש הדבועה םצעמ המורת םהל שיש בשוח יאדוי בואנ ונלש תלוכיהו

 25 חשטב םיאצמנו הציפק םינתונ ,םיטקיורפה לכ דיל וישכעו ןאכ םיאצמנ

 26  ,תאזה ריעה ךותב םייח ונחנא ,םיקדוב ,ןמזה לכ

 27 הריכמו הכול לע תטלושו ןאכ תאצמנ העירייה לש הסדנהה תקלחמ םג  מר רוני בלקין:

 28  .ףוסה דעו הלחתהמ הלאה םיטקיורפה תא
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 1 .הזה רשקהב הדובע םישוע םה םגו ,ןוכנ ר ערן שוורץ:מ

 2 .הז תא תושעל םיכירצ םה ,םה םג אל  מר רוני בלקין:

 3 ונחנא הכול ךסבו ונלצא בשוי לטנהמ קלחו םש בשוי לטנהמ קלחו מר ערן שוורץ:

 4 ,דחיב םג ןיוצמ םידבוע

 5 עוצקמה ילעב םה ,הזב קלחתהל םיכירצ אל םתא העניין קוידב הז  מר רוני בלקין:

 6 הז יכ הילע חקפלו המיאתמ לוהינ תרבח תחקל םג םיעדוי םה ,םוחתב

 7 תויהל םיכירצו הלחתהמ טקיורפה תא םיריכמ םה ,םהלש עוצקמה

 8 הבוגב םידומעהש קודביש ךכ רחא קדבב ללוכ ףוסב וילע םיארחא

 9 הרבחה אל .רשונ אל חיטהשו םיאתמה הבוגב תורונמהו םיאתמה

 10 שמח ,המידק םייתנש וישכע לכתסהל הכירצ תילכלכה הרבחה ,תילכלכה

 11  .תאזה לעירייה ףסכ הפ םירציימ ךיא המידק םינש שרע ,המידקים נש

 across the 12 ללכב לכתסמ התאשכ םג ןושאר רבד הלאה םירשקהב זא מר ערן שוורץ:

board  13 םירבדמ יתועמשמ דואמ חתנ הז תוילכלכ תורבח לע הנידמה לכב 

 14 קודבל רשפאו םייולג םהש םירבד הז ,ללכב תוליעפה ךותב םישוע םהש

 15 .דחא רבד הז .םתוא אדוולו םתוא

 16 ךרע רצייל רשפא םהבש תומוקמב םילעופ ןכ ונחנא הלאה םירבדהמ ץוח 

 17 ,םירחאו הלאכ םימעטמ תוחלצה ונגצה םלוכב אל .הזה העניין תבוטל

 18 טולישו תסונכה תלדהג לש םירשקהב םילודג דואמ םיצמאמ ושענ לבא

 19 הנעיט תודמע תסנכהל ךילהת ךותב וישכע םילעופ ונחנאו .תוצוח

 20 לבא ,תובורקה ניםש המכב חוור רוקמ חרכהב אל הז ,םיילמשח םיבכרל

 21 .לאיצנטופ םהל שי ,תידיתע

 22 לש םירבדב םג םויה םירבדמ ונחנא ,ןתינש המכ ףוחדל םיסנמ ונחנא 

 23 תויוכז םהל שיש ,םימייקש ,םיחבשומ םהש ילב םידמועש ריע יסכנ

 24 םתוא חיבשהלו םתוא םדקל תוסנל ידכ הזה גוסהמ םירבד ,םירוגמל

 25 תבוטל ןורחאה עובשה לש םינוידמ םג .תרחא הקסעב וא תאזכ הקסעב

 26  .העניין

 27 ושענ אלש תובוחר תרואתו תיטגרנא תולעייתה לש םיכילהתה תא ונמזי 

 28 ןוכסח לקש מיליון 2 ,מיליון 1.5 רצייל הלוכיש הסנכה תאז ,םויה דע
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 1 .הלאה םירשקהב הביבסה תוכיאל המורתה לע רבדמ אל ינא .תואצוהב

 2 תייגוסל עגרכ םיניתממ ונחנא ,ןחלושל ונאבה ונחנאש םירבד הכול הז

 3 .הלאה תויוליעפה לכ םע םינכומ ונחנאו הזה ביכרב ןומימה

 4 תלדגהל םירושקש הלאה םירבדה לכ תא םימדקמ ונחנאש ןמזב וישכע 

 5 תוכרעמו תיטגרנא תולעייתהו םירחא תורוקממו טולישמ םיחוור

 6 ףסכ תושעל םגו הקורי היגרנא רצייל םג ידכ םיקדוב ונחנאש תויראלוס

 7 ונלש המורת םע םג םתוא בלשל םילוכי ונחנהדברים האלה, אמ ךרדה לע

 8  ה.זה העניין תבוטל תולילג טקיורפ לש הקזח הפיחד םע םגו חותיפל

 9 ,םיידיתע םיחוור לאיצנטופ תניחבמ ריעה לש 1 'סמ טקיורפה ,סכנ אוה 

 10 םירבד םה הלאה םירבדה לכ ,ריעה תבוטל םיחוור לש רשקהה ופורפא

 11 אל המורת ןאכ שיש בשוחי נאו .הזה ךילהתה ךותב ליבקמב םישענש

 12 םיקלחו התוא םיאור ןכ קלח ילוא ,התוא םיאור אלש לבח .תלטובמ

 13  .ךרדב םיענכושמ תוחפל ונחנא לבא ,תוחפ םירחא

 14 דיגת הפ בשנש הנש הזיאב ,יתמ הארנ .הארנ אוב ,םכילע החכוהה תבוח  :מר רוני בלקין

 15  .אציו ונלדתשה הנה אלא אצי אל לבא ונלדתשה אל

 16 הסינכ ירחא 2019 תנש ,תאזה הנשב םג .אציו ונלדתשה בגא ךרד ונחנא מר ערן שוורץ:

 17  ,ךילהתל

 18 םינש 5 לש הסירפ לע תיטגרנא תולעייתהמ לקש מיליון 1.5 תושעל ליבשב  מר רוני בלקין:

 19 ןומימ תורוקמ תאיצמב םיקסעתמ ,רופיס םירפסמו הפ םיבשוי וישכעו

 20 ,המש יתייהי נא םג ,יטרפה קושב תייה .ונ ,יניצר אל הז הזה יןלעני

 21 .הלאכ תבוושת תתל לוכיא ל התא האלה םיבצקב

 22 .פאטרטס לע ומכ תאזה הרבחה לע לכתסהל ךירצ ,ינור  יב:מר צחי שר

 23 התמקה תא רבד לש ופוסב ונרעצל החיכוה אל דוע הרבחה םויה דע  :מר עידן למדן

 24 ןוירוטקרידה םע םג ,והשזיא שי ,התוא ונחתפשכ תונוצר ונל ויה .שדחמ

 25  ,שדחה

 26 .תצקו הנש ,הנש תב הרבחה :דלפ דיברמר 

 27 רתוי המגמ יש איזושהי זא שדחה ל"כנמה םע םגו םישדחה םירבחה םע  :דן למדןמר עי

 28 ילב ןואפק לש טעמכ םייתנש דוע םג ירחאו תמשרתמו תיארנ הבוט
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 1 דוע םצעב רמוא ינורש המ הזו ,ונלחתה אל דוע ,ןכ לבא .היה םגש ל"כנמ

 2 דוע רצייל תולוכיו הזה רבדב תומולגה תולוכיה תא תוצמל ונלחתה אל

 3 םירבד וא העירייה םיריבעמש ןיפיט ןיפיטה קר אלו םכלש תודובע

 4 םיכירצ םתאו ךרד תמייק דוע .םירחאו הלאכ םיפגאמ ונאצוה ונחנאש

 5  .רמוא אוהש המ ןיבמ ינא הזו .התיא ךישמהל

 6 .זוחא האמ ורץ:מר ערן שו

 7 ףוסב ףוסבש בשוח ינאו הזה רשקהב הפ יירבח ירבד לע קלוח ינא .בוט מר גיא קלנר:

 8 תא םינחוב הז יפלו אשונל הדנ'גא יהשוזיא םע םיעיגמ םישנא הארנכ

 9 המכמ תרחא הפיטה ז לע לכתסמי נא לבא ,ימיטיגל ןבומכ הזש תואיצמה

 10 .םימעט

 11 טעמכ ,11 ןיבש לופיטל תרבוע תילכלכ הרבחש לכ םדוק ןושארה םעטה 

 12 הילא תרבעומש תוליעפ לע הז םא םג לקש מיליון 28-ל לקש מיליון 12

 13 להנל ,תוליעפה תא טולקל תלוכי הל שיש רמוא הז הלש םילעבה ףקותמ

 14 תילטקיורפו  תיביצקתו תיעוצקמ הניחבמ התוא ליכהל ,תוליעפה תא

 15 .דחא .תומדקתזאת הו

 16 לש תינוריע הרבח ונלש הרקמב ,ירוביצ ףוג לש תילכלכ הרבח ,םייתש 

 17 לש תוינוריע תורבח .הפ קר אצמוהש רוצי אל איה ןורשה תמר תייריע

 18 לוהינב תימוקמה תושרה לש ימדק ץר תויהל ןדיקפת תוימוקמ תויושר

 19 תויוכיא ילעב ,רתוי םיריהמ ,רתוי םייטלתא תויהל ,םוזייב ,םיטקיורפ

 20 .םהילא סנכיהל עגרכ הצור אלי נאש םיפסונ םיטנמלאו הדובעה יבצקב

 21 רומג רדסב הזו הזה רשקהבל גלגה תאו נאצמה אל ,ינויגה הז ,לבוקמ הז

 22 .לבקמי נא מה ןכ ידגאי נאף כית .זהה רשקהב לגלגה תאו נאצמה אלש

 23 

 24 הרוצב עצבל תעדויש ,הריהמ ,תיטלתא ,המכח עורז םיקהל ןוצר הפ שי 

 25 ינוריעה ןונגנמה ךותמ ךירצ אלש תומוקמב םילטנ דירוהל ,תיתוכיא

 26 שי ,האלמה סוכ יצחה לש דצב לכ םדוק זא .ךירצש ומכ הז תא תושעלו

 27 .וןשאר רבד הז .הילע ךרבלו התוא תוארל ךירצ האלמ סוכ יצח הפ

 28 םיעיגמש םישנא םע וזכש התויהב תילכלכ הרבחש םיכסמ ינא ,ינש רבד 
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 1 תא ורשפאי תשהיכולוכ בחרתהל טאל טאל ךירצש תווצו יטרפה רזגמהמ

 2 םיטקיורפה לוהינל רבעמ םג לכתסהל הכירצ ,תיביצקתה המרבה ז

 3 ,תיביצקתה תיתשתה לש סיסבה לעו מהעירייה הילא םירבעומש

 4 ליחתהל קמועו ריוא רתוי תצק הל םינתונש תילנוסרפהו תילוהינה

 5  .רומגר דסב הזו ,םידדצל רתויו קוחר רתוי לכתסהל

 6 הרוק הז ,2021 ,2020 לש אבה stage-ה תויהל ךירצ הזש בשוח ינא 

 7 לש האמחהו םחלה בגאם הב םג לבא ,םירחא תומוקמ דואמ הברהב

 8 ףוסב ףוסב אצמנ תימוקמ תושר לש ,ינוריע ףוג לש תילכלכ הרבח

 9 םה ןאכמ .םיטקירופה םוזייב ,םיטקיורפה לוהינב הלאה תומוקמב

 10 אצמנ אל הזה רשקהבב ששוח ינאו םלועה לאוויר ועיגה םה ןאכמ ,ומקומ

 11 ייא.ןא.ידב ,הלש ייא.ןא.דיב הנוש ןורשה תמר לש תילכלכה הרבחה תא

 12  .זה לע ךרבמ ינאו םירחא תומוקממ הלש יסיסבה

 13 תא ונל שי .םיינוריע םידיגאת 30-ב תעפושמ תימוקמ תושר אל ונחנא 

 14 ,ולמנוע לכ הז .םינווגמב תויקלחו טרופסה תדוגא תאו תילכלכה הרבחה

 15 לע םיכסמ ינא .הזה רשקהב םיבאשמ זובזב הזיא הפ ןיא ,רומג רדסב הז

 16  .הזל ארקנ ךרדה עבר וא ךרדה עצמא

 17 ,השדח חור איבמ ןרעש בשוח ינא .בוט ךילהת אוה הרוקש ךילהתה 

 18 ייהירהע לש בביטחון הז תא םיאור ,םירפסמב הז תא םיאור ,תיעוצקמ

 19 היהיש בושחש טנמלא הז ,בושח רבד הזש ,וילא םיטקיורפה תא ריבעהל

 20 ינא הזה עטקב ,הנופצ 2021 ,2020-מש ןוכנ הזו .םימרוגה ינש ןיב רשקב

 21 לש תפסונה הלייפה עברב ךאי תאורלך ירצ, רמוא ינורש המל רבחתמ

 22 המרופטלפהש שגרוי תאמבש יכד תוליפע דעוו דועם ירציימ תוליעפה

 23 שהעירייה ריומקה שרגמל רחוצה מעבה תוכח חושלליודעת ם ג תאזה

 24 לא הםש ,יםיתריציו םפיסונ םימוחתמ תופדוע תוסנכה רציילו הריבמע

 25   .תלויעפה לש day by day-ב

 26 ?והשימ דוע מר אבי גרובר:

 27 לע תילילש וא תיבויח תרוקיב הברה הפ שי .והשמ דיגהל הצור ינא ,ןכ  ת:רון גדומר י

 28 רבח אצמנ אל הזה ןוירוטקרידבש היעב שי ,הזה ןוירוטקרידה
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 1 ןהש כול להיותי תונעמ ,תל הטענוכ .יקוח אל ,ןיקת אל ,היציזופוא

 2 .הזמ תועבונ

 3 ?הזמ מר גיא קלנר:

 4 .ןכ  מר ירון גדות:

 5 .רדסב  נטע זיו: ’גב

 6 תהיכול ,איה רבד לש ופוסב תילכלכה הרבחה .םיטפשמ ינש דיגא ינא י גרובר:מר אב

 7 המצע תילכלכה הרבחב םידבועש םישנאהמ דחא תרזגנ חילצהל הלש

 8 הזיאו םהל םינתונ ונחנא תולטמ הזיאב הצעומכ ונל שיש ץמואבו

 9  .ונלש עורז םה רבד לש ופוסב .םיריבעמ ונחנא תוירחא

 10 .השק דואמ דבועש םצמוצמ דואמ דואמ תווצ הז עגרכ םישנאה תניחבמ 

 11 ,תילכלכה הרבחה ןיבל הסדנהה ןיב תויורחת הפ השוע אל ינא םעפ דוע

 12 לכ םינתונ תמאב םהינשו םיבוטו םירדהנ םישנא שי םהינשבש בשוח ינא

 13 המ לכ תאזה היצנוטניאב הככ הנווכב הז תא רמוא ינאו םהל שיש המ

 14 הזו רדסב הזו ,דעו םיצור ארונ םגו השק ארונ ארונ םידבוע ,םהל שיש

 15  .םיהדמ הזו יעבט

 16  .רצחב הירוט םע הז השק דובעל יתלדג ינאש תומוקמב ,יבא  :ןיקלב ינורמר 

 17 רמוא ינא .השק דיקפת הז ריע שאר תויהל םא םילאוש המ עדוי התא מר אבי גרובר:

 18 םיקולב בוחסל בייח אל התא םימעפל לבא םיקולב בחוס אל ינא ,ןוכנ

 19 איה הדובעה זא תוירחא ןומה ךילע שישכ .השק היהת ךלש הדובעהש ידכ

 20 לךש המיתח לכל םיכחמו םילכתסמש םישנא ןומה ךל שישכ ,השק

 21 םהל היהי םאה יארחאש ימכ ךילע םילכתסמו ךילא םיאב יםשנאו

 22 איה תוריחאה זא טקירופהה יהי ךיאו טקיורפם הלה יהי אל וא טקיורפ

 23  .הפ קר רמגנ אלה זוה תאו קחול התאו הלדוג אורנ

 24 תועש הזיאבו עובש יפוסב תדבוע תסדנהמה המכ האור ינא ,בשוי ינא 

 25 ךל רמוא ינא זא ,השוע תילכלכה הרבחה המ םג עדוי ינאו םירבד הזיאבו

 26 בשוחי נאו הבוט הלימ הז לע םהל דיגהל הצור ןכ ינאו .השק םידבוע םהש

 27 רוגס הפו עוקת הפ לבקמ םעפ לכ ינא ונלש תובוחרה לע לכתסמש ימש

 28  .םידבועו םידבועו םידבוע יכ קר הז ,הז הפו
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 1 םישנא שיו ירוחאמ םישנא שי רבד לש ופוסב תאזה דהובעה לכ 

 2 הדובעה ךותב םה םייניצר המכ עדוי ינא ,תאזה העשייה תא םיליבומש

 3ם יצור םה המכו תאזה הדובעה תא םיחקול םה תוירחאב הכמות אזה

 4 תושעל ונל איבת ,דוע תושעל םיצור םה ,דוע םיצור תמאב תמאב םה ,דוע

 5 .הסדנהב םג ,תילכלכה הרבחב םכל םג ,הבוט הלימ תמאב עיגמו .דוע

 6 הצעומכ ונחנא זא םימוחת דועב םיליעפ ונתוא תוארל הצור התא םאו 

 7 הרבחל ןתינ ואוב ,ן"לדנ יסכנ שי ,הזה רבדל םיצימא תויהל םיכירצ

 8 םהב םישמתשמ ונחנא ךיא תוארל ,םתוא םסקמל ךיא תוארל תילכלכה

 9 ,םיבשוי טושפ םיסכנ ונל שי יכ ,םהב םישמתשמ לכ םדוק ,רתוי הרוצב

 10 .ריעה תבוטל תלעות םהמ קיפהלו אובל םיכירצ ונחנאו םשיושבי ותדש

 11 ,םש אצמנ ףסכהו ריעה תבוטל תלעות ,חוור רמוא אל הנווכב ינא

 12  .םש אצמנ לאיצנטופה

 13 תוחותפ תועקרק ןומה םע ץראב םיהדמ יכה םוקמב תאצמנש ריע ונחנא 

 14 הרבחה תניחבמ ימיטפוא דואמ אקווד ינא תאזה הניחבהמ ןכלו

 15 אקוודש בשוח ינאו .אוהש הפיאמ לגלגתהל ליחתהל הצור ,תילכלכה

 16ו לכוי םה םתיאש םירזת ותוא תא םהל םינתונ הלאה םיטקיורפה

 17 ינא םא תמועל םהלש קלחה רפס תיבה תא ןתונ התאש וליפא ,תושעל

 18 עיקשהל םתוא שמשי אוה רבד לש ופוסב ,ינוציח ףוגל ותוא ןתונ

 19  .חוורה תא ונל ףוסב וביניש םיטקיורפב

 20 ותוא הליבומ ,רפס תיבה תא הציברמ תילכלכה הרבחהשכ תאז הניחבמ 

 21 .תיבב ראשנש ףסכ הז ,ונלש םצעב הז הל היהי וליאכש םיחוורה םע זא

 22 יםשנא המש שי תמאבו .םיטקיורפ תושעל ולכוי םה הזה ףסכה םעו

 23 תושלע םילוכי ויהי םהש ידכ יםשנא דוע םהל תתל ךרטצנ ונחנאו םיבוט

 24 לכ םישנא ,יעוצקמ ךכ לכ תמאב ןוירוטקריד שיו הלאה םירבדה לכ תא

 25 ההובג יכה המרב רוביצ יגיצנ ,ןוירוטקרידב המש םיבשויש םייניצרך כ

 26 דואמם ישנאו ההובג דואמ המרב םה םינוידהו המש םיבשויש שיש

 27 ןורשה תמרל םורתל ןוצרממחויבות ומ תמאב ואבו המש םיבשוי םייניצר

 28 הברחה ביבס יםדבועש המשם ישנאה לכ ,הדובעהל כ לע הדות תמאבו
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 1 םג, םהבם יאג היהנשם ירבדה ברה דועו נל היהיש חוטב ינא ,תילכלכה

 2  .דהות .תילכלכה הרבחהמ

 3 

 4  הבוחה תבוועדו היציזופוא יגיצנ יונימ .8

 5 

 6 ,המישרה תא ארקא ינא .הבוח בוועדות היציזופוא יגיצנ יונימ אבה ףיעס רובר:מר אבי ג

 7 םג ןוחטב תדעו .ףסוותמ ןיקלב ינור ח"למ תדעו .התוא םכל ונצפה ונחנא

 8 הדעו .ףסוותמ תודג ןורי םיכרדב תוחיטב תדעו .ףסוותמ ןיקלב ינור ןכ

 9 םרכז תחצנה תדעו .סנכנ תודג ןורי ,תאצוי ןודד לבנע דליה דמעמ םודיקל

 10 ,אצוי איבל ינד ךוניח .סנכנ תודג ןורי ,אצידן למדן יוע רורט יחצרנ לש

 11 קבאמ .סנכנ תודג ןורי ,אצוי בירש יחצ הביבס תוכיא .סנכנ תודג ןורי

 12 י'צאב תיגור אלימומ .סנכנ תודג ןורי ,תאצוי רזייו תרבד םימסה עגנב

 13  .ףסוותמ תודג ןורי םירתא רומישו סנכנ תודג ןרוי ,תאצוי יבוקלא

 14 13-ב רבח רבכי נא ,הרבעש םעפב יתרמא רבכש המ דיגא ינא זא .ןכ  מר רוני בלקין:

 15 םורח יונימב אשונ ינא לזה רבעמ לבא .ןמז הזל אצומ ישוקב ינא ,תודעו

 16 תמאבש עוריא הזיא הפ היהישכ אליממש ךכ ,אבצב ריכב יד עובק

 17 םיצור םתא םא .חיגשהל לכוא אלי נא והביטחון ח"למה תא וכרטצי

 18 ןהשכ תובישיב תויהל ףטושב לדתשא ינא לוועדה ףיקשמכ סנכא ינאש

 19רציני ולא  אל טושפה ז בוועדה רבח היהאי נאש בייחתהל ינא ,תורוק

 20  .הפ היהא אל טושפי נא ,אלו ילשן מזה תניחבמא ל ,ילריא

 21 תעב םייקתמ אל הז ןמזה בור ,הלאה תודעוה לש הדובעה תא ריכמ ינא מר אבי גרובר:

 22 םיאתמ ןכ הזש בשוח ינלכן או .תישענש הנכה תדובע ןומה שיו המחלמ

 23 םורתת ,המש היהת ןכ ךלש ןויסינה לכו לךדע שכל הי םע התאש יואר ןכו

 24  .עדוי התאש המ לכמ ונל

 25 דיקפת ,ךלש דיקפת אל ,םיאולימב ןיידע תרשמ ינא םג ,הזל עדומ ינא 

 26 ,ךלש תולוכיהמו עדיהמ תונהיל םילוכי ונחנאש חוטב ינא לבא ,רחא

 27 תויהל לדתשא ינא .לוועדה ףיקשמ רותב ףרטצהל ןכומ ינא רמוא ינא ןכל  מר רוני בלקין:

 28 .ינויסינ תניחבמ לוכי ינאש המ לכ תא תתל ,תובישיה לכב
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 1  .רומג רדסב  לב:  מי ברמר ר

 2  .ילאיר אל בוועדה רבח תויהל  מר רוני בלקין:

 3  ,הפ ויהת אל םכינש .ךתוא יתלביק ינא  לב: מר רמי בר

 4  .ןוכנ הז םג מר אבי גרובר:

 5 הביטחון םוחתב הנש 30-מ הלעמל הלועפ םיפתשמ ינאו ינורו רחאמ  לב: מר רמי בר

 6 ,לארשי תנידמב

 7  .הבוח בוועדות םיפיקשמ ןתינ אלש תעד תווח שי ד מיכה בלום:”עו

 8 .רבח אוה ,ףיקשמ אל אוה מר אבי גרובר:

 9 .רבח אוה  מר רמי ברלב:

 10  .רדסב הז זא רבח אוה ה בלום:ד מיכ”עו

 11 ,חוכלא ב .לוכי אל ,םתא המ ונ ,תאזה בוועדה רבח תויהל לוכי אל ינא  מר רוני בלקין:

 12 .לוכי אל

 13 ךל רמוא ?רדסב .הלאה תלוועדו ינשה רבחה תא הנממ אל ינא ,ינור מר אבי גרובר:

 14  .יתימא

 15 .הנמת לא  מר רוני בלקין:

 16 עד? ב ימ מר אבי גרובר:

 17 .והשמ דיגהל םג הצור ינא ,עגר  דות:מר ירון ג

 18 .ןכ מר אבי גרובר:

 19 ךירצש רמואש קוח שי הרקמ לכב לבא ,בתכמ תלביקש תיאר םא עדוי אל  מר ירון גדות:

 20 ,תושר תודעו לע רבודמ הפ .םינוירוטקרידה לכב היציזופאו לש תורבח

 21 ,אל הז .םינוירוטקריד לע אל

 22  .תושר תודעו אל ,הבוח תודעו הז מר אבי גרובר:

 23 ירבח 3 ונחנא ,יתעיס סחי יפל יונימ שי ינש רבד .'א הז .הבוח תודעו  רון גדות:מר י

 24 ירבח סחי ותוא יפל תונמל ךירצ תושר בוועדות םג ,17 ךותמ היציזופוא

 25 אל ינאש שארמ עדוי התאשכ הבוח תודעו הפ איבמ התאש הז .היציזופוא

 26 ,ידיירג תא תמש אלש בוט ,ינור תא םשו יתוא םשו םהילא סנכיהל יתיצר

 27 םינוירוטקרידב םגו תושר בוועדות םג תונמל הבוחהמ ךתוא רטופ אל הז

 28 .היציזופואהמ םיגיצנ
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 1 ,תודעוה לכ תא ךל ןתונ אוהש בתכ ידיירג לבא לב: מר רמי בר

 2 .םינוירוטקריד לע יתרבידו תושר תודעו לע יתרביד  ת:מר ירון גדו

 3 ?דעב התא ,ינור ?יתארקהש המישרה דעב ימ מר אבי גרובר:

 4 ,דתבווע רבח תויהל הצור אל ינא יכ דעב תויהל לוכי אל ינא  מר רוני בלקין:

 5 .4 ,3 ,2 ,1 אבי גרובר: מר

 6 ?דעב היהא ינא ךיא  מר רוני בלקין:

 7סמכת וה .3 ?ענמנ ימ .3 ?דגנ ימ .דעב 6 ?ןוכנ יתרפס  ?ןוכנ .דעב 6 ?אל ?ינד אבי גרובר:מר 

 8  .תכמסוה ,וי'גרס

 9  .בוט אל השיגרמ איה ,הלצנתה עטנ ,יבא ן למדן:מר עיד

 10  .בוט שיגרתש מר אבי גרובר:

 11 

 12 בורב הבישיב הגצוהש המישרה הרשוא - הבוחה תבוועדו היציזופוא יגיצנ יונימ  החלטה:

 13  .םיענמנ 3 .דגנ 3 .דעב 6 :תולוק

 14 

 15  תונולת לע הנוממה ח"וד אשונב תרוקיב תדעו תוצלמהו תונקסמ ,םוכיס תגצה .9

 16  רוביצה

 17 

 18 םתמייק רבכ .ח"ודה תא ונגצה תמדופעם ק ,םתנד. תרוקיב תדעו 9 ףיעס י גרובר:מר אב

 19 ללכב לא יודע ינא .תרוקיב תדעומ תוצלמה ונילא םתרבעה רבכו הבישי

 20  ,יתרמא ,ח"וד םתנכה לבא הזה ןוידה תא םיבייח םא וליאכ ,םיבייח םא

 21 ,התאש תרמא יכ רהמ הז תא תושעל ונצר  מר רוני בלקין:

 22 ,ןויד הז לע םייקל קוח יפל םיבייחש חוטב אל ינא וליאכ רמוא ינא ,אל גרובר:מר אבי 

 23  .ותוא הלענ יתרמא תיצרו רחאמ לבא

 24 ח"ודב קוסעל םג ונלחתה זאמ רבכ ונחנא ,םירבדה ירקיע לע רובעא ינא  מר רוני בלקין:

 25 יכ רהמ רהמ ונישע הז תא לבא .2019 ח"וד לע ןושאר ןויד ונל היה ,לש

 26 .יםנכומ תאזה הבישיל עיגהל קיפסהל וניצר

 27 םגו ח"ודה לע ותיא יתרבע םג הבש םיסינ םע השיגפ יל הייתה תישאר זא 

 28 איצוה םיסינ ןכל ,בושח אוה טמרופהש בשוח ינא יכ טמרופב םג ונד



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 02.08.2020 ם מיו 19' סמ ן ייהמנ  מןיאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 95 

 1 םילהנמ ריצקת םע ח"ודה לש השדח הסרג ,לש השדח היסרו םצעב

 2-ה לש המירעה לכ םע םלוכ תא שיתהל אל ידכ ללכבש בשוח ינא .חיתפב

 3 הזכ ח"ודל ש החיתפבם ילהנמ ריצקת היהיש ןוכנ םידומע והשמו 60

 4  .שיגנש

 5 ירה קלוחמ ח"ודה ,קרפ לכ ףוסב םצעבו בוועדה וב ונד םגש ינשה רבדה 

 6 תשגדומ תרתוכ היהת קרפ לכ ףוסבש ,הנשמ יקרפ ,םיקרפ רפסמל

 7 תלצנתמ הפשב חסונמ אל ,רפסוממ רבכ היהי תחתמש המ לבא ,תוצלמה

 8 וא ךכ תושעל שי רמולכ ,השעת לאו השע לש חוסינב הצלמהה ןכות ,'וכו

 9 רבד הזש עוציב רמג ךיראת ;רמולכ ,ר"גת .תרחא תושעל רוסא

 10 אל הזש ימ וא העירייה תיל"כנמ י"ע אלוממ תויהל ךירצ ונתניחבמש

 11 ימ לכ זא .םינוקית ח"וד עוציב לע םצעב הרקבה תא תושעל ,הנוממ

 12ת א תושעל תופצל רשפא ןמז המכ ךות רמול לכוי יביטרפואה דצב קסועש

 13 .ןקותי הזה אשונהש הקידהב

 14 הרובס איה ימ תא םש אלמת םצעב תרוקיבה תדעו ונחנא .תוירחאו 

 15 ,הז לע ח"ודה תא תתלו הז תא עצבל םצעב ידכ תוירחאב תאשל ךירצש

 16 ל"כמנש גנילורבואה זיא תויהל ךירצשם יבשוח ונחנאש הפ ונבתכ םג לבא

 17 המ םושמ םא ,עוציב ח"ודה לע יארחא אלש ימ ,העירייה תיל"כנמ וא

 18 הז זא ןוגראו הנבמ תניחבמ הנוכנ אל איה ונלש הטלחההש םירובס םה

 19 ,ח"ודה תא םכל יתחלש בגא .הזה רבהד לע עיפשהל תמאב םוקמה

 20 ?הדעוה הז ונחנא מר אבי גרובר:

 21 ןוידל םדוק ונילא םיעיגמ תוח"ודה דימת ירה ,הנד איהשכ הדעוה יתרמא  מר רוני בלקין:

 22 ןוקיתל םצעב תוירחאב תאשל רומא םצעב ימ ץילמת הדעוה זאו םידקמ

 23 רובס םוי םויב תיביטרפוא הזב קסוע םצעבש ימ םא אלא ,יוקילה

 24 תא תושעל ךירצ הצעומה לש ןוגראהו הנבמ תניחבמ הביס יהשוזיאמש

 25 תוצלמה תוארל לק היהיש ינועבצ הז תא םכל יתישע בגא .תרחא זה

 26  .םודאב םירומח רתויכ םתוא וניארש םירבדו לוחכב

 27 תוליעפה ןיבל היזכרמכ דקומה ןיב דירפהל הז דקומב ןושארה אשונה 

 28 ילוא שי ,אל םהש םירבד ינש הז ,קסעה תא לבלבמש רבד הז דקומכ
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 1 ןופלט  ירוחאמ והשימ בשוי הצקב ףוסבש הז תניחבמ ןוימיד והשזיא

 2  .העניין תא לבלבמ הזה רבדהו

 3 אל הז ונתנבהל לכ םדוק .הרקבו בקעמה לש אשונל ונסנכנ וישכע 

 4 הז אוה ןדקומה תרמשמב וישכעש הזה עטקה םא תמרת אוזא .ןדקומה

 5 אל טושפ הז ,ןזכרמ םג אוה םא חטב ,הרקבה לע יארחא תויהל ךירצש

 6 הלש הלעפהה ילהונו תנווקמה תכרעמה הז הזה העניין לש בלה .דבוע

 7  .ךשמהב הזל עיגנ ונחנאו

 8 ,בוצק ןמזב תיטנוולרה הקלחמה י"ע הרגסנ אלו הלפוט אלש הינפ 

 9 אל תכרעמה .תיטנוולרה הקלחמל תפסונ הארתה הריבעמ אל תכרעמה

 10 אל הינפה ,הינפ םכל ונאצוה הארתה תרדשמו הקידב הזיא וישכע השוע

 11 הריבעמ תכרעמהש םג בצמ ןיא םצעבו .הז תא םתרגס אל םתאו הלפוט

 12ה זיאש ידכ הרגסנ אלו שהייתה הינפ רוביצה תוינפ לע הנוממל לשמל

 13 ,זהת אל ביקו תרמשמב היהש ןדקומ ותואל רבעמ תוירחא ול שי והשימ

 14  .שךמהב הרקבה את הזי רחא שהוע אהוו הלפוט לאש הינפ לבקמ

 15 יפואש םירובס ונחנאו העירייה ט"בק לש איה דקומה לע תוירחאה םויה 

 16 לש לועפתה יארחא תויהל ךירצש ימ םהב לופיטה יכרדו תוינפה תיברמ

 17  .לועפתה ל"כנמ הז ןדקומה לע יארחאכ הזה רבדה

 18 לש ופוסב יכ תינוריעה תכרעמה לש ןונכתל תויוכמסה תא רידגהל ךירצ 

 19 לש תונשוה תוקלחמה תא ליעפמ םירקמ דואמ הברהב הזה דקומה רבד

 20 ןתונ םג אוה םימעפל .'וכו םינגל ,האורבתל ,םימל עגונ הז יכ העירייה

 21 הזו שא יבכמ ,דוד ןגמ ומכ הצוחה םיאצוי םהש םירבד הז ,רחא תוריש

 22 הזה הנעמה תא תתל םיצור ונחנא יכ היואר תובתכתה תאז ,רומג רדסב

 23  .םורח יפוג ליעפמ אוהו הקוצמ הזיאב אצמנ אוהשכ חרזאל

 24 ,דקומה להנמל לועפתה ל"כנמס ןיב הז תא רידגהל ךירצ תויוכמסה זאו 

 25 .רוביצה תוינפ לע הנוממהו רחא ןוידב הזה בעניין סומע ונלצא היה אוה

 26 הפיאו יארחא ימ הזה שלושמה תא רידגהל ךירצש הוקלח יהשוזיא הפ שי

 27  .הרזגה תולובג

 28 לכ שי .דקומב תאצמנש תנווקמה תכרעמה איה םצעב תוינפה לכל רעשה 
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 1 שאר תכשלל וא תונפל תויורשפא וא םירשק ינימ לכ םילצנמש תוינפ ינימ

 2 לא תוניפה לכ תא רבד לש ופוסב בתנל ךירצ .הקלחמל תורישי וא ריעה

 3 היהתו תנווקמה תכרעמה ךותב היהי הזש ידכ מרתת אוזא ,הזה רעשה

 4 ,ןויע רשפאמ הז ירחא הסינכ רעשה יכ הזה לופיטה לכ לע הרקב תלוכי

 5  .הרקב רשפאמו ףודעת רשפאמ

 6 תיל"כנמל הפופכ איה ,רוביצה תוינפ לעונה ממ שי .רוביצה תוינפ 

 7 לועפתה ל"כנמס םע הלש קשממה תא רידגהל ךירצ לבא ,העירייה

 8 ,תא רידגהל וליפא ונחלצה אל ,איה םויה יכ ,הלש תויוכמסה תא רידגהלו

 9 הל ןיא ,םלוכ תא תלבקמש הלאה תוינפה לש תינרפס איה בוטה הרקמב

 10 .ורקים ירבדהש גואדל וא וב ףוזנל וליפא וא והשימ ליעפהל תוכמס םוש

 11 ריעה שאר תכשלמ תלבקמ איה םירבהד תא תלבקמ איהש תורוקמהו

 12 דקומהמ ,דרסבו נל הארנ הזו הכשלהמ הברה דירוהל ,רוגמ רדבס הזש

 13ם א ,טנטרנאיה רתלא סתנכנא יה .נטרטניאהר תאמו עיגשמ המ ינרויעה

 14 .ןתאו תספואא יה תונולת מהש שי

 15 הז הזה רבדה לש לעה תרטמש עיפומ הז הככו םירידגמ ונחנא םא וישכע 

 16 ןותנה בצמב ,םיבשותל תושרה ןיב רשקה קודיהו ינוריעה תורישה רופיש

 17זאת  .הזה בעניין םיכמות אל םימייקש םילהנהו תנווקמה תכרעמה

 18  .הזה תוריש רופישה תא תתל םצעב םירשפאמ אל אומרת

 19 ןיא .םירזוח םיעגפמו תורזוח תולקתל עדי סיסבכ יטסיטטס זוכיר ןיא 

 20 וא לועפתה ל"כנמס וא התיאו הקיטסיטטסה תא םיחקול ונחנאש בצמ

 21 ם,ירבדה לע םירבוע ,ולש םינמזה חולב דחא לכ ,םהינש וא דקומה להנמ

 22 ףכית ,תורזוח תוניפ ןהש תוינפ וא םיימעפו םעפ ונענ אלש תוינפ םיהזמ

 23 םירבד יכ תועובק תולקתכ םתוא םיהזמש םירבד וא םוקמ דועל עיגנ םג

 24  .םילוע םירבדה הנשה ךרואלש

 25 הינפ איה המ הפיצמ אל םצעב תכרעמה .תורזוח תוינפ ןיב תוליפכ שי 

 26 תוינפה תומכ ,יטסיטטסב תועט דחא ,םירבד ינש ףיצמ הז זאו תרזוח

 27 לבקמ אלש עוריא רמולכ ,הלקתכ רדגומש המ םיהזמ אל ינשה דצהו .'וכו

 28 .הנעמה תא
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 1 תוינפ לע הנוממה לא דקומה להנממ רובעל ךירצ ךילהתה ונמעטל 

 2 תפסונ הקידב התשענו התנענ אל הינפש ול ףיצת תכרעמה םא ,רוביצה

 3 תויהל ךהפ הז יכ רוביצה תוינפ לע הנוממל ךלוה רבכ הז זא הזה רבד לע

 4 .לועפתה ל"כנמסלו קדבנ אלש ימדיפא והשמ

 5 םיילועפתה םיכילהתה לע תיכראריהה תוכמסהש םינימאמ ונחנא לודגב 

 6 לועפתה ל"כנמס לצא תויהל הכירצ תוקלחמ דואמ הברה םיליעפמשכ

 7 הפ ךירצ םא קזח רתויה ףוגה איהש העירייה תיל"כנמ תא שי וילעמשכ

 8 .הרוק אל והשמ יכ תיכראריה תוכמס יהשוזיא ליעפהל

 9 יכ תונולתכ רבד לש ופוסב ורדגוהש תוינפ דיגנ אוב םצעבו תונולת 56 שי 

 10 רבד לש ופוסב םירפסמ לע םילכתסמ ונחנאו ,ולפוט אלו ונענ אל ןה

 11 תונולת 13-ו חוקיפו הינח אשונב תונולת 24 שי זא םילודהג םירפסמב

 12 אשונב םידקוממ תונולתהמ שילש ינשש רמוא הז לודגב ,האורבת אשונב

 13 .םירבדהמ זוחא 65 לעמ תירקיעה הסמה הז .חוקיפו הינח ,האורבת

 14 לש םימוחתב הז ואצמנו וקדבנש תוקדצומה תונולתה .תוקדצומ תונולת 

 15 תונולתה ןיב יתטיש ןוימד םייק .הפשא תקירז תוח"רואה ודובת ,ןויקינ

 16 שי הארנכ יכ םילהנה ןוקית לש רופיסה תא קודבל ךירצ ןכל ,תוקדצומה

 17י כ םיחרזאל םיקיפנמ ונחנאש הלאה לשמל תוח"ודה גוס םע היעב ונל

 18 שממ הזנימי פ גנילורבואב קדבנ הזשכ רבד לש ופוסבש םיאור ונחנא

 19 .תונולת לש םיוסמ יפוא ןייפאמ

 20 זוחא 73 ,שילש ינש ךרעבש םיאצומ ונחנא זא .דקומל תוינפה תרבעה ךרד 

 21 רבד אוה ירלולסה ןופלטה םויה יכ עיתפמ אל בגא .ןופלט תחישב םישענ

 22 ןכש המ .פאצוו תועצמאב תושענ זוחא 35-כ .הרוק הזו ןימז דואמ דואמ

 23 היהת הארנכש הז ,ונלצא ונלהינ ונחנאש החישהמ םג ופורפא ,ונל הארנ

 24 תאזה היצקילפאה ,חלצומ עניין הארנכ היה הז יכ פאצווב שומישב הילע

 25 חונו ןימז דואמ ילכ תנותנ פאצווה ךרד תונולת ריבעהל םצעב הפשראש

 26 רתוי היהיש זאת אומרת ,וכפהתי םילקשמהש םיפוצ ונחנאו חרזאל

 27 .פאצווה לש ילכב שומיש

 28 תוינפה תומכב זוחא 18 לש הילע 2019 ,2018 זאמ לש הילע שי כולה ךסב 
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 1 תוארל ךירצ לבא ,םינופ ןכש יבויח עניין הזב םיאור ונחנא .דקומל

 2 הארנו נחנאם א רמולכ .תאזכ הקיפסל דקומה תא םימיאתמ ונחנאש

 3 תוארל ךירצ הילע זוחא 20 ומכ והשמ ונל היהי םעפ דוע האבה הנשש

 4  .תומכב הילעב דומעל עדוי דקומהש

 5 םגו ינוגרא הנבמ םגו להונ םג תניחבמ דקומה תא רפשל הז ינשה דצהמו 

 6 ונחנא .תנווקמה תכרעמה תא ללוכ הזשכ הרקבו בקעמ ,הרשכהו ךורדת

 7  .עדימ סיסבו םינותנ זוכיר ,תנווקמה תכרעמל םעפ דוע םיוזרח

 8 לע לכתסיש והשימ .םירזוח םיעגפמו תולקת רזוח ינא םעפ דוע לשמל 

 9 המ תנווקמה תכרעמה ךותמ ןיעב האריו עובשל תחא הקיטסיטטסה

 10  .הלוע

 11 ויה זוחא 22 ,האורבת אשונב ויה זוחא 25 :רוביצה תוינפ לש טוריפה 

 12 60 לעמ םצעב .ףונו םינג אשונב תוינפהמ זוחא 14 ,הינחו ינוריע חוקיפ

 13 ונתניחבמ הזו הלאה תוקלחמה לש תוליעפב תודקוממ תוינפהמ זוחא

 14 הסמה ןה הלאה תוקלחמה זאת אומרת ,דוקימ שרוד הזש רמוא

 15  .תוינפה לש תקהבומ דואמהו תירקיעה

 16 ךירצ ,הקולח ונל ןיא .תוחותפ תוינפ 213 וראשנ 31.12-ב ,2019 תנש ףוסב 

 17 תוחותפ ןה םא תוהזל השקש ךכ ןהלש החיתפה דעומ יפל ,הז תא דיגהל

 18 םיעדוי אלו נחנא תזאת אומר .ויתסהמ דוע תוחותפ וא םיישדוח ,שדוח

 19 .תוחותפן ה תוחותפ וראשנש תויפיצפסה הלאה תוינפה ןמז המכ דיגהל

 20 ונחנאש המ הזו לבא .יקוא דיגנ זאו רבמצדמ ללכב ןתיברמש כול להיותי

 21 דעומ תא ןייצל ךירצ תוחותפה פניותבש הז תורעהה תחא ,םירמוא

 22 .קיתו שהומ הזש תוהמה תא ןיעל ץיפקי הזש ידכ הינפה תחיתפ

 23 הזש ונל רורבש םירבד הז תוחותפה תוינפהמ רכינק לח בגא ,ינשהר דבה 

 24 הז ,ריעה תוצוח ,םינבמ תקוזחת זאת אומרת .םיכורא הבוגת ינמז שרוד

 25 ,םינוטרק המכ ףוסאל בכרה זיא חולשל םילוכי אל םה אליממש םירבד

 26  .םידבכ רתוי הברה םירבד

 27 .תוחותפה תוינפב ףטוש לופיט ךשמה שיש תוארל ךירצש הז ינשה דצה 

 28 םיאצמנ ארקנש המ ןה עניין והשזיאמ הנש וצח ןהש ללגב אל זאת אומרת
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 1 הזיא שי רמולכ .השדח הנש ונחתפ יכ טיליד ונישע ,ונחתפו המוחל רבעמ

 2 .ףטוש לופיט לש ךשמה

 3 תא ונמיס ןכלו ונאצמ ונחנאש םייתייעב יכה ,םידבכ יכה םיפיעסהמ דחא 

 4 ינמז ועבקנ אל לכ םודק .תוינפב לופיטל ןקתה ינמז הז ,םודאב םג הז

 5 עובקל ךירצ .תויתשתו הירנירטו ,האורבת תוקלחמב תוינפב לופיטל ןקת

 6 תיתימא שמתשהל תרושפא תמאב ןיא ןקת ינמז ילב יכ ןקת ינמז

 7  .ונמצע תא קודבלו ךירצש ומכת אזה תכרעמב

 8 לבא ,םינתונ םהש םיתורישהמ קלחב ןקת ינמז לשמל שיש תוקלחמ שי 

 9 ךירצ ,המש םג ןקת ינמז ועבקנ אל םינתונ םהש םיתורישהמ קלחל

 10  .יםנתונם השם ינעמהי גוסל כל ןקתי נמז היהישו הדובעה תאם ילשהל

 11 רבכ ,ןקתה ןמזמ תגרח .יקוא רמולכ .תוגרוח תוינפ תארתה ןיא דקומב 

 12 רמואש ןמיס והשזיא הציפקמ אל תנווקמה תכרעמה שיש תומוקמב

 13 ךירצ היה םימ דיגנ ,עדוי אל ,ןקתה ןמז תחת התנענ אל תאזה הינפה

 14 קינזהל ךירצ היהש המ תיעיברה העשב רבכ ונחנא ,תועש 3 ךות תונעל

 15 .הלעמ יפלכ הז תא

 16 תכרעמה תא רפשל ךירצ .ןקתמ תוגיות החורנפ לע זכרמ ח"וד ןיאו 

 17 ,רקובב רזח ,תיבב היה דקומה להנמ ןינעה תבוטל ,דקומה לש תנווקמה

 18 תוינפ לש הזכ זכרמ ח"וד הזיא ול שי רשעב ,תרמשמל הנומשב סנכנ

 19 םג האלה ספטל לוכי הז ,הז ירחא .הז תא האור רבכ אוה ,תוגרוח

 20  .הז תא האורש והשימ ,לועפתה ל"כנמסל

 21 הרקבו חוקיפ תלוכי ןיא תמאבש הזה מהעניין םיאור ונחנאש המ לכ 

 22 ,לע תאזה תפסותה תא ןיאש עגרב זאת אומרת .רוביצה תוינפ לע הליעי

 23 הז .רמגנ הז הזב תנווקמה תכרעמה רעש ךרד םרזומ כולשה רבכ החנהב

 24  .הזמ רתוי אל ,הכול הזו ןמוי תויהל ךפה

 25 טעמכ זא .םיירקיעה םירבדה תא קר ונחקל ,םומינימב לופיטה ינמז 

 26 זוחא 4 טעמכ הז .םימי 60 דע 7 לש הנעמ ןמז ולביק תוינפ 1,955 ,2,000

 27 לבקל ליבשב ידמ ךורא יטסיטטסה ךתחה הפ דיגהל ךירצ .תוינפה ךסמ

 28 אלם ג .ןיבהל ליבשב ידמ הלודג הרשמ הז םימי 60-ל 7 ןיב ,הבוט הנומת
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 1 .עובשל ואם יישדוח לש ןמז קרפל תובורק רתוי תוינפהמ המכ ונל רורב

 2 ךות הנעמ ולביק תוינפ 5,142 ,זוחא 10.1 טעמכש דיגהל ךירצש המ לבא 

 3 םימי 60-מ רתוי חקול הזש ריבס אל ונל הארנ הז ,םימי 160 לש ןמז קרפ

 4 המ ,תויפנ הז המ ,םינותנה תא קודבל םיכירצ ונחנאש םעפ דוע רמוא הזו

 5 םצעב ונחנאש הז לע דיעמ הז רמולכ .הרקב איה המו תורזוח תוינפ הז

 6 הז זאו תרוזוח תוינפ לש רופיסב אל ,תוינפ לש רופיסב אל םיטלוש אל

 7 םצעב ונלר שפאתש הרקבה לע אלו הקיטסיטטסה תא םיצעמ םימעפל

 8 .תורזוח תוינפלו א הלאה םימי תומכל עיגנש ילב התוא רוגסל

 9 ןייצמ תוינפה לש ןטק דואמ זוחא לכ םדוק .תורזוח תוינפ וישכעו 

 10 שי םאה הינפה תא קדוב התאשכ תרמואאת ז .תרזוח הינפב רבודמהש

 11 דואמ זוחאב .תרזוח הינפ תאז רמואש הזכ ןוקייא והשזיא ,ןויצ והשזיא

 12 דועשה מ תושחד תוינפכ תומשרנ תורזוחה תוינפה תיברמו .הרוק הז ןטק

 13 ותוא אושה והשמ לע שער דוע סינכמ הז יכ תכרעמה תא םטמטמ םעפ

 14  .הזת א רקבל םילגוסמ אלו נחנא ,הרקבה לע דיעמ ינש דצמו רבד

 15 ןמסלו רתאל הכירצ תנווקמה תכרעמה ,דחא :הככ םה ונלש תוצלמהה 

 16 שיש ונל תוכומס תויריעב תויצקילפא המכ םג וניאר ונחנא .תורזוח תוינפ

 17 םילבקמשכ ארקנש המן ומיה ךותב עיפומ הז זאת אומרת ,שארמ הז תא

 18  .הינפה תא

 19 הארתה תנווקמה תכרעמה תועצמאב ריזחהל הכירצ תרזוח הינפ 

 20 וא ןקתה ןמזמ גרח הזו היה רמולכ .הרקבהו בקעמה תכרעמל הליבקמ

 21 תליחתל ,תוילגעמל הרזח רוזחל ךירצ הז תרזוח הינפ תויהל ךפה

 22 םיקדוב ונחנא זאו תרזוח הינפכ ההוזיה זה רבדהש ידכ לגעמה ,תכרעמה

 23 לע דיעמ עםעוד פ ,בוט לפוט אל לפוטם א .לפוט אל ,לפוט ןכ ונמצע תא

 24 אל איה תכרעמה יכ ,ינוריעה דקומה םע תכרעמה תא רפשל ךירצש ךכ

 25 אלא הזמ רתוי רתשפאמ אל איה ,ןמוי קר תנתונ איה ,תלשובמ קיפסמ

 26 ןובשח ונישע ,םוי לכ םבליקמש תואמה לכת א םיחקול םעפ דוע ןכ םא

 27 הרוצב םהילע םירבוע וישכעו ,הלאה םירפסמב םויב 150 לעמ הזש

 28  .םש תויהל םיכירצ אל ונחנא ,תיפיזיס
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 1  .תורזוחה תוינפל קר דקומ תושעל ךירצ  מר רביד פלד:

 2 תיצחמב .בושמ תלבקו תוינפ תריגס .מעניין ארונ רבד דוע .האלה  מר רוני בלקין:

 3 איה המל רבסהה וא הביסה הינפה דצל עיפומ אל לכ םדוק תוינפהמ

 4 הנופמה בושמ חקלנ ףלא 150 ךותמ תוינפ 6-ב קר .הרגסנ איה .הרגסנ

 5 .לפוט הז ךיא זאת אומרת .הינפב לופיטה ביטל סחיב

 6 ?ונע אלו וחלש וא בושמ חקלנ הז  מר עידן למדן:

 7 ,בושמ עיפומ תכרעמה ךותבשכ ,לא יודע ינא .בושמ עיפומש ,בושמ חקלנ  וני בלקין:מר ר

 8 ,םדוק זה תא דיגהל יתיצר אל ינא ,לשמלי נא .הז תא םזי חרזאה םא ןיב

 9 בוחרב ילצאשו ל דיגהל ,ינב קושב היה ,ול דיגהל םינורש ר"ויל יתרשקתה

 10 איבהל חילצה אל ילש ןבה וליפא ,ופאשו םינורש לש תודובעה תא םישוע

 11 ,ול דיגלה יתרשקתה .רידנ עוריא הז .םילעופ המשל

 12 ,ונפ םאה םיעדוי אל ונחנא לבא  מר עידן למדן:

 13 ,הפיחדב וא הכישמב היה הז םא לא יודע ינא .אל וא ונפ םא לא יודע ינא  ן:בלקיוני מר ר

 14 תוקלחמה וא םיפגאה הככ תחא םעפ הז הרוקש המ לבא .לא יודע

 15 הינפה םא .לפטמה ףגאה י"ע תישענ ללכב הריגסה .םמצעב םירגוס

 16 לע הנוממש ימ אלו םירגוסש הלא םה ,בויבה וא םימה ףגאל דיגנ העיגה

 17 .רגסנ אל הזה לגעמה םצעב זא ,בקעמו הרקב

 18 .בוט אל ,ב יותרוט ,לופיטה תוכיא יבגל הנמיהמ הנומת לבקל רשפא יא 

 19 יתרבעש חוויה ,ןורחאה ישיש םוימ והשמ לע רופיס םכל רפסל לוכי ינאו

 20 חוטב יתייה ינא ,רופיסמ ליחתה הז ,השרומב בוחרב חרזא שוגפלמ הככ

 21  .ילע קחוצ אהוש

 22 ,דקומב הינפ תטילק לולסמ הפ שי ,ךילהת והשזיא םייקל ךירצ וישכע 

 23 הנעמ תלבק .תנווקמה תכרעמל הסנכה הז ,תיטנוולרה הקלחמל הרבעה

 24 ךירצ והשימ .לפוט אל ,לפוט ,ןקות אל ,ןקות חטשהמ וא הקלחמהמ

 25 ןקתה ינמזמו נגרחש וא הנעמ שיש וא הרטמל הרזח .הז לע יארחא תויהל

 26 אל ,דקומה להנמ כול להיותי הז ,טילחנ אלש ימ ,הנוממ יארחא סנכנ זאו

 27 תלבק רחאל זאו ל"כנמסה וא רוביצה תוינפ לע יארחא וא ,ןדקומה

 28 הז .הינפה תא חתפש ימ בשותל הרזח ,הלקתה ןוקיתו לופיט לע רושיא
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 1 תכרמעה תועצמאב ל להיותכויה ז ,דקומה תועצמאב כול להיותי

 2 .הזה בושמה תא לבקל ידכ ,הלא משנ ,פאצוו תועצמאב ,תנווקמה

 3 ינתונ םה םיפוג הברהש תוירחסמ תויצקילפאב םג הז תא וניארו 

 4 ךילא םיחלוש םלומ הלועפ הזיא השוע התאש ירחאש רחסמ וא םיתוריש

SMS 5  .הרק הז ךיא תולאש שולש הזיא לע בושמל השקב םע 

 6 םויקל תיעובש לועפת תבישי םייקל ךירצ ונמעטל .תועובק לועפת תובישי 

 7 תכרעמה תרציימש ףיצמה ח"ודה תא ךל שי םאש ,בקעמו הרקב

 8 תא תקדוב איהו תאזה הבישיל סיסבה תויהל הלוכי איה תנווקמה

 9 ונל .רוביצה תוינפל הנעמה תוכיא לע הרקבו בקעמ השעו םצעב ,תוכיאה

 10 ליהנמ לומ לא זה תא להנל ךירצ לועפתה ל"כנמסש יעבט נראה באופן

 11 תויהלר ומא הז .עובק טמרופבו םימורופב תויטנוולרה תוקלחמה

 12  .תאזכ המר והשזיא

 13 הארנ ,קפיכה לע תיל"כנמהו א ל"כנמה דעה ז תא ךושמל םיצור םתא םא 

 14 ידמ ליבשב קר הזל סנכיהה לכירצ איהש כול להיותי .רתוימ סמעו ונל

 15 בשוחי נא לבא .םש אצמנש לדוגר תויה דודה איה יכ שארב תתל םעפ

 16 ל"כנמס ,הזה םלועה ךותבם ה הלאהם ריבדה בור תילועפת תיניינעש

 17 ליעפהלי דכ ריכב קיפסמ תויהלוה ז תא תושעל לגוסמ תוהילך ירצ לועפת

 18 .תוקלחמה תא

 19ניות פ סטאטוס לע בקעמ םויק רשפאל םג תוכירצ לועפתה תובישי 

 20 ןיב םואיתו הדובע יקשממ רופיש לעו ת של המענההאיכו לע רובהצי

 21 ןיב םואיתה אשונב לשמל םילפונ םירבדהמ קלח יכ ,תוקלחמה

 22  .הינפה הולינל תוקלחמה

 23 ךרוא לכל הככ רמוא ינאש המ ,ונרמאש המל םעפ דוע רזוח ינא .תונשדח 

 24 הזו ,בשותה םע קשממה תא םאתל ךירצ .ינשה טוחכ ברוע הזו ךרדה

 25 תרשפאמש המרופטלפ תויהל ךירצ ,היצקילפאה לש המרופטלפה רמוא

 26  .תורישה ןתמו תיטסיטטס הניחב תרשפאמש ,בקעמ םויק

 27 והשזיא םיקהל ךירצ ,הזה העניין תא שיגדה דואמ ןורוד לאכימו ונרעצל 

 28 דצהמ בושחמה תא םגו דחא דצמ לועפתה תוקלחמ תא םג וב היהיש תווצ
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 1 תא םיחקולו נחנא ךיאו תושעאפשר ל המ ןחבי םצעבש תנמ לע ינשה

 2 תמאב איהש התאו אהבילו התוא בייטלו דיב םויה ונל שיש היצקילפאה

 3 .הזל הנעמ ןתית

 4 הזו םיבאשמ תעקשהבותר יקר י רבד אוהש רבד דוע הלעה ןורוד לאכימ 

 5 ,תויתרבחה תותשרב הרוקש מה לע םירוטינומ תושעל .רוטינ עוציב

 6 תהולז ה,ינפ תויהל ךפוה הזש ינפל דוע תוזהכדי אולי ל ,קובסייפ לשמל

 7 לע יםרקטמם שינאהה פאי ר,ויבצה לש יארטוקה תא הז אל הפשב ,תא

 8 חשיה בקעם ילעום שייוקיל םשמף וסאלם צבע זאו הלאכ יםרבד

 9 .הקלתת ויהל ךפהו זהש ינפל הנעמ םהל תתל ילואוך כר מאנ ירוביצה

 10 תא רפשל שיש איה רורהבה הנומתבעצם הש םירמוא ונחנא םוקמ לכמ 

 11 רבדה לע .קיפסי אל הזל בא .העירייה תדבוע התיאש תנווקמה תכרעמה

 12 יכ םיעדכון נוהלו תויופיפכ ,ינוגרא הנבמ םויק לש המוקה תא שי הזה

 13 ,היעהב תא רותפת אל דבל תנווקמה תכרעמה הזה רבדה תא היהיש ילב

 14 תא לעיילו רפשל ילוא חילצנ ונחנא הזה רבהד תאם ג השענ ונחנא םא קר

 15 תא השעת אל הדבל תנווקמה תכרעמה יכ הרקבהו עוציבה לש תוכיאה

 16 הו.ז זה.

 17 רצק דואמ םינמז חולב תאמבש הדעוה ירבחל הדותב םייסל הצור ינאו 

 18 לכונש ידכ האילמה י"ע םייעובש ינפל םהילע הלטוהש המישמל ומתרנ

 19  .םויה רבכ הז תא איבהל

 20 .ונממ דמלנו וילע רובענ תמאב ונחנא ,יוארו יניצר ח"וד .הבר הדות מר אבי גרובר:

 21 חתפא אל ינא ,םעפ דוע הנטק הרעה קר .תורעה הפ שיו הדובע הפ התשענ

 22 ,לועפתה ל"כנמסל תופיפכה לש תאזה הלאשל וןיד ידמ רתוי וישכע הפ

 23 ,לועפתנכ"ל המסמשהו מ וא ריעהל הצרו ינאש םוקמ ךותמ אל םעפ דועו

 24ט עמכה ז םאה ,דקוהמ תא האור התא ךיא לש הסיפת לש ןינע תצק הז

 25 הברה והשמו א העירייהל ש תוליעפה ךותב הזה םוחתב קסעתמרק ו

 26 אוה ול וףפכ דוקהמש ם מיא טילחהל ךירצ םאתהב זאו בחר רתוי

 27 ,לועפת ל"כנמס

 28 ,ט"בקה תא ונשגפ רבכ זא 2019 לש ח"ודה תא םישוע רבכ ונחנא ,הארת  מר רוני בלקין:
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 1  .םייפנכה תא ביחרמ אוה ,רדסב

 2 קשממה אוה דקומה .אקווד ןוחטב לש לעניין אל ,רתוי האור ינא אקווד ובר:מר אבי גר

 3 .תוריש איה יתניחבמ הלימה ת אומרתזא ,םיבשותה תא שגופ דואמש

 4 ,יםדבוע ונחנא ,היהישו השימ יההיש םיצרו תושרכ ונחנאם א הלאשה

 5 ןתנו תהאך יא לשה זהא שונה לבא ,םש תויהל הרואמ הננר ,ונלתחה

 6  .בשותל תורשי

 7 ןתמב יתועמשמ דואמ והשמ הזה םוקמה ךותב תויהל רומא דקומה 

 8 להנמש ףוג תויהל ךירצ דקומה חרכהב םא הלאשה זאו .בשותל תורישה

 9 ךותמש םצעב והשמ אוה דקומהש וא לועפתה לש חומה לש גוסה תא

 10 רתויה ברה אושה והשמ אוה בשותל תורישה לש תאזה אצומה תדוקנ

 11   .תועש לש ןויד ושיכע הז לע תושעל רשפא םעפ דוע .בחר

 12 .םיילועפת םיעוריא המינפ םימרוז קהבומ דואמ ןפואב  מר רוני בלקין:

 13 .םג ר אבי גרובר:מ

 14 .שילש ינש לעמ הברה לע רבדמ התא ,שילש ינש לעמ הז .בורה הז ,םג אל  מר רוני בלקין:

 15 עגרכ ,הלאשה הפ שיו םשל ןווכומ רקיעב אוה םויהש ןוכנ הז לבא מר אבי גרובר:

 16 .מהעניין קלח זה ם,ידקומד וע ונל שי .יםרחאם ידקומ ינימ לכ םילהנתמ

 17 .היעבהמ קלח  מר רוני בלקין:

 18השאלה אם כל  זא ,ךל שיו הזב דקומ ךל שיו ךוניחב דקומ ךל שי מר אבי גרובר:

 19 ןתמ לע יארחאש ולאיזה מישה םיפופכ תויהל םיכירצ הלאה םידקוהמ

 20ת א חקולה תא ךיא ,יבה שללה רותב זה תא האור אוה ,םיבשותל תוריש

 21ה תא ךיא ,הניפה תא חקול התא ךיא .םהילע תרבידש םירבדה לכ ,הינפה

 22 והשמ הז. הינפב תלפיטש ירחא בשותל רזוחה תא ךיא ,הינפב לפטמ

 23 ודאמ אוהש םדא ןב אוה לועפת ל"כנמס ,לש עניין קר אל הז ,אושה

 24ות לעשו תוקופתב דבוע ולש שארה ןמזה לכש םדא ןבה ז ,הזכ יטסיעוציב

 25  .תולטמ םע םיאלמש םיכורא דואמ תוח"וד לע יו

 26 לבא ,והשמ אלא הז וא ותוא ליעפמ קר שממ חרכהב אל אוה יתעדל דקומ 

 27 םירבד ונממ חיוורנ ונחנא ,סיסב שמשי אוה הזה ח"ודה לבא ,אוב ,רדסב

 28  .המידק
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 1 

 2 30.7.2020 םוימ תוכימת תדעו לוקוטורפ רושיא .10

 3 ונחנא הנשמה תדעו ר"וי תשקבל .תוכימת תדעו תויהל רומא אבה ףיעס ר:מר אבי גרוב

 4  .האבה הבישיל הז תא איבנ ונחנא .הדיצה הז תא םישנ עגרכ

 5 םא האבה הבישיה ינפל הנשמה תדעו לש הבישי השענ המ לבא ,עגר  מר רוני בלקין:

 6 ?זה לע ןודל טילחנ

 7 רוביצ תודסומב תוכימת להונ לש יללכה ל"כנמה רזוחב יתיאר ינא ,ןכ  ב:מר צחי שרי

 8 תקממועצה החליטה על ההם א 2006 לירפאמ תוימוקמה תויושרה י"ע

 9 ןודית הנשמה תדעו זא ,ונלצא וטילחהש ומכ ,תוכימתל הנשמ תדעו

 10 תושרה תצעומ ינפב ץילמהל תיאשר היהתו תיעוצקמה הדעוה תולצמהב

 11 ףעיסב רומאל םאתהב והכול ,תיעוצקמה הדעוה תוצלמה תלבק רבדב

 12  ,הלכוי הדעוהש בותכ םשש 7.1

 13  .תואצקה תדעו בעניין  מר עידן למדן:

 14 .תיעוצקמה הדעוה הז תואצקה תדעו ,ץילמהל  יב:מר צחי שר

 15 .ןכ  מר עידן למדן:

 16  ,םוקמב זא  ב:מר צחי שרי

 17  ,תקסוע םג איה תוכימתה תדם ועג .אל  למדן:מר עידן 

 18 הנדש הנשמ תדעו םג הל שיש ,תואצקה תדעו ומכ הזש רמוא ןדיעש המ מר מיכאל דורון:

 19  .רבד ותוא .תואצקהה תדעו לש תוצלמהב

 20 .ןכ  יב:מר צחי שר

 21  ,זא שקיב יחצ לבא ,הבוח אל הז יתנבהל אבי גרובר: מר

 22 הדעוה לש ה'רבחה םע ילוא םצמוצמ רתוי םורופב םש הז לע בשת הדעוה  יב:מר צחי שר

 23 רזוח עבוקש ומכ הצלמה הפל איבנו םירבדה לע רובענו תיעוצקמה

 24  .ל"כנמ

 25 ,ףסכה תניחבמ םתיא הרוק המ תעדל וליאכ םיכחמש םיפוג 6 הפ שי לבא מר אבי גרובר:

 26 .היהיה כבר זש רבממת בספטאב זא

 27  .רהמ הז תא השענ  יב:מר צחי שר

 28 ,תאזה המדקמה לע םג התא ,איג .יקוא ובר:מר אבי גר
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 1 .ןכ מר גיא קלנר:

 2  .האבה םעפל ריבענ הז תא םג זא מר אבי גרובר:

 3  .הצעומ תבישי ןיא רבמטפסב  מר ירון גדות:

 4 .המניין ןמ אלש הבישי תושעל לוכי התא  לב: מר רמי בר

 5  .ךרדה תא אצמנ מר אבי גרובר:

 6 

 7  להונ ןוקית – 18.12.2019 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ 6 ףיעס רושיא – תומש תדעו .11

 8  יול ליגיבא תחצנהו תונטק תומורת יןלעני

 9 10.6.2020 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ 7 ,6  ,5 ,3 ,1 :םיפיעס רושיא

 10 

 11  .השקבב ןדיע .דת שמותעו מר אבי גרובר:

 12 .הפי הדובע תמאב ,תרוקיבה תדעו לשו ינור לש אשונל תחא הרעה קר  ר עידן למדן:מ

 13 םג תעל תעמש בשותכ דחא ,יבא ,תורעהל המש ףיסומ קר יתייה ינא

 14-ב תובושת לבקלו היצקילפאב הנולת תתל לוכי אל התא ,בשותכ ןנולתמ

SMS. 15 תא לעיי םג הזו בושתה תבוטל הז תא דחאל ךרד םג אוצמל ךירצ 

 16  .הזה רושימב זה

 17 רושיא תא םישקבמ ונחנאש םירבד המכ ולנ שי .תומש תדעו ,בוט 

 18 הצעומה ירבח םהש יירבחל הדוא רבכ ינאו םויה םתוא ונאבהו הצעומה

 19 ,ןתוד יאליג ןורש ,ןזייא הואנחברים ה רתן וימיכאל דורוו איבל ינד ,הפ

 20  .קושילופ ןולאו ימע ןב ןליא ,לזרב איג

 21 .הבישיב חכונ היה אל ינדש בותכ היה לבא  מר ירון גדות:

 22 עגר לכב ןמז דואמ הברה שידקמ אוה לבא ,היה אל אוה תובישיה תחאב  מר עידן למדן:

 23  .הזה אשונל םג ןותנ

 24 ?וישכע דיגהל תיצר המ לביא:מר דני 

 25 ,תאזה הבישיב תייה אלש יתרמא ?יתרמא המ תעמש אל  מר ירון גדות:

 26 .הדעוה ירבח םה ימ ןייצ אוה ?רשקה המ א:מר דני לבי

 27 ,לוועדה םג ןמז דואמ הברה שידקמ אוה .חכנ אל אוה תובישיה תחאב  מר עידן למדן:

 28  ,תושיגפ ללוכ אשונו אשונ לכב ,הל הצוחמ םג
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 1  .רדסב הז ,ןדיע גיא קלנר:מר 

 2 להונ ןוקית והשזיא תמאב הז ןושארה אשונה .תומש בוועדת תושענש  מר עידן למדן:

 3 ויה .להונה ןוקיתב ינורקע ןויד הדעוה המייק רבכ ,תא םיכירצ ונחנאש

 4 לעו רבידש תובשותו יםבשות לש ,םירבח לש תוינפ דואמ הברה ונילא

 5ד אחד צמ קתסוע תושמת דעו .תנוטק תוחצנהו לו נארקש המ תושלע ןוצר

 6ו חננאז א ,הנטק החנצה של ןפ ההי אלו .תוחצנהב דאח דצמ ,תושמב

 7 ליגביא לש כםניפבת אובמש תחאה שקבהי ושזיאב הזל עו נמייקת אמב

 8 נווהת ונכבש מצעות ספסלאב ל"זק צדו יפתו םירמ הירהות חצנהל יול

 9 .ןג

 10 םיניתממש עדוי ינאו תושקב 4 וא 3ו יה יכ ניורקעה וןיהדת או נחתיפו 

 11 ץילמהל ונטלחה ןכלו הלאכ תושקב רפסמ דוע ונל תוניתממ ,המכ דוע ונל

 12 7,500-מ ותחפי אלש תונטק תומורת רשפאיש ןפואב להונה תא ןקתל

 13 אל אוה הזכ רבדו .ץע ,םימ ןקתמ ,לספס תועצמאב החצנה ךרוצל לקש

 14 ןוקית תא רשלא הז הצעוהמ ינפב ונצלמה וא ונתשקב .להונב עיפומ

 15 ,ו. לאחר מכןזה תיפיצפהסהבקשה ת או להונה

 16 םהש םימתוח םהש השקבה תא םישקבמ םהשכ הזה בעניין קר רשפא מר אבי גרובר:

 17  ,הז היהי אלש ,הז םש לע ארקית הלוכ הניגהש תויהל לוכיש םיעדוי

 18 .רורב הז ,אל ,אל  מר עידן למדן:

 19 אוה לספסך רדי נא ,עגר דיגי םדא ןבה זא יכ ,ברסל אל םיבייחתמ םהש מר אבי גרובר:

 20 .הניגה לכ תא ספות

 21  ,אוה ןויערה .הרקי אל הז ,אל ,אל  מר עידן למדן:

 22  ,אצמנ לספסה םג הרקמב ,אל  ביד פלד:מר ר

 23 .הז לע קר ומתחיש :מר אבי גרובר

 24  ,יטפשמה ץעויה ינודא  מדן:ר עידן למ

 25  .השקבה תרגסמב מר אבי גרובר:

 26 .הניגה לע הזכ הרקמב םישנאה תא םיתחהל וכרטצת  מר עידן למדן:

 27 לבא .ונמזב לבקתה אל הז יתעדל ,להונב הז לע ונבשח ונחנא .היעב ןיא ד מיכה בלום:”עו

 28 ,ונבשח ונחנא
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 1 .הניגב אל אוה לספסה לבא  מר רביד פלד:

 2 םימעפל אוה לספסה ,הניגב םימעפל אוה לספסה ,הרדשב אוה לספסה  :עידן למדן מר

 3 .תיב והשזיא תברקב הכרדמ יהשוזיא לע

 4 ,עגר ,עגר דיגיו והשימ אובי אלש קר רמוא ינא ,היעב יל ןיא .רדסב ,בוט מר אבי גרובר:

 5  ,הניגה תא אורקל לוכי אל התא ,עגר

 6 .ומשש וישכע ,םישדח  ?םיעדוי םתא ןג הונב שי םילספס המכ  מר ירון גדות:

 7 .גשומ לש ץמש יל ןיא  מר עידן למדן:

 8 ?המכ  ?דיבר ,עדוי התא  מר ירון גדות:

 9  .ומש 5 ?םישדחה ?עגרכ  מר רביד פלד:

 10 ?םישדחה וישכע ןג הונב שי הכול ךס המכ  מר ירון גדות:

 11 .2 דועו 3 ,ומש 5 םישדח  מר רביד פלד:

 12 ,רפס תיבה דיל 3 ,2 ךל שי .םילספס 15 הזיא םש ךל שי ,אל  מר ירון גדות:

 13  .םינגה 'חר לע רבדמ התא ,אל  מר רביד פלד:

 14 ?עגרכ ונל אימחמ התא ,עגר רובר:מר אבי ג

 15 ?המ  מר ירון גדות:

 16 ?עגרכ ונל אימחמ התא מר אבי גרובר:

 17 ,םילספס לש תויומכ םש שיש רמוא ינא ,אל  מר ירון גדות:

 18 ?אל ,השירדה תא האור התא לבא  מר רביד פלד:

 19 ,ןובשחב וחק .רדסב  מר ירון גדות:

 20 ?בוט אל הז לספס  מר עידן למדן:

 21 )מדברים ביחד(

 22 הניא םדיש וא םישנא ינימ לכל ןורתפה תא תתל איה הפ ךרדה ,יתובר  דן:מר עידן למ

 23 החצנה יהשוזיא תתל םיניינועמ אל ונחנאש וא הלודג החצנהל תגשמ

 24ם גו יוארו יתדימ ןורתפ הזשב שוחי נא .ןתינש ןורתפה הזו דחוימב הלודג

 25 ףוסבו דהבוועיונים ד ויהעל כך  םג ,ותוא אומצל ןמז הברה ונל חקל כן

 26 רדבהשב שוח ינוא תרואח תוירימע ,ביבא לת תייריעמ ונדמל ,םג וניאר

 27 תועצמאב םהיריקי תא חיצנהלם ישנאלר שפאמו יוארו ןוכנ אוה הזה

 28 סול. פ הזב ונאצמ אל ונחנא .ריעה תבוטל הנטק המורת יהשוזיא
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 1  .לספסל השקבה לע ,הז לע עיבצהל ךירצ  לב: מר רמי בר

 2  ?ותיא האבש הטלחההו להונה דעב ימ מר אבי גרובר:

 3 ?דעב ימ לקש 7,500 דע לספס להונ .לספס להונ  לב: מר רמי בר

 4  ?לספסה לע ענמנ התא המ ?ענמנ ימ  ?דגנ ימ .10 מר אבי גרובר:

 5  ?ךל ריבסהל  ות:מר ירון גד

 6 .רבסה ךירצ אל ,בוזע ,אל ,אל  לב: רמי ברמר 

 7 תועיגמש םילספס לש תויומכ שי .רבדא ינא זא רבדל תורשפא יל תתנ אל  מר ירון גדות:

 8 המש הייתה אל הדעוהש חוטב ינא סביר. אל יתעדל הז ,ןג הונב ןמזה לכ

 9 םעט והשזיא הפ שיש יל הארנו המש ךלוה המ הניבמ אלו התאר אלו

 10 .םגפל

 11 .חהצנה ךרוצל ותוא לצנל רשפא יאש רמוא אל לספס שיש הז  ן:מר עידן למד

 12 ,תומכ המש שי .לספס אל הז .לספס אל זה  מר ירון גדות:

 13 .רדסב ,בוט  מר עידן למדן:

 14 ךלוה המ םיאור םתייה רויס םש םישוע םתייה םאו הריבס יתלב תומכ  ירון גדות: מר

 15 .םש

 16 ?םילספס לש הריבס יתלב תומכ מר אבי גרובר:

 17  .ןכ  רון גדות:מר י

 18  .תבשל םילוכי םישנא ?םילספסב ער המ מר אבי גרובר:

 19 ,יתעדל והשמ המש שיש יתרמא .ער יתרמא אל  מר ירון גדות:

 20 .םילספס ירוביצה בוחרב םימש ,תבשל םיצורש םישנא שי מר אבי גרובר:

 21 ינא .הנשמ אל ,בוזע לבא ,םיבשוי םישנאש םילספס אל הז לכ םדוק ,אל  מר ירון גדות:

 22 לא ינא .ענמנ ינא זה ללגבו ריבס אל יל חירמ יתעדל והשמ המש שי רמוא

 23  .יל רתומ .ענמנ ינא ,דגנ עיבצמ

 24 )מדברים ביחד(

 25 לש ותחפשמו ותנמלא תיינפ .לייא רקיחא לש הינפ אבה אשונה .בוט  מר עידן למדן:

 26 עצפנ ,יבשב לפנש סייט ,ונינפב גצוהש המ תא םכל ונטריפ .לייא רקיחא

 27 'חרל ךומסה רוזאב שממ םירג ,1970-מ ןורשה תמר יבשות .השק בגב

 28 ךנחמו הרומ היה אוה ויבשמ רזחש רחאל הינפ הייתה ןכ םג .ףרשה
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 1 שקעתה תובר םינש אוה .להנמ ןגס ,הבכש זכר ךכ רחא ,גרבטור ןוכיתב

 2 תא תתל ידכ דחוימ ןקתמ ומצעל ןיכה ,ותוכנ ףרח הדימעב תורוהל

 3. י'צ יאט בונילמ ןודעומב דמיל וליפאו ן"צינב ךניח התיכהו תואצרהה

 4 ,תוכנה ללגב אלו המלחמה, לא בגלל תפומ שיא תמאב ובו ניאר ונחאנ

 5ה חצנהי שהוזיא תושעלם אה ,רוזאב תאמב םג לנו התלבטות הייתה

 6 ןיגפהא והש תלוכיהו ןתונא ושה הארשהה ,תומהד ללגב לבא תיישא

 7 .החשפמה תשקלב ונינענ שךמהב

 8 ךרדל 32 תיב דיל לייא תטמסמ הכילומש הנטק הטמס שי ונלש הצלמהה 

 9  ,ףרשה

 10 .36 דיל הז  :רבורג יבא רמ

 11 רפסנ ןבומכ ונחנא .רקיחא תטמס ארקית תאזה הטמסה .יתיעט ילוא זא  :ןדמל ןדיע רמ 

 12  .האלה .ישיאה ורופיס תאו יכוניחה ורופיס תא המש

 13 .העירייה תשקבל ונלצא ןודנ םג ,ןימלעה תיב ךרד אבה אשונה ךכ רחא 

 14 ויה תצק ,הדעוה תובישיב תיתריצי דואמ הייתה ןימלעה תיב ךרד

 15 הברה ,תומשה בוועדת ךלהש לק רומוה לבא ,תוחידב אל ,תוחידב

 16 המכ הפל איבהל וליפא תמאב הבשחמ םג הייתה בגא ללוכ לבא הבשחמ

 17 אורקל איה ונלש הצלמהה .וניניב ןוידה תא ונמייק ףוסב לבא תומש

 18 ורחבתה םלוכ ,דחא הפ הדעוה תצלמה הייתה וז .םימלוע תוולש ךרדל

 19 .הזה םשל ףוסב

 20 יאטרופס ,םימולע רפס תיב דימלת יול רחש .יול רחש אבה אשונה 

 21 .תונורחאה םינשב םויכ הנש לכ םייקתמש רינרוט ורש לזכי ,ןייטצמ

 22 זכרמו וכנחמ היהש ימ ,החפשמה אל וליפאש רפסה תיב לש הינפ הייתה

 23 טרופסה םלוא תא אורקל השקיב רפסה תיב תלהנמ, רפסה תיבב הבכשה

 24 יול רחש שם לע אורקל ףוסב םיצילממ ונחנא ,ןוידה םייקתהו .ומש לע

 25 השענ ונחנא א"פשת םידומילה תנשב היהיש בורקה קחשמב .םלואה תא

 26 ,השקבל רתעיהל ןוכנל ונאצמ ונחנא .קחשמה םרט יוארה סקטה תא

 27 .יואר תמאבה זש ונבשח

 28 תייעב הייתה ,הז אורקל הלוכי הדעוה ?רפס יתב ךותב ?הז םע היעב ןיא מר גיא קלנר:
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 1 .הז םע היצלוגר

 2 ,רפסה תיב לש השקב הייתה וזש תויה ,השקב הייתה .אל  למדן: מר עידן

 3 ?םכתא ךירצ המל זא מר גיא קלנר:

 4 ,ונינענ זא םהמ העיגהו  מר עידן למדן:

 5 ,דרפומ היה ךוניחה אשונ דימתש רכוז ינא מר גיא קלנר:

 6 אובל ךירצ אוה לבא ,תוצלמהה תא איבהל תלוכי ול שי רפסה תיב .אל  מר עידן למדן:

 7  .ךילא

 8 ?בהישיה תא ךיראהל דעב ימ .תועש 4-ה לע שנייה עיבצנ ואוב .ןדיע שנייה מר אבי גרובר:

 9 .הבבס .דחא הפ

 10  .הבישיהמ ואצי בל רב ימרו יקצרוק בקעי

 11 ונרעצל ,ךירצ ותוא אקוודש ןפוד אצוי יול רחש לש עוריאה תא ךפוה המ  ין:מר רוני בלק

 12 ,םהידומיל קוח תא םימייסמ אלש םידימלת 2 הזיא שי רוזחמ לכב טעמכ

 13 אצמנ רחמו נחנא וישכע .השק הלחממ וא יםכרד תנואתב וגרהנ םא ןיב

 14  .החצנה קבדומ התיכ לכ לע

 15 השולש ויה תמאב ,היהו ערה שיאה לש ייןהענ תא לבקמ ינא ,ןוכנ הז  מר עידן למדן:

 16 תאיצמל תוטבלתה תוברל תאזה תוטבלתהה הייתה ,דהבווע םינויד

 17 אל איהש רמוא אל ינא .תוטבלתה הייתה .דיתעב םרות אל וא םרות

 18 ךנחמהמ ,רפסה תיבמ עיגה הזש ללגב רבד לש ופוסב לבא .הייתה

 19 וןכנ היהי הזש ונבשח .רפסה תיב תשקבל רתעיהל הטנ לקשמה ,זכרהמו

 20 .ותשקבל תאזה החצנהה תא תתל רפסה תבי של ןוצרל ברסל אלו

 21 .תאזכ הטלחה ונלביק אל ונחנא ינורכז בטימל ,ןדיע מר מיכאל דורון:

 22 ?המש  דן:מר עידן למ

 23 וא הביטגוררפ תאזש ,ריכזה ןאכ ינורש יפכ ,ונרמא ונחנא ינורכז בטימל מר מיכאל דורון:

 24 אל ונחנא םצעבו רפסה תיב לש הביטגוררפ תאזש ,םצעב איג םג ילואש

 25  .הזב םיברעתמ

 26 .אל  מר עידן למדן:

 27 .הז דעב ונעבצהו נחנאש יל רוכז אל מר מיכאל דורון:

 28 רדחב הנטק רתוי החצנה יהשוזיא ונשפיח ,ןכ ונשפיח .דעב ונעבצה  מדן:מר עידן ל
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 1 רבד לש ופוסב .ומצע םלואב וא רפסה תיבב םיוסמ עטק ונשפיח ,רשוכה

 2 וישיא והשזיא הז לבא ,תויוטבלתה ילב אל רמוא ינא ,תויוטבלתה ילב אל

 3 תיב לש השקבה םע ונכלה ןכלו רפסה תיב לש בורקה בזיכרון ירט תיסחי

 4 לע החמש חהפמשה םג זא וליגשכ ןבומכ הילא .הבכשה זכרמו רפסה

 5, ינור ,תויוטבלתה ילב אל תמאב ירחאו באה םג ונינפב עיפוה ,הזה רבדה

 6  .ונדי לע ץלמוה הזה רבדה

 7 ךותב תוחצנהד וע שיו ירוא םלוא שי ,הנושאר םעפ אל הז יתנבה בטימל מר אבי גרובר:

 8 .רפס יתב

 9 ביחד( )מדברים

 10 ךכ לכ רבכ אוהש והשמ הז םש הרוקש המ לכ ,הזה רינרוטה לבא מר אבי גרובר:

 11  .אב רפס תיבהש הדבוער, בכה ז, רפס תיבה לש ייא.ןא.ידב

 12 קלח אוה ,טרופסה תתיכמ קלח אוה ,רפסה תיב ךותב אוהש והשמ הז  מר עידן למדן:

 13 ,םידליה לש ךנוהחימ רפסה תיב לש תוליעפהמ

 14 ,וליאכ אל ,וליאכ תמאבו םיאב םלוכ הנש לכו הזה רינרוטה הנש לכ מר אבי גרובר:

 15 ספתנ דואמש והשמ הז ,רחש ביבס דחוימ והשמ והשזיא םש הרוק תמאב

 16 אבה ז םא לואשל יתיצר ינא ,םהמ אב הז םאו רפס תיבה לש היווהב

 17 ,רפס תיבהמ אבה ז םא לבא ,אב קוידב הז יממ ,רפס תיבהמ

 18 ,הבכש זכרהמ אב הזש רמא ןדיע  ב:מר צחי שרי

 19 .ןכ .להנמהמו  מר עידן למדן:

 20 ?הז דעב תלהנמה לואשל יתיצרש המ הז .להנמ תרמא אל  יב:מר צחי שר

 21 הלא םה ,ץנימ ריאי םג הנפ ,םע דחיו ידיד םע דחי התנפ ידנא .ןכ תלהנמה  למדן:מר עידן 

 22 טלחוהן כ ,בגא .הטלחהה וז רבד לש ופוסבו הינפה תא ומזי םתשולשש

 23 הז אבה ףסונה רבדה .םלואה ךותב תפסונ תידיתע החצנה ענמי אל הזש

 24  ,יבשות דעו תיינפ

 25 ,ימ לכ חיצנהל אל לכות אל ,אל .םידקת  ב:מר צחי שרי

 26 ?הלאשה המ .יתנבה אל  מר עידן למדן:

 27 החצנהמ ענמיהל השק היהי הז הלאכ םירקמ ורקיש תואבה םימעפל  יב:מר צחי שר

 28  .המוד
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 1 .ערה שיאה זא תויהל וכרטצת םתאש םירחא םירקמל חתפ הז  מר ירון גדות:

 2 םג שפחנ ונחנא ,םיינש .םימוד םירקמ ויהי אל דחאש הוקנ ונחנא  מר עידן למדן:

 3 הרקמב טלחהבו םירבד דועו תומוקמ דוע שי .תורחא תויואר תוחצנה

 4ו נאצמו .רפסה תיב תשקבלו רפסה תיב ךותמ עיגה הזש היה גירחה הזה

 5 יכוניחה גרדה הז ,יעוצקמה גרדה הז יתניחבמ .םתשקבל רתעיהל ןוכנל

 6 .תוליעפה לכ תא בלשמש

 7 האבוה תמאבו הנודנ תויהל הרומא שהייתה הינפ הז ונלש אבה רבדה 

 8 ,הנוכשל הסינכבש הניגל אורקל שקיבו הנפ םור נווה דעו ,הדעוה ינפב

 9 ךורא ןויד ןכם ג םייקתה .םיסייטה תניג לש ןויערב ונפ םה הלתחהב

 10  .ונרבידשם ריבדה כל תא יתטריפ ,הנכושה יגיצנו איבה ,בוועדה

 11 תמאה ןכ םג ,ריוא יתווצ לש וא ללח ףא לש תישיא החצנהא לא וה וןיערה 

 12 רבכ הלחתהב יד םג ןורוד לאכימ הצעומה רבח ,הדעוה רבח הלחתהבש

 13 הצלמהה ףוסב איהו ונעגה הילאש הצלמהה ףוסב איהש הצלמהה תא ןתנ

 14 ןכלו תומש השולש ןיב ונטריפש יפכ ימינפ רקס והשזיא השע דעוה םגש

 15 ארקיי הנובלו ףרשה 'חר תניפב הניגה לש ימורדה הקלח ןכ איה ונתצלמה

 16 תומחול/ימחולמ ימ לש תיללו כא תישיא החצנה עצבל ןיא .םור נווה םג

 17 אלו הנוכשה לש המקהה רופיה סז םש רפוסיש המ השעמלו האוויר תווצ

 18 לכו 'ג ,'ב ,'א םור נווה ,םור נווה הז השעמל ושקיב םה .תישיא החצנה

 19 .הנוכשה תמקה רופיס

 20 ,םכרושיאל םיאיבמ ונחנאש ןורחאה אשונהו 

 21 רבעב הטלחה הייתה רבכ יתעדל ,דוע ליחתהש אשונ הז יתעדל לבא ,עגר מר אבי גרובר:

 22 םע הנושאר םעפ ואב ילא ,הזה םעו םיסייטה םע הזה רופיסה נייןלע

 23 דוע לגלגתמש והשמ רבכ הז ,והשמ דגזע לט ,רבע תטלחה יהשוזיא

 24 .םדוקמ

 25  .הטלחה ילב ןויד היה ילוא מר גיא קלנר:

 26 .בגא ךרד הזו והשמ וא הצעומ תטלחה שהייתה בשוח ינא ,אל ,אל מר אבי גרובר:

 27 הקסעש הטלחה יהשוזיא התיהשו ינופצה קלחה לע רבודש ונבשח הלחתהב  מר עידן למדן:

 28 .לוקוטורפו השזיא הזלו נאצמ אל ,םירוריבה תא ונישע .ינופצה קלחב
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 1 אל םלועמש הארנכ .רכז אל דעוה ,רכז אל ןכ םג איג דיקפתב ימדוק

 2  .הצלמהה תאזו השקבב ןוידה םייקתה ןכלו הטלחה תאמב הייתה

 3 החפשמה םג ,ונילא ייתהה העירייה שאר לש ותיינפ הז ןורחאה אשונהו 

 4  .איגש ילא לש החצנה ,תוברת ףגא ידבוע םגו םנמא

 5 .בקעי םג מר אבי גרובר:

 6 .רלא זוכ ינא  ן:מר עידן למד

 7 .בקעי םג לבא הפ אל אוה מר אבי גרובר:

 8 לודגב לבא ,תוינפ המכו המכ ויה ,הנפ איג םג ,ונפש המכ רכוז ינא  מר עידן למדן:

 9 שמישש איגש ילא .החפשמה ינב םגו םיפסונ הצעומ ירבח ,ךתשקב

 10 חתיפו םדיק ,תוברת ףגא ןכמ רחאלו  תקלחמ שארכ הנש 30-מ הלעמל

 11  .ריעב תונמאהו תוברתה אשונל כ תא

 12 הכורעתה ,רבכש הירלהג הז חתפנו קסע דוע אוה ובש ןורחהנושא הא 

 13אויה ר ךרד אוצמל ונבשח הזה אשונב וחנה, אז אנב ונל ןגרדני אש נייההש

 14 תתל יוארמ רתוי םדא ןב הזש בשוח ינא ,םג תישיא ותוא יתרכה ,ול תלת

 15 תוליעפו ייהעש לש תובר הכ םינש רחאל ריעב ונלצא דובכה תא ול

 16 ארקנ ונחנא ,תוברת ףגא לש הנבמה ,הבניין תא ונחקל תמאבו .םוחתב

 17  .איגש ילא םש לע ול

 18  .תוברת תקלחמ :רנלק איגמר 

 19  .איגש ילא םש לע תוברתה תיב  מר עידן למדן:

 20 .תוברת תקלחמ עגרכ .תוברת תקלחמ מר גיא קלנר:

 21  .תוברת ףגא אל ,תוברת תקלחמ לש אוהש תיב הז .תוברת תקלחמ :איבל ינדמר 

 22  .תוברתה תיב אוה תיבה  מר עידן למדן:

 23 .רבכ םא תוברתה לכיה :בירש יחצ רמ

 24 ,תוברת לכיה היהישכ .רחא םוקמב הז תוברתה לכיה .תוברתה לכיה אל  מר עידן למדן:

 25 .תוברת לכיה והשזיא תתל רבכ היהי רשפא זא םינמאה תיב היהישכ

 26ם יבשוח ונחנא .ריהמה הנעמה תא םג הפ תתל וניצר .הנבמה הז עגרכ

 27  .םינשה תבר תוליעפה לע יוארה דובכה תא ןתונו קדצומ תמאב הזש

 28 לע םנמא רעבצ ,תאזה הטלחהה תא לבקל תוכזה הייתה ילש חמש ינא 
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 1 .הטלחה תא ליבוהל הדעו ר"ויכ תוכזה תא יל שיש תאז לכב לבא ,ותריטפ

 2 איה הצלמהה ןכלו ודיצל דבעו תוחפ אל תובר םינש ותוא ריכה איג

 3  .איגש ילא םש לע תף התרבוגא הנבמל אורקל

 4 ,דע הריטפהמ הפוקת יהשוזיא תוכחל םירומא אל  מר ירון גדות:

 5 .הבוח ןיא  ידן למדן:מר ע

 6 ?בותכ הז הפיא  מר רביד פלד:

 7  .הבוח תמייק אל  מר עידן למדן:

 8 .סקט תושעל הזש כול להיותי ,הנשה ןויצלש כול להיותי רובר:מר אבי ג

 9 .הבוח ןיא  למדן:מר עידן 

 10  .תושעל יותיעה יתמ הלאשה .ןיא חוטב הבוח ,אל מר אבי גרובר:

 11 .המזויה תא קבחמ ,בלה לכמ ךרבמ ינא תישאר .דחא טפשמ קר הצור ינא לנר:מר גיא ק

 12 העצה קר ,הזמ הלועמ ןיא .ראשה לכו שקיב יבאש דואמ בוט ,ןוכנ ,יואר

 13לך המב איגש ילאל דובכ תתל יוארשן וויכמ הזה לעניין תיטקרפ ילש תחא

 14 ןחלושה לע הפ רגסיהל ךירצש והשמ אל הז ,לוקשל עיצמ יתייה הזה

 15 ותברתל בית עת השורה א תתל זאו ילא תיב ארקיי טושפ תיבהש ,חרכהב

 16 ףוסב םא יכ ,ףוסב תתלו ישיאה ןווגה תא תתל ידכ איגש ילא לש ומש לע

 17 והשמ היהיש בשוי חנא ,בוש הז איגש ילא לש ומש לע תוברת תיב היהי הז

 18 .הזה בעניין ליא תיב לש והשמ לע תכלל אקווד ישונאוי שיא רתוי

 19 הז ,הז לכבד את הלוכי הצעומש בשוח ינא .יואר ןויער טלחהב עמשנ  ן:מר עידן למד

 20 .הפי ןויער טלחהב

 21 .ןח ןח מר גיא קלנר:

 22 ?ריעהל והשמ דוע ול שי והשימ מר אבי גרובר:

 23 והשזיאב .איגש ילא לש םשה תא אשית תוברת תקלחמש יתנבה ינא .ןכ מר דני לביא:

 24 ןוידה .הזכ והשמ וא איגש ילא םש לע וא איגש ילא בותכ היהי םוקמ

 25  ?איגש ילא תיב הזש הזל רבע עגרכ

 26 תא בותכת התא הטמל בותיכה היהי ךיא .תוברת תקלחמ ילא תיב ,אל  מר עידן למדן:

 27  .הז

 28 .םינוידב הלע אל הז מר דני לביא:
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 1 אורקל העצההש בשוח ינא .העצהה תא דבכמ ינא יתרמא לבא הלע אל הז  :מר עידן למדן

 2 .רדסב הז תוברתה תקלחמ הטמלו ילא תיב הזל

 3 .השקבב הלע ןכ הז לבא  מר רביד פלד:

 4 ?ילא תיב הזל אורקל מר דני לביא:

 5  ,השקבה הייתה הככ הז  ד:מר רביד פל

 6 .הז תא עיצה איג עגרה  יב:מר צחי שר

 7 ?תוברת תקלחמ היהת הפיא  מר רביד פלד:

 8  .יחצ ,אל  מר רביד פלד:

 9  .הז תא עיצה איג עגרה  יב:מר צחי שר

 10 יקצרוק בקעי לש רחא רוקממ הז תא יתעמש ינא זא ,הז תא עיצה איג זא  מר רביד פלד:

 11  ,רשקתה אוהש

 12 תוברתה תקלחמ תיבש אוה יגטרטסאה ןויערה .הז הפ םישוע םתא ,אל קלנר:מר גיא 

 13 לכ םדוק .איגש ילא לש ומש לע ארקיי הדובעה 'חרב אצמנש ףירצ הזש

 14  .תינורקע הטלחה תאז

 15 לש ומש לע תוברתה תקלחמ הזל ארוק התאש כול להיותי ,עוציבה וישכע 

 16 רתוי הז תא תושעל רשפאש בשוח ינא ,רוכזאה Anyway .איגש ילא

 17 רבכם א ,שיאל ישונא יוטיב תתל רתוי ,ינוריעה גנלסל סנכנ רתוי ,ישומיש

 18, םייחה לש הקיטקרפל ותוא קיבדמ יתייה יגטרטסאה ךלהמה תא יםשוע

 19ר תויזה  תא השוע קר ,ךפיהל ,הזכ והשמ יל הארנ אל .ילא תיב הזל ארוק

 20 .ייניעב .ןוכנ

 21 םש לע תוברת תיב וא איגש ילא םש לע תוברת זכרמ לע ונרביד ונחנא  ן למדן:מר עיד

 22 יל ,יל עמשנ ילא תיב לש ןויערה לבא ,חוסינל קוידב ונסנכנ אל .איגש ילא

 23  .בוט עמשנ

 24 ?רזומ ךל עמשנדני, זה    יב:רמר צחי ש

 25 .ןכ לביא: מר דני

 26 תא םינוק ללכ ךרדבו הזכ םש שי ןינב לכ ,ימדקאה םלועהמ אב ינא זא  יב:שר צחי מר

 27  .םישנא לש תומש לע םיארקנ םיניינב לבא .רחא והשמ הז הפ ,ףסכב הז

 28 ינא ,תצק ינא ןכל ,איגש ילא תא ריכמ אל ינא יכ ענטצהל בייח טושפ ינא מר דני לביא:
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 1 .ותוא ריכמ אל טושפ ינא ,ידצמ רדסב אל הז ,וליפא שיגרמ אל

 2 תקלחמ היהי הזו ילא תיב םיארוק הנבמל ,םיארוק הקלחמל אל הז  ב:מר צחי שרי

 3 .תוברת תקלחמ התוא ןיידע .תוברת

 4 .הז תא ררבל יתיצר .יקוא מר דני לביא:

 5 רושיא תא תשקבמ ,הלאה תוצלמהה תא לבקל הצילמהו. הועדה מז  ידן למדן:מר ע

 6 .הלאה םירבדל הצעומה

 7 .2 ?ענמנ ימ ?דגנ ימ .8 ?ובש תוטלחהה לכ לע לוקוטורפה רושיאי בעד מ ר:מר אבי גרוב

 8  .הדות

 9 

 10 ןוקית – 9102.21.81 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ 6 ףיעס רושיא – תומש תדעו  טה:להח

 11 תחצנהל יול ליגיבא תשקבו ₪ 7,500 דע תונטק תומורת ןיינעל להונ

 12 בורב רשוא אמצעות ספסל בשכונת נווה גן."ל במרים ויפת צדוק ז הירוה

 13 נמנע. 1, דבע 10 .תולוק

 14 לש תוצלמהה ורשוא – 10.6.2020 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ 1,3,5,6,7 :םיפיעס רושיא

 15 .םיענמנ 2 .דעב 8 .תולוק בורב תומש תדעו

 16 

 17  םיליעפ אל קנב תונובשח תריגס רושיא .12

 18 

 19 ?והשימל תולאש ,תורעה רובר:מר אבי ג

 20  ?םירגוס תונובשח הזיא  מר עידן למדן:

 21  .המישרבש הלא לכ אבי גרובר: מר

 22 קנב תונובשח תריגס תא .המיתח ישרומ יוניש רושיא 13 ףיעס תא ונלביק  יב:מר צחי שר

 23 .ונלביק אל םיליעפ אל

 24 .האבה הבישיב תויהל לוכי הז ,יטירק אל הז יל רמא ידיג .יטירק אל הז ד מיכה בלום:”עו

 25 ,המ לבא מר אבי גרובר:

 26 רשפא ,יטירק אל הז ,הכימ ,יל רמא אוהש המ הז .גשומ יל ןיא ,עדוי אל ד מיכה בלום:”עו

 27  .האבה הבישיל הז תא ריבעהל

 28 .האבה הבישיל רבוע 12 ףיעסש יל הארנ  יב:מר צחי שר
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 1  .הזל רוזחנ ףכיתו 13-ל שנייה ךישמנ ונחנא .רבנעל שנייה וארקת מר אבי גרובר:

 2 .ריבסהל הצר אוה ,קנב תונובשחה תא קלחל הצר אל ידיגש העידוה רבנע ד מיכה בלום:”עו

 3  .האבה היבשיב היהיש ,ריבסהל הפ אל אוהו רחאמ זא

 4 

 5  ח"סומב המיתח ישרומ יוניש רושיא .13

 6 

 7  ?םתלביק המיתח ישרומ מר אבי גרובר:

 8 .ןכ  :מר צחי שריי

 9  ?תולאש ?תורעה .הפי מר אבי גרובר:

 10 .ונל ןיא ,אל  יב:מר צחי שר

 11  .דחא הפ רבע .9 ?דעב ימ מר אבי גרובר:

 12 

 13 .דעב 9 .דחא הפ רבע ח"סומב המיתח ישרומ יוניש רושיא  החלטה:

 14 

 15  בלושמ רוטישו ינוריע חקפ דיקפתל .ה.ג רמו .ב.ר רמל תוכמס תלצאה רושיא .14

 16 

 17 ?םיכמסמה תא םתלביק ןכ הז ,םיחקפ ינש רושיא 14 ףיעס מר אבי גרובר:

 18 .אל  מר צחי שרייב:

 19 ,ןוחבל הטילחה הניחבה תדעו הפ שי ?םיכמסמה תא םתלביק אל הז םג מר אבי גרובר:

 20 איה .רבנעל ייהשנ וארקת ?ריבסהל רומא ידיג הז תא םג ?ונ ,רבנע הפיא

 21 זאו הרישא הדעוהו תושמה תא תוחפל וארת .קתוע םכל ןתית ,תמלצמ

 22 .העבצהה ז לע םייקנ

 23 הז ?והשמ ,תולאש ?ןורו איג ה'רבחה ינש תא ?םיספטה תא םתיאר ,בוט 

 24 ךכ לכ אלה ז ,טחלהב הז איבהל םילוכי ונחנאש חקפ לכ ,ונל שיש בושח

 25 הז ילאו אקווד הבורקה הפוקתבש מקווה ינא .םיחקפ םויה סייגל טושפ

 26 ,לבא בצמה םע טושפ רתוי היהי תצק

 27 וא הביבס תוכיאב םיחקפ ונל היה ,םויה ונל שי ,םג םה .תחא הלאש קר  מר עידן למדן:

 28 םה .שדח רישכהל היה ךירצו ודיקפת תא םסייש הביבס תוכיא חקפ
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 1 ?ונל ןיא ,ונל שי ?רישכהל ןוויכב

 2 הביבס תוכיאל יתנבהל .םה הז .בלושמ רוטיש ,םיינוריע םיחקפ הלא מר אבי גרובר:

 3 ,חקפ ךירצ

 4 .חקפ תונמל ךירצ  מר עידן למדן:

 5 אחד.  הפ ?דעב ימ מר אבי גרובר:

  6 

 7 רוטישו ינוריע חקפ דיקפתל ה .ג רמו ב.ר רמל תוכמס תלצאה רושיא  החלטה:

 8  .דעב 9 .דחא הפ רשואמ - בלושמ 

 9 

 10  הצעומ תובישי םוליצ ךרעמ גורדש – 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .15

 11 

 12 םוליצ ךרעמ גורדש הצעומה תבישיל רדסל העצה .15 ףיעס ,רדסל העצה מר אבי גרובר:

 13  .הצעומה תובישי

 14 תבישי .ריעה תצעומ תובישי םוליצ ךרעמ גורדש םויה רדסל העצה  מר ירון גדות:

 15 תופיקש אשונב רדסל יתעצהב 'א ףיעס דחא הפ רבע 2019 ינויב הצעומה

 16  .הצעומ תובישי םלצל טלחוה הבו עירייה תודעוו הצעומ תובישי

 17 םעטמ רוביצל תורדושמ ויהי ריעה תצעומ תובישי רשואש ףיעסה חסונ 

 18 י"ע םא ןיב ,זאד הבורקה הצעומה תבישימ לחה יח רודישב העירייה

 19 תכרעמ תשיכר י"ע ךשמהבו עירייה דבוע י"ע לעפויש ירלולס ןופלט

 20 .המיאתמ

 21 ירלולס ןופלט י"ע הצעומה תובישי ורדושו ומלוצ הנש יצחכ ךשמב 

 22 תפוקתב .םיבשותה תונולת ךות דואמ הדורי ואדיוו עמש תוכיאב

 23 םע יעוצקמ םלצ י"ע הצעומה תובישי ורדוש ,ץרמ ירחא ורדוש הנורוקה

 24 ,תכרעמל םירבוחמה םינופורקימ רפסמל ורבוחו תיתוכיא ואדיו תמלצמ

 25  .םבישותה תחוורל רכה אלל הרפוש ואדיוהו עמשה תוכיא

 26 הנושארה הצעומה תבישיב .היטרקומדב דוסי ןבא איה תינוטלש תופיקש 

 27ל עמ רודישל ורבחתה העירייה ףדמ הלועה י"פע גרדושמה רודישה םע

 28 תורוקיבה .רתוי רחואמ ופצ םקלחו תמא ןמזב םקלח ,םיפוצ 7,000
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 1 .תויבויח ויה תכרעמל ועיגהש

 2 תאזה תכרעמה 'א טילחהל רדסל העצה י"פע שקבתת ןכ םא ריעה תצעומ 

 3 ורדושי התיאש תכרעמה היהת תונורחאה תובישיב שומיש הב השענש

 4 .האלהו התעמ הצעומה תובישי

 5 תאז .ןפוא ותואב םוליצה תא ןימזהל ולכוי תאז ושקביש תודעו ישאר 'ב 

 6 .העצהה

 7  ?הלוע הז המכ עדוי התא מר אבי גרובר:

 8 היתהי תאז .תיתוכיא המלצמב רדושי הזש הרבעש העצה תאז לבא ,אל  מר ירון גדות:

 9  .קיפסמ אל ירלולס ןופלטש ,הרבעש זא רדסל העצהה

 10 ,'א יףעס מר אבי גרובר:

 11  .הלוע הז המכ דיגת .הלוע הז המכ דיגת ,אל .הלוע הז המכ עדוי אל  מר ירון גדות:

 12 ינא ,םלוצמ תויהל ךישמי הזו םימלצמ ונחנא .םימלצמ ונחנא 'א ףיעס מר אבי גרובר:

 13 .הלוע הז המכ עדוי התא םא ךתוא לאשו ינא .הז ליבשב ךתוא ךירצ אל

 14 .תעדל חמשא ינא 'א  מר ירון גדות:

 15  ,סנכתתש הדעו לכ י גרובר:מר אב

 16 רושיא ילב דבל הז לע תטלחהו הברה ךכ לכ הלוע הז םא ,עדוי אל ינא  מר ירון גדות:

 17 .רוביצה לש םיכרצהמ בייחתמ הזש בשוח ינא לבא .עדוי אל ,הצעומה

 18 התעמ דובענ התיאש תכרעמה איה תאזה תכרעמהש רמוא 'א ףיעסו

 19 .האלהו

 20 תא ךירצ אל ינא ,הז תא םישוע ונחנא .ךתוא ךירצ אל ינא 'א ףיעס ליבשב בי גרובר:מר א

 21 .ךלש הרזעה

 22 .יתוא ךירצ .האלהו התעמ רבדמ ינא  ירון גדות:מר 

 23  .ךתוא ךירצ אל ינא מר אבי גרובר:

 24 ,האלהו התעמ היהי הזש ליבשב  ון גדות:מר יר

 25 אל לבא ךתיא הזה גנופ גניפה תא ךישממ אל ינאו ךתוא ךירצ אל ןיידע מר אבי גרובר:

 26 ונחנאו םיכישממ ונחנאוד בוע הזש ונטלחה ונחנא .הז ליבשב ךתוא ךירצ

 27 ,הביסם ושן יאו םלצלם יצרו

 28  .ילש רדסל העצהה תאז ?ילש רדסל העצהה המ יל רמוא התא  מר ירון גדות:
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 1 הז זא לוגע ץראה רודכש רדסל העצה שיגהל לוכי םג התא ךל רמוא ינאו מר אבי גרובר:

 2 תלוכיה הפ אשונה .רדסל העצה תשגה התא יכ לוגע אוהש רמוא אל

 3 הז תכרעמה לכ םע תאזה תנוכתמב תודעוה לש הבישי םוליצ ןימזהל

 4 .םילקש יפלא לש רופיס

 5 .דיגת ?המכ  מר ירון גדות:

 6 ,המצע המלצמה אבי גרובר: מר

 7 .לוגע  מר ירון גדות:

 8  .םילקש יפלא המכ מר אבי גרובר:

 9 ?הלוע הז המכ דיגהל לוכי אל התא  מר ירון גדות:

 10 קוידב םלוכ ינפב הפ ןתונ ינא וישכע םא ,ולש רוחמתה תא ןתונ אל ינא מר אבי גרובר:

 11 .שיגה אוהש העצהב שיגה אוה המכ

 12 ולש ריחמה תא דיגהל בייח אל התא ,לדוג רדס ןת .הז אל הז ,לדוג רדס  מר ירון גדות:

 13 ,אוהש ליבשב

 14 ?הצור התאש תודעו לע םג רבדמ התא  מר רביד פלד:

 15 יתרמא .המלצמ םיאיבמ ונחנא הצעומ תובישיה ,רבדמ ינא הז לע .ןכ מר אבי גרובר:

 16 הדעו לכ ,וועדותבל בא .ולש הרזעה תא ךירצ אל ינא הז ליבשבש

 17 ,סנכתתש

 18 ,הז ינפל היהש המ תמועל הבוט תוכיאב אוה הזה רבדהש רמוא ינא  ון גדות:מר יר

 19 ,ונממ ונהנ םיבשותה

 20 ינאו אובי אוה אובל הצורש ימ ,הדעו לכ חירכהל הדעו לכש רמוא ינאו מר אבי גרובר:

 21  .ךלש העצהה ףקותמ אל .ותיא רבדא

 22  ?רמוא התאש המ הז .ןכ הצעומ תובישי ,אל הדעו לכ זא .הבבס .היעב ןיא  ת:מר ירון גדו

 23  ,הבוח אל הז  בת שבע אלקובי: ’גב

 24 .בוועדות הצור אל אוהש רמוא אוה ,אל  מר ירון גדות:

 25  .םולכ הבוח אל גרובר:מר אבי 

 26 .תודעו םלצל הבוח אל  בת שבע אלקובי: ’גב

 27 ולש רדסל העצהה תא םיכירצ אל ונחנא ,י'צאב .הז תא םישוע ונחנא ר אבי גרובר:מ

 28 .עומשל ולכוי םישנאש ידכו הבוט הרוצב תובישיה תא םלצל ליבשב
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 1 תא ךירצ יתיהי אלת מאוב זה תאם שיוע ונחנאו וןכנ הזש םיבשוחו נחנא

 2 הז וכמ הז תעדוי תא לבא ,הז לע בכרל תוסנל לוכי אוה .ןורי לש הרזעה

 3 המה ז זא .ונרבע יפוי הזיא תיאר .םגאה לש ינשה דצל ליפה לע בכורש

 4 .ןאכ שיש

 5 ,רמוא התא .רמוא התא המ ןיבמ אל ינא ,אל  ן גדות:מר ירו

 6 ?תאזה העצהל ריעהל הצור והשימ .ךלש רדסל העצהה תא ךירצ אלש מר אבי גרובר:

 7 .והזו העבצהל הז תא הלענ ואוב ,בוט  מר רביד פלד:

 8 התאש המ הז ?ךישמי הז ןיידע העצהה דגנ םיעיבצמ םאש רמוא התא  ת:ר ירון גדומ

 9 ?רמוא

 10 .היהיש המ הז טילחי ריעה שארש המ  ד:מר רביד פל

 11  .םלצל ךישמהל םינווכתמ ונחנא הצעומה תבישיב מר אבי גרובר:

 12 .ןיוצמ  מר ירון גדות:

 13 תיפיצפסה הרבחה םא ךל דיגהל םא לא יודע ינא .הזה טרדנטסה ביבס מר אבי גרובר:

 14  .תרחא וא תאזה

 15 ,רבעב הטלחהה תא ליבוהש ימכ  מר עידן למדן:

 16 .ןמז קיפסמ הז לע ץחל ןדיע בר:מר אבי גרו

 17 )מדברים ביחד(

 18 רתוי דוע תכרעמל התוא ףילחהל לכונש הבוט רתוי דוע תכרעמ היהת םאו  מר עידן למדן:

 19 .הבוט

 20 ,ןכומ ינא זא הככ ראשיהל ךלוה הזש רמוא התא םא רוציקב  מר ירון גדות:

 21 ,הז תודעוה תא בייחל ,בוועדות לבא מר אבי גרובר:

 22 ךושמל ןכומ ינא האלהו וישכעמ ראשיהל ךלוה הככ הזש רמוא התא םא  מר ירון גדות:

 23  ,תא הפ שפחמ אלי נא יכ תאזה העצהה תא

 24 .והזו העבצהל הז תא הלענ אוב ,ךושמת לא  מר רביד פלד:

 25 .היעב יל ןיא  מר ירון גדות:

 26 .ךושמל הצור התא םא טילחת התא .ךשומ התאש הבוט יל השוע אל התא אבי גרובר: מר

 27 ?ןגב ונחנא המ ?הבוט הז המ  רון גדות:מר י

 28  ?העצהה דעב ימ מר אבי גרובר:
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 1 ,הזש רמוא התא םא .התוא יתכשמ  מר ירון גדות:

 2  .האלה .תכשמ .יפוי גרובר:מר אבי 

 3 

 4  הרבחה ןוירוטקרידל היציזופוא גיצנ יונימ – 23.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .16

 5 תילכלכה

 6 

 7 .םדוק הז לע ונרביד .תילכלכה הרבחה ןוירוטקרידל היציזופוא גיצנ יונימ מר ירון גדות:

 8 יטפשמה ץעויה תעד תווחו תויריעה תדוקפל א/249 ףיעס קוחה י"פע

 9 שי ם,שידוח רפמס ינפל הצעומהי רבחל הרבעוהש םולב הכימ עירייהל

 10 .היציזופוא ירבח םג םיינוריעה םינוירוטקרידב הצעומ ירבח ןיב לולכל

 11 .קוחה רמואש המ אל הז  יב:מר צחי שר

 12 היציזופוא גיצנ ןיא היצילאוקה ןוניכ זאמ יצחו הנשל לעמ  מר ירון גדות:

 13 רבחכ שמשל לוכי וניא תרוקיב תדעו ר"וי .העירייה לש םינוירוטקרידב

 14 עדיוה יידירג קילומש יהצזיפוואה רבח .וידל ע רקובמה ןוירוטקרידב

 15 יעגה גםם ויה .תופסנו תודעובו ןוירוקטרידב רבחכ הןכל שאינו רוצה

 16 רבח ךריצש בותכ ובש תציראה הצועמה ירבח ןוגראמב תכמר יעה שארל

 17ם והה רוק לא זהון רהשת רמבש יםעודי םהו ןוירוטקרידל כב היציוזפוא

 18 ,םישקבמ

 19 ?הזה ןוגראה לע עמש ?הזה ןוגראב רבח הפ והשימ  ב:מר צחי שרי

 20 ?רבדמ והשימשכ םיעירפמ הימדקאב הככ ?יל עירפמ התא המל  מר ירון גדות:

 21  .הפ הככ ,אל  יב:מר צחי שר

 22 גיצנ תונמל :ןמקלדכ טילחהל ןכ םא שקבתת ריעה תצעומ .תדמל זא  מר ירון גדות:

 23  .תילכלכה הרבחה ןוירוטקרידל היציזופוא

 24 .הרבע אל העצהה .6 ?דגנ ימ .3 ?דעב ימ ?ריעהל והשמ והשימל שי :מר אבי גרובר

 25 ?קוחה רמוא המ ,הכימ  מר רוני בלקין:

 26  .תעד תווח יתבתכ כה בלום:ד מי”עו

 27  .האלה .הרבע אל העצהה מר אבי גרובר:

 28 ?קוחה רמוא המ ?םכחתמ התא המ  מר רוני בלקין:
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 1  .יאדווב .בייחמ קוחה ד מיכה בלום:”עו

 2 .הז תא דיגת זא .בייחמ קוחה  לקין:מר רוני ב

 3  .יתבתכ ,יתרמא אל .יתבתכ .יתרמא ד מיכה בלום:”עו

 4 ?קוחל לעמ ונחנא המ ?יקוח אל אוהש והשמ לע וישכע םיעיבצמ ונחנא  י בלקין:מר רונ

 5 .היציזופוא גיצנ היהיש יואר הזש תבתכ  ב:ימר צחי שר

 6 .ןכ ד מיכה בלום:”עו

 7 .היציזופוא הלימה תא ריכזמ אלש קוחב ףיעס תטטיצו  ב:מר צחי שרי

 8  .150 ףיעס ד מיכה בלום:”עו

 9  .השקבב האבה העצהה מר אבי גרובר:

 10  ,תיטפשמ תעד תווח הפ שי  גדות:מר ירון 

 11  ?הריקח תדעו וישכע השוע התא מר אבי גרובר:

 12 .הריקח תדעו השוע אל ינא ,אל  מר ירון גדות:

 13 ?אבה ףיעסל השקבב רובעל לוכי התא מר אבי גרובר:

 14 ירבחו יקוח אלא וה הזה רבדהש יטפשמה ץעויה לש תעד תווח הפ שי  :מר ירון גדות

 15  ?ןוכנ .קוחל דוגינב ועיבצה הפ הצעומ

 16 וא עיבצהל םויה רדס לע העצה תחנומשכ הצעומ רבחל רשפאמ קוחה  ב:מר צחי שרי

 17 הנניא הלאה תויורשאפה תחאש תויהל לוכי אל .ענמיהל וא דגנ וא דעב

 18  .תיקוח

 19 ?תרמא המ ,ןכ .ותוא םלצ .ותוא םלצ ,םלצ  ירון גדות:מר 

 20 ?תעמש אל  ב:מר צחי שרי

 21 יחד()מדברים ב

 22 ,הבישיה תא רגוס ינא הגצהב התא םא גרובר:מר אבי 

 23  ?רושק הז המ  מר ירון גדות:

 24  .ףיעס ונרבע .הככ מר אבי גרובר:

 25 .הזה ףיעסה לע וישכע רביד אוה .ףיעס ונרבע אל  מר ירון גדות:

 26  .ונעבצה אבי גרובר: מר

 27 .האלה .רמגנ ,העבצה הייתה  מר עידן למדן:

 28 .הזה ףיעסה לע רביד אוה  גדות: מר ירון
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 1  .אבה ףיעסל ךישממ התא .רבדמ אל דחא ףא מר אבי גרובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 .ךישממ אל התא םא הבישיה תא רגוס ינא מר אבי גרובר:

 4 .האבה העצהה ,האלה .ךישמא ינא  מר ירון גדות:

 5 

 6 ןוירוטקרידל היציזופוא גיצנ יונימ – 0202.7.32 תודג ןורי לש רדסל העצהה  חלטה:ה

 7  .דגנ 3 .העצהה תרסה דעב 6 .תולוק בורב התחדנ רדסל העצהה – תילכלכה הרבחה

 8 

 9  החנה ןתמל הנונראב תוחנהה תדעו תכמסה – 23.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .17

 10  תילמיסקמ

 11 

 12 רומחה ילכלכה רבשמב .יקוא .הנורוקה רבשמל הנונראב תוחנהה תדעו  מר ירון גדות:

 13 םיפלא ועגפנ הנורוקה תפיגמ םע תודדומתהב הלשממה תוטלחהמ רצונש

 14 םוקמ תא ודביאם יבר ,ת"לחל ואצהו יםבר .וןרשה תמר יבשותמ

 15 יםאמעצכ םתועלבב יםקסע יחוורב תיתועממש דהירי ווח םיבור תםדובע

 16 רחאל גם אוירהבא ל םקלח ,םתואירבבו גענפם בירף סונב .תרובח ילעבו

 17 .דודיבב תהושל וצאלנ קםלח ,יםשדוח

 18 הבוח תדעו ,הנונראב תוחנהה וועדתל תרשפאמ םירדסהה קוחב 7 הנקת 

 19 יבשותל הנונראב זוחא 70 דע לש תוחנה קינעהל וןרשה תמרב תלעופש

 20 רבשמהי געפנ לש הברה תומכה בקע .רבשמב תילכלכ ועגפנש ןורשה תמר

 21 ולבקתה תונוש תויריעבו תוצעומב .לוועדה תוינפה תומכ לש הפצה היופצ

 22 .םנוקיתכ םימיב תומכהמ תוינפ 10 יפ הנורחאל

 23 טילחהל ןכ םא שקבתת ריעה תצעומש תרמוא רדסל העצהה ןכ לע 

 24 לכב ריכהל הנונראב תוחנהה תדעו תא החנמ ריעה תצעומ .1 :ןמקלדכ

 25 הנקת יפל הנונראב החנהל הכזמ עוריאכ הנורוקה רבשממ תילכלכ העיגפ

 26  .החנה זוחא 70 רמוא הזש ,םירדסהה קוחל 7

 27 ,שדוחב םימעפ רפסמ ההובג תורידתב סנכתת הנונראב תוחנהה תדעו .2 

 28 ןורשה תמר יבשותל עייסנ ךכבו תוינפה יובירב לופיט בכעתי אלש תנמ לע
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 1  .יטרקוריב בוכיע םומינימב םיישקל ועלקנש

 2 הנורוקה רבשמ יעגפנ םיבשות לע הלקה ןעמל העירייה רתא ןכדועי .3 

 3 .העצהה תאז .תידועיי החנהת שקב תשגהל

 4 טלחהב ונחנא .םינוירטירקה לע טילחהל הכירצש תאז הדעוה ,הדעו שי י גרובר:מר אב

 5 תדעו םג שי ,הז לע רביד בקעי םג ,טלחהב ונחנא ,ילכלכה בצמל םירע

 6 הרזעה תא םיכירצ אלו נחנא םעפ בוש .הזה אשונה תא תקדובש םיקסע

 7 תא ריכהל ,תונפל ,אובל םישנא ונמזה טלחהב ונחנא .הזה לעניין ךלש

 8 הז תא תאורל לוכי רבכ התא ונלש רתאל סנכנ רבכ התא .םהלש תויוכזה

 9  .הזהא שונבם ילעופ רבכ ונחנא .שיגהל הצורש ימ ,אצמנ םש

 10 רועיש המ קוידב תקדובו האבש תאז איה ,תוחנה תדעו שיש בשוח ינא 

 11 דימ רבד לכ אל .העיגפה תמצוע יפל ולבקי יםשנאש יוארו ןוכנש החנהה

 12 תיתועמשמ הרוצב עגפנש ימ טלחהב .הנונראב החנה זוחא 70-ל םגרותמ

 13 ה'רבחה דחוימב הנשהש בשוחני או, הריכמ הדעוהש םירטמרפה יפל

 14  .ירמגל םהיעל ךמוס ינאו םישיגר קיפסמ םה בוועדה םש יםבשויש

 15 .תאזה בוועדה הפי דואמ םידבוע םהש עדוי ינא ,היציזופוא גיצנ םש שי 

 16 הפ התא םעפ בושו .םיניינעל תיניצר דואמ הרוצב םיסנכנ ,םינתונ םה

 17 תאזה העצהה תא ךירצ אל שממו םייק רבכש והשמ והשזיא לע ץפוק

 18  ,רדסל

 19 ?םייק ?הנונראהמ זוחא 70 ,7 ףיעס יפל םינתונ םהש םייק  מר ירון גדות:

 20 ,םינופ םישנא .ןוכנל םיאור ונחנאש בצמה יפל םינתונ ונחנא ד מיכה בלום:”עו

 21  .לאוש אוהש המ הז .החנהה תא םילבקמ וליאכ המ ףקותמ מר אבי גרובר:

 22 ,ופןאב זוחא 70 לבקמ דחא לכ אל ,ילבולג ןפואב אל ד מיכה בלום:”עו

 23 הזה ףיעסה סיסב לע הז החנהה תא ןתונ התאשכ לבא .אל ,אל ,אל מר אבי גרובר:

 24 ,7 הנקת ,עבוקש

 25 .יאדווב .ןכ ,יאדווב ה בלום:ד מיכ”עו

 26 קוריב תוצחל החנמ ריעה תצעומ וישכע דיגהל ומכ הז ,93 תנשמ ףיעס  מר עידן למדן:

 27  .זוחא 70 דע החנה קוחב עובק הזה ףיעסה .םודאב תוצחל אלו

 28 הדעוה .לוועדה הז תא ריבעמ אוהה ,הזל יארחאש ימל תושגומ תוינפה ד מיכה בלום:”עו
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 1 ,תושקבה לכ תא תנחוב ,תבשוי

 2 .יקוחה בצמה הז  מר עידן למדן:

 3 .תאזה הדעוב החוורה לש גיצנ שי םג יתעדל  בת שבע אלקובי: ’גב

 4 ,החוורה גיצנ .ןוכנ ד מיכה בלום:”עו

 5 .שקבמש ימ לכ תא ריכמש החוורה לש גיצנ שי ,ןכ  בת שבע אלקובי: ’גב

 6  .ןמזה לכ הז לע םידבוע ד מיכה בלום:”עו

 7 רתיה לכ לע םימתוח השעמל ונחנא רבד לש ופוסב ,ףיסוהל ךירצ הז לע  ין:רוני בלקמר 

 8 םינפה דרשמל הלעמ יפלכ ספטמ הז ,ירה ונלצא רמגנ אל הז לבא ,רתיהו

 9 אל זה זאת אומרת. הז ירוחאמש ןויגיהב םגו םיחפנב םג ונתוא םיקדובש

 10 .וק םירשיימ םלוכו זוחא 70 תרפגוה טחלה הזאי לבקל םילוכי ונחנאש

 11  .ונילא הרזח הז תא לבקנ ונחנא

 12 ?םישנאל זוחא 70 תתל םילוכי אל םתא ?תרמוא תאז המ  מר ירון גדות:

 13 דרשמל הז תא חלוש ינאש ומכ ,זוחא 70 םלוכל ןתונ ינא. תתל םילוכי  רוני בלקין: מר

 14 .הרזח הליבחה לכ תא לבקמי נא יםנפה

 15 .הז תא ושעש תוצעומו תויריע שי לבא  מר ירון גדות:

 16 .הזכ רבד ןיא .יטמוטוא הזכ רבד ןיא  רוני בלקין: מר

 17 ?טרדנטסה הז המ מר אבי גרובר:

 18 ,ינפל דע .םויה דע הנורוק היה אל םויה דע ,ונתנש הממ רתוי  מר ירון גדות:

 19 ,מיליון 1.2 דע יתעדל שי .תוחנה הפ ונתנ הנש לכ .הנש לכ תוחנה ונתנ לבא מר אבי גרובר:

 20 והשמ ,מיליון 1.2 וא מיליון 2.1 ,מיליון 1.2 עיפומ ביצקת ףיעסב יתעדל

 21  .הנונראב תוחנה תבוטל ה,זכ

 22 תאזה בוועדה רבח יתייה ינא ,תויבס ינימ לכמ השקב שיגהל ולכי םישנא 

 23 הניבג לע החוורב המש תובישי היה הז דימת םיבשוי ונייהו ,םינש המכ

 24 המכ םיבשוי ונייה .םיתיז םע ,םש דוביכה דימת היה הנוטו תירגלוב

 25 .תויבס ינימ לכמ ועגפנש יםשנא לש השקב השקב םירבוע ,תובוט תועש

 26לו כי אלו השק הלחמ ,תולחמ ינימ לכב ולחש םישנא םג ויה ,אלפתת

 27 םייק אושה והשמ זה .הרטופ השיאה ,רטופ לעבה ,דובעל הפוקת ךשמב

 28 .טרדנטסב
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 1 ,הפי הז םינשה לכ םתישעש המ  ירון גדות: מר

 2  ,םתסה ןמ הנשה מר אבי גרובר:

 3 ,השק רתוי רחאו שדח בצמ  גדות: מר ירון

 4 .קוח ותוא הזו .קוח ותוא הז לבא מר אבי גרובר:

 5  ,םכל שיש םיינש וא ןוילימה לש הארנכ ביצקתהו  ן גדות:מר ירו

 6 )מדברים ביחד(

 7 .ךלש העצהב תוסחייתה ןיא הזל אקווד .ךלש העצהב תוסחייתה ןיא הזל מר אבי גרובר:

 8 העצה תויהל ךירצ ?ביצקת תעצה תויהל ךירצש רמוא התא זא .יקוא  ות:מר ירון גד

 9 ,ביצקתה תא שיגהל

 10 ונעגהר בכ ,בישקת יל דיגיו רבזגה ילא אובי םא .הז תא ךירצ אל םג ינא מר אבי גרובר:

 11 וליאכש הזה עטקהמ הריצע היהת אלש יל ןימאת ,השקב דוע ונל שיו 2-ל

 12 אלו הרקמ תהיה פר הקידהב .הסכמה תא ונרמג וליאכ וישכעו 2 ונמש

 13 .ביצקת רפ

 14 ינא לכ םדוק .ןורי ,פיט םג ךל עיצהל הצור ,טפשמ דיגהל הצור ינא מר גיא קלנר:

 15 הפוקת איה הנורוקה תפוקת ,םיליגר םימי אל םימיהש ךתיא םיכסמ

 16 ןויער הלע .הנורוקה תפוקתל תרחא הרוצב םיכורע תויהל ךירצו תדחוימ

 17 תא תיתרושקת דואמ הרוצב הז תא ושע הילצרהב ,תועובש המכ ינפל

 18ה ז תא וחלש ,הצעה תא ךל ןתונ ינא הפ ,הנונראב תוחנה לש רופיסה

 19 זאאמרתי אוקי.  ,פאצווב הב םירבח הפ ונבורש םיבשות תצובקב

 20 .קדוב םדוק ינא רדסל העצהכ הז תא איבהל ךלש טקניטסניאה

 21 חכונל ןורשה תמרב הרוק המ ,דיגת ותוא לואשל ידיגל יתרשקתה זא 

 22 םהש יל ריבסה אוה .ץר ינאש ינפל ונלש תויוכמסה המו הנורוקה תפוקת

 23זאת  .החנה זוחא 70 דע םינתונ ונחנא ,החנה זוחא 30-ב הז תא ושע

 24 םינקמו נחנאש םילכה ,ןורשה תמרל תונ"צחי תושעל וישכע ילבמ אומרת

 25 תולוכיה תא ונל שיו םיבוט רתויו םיקימעמ רתוי הברה םה םבישותל

 26 ,םיכסמ ינא .הלאה

 27 ונחנאו םישדוח השולשל רכוז ינא םא הז תא ומחת םג םה רובר:מר אבי ג

 28 ונתוא ןורשה תמרבש אצוי ףוסב זאת אומרת .הלבגה הזל ןיא הפו .ןוכנ גיא קלנר: מר
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 1 הפ לבא ,םיכסמ ינא ,םיכירצ םהש המ םיבשותל תתל תוהמה מעניין

 2 תבוטל ןתנייש ףסכה לש היגוסהש יבא םע םגו ידיג םע םג הז תא ונרריב

 3 .שקבתיש לככ בחרות תיביצקתה תרגסמה ,העניין

 4 .ךירצש לככ ובר:מר אבי גר

 5 70 דע תנתונ ןורשה תמר תייריעש יתנבה .קודבל יתכלה את אומרתז מר גיא קלנר:

 6 לככ לדגות הזה ףיעסל ןתניתש תיביצקתה תרגסמהו זוחא 30 אלו זוחא

 7 .שרדייש

 8 ?הז תא םיעדוי םיבשותהו  מר ירון גדות:

 9 .יתעד החנו נר:מר גיא קל

 10  .ונרמא ,ונבתכ ,ונמסרפ מר אבי גרובר:

 11  .10 יפ הייתה םיבשותה לש תוינפה תומכ תורים מסוימעב  דות:מר ירון ג

 12 ?הפיא  בת שבע אלקובי: ’גב

 13 .לשמל םהושב ?הפיא  מר ירון גדות:

 14 .הפיא תעדל הצור ינא ,ןכ  בת שבע אלקובי: ’גב

 15 .םהושב  מר ירון גדות:

 16  ?10 יפ םהושב  לקובי:בת שבע א ’גב

 17 .ןכ  מר ירון גדות:

 18 .קודבא רחמ ינא  בת שבע אלקובי: ’גב

 19 .רדסל העצה םיעיצמש ינפל קודבל קלנר: מר גיא

 20 םיעדוי םיבשות םאה ?תוינפה תומכב הילע ם פה ישאה איה הלאשה  מר ירון גדות:

 21 שי םא ?הנונראב תוחנהה לוועדת הנורוקה ללגב םג תונפל םילוכי םהש

 22ת דעו םאהו. השקבה תא שיגהל הלק הרוצבו עיגהל תורשפא םהל

 23ת א תעצבמ איהו התאו תבייחמש תוינפ לש הלודג תומכ הל שי תוחנהה

 24 תאז  .יםליגר םימיב ,שדוחב הליגרה םימעפה תומכמ רתוי סנכתהלזה 

 25  ,רתוית סנכתמ וא סנכתהל הלוכי הנורוקה תדעו םאה .הלאשה

 26 .סנכתת איה ךירצש המכ  מר רביד פלד:

 27 .הנורוק תדעו אל הז  בת שבע אלקובי: ’גב

 28 .הנונראב תוחנהה תדעו  מר ירון גדות:
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 1 .תסנכתמ איה ךירצש המכ  רביד פלד: מר

 2 היעב יהשוזיא הפ שי תוינפב הילע םתיווח אל אם .לאוש ינא ,עדוי אל ינא  מר ירון גדות:

 3 ,םתיווח ןכ םא .רוביצל רודישב

 4 .אל שממ  י:לקובבת שבע א ’גב

 5 ?דגנ ימ .1 ?דעב ימ ?סחייתהל הצור והשימ דוע .ךתרעה תא ונינפב ונמשר ר אבי גרובר:מ

 6 .הבר הדות .8

 7 

 8 ה למתןנוועדת ההנחות בארנהסמכת  – 02023.7.2הצעה לסדר של ירון גדות  החלטה:

 9 8 .העצהה דעב 1 .תולוק בורב התחדנ רדסל העצהה – תילמיסקמ החנה

 10  .דגנ

 11 

 12 תותומעל העירייה תכימתב םישנ תיילפא – 29.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .18

 13  טרופסה

 14 

 15  .טרופסה תותומע םע הנורחא העצה ר אבי גרובר:מ

 16 המ .טרופסה תותומעל העירייה תוכימתב םישנ תיילפא הנורחא העצה  מר ירון גדות:

 17 ונד הנורחאה הצעומה תבישיב .תמדוקה הבישיב םצעב ונרשיאש

 18 לסרודכ ם,ירבג לגרודכב תיגוציי םירגוב תצובקל הכימתב ץוציק ונרשיאו

 19 רשואש יתנשה ביצקתה ,רשואש ביצקתה תמועל םישנ לגרודכו םישנ

 20  .ץרמב

 21 הצובק ,ןורשה תמר לש םישנ לסרודכה תצובק תא הלפמ רשואש ץוציקה 

 22הקשר ב הנויבצ תאו ריעה חור תא הנמאנ תגציימו ריעל בר דובכ האיבמש

 23 הרימש ךות תויגשיהו םיברעל םידוהי ןיב הלועפ ףותיש ,םישנ לקידום

 24 הנרק התלע ותוכזבש טרופס ףנע שי םא .םייביטרופס םיכרעו תונגוה לע

 25 םצעב איהש םינשהו םישנ לסרודכ תצובק תוכזב הז ןורשה תמר לש

 26 .ץראה לכב המסרפתה

 27 םרט דוע הכימתה יפסכ בור ורבעוה לגרודכה תצובקל יכ רבתסה ףסונב 

 28 50-מ רתוי טעמ ורבעוה םישנ תצובקל דועב ,תמדוקה הצעומה תבישי
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 1 םדיגנתמ הצעומה ירבחו ריעה יבשות לש לודג בור .יתנשה םוכסהמ זוחא

 2 בל תי שימא ךותמ הארנכ השענ רשואש ץוציקהו םישנ תיילפאל תוצרחנ

 3 שהייתה תמדוקה הצעומה תבישיל די רחאלכ ואבוהש םיטרפל תקפסמ

 4  .ידיימ ןפואב תאז ןקתנ יכ יואר .תרויב סהומע

 5 ,םיפיעסה תא הפ ךופהא ינא םצעב ,חליטהל תשקבתמ ריעה תצעומ ןכ לע 

 6  .רתוי דבכל לקהמ ליחתנ

 7 טרופס ימוחתב םישנ תיילפא לכל תדגנתמ איהש ריהצת ריעה תצעומ .א 

 8 ללכב ילב וילע םיכסהל םילוכיו םיכירצו נלוכש והמש יל הארנ הז .ללכבו

 9 יכוח.ו

 10 תצובקל הכ דע ובכועש םיפסכ ידיימ ןפואב ריבעת ןורשה תמר תייריע .ב 

 11 לגרודכ תצובקל םימולשת רבכ הריבעהש ןפוא ותואב םישנל לסרודכה

 12 תצובקש עודי ינא .םולשתה ידעומב םשינ תיילפאמ ענמיתו םירבגה

 13 םישנ ורסלדכ תצובקו הז לעמ וא זוחא 90 לדר גודל שס הלביק לגרודכה

 14  .רשוא ןכש ביצקתה ךותמ תוחפ הברה הלביק

 15היה ת םישנה תצובקב הכימתה ,המצע הכימתה יבגל םצעב ירקיעהו .ג 

 16 רועיש בשוחש ןפוא ותואב קוידבו 2019 תנשב הכימתהמ זוחא 85.5 בסך

 17 דומתמיכה יעה ךסש רמוא הזו .םירבגה לש לגרודכה תצובקב הכימתה

 18 תצבוקב הכימתה םג רתוי ץצוקת ןכ םאלא א ,לקש מיליון 1,347 לע

 19 .הזה רועישב םצעב םירבגה

 20 תחא לכל דוקינ תנתונש הלבט וא תואלבט םהש הזיאאני יודע שיש  

 21 ונלביק אל הצעומב ונחנא .טרופסה תותומעמ תחא לכל וא תוצובקהמ

 22 תצובק םגש עדוי ינא .תאזה הלבטה תא וניאר אל ,תאזה הלבטה תא

 23 ססובמ הז ,תאזה הלבטה תא ולביק אל תונעט םהל שיש הלא לכו םישנה

 24 2015-מש תמדוקה הבישיב םג וניארו הארמ םצעבש הלבט יהשוזיא לע

 25 ותוא תא ולביק לגרודכב םירבגה תצובקו לסרודכב םישנה תצובק הבש

 26 תצובק תמועל םישנה תצוקבל דרויו ךלוה הזה םוכסה הנש לכ ,כוםס

 27 דל ניקוש התוא וניאר אלש הלבט לע ססבתמ הזו .לגרודכב םירבגה

 28 ו.השלכ
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 1 ,הלבטב דוקינל רשק ילב 'ב-ו .התוא ןיבהל ,הלבטה תא תוארל 'א זא 

 2 ביצקתהמ םירבגל םגו םישנל םג זוחא 14.5 קר היהי 2020-ב ץוציקהש

 3  .רשואש

 4 הצע לבק לבא ,ילש תמדוקה הרעהל רבחתי הזש יתעדי אל ,הרקמב .בוט מר גיא קלנר:

 5  .ץופקת לא

 6 .יקוא  ירון גדות:מר 

 7 טעמכה ןוצרב הגושו העוט התאש ךל יתרמא תחלשש ליימב רבכ מר גיא קלנר:

 8 רמוא ינא ,what ever ,יטמוטוא ,יביסלופמיא ,יביססבוא ,ךלש יטמוטוא

 9 זוחאכ תרעוב הרודמ לכ לע ץופקל בייח התא ,וישכע תוניצרב הז תא ךל

 10 םימעפל .הנממ השעיות אזה הרודמה תא ייקח חרא והשימ וליאכ קומא

 11  ,םיונתנה תא דומלל ,לכתסהל ע,גריהלע גר יםכירצ

 12 .םולכ השע אל דחא ףאש ירחא עובש תאזה העצהה תא יתחלש ינא  ירון גדות: מר

 13  ,העצהה תא תחלשש הז ,ןורי מר גיא קלנר:

 14 ?ריעה שארל התנפ אל י'צאב ?םולכ ושע אלש בשוח התא המל  מר רביד פלד:

 15 .הכול הז .הנעמ ולביק אלש יתנבהו םתיא יתרבידי אני כ  גדות: מר ירון

 16 ?תרביד לחרו הנרוא םע ?םתיא תרביד ימ םע ?ימ םע תרביד  :ןיקלב ינורמר 

 17 .ןכ  גדות: מר ירון

 18 .רדסב  :ןיקלב ינורמר 

 19 העשה ,םדקתנו רדס השענ אוב ,הזה לע לבח .רדס עגר השענ אוב ,אוב מר גיא קלנר:

 20 .התיבה תכלל םיצור םישנא ,תרחואמ

 21 .םעפ ףא דמלת אל התא .דמלת אל התא  :ןיקלב ינורמר 

 22 לגדב ףפונל ןויסינה .הנוכנ אל תיווזמ התוא חקול התא היגוסה לכ ר גיא קלנר:מ

 23 םוקע ירבגה טרופסל סחיב ישנה טרופסה חופיק וא ישנה טרופסה תפדעה

 24 ךותב טרופסה תדוגאו וןרשה תמר תייריע .תאזכ היגוס ןיא .ודוסימ

 25 ,שינה טרופהס תא תושדמק הלש תויוליעפב םינווגמו הלש תויוליעפה

 26 ףידע ןפואבו ןתינש המכ הלעמל ןתוא תופחוד ,ישנה טרופסב תורדהתמ

 27 תושעל ןויסניה לכ .הילע ךורדל ללכב עקרק הפ ןיא .ירבגה טרופסה לע

 28  ,םירחא לשו ךלש ירוביצ בוביס הפ
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 1 ?בוביס הזיא  מר ירון גדות:

 2 תא דמלת ,תיב ירועיש השעת .תובושת לבקת ?תלאש ,ןיתמת .ריבסא ינא מר גיא קלנר:

 3 .לך דיגהל הסנמ ינאש המ הז .ץפוק ןמזה לכ התא .ץופקת לא .אשונה

 4 .יקוא  ון גדות:מר יר

 5 90 לעמ ,תוינקחש 146 לש תשרודכ תגיל תוצובק 11 ונל שי ןורשה תמרב מר גיא קלנר:

 6 12 תימואלה הגילב םישנ לסרודכ תצובק ונל שי .ןורשה תמרמ ןהמ זוחא

 7 .18 ליג דע תונב לסרודכ תלקמחב תודלי 400נו ל שי .הצובקב תוינקחש

 8 ללוכ תרוגוב תויטלתא ,הקיטלתאה תקלחמב תודלי 100-מ הלעמל ונל שי

 9 תוצובקל רפס תיב דירודכ תקלחמב תונב תורשע .מ"ק 10-ב ץראה תפולא

 10 לעה תגילל ש תורגוב תצובק ,לגרודכה תקלחמב תונב תורשע ,הגיל

 11 תומלעתה הזש םיונוגבמ הרוקשה מ יתרספשי נפלזה  לכו יםשנ לגרודכב

 12 .הצרוא ל האתש המ דועו תויליגלתית, גונמא תולעמתה, עקקר

 13 ישנה טרופסה תא םיחפקמ ונתומכש הנטק ריע לע דיגהל אובל רשפא ךיא 

 14 ,תאזה הצובקה תא דואמ דבכמ ינאו ,אצמנ ישנה טרופסה םלוע לכ וליאכ

 15 ףחדנ ,בצקותמ ,ראופמ תוליעפ לש סונייקוא שי רשאכ ןורשה תמר ן.כ.לב

 16  .םיפרוטמ םיפקיהב הדוגאהו עירייהה י"ע קבוחמו

 17 לחרו הנרוא תא יתשגפו ליימב דוע התלע איהשכ תאזה הנעטה לכ ןכל 

 18 אל ,תוובשתה תאו נתנ םיפסונ םישנא דועו טעמ אל הזב קסע ינורו

 19 הכירצ איהש המ תא הלביק תאזה הצובקה םינשה לכ ,ךפיהל ,ונאבחה

 20  .ףסכה קלוחמ ךיאל הרורב םינוירטירק תלבט שי .סולפ ,סונימ אל ,סולפ

 21 .התוא תוארל הצור ינא ?איה הפיא  מר ירון גדות:

 22  .לעניין עגרכ רושק אל הז ,2019 תנשב מר גיא קלנר:

 23 )מדברים ביחד(

 24 דוע ,2020 תנש ינפל דוע ליחתהש זוזיק ונישע 2020 תנשבו 2019 תנשב מר גיא קלנר:

 25 ןוידב זוחא 10 דוע ונדרוה ןכמ רחאל .זוחא 5-ב ונדרוה הנורוקה ינפל

 26 ,2020 תנשב .יבחור ןפואב הרק הז .האילמב הפ היהש

 27 ?ימל .עגר  מר ירון גדות:

 28  .םלוכל מר גיא קלנר:
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 1 ?טרופסה תותומע לכל  מר ירון גדות:

 2  ,תותומעל הכל מר גיא קלנר:

 3 ?תותומעה תשולש  :מר ירון גדות

 4 יבחור הדוגאה ךותב םירגובה לש תולעית הפאו תותומעה שלושת מר גיא קלנר:

 5 אוה הרקמה לסרודכ לש הקרמב .דחא ףא םיחפקמ אל ונחנא ,ינויוושו

 6 תרגסמב לבקל תוכירצ ויה ןהש הממ רתוי ולביק םה 2019 תנשב ,ךופה

 7  ,תצובק ןיבש רוביחב רושקש ןהל עיגה אלש דוקינ

 8 .תודלילו תורענל  :ןיקלב ינורמר 

 9 לס ךותב ףיעס שי תיביצקתה הקולחה ךותב ונל םיעובקש םינוירטקריב מר גיא קלנר:

 10 ,עבוקש םינוירטירקה

 11 ,םינוירטירק  ון גדות:מר יר

 12 .יל עירפת לא מר גיא קלנר:

 13 אלש תאז הילע רבדמ התאש םינוירטירקה תלבט .ןיבהל ךתוא לאוש ינא  מר ירון גדות:

 14  ?ונלביק

 15  .התוא לבקל ךירצ אל התא מר גיא קלנר:

 16  ?הטלחה תעצה שיגמ התאש ינפל ןיבמ אל התא המל לבא ר:מר אבי גרוב

 17 .לאשת מר גיא קלנר:

 18  .יתלאש ,יתחחוש ,יתשקיב ינא .ררבת ,לאשת ,ןיבת :ןדמל ןדיעמר 

 19 ןיבל תרגובה הצובקה ןיבש רשקה תא םיפיעסה דחא ,עבוקש ףיעס שי מר גיא קלנר:

 20 אלחל. ר תצובקב הזכ רשק םייקתמא ל .תודליהו רעונה תוקלחמ

 21 הגילב תקמשחש הדוגאה ךותב יעסומ תילג לש הצובקה תא שי .יםמתקי

 22 תוקלחמ םע רשקב איהו דוגיאב המושרש םאה תצובק איהש תימואלה

 23 הכירצ איה ,דוקימורה לקבל נא אל ן.כ.ל תצובקכן לו .רעונהו תודילה

 24  .תודוקנ 15בסעיף של  ספא לבקל

 25 .ןידה תרושמ םינפל ,רתוי הז תא הפדעיתו הכלה ורבע םינשב העירייה 

 26זיר חהל םיכירצ ויה by the book הפ תכלל םיצור ויה םא זאת אומרת

 27 קבחל וצרו ןתוא קנפל וצר יכ הז תא ושע אל .תמאה תאז .2019 לע ףסכ

 28 הז .הזה .ףסכה תא לבקל םיכירצ ויה אל 2020-ב .הז תא ושעו ןתוא
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 1 קבוצהה ,הזמ רתוי ה.זה העניין ךותב םירסחש םיפסונזים וחא הכמה

 2 ,םויה וליהנל תרבוע

 3 .רוטקפ זוחא 50 שי םישנה תוצובקל דוקינ ותואב ,דוקינב בי גרובר:מר א

 4  .ןכ מר גיא קלנר:

 5 תולבקמ םישנה תוצובק .םישנה טרופסב םיעגופ וליאכ ונחנאש הפ ורמא אבי גרובר: מר

 6 .הלאה םיפיעסב ןהלש דוקינה לכ לע רוטקפ זוחא 50

 7 .ןכ .דוקינה ךותב תנקתמ הילפא שי  :ןיקלב ינורמר 

 8 .םישנל רובר:מר אבי ג

 9 .תנקתמ הילפא שי ,ןכ  :ןיקלב ינורמר 

 10 םישנה ,םישנל תוצובק 10-ו םירבגל תוצובק 10 שי םא זאת אומרת מר אבי גרובר:

 11  .תוצובק רפסמ ותוא לע םירבגהמ דוקינ רתוי זוחא 50 ולבקי

 12  ,זאת אומרת קלנר: מר גיא

 13 הפ הז תא ונרשיא תמדוקה היצנדקב דוע יתייה ינאש והשמ דוע הז מר אבי גרובר:

 14 .הצעומב

 15 אל ינאש םינעוט םתאש םינוירטירקה לש תאזה הלבטה תא לכ םדוק  מר ירון גדות:

 16 ,התוא ולביק אלו םעפ ףלא ושקיב םה ,יתלביק אל וא יתשקיב

 17  .הרק המ ךל דיגא ינא לבא מר גיא קלנר:

 18  .שנייה ,עגר  מר ירון גדות:

 19 .אל ,אל ,אל ,אל ,עגר ,עגר ,עגר לנר:מר גיא ק

 20 )מדברים ביחד(

 21 תא דואמ דבכמ ינאו הנרוא םע יתרביד ינא הפו .היה המ ךל דיגא ינא זא מר גיא קלנר:

 22 הז תא יתרמאו תיתייעב הפיט הייתה תולהנתהה ירעצלו לחר תאו הנרוא

 23 הנרוא ,ןהל יתרמא ינא ,יתאי ורביד ןה .ןאכ םג הז תא יתרמא זא ןהינפב

 24 רשק ותוא לע ,תופסונה תודוקנה תורסח המ לע לחרו ,רסח המ לע העדי

 25 תולבקמ אל ןהש כול להיותי .הז תא ועיד ןה .רעונהו תודליה תוקלחמ םע

 26  .רמאנ הז לבא ,הז תא

 27 ,תובושת ןהל יתתנ ינא .יתיא ורביד ,יבא םע ורביד ,הזב לפטל ונלחתה 

 28 לע תונעטלו ןיד יכרוע יבתכמל עיגה הז יצחו הקד ךות .ןופלטבשוחחנו 
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 1 ,הילפא

 2 ים ביחד()מדבר

 3 תואלבטה תא חולשל ונעגהש ינפל דוע .טפשמה תא םילשהל ןת ,ןורי מר גיא קלנר:

 4 ןיא ירה יכ םמוקמב אלש ,םירתוימ ,ןיד יכרוע יבתכמ חלשיהל וליחתה

 5 רואל ישנה חופיקה לש לגדה תא ףינהל רשפא יא יאדוובו חופיק םוש הפ

 6  .ןורהש תמרב ישנה טרופסה ףודעת לע ונגצהש תוליעפה לכ

 7 ןיד יכרוע תבותכתל רבע הזש עגרמ לבא .םוקמב אלש טקא היה הז ןכלו 

 8  .הכול הז .ןיד יכרוע לש תובושתלו ידיגל רבע הז

 9 ,לבקל תולוכי אל ןה  מר ירון גדות:

 10  .תוצור ןהש המ לבקל תולוכי ןה מר גיא קלנר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 התאו הצור ינאש המ תא הנעא ינאו הנוע ינאו הלאש תלאש התא ,ןורי מר גיא קלנר:

 13 התאש ירוביצה טקיטה לע יתינע .הנוע ינאו .הצור התאש המ תא לאשת

 14 .גגושב תולעב וילע תחקל הסנמ

 15 .יתוא מעניין אל .ירוביצמ יתוא בוזע  מר ירון גדות:

 16 ךילהל ךלה הז ,ירשרוצה. לצע ימ לכל חותפו ירוביצ ףוקש רמוחה ,םייתש יא קלנר:מר ג

 17 תא ולביק םה .תשרדנ הניאש הדוקנב ןיד יכרוע יבתכמ תחילש לש

 18 תא לביק ינור ,ינור תא םג ולאש .םהל םילשנ רסחש המ לכ .תובושתה

 19 םוש .ידיגל ועיגה .םהילא הרבעוה םג איהש חינמ ינא ,היצמרופניאה לכ

 20  .ךושח אל רבד םושו םוסח אל רבד

 21 .תיבויח הבושתו הבושת שי לכהל ?תויתוהמה תולאשה תא לאוש התא 

 22 ,התא םג ןכלו

 23 ?הלבטה תא לבקל רשפא יא וא לבקל רשפא רמולכ  מר ירון גדות:

 24 .םיצורש המ לבקל רשפא מר גיא קלנר:

 25 ?רקובב רחמ הלבטה תא לבקל לוכי ינא  מר ירון גדות:

 26 ?הלבטה תא לבקי אוהש היעב שי מר גיא קלנר:

 27 .יממ הנשמ אל הז .ונממ ,ךממ  מר ירון גדות:

 28  .העירייה רבזג ,ביבט ידיג ול םיארוק  :ןיקלב ינורמר 
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 1 .היעב ןיא מר גיא קלנר:

 2 .ול ןתית לא ול רמוא אוה זא ביבט ידיגל ךלוה ינא  :מר ירון גדות

 3 .היעב ןיא .היעב ןיא מר גיא קלנר:

 4 .יתייעב הז םא לאוש ינא  מר ירון גדות:

 5 ביבט ידיגמ תשקיבש והשמ שיש תאזה הלימה ירוחאמ דומעל ןכומ התא מר אבי גרובר:

 6 ?אלש הארוה ול יתתנ ינאו

 7 .בוזע .יתלביק אלו 'א 140 ףיעס יפל רמוח םימעפ הברה יתשקיב ינא  מר ירון גדות:

 8 .רקש .ןוכנ אל הז .םימעפ הברה ןיא מר אבי גרובר:

 9 .יתלביקו 'א 140 יפל יתשקיב אל ינא  :ןיקלב ינורמר 

 10 .רדסב  מר ירון גדות:

 11 ,תאזכ הארוה יתתנש תחא הפ ןיא אבי גרובר: מר

 12 ןה םאו הז תא לבקל לוכי ינא םא הלאשה .מעניין אל הזו הוויכוח אל הז  מר ירון גדות:

 13 אל ,הזה ףיעסה תא ונרבע ןכש םירמוא םתא םא .הז תא לבקל תולוכי

 14 .רלוונטי

 15 .רבכ יתעד יפל הז תא ולביק רבכ ןה .לבקל לוכי התא  מר רביד פלד:

 16 ,ילב םולשת יאלו חופיקל הנעט םע ד"ועמ בתכמ חלשיהל לוכי ךיא  ידן למדן:מר ע

 17  ,םולשתה יבגל וישכע  ן גדות:מר ירו

 18 .ךמסמ לע ודבעש  מר עידן למדן:

 19 תא םהל ררחשל תורבזגל היחנה איצוה ידיג רבכ ,ינפל דוע אוה םולשתה מר גיא קלנר:

 20 .ףסכה

 21 ?המ ינפל ?ינפל הז המ  ?יתמ  רון גדות:מר י

 22 .ןהלש ןיד יכרועמ בתכמה ינפל דועו םיבוט םימי המכ רבכ ינפל מר גיא קלנר:

 23 ?אל וא םיפסכה תא הז ינפל ולביק לגרודכה תצובקש ןוכנ הז לבא  ירון גדות:מר 

 24  .עדוי אל מר גיא קלנר:

 25 ?עדוי אל  מר ירון גדות:

 26  .עדוי אל מר גיא קלנר:

 27  ,זוחא 65 ולבקי םהשוענות ט ןה  ון גדות:מר יר

 28 ,ןהינפל תצק ולביק םה זא ,ונ  מר רביד פלד:
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 1 ,םוכסהמ ,ףסכהמ זוחא 65 ולביק םהש  מר ירון גדות:

 2  ?םה הז ימ מר אבי גרובר:

 3 דעומל דע הלביק ן.כ.ל תתומע ,ן.כ.ל תצובק ,םישנ לסרודכה תצובק  ירון גדות:מר 

 4  ,ףסכהמ זוחא 60 לש לדוג רדס ולביק שדוח ינפל שהייתה הצעומה תבישי

 5 ,זוחא 60 הלביק אל איה מר אבי גרובר:

 6 ,הנשמ אל ,50 וא זוחא 65 וא ביצקתהמ  ן גדות:מר ירו

 7  .הלביק אל דוע איה מר אבי גרובר:

 8 ים ביחד()מדבר

 9 ךשמה ,ףסכה לכ רבתסמ הצובקה תא התנק הילדשכ איה המדקמה מר אבי גרובר:

 10 דוע ,אל ינאו םהיניב םכסהה ,םעפ דוע וישכע .הילד לא ךלוה אל הכימתה

 11 ףסכ לכש רורב יההיש לבא ,םהיניב םכסהל סנכיהל לוכי לא ינא םעפ

 12 .תומדוקה םילעבל ךלוה אלא הצובלק ךלוה אל וישכעמ

 13 ?הז לע דיגהל ךל שי המ ,ןורי וישכע  פלד:מר רביד 

 14 הנשל םוכס לע המדקמ תתל מאתנו תשקבמ האב השדחה םילעבה ןכלו מר אבי גרובר:

 15 יכ האבה הנשה ןובשח לע המדקמ תתל מאתנו םישקבמ ונחנא ,האבה

 16  .עיגי אל הז המצע הצובקל הנשה לש הכימתה ראש ,הכימתה ךותמ

 17 תוחפ הז ,רדסל העצהל אל יטנוולר אל האבה הנש לכ םדוק ,רוציקב זא  מר ירון גדות:

 18 תצובקש ,ולביק םהש רקש אל וא רקש הז םא תעדל י רוצהנא .בושח

 19 לוקוטורפ רושיא ינפל ד, עוקודמתה הצעומהשיבת י ינפל דוע לגרודכה

 20 לעמ הלביק לגרודכה תצובק םא ,תמדוקה הבישיב היהש תוכימתה תדעו

 21 ,םוכסהמ זוחא 90

 22  .זוחא 90 לעמ ולביק אל םה .אל מר אבי גרובר:

 23 .ולביק אל םהו  מר ירון גדות:

 24 .םוכסהמ זוחא 90 ולביק אל םה רבזגה יל ריבעמש עדימה יפל י גרובר:מר אב

 25  ?לגרודכה תצובק ?ימ  ירון גדות:מר 

 26 .לגרודכה תצובק מר אבי גרובר:

 27 .עדוי אל ,89 וא 90 הנשמ אל הז ?ולביק תונבהש הממ רתוי ולביק  מר ירון גדות:

 28 ותואל המלשהה תא תולבקמ תונבה וישכע םג לבא ,רתוי ולביק םה מר אבי גרובר:
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 1 .רפסמ

 2 אל הנעאו יש פה ט תקדצומ הנעט הפ שי .ןמזה ינפל ולביק םה לבא  מר ירון גדות:

 3 .תקדצומ

 4 ?ןמזהמה זה  גרובר:מר אבי 

 5  .ןמזה ינפל ולביק אל םה :מר גיא קלנר

 6 ?ןמז הזיא  ?ןמזה הז המ מר אבי גרובר:

 7 ?ןמז הזיא מר גיא קלנר:

 8 תוכימתה תדעו לוקוטורפ רושיא ינפל .םימטמוטמ אל ונחנא ,ה'רבח  מר ירון גדות:

 9 ןטק קלח הלביק םישנה תצובק ובש בצמ היה תמדוקה הצעומה תבישיב

 10 יםרבג לגרודכה .םירבג לגרודכה תצובק הלביק רשאמ ףסכהמ רתוי

 11 ,שדוח ינלפ זא ףסכהמ זוחא 90ו לביק

 12 תנעט לכ זא לביק םישנ לגרודכ המכ לא יודע ינא ן פה כלל אצבע.יא מר גיא קלנר:

 13 ןה ,תוצובקהמ תחא לכ לומ םיסחי תכרעמ הפ שי .יטנוולר אל הילפא

 14 ןיא ,םיכילהת הפ שי .םישרוד םה ,םילבקמ םה ,םישקבמ םה ,תושקבמ

 15 אל אוה .םייקא וא לה .םייק אל ,הילפאהמ דר ,בישקת ,רבד םוש הפ

 16  .םייק אל אוה ,וילע תולעל הסנמה תא .םייק

 17 .לעניין םינוע אל םתא  מר ירון גדות:

 18 תלהנתמ םהיניב םיסחיה תוכרעממ תחא לכש ךל רמוני אא .נייןלע םינוע מר גיא קלנר:

 19 לע שקבמ םישנה ,ולש םיכרצ סיסב לע שקבמ לגרודכה ,ינומצע ןפואב

 20 תומדקמה תא שקבמ דחא לכ ,שקבמ םישנ לגרודכ ,הלש םיכרצ סיסב

 21 ללכו הזל דחא ללכ עבוק ף אחד לאא ?רלוונטי הז המ .רחא ןפואב ולש

 22  .םר שלא קייבד הורחת למנתמ הפ שפחת לא .הכול הז .אוהל רחא

 23 ,ףוג לכ ,דחא לכ .םוקע עמשנ יל הז  גדות:מר ירון 

 24 אל ללכב םיפסכה ללכבש רבתסמש חופיק תנעט שיש ןעוט םג התא מר גיא קלנר:

 25 ,םיכלוה

 26 )מדברים ביחד(

 27 .רבד םוש ןעוט אל ינא  מר ירון גדות:

 28 םישנ לע חופיק תנעט איה ךלש רדסל העצהה לכ ,תנעט .הז תא תנעט מר גיא קלנר:
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 1 .רשק םוש ןיא תואיצמה ןיבל הניב רשאכ

 2 בין,הל הסנמ ינא  ירון גדות: מר

 3  .םתס תמדליק מדורוו הפ ףפונמ התא מר גיא קלנר:

 4 .תורודמה תא הבכמ ינא ,תורודמ קילדמ אל ינא  מר ירון גדות:

 5  ?תורודמ הבכמזה יא מר גיא קלנר:

 6 .תורומכבה מד  מר ירון גדות:

 7 ?תורודמ הבכמ התא ר אבי גרובר:מ

 8 ?הבכמ אל ןיקלב ינור ?הבכמ אל ןדמל ןדיע הפיא ?תורודמ הבכמ התא ר גיא קלנר:מ

 9 ץישר רואתה  .תובושת ולביק ,תולאש ולאשכולם  ?הבכמ אל גלפ ביבר

 10 .רדסל העצהב ,תמדוקה העצהב ומכ

 11  .ןמז ותואב ףסכה תא ולביק םהש יתוא ענכשמ אל הז קעוצ התאש הז  מר ירון גדות:

 12 ,ךל שי יכ מר גיא קלנר:

 13  .ןדיע ןכ מר אבי גרובר:

 14 .ידמ רתוי ךיראהל אל לדתשא ינאו םכתושרב םיטפשמ השולש הצור ינא  עידן למדן: מר

 15 יאדוובו יאדווב ,םישנ טרופס תיילפא לע רביד תמאב איגש המ לכ דחא

 16 תוילבולג תועצה ןהש הזיא םימעפ המכמה וכ ול ויה ןכש ימכ .םייק אלש

 17 3 ףיעס לע עיבצהל ךלוה אל הפ ינא ,םיגירחבש םיגירח םירקמב ,תויללכ

 18 עדויש ימ ,ינאש המ לע ריהצהל ךירצ אל ינאש םושמ 1 ףיעסל תכפהש

 19 .ריהצהל ללכב הזה רבדה תא ךירצ אל הזה רבדה תא עדוכל דבר, יש

 20 אל וא תגאד ןכ וגת אאדש דיגהלו ה'רבחל רפסל ץורל ארקנש המ ןויסניה 

 21 ,העירייה רבזגל יתינפ ,טרופסה קית קיזחמל יתינפ .לבוקמ אל אוה תגאד

 22 .תובושתה תא יתלביק ןכלו .תולאשה תא יתלאש

 23גם  ,םימעפ זה כמה תא יתפנימ רבכו ללכב הז תא ףנממ יתייה אקווד ינא 

 24 תוינוציחה תוכימתה ,וצותבקה בוצקת לע לל, בכםירחא םעם גיא וג

 25 לע עגרכ עיבצא אל םג ינא ןכל ,הזל סנכא אל ינא .תוינעוצקמה תוצובקל

 26 המ םלה ונתי ,םינוירטירקה תא שי .םהל תתל המכ רמואש הזה רבדה

 27 ה.ז תא תתל הביס םוש ןיא .םינוירטירקל עיגמש

 28 ונתנש ןועיטה ,שממ וב שיש ןועיט הרואכל אוהו םהל היה דחא ןועיט 
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 1  .םהלו נתנש הממ רתוי םירבג לגרודכה תצובקל

 2 .רהמ רתוי ,הממ רתוי אל מר גיא קלנר:

 3 ,איגל יתינפ .ףסכה לכ תא וררחש רבכו רהמ רתוי םהל ונתנ .רהמ רתוי  למדן: מר עידן

 4 רבכי נא .ותוברעתה תא יתשקיב ,ידיגל יתינפ .ותוברעתה תא יתשקיב

 5 בשוח ינאו ההז בעניין קפס ןיא .וישכע רבכ תרבוע תיצחמ דועש עדוי

 6 ףסכהש טרופסה קיזחמ תעד לע יאדוובו םלוכ תעד לע הצרחנו הלקש

 7ה ז .תרחא הצובקב היהש יפכ ינויווש ןפואב הרהמבו רובעל ךירצ הזה

 8 השועש המ זה תאה שועש וזה משה יכ הז לעע יבצהל לךוה אל ינא .הכול

 9 אלו לוש דיפקתה תאה עשי אל ואהם א .ולש ידקפתה ז יעוקצמה גדרה

 10 .עיצבהל םומקה יהי זא ותואא למי

 11 ?עיבצהל רשפא מר אבי גרובר:

 12 .ןכ  מר עידן למדן:

 13 ?ןמזב רבע אל וא ןמזב רבע הז ,גער  מר ירון גדות:

 14 ?עיבצהל רשפא מר אבי גרובר:

 15 .האלה  מר עידן למדן:

 16 ?האלה הז המ  מר ירון גדות:

 17  .עיבצהל ,האלה  למדן:מר עידן 

 18  ?בעד ההצעה ימ מר אבי גרובר:

 19 גיא? ?עובשה םינוירטירקה תא לבקמ ינאו ,עגר  מר ירון גדות:

 20 הבישיה .הבוט הליל .הבר הדות. 7 ?מי נגד .1 ?ןורי לש העצהה דעב ימ מר אבי גרובר:

 21 תיימה. סה

 22 

 23  העירייה תכימתב םישנ תיילפא – 0202.7.92 תודג ןורי לש רדסל העצה לטה:הח

 24 .דגנ 7 .העצהה דעב 1 .תולוק בורב התחדנ רדסל העצהה –ספורט עמותות הל

 25 

26 
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 1 קובץ החלטות

 2 

 3 7.6.2020 ךיראתמ 17 'סמ המניין ןמ הבישי לוקוטורפ רושיא .1

 4 

 5 דחא הפ רשואמ 0202.6.7 ךיראתמ 71 'סמ נייןהמ ןמ הבישי לוקוטורפ  החלטה:

 6 

 7 16.6.2020 ךיראתמ 11 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ רושיא .2

 8 

 9 דחא הפ רשוא 0202.6.61 ךיראתמ 11 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ  החלטה:

 10 

 11  הבוח בוועדות היציזופוא יגיצנ יונימ .8

 12 

 13 הבישיב הגצוהש המישרה הרשוא - הבוחה תדובווע היציזופוא יגיצנ יונימ   החלטה:

 14 .םיענמנ 3 .דגנ 3 .דעב 6 :תולוק בורב 

 15 

 16  להונ ןוקית – 18.12.2019 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ 6 ףיעס רושיא – תומש תדעו  .11

 17  יול ליגיבא תחצנהו תונטק תומורת לעניין       

 18 10.6.2020 ךיראתמ הדעוה לוקוטורפמ ,1,3,5,6,7 :םיפיעס רושיא

 19 

 20 

 21 

 22  ח"סומב המיתח ישרומ יוניש רושיא  .13

תיקון נוהל  – 18.12.2019מפרוטוקול הועדה מתאריך  6אישור סעיף  –ת ועדת שמו ה:החלט

ובקשת אביגיל לוי להנצחת הוריה  ₪ 7,500לעניין תרומות קטנות עד 

כונת נווה גן. אושר ברוב קולות. מרים ויפת צדוק ז"ל באמצעות ספסל בש

 נמנע. 1בעד,  10

אושרו ההמלצות של  – 10.6.2020מפרוטוקול הועדה מתאריך  1,3,5,6,7אישור סעיפים: 

  .םינמנע 2בעד.  8ועדת שמות ברוב קולות. 
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 1 

 2 .דעב 9 .דחא הפ רבע ח"סומב המיתח ישרומ יוניש רושיא  ה:החלט

 3 

 4  בלושמ רוטישו ינוריע חקפ .ה.ג רמלו .ב.ר רמל תוכמס תלצאה רושיא  .14 

 5 

 6 רוטישו ינוריע חקפ דיקפתל ה .ג רמו ב.ר רמל תוכמס תלצאה רושיא   החלטה:

 7 .דעב 9 .דחא הפ רשואמ -בלושמ 

 8 

 9 הרבחה ןוירוטקרידל היציזופוא גיצנ יונימ – 23.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה  .16

 10  תילכלכה        

 11 

 12 ןוירוטקרידל היציזופוא גיצנ יונימ – 0202.7.32 תודג ןורי לש רדסל העצהה החלטה:

 13 .דגנ 3 .העצהה תרסה דעב 6 .תולוק בורב התחדנ רדסל העצהה – תילכלכה הרבחה

 14 

 15 החנה ןתמל הנונראב תוחנהה תדעו תכמסה – 23.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה  .17

 16 

 17  תילמיסקמ        

 18 

 19 הננוועדת ההנחות בארהסמכת  – 02023.7.2ירון גדות הצעה לסדר של   החלטה:

 20 .דגנ 8 .העצהה דעב 1 .תולוק בורב התחדנ רדסל העצהה – תילמיסקמ החנה למתן 

 21 

 22  תותומעל רייההעי תכימתב םישנ תיילפא – 29.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה  .18 

 23  טרופסה         

 24 

 25  העירייה תכימתב םישנ תיילפא – 0202.7.92 תודג ןורי לש רדסל העצה   החלטה:

 26 .דגנ 7 .ההצעה דעב 1 .תולוק בורב נדחתה רדסל העצהה –ספורט עמותות הל

 27 

 28 
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