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 1  18 'סמ המניין מן  מישיבת מליאהפרטיכל                              

 2  תש"פ  זומתב 'כ , 12.07.2020 ראשוןביום אשר התקיימה                       

 3 

 4  :משתתפים

 5 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר

 6  ריעה שאר תינגס -  גב' דברת וייזר

 7  ריעה שאר ןגס -  מר יעקב קורצקי 

 8   ריעה שאר ןגס -  גיא קלנר רמ

 9   ריעה שארל הנשמה -  רפוע ךילק רמ

 10 חבר מועצה -  מר רביד פלד

 11 חבר מועצה  -  מר מיכאל דורון 

 12 חברת מועצה -  גב' בת שבע אלקובי

 13 חבר מועצה -  שריב ד"ר צחי

 14 חבר מועצה -  ידיירג קילומשמר 

 15 חבר מועצה -  בלקיןוני רמר 

 16 חברת מועצה -  גב' ענבל דדון

 17  הצעומ רבח -  איבל ינד רמ

 18 חבר מועצה -  מר ירון גדות

 19 מועצהחבר  -  מדןידן לד עו"ע

 20 חברת מועצה -  נטע זיו 'פורפ

 21 הצעומ רבח -  בל רב ימר רמ

 22 קצועית מצוו

 23 יועץ משפטי של העירייה  -  יכה בלוםד מעו"

 24  העירייה רבזג -  ביבט ידיג רמ

 25 הייריעה רקבמ -  רקי ןב םיסינ רמ

 26 טרופסה תדוגא ל"כנמ  -   ןורוד קירא רמ

 27 ןודגיז קחצי ח"ור

 28 
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 1 םודר היס

 2  אשונב) 25.6.2020 ךיראתמ 12 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפר ושיא  .1

 3  .(הנונראה 

 4 .8.7.2020 ךיראתמ תוכימת תדעו לוקוטורפ רושיא  .2

 5 לובגל דע תודובע עוציבל ריחמ תועצהב ןויד ךרוצל "תודובע תדעו" תמקה רושיא .3

 6 .יבמופ זרכממ רוטפה םוכסה 

 7 .ח"סומב םישדח תונובשח תחיתפו המיתח  ישרומ יוניש .4

 8 .גרבטור ןוכיתב תיטנרובלכ א.ג 'בגל תוריש תכראה רושיא .5

 9  .רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממכ ןמרבולג הננר 'בגה יונימ .6

 10 .ןויד – 2019 תנשל טרופסה תדוגא לש רקובמה יפסכה ח"ודה .7

 11 .ןויד – 2019 תנשל רוביצה תונולת לע הנוממה ח"וד .8

 12 .הנורוק םיקסע תווצ ןוכדע .9

 13 .הטלחהו ןויד – "םיביבא ימ"ו "םינורש" םימה ידיגאת דוחיא .10

 14 .ויז עטנ 'פורפ י"ע גצוי – ריזח שאר תחנה עוריא בעניין הטלחהו ןוכדע .11

 15 .הבוח תעדובוו היציזופוא גיצנ יונימ .12

 16 .ןורשה תמר תיתדה הצעומל ריעה תצעומ יגיצנ יונימ .13

 17 .סטאטוס ןוכדע ןורשה תמר תייריע תיל"כנמ – 24.5.2020 ןיקלב ינור לש אתליאש .14

 18 .בולוקוסב הינחה לע הרובחת תדעו תטלחה םויק 28.6.2020 תודג ןורי לש אתליאש .15

 19  .הצעומה תובישי תויבמופ 5.7.2020 תודג ןורי לש אתליאש .16

 20 .תויחרזא רבק תוקלח 28.6.2020 בירש יחצ לש אתליאש .17

 21 .הצעומ תובישי םוליצ ךרעמ גורדש 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .18

 22 .הינבו ןונכת תדעו ירבחל הינב תוגירח 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .19

 23 .םינוירוטקרידל םייונימ 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .20

 24 רפס תיב דיל הוקמהו םידרשמהמ ד"בח יוניפ 8.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .21

 25 .ןולא 

 26  .תונוש .22

 27 

 28 
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 1 כלרטיפ

 2 

 3  .ילוי שדוח לש הבישי ,18 'סמ המניין ןמ הבישי .בוטרב ע מר אבי גרובר:

 4 

 5 ה()בנושא הארנונ 25.6.2020מתאריך  12ישיבה שלא מן המניין מס' . אישור פרוטוקול 1

 6 

 7 תורעה המכ ויהש ןיבמ ינא .12 'סמ הבישי לוקוטורפ רושיאב ליחתנ מר אבי גרובר:

 8 דומעב .לוקוטורפה תא רשאנ זאו םתוא ארקא ינא ,םויה רדסל תונטק

 9 18 הרוש 2 דומעב .תודג ןורי םוקמב ןיקלב ינורל הנוש רבודה םש 25-28

 10 הלימה 12 הרוש 10 דומעב ."אל איה" םוקמב "הניה" תויהל ךירצ

 11 םוקמב "מיליון 60" 14 הרוש 10 דומעבו "דיגהל" הלימה םוקמב "ןיבהל"

 12 םוש ורבעוה אל הזמ ץוח ,לוקוטורפב ועצובש םייונשיה הלא ."160"

 13 .םייוניש

 14 הדות ?דחא הפ ?הלאה םינוקיתה לכ דעב ימ .תינכט הז לע עיבצנ קר ואוב 

 15 .לוקוטורפה רשואמ הז זא .הבר

 16 

 (הנונראה אשונב) 0202.6.52 ךיראתמ 21 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ  החלטה:

 .דחא הפ רשוא םינוקית תעמטה רחאל

 17 

 18 הלימ תמאב ,הככ תצק הבישיה לכ םיסנכנ ונחנאש ינפל הלימ הצור ינא מר אבי גרובר:

 19 עובשב םיווח ונחנא .הנורוקה אשונב םישנאל גשומ תצק והשזיא תתל

 20 עגרכ ,םינותנה תא ןיבנש הככ תצק .ריעב םילוחה רפסמב הילע ןורחאה

 21  .םילוח 79-ב ונחנא עגרכ ,76 רקובב ונייה ,לע םיאצמנ ונחנא

 22 עבורב ,הפלו הפל דחא סונימ סולפ הזש כול להיותי םיעבורה לש הסירפה 

 23 ,9 םור הונב ,13 םירעי תירקב ,13 רדה עבורב ,14 השרומב ,16 שי ןולא

 24 לכל טעמכ ונל שי תמאבש רמוא הזש המ .1 וקסרבו 3 ןגמ נווה ,4 ןג הונב

 25 .וב זכורמ שהכול דחא םוקמ והשזיא ןיא ,ריעה ךרוא

 26 40-60 יאליגב 20 .18-40 יאליגב 34 .18 ליג דע 8 ונל שי םיאליג תניחבמו 
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 1 שי ונלש תומישרה יפל םיעיפומ הלאה תומישרה ךותב .60 ליג לעמ 5-ו

 2 םיקדוב ונחנא ,םשרמב םיעיפומ אל 6 ,ןורשה תמר יבשות אל םהש 4 םג

 3  .םהילע

 4  ?הרואכל 6 דוע השעמל ונל שי קין:ני בלומר ר

 5 םיסנמ ונחנא ,םשרמב םיעיפומ אלש 6 וליאכ שי הזה רפסמה ךותב .אל מר אבי גרובר:

 6 ץראה לכב םיאור ונחנאש ומכו תויושר הברהבש ומכש בשוח ינא .ןיבהל

 7 רתויה ה'רבחב ןומה הז תא תוארל רשפא .םילוחה לש רפסמב הילע שי

 8 איבמ תוקידבה רפסמב תיתועמשמה הילעהש בשוח ינא .אקווד םיריעצ

 9 .קבדנ ימ רתוי הברה םיעדויו נחנאש הזל

 10 ונחתפ דחא ,הבוט רתוי הרוצב הז םע דדומתהל ידכ ונישע ונחנאש המ 

 11 ימ םג ,םיבשותה תא ןימזמ תמאב ינא הפו ,הנורוקה דקומ תא םעפ דוע

 12 םילוכי ,עגרכ םידדובמ תואמ המכ ונל שי יכ םידדובמה םגו הלוחש

 13 רוזעל הפ היהנ ונחנאו הרזע םיכירצ םה םא הנורוקה דקומב שמתשהל

 14 .םישנאל

 15 לש הפי דואמ דואמ תובדנתה ןושארה לגב וניאר ,תמאב ,ונחנא ינש רבד 

 16 ןומה ושידקה תמאבו ואב םישנא טעמכ ךירצ היה קרש המ לכ .םיבשות

 17 םיבשותה לש ןוצרה תא תוארל םימעפל שגרמ היה הזו תועש ןומה

 18 רוזעלו בדנתהל םישנאה תא םעפ דוע םינימזמ ונחנא .רוזעלו בדנתהל

 19  .ונל

 20 איה עגרכ לבא בורקב רתפית איהש מקווה ינאש היעב שי דיגהל לוכי ינא 

 21 םילוכי אל ונחנא ,תוח"וד תתל םילוכי אל כעירייה ונחנאש ,תמייק ןיידע

 22 תא ונכמסהש ןיבמ ינא .עגרכ ,הכיסמ הטוע אלש ימל תוח"וד תתל

 23 אל םיינוריעה ונלש םיחקפה עגרכ לבא ,רדוסמ תויהל רומא הזו םיחקפה

 24  .הכיסמ הטוע אלש ימ לע תוח"וד תתל םילוכי

 25 םיחקפה תא ונכמסה םעפ דוע יכ הז לע ונבת לא םיבשותל דיגא ינא ,דחא 

 26 זא ,תוח"וד תתל ולכוי ןכ םה םייתרחמ ,רחמ וליפאש כול להיותי זא

 27 .ח"וד םכל תתל םילוכי אל םיחקפהש הז לע וכמסת לאו ושבלת

 28 ונלש םיחקפל ונחנא הזה בצמה רואל רבעש עובשמ רבכש הז ןכש המ לבא 
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 1 ואובי הכיסמ ילב בוחרב םישנא םיאור םהשכש ידכ תוכיסמ םהל ונתנ

 2 האור ינא ,הכיסמ השקבב ,םולשי נודא ,הכיסמם הל ונתי ,יבויחה עטקב

 3 ינאש והשמ דוע םגה ז םייתשו .הכימס בלקת הנה זא הכיסמ ךל ןיאש

 4ו נלש תוכחונה ברה ,יםשועם יבנדתמהת א תוארלה צור ארונ יתיהי

 5ם ינשאלר יעהל אובל ,קלחל חטשב השמ ויהי םיבדנתמהש ,תובוחרב

 6ר תוהי םידעצה דחא זה ףוסבי כ תוכימסה תא שובלל יםכיצרש

 7 םיבדנתמה םע תשועל םיצרו ונחנאש דחא רבד הז זא .ששי םייביטקפא

 8 .ונל רוזעל ולכום יהו

 9 ןיבהל לש אשונה לכב ונל םירזוע םתוא תוארל חמשנ םג ונחנא ,םייתש 

 10 לכל עיגהל תמאב ונל רוזעלו תאזה הניחבהמו הקבדהה תוארשרש תא

 11 דאומ דעצ ןכ םג הזו דודיבל סנכיהל םיכירצש םינימאמ ונחנאש םישנאה

 12 .תושעל םילוכי םיבדנתמהש יתועמשמ

 13 ונמשיי ,הז תא ונישע םג ונחנא ,תושעל םישנאל יתארק ינאש דחא רבד 

 14 זא ליחתהל ידכ תיבויח האצותל תוכחל אל ,ךוניחה תכרעמ ךותב הז תא

 15  .תואירבה דרשמ לש תויחנהל םאתהב גהנתהל

 16 לבקל שקבל עגר ותואב ,םינימסתה תא שיגרהל ליחתמ והשימש עגרב 

 17 ותיא היהש ימ החפשמה ינב םגו דודיבל סנכיהל ומצעב אוהו הקידב

 18 אל .ונלש םיגוחל ,ונלש תונטייקל ,ךוניחה תכרעמל עיגהל אל .הברקב

 19 בבותסהל ךישמהל םימי 4 ,3 ךשמבו תיבויחה הקידבל תוכחל ךירצ

 20  .ישפוח

 21 תניחבמ ,הדובע תניחבמ םימעפלו השק תצק םימעפל הזש עדוי ינא 

 22 םילגוסמ תויהל םיצור ונחנא םא לבא ,חונ דימת אל הז םידליה

 23 רתוי היהנ ואוב זא הנורוקה םע תיביטקפא רתוי הרוצב דדומתהל

 24 לוכי אוהש הזה ינשה לגה תא רובעל םילוכי ונחנא דחיבו םיארחא

 25 ,החוטב םג תיסחי הרוצב ותוא רובעל םילוכי ונחנא ,םישדוח ךשמיהל

 26 .ינוריעה םקרמבו םיקסעב העיגפ םומינימ םע םגו הבוט םג

 27 הקעצ הפ שיש האור ללכב םגו לומתא לכתסה םגש ימ לכש בשוח ינאו 

 28 להנתהל ךישמהל תוסנל םיצור םה ,יקסעה רזגמהמ הקזח דואמ דואמ
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 1 השענ ונחנא ,תויונהח תא חותפל םילגוסמ תויהל ,הרגשבכ רתויש המכ

 2 הז לבא ,םירבד םישוע ונחנאו תאזה הניחבהמ םהל רוזלע יכד הכול תא

 3 .םיאנתה לש יולימב םיבשותהו תושרכ ונלש הלועפ ףותישב יולת

 4  ?הזה רשקהב והשמ דיגהל הצור התא ,ימר 

 5  .ןורחאה ישימח םויב ונשביגש הטלחהה תא תצמיאש חמש ינא לכ םדוק לב: מר רמי בר

 6 .שנייה .ךתוא ואריש ןת ,שנייה מר אבי גרובר:

 7 ישאר לכ לש אלא ילש קר אל הצלמהה תא תלביקו תשביגש חמש ינא לב: מר רמי בר

 8 .רוגסל הז לק יכה .ריעה תא רוגסל אל םוז תחישב קלח ולטנש םיפגאה

 9 םורח תרגש לש גוסב םייח ונחנאש םעפ לכ הז תא ונרמאו ונלוכל רורב

 10 םאתהב ךרטצנ ונחנאו םיבר םישדוח ךשמיהל היושע תאזה הרגשהו

 11 הזיא טילחהל םיקבדנה תומכ יפל ,האולחת הזל אורקל הצור אל ,תומכל

 12 .יםחותפ םיריאשמ ונחנא םירוזא הזיא ,םירגוס ונחנא םירוזא

 13 םאתהב לועפל לש ןויערה תא תצמיאש הדבועה תא םג ןייצל בייח ינא 

 14 רוגסנ ונחנא רתוי עוגפ היהיו הדימב עבור לכש זאת אומרת ,םיעבורל

 15 תרמא םא יתבשקה אל .רתלאל םיחותפ ריאשנ םיעבורה ראש תאו עבור

 16 ונראשה ,ונסחייתהה זה לעניין םג לבא ,ישילשה ליגל תוניגה תא ונחתפש

 17 עשת דע עבשו רקובב עשת דע עבש תועשב ישילשה ליגל תוחותפ תוניג

 18  .תצק שופנל ישישלה ליגה לש היסולכואל םג רשפאל ליבשב ברעב

 19 ?תומייוסמ תוניג הז וא תוניגה לכ ד עידן למדן:”עו

 20 יתבשיו רחאמ לבא ,עבור לכב תוניג אוצמל תמאב היה ינושארה ןויערה לב: מר רמי בר

 21 יקחשמ תא ,תוניפה תא רוגסל ונטלחה ןסינ םעו הביטחון ףגא להנמ םע

 22  .תוחותפ תוניגה תא ריאשהלו תוניגה

 23 לוכי אוה הניג יהשוזיאל תאצל הצור והשימ רשאכ היהו םא םגש ךכ 

 24 שי לבא ,הקוצמ יהשוזיא םיאור אל ונחנא עגרכ .הז תא תושעל ןיידע

 25 הנייהת תוניגה עשת דע עבשמו עשת דע עבשמש תרמואש הריגמ תינכות

 26  .ןוכנ ןויער טלחהב הזו ,ישילשה ליגל תוחותפ

 27 טלחהב ינא .תונטייקה לש תולעפהלו םיגוחל םג הזה לעניין ונסחייתה 

 28 הרגשל רתויש המכ םידמצנו חותפ בורה תא םיריאשמש ןויערב דדצמ
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 1  .תורתומה תולבגמב

 2 ,רמוא ינאש םעפ לכב טעמכ הז לע רזוח ינאו ונלש תיזכרמה היעבה 

 3 תא רוביצב עימטהל םיכירצ ונחנא וןהביטח יןניבע רודישל הלוע ינאשכ

 4 דנדנמו רזוח ינא .ירוביצה בחרמב תוכיסמ תוטעל םיבייח םהש הדבועה

 5 ,ללכב טעמכ םתוא עמוש אל בגא ינא ,תודיינה לש םיזורכה ,הז לע

 6 םהש זאת אומרת .ירוביצה בחרמב םודא עבצ תערתה ומכ תויהל יםכירצ

 7 םיעירתמ םה זא הכיסמ םיטוע אל םישנא םיאור םהו ןמזה לכ םיעסונ

 8 רוביצה תא ליגרהל םיכירצ ונחנא ,סונקל הז לק יכה .םיסנוק אלו

 9 .והז .םיירוביצה םיבחרמב תוכיסמב שמתשהל

 10 ?והשמ דיגהל הצור והשימ דוע מר אבי גרובר:

 11 .םירבד ינש מר רוני בלקין:

 12 .ינור השקבב מר אבי גרובר:

 13 תויהל היושעש תויעבה תחא ,םיעבורה לש רופיסה ,דחא .העצהו הרעה קין:מר רוני בל

 14 רבד לש ופוסב זאת אומרת .תירחסמ תיתשת ונל ןיא ,םיעבורל ףילחת ונל

 15 ןאל םהל יןא ,רגסב םתאש םור הוונלש דיגהל לבא ,דיגהל םילוכי ונחנא

 16 ךירצ ןכל .םש הזכ רבדן י איכ תלוכמב תונקל םור נווה ךותב תאצל

 17 .דחא .הנעמ הזל םינתונ ךיא תוארל

 18  ,םייתש 

 19 .קוידב תולוכמו תוינדעמ יפל הז תא ושע דברת וייזר: ’גב

 20  ,ינור ,הריגמ תינכות שי לב: מר רמי בר

 21  ,כול להיותי ,רדסב מר רוני בלקין:

 22  .םירפוסו תולוכמ יפל הקליח איהו לירפא שדוחב הז תא החקל ילריש דברת וייזר: ’גב

 23 יאדכש בשוח ינא ,ןאכל אל הז לבא ,העצה יהשוזיא יל שי ,ינשה רבדהו מר רוני בלקין:

 24 ירחסמה דצלר שפאל הלוכי ןכ ילוא איה ךיא הרושקש העצה .הילע בשנש

 25 והשזיא רקובה ילא הלע .םיבדנתמל רבעב תינבש תיתשתה םע לעופל

 26  ,ןורשה תמרב הפ רג םגש ילש ןיצק הרקמבש והשימ

 27 טביהב קר אל הרגש לש בצמב םורחב תולעל תוגרדמ שי .קדוצ התא ,ינור לב: מר רמי בר

 28 הנייהת ןקלח ךרוצ היהיו היה םא תורדגומ ןקלח ,תוחותפה תולוכמה לש
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 1 .םילוחה תופוק םג ,תולוכמה קר אלזה ה ובעניין .ינויח לעפמכ תורדגומ

 2 זאת אומרת ,תדחואמ אל ,תודואח םילוח תופוק ארקנש המ שי

 3 ינא .תחא הפוקב םילוחה תופוק לכ לש םיתורישה לכ תא םידחאמש

 4 תושרל העייס יבכמ םילוח תפוקש הנורוק תוקידבל הז תא יתשקיב

 5 ,תודואח םילוח תופוק ארקנש המ שי .הלאה תוקידבה תא החתפו

 6 .רפוס תוברל דובעל םירשואמים לעפמ

 7 אצומ תדוקנמ יתאצי ,ןעוט ינא .הצירטמה לש ינשה דצל יתכלה ינא ,ימר מר רוני בלקין:

 8 הזש תוארל קר ךירצ .ודבעיו ינויח קסע היהי ויהי אלש המ וא תולוכמהש

 9 ירחסמ רוזא םג שי ריעב הנוא לכלש הככ םא תרבד תרמואש ומכ רבחתמ

 10 ,תרחא יכ הנעמ הל שייתן

 11 .ךכ יונב הז לב: מר רמי בר

 12  .הזה רוזאב ירחסמ הנעמ םהל ןיאש ריעב םירוזא ונל שי מר רוני בלקין:

 13 .ךכ יונב הז לב: מר רמי בר

 14 הנורוק זכרמ תא ונחתפ ונחנא החוורה תניחבמ םג ןכדעל יתיצר קר קובי:שבע אל-בת ’גב

 15 םיילאיצוסה םידבועהש ןייצל .םיילאיצוס םידבוע ינש י"ע שיואמ ,בוש

 16 ינש יש ןיידעו התיבשל יעיבשה םויה רבכ הז םויה ,התיבשב םיאצמנ

 17 הנורוקה זכרמל הדובעל הרזח ורזחו ובדנתהש םיילאיצוס יםדבעו

 18  .םינבל דיב הירפסב תעכ אצמנש

 19 ונלש הירלגלו תוברת תקלחמל םירגתאמ םימי םה הנורוק לש םימי מר דני לביא:

 20 דחיב םישוע ונחנא תאז לכב לבא ,האבה הכורעתה תא חותפל תדמועש

 21 היגרנא רצייל ןכו חורה תא םמורל ידכ םירבד הברה לע דחיב םידבועו

 22   .ריעב תיבויח

 23 תויחנהל םירושקש םיאשונב םימעפל םילובלב תצק שיש ןייצל הצור ינא 

 24 עיתפמב תצק הלעש אשונב תובר אל ונד םויהו ,תוברתהו תואירבה דרשמ

 25 דואמ הארוה יתחמשל ךא ,םותחו קודב היה שהכול תורמל הירלגל רושק

 26 לש החיתפ רשאמ תואירבהו  תוברתה דרשמ לש הרורבו הקודב דואמ

 27 רמאו טושפ ינא תאזה תונמדזהב זא .םהינימל הגוצת יללחו םינואיזומ

 28ה זת א תושעל יךרצ .תשגרמ ,השדח הכורעת תארלק םידמועו נחנאש
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 1 ןכאו דלב תויהל תשרופאו טקש ,ןגזמ ןתונש םיהדמ םוקמ ילבו המכוחב

 2 םירבדה לכ תא םישוע ונחנאש לעירייה הדותו. הירלגב תמייק אל הנכסה

 3 .םישק םינמזב הלאה

 4 ,יהבעירי םיפגאה םע תושעל ונמזב ונעצהש המ ינדל עיצהל יל השרוי םא לב: מר רמי בר

 5 םירקבמה תומכ תא ליבגהל .םירקבמה תא םאתלו ןופלט רפסמ םסרפל

 6 וא 10 לש הלוספק היהת דימתש גואדל ולכות הככו תינופלט האירק יפל

 7  .רתומש המ ,םירקבמ 12

 8  .ןכ .יאוולה מר דני לביא:

 9  .לודגב ןויערה הז לב: מר רמי בר

 10  .ןגזמב דבל תויהל הצורש רמא םתס אל ינד מר רוני בלקין:

 11 םישנא ,הז תא תוארל םילוכי םתא ,םכל חיטבמ ינא דבל היהי אל אוה מר דני לביא:

 12 ,הזכ אל הז .ןנערתהל םיצור ,ררוואתהל םיצור

 13 בותכ קוחב לוכיבכש ,םאה תקולחמ יהשוזיא שיש איה היעבה מר אבי גרובר:

 14 ,לפונ המ זאו רוגס תויהל ךירצ רחא תוברת דסומו םיחותפ םינואיזומש

 15 ,המ ןידה יכרוע ןיב חוכיו וישכע שי

 16 .ןואיזומ הז הירלג םאה לב: מר רמי בר

 17 .רחא תוברת דסומ הז ,ןואיזומ הז מר אבי גרובר:

 18  .הגוצת ללח הז מר דני לביא:

 19  ,ונחנא זא .הגוצת ללח מר אבי גרובר:

 20 ?הגוצת ללח רדסב הז זאו מר רוני בלקין:

 21 תוחותפ תונולמב תוכירבה .ירטנאקב תוכירבהו תונולמב תוכירבה ומכ לב: מר רמי בר

 22-ב םיבשותל הכירבה תא םיחתופו תונולמה ודמלו .תורוגס ןה ירטנאקבו

 23 .דרוסבא הזיא .םילקש 100

 24  .הגוצת ללח הז ענבל דדון: ’גב

 25 ןודנ הז הכול לע םיספותש םיללכ רצייל הלעמלמ דחא ףדב םיסנמש עגרב מר אבי גרובר:

 26 המלע דוי ינא אקוודה ז ?20 רתומ הפו 19 רתומ תסנכ יתב המל .ןולשיכל

 27כול י רבכ הז 20-בו הז רשפא 19 דע םגש תושעל וצר זא ,ןינמ ןתונ אל 9 יכ

 28 .הלאה םירבדה לכ ,רמגנ אל אוה הזה רבדה לכ לבא .םיניינמ ינש להיות
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 1  ,הנותחת הרושב לודגב

 2 .הנורוק יעגפנ דואמ הברה ופצנ לומתא הנגפהב :בל רב ימר רמ

 3  .אוב ,אלש הוקנ גרובר: אבימר 

 4 .יתנבה אל םיניינמ ינשב רדסב אל המ מר ירון גדות:

 5 קר התא םא ,ערה ינא וישכע ,19 קר התא םא לבא .רדסב הז םיניינמ ינש מר אבי גרובר:

 6 אלש 9 ךל שי זא םישנא 19 שי דיגנ לבא 20 דע תתנ םא ,התא ךיא זא 19

 7 .וליאכר דסב הז 10 לש םיינש רבכ הז 20-ש ושע זא ,ללפתהל םילוכי

 8 ?19 וא 20 שי ךיא זא גדות:רון מר י

 9 .19 םומיסקמ לוכי התא תסנכ תיב ,20 דע םישל לוכי התא הפ מר אבי גרובר:

 10 .19 תסנכ תיבב מר ירון גדות:

 11 ,הככ ונל שי זא .ןינמ ליבומ מאתנו דחא לכ ינאו בקעי ,תרחא הביס מר רוני בלקין:

 12 .הז תא רמוא אוהש הז תא םלצת ,עגר רובר:מר אבי ג

 13  .ןמזה לכ הז תא רמוא בקעי בלקין: מר רוני

 14 ,הז ךלש הפהמ לבא מר אבי גרובר:

 15 .ונ ,הכורא הבישי ונל שי ,בוט מר גיא קלנר:

 16 רומשל דואמ ונל בושח הפ ןורשה תמר תייריע ,הפ ונחנא רוציקב מר אבי גרובר:

 17 ,העירייה יפגא ,תידוקפת תופיפצו םורח תרגש ול ונארקש המ םוסימקמ

 18 רשפא קרש המכ תורישה תא םומיסקמב תתל םיסנמ העירייה ידבוע

 19 לע ,ינוריעה םקרמה לע רומשל עדנש בושח הזש בשוח ינא .םיבשותל

 20 תושעל רשפא תמאבש הזב הזל ארקא ינא שפנה תוולש לע ,ריעב םייהח

 21 .תויחנהה ירחא םיצר ןמזה לכ ונחנא .םירבדהמ רתויש המכ

 22 לע םישנאה לש הדפקהב ףוסב יולת הכול םעפ דוע רמוא ינא תמאב 

 23 ךירצש כלכ םידודיבה לע ורמשיו תורגב ולגי םישנאש המכ ,תויחנהה

 24 םלוכ וליאכ זא ןולסב דחיב החפשמה לכ תבשל אל ,דודיב הז דודיבו

 25 הז יפל זא .תוקבדנש תומלש תוחפשמ הז תא םיאור ונחנא ,םיקבדנ

 26 קר הז .םיאבה םישדוחה ךשמב דוקפתה לע רומשל ונלש תלוכיה דדמית

 27 .תורתוכ תמרב הככ היה

 28 
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 1  8.7.2020ישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך . א2

 2 

 3 ונרבעה ונחנא .8.7.2020 םוימ תוכימת תדעו לוקוטורפ רושיא 2 ףיעס מר אבי גרובר:

 4 לש םיניינעב תוכימת הפ שי .תוכימת תדעו לש לוקוטורפה תא םכל

 5 .םייח ילעבב לופיטה םודיק .שפנ ישושת לש ףיעס .רעונה תועונת ,טרופס

 6 םינבל די הזש תוצמואמה תותומעו ירטור הזש םייתליהק םימזימ םודיק

 7 .ל"הצ ימותיו תונמלא ןוגראו

 8 הז הפ יתועמשמ רתויה רבדהש בשוח ינא .תומישרה תא םכל ונרבעה 

 9 תא םתיאר םעפד וע .טרופסה תותומעל תוכימתב ונישעש םיוסמ ץוציק

 10 ?איג ?ההז בעניין ריעהל הצור והשימ .םכל ונרבעהש םינותנב הז

 11 ביצקת אשונב ןוקית תושעל םישקבמ ונחנאש הטלחה ונלביק ונחנא .ןכ מר גיא קלנר:

 12 אוה לבא תוכימתה אשונב אוה עגרכ הפ חישה םנמא ונחנא בגא .טרופסה

 13 .המצע הדוגאה ךרד תולהונמש תורגובה תוצובקה לע םג לוחי

 14  .תואיצמה לש חרוככ אלא ,החמשב אלו ףיכב אל הז תא ונישע 

 15 תא עגרכ רקס יבאו להנל םיכישממ ךיא לש תויופידעה רדס ךתוב 

 16 הז ,םייחה ימוחת לכב ,ץראה לכב ומכ ,הב תאצמנ ריעהש היצאוטיסה

 17 ,תיתרגש רתורה יוצב להנתי ץיבנו שהקשח .טרופס לע חסופ אל ןבומכ

 18 יאדווב ,הנמייקתת אל תונטייקהש םיניבמ ונחנא ותליחתב רבכ ונצערל

 19 תינורשו ירטנאקה אשונב תויצרא תויחנה ונלביק ונרעצל .ןנכותש ומכ אל

 20 .הריגסל

 21 םג ,תוליעפה לכ תא םייקל ידכ הבש היצאוטיסב ונייה רבכ ןכ ינפלו 

 22 םג ,יבא םג ,הרורב הרוצב הז ירוחאמ ונדמעו ךרדה ךלהמב ונבייחתה

 23 םיריזחמ תוליעפה תא םירגוסש עגרמש ,הדוגאה תלהנה םג ,יכונא

 24 םירגתאו תיביצקתה המרב תוליעפב רוב רציש המ ,ףסכה תא םירוהל

 25 תוליעפב ,םיעגונ אל ונחנא רעונבו םידליב לכ םדוקש ונטלחהו םייביצקת

 26 רדסבו תוליעפה ךשמה תא םירשפאמ ונחנא ,םיעגונ אל ונחנא תיממעה

 27 םוצמצל הנשרדית תורגובה תוצובקה תאזה הנשבש ונבה תויופידעה

 28ר תוים וצמצ ךריצש נובשח הלתחהב .םתיא חישו גיסב היה הז .םיוסמ
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 1 תא ונמצמצ ,התחהפהת א ונמצמצ ,ונבשקה ,תלובמגהת או נבה ,לודג

 2  .זוחא 10ל עד מוע םוצמצוה םוצמצה

 3 ךירצ ,הנשה לש וזה הדוקנב רבכ ונחנאש ןתניהב ףסכ טעמ אל םג הז 

 4 םהל היה םדוק הנש יצח הז תא םירמוא ונייה םאש כול להיותי ,דיגהל

 5 תא וקביח אל םלוכ .תושעל המ ןיא הנשה לש וזה הדוקנב לבא ,לק רתוי

 6 ןורחאה םוצמצה הזש מקווה ינאו וק הז םע ורשייו הז תא וניבה לבא הז

 7 .טרופסה לש רשקהב ןאכ דע .תושעל שרדנש

 8 ,תא יל רסח יכ ?בוש סנכתהל הרומא הדעוה םאה שבע אלקובי:-בת ’גב

 9 רתויש המכ ,םירבדה תא הפל איבהל וניצר ,םימוחת דוע שי ,ןכ ,ןכ ,ןכ בר:י גרומר אב

 10 .החוורה ימוחתב ,םימוחת דוע שי .םיטושפ רתוי םירבד המכו םירבד

 11 הנועל ןנוכתהל ליחתהל םיכירצ םה טרופסב םג ,ןכ ,בושח ונל היה לבא

 12 המרב םג םיאור ונחנא רעונה תועונת .םיאצמנ םה הפיא תעדל ,האבה

 13 תתלו סייגתהל הלשממל ארוק ינאש דיגהל תמאב םוקמה הזו תיצראה

 14  .לועפל ךישמהל ידכ םיביצקתה תא רעונה תועונתל

 15 ריחמב םידלי יפלא תואמל ןורתפ תונתונש תורגסמ תמאבש בשוח ינא 

 16 רעונה תדעו ר"ויכ הזב לעופ םג ינא .בושח דואמ דואמ ,ךומנ תיסחי

 17 םהל תתל ידכ הכול תושעל םיבייח ונחנא לבא ,ימוקמה ןוטלשה זכרמב

 18  .םתיא ךלוה המ תואדו יהשוזיא

 19 םיכירצ םשו הפ ,ונקדבו השיגהש תחא התומע שי םהבש םיפיעס םגו 

 20 וניצר רתויש המכ הלאה םירבדה תא לבא ,םיכמסמ תצק דוע שיגהל

 21 דע .לועפל ליחתהלו םידמוע םה הפיא תעדל ליחתהל ולכוי םהש רשפאל

 22 ?ראשה לע רובעל קיספנ אבה שדוח

 23 .הרטמה תאז :ביבט ידיג רמ

 24 ולכוי םה םגשו םיאשונה ראש תא איבהל האבה הבישיל איה הרטמה רובר:מר אבי ג

 25 ?יחצ .םיאצמנ םה הפיא תעדל רבכ

 26 סינטה זכרמב ךומתל הצלמה הפ שי .סינטה זכרמ יבגל לואשל יתיצר .ןכ ר צחי שריב:”ד

 27 תתל םגו עקרק תוצקהל םג היעב שי ינורכז בטימל .לקש ףלא 60-ב

 28 תובר םינשל םהל התצקוה עקרקה ירה סינטה זכרמ .ףוג ותואל הכימת
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 1 םניפה דרשמ ילהנמ רכוז ינאש המ תוחפל יכ ,יקוח הז םא ההות ינא ןכלו

 2 .םגו םג לוכי אל התא

 3  .האצקה תתל םגו הכימת תתל םג רשפא יא ונלש להונה יפל ד מיכה בלום:”עו

 4 .סינטה זכרמ תא וא לקש ףלא 60-ה תא וא ?זא ר צחי שריב:”ד

 5 .השק המליד :רנלק איג רמ

 6-ב רבכש האוושהה ירפסמב תוארל םילוכי םתא סינטה זכרמ לש בעניין מר גידי טביב:

 7 ללכב ולביק אל םה 2019-ב .לקש ףלא 120 הכימת לבקל וליחתה 2016

 8 ,2019-בש ןוויכ הזו ושיגהש ףא לע

 9 .םהב ונכמת ונחנאש תויוליעפ ויה :ןדמל ןדיע רמ

 10 ,הרפה הדאיפמילואל הלועפ ףותיש היה ב:מר גידי טבי

 11 .הדאיפמילוא אל ,םלועה תופילא מר אבי גרובר:

 12 התיה הז ללגב .םילגלג תואסיכב סינט .םיכנב סינטל םלועה תופילא :םולב הכימ ד"וע

 13 .הכימת

 14-ב השעמל ,2019-בו .הזה בעניין סינט זכרמ םע הלועפה ףותיש יפוא הז מר גידי טביב:

 15 שיש רבתסמש ןוויכ 2019-ב ללכב ושיגת לא םהל ונרמא תונכהב 2018

 16  .ינשה דומעה תליחתב לוקוטורפב טרופמ םג הז ,הלועפ יפותיש

 17 ס"יב ומכ אל ,תובר םינש ינפל הייתה סינטל האצקההש התנע העירייה 

 18 .ינפל דוע תובר םינש הז סינטה זכרמ ,2012-ב הייתה האצקההש ןומיר

 19 .בוש הז תא קודבנ הרעהה רואל הרקמ לכב

 20 אשונב םישוע םהש תויוליעפה ,תויוליעפ םישוע םה ,םישוע םג םה לבא מר אבי גרובר:

 21 ,תוליעפ הברה םג שי זאת אומרת ,םשל םיעיגמש םידליה ינג ,םידלי לש

 22  .יתנבה בטימל ריעל םג םינתונ םהש םירבד

 23 ,יסיסב רבד הז ריעה יבשותל המורת .ןוכנ מר גידי טביב:

 24 .הז תא תתל םיביוחמ םה יב:י שרר צח”ד

 25 קודבנ ונחנאו ןיקתה להנימה לש העניין תא קר הפ שי .תמייקתמ איהו מר גידי טביב:

 26  .חוטבה דצב תויהל ידכ בוש הז תא

 27 םיוסמ תוריש ונתי םהש םיעבוקש םכסה תחת הלועפ םישוע םאש רורב ר צחי שריב:”ד

 28 םהל שיו םכסהב ןגועמ הז םיוסמ םולשת תרומת היבשותל וא ריעל
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 1 "ךמחל חלש" הזכ ףסכ תתל הז הכימת קר .רדסב הז זא 'וכו תויוביוחמ

 2   .רדתסמ אל הז להונה תא יתנבהלו

 3 תא ריבעהל לכונ אל תיטפשמה הקידבה יפל ןכא םא הככ דיגנ ואוב זא מר אבי גרובר:

 4 הז ךיא הפ ונרמאש ומכ ,יפל ,ןיב וקלחתי הלאה ףלא 60-ה זא ףסכה

 5  .םירבג לגרודכה ןיבל םישנ לסרודכה ןיב זאת אומרת ,דבוע

 6 .רמוא התא היצרופורפה יפל :רנלק איג רמ

 7  .ונרבסהש ומכ ,םהיניב היצרופורפה יפל ובר:אבי גר רמ

 8  .ןוכנ אל הז ד עידן למדן:”עו

 9 .רבד םוש הרקי אל .ףסכה תא םג רומשל לוכי התא ,בייחמ אל מר שמוליק גריידי:

 10 ,תויעוצקמה תוכימתהמ הז תא דירומ התאש טילחהל לוכי התא ד עידן למדן:”עו

 11 ,הברזרכ ותוא םישל ,ןוכנ גריידי:מר שמוליק 

 12  .טרופסה תדוגאל הז תא ריבעהלו ד עידן למדן:”עו

 13 .רחא ביצקתל מר שמוליק גריידי:

 14 .החילס ,הנשה לש תואיצמב אל ,אל מר גיא קלנר:

 15 וניצרש םוכסה תא .טרופסה תדוגאל ונרבעה ,רבכ הז תא ונישע ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 16-הש יל םירמוא ויה שארמ םא וישכע .ונרבעה טרופסה תדוגאל ריבעהל

 17 הייתה אל שארמ זא ,הז תא ונתנ ונחנא םעפד ועש תורמל ,אל הז ףלא 60

 18 הזכ והשמ וא 35 וא ףלא 34 דוע האור תייהו תאזה הרושה העיפומ

 19 אלו רבד ותוא טעמכ והשמ דוע לבקמ היה םישנ לסרודכ ,םירבג לגרודכב

 20 ,זא .הזמ עדוי תייה

 21 ביע.צא ינא .בוט ,תא לבקל לוכי םג התא לבא ד עידן למדן:”עו

 22  ,םהל ונישעש הטאידה םע ומיכסה רבכ תויעוצקמה תוצובקה םא מר רוני בלקין:

 23  .ינור ,ומיכסה אל שממ מר יעקב קורצקי:

 24  ,דואמ םהו הז תא ובהא אל דואמ םה מר אבי גרובר:

 25 .םהל היהי אל םג הנשה םירסנופס םגש וחכשת לא קי:מר יעקב קורצ

 26 .הפוקתהמ יצח וקחיש אל םה לבא ת וייזר:ברד ’גב

 27  .תרבד ,וקחיש אל םה ודשח ,םתס המל ,וקחיש םה מר יעקב קורצקי:

 28  ,םישנ לסרודכה .הנועה תא ורגס םה לבא מר אבי גרובר:
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 1 יתש לע תרבוע תא םצעב יכ ,האבה הנועל םג הז יחכשת לא לבא ,אל מר גיא קלנר:

 2  .םינש

 3  ,שדוח דוע הנועה תא וקיספה םה זא יאמב קיספהל םיכירצ ויה םה םא ורצקי:מר יעקב ק

 4 .ץרמב דברת וייזר: ’גב

 5 ,שדוח דוע מר יעקב קורצקי:

 6 .םיישדוח דברת וייזר: ’גב

 7 יפל ודבע םה ומייס םהש הנועה ,הרבעש הנועה ,הז המ שנייה וניבת לבא מר אבי גרובר:

 8 ,ץוציק והשזיא םהל אובל ךלוהש ועדי אל םה ,הרבעש הנש לש ביצקת

 9 םה הז יפל ,הרבעש הנש ונתנש רפסמה יפל .היהש רפסמה יפל ודבע םה

 10 .ביצקת ונב

 11 10 דוע םיצצקמ ונחנא וישכעו זוחא 5 ונצציק ביצקתב שארמ ונחנא 

 12 םהל םינתונ וליאכ ונחנא השעמל האבה הנועהש זאת אומרת .זוחא

 13 .םתניחבמ יתועמשמ דואמ םוכס הז ןיבהל ךירצו .לופכ ץוציק

 14 אוהש וליאכ ביצקת הנב אוהשכ רבמצדב דבע קשמה לכ הרעה לבא .ןכ וייזר:רת דב ’גב

 15 ,אלמ ביצקת לע ךלוה

 16 ,הז ליבשב זא .ןוכנ ,רדסב מר אבי גרובר:

 17 זא ,ת"לחל םידבוע ואיצוה םינווגמ םג .ת"לחל םידבוע ואיצוה ףוסבו דברת וייזר: ’גב

 18 .ת"לחל םידבוע ונאצוה ונחנא םג .לדבה ןיא ?המ

 19 וננכתש ףסכ הז .הנבנ הזמש בשוח אל ינא ,ףלא 60-ה תא הפ שי ,תמאב גרובר:מר אבי 

 20 .תוצובקה ןיב ותוא קלחנ זא סינטל ותוא םינתונ אל םא .ותוא קלחל

 21 םירמוא ויה שארמ םא .לקש ףלא 60 הז ,ואוב ,םג הז ,ןגוה הז יתעדל

 22 יתש ןיב ותוא םירזפמ ונייה שארמ זא סינטל הז תא תתל ןתינ אל הזש

 23 .עיגהל וניצר וילאש םוכסה הז יכ הלאה תותומעה

 24 ?סינטל תתל אי אפשר המל דברת וייזר: ’גב

 25 .הכימת לבקל לוכי אל עקרק לש האצקה לבקמש ףוג יכ מר אבי גרובר:

 26 .הכימתו עקרק לש האצקה רשפא יאש םירמואש ןומיר םע ומכ דברת וייזר: ’גב

 27 .תושעל עיצמ ינאש המ הז מר אבי גרובר:

 28 .תוצובקל םג ,הדוגאל ןושאר טנסרטניא ינא ,ואוב .רדסב הזש בשוח ינא נר:מר גיא קל
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 1 תא ןאכ םישנ עגר ואוב זא ,ונלצא הז עגרכ הפ וצציקש םידיחיה ,ואוב

 2 תוצובק הז ודריש םידיחיה תוכימתב ,ךירצ אל םג זא .םמוקמב םירדבה

 3 םוקמ םושב לקש ןתנ אל דוע דחא ףא ,10 ודרי ,5 ודרי ,ואוב זא .טרופסה

 4 םע דחה יזה ךילהתה תא יתלבוה ינאו תמאה תא דיגנ עגר ואוב זא .רחא

 5 .השקבב זא .יבא

 6 .הדוגאל רבעו דרי ד עידן למדן:”עו

 7 ?המ מר גיא קלנר:

 8 .הדוגאל רבעו דרי ד עידן למדן:”עו

 9  .ריעב תללוכה תוליעפהו יממעה טרופסה להנתמ םש יכ הדוגאל רבעו דרי קלנר:מר גיא 

 10 ,היה ביצקתה סיסב ךותב זא מר רוני בלקין:

 11  .ףיעסל ףיעסמ הרמה היה דברת וייזר: ’בג

 12 טרופסה תדוגא ביצקת הזו תוכימתמ הז ,ףיעסל ףיעסמ הרמה היה אל מר גיא קלנר:

 13 ,תולהנתמ ןהיתשו

 14 אוה טרופסל ןתונ אוהש ןורשה תמר תייריע לש ביצקתה הכול ךס לבא דברת וייזר: ’גב

 15  .רבד ותוא

 16 .רדסב מר גיא קלנר:

 17  .ץוציק לפכ דיגהל ןוכנ אל הז דברת וייזר: ’גב

 18 קלוחמש ללוכה ביצקתה ךותב ןיידע הלאה לקש ףלא 60-ה תאו .רדסב מר גיא קלנר:

 19 ,שרדנ םא .ץוציקמ לבס הזה ףגאה יכ הזה ףגאב ריאשנ ואוב םיפגא ינשל

 20 םייניע םע תויהל םיכירצ ונחנאש בשוחש ןושארה ינאו ,הלילחו סח םא

 21 הנש יצחבש הארנ םא ,סקרבה לע לגר וא םיסקרבה לע דיו תוחוקפ

 22 ונל רוזעי אל ץוציק 10-ה םגש הארנכ זא דוע םיכירצ ונחנא הבורקה

 23 ריאשהל 60-ה תא רשפא עגרכש בשוח ינא ,עגרכ .דוע ץצקל ךרטצנו

 24 .תוכימתב

 25 הזה ךלהמה לע ךרבמ טלחהב ינא ,דחא .םיטפשמ השולשב סחייתא ינא ד עידן למדן:”עו

 26 ןכונ ךלהמ הזש בשוח ינא .תויגוצייה תוצובקב תוכימתה ץוציק ועמשמש

 27ו א הז תא ריבעהלו םדוקה ברה וליפא ותוא תושעל םיכירצ ונייה ילואש

 28 .רטופסה תדוגאל הזת א ריאשהל וא ראח והשמל
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 1 דוע וליפא ינא .ךכ לע ךרבמו יבא לשו איג ךלש ןוכנ ךלהמ הזש בשוח ינא 

 2 סינטה ביצקת אשונ לע .בלש בלש רבד לכ ךירצ לבא ותיא ךישממ יתיהי

 3 תתל לשה זה ןוויכב ךישמהל ונוצר תא דבכמ ינא ,יטרפב יבא םע יתרביד

 4 .ריבס ,ןוכנ רבדהש בשוחי נא ,לודג ץוציק עציב אוה הפ םגו סינטה זכרמל

 5  .דיתעב שדחמ ןוחבאלו הליקשל םעפ לכ ןתינו

 6 ונחנאש תויהל לוכי דואמו ונבל תמושת תא בסהל וא ןחבאל הצור ןכ ינא 

 7 .רעונה תועונתל עגונה לכב יתועמשמ ןוקית תושעלו הפ ןקתל ךרטצנ

 8 תא וישכע תמייסמ יתב ,םיפוצה טבש רגובי נא ,ןורחאה עובשב ונחנא

 9 תעונתב ןורחאה עובשב ץר זא ,ב"י םויס םע םיפוצב יתד"גשרכ התנוהכ

 10 דבועה רעונה ,ריעצה רמושה ,תורחא תועונתב םג עדוי ינאו םיפוצה

 11  ,דמולהו

 12 .הדובע רעונ מר ירון גדות:

 13 ימ עדוי ינא .ךוניחה דרשממ בצקותמ אוה םא לא יודע ינא הדובע רעונ :ןדמל ןדיע ד"וע

 14 ,תויתרבח תואחמ תותשרב תמאב וצר זא ךוניחה דרשממ בצקותמ ןכש

 15 2021 תארקל ןוקית עצבל ואזה ה נייןעב ךרטצנ ונחנאש כול להיותי דואמ

 16 תא ריבעי אל ךוניחה דרשמו הדימב ןוקיתה תא תתל 2020 תנשב רבכ וא

 17 .תויוליעפב עגפיו םיביצקתה

 18 ,יכרע ,יתוהמ ,בושח דואמ דואמ דואמ והשמ םה רעונה תועונת תוליעפ 

 19 תועונת לומל קפודה לע עבצא םע תויהל ךרטצנו פורמאלי יתלבהמ קלח

 20  .רעונה

 21 קר הזל רע גם ינא ,אל וא ןוכנ הז םא לא יודע ינא ,העוט אל ינא םא גיא קלנר: רמ

 22 ןיבמ ינא םא ועגפנ םיפוצה ,תותשרב עמושו ארוק ינאש הממו תיהבמ

 23 ריעב הלודג יכה תוליעפהש ןוויכמו ,תורחאה תועונתהמ יותר קשה ןוכנ

 24  ,הדוקנ הזיא תתל יךרצ םשש כול להיותי םיפוצה לש איה

 25  .הלעמל הטמב הז םהלש היעבה יתנבהל גרובר:מר אבי 

 26  .םידימלת רפסמ יפל םיכלוה ונחנא הפ ן:ד עידן למד”עו

 27 ,ארוק ינא  :ןורוד לאכימ רמ

 28 ,ללכ ךרדב םידימלת רפסמ יפל םיכלוה ונחנא .החילס ,לאכימ ,שנייה קר ד עידן למדן:”עו
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 1 תורוקמ רקיע לבא .תמיוסמ הילע יהשוזיא ילוא שי ןכלו ,םיכינח

 2 ץיקה תשפוחה ז ,םיפוצה רקיעב ,רעונה תועונת לש ראשה ןיב הסנכהה

 3 .םהלש העיגפהן אכמו ףסונ חוור דקומ והשזיא םהש חספה תושפוחו

 4 .לאכימ החילס

 5 תעונתש בשוחי נאו םיטסופ ארוקו תרמאש המ תא קזחל הצור קר ינא ,אל  :ןורוד לאכימ רמ

 6 ,וינלא הרישי הינפ תההיי אלש תויהל לוכי .עגרכ הרזעל תקעוז םיפוצה

 7 תא לידגהל ןתינ המכ דע תוארלו םבצמ המ קודבל ךירצ אל םא לבא

 8  ,רנלק איג לש סיכל סנכיהל הצור אלי נא ,ילוא .האצקהה תאו הכימתה

 9 .ילש סיכה אל הז מר גיא קלנר:

 10 ,לש הינפה תושעל ךירצש כול להיותי לבא ,ותיא ךבתסהל הצור אל  :ןורוד לאכימ רמ

 11 ילוא ,תואצקהה לש לסה הכול ךס תא לידגהל םיצור אל ונחנאש הכרעהב

 12 ךירצו העגפנ איהש החנהב ובמרק לש םייפנכ ומכ הזה ףסכה תא דיינל

 13 םהש תוארל ךירצו תיתייעב דואמ הנשב ונחנאש בשוח ינא .הז תא קודבל

 14  .םיעגפנו טקשב יםלבוס אל

 15 יא יהשוזיא הפ היהי אלש יכ הרודצורפה לע והשמ ילוא ,הדעוה םעפ דוע מר אבי גרובר:

 16 הנורוהק ינפל רבכ יתעדל ,םסרופ הז הכימת לבקל שקבמש ףוג לכ .הנבה

 17  ?הז תא םסרפל תקפסה רבכ

 18 .ןכ מר גידי טביב:

 19  .החילס ,ביצקתה תא ונרשיאש ירחא קר יתעדל .אל מר אבי גרובר:

 20 .רבכ ךל דיגא ינא .ינפל הזש בשוח ינא ,אל מר גידי טביב:

 21 .הנורוקה ךלהמב דברת וייזר: ’גב

 22 חתפמה .םהלש תועצהה תא םישיגמ םיפוגהו םינוירטירקה םימסרופמ מר אבי גרובר:

 23 שי ,תפסות והשזיא םע םישועו םיבשוי הז יפל ,םיליעפ רפסמ יפל דבוע

 24 ילנויצרופורפ פחות או יותר השענ הז םגש תודוקנה לש זוחא 10 הזאי םש

 25  .הקולחה תאו נעציב הז יפלו

 26 ךכ לכ םיפוצה תעונת לשמלש ללגבש הפ תוארל לוכי םג התא הז ללגב 

 27 םע רבד ותוא .בוצקתב הפ ולע םג םהש האור התא זא םיליעפב תחמוצ

 28 רפסמב הדירי שי אביקע ינבו היתב תעונתב םג .ובמרק לש םייפנכ
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 1 .םילבקמ םהש םיפסכב אטובמ םג דימ הז תא האור התאו םיליעפה

 2 אלו החסונ יפל ףוסב םידבוע םינוירטירקה ,תושעל המ ןיא ,סחייתמ הז 

 3 ךושמל םואתפ הטילחמ לארשי תנידמ ובש בצמל ןורתפה תא תתל אב

 4  .הלש הכימתה תא

 5 םואתפש םינורהצה םע לשמלש וניארו םימוחת ינימ לכב ונל הרק ןכ הז 

 6 זא םדוק ומכ היה לא הזו תולוספק שיש וטילחה םואתפו תולוספק וניש

 7 םידלי תוחפ הברה םע אוהש תורמל םינורהצה תא חותפלה חנוה םינווגמ

 8 תוסכל עדנ ונחנאש ונרמא ונחנא תושרכ ונחנאו תולוספק רתוי הברה םעו

 9  .הז תא

 10 תדוגאל ךירצ אוהש ףסונה ףסכה וליאכ םויה דעש אל הז לבא רמוא איג 

 11 שיש ןוכנ הז .הזב יולת קר הז רמא אוהש םירבדה לכמ האצותכ טרופסה

 12 תושעלו אובל תמיוסמ תונגוה לש ךלהמ והשזיא ךותמ אבש ךלהמ הפ

 13 שורדנ אובנ, דעוי אלו ירטנאקל אובנו נחנאש אל הז לבא ,ןוזיא והשזיא

 14 ,םהמ שורדל רשפאש והשמ קוידב שארב יל הלוע אל ,המ לא יודע ונממ

 15 לבא רורב הז .םשיועו ונמעטמ יםדבוע עםפ דוע תמאבש םישנא וליאכ

 16 .עגימש המ ,ךירצש המ ,תורוכשמ םישנאל םלשנ אל אלש

 17 .שנייה םעפ ת"לחל ואצי תינורשו ירטנאקה ידבוע בגא מר גיא קלנר:

 18 לש הבישיב םהילע ונרבידש הלאה מיליון 1.3-ה וליאכ רמוא ינא ,אל בי גרובר:א מר

 19 ונחנא הנורוקהמ האצותכ רצונ וליאכש הזה ןוערגה ,טרופסה תדוגא

 20 .םללש הכירצ איהש המ םלשת אלש אלן ורשה תמר תייריע ,הזב דומענ

 21 .הלש םימולשתב דומעת איה

 22 רבודמ הזה קבאמה ךותבש מקווה ינא .קבאמ להנתמ עגרכש רורב הז 

 23 ,םיעפשומש םידליה רפסמלו םירבד הברהל תיסחי תמאב ,תיסחי

 24 המכ לע םש רבודמ ,ינעוצקמה טרופסל לקש מיליון 100 תתל לע םירבדמ

 25  .םיליעפ לש םידדוב םיפלא

 26 םירגוב לש םיפלא םע ,םיליעפש םידלי יפלא תואמ הז רעונה תועונתב 

 27 ,םהילע רבודמש םינוילימ תורשע המכה תאש הזמ יואר ןיאש בשוח ינאו

 28 הזש בשוחי נא ,םינוילימ תורשע המכב הפ רבודמ ,תואמב הפ רבודמ אל
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 1 תא ריבסהל לא יודע ,תמאב הז זא תתל עדת אל הלשממה הפם א ,תמאב

 2 ןוטלשה זכרמש עדוי ינאו ךרדה תא ףוסב ואצמיש ןימאמ ינאו הז

 3 .הזה בעניין םילעופ ונחנאו הזה רבדל ביוחמ ןכ םג ימוקמה

 4 והשמ הז ללכבש חוטב אל ינא ,תושר רותב הארנ ונחנא זא היהי אלש לככ 

 5 היתב תרכזמ ,עדוי אלו םיפוצה להנתהל ךישמהל לוכי ןכ ןורשה תמרש

 6 םא ,הפיא עדוי אלו א דולבו א לא יודע ינא ,לא יודע ינא .םואתפ לוכי אל

 7  .והשמ וא םי תב וא םהל ןיא וא םהל שי

 8 םא םידמוע ונחנא הפיא הארנו אובנ זא שרדינש לככ תאזה הניחבהמו 

 9 .תבצקתמ אלו תאזכ הטלחה ירוחאמ תדמוע הלשממהש הארנ תמאב

 10 עברא ,שולש ,םייתנשב תומוקמ דואמ הברהב ונחכוהש בשוח ינא

 11 ונבשי ,טבש דוע ונחתפ ,טבשה לש ץופישב ןומה ונעקשה ,תונורחאה

 12 תמרב םיטבש 5 לש הכול ךס תחיתפ לע הזו תרבד םע הפ ונבשי ,םתיא

 13 לש אושנה ךותב תושעל םייתועמשמ םירבד לע םירבדמ ונחנא .וןרהש

 14  .ףטושבה ז הכול אל ,תועקשה דואמ הברה מאתנו שורדי הז ,םיפוצה

 15 דואמ העקשה הז ,טבש דוע תושעל ,טבש דוע חותפלב העקשהה םצע 

 16 ינא ,הלאה תועונתל םיביוחמ דואמ ונחנא .השוע ריעהש תיתועמשמ

 17 שבלתהל וישכע ךירצ אל ,ךרטצנש לככו םילודג םירבד םש םירוקש בשוח

 18 .וןרשה תמרב םיפוצה תעונת ךשמה יולת הזב וליאכ הלאה ףלא 60-ה לע

 19 ןימאמ דואמי נאש םירבדה דחא זה ,שרדנש לככו הזב היולת אל איה זא

 20 .וב

 21 ןורחאה דעומהו ביצקתה רשואש ירחא הז ,תקדצ ,23.4-ב היה םוסרפה גידי טביב: רמ

 22  .ירחא תצקו שדוח רמולכ .26.5-ה היה השגהל

 23 .יקוא מר אבי גרובר:

 24 ,השוע איה המ ,S.O.S תויחה תתומע לע רבסה הזיא לבקל רשפא ,יבא מר שמוליק גריידי:

 25 ?ףסכ הברה ךכ לכ תלבקמ איה המל

 26 ?תלבקמ איה המכ :דברת וייזר ’גב

 27 ,המ ןיבמ אל ינא ,הככ םתס ,לקש ףלא 130 מר שמוליק גריידי:

 28  .םילותחו םיבלכב רוקיעו סוריס םג רתיה ןיב השוע תאזה התומעה גידי טביב: רמ



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 21 

 1  ?ינוריעה רנירטוה ךרד אל הז מר שמוליק גריידי:

 2 חקפמ אוה לבא ,הלאכ םיחותינ השוע אל יתעידי בטימל ,טעמכ רנירטוה מר גידי טביב:

 3 ףגא תלהנמ תחקפמ החוור תותומע לעש ומכ .התומעה לש תוליעפה לע

 4 לש רעונה תקלחממ ימייא תחקפמ רעונה תועונת לע ,האלה ךכו החוורה

 5 ,תאזה התומעה לש תוליעפה ירחא בקוע רנירטוה ךכ ,ךוניחה ףגא

 6  .'וכו תויומכ ,םירדוסמ

 7 התכז איה ,וליאכ ןיבהל הסנמ ינא ?תימוקמ התומע ,תיצרא התומע וז יידי:מר שמוליק גר

 8 ?זרכמב

 9 .זרכמל רושק אל טביב:מר גידי 

 10  .תאזה התומעה לע עמוש הנושאר םעפ ינא ?המ זא גריידי:וליק מר שמ

 11  .אל שבע אלקובי:-בת ’גב

 12 ,הילע עמוש ינא מר שמוליק גריידי:

 13  .תובוט םינש המכ רבכ איה ,אל שבע אלקובי:-בת ’גב

 14  .יקוא ?ןכ יידי:ליק גרמר שמו

 15 תויח S.O.S הככ הפ םיפינס הל שי לבא תיצרא העונת הז םיפוצהש ומכ מר גידי טביב:

 16  .הפ ףינסה תא םהל שיו תיצרא העונת

 17  .הפי דואמ דואמ תוליעפ םישוע םה מר אבי גרובר:

 18 .יקוא מר שמוליק גריידי:

 19 דוע ,והשמ הז .הפי דואמ תוליעפ םישוע םה ,הז תא רמוא ינא ,תמאב ,אל מר אבי גרובר:

 20 תמאבש ךל דיגהל לוכי ינא לבא ,יםימעפ לותח םיסרסמ םהש אל הז םעפ

 21 דואמ ונל יםרזוע םה ,בלהמ דואמ םידבועש םימיהדמ םישנא הז

 22 תושע אל תועשב .םתיא דואמ הפי הלועפ ףותישו נל שי .תאזה הניחבהמ

 23זאת  .ףסלכר בעה מברה זה םלצא ,הברה הזו םריזוע םהום עיימג הם

 24ד אומ בהרה םש של יבא ,שיש תומיסומ תואצהו סהכמף סכה תאומר

 25 זה.ה וןגראהל עד יגלה תבווטו תומח םיליש לי רק מי תאמבש םיליעפ

 26 .רדסב מר שמוליק גריידי:

 27 ףסכ המכ ל עלכתסמ התא םא זאת אומרת ,ףסכ הברה ךכ לכ אוזה גם ל מר אבי גרובר:

 28 ,םודק אצי
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 1 ?ןורשה תמרב יזיפ םוקמ םהל שי  נטע זיו: ’פפרו

 2  .םתיא םידבועש ינריםוטרהו תא םהל שי לבא הז וא היבלכ ונל ןיא מר אבי גרובר:

 3 ?םיסוריסה תא םישוע םה הפיא לבא דברת וייזר: ’גב

 4 .םישוע םה לבא ?םיסוריס םישוע םה הפיא עדוי ינא ,קוידב רכוזלא  ינא י גרובר:מר אב

 5 .תויח S.O.S-ה םירוקיעל ינוציח ןלבק השעמל :ד עידן למדן”עו

 6 םילופיט ינימ לכ דוע םישוע םה .םילופיט ינימ לכ םישוע םה ,קר אל ,אל מר אבי גרובר:

 7 .םינעמ םינתונ ,הזו

 8  .יתרמא .רקיעב ד עידן למדן:”עו

 9 .ןורשה תמרב היבלכ ונל היהיש תמאב ןמזה עיגה מר יעקב קורצקי:

 10 .םי לילגב שי :רזייו דוברת 'בג

 11 ונחנאש תינכותב ונבתכש םידועיה דחא השרומ תמוצ לש עיברב ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 12 רופיסה תא ונל שיש הפיא השרומ תמוצ לש יחרזמ םורדה עיברב ,םיניכמ

 13 םיכירצו נחנאש םינימאמ ונחנאו ונבתכש םישומישה דחא ,הפרשמה םע

 14 לופיט לש הזה אשונה לכ םג הז ,הזה העניין תבוטל חטש םש ונדעייו ותוא

 15  ,םייח ילעבב

 16 .ונמזב "תויחל תויחל ונת" גריידי:וליק מר שמ

 17 תתומע לבא .הזה נייןעל םוקמ המש שיו םירבדה דחא לשמל הז זא מר אבי גרובר:

S.O.S 18 הממ קלח חקול הז םעפ דוע .הפי תוליעפ השוע ,דואמ ונל תרזוע 

 19ת א תושלע ונל יםרזוע םה ,םירחא םירנירטוי נימ לכ ךרד השענ םדוקש

 20 תוארל חמשי נאו הזהה לועפ ףותישה לע חמשד ואמ דואמ אקווד ינאו זה

 21 .ןירוכן  .חמשא ינא ותוא יךשהמל לכונש לככו ךישממא והש

 22 התאש ללגב תוכימת תדעו לוקוטורפ רושיא 2 ףיעסב הפ םינד ונחנא  מר ירון גדות:

 23 הרק אלש רבד הז .הבישהי ףוסל תותליאשהו רדסל תועצהה לכ תא תזזה

 24א לה ז תורחא תוצעומב יתקדב םגו ןורשה תמרב הירוטסיהב םעפ ףא

 25  .הרק

 26 תיכרע חטב זה לבא ,קוחל דוגינב אל וא דוגינב הז םא לא יודע ינא הזו 

 27 העבצה בייחמ אוה ,יתקדב ,קוחהו .היציזופואה ןויא ארקנש המו העיגפ

 28 רבודמא ל הז לבא ,הזש הזכ רבד ליבשב הצעומה ירבח שילש ינש לש
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 1 הצעומה ירבח שילש ינש םה ימ תעדל שקבמ ינא זא ,תיאשח העבצהב

 2 רדלס תועצהה לכ תא זיזהל הזכ רבד תושעל ומיכסהו ורשפאש

 3 ללכב וסנכי אל םהש םג בצמ שיש 11-ב הבישיה ףוסל תותליאשהו

 4 ,עיגנ אל םא הבשייל

 5  .וישכע רבדמ תייה אל םא 10 היה ד עידן למדן:”עו

 6 ?םהמ דחא התא  מר ירון גדות:

 7  .ןכ :ד עידן למדן”עו

 8 ,הצעומ ירבח .יקוא  ות:ון גדמר יר

 9 ,תושעל יל הרשיא היצילאוקה לכ מר אבי גרובר:

 10  .םה ימ תעדל יתוא יןנימע  מר ירון גדות:

 11 .היצילאוקה ירבח לכ ,םתוא יתלאשש היצילאוקה ירבח לכ מר אבי גרובר:

 12  ?היצילאוקה ירבח לכ  מר ירון גדות:

 13 ,יל ורמא םלוכ ,יתלאש ינא מר אבי גרובר:

 14 .ורמא אלוו לאשנ אל םהש יל ורמאש היצילאוק ירבח םע יתרביד ינא  גדות: מר ירון

 15 ,בוחרב ךתוא יתשגפ ,ןורי מר גיא קלנר:

 16 .ןכש יל תרמא התא  מר ירון גדות:

 17 .בשוח ינאש המ תא רמוא דימת ינא לכ םדוק ,יתרמא מר גיא קלנר:

 18 .רדסב  מר ירון גדות:

 19 .קדצב השענ הזש בשוח ינאו קלנר:מר גיא 

 20  .התא אל ,התא אל  ירון גדות: רמ

 21 ,ישיש םויב ךתוא יתשגפ ינא מר גיא קלנר:

 22 ,תרמא התא  מר ירון גדות:

 23 .בחר רתוי והשמ ךל רמוא ינא .עגר .עגר מר גיא קלנר:

 24 .ןכ ורמאו היצילאוקה ירבח תא יתלאש ינא מר אבי גרובר:

 25  .יבגל לאוש אוה לב: מר רמי בר

 26 .הבושת ןתונ ינא הלאש יתוא םילאוששכ ינא .עגר ,עגר ,עגר מר גיא קלנר:

 27 ,יבגל לאוש אל ינא ,ה'רבח ,לאוש אל ינ, אאל  מר ירון גדות:

 28 ה, אני רוצה,זל יתנווכתה אל ינא ,ןורי מר גיא קלנר:
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 1  .יפיצפס דחא ףא יבגל לאוש אאני ל  מר ירון גדות:

 2  .ןורי .טפשמ מר גיא קלנר:

 3 ,תעדל הצור ינא ,תעדל הצור ינאו  ות:ון גדמר יר

 4 .ןכ ינפל עגר טפשמ ,ןורי מר גיא קלנר:

 5 .רבד  מר ירון גדות:

 6 יתפרטצה ינא ,ןכש ךל יתינע לכ םדוקו ישיש םויב בוחרב ךתוא יתשגפ מר גיא קלנר:

 7וא ה "יזכרמה םשאה" הרוק הזש הביסהש ךל יתרמא ,םייתש .השקבל

 8 םורופה לכ תא תחקל ךלש ןוצרהמ האצותכ תובישיב הרוקש המ יכ התא

 9  .םיאתמ אל תודגירון  םייתעשל שדוח ירחא שדוח ,עובש ירחא עובש הזה

 10 לש םוי רדס שי .רוביצה לש םוי רדס הז ,ייההעיר לש םוי רדס ונל שי 

 11 ומומב לסופה ,ןכלו ?המ עדוי התא .םיבושח תוחפ אל םהש ריעהנהלת ה

 12 ,תייה םא ,לסופ

 13  .רדסב ולהכ  מר ירון גדות:

 14  ,ןורי ,ךל רמוא ינא זא ר:מר גיא קלנ

 15 ,םירחאה הצעומה ירבח ימ תעדל הצור קר   מר ירון גדות:

 16 .יתעדל הז תא ריתסמ אל דחא ףא .הבושת לבקת ףכית מר גיא קלנר:

 17 .לוקשי רוביצה .הז תא ושע םהש ודיגיו ושייבתי אלש  מר ירון גדות:

 18  .רבד דוע םג לוקשל ךירצ רוביצה מר גיא קלנר:

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 .תיאשח אל העבצה הז .תיאשח העבצה אל הז .תיאשח העבצה אל הז ,אל  ת:מר ירון גדו

 21 .תיאשחל רושק אל מר גיא קלנר:

 22 .ותוא יתעבק הככ ,םוי רדסה הככ הז ,םויה רדס תא  יתעבק ינא ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 23  .קוח שי ,אל ,אל  מר ירון גדות:

 24 ,עובקל תוכמס שי ריעה שארל ד עידן למדן:”עו

 25 ,דיגהל ךירצ התא  ות:מר ירון גד

 26 ,הבישיה ינפל יתלאש .םירבחהמ שילש ינש תמכסהב הז מר אבי גרובר:

 27  ?שילש ינש הז המ ?םירבחה זיא ?ימ  :ן גדותמר ירו

 28 .הככ םויה רדס תא יתרדיס ןכלו יל ורשיא שילש ינש מר אבי גרובר:
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 1 ,הזיא תעדל הצור ינא  מר ירון גדות:

 2 (דחיב םירבדמ)

 3 ?םירבחהמ שילש ינש הזיא  ן גדות:ירומר 

 4 ,הצעומה ירבחמ שילש ינש ךל יתרמא מר אבי גרובר:

 5  .ימ תעדל הצור ינא ?ימ ,אל  מר ירון גדות:

 6 ?יקוא ,יתרצע שילש ינשל יתעגה .ןכ יל רמא היצילאוקב יתלאשש ימ לכ מר אבי גרובר:

 7 אל םהש יל ורמא םהו םתיא יתרביד שד תעיס הככ ךל דיגא ינא זא .בוט  מר ירון גדות:

 8 יתרביד בל רב .הזב ויה אל לאכימ אלו איה אלש יל הרמא תרבד ,הזב ויה

 9  .שילש ינש ןיא ?שילשי נש יל רמוא התא .הזב היה אל אוהש יל רמא ,ותיא

 10 התא וישכע המ .תרכוז אל ינא לבא ןכש כול להיותי לבא ,תרכוז אל ינא דברת וייזר: ’גב

 11 ?הריקח תדעו השוע

 12 ,לאוש ינא ?תרכוז ןכ ,תרכוז אל המ  ות:ון גדמר יר

 13 .רבד הזכ תרכוז אל דברת וייזר: ’גב

 14 ?דגנ וא הזה רבדה דעב תא ?דגנ וא דעב תא ,תרבד ?תרכוז אל תא  מר ירון גדות:

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 .הזה רבדה דעב ועיבצה אל םתשולשש םויה יל ורמא יקצרוק מר ירון גדות:

 17 ?יתיא תרביד הנורחא םעפ יתמ ?יתיא תרביד קי:ב קורצמר יעק

 18 .ךירצש ימ םע יתרביד  מר ירון גדות:

 19  ?יתיא תרביד קי:מר יעקב קורצ

 20 ?דעב התא .היעב ןיא .היעב ןיא  דות:מר ירון ג

 21 ?ךלש םייחב יתיא תרביד יתמ מר יעקב קורצקי:

 22 ?הז דעב התא .היעב ןיא  מר ירון גדות:

 23 ?הזה קושה לכ וישכע לבא המ מר גיא קלנר:

 24  .ול ןת ,ול ןת אבי גרובר: רמ

 25 ?אבחתהל המל ?אבחתהל המל .תיאשח העבצה אל תאז  מר ירון גדות:

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 ?אל וא אשונל דיגהל והשמ ךל שי :רבורג יבא רמ

 28 .וירוחאמ ודמעת השעמ םתישע  מר ירון גדות:
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 1 ?אל וא אשונל דיגהל והשמ ךל שי רבורג יבאמר 

 2  .רדסל העצה תויהל ךירצ היה .אשונה הז  גדות: מר ירון

 3 ?אל וא םויה רדסב אוהש ומכ 2 ףיעסל דיגהל המ ךל שי :רבורג יבאמר 

 4 .תוכימתה אשונל ד עידן למדן:”עו

 5 ,םיטילחמ םתא ,םינדחפ םתא  מר ירון גדות:

 6 ,דחפמ יתייה םא .ןדחפ אל דחא ףא :רבורג יבאמר 

 7 ?הזה רבדה הז המ  מר ירון גדות:

 8  ?םינדחפ גשומב שמתשמ התא המל לכ םדוק לבא :בל רב ימר רמ

 9 ?ןדחפ ימ לב: מר רמי בר

 10 ,ךל ורמא םלוכ מר אבי גרובר:

 11  .ורמא אל .ורמא אל ,אל  מר ירון גדות:

 12 אל דוע ,תמדוקה הבישיהמ ונאצי אל דוע ,גהנתמ אוה ךיא ןיבתש ,ימר מר אבי גרובר:

 13 .רדסל תועצה 4 חלוש אוה התיבה יתעגה

 14  .3  רון גדות:י מר

 15 ףילחהל ליחתמ אוה הצעומה ינפל םוי ,הז ירחא .םלוכל עוקתל ידכ  גרובר: אבימר 

 16 ,צהעוהמ ירבח לכל ספות אוה ,ולש יטרפ סכנ הז וליאכ םתוא

 17 ,רמוא התאש המ ןיבמ ינא .ירושיאב אלש ילש םשב שמתשה םג ןורי ,יבא :בל רב ימרמר 

 18  .ירושיאב אל םג :רנלק איגמר 

 19 .הריקח בוועדת הפ דמוע אל ינאו ךרושיאב אל םג רצקי:קב קומר יע

 20 .ןיבתו ךלש תוגהנתהה לע תצק הארמב לכתסת מר אבי גרובר:

 21 .תיאשח העבצה אל תאז .הז ירוחאמ דומעיש השעמה תא השעש ימ  גדות: מר ירון

 22 תא וישכע ץצופמ התא .הז ירוחאמ דמוע ינאו השעמה תא יתישע ינא מר אבי גרובר:

 23 ?הבישהי

 24 ?המ  מר ירון גדות:

 25 ?הבישיה תא וישכע ץצופמ התא .םוי רדסה תא יתעבק ינא ר אבי גרובר:מ

 26 ,םיפיעסה תא זיזה ימ תעדל הצור ינא .אל  מר ירון גדות:

 27  .םויה רדס תא יתרדיס הככ ,שילש ינש יל היה ךל יתרמא ינא בר:מר אבי גרו

 28 ?השקבב תוכימתה ףיעס לע העבצהה תא תושעל רשפא ,יבא ד עידן למדן:”עו
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 1  .ןכ גרובר: אבימר 

 2  ?ידיג תא והשמ לואשל לוכי ינא לבא לב: מר רמי בר

 3 .הזה רבד הדעב היה ימ ידהגל םמפחדי .יל םירמוא אל םתא רוציקב  מר ירון גדות:

 4 .ונ יד לב: מר רמי בר

 5 .םולכב ךממ םידחפמ אל ,יד מר אבי גרובר:

 6-ב תמייתסמש האוולהל 6 רואיב שי תוכימתל ףרוצש דספהו חוור ח"ודב לב: מר רמי בר

 7  .דספהו חוור ח"ודב ,הזב העיפומה תוא האור אל ינא .2022

 8  .טרופסה תדוגאב אל דוע ונחנא .םש אל דוע ונחנא מר אבי גרובר:

 9  .תוכימתב ונחנא ,ימר .אל דוע ,ימר יעקב קורצקי: רמ

 10  .תוכימתה דעב ונחנא דברת וייזר: ’בג

 11 ףופכב 8.7.2020 םוימ תוכימתה תדעו לוקוטורפ ץומיא דעב ימ .םעפ דוע מר אבי גרובר:

 12 .דעב 16 ?דחא הפ ?הקידב השעיתשו לקש ףלא 60-ה לע תיבכוכ התואל

 13 

 14 

 ףופכב ,יעו בעד(הצב 16) חדא פה רמאוש 0202.7.8 םוימ תוכימת תדעו לוקוטורפ  :החלטה

תן ניא ה שלמיד. ביסנטה זכרמב הכימת לקש ףלא 60-ה יבגל דיקהבל

יחסי  פןק באולם יחווהסכף, גו ותואל הכימת םגו עקרקצאת גם הק לתת

   .םגברי לגרודכל םישנ לן הכדורסיב

 15 

 16 ות עד לגבוללביצוע עבודות מחיר .  אישור הקמת "ועדת עבודות" לצורך דיון בהצע3

 17 הסכום הפטור ממכרז פומבי     

 18 

 19 תועצהב ןויד ךרוצל "תודובע תדעו" תמקה רושיא םויה רדסל 3ף יעס מר אבי גרובר:

 20 .ידיג .יבמופ זרכממ רופטה לובגל דע תבודוע עוציבל ריחמ

 21 ראש לכ .יםזרכמ תדעוו שכר תדעו ;תודעו יתש שי תויריעה תדוקפ רפסב מר גידי טביב:

 22 תוחפ ןהש ריחמ תועצהב לופיטה ךרוצל ומקוהש תודעו ןה תודעוה

 23  .יבמפו זרכמב שרדנהמ

 24 ?ףלא 150 ד עידן למדן:”עו
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 1 ךירצ םג ףלא 150-ל תחתמש ןבומכ לבא ,ןכדעתמש םוכס הז ,ףלא 150 מר גידי טביב:

 2 תדעו תא ונל שי זא .קוחה יפל שרדנ אל הז םא םג ,ריחמ תועצה לבקל

 3 קר קוסעל הלוכי שכר תדעו םצעב יפטשמה ץעויה תניחבמ .שכרה

 4 .תודובעב אל ,דויצב קר ,ןיבוטב

 5 תדעו" תארקנש ייהעירל תפסונ הדעו רשאל ןאכ םישקבמ ונחנא ןכל 

 6 זרכממ רוטפה םוכס לובגב ןה תודובעל ריחמ תועצה תניחבמ ."תודובע

 7 .יבמופ

 8 ?אוהש מר מיכאל דורון:

 9 ,םסרופ הז .ךרעב לקש ףלא 150 מר גידי טביב:

 10 ,וא דע הז מדן:דן לד עי”עו

 11  .לדוג רדסה הז ,מ"עמ סולפ 150 .הזכ והשמ ,מ"עמ סולפ והשמו 140 מר גידי טביב:

 12 ?מ"עמ סולפ :ד עידן למדן”עו

 13 בכרה ומכ היהי הדעוה ירבח בכרהו .קוידב םכל דיגא ינאו קודבא ינא מר גידי טביב:

 14 ימ וא רו, הגזבמעטמ ימו א ל"כנמה זאת אומרת .שכרה תדעו ירבח

 15 .שכרה להנמו ומעטמ ימ ואיועמ"ש ה ,ומעטמ

 16 ?ריבסהל לוכי התא שכר לוועדת תודובע תדעו ןיב לדבהה המ מר מיכאל דורון:

 17 הווה ,בשחמ תונקל םא ,ןחלוש תונקל םא טילחהל הלוכי שכר תדעו :י טביבגיד רמ

 18 ,לבקל ךירצ םאה ז תוודבעדת עוו .ןיבוטר מאו הווה ,דויצ רמוא

 19 ונחנא םויה דע הנליו תליהקב תובוחרה דחאב טלקמב הליזנ שי אמגודל מר רמי ברלב:

 20  .בויבב הפילד המש ןקתל ואוביש ליבשב זרכמל םיכחמ

 21 הדעוה איהש םיזרכמ תדעו ,םיצעוי תדעו ,שכר תדעו עגרכ ונל שי זא .עגר דורון: יכאלמר מ

 22 , החברי מועצ לש

 23 יטפשמ ץעויו רבזג ,ל"כנמ הז ,השולשה תדעו תא ףיסוהל לוכי התאו מר גידי טביב:

 24 םיזרכמ .םינפה רש לש רוטפ ולביקש םיזרכמל תוטלחה תלבקל

 25 לעפמ לש יםזרמכ ,הלכלכו קשמל הרבחה לש םיזרכמה ומכ םיפתושמ

 26 .ב"ויכו סיפה

 27 ,תיוושכע אמגודך ל שיש תרמא מר מיכאל דורון:

 28 .הפילשב אמגוד וזיא עגרכ ךל תתל יל ןיא ,אל מר גידי טביב:
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 1 .םויה דע היה המ .הזב ךרוצה דלונ ךיא לאוש םצעב ינא ,לאוש ינא יכ ,אל :מר מיכאל דורון

 2 שכרה שוועדת ררבתה יטפשמה ץעויה תייחנה י"פע יתבתכ םגש ומכ מר גידי טביב:

 3 ונל ויהשכ תעל תעמש ןמזב וב ,דויצ אשונב קר תוטלחה לבקל הרומא

 4 .שכר וועדת התואל ונאבה תרגסמ יזרכמ םהיבגל ונל ויה אלש תודובע

 5 .יבמופ זרכמ םכסה תחת הכול בוש

 6 ?שכר לוועדת ההז תודובע תדעו םאה מר מיכאל דורון:

 7  .ויהי םישנא םתוא יב:בטידי מר ג

 8  .הנוש היהת תרתוכה קר מר מיכאל דורון:

 9  .הקיטסילמרופ הז מר גידי טביב:

 10 ילוא הלעי טעמ דועו תויה ונל ןיא עגרכ .תחא קר יל הלאש ,יבא ד עידן למדן:”וע

 11 הפוקתב תוחפל דיגהל עגרכ םיכירצ אלו נחנא םאה לבא ,אתליאשב

 12 דוע תונמל עגרכ לוכי אל ומצע אוה יכ ,ל"כנמה מ"מ תורצבנה לש תאזה

 13 מ"מ ריהבהל קפס רסהן עמל יאדכ ילוא עגרכ םאו .ומעטמש ימ תא

 14 .ל"כנמה

 15 .םוקמ אלממ אוה עגרכ ןובנ ירמ מר אבי גרובר:

 16  .םימיוסמ םירבדל ל"כנמ םוקמ אלממכ ותוא ונינימ יכ ,אל :שריב ר צחי”ד

 17 המכב אוה ?ל"כנמ םוקמ אלממ אל אוה .תודעו המכב ר"ויכ רבח אוה מר אבי גרובר:

 18 .ל"כנמה לש אסיכה לע בשוי ,ףילחמ תודעו

 19 םג אוה זא הלחמ תשפוחב ל"כנמה ,ל"כנמ ונל ןיאש תויה עגרכ ,עגרכ זא ד עידן למדן:”עו

 20 ךרוצל הזש דיגנ עגרכש עיצמי נא זא .ומעטמש ימ תא תונמל לוכי אל

 21 הלאשו .בוטה רדסהן עמל טושפ יל הארנ .ל"כנמ םוקמ אלממ ימר העניין

 22  ,שנייה

 23 .הזה לעניין םוקמ אלממ תונמל לוכי ריעה שאר ךל רמא הכימש ומכ בר:י גרומר אב

 24 ?תודובעב םג שכרה להנמ תא םימש ונחנא המל ,שנייה הלאש .לבוקמ ד עידן למדן:”עו

 25 ,יתב בא ,הקזחא שיא בוט אל םאה

 26 ,םלוכל אלש ןוויכ מר גידי טביב:

 27 .שכרב אקווד ואלו תודובעב רתוי ןיבמש והשימ ד עידן למדן:”עו

 28 ,ןוויכ .ןכ מר גידי טביב:
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 1 .שכר רידגמ התא המ הלאשה מר אבי גרובר:

 2 עגרכ היצמוטואה תכרעמב ,תכרעמב תושירד םיקהל .ינכט עניין הז ,אל מר גידי טביב:

 3 ומוציעב אצמנ עגרכש זרכמב הכזתש תינייכזה הרבחה עיגיש ימ וא

 4 .תכרעמב השירד םיקהל לוכי ייהירבע דבוע לכ אל ,עדימ תוכרעמל

 5 היהיש חונ תינכט ןכל ,שכרה להנמ הז תושירד םיקמש ימ הזה הרקמבו

 6 .תאזה בוועדה

 7 ?תיעוצקמ םישפחמ םתאש ימ הז םכתניחבמ ד עידן למדן:”עו

 8 .ןכ :ביבמר גידי ט

 9 תניחבל "תודובע תדעו" תמקה םירשאמ הז הפ רשואמש המ זא .יקוא מר אבי גרובר:

 10 ירבח בכרה .יבמופ זרכממ רוטפה םוכסה לובגל דע תודובעל ריחמ תועצה

 11 םוקמ תא אלמי ןובנ ימר עגרכ ,ומעטמ ימ וא ל"כנמה ר"וי אוה הדעוה

 12 ומעטמ ימ או ש"מעויהו ומעטמ ימ וא רבזגה .תאזה הניחבהמ ל"כנמה

 13 .דעב 14 ?דחא הפ ?דעב ימ .שכרהל הנמו

 14  .ידיירג םגו תאצמנ אל תרבדש ןייצת ד עידן למדן:”עו

 15 

 16 

 רוטפה םוכסה לובגל דע תודובע עוציבל ריחמ תועצהב ןויד ךרוצל "תודובע תדעו" ה:החלט

 ,ומעטמ ימ וא רבזגה ,ומעטמ ימ וא ל"כנמה מ"מ ר"וי :הירבח רשא יבמופ זרכממ

 .דעב ועיבצה 14  ,תולוק בורב רשוא .שכרה להנמו ומעטמ ימ וא ש"מעויה

 17 

 18 חדשים במוס"ח. שינוי מורשי חתימה ופתיחת חשבונות 4

 19 

 20 .ךוניח תודסומב םישדח תונובשח תחיתפו המיתח ישרומ יוניש 4 ףיעס :בררובי גמר א

 21 ריעהל המ והשימל שי .םכינפל איה  ?ןוכנ ,המישרה תא םכל ונרבעה

 22 14 .דחא הפ ?דעב ימ .הלילב 12-ב הז תא תושעל אל ףיכ הזיא ?בעניין

 23 .דעב

 24 
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 .דחא הפ רשוא ךוניח תודסומב םישדח תונובשח תחיתפו המיתח ישרוינוי מש  החלטה:

 .דעב ועיבצה 14

 1 

 2 כת שירות לגב' ג.א כלבורנטית בתיכון רוטברג ור האר. איש5

 3 

 4 ןוכיתב ,ןכ ?ןוכנ ,גרבטורב ונלש תיטנרובלל תוריש תכראה רושיא 5 ףיעס מר אבי גרובר:

 5 ונחנא לבא ,70 ליג תא הרבע רבכ איה יכ האילמ רושיא שרדנ הז .גרבטור

 6 תא הל ךיראהל םיכישממ ונחנא ןכל ,םיטנרובל אוצמל םיחילצמ אל

 7 ?והשמ ,תולאש .הקסעהה

 8 ,הל דובכה לכ תמאב םכל רמוא ינא .דובכה לכ ,הליגל רשק םוש ילב מר רמי ברלב:

 9 .תוליעפל ןמזה לכ םיקוקז 70 ינב הלאה םישנאה

 10  ?רשק ילב וא רשק םע ,עגר ורון:ד מר מיכאל

 11 ?אבצב תתרשמ איה המ ?תוריש תכראה הז המ מר רוני בלקין:

 12  .תאזכ הרהצה לע םותח התא םג ,ינור .ןכ ברלב: רמימר 

 13 ךל רפסל הצור אל ינא רחמ יתוא שפחל אובת .תרשמ ינא ,םותח ינא מר רוני בלקין:

 14 .יתוא אצמת הפיא

 15  .רשואמ .הדות .14 ?דעב ימ בר:מר אבי גרו

 16 

 17 

 ועיבצה 41 ,דחא הפ רשוא גרבטור ןוכיתב תיטנרובלכ א.ג 'בגל יונימ תכראה  החלטה:

 .דעב

 18 

 19 דת מידע לציבור כממונה על העמרננה גלוברמן ב' . מינוי הג6

 20 

 21 .עדימה שפוח רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממכ ןמרבולג הננר 'בג יונימ מר אבי גרובר:

 22ל אנחנו בא ,הדות הל דיגהל ןמזה תמאב הזו הבהז תא הזה לעניין ונינימ

 23 ןכלו םש הננר את וישכע שי .ל"כנמהכת שלל הז תא ריזחהל םינימעוני

 24  ,ירתמאש יפכ התוא תונמל םישקבמ ונחנא
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 1 ?םש הרוק קוידב המ וא הננר והשימ הפילחמ איה מר רוני בלקין:

 2  ?ןוכנ ,גבס הבהז תא הייתה מר אבי גרובר:

 3 .ונתוא בזעש ריבד יעור תא ףילחהל זרכמב התכז איה הננר ביב:מר גידי ט

 4  ,תקלחממ זרכמ היה .רדסב לבא ,זרכמ ותוא קוידב אל ובר:מר אבי גר

 5 ?הפוקת יהשוזיא ותוא אלימ וישכעש הזה דיקפתהמ זז וישכעש ימ שי מר רוני בלקין:

 6  ?ךלוה אוה ןאל

 7 .גבס הבהז תא ונינימ ,ןכ מר אבי גרובר:

 8  .האלמ הרשמ לש דיקפת אל אוה עדימ שפוח יארחא לש דיקפתה ביב:מר גידי ט

 9 ?רחא דיקרף לתפטצמש דיקפה תז קלנר:מר גיא 

 10 ,הלש דיקפתה אל הז .תוירחא הז תא דיגהל ןוכנ רתוי הז .תוירחא הז בר:רובי גמר א

 11 ,םידיקפת הל שי איה

 12 ?וישכע דע הז תא השע ימ ,רחא והשימ היה לבא מר רוני בלקין:

 13 .יעור טביב:ידי מר ג

 14 .הפל רזוח הז וישכעו תורבזגהמ הבהז הז ירחא ,יעור היה בר:י גרואבמר 

 15 ?וישכע הלש דוסיה דיקפת המ לבא ,הננר הז מר גיא קלנר:

 16 הז ךיא קוידב רכוז אל ,ינאש החילס .קוידב הרדגהה תא רכוז אל ינא מר אבי גרובר:

 17  .זרכמב רדגומ היה

 18 ?הייהעיר ל"כנמ ?ריעה שאר רזועל רושק אל מר גיא קלנר:

 19 .ל"כנמ תרזוע אל איה .אל מר אבי גרובר:

 20  .יקוא לנר:יא קמר ג

 21  .14 אחד, הפ ?דעב ימ ?והשמ ?תולאש מר אבי גרובר:

 22 

  .דחא הפ רשוא רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממכ ןמרבולג הננר 'בג יונימ  :טההחל

  .דעב ועיבצה 14

 23 

 24 דיון  – 2019 . הדו"ח הכספי המבוקר של אגודת הספורט לשנת7

 25 

 26 םכמצע תא וגיצת .טרופסה תדוגא לש רקובמה יפסכה ח"ודה 7 ףיעס :גרובר בימר א
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 1  .הלימב

 2  .ח"ור ,קחצי ןודגיז דון:ק זיגח יצח”רו

 3 .טרופסה תדוגא ל"כנמ ,ןורוד קירא אריק דורון: רמ

 4 המייתסה הנשה .2019 תנשל התומעה לש ןזאמה לע הריהמ הריקס ח יצחק זיגדון:”רו

 5 לש וקמועל ונדריו ןודנ הזה אשונה .םילקש ןמיליו יצחכ לש לק דספהב

 6 קירא .הזה ןניימהע תואבה םינשב ענמיהל ,דספהה תא חתנל ידכ העניין

 7  .דספהה לש תוהמה לע הריקס ייתן

 8 42-ל מיליון 41-מ הנשה תוליעפה רוזחמ תא ונלדגה ונחנאש ןייצמ ינא 

 9 לש יקסעה רוזחמה ,תוליעפה ףקיהב החוכ לע הרמש התומעה .ןוילימ

 10 לודג אוהש לככ ,התומעה לש תוליעפה ףקיה תא םצעב ףקשמ התומעה

 11 ,םינשה לכ ךרואל קהבומ יסנניפ ןממס הזו לודג תוליעהפיקף ה ןבומכ

 12  .הלוע ןמזה לכ אוה

 13 ירטנאקה של ,ירטנקאה לש  דוסבסהמ עבנ םייתנש הז יתוהמה לודיגה 

 14 םירסממ ונל שי ינזאמה רושימב .תוליעפה ףקהיב טסוב ןתנ הזו  ... ריעב

 15 לש השרפה םישוע ונחנא .םילקש ליוןימ 12 לש ףקיהב םינמוזמ יוושו

 16 תא ףקלש רומא םצעבש םוכס הז, הזה םוכסה ןיגב שארמ תוסנכה

 17 תאזו 31.12.19י רחא לש םיגוחל הכרדהה לש תלועה תא ,לש תוליפעה

 18 ןומה ויה יכ יוטיב ידיל הארונה בוקה תפוקתדווקא בש מרניתש תוינידמ

 19 הרואכל אוהש יארשא סיטרכ קיזחמ התא םא זאת אומרת .םילוטיב

 20 וא בויחה תא ךל םילטבמ זא הנשה לש ינשה יצחב תוריש תתנ אלו ךלש

 21 תא החיכומ אתזה תוינידמה טלחהב זא ,בויחה תא ריזחהל ץלאנ התאש

 22-כ לש ףקיהב 4 'סמ רואיבב שארמ תוחוקלל השרפה ונישע ונחנא .המצע

 23 יסיטרכ ,םייוחדה םירסממה לומ back to back הזש לקש מיליון 11

 24  .יארשאה

 25 לע תרמוש איה ,הלש רזוחה ןוהב תנזואמ איה ,יסנניפ ןסוח שי התומעל 

 26 ךשמה םיזוח ונייה הנורוקה תפוקת אלמלא הכול ךסבו יבויח םירזת

 27 םצעב הרומא התומעהש ביצקת לש היגוס ,בוש ,הנורוקה תפוקת .לודיג

 28 הכירצ איהש םירודיגהו ןוכיסה ימדקמ לכ םע ותוא רשאלו ןודל



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 34 

 1 תולאש שי םא .םולשב הז תא רובענש מקווה ינאו םהילא סחייתהל

 2 .הפו נחנא

 3 ,ותוא םרגנ ךיא םילימ ינש הזיא ריבסהל תיצר ,קירא מר גיא קלנר:

 4 ונחנא 2019 לכ םדוק .2019 לש םידספהה יבגל םילימ יתש יתיצר ינא .ןכ מר אריק דורון:

 5 הנשה הרוקש המו 2019 דעש המ לכ ,הנורוק םורט תפוקת לע םירבדמ

 6 .ירמגל רחא טרס הז

 7 םינשב תינורש ,תינורש איה תחא הביס .תוביס יתשמ ומרגנ םידספהה 

 8 תידספה איה ,השקתמ אל וא ,המצע תא קיזחהל השקתמ תונורחאה

 9 ליעפהל תחלנוהו ירטנאקה תא 2017-ב ונחקלש עגרהמ םג ,תוביס המכמ

 10 ורבעם ישנאהמ לודג קלח לתודה שע הייתה זא ותוא חיבשהלו ותוא

 11 רשוכ ירדח הברה ןורשה תמרב וחתפנ נותאחרוה םינשב םג ,ירטנאקל

 12 רדחב םישוע םהש יונהמיז א הכירבב םישמתשמ אלש םיריעצ ה'רבחו

 13 אל םהש הכירבל לקש 300 םימלשמ אלו לקש והשמו 100-ב רשוכ

 14 איהש םדוק הז תא וניאר רבכ ,הליחתה תינורש זא ,הב םישמתשמ

 15 הנורחאה הנשב .בלוצ דוסבס השע ירטנאקה ,םידספה רובצל הליחתמ

 16 2019-ב םידספהה זא בלוצ דוסבס תושעל לגוסמ היה אל ירטנאקה רבכ

 17 אלש םירבד ינשמ לקש ףלא 400 דועו לקש ףלא 400 ויה תינורשמ ועבנש

 18 ףלא 250 לבקלם ירומא ונחנאש םולשת יגוס ינש ,הלשממ הנשה הייתה

 19 דועו םילבקמ ונחנאש ףסכ הז לגרודכ לע תגילו רעונ תצובק לע לקש

 20 ינש ,לקש ףלא 150 וילע םילבקמ ונחנאש טרופס יחרפ ארקנש טקיורפ

 21 תא רשאתש הלשממ הייתה אל יכ 2019-ב ורבעוה אל הלאה םימולשתה

 22 םה םויהל ןוכנ תאזה הנשב ,ולטבתה טושפ םיטקיורפה ,םיטקיורפה

 23 הנשה לבא םתוא הריזחה אל הלשממה ןיידע .םתוא וריזחה אל ןיידע

 24 .םהידעלב דדומתהל םיכרענ רבכ ונחנא תאזה

 25 ,וילא סחייתנ ונחנא ימעפ דח הז ונלביק אלש המ ,םהמ דחא םא זא 

 26 יבגל טרופסה תדוגא בוועד םג ןוידל הז תא ונילעה .ימעפ בר הז תינורש

 27 ,ירטנאק אל איה תינורש יכ התוא םיקיזחמ ונחנא ךיא דיתעב תינורש

 28 ,תיחוור איה ,התוא קיזחהל רשפא ץיקב היחש תכירבו היחש תכירב איה



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 35 

 1 900 ,800 לע דמוע ,םיאלמג תואמ המכ תשמשמ רקיעב איה ףרוחב לבא

 2 איהש רמוא הז זאו ,ףרוחב 500 ,400-ל בוטה הרקמב העיגמ איהו םייונמ

 3 ונחנא המ ןוידל הדוגאה בוועד הז תא ונילעהו ,הנש לכ עובק בגירעון

 4 אל םא .הנורוק ילב םג ךישמיש והשמה ז יכ ,תינורש םע האלה םישוע

 5  .הנש לכנו ילע קיעהל היה ךישממש והשמ הז וישכע הנורוקב ונייה

 6 םיימעפ דחה םידספהה זאת אומרת ,תינורש לע דחא טפשמ הצור ינא מר גיא קלנר:

 7 קיראש יפכ םתוא חתנל המ עגרכ ינא םימולשת תרבעה יאמ האצותכ

 8  .הנומתה וז ,םתוא רקס

 9 תא םיפיצמ םג ונחנא זאת אומרת ,הרוקש המל םירע ונחנא תינורש יבגל 

 10 םורט .הפיסאבו התומעה בוועד הז תא ונפצה םג ,הרייהעי יפלכ הז

 11 סכנה תא םיחקול ךיא הדוגאה ךותב יגטרטסא ןויד ונישע םג הנורוקה

 12 ול םינתונו ריעב םישנא דואמ הברהל תוריש ןתונש הזה בושח דואמה

 13 תמצעה תא םגו וב ןתינש תורישה תא םג ותרשיש םיידוחיי ןויבצו ןויפא

 14 .וב םינתינש תורישה

 15 תא קזחל ךיעיונות ארל בא ,הזה םורופה אל הז ,תונויער ינימ לכ ויה 

 16 הזמ האצותכו ינורשה תמר ףונב רתוי קזח טרופס רצומ היהתשכ תינורש

 17 לכ .םיסיטרכה תמרב םגו םייונמה תמרב םג םישמתשמ דוע וילא איבי

 18 .ראוני ,רבמצדב ךרעב הייתה תאזה הלועפה

 19 ,תיטקרפ העצה יהשוזיא םג יתעצה וני בלקין:מר ר

 20 .ןכ מר גיא קלנר:

 21  ,היהי הזש רשפאל ידכ תיזיפ עצמאב המיסח הזיא תושעל יאדכ מר רוני בלקין:

 22 ,הזה ףוגה הז המ תינורש ינורקע דחא עניין הפ שי .םיניינע ינש הפ שי ,אל יא קלנר:מר ג

 23 ,התוא תושעל םיצור ונחנא םאה

 24 לצנתהל ךירצ התאש בשוח אל ינא ,הזל סחייתא ינא ףכית ,בשוח אל ינא בר:י גרומר אב

 25 ,תינורשבש הז לע

 26 .אל ,אל ,אל מר גיא קלנר:

 27 .םיוסמ דוסבס והשזיא שי מר אבי גרובר:

 28 ,רמוא ינא .לצנתמ אל ינא ,אל ,אל מר גיא קלנר:
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 1 ,לבא הלימ דיגא ינא ףכית ,בשוח ינא גרובר: אבימר 

 2 לע תוירחא חקול ינא יתלדג ינאש תיבב .תרחא תונמדזהב הז לע ונרביד מר גיא קלנר:

 3 ,םירוקש םירבד

 4 .תאזה הניחבהמ אל ,אל מר אבי גרובר:

 5 הפילדכ התוא גווסל רשפא דחא ,הפילד ונל שי רמוא ינא תאזה הניחבהמ מר גיא קלנר:

 6 אוהש םיעדוי ונחנא ,הזה תורישה תא קיזחהל םיצור ונחנא ,תיכרחה

 7 .דוסבסו ףסכ ונל הלוע

 8 .ןוכנ מר אבי גרובר:

 9 תא םצמצל םיצור ונחנא דיגהלו אובל שנייה היצפוא .רומג רדסב הז גיא קלנר: רמ

 10 ,ובישקת דיגת טרופסה תדוגאל העירייה אובת תישילש היצפוא .דוסבסה

 11כול י .הז תא םישוע םתא ךיא ונל ודיגת ואוב ,דסבסל םיצור אל ונחנא

 12  .הבושת ונל היהת אלש ל להיותוכי ,הבושת ונל היהתש להיות

 13 תמרב המגמ שי ,ןכל םדוק רמול ליחתה קיראש המ ,רשוכה ירדח יבגל 

 14 תינרושש טסוק ואול רשוכה ירדח אשונ ,ץראה לכב תירוק איה ,ןורשה

 15 תינכות לע םידבוע רבכ ונחנא .רשוכ רדח םג היהי הזש מהעניין קלח

 16 הסינכן היב דירפנ ובש הזה לעניין ר"בת בוצתק תועצמאב התאו םשיינו

 17 םיחוקל נוחנאש ףסכה תאד יורלה כלונ זאו הכירבה ןיבל רשוכה רדחל

 18 ומכ םיצרוש יםיונמ ודעך ושמנו זה רךדב .שרוכ רדח קרה שושע ינומ ןיגב

 19ה ברה איהש תלועב רשוכ רדח קר םיצרוש יםרעיצ ה'רבח רמאו קיראש

 20ת ינכות ישו רוגסנ נוחנא תאזה ךרדה תאו לבושמ יונממ הוכמנר תוי

 21 ,דוסבס ןכ גתומה תמרב תינורש תאו בורקב רבכ הז תא תשועל תמייק

 22 .בורקה ןמזב ותוא ליבונו וכותב ירמגל ונחנאש ןויד םג ,דוסבס אל

 23 לע םג לכתסהל ךירצש בשוח ינא ,ירמגל טפשמב ךתוא םילשא ינא מר אבי גרובר:

 24 לא יודע ,ילוא טר"ס ספונ, מתס"נתמ לש גוסכ תינורש לע םגו ירטנאקה

 25 םוכסב ותואם יבצקתמ ונחנא םינבל דיש ומכ לבא ,הזל וארקי ךיא קוידב

 26 תא הארנו נחנאו תוברתו נל בושחש עובקלו אובל רומג רדסב הזו םיוסמ

 27 מנו. ח מיולהרו ייביםח רבד לכ אל לבא ,תרוקיב ח"ודב הז

 28 השוע תייה יונמ לקש 300 םוקמב השוע תיז היא יטרפ ףוג היה הז םא ירה 
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 1 ריחבענו איזה מו קנחנא .םייונמ קיפסמ ואובי ןיידשע קווהמו 400 ותוא

 2 והשזיא םימילשמ ונחנא לגרודכב םגש ומכו ריבס ריחמ אוה ונתעדלש

 3 לכ טעמכ וא דירודכה וא לסרודכה וא קלחו לגרווער בכדנה תבוטל םוכס

 4 ,ןכ םג תינורש ,העירייה תנתונש ףסכהמ אבש ףסונ בוצקת שי הקלחמ

 5 ,חילצמ אוה ולש םינייפאמה ללגב ,ולש לדוגה ללגב חילצמ דוע ירטנאקה

 6 הפיט תינורש ,ההובג דואמה סנכה תתל ץיקב הליגר הנשב לבא אל הנשה

 7  .תוחפ

 8 תואמל תמאב תוריש ןתונ אוה ,ליעפ היהי םוקמהש ונל בושח לבא 

 9 הקעזה הלוע דימ ,וניאר דימ םימי המכל ותוא ונרגסש וישכע ,םישנא

 10 ,םהלש םייחה תרגש הזש םישנא שי .תוחשל אובל ןכ רשפא ךיא חטשהמ

 11 הז ,םויה ףוסב ,תוכירב המכה תא ץיברהל םיכלוה רקובב םימק םה

 12 ,והשמ

 13 .הלאכ 400 ר צחי שריב:”ד

 14 הירלגלו םש 300-ו הפ 400-ו הפ 400 שי ,םעפ דוע .כול להיותי ,רדסב מר אבי גרובר:

 15  ,הזלו

 16  .ךומנ רפסמכ אל ,הובג רפסמכ הז תא תרמא מר גיא קלנר:

 17 שי .800 תויהל הזל םימרוגך יא הבשחמל רגירטכ הז תא יתרמא ינא ר צחי שריב:”ד

 18  ,תינכות

 19  .יקוא ,םירבדמ ונחנאש המ הז מר גיא קלנר:

 20 800-ה תא םש התא .הז חרכהב אל הז ,םעפ דוע ,ךל אצוי 800-ה םימעפל מר אבי גרובר:

 21 יתבשח  ינאש יתימא רמוא ינא תוביסה תחאו םש סנכיהל 800 רשפא םאו

 22 הז תוינוריע תוכירב יתש ןורשה תמר ומכ םיבשות ףלא 50 םע ריע ןכש

 23 ועיגה ירטנאקל ,םישנאש וניאר ונחנא הכול ךסש בשוח ינאו םימשב אל

 24 .ריעה תווצק לכמ יםשנא םיעיגמ תינורשל םגו ריעה תווצק לכמ םישנא

 25 לש הכירבהו הלאל ש הכירבה יפל ךלוה אל רבכ הז ןמזמ רבכ הז ,אל הז

 26 .הלא

 27 ?יונמ לש תולעה המ בי:שבע אלקו-בת ’גב

 28 .שדוחל לקש 300 מר אריק דורון:
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 1 שפנ רפ ,עיגהל לוכי הז החפשמ הז םאו ,םעפ דוע .לקש 300 לש לדוג רדס מר אבי גרובר:

 2 ,דרוי הז

 3 .ירטנאקב 300-ו תינורשב 270 הז ק דורון:ארימר 

 4 הלוע ריעב רשוכ רדח קרש רשוכ ירדח שי ,תמאב ,דואמ םהש םיריחמ הז מר אבי גרובר:

 5 המ לכ םע ץיקב תורשפא תלבקמ תא הפו הכירב תלבקמ תא הפו רתוי

 6  ,םיצור ונחנא .לצנתהל ידמ רתוי ךירצ אלש בשוח ינאו .אובל ,ןתונ הזש

 7 .לצנתמ אל ינא ,אל מר גיא קלנר:

 8 דיספהל םישפחמ אל ןבומכ ונחנא .בשותל ונתניחבמ בושח תוריש הז בר:י גרומר אב

 9 ונתעדלש םיריחמה תניחבמ ףר והשזיא ונעבק ונחנא לבא ,םולכ לע ףסכ

 10 ,ונלש תוילכלכה תולוכיה ךותבו ריבס ףר הז ותוא םלשמש בשותכ ףר הז

 11 הזה תורישה תא תתל םילוכי ונחנאש םיחמש ונחנאו השק םידבוע ונחנא

 12  .םיבשותל

 13 400 לש ךסב לבקל םירומא ונייהש םימולשת ינש תיפיצפס םג הפ ונל היה 

 14 והשמ דוע .הזה בצמה תא רצי םג הזו ,עיגה אלש ימעפ דח ,לקש ףלא

 15  ?דיגהל המש

 16 דוע ץצקנ הז ליבשבו המוק דוע םיפיסומ ,תינורש תא םירגוס אל ד עידן למדן:”עו

 17 ,תוכימתב

 18 .םינווגמב ץצקנ קלנר: מר גיא

 19  .תינורש תא םירגוס אל ד עידן למדן:”עו

 20 דועש תותליאשו רדסל תועצה הברה ונל שי ?תורעה ,תולאש דוע ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 21 .םויה םהילא עיגהל ךירצ

 22 ןודגיז רמל רשי םירושקש םיינש ,הפיסאב ולע םגש הפיסאב יתייהו תויה מר רוני בלקין:

 23 הז לע ונרביד ונחנא ,תוארל םיכירצ ונחנא ,דחא .יוסיכל רושקש דחאו

 24 ונרמא ,תדחוימ הנש איה הנשה ,ח"ודה תא תוארל הצרנ ונחנא אבהלש

 25 יטרפ קסעב ומכ 31.3-ה דע יתנשה ח"ודה תא תוארל לבא .רבכ הז תא

 26  .ילוהינ הדובע ילכ הז ,םידמוע ונחנא הפיא תוארל לכונש ידכ

 27 ,ןועבר לכ וא ןויצח לכ וא תוח"וד תואם לרג םיכירצ ונחנא ינהדבר הש 

 28 המגמב לקתיהללא ו תומגמה תא תוארל םיכירצ ונחנא ,הזב דומעל ךירצ
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 1 םיכירצ וננחוא הפיסאב םג ונמכסה הזעל ו .הנש םימייסמ ונחנאשכ

 2 .הז תא םימדקמ ךיא תוארל

 3 תוינויח תואצוה תוארל םיצור ונחנא הזו ילועפת רתוי אוהש ישילש רבד 

 4 םירושקש םירבד ,המש תילועפת היעב ונל היהת אלש ,ירטנאקב

 5 גגה תא לשמל יכ ירטנאקה תא ונל תיבשיש בצמ היהי אלש ,תוחיטבל

 6 ונחנאש המ תושעל םילוכי ונחנא זא יכ תוחיטב תרקב רבוע אל המש

 7 ליעפהל םילוכי אל ונחנאש בצמב ונמצע תא אצמנ ונחנא ףוסב ,םיצור

 8  .דיב ןבל ליפ הזיא םצעב ונל שי זאו בוטה ןוצרה לכ םע הז תא

 9 תא םילסחמו תורוקמה תא םיאצומ ונחנא הפיא תוארל ךירצ ןכל 

 10 .ןקתמה תלעפה תריצע יאל ילועפתה טביהב תוינויח תויעב ןהש תויעבה

 11 י"ע אל תולאש 11-ל הבישיב תובושת יתלביק ינא .םירבדה תשולש הלא

 12  .םלוכ

 13 .יבא העבצה ד עידן למדן:”עו

 14  .ןויד קר הז ,העבצה אל מר גיא קלנר:

 15 .ןויד קר .העבצה הפ ןיא ?ןוכנ ,ןויד קר הז ?דיגהל והשמ דוע שי והשימ ובר:מר אבי גר

 16 הדות טרופסה תדוגר'ה מאבח הברהל ודיגת .הבר הדות ה'רבח ,הלועמ

 17 םג ,םידלי יפלא תמאבש בשוח ינא .הנשה לכ םהלש הדובעה לע הבר

 18 ילא ףרטצמ םג התא ,איג י בטוח,נאו םהלש םיתורישהמ םינהנ ,םירגוב

 19 ,ידבוע לכל

 20 תא םירמוא ונחנאו התומעה לש הבישיב הז תא ונרמא .טלחהב ,יאדווב מר גיא קלנר:

 21 ינאו בגא .הבר תוריסמבו םיפי םיפקיהב תישענש תוליעפ ,הפ םג הז

 22 לש 'א בבסב היתורזגנ לכ לע טרופסה תדוגא ,הלחתהל הז תא רבחמ

 23 הז תא םישוע םלוכ ,ת"לחל תאצויו תצווכתמ 'ב בבסב וישכעו הנורוקה

 24 רשקהב ערלו בוטל ינוריע ןונגנמ אל הז .ךירצשכ הרזח תבחרתמו הנבהב

 25 םילועו םיצווכתמ ונחנא ,הדובע תרגסמ התוא תחת ראשיהל לוכיש הזה

 26 .ךכ ךישמי קרש הוקנו זוחא 200 םינתונ םש םלוכו

 27 

 28 דיון  – 2019. דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 8
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 1 

 2 .השקבב םיסינ .2019 תנשל רוביצה תונולת לע הנוממה ח"וד אבה ףיעס ובר:מר אבי גר

 3 ,רוביצה תונולת לע הנוממה ח"ודב ןודת הצעומה םויה .םלוכל בוט ברע קר:מר ניסים בן י

 4 רואל דחוימב בושח דואמ דואמ הזה ח"ודהש בשוח ינא .4 'סמ ח"וד

 5 עמתשמש המ לכו הנורוקה לש םויה הפ םיאצמנ ונחנאש היצאוטיסה

 6 .והז .רוביצה תוינפל הנעמו להק תלבק תווצ לכב ךכמ

 7 ?והעוד מש גרובר: מר אבי

 8 ?הנש הזיאל ח"וד הז דורון: מיכאל רמ

 9 .2019 ר:מר אבי גרוב

 10 .2019 תנשל ח"וד הז מר ניסים בן יקר:

 11 .2018 הארמ אוה ?הארנ ח"ודה ךיא ,המ בל םש התא ל דורון:מר מיכא

 12 ?המ מר ניסים בן יקר:

 13 ?הצעומל תשגה המ בל םש התא דורון: יכאלמר מ

 14 .םתוא ונכדע אלש תורתוכ שי ,אל גרובר: אבימר 

 15 .2018 תנשל תונולתה ריצקת ןלהל קין:ני בלמר רו

 16  .תומדוק םינש לש ח"ודמ טספ יפוק םתישעש הארנ הז מר מיכאל דורון:

 17  .תמדוק הנשמ וריבעה ,תונולת קיפסמ ויה אל ר צחי שריב:”ד

 18 .תורתוכב הז ר:מר אבי גרוב

 19 .סחייתמ התא הנש הזיאל יל רורב אל וישכע דע :ל דורוןמר מיכא

 20 .19 ר:ם בן יקמר ניסי

 21 .לכתסת לבא מר מיכאל דורון:

 22 .יתיאר בן יקר: יסיםמר נ

 23 .לאכימ ,רפוס תועט .רפוס תועט מר רמי ברלב:

 24  .תועטה תא יתיאר מר ניסים בן יקר:

 25  .ח"ודה לכ ךרואל תרזוח תועט ?רפוס תועט המ :ןורוד לאכיממר 

 26 לכב טעמכ תוריגס זוחא 100 םע ח"דוש פה י ,לעירייה אימחהל ךירצ מר רמי ברלב:

 27  ?רקבמה ינודא ןוכנ .םיפגאה

 28  ?רמוא התא המ יסים בן יקר:נ מר



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 41 

 1 100 טעמכ עובשל םוי ןיב בעירייה תוקלחמה בור וליאכ ,ח"ודה לע יתרבע מר רמי ברלב:

 2  .תוריגס זוחא

 3 .אל שממ בן יקר:מר ניסים 

 4 ?המ ברלב:מר רמי 

 5  .אל שממ בן יקר:מר ניסים 

 6 ?ןוכנ .בוט ןויצל הז תא רמוא ינא מר רמי ברלב:

 7 .אל הזש ךל רמוא אוה בי:ע אלקושב-בת ’גב

 8  .אל שממ הזש ךל רמוא אוה מר מיכאל דורון:

 9 .העוט שממ התאש רמוא ינא מר ניסים בן יקר:

 10 .העוט התאש ךל רמוא אוה שבע אלקובי:-בת ’גב

 11  .הארנכ רחא ח"וד תארק התא ון:מר מיכאל דור

 12  ?תוריגס זוחא 100 הפ בתוכ התא המל זא מר רמי ברלב:

 13 ,אל םה לבא ורגסנ םה ן יקר:מר ניסים ב

 14  ?תוריגס זוחא 100 הז המ ?אל הז המ מר רמי ברלב:

 15 ,ךל דיגהל לוכי ינא ?ח"ודה תא םתארק ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 16  .הנטק הלאש יל שי :נטע זיו ’פרופ

 17 .ןכ גרובר: אבימר 

 18 תרכוז ינאו וילע ונרבע םגו ח"ודה לע ונרביד הנש ינפלש תרכוז טושפ ינא נטע זיו: ’פרופ

 19 הטמה ןיב םיקשממב םיוסמ ישוק הזיא היהש עטק הזיא היהש

 20  ?הז תא רפשל הנורחאה הנשב הרק והשמ .תוקלחמל

 21 .והשמ הרקש רמול יל השק .רמול יל השק מר ניסים בן יקר:

 22 .תוקלחמל םינופ תוחפו דקומל םינופ םישנא רתוי רתזאת אומ .יתנבה זיו:נטע  ’פרופ

 23 ,רתוי שי תזאת אומר

 24 .ךכל עדומ אל דקומהו תוקלחמל תורישי םינופש םיתיעל שי ן יקר:סים במר ני

 25 ,ונל ןת ?בוט תוחפ ,בוט רתוי דבוע דקומה ?תוחפ שי ?הלאכ רתוי שי .ןכ נטע זיו: ’פרופ

 26 ,הארנ הז

 27 .ח"ודב םושר הכול ,ח"ודב םושר הז יקר:מר ניסים בן 

 28 ,תונולתה רפסמב לודיג שי לכ םדוק ,המ רורב אל .ח"ודהמ רורב הז ,אל מר מיכאל דורון:
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 1  .המודא הרונ קילדהל ךירצ הז יתעדל

 2  ?המל מר רוני בלקין:

 3 .ךפיהל ?המל נטע זיו: ’פרופ

 4  .תושיגנה תא ורפיש אקוודש ללגב הז הזמ קלח .תושיגנה תא ורפיש מר רוני בלקין:

 5 ןתוא םירידגמש תונולת לש לודג דואמ רפסמ שיש האור ינא זא לבא :ןורוד לאכימ רמ

 6 הז .הנולתה תא אצומ אל אוה קדובה עיגמשכ ,ללכב רורב אלש תונולתכ

 7 ,רמוא

 8 שי ,תצקש םירוט ינש הפ שי .דיגהל יתיצרש המ הז ,יתנמיס ינא ,והז מר אבי גרובר:

 9  .םוקמב היעב האצמנ אלש תוינפ 9,525

 10 .ןכ ים בן יקר:ניסמר 

 11 ,לש רידא רפסמ הזש ובר:מר אבי גר

 12 איה הנולתה לע הבוגתהש דיעהל לוכי הז ,דיגהל לוכי הזש ,רמוא הזש :ןורוד לאכיממר 

 13 ,אל תאזה הנולתה םיעיגמשכו תיטיא דואמ

 14  ,םעפ דועש רמוא הזש המש בשוח ינא ,אל מר אבי גרובר:

 15 ?קרס תנולת תאזש :ןורוד לאכיממר 

 16יוק דב פאצווהמ רורב דיא תמלו פאצוו םיחלוש םישנאש בצמ ךל שי .אל רובר:מר אבי ג

 17 הסינ םדא ןבה המ ול רורב דימת אל עיגמש ימ תאומרזאת  ,םדא ןבהמה 

 18 אוה לפטל םדא ןב עיגמשכ רורב דימת אל ,הנומת חלוש והשימ .ול דיגהל

 19 .חוודל הצר םדא ןבה הארנכ המ קוידב ןיבה

 20 תלוכיה תאומרזאת  המ ןכ םג ,םעפ דועש הלופכ הינפ הז ינשה רוטה 

 21 ,זא תוינפ ךיישל

 22 ,9,525 הז ,ילנמונפ רפסמ הז לבא ,יבא :ןורוד לאכיממר 

 23 .הובג דואמ רפסמ הז יתרמא זא .יתרמא מר אבי גרובר:

 24 .ףרוטמ הזש :ןורוד לאכיממר 

 25  .הובג דואמ רפסמ הז בר:מר אבי גרו

 26 ,רורב אלש תונולת הז :ןורוד לאכיממר 

 27 .םימוצע הפ םירפסמה .ילנמונפ אוה רפסמה תיללכ ,אל ,אל :יקצרוק בקעי רמ

 28 אלש הנולת הז המ קודבל ךרד ךל שי םאה .רקבמל הלאש יל שי לבא ,עגר מר מיכאל דורון:
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 1 ?םוקמב היעב האצמנ

 2 ?ךרד יל שי םאה מר ניסים בן יקר:

 3 תונולת 9,500 שי .םוקמב היעב האצמנ אלש הנולת איה המ קודבל ךרד דורון: מר מיכאל

 4 .היעב ןיאש תורדגומה

 5  .תוינפ הז ,תונולת אל הז ,חונימל סחיב לכ םדוק בן יקר: יסיםמר נ

 6 .יקוא מר מיכאל דורון:

 7 אוה םיתיעל דקומה ,דקומב תולבקתמ תוינפה .הכול הז .תוינפ הז ?יקוא מר ניסים בן יקר:

 8 עיגמ אל הז זאו הז המ עדוי אל אוה ,םיוסמ שאת זה לנוא ףתשמ אל

 9 .הקלחמל

 10  ?רבודמ המ לע עדוי אל אוה 9,500 מר מיכאל דורון:

 11 .הקלחמל עיגמ אל הז זאו .ןכ מר ניסים בן יקר:

 12  ?תולופכ ןה תונולת המכ ד עידן למדן:”עו

 13 ?המ מר ניסים בן יקר:

 14 .5,500 :ויז עטנ 'פורפ

 15 ,ליבשב הככ םתס ינא ?הזה אשונב ןודל הכירצ אל תרוקיבה תדעו ,יבא מר שמוליק גריידי:

 16 .האילמל הז תא איבהל ךירצ םיישדוח ךותש בותכ הז מר אבי גרובר:

 17 ?ןודל הכירצ אל תרוקיב תדעו לבא .םיישדוחה תא בוזע ידי:מר שמוליק גרי

 18 ?הזב םינד יתמ ,ןיקלב ?הזב ןודנ יתמ :רנלק איג רמ

 19  .לעירייה עיגמ הזש עגרב תרוקיב לוועדת רובעל הכירצ איה מר שמוליק גריידי:

 20 ןוידל הז תא איבהל רומא ינא םיישדוח ךות יל תבתכש רכוז ינאש המ מר אבי גרובר:

 21  .הפ

 22 בוועדת ןוידל אל הז להונה תניחבמ זאת אומרת .טלחהב .טלחהב יסים בן יקר:נ מר

 23 .הצעומב ןוידכאת זה מגישים  .תרוקיב

 24  .םצעב בושמ ןיא וליאכ ,בומת כתאב ?בושמה עניין םעמה  נטע זיו: ’פרופ

 25 .הדובע ילכ תויהל ךירצ ימעטל ,תויהל ךירצ ךלש ח"ודה ,םיסינ הראת מר מיכאל דורון:

 26 הדובע ילכ יל ןתונ הזש האור אל ינא הזה ח"ודה תא ארוק ינאשכש הממ

 27 ה.זה ח"ודב םיפתתשמש םימרוגלו תוביסל עיגמ אל התא יכ רפשל

 28 ,ח"ודה תא ארוק תייה התא םא מר ניסים בן יקר:
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 1 .ותוא יתארק :מר מיכאל דורון

 2 ח"ודב יוטיב ידיל תואב תוצלמההו תוצלמה שיש האור תייה הבוט הרוצב מר ניסים בן יקר:

 3  .ומצע

 4 ?דחיב ארקנש הצור התא מר מיכאל דורון:

 5 ,דומעב םיניינעה ןכותב לכתסמ ינא ר צחי שריב:”ד

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 ל"כנמס ,העירייה ל"כנמ תמרב תועובק תובישי ריעב עובקל ץלמומ :ןורוד לאכיממר 

 8 תוליעפ תוכיא לע תינכדע בצמ תנומת לבקל םיריכב םילהנמו העירייה

 9  .היתודיחיב תיתדוקנ

 10 .28 דומע ,29 דומע :רקי ןב םיסינ רמ

 11 ?תוצלמהה םש מר מיכאל דורון:

 12  .ןכ מר ניסים בן יקר:

 13  .םיניינעה ןכות לע לכתסמ ינא :בירש יחצ ר"ד

 14 ,הזכ ח"ודב ,ה'רבח יקר:מר ניסים בן 

 15  .םישוע המ ,תוצלמהה הז ולש רקיעה :בירש יחצ ר"ד

 16 אוה תרוקיב ח"וד .רוביצה תונולת יניינעב ח"וד הז .תרוקיב ח"וד אל הז מר ניסים בן יקר:

 17 .תרוקיב בוועדת

 18 .הנותחת הרוש הזיא שי ח"וד לכלו ח"וד הז לכ םדוק .ח"וד הז לבא :בירש יחצ 'רד

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 ,תולופכ תונולת הפ יש מר ניסים בן יקר:

 21 םוכיס ,םילהנמ ריצקת שי תוח"ודב זא .םיניינעה ןכות לע לכתסמ ינא ר צחי שריב:”ד

 22 .הלחתהב

 23  ,תומזגומ תושירד הז ,אל דברת וייזר: ’גב

 24 הנעמל ,תוינפל הבוגתל ןורתפל חקולש ןמזה לע רבדמ התא ,הארת מר מיכאל דורון:

 25 ?סחייתמ התא המל ?קרמ 'ץנבה המ ?ער הז ,בוט הז .תוינפל

 26 היהתש .םיאשונ יפל תוקלחמל תוינפל ,תונולתל בוצק ןמז תויהל בייח מר ניסים בן יקר:

 27 .תוינפה ןוקיתל תוקלחמה לש תוליעפה תרגסמב הרקב היהתש ,תרוקיב

 28 תישע חטב ,ךתעדל המ ?תוסחייתה תדוקנ התוא תויהל הכירצ ךתעדל המ דברת וייזר: ’גב
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 1 ?תוסחייתהל קרמ 'ץנבה תדוקנ תויהל הכירצ המ ,תורחא םירעב רקס

 2  ,םיקדובשכ

 3 ?םיזוחאב ,המ ניסים בן יקר: רמ

 4 ונחנא תונולתו תובוגתל עצוממה ןמזה תא םיקדובו םיאב ונחנאשכ .אל יזר:דברת וי ’גב

 5 סוחיי תדוקנ יהשוזיא ,תמיוסמ קרמ 'ץנב תדוקנל סחיב דודמל םיפצמ

 6 .עיגהל םיפאוש ונחנא הילאש

 7  ,שממ .אל מר ניסים בן יקר:

 8 .הדוקנ יהשוזיאל סחייתהל ילבמ םינותנ לש ףסוא תושעל רשפא יא דברת וייזר: ’גב

 9 תוינפהש הז רבד לש ופוסב םיצור ונחנאש המש ןוויכ ,אל שממ לכ םדוק ניסים בן יקר: רמ

 10ם יכירצ ונחנא .הנקות איהש עדנ ונחנאשו הינפ עיגתש ?יקוא .ונקותי

 11ו נל שי הינפה לש גוסל םאתהב ,הינפה לש גוסה יפל תוינפה תא לבקל

 12  ,ןקתלו א חיננ הכרדמ ןקתלח קול ןמזה מכ הרקב

 13 .ילש הלאשה תאז זא ייזר:דברת ו ’גב

 14 ,םיימוי ךירצ הכרדמש חיננ זא מר ניסים בן יקר:

 15 .ילש הלאשה תאז דברת וייזר: ’גב

 16 .הנשמ אל מר ניסים בן יקר:

 17 .ןקתל ןמז ךירצ ךתעדל המכ דברת וייזר: ’גב

 18 ,שי אשונ לכל ן יקר:סים במר ני

 19 .אשונ לכל :דברת וייזר ’גב

 20 .ולש ןמז שי אשונ תת לכל מר ניסים בן יקר:

 21  ?ןיוצמ הז הפיא מר רמי ברלב:

 22 ?ח"ודב טרופמ הז דברת וייזר: ’גב

 23  ?המ מר ניסים בן יקר:

 24 ?ןיוצמ הז הפיא מר רמי ברלב:

 25 .הז תא יתיאר אל ינא ייזר:דברת ו ’גב

 26  ,וארת ?תונעל עגר לוכי ינא מר רוני בלקין:

 27 (דחיב םירבדמ)

 28 ?הזכ SMA שי בר:י גרומר אב
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 1 .ןכ ת וייזר:ברד ’גב

 SMA.  2 הזיא יש מר אבי גרובר:

 3  .אל דברת וייזר: ’גב

 4  ,תישאר .קוידב מר רוני בלקין:

 SMA. 5-מ קתונמ ח"וד הז דברת וייזר: ’גב

 SMA, 6 הזיא שי ,הניכה ילריש .היישנ ,שנייה ,SMA הזיא שי :מר אבי גרובר

 7  .םירקמה לכל ןיא מר ניסים בן יקר:

 8  .תואלבט לע יתרבע .םלוכל אל ,ןיא מר רוני בלקין:

 9  .תוקלחמה לכל ןיא :ןורוד לאכיממר 

 10 ,ןוכנ הז מר רוני בלקין:

 11  .םירקמה לכל הז המ לא יודע ינא מר אבי גרובר:

 12  .שי תוקלחמה לכל אל ,יבא מר רמי ברלב:

 13 .יקוא בי גרובר:א מר

 14 .הדפקהב הז תא יתארקש יל ןימאת ,יתלכתסה ,לכל אל רוני בלקין: רמ

 15 ,םירקמהמ קלח .היעבה קוידב תאז רלב:מר רמי ב

 16 ,הרמא ילרישש ןוכנ הז מר רוני בלקין:

 17  .ןוכנ דברת וייזר: ’גב

 18 ,תרוקיבה ח"וד םוכיסב מר רוני בלקין:

 19 .ןוכנ ר:דברת וייז ’גב

 20 .הזה לכל SMA-ה הקירבור תא סינכהל וגאדיש מר רוני בלקין:

 21 ,הרמא איה יכ דברת וייזר: ’גב

 22 קלחבו םייק הז קלחב ,ןלוכב אל ,הפ תואלבטהמ קלחב דיגהל ךירצ לבא מר רוני בלקין:

 23 ,היעב שי זאו םייק אל

 24 הרעה ונל שיש לוקוטורפב םשרייש ,קלחבש ח"ודל הרעה ונל שי זא .בוט דברת וייזר: ’גב

 25 הז ,רדסב אל הזו .אל קלחבו סוחיי תדוקנ שי םימוחתהמ קלחב קרש

 26 תא דודמל םילוכיו נחנא ךיא תרחא האבה הנשל ןקותמ תויהל ךירצ

 27 .סוחיי תדוקנ ונלין א םא ונמצע

 28 ,סוחיי תדוקנ ונל שיש הלאל ןכ םג ר שניבד .דחא רבד הז :רקי ןב םיסינמר 
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 1  .תורפתשה תוארל םיכירצ ונחנא דברת וייזר: ’גב

 2 .הנקות אל ,הינפה תנקותמ תויהל הרומא הייתה חיננ םימי 4 רחאל .אל :רקי ןב םיסינמר 

 3 הרוק המ ?םיימוי דוע ,םימי 4 דוע ?ןמז דוע םהל םינתונ ?םישוע המ

 4 תורקב לש תרשרש הפ שי זאת אומרת ?תלהנתמ הרקבה ךיא ?ןכמ רחאל

 5 .םהילא סחייתהל יאדכו םהילע רבדמ ח"ודהש

 6 (דחיב םירבדמ) 

 7 עיגמ אל התא םיזוחאה לש םיקלחה לכ תא םירבחמ םא לכ םדוק ,בגא ב:ברלמי מר ר

 8  .99.92-ל עיגמ התא ,זוחא 100-ל

 9  .ונ ,0.8 ?ינונטק התא המ יזר:ת וידבר ’גב

 10 ?בושמ שי תוינפ 6 קרש הזל רבסהה המ ,םיסינ מר מיכאל דורון:

 11 ?המ מר ניסים בן יקר:

 12  ?בושמ שי 50,857 ךותמ תוינפ 6 מר מיכאל דורון:

 13 .ירקמ ןפואב בושמ לבקל הז דקומה לש הסיפתהש בשוח ינא ר:מר ניסים בן יק

 14 .לעירייה דימת בושמ השוע ינא םג ,אל דברת וייזר: ’גב

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 לוכי התאש ,הזל םיארוק ךיא לא זוכר ינא ,הזכ טוב דוע ונסנכה ונחנא מר אבי גרובר:

 17 .6-מ קוחר הז .םירבד המכ דוע ונל שי ,היה ךיא דיגהל וכרד

 18 ?הז לע רמוא התא המ ?ער הז ,בוט הז לבא ,עגר דורון: יכאלמר מ

 19 .בולא ט הזש בשוח ינא מר ניסים בן יקר:

 20 ?ךלש תויפיצה המ מר מיכאל דורון:

 21 ,היה הז הינפ לכ לע בושמ לבקל רשפא היה םא מר ניסים בן יקר:

 22  .תוינפ 6-ל ףלא 50 ןיב רידא רעפ הפ שי לבא מר מיכאל דורון:

 23 .ינויגה אל הז .ינויגה אל הז דברת וייזר: ’גב

 24 ,רקבמכ ייהלעיר ךלש הצלמהה המ ,רקבמכ ךלש היפיצה המ ורון:מר מיכאל ד

 25 בושמ לש אשונה תא ,להונכ סינכהל ךירצש בשוח ינא מר ניסים בן יקר:

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 ?הזכ להונ ןיאו מר מיכאל דורון:

 28 ?המ מר ניסים בן יקר: 
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 1 ?הזכ להונ ןיא ון:אל דורמר מיכ

 2  .ןיא ניסים בן יקר: רמ

 3  .יל רדתסמ אל והשמ ,אל מר רביד פלד:

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 ,םייקל רשפאמש עדימה תא ונל ןתונ אל הזה ח"ודהש תבשוח טושפ ינא ו:נטע זי ’פרופ

 6 םיפוג ידמ רתוי תצק תמאב שי לכ םדוק ,הז ינא המ ךל דיגא ינא םעפ דוע אבי גרובר: מר

 7 ונחנאו .תוינפהת א חתנל ,ןיבהל םגו תוינפה תא לבקל םג ,ןיבהל םיסנמש

 8 םילבקמ ונחנא ךיא לש רורב רתוי לולסמ והשזיא רצייל לע םידבוע

 9  .ותוא םישוע ונחנאש ךילהת הזו הז לע ונרביד ,םיבשותהמ

 10 .ןכ .ונרביד הז לע נטע זיו: ’פרופ

 11 ,והשמ הז םוקמב היעב האצמנ אל ומכ תאזכ הדוקנ .ותוא ונרביד הז זא מר אבי גרובר:

 12 םדא ןב םימעפ 9,500 ,הברהש רמואש והשמ הז הלאכ םירפסמבו

 13 ינויגה אל הז ,אוהש והשמ הז .הצור אוה המ וניבה אל וליאכו רשקתמ

 14 ,תדבוע אל תרושקתב הפ והשמ .דבוע אל הפ והשמ ,הפ והשמו הזכ רבד

 15 .ללכב הצר םדא ןבה המ ןיבהל םיחילצמ אל

 16 תאז .רקבמה ןיבל הזה ןותנה ןיב תרושקת רסוח שיש השגרה שי יל ,יבא ון:מר מיכאל דור

 17  .ריבס אל הז .ילש השגרהה

 18 .הזל סחייתהל עדוי אל ינא םעפ דוע רמוא ינא מר אבי גרובר:

 19 ,תוינפ 9,500-ש ריבס אל מר מיכאל דורון:

 20 חתנל עדוי קוידב אל ינא .םעפ דוע ןיבהל םיסנמ ונחנא תאזה הניחבהמ מר אבי גרובר:

 21 ,והשזיא שיש המגמ יהשוזיא רצייל עדוי ינא לבא ןותנה יפל

 22  .ךילא הז תא חק ,ינור יא קלנר:ג מר

 23 תויהל תלדתשמ איהש תרוקיבה לוועדת הז תא וריבעתש עיצמ ינא ן:מר רוני בלקי

 24 .תיתכלממ

 25 .םתס .םתס .תאזה בוועדה תויהל הצור ינא דברת וייזר: ’גב

 26  .דהבווע לאכימ מר רוני בלקין:

 27 ,רבסהה המ קוידב דיגיו ריצקת השעי ינורש נטע זיו: ’ופרפ

 28 (דחיב םירבדמ)
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 1 .םהילע רובעל יתקפסהש םירבד השולשל עגר סחייתהל רשפא םא מר רוני בלקין:

 2 .השקבב מר אבי גרובר:

 3 ומכ SMA שי םיכתחהמ קלחב ונל שי תמאב תרבד הרמאש ומכ ,דחא בלקין:מר רוני 

 4 .ןיא קלחבו הנש ינפל ילריש ונל החיטבהש

 5 .ןוכנ וייזר:דברת  ’גב

 6 ןייפאמ הזיא שי ,רופיסה תא תוארל םיכירצ ונחנא .ח"ודב היהיש ךירצו מר רוני בלקין:

 7 הזיא שי ,הלאכם ירבדו םיבתכמו הפשאה יוניפ לש תוקדצומ תונולת לש

 8 .הז תא םיריכמ םג ונחנא .המש היעב

 9 תונולתהמ זוחא 46 לש רופיס ונל שיש ןיבהל םיבייח ונחנא ישילש רבד 

 10 תיפרצמ דחיב ןיבהל ךירצ .הינחו חוקיפו האורבת הז תיפרצמו ןומה הז

 11  .ירטסה ייןנע הז

 12-ו םוי 60 ךות הנעמ ולביקש תוינפ 1,955 ,4 ףיעס 27 דומעב ןורחא רבדו 

 13 םירפסמה םוחתב הז ,ריבס אל הז .םוי 60 לעמ ךות הנעמ ולביק 5,142

 14 התא ,הבושת הז אל םג בגא ,תונולת לש הרידא תומכ ונל שי .םילודגה

 15 הז תרחא יכ ,התשענ אל איהו הקדבנ ךתנולת ,עמשת חרזאל דיגהל לוכי

 16 ךל סינכמ םג וליפא ילואו ןנולתמ אוהש הזכ בצמ הזיאב ותוא קיזחמ

 17  .ןיינעב והשמ ןיאשכ הזה רבדה לע תורזוח תונולת

 18 לש ,4 ,3 ,2 ,1 םיפיעס המש שי ,27 דומע לש ןולק העליחב ,מודעב הארת 

 19 הליחתמש תחא הלבט הז ,הלבטל תחתמ תוחותפ תוינפ לש םוכיסה לכ

 20 ,זוחא 3.84-ש האור התא זאו .הלעמל 27 דומעב תרגסנו הטמל 26 דומעב

 21 םימי 7 ןיב זאת אומרת ,םוי 60 דע ךות הנעמ ולביק תונולת 2,000 טעמכ

 22 ,הזש זוחא 10.11 הז ינשה רבדהו ,עורג רתויהו .םוי 60-ל

 23 םוי דע הינפב לופיט םימיב ןמז ךשמב תכלוה הלבטהש בל םש התא לבא בר:י גרומר אב

 24 .םימי 7 לעמ ,םימי 7 דע ,םימי 5 דע ,םימי 3 דע ,דחא

 25 .ןכ מר רוני בלקין:

 26 ,הנעמ ולביק רמוא התאש המ מר אבי גרובר:

 27 .הטמל לכתסת .הטמל דרוי ינא ,אל מר רוני בלקין:

 28 .5 דע עיפומש הלבטבש המ הז 3,655 מר אבי גרובר:
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 1 .םימי 7 דע קין:מר רוני בל

 2 עיפומ טוריפבש המ הז ,3,663 אצוי םימי 5 דע לש רוטה .םימי 5 דע ,אל מר אבי גרובר:

 3 60 דע לש ןמז קרפב הפ עיפומ 1,955 הז םימי 7 דע בותכש המ .םימי 7 דע

 4 .םימי 60 לעמ לש ןמז קרפב עיפומ םימי 7 לעמ הפ עיפומש המו םימי

 5 .ירמגל םירחא םירוט ינש וליאכ הז ירחא טוריפהו הלבטה

 6 ונחנא ,עדהבוו ילצא הז תא םיש ךל יתעצה יעיש דבאתמ רותב ינא ןכלו מר רוני בלקין:

 7 ,הלאה םריקה על הנתוניסה תא השענ

 8 לוכי ינא המו םירבדהמ קלח ןיבהל הפ הסנמ רשק ילב ינא ,ינור םעפוד ע מר אבי גרובר:

 9 םג תחקל תיאשר איהש יאדווב תרוקיבה שוועדת יאדווב .םהמ דומלל

 10 התא םא ךל רמוא רבכ ינאו הניבמ איהש ומכ ותוא חתנל הזה ח"ודה תא

 11 הווליש יעוצקמ רתוי תצק והשמ םע תאזה הניחבהמ הרזע יהשוזיא ךירצ

 12 ליבשב הרזע םיכירצ םג םתא םא רמאו ינא םעפ דועש יאדווב לבא ,ךתוא

 13 ףתתשהלו דומלל חמשנ ונחנאו השקבב ,יעוצקמ והשמ הז תא חתנל

 14  .דימת

 15 ,םינותנה לע רובענ ,הז לע בשנ ,סנכתת הדעוה ,םיסינ מר רוני בלקין:

 16 תא רצייל השק דואמ הדובע ושע ןכש ,ינור ,ךל חיטבהל לוכי ינא לבא מר אבי גרובר:

 17 תעדוי הקלחמה םויה שי ונילא שיש תוינפהמ דואמ הברהבש SMA ותוא

 18  .דומעל םהמ םיפצמ םינמז תוחול הזיאב

 19 דומעל ליבשב השק דואמ דואמ םידבוע םהש ץוחב הפ ימרו עדוי ינאו 

 20 רתוי תצק הפ שי ,הפ םירפסמה רמוא ינא םעפ דוע .הלאה םינמז תוחולב

 21 ונחנא לבא .רמוא הז המ קוידב ןיבהל תוסנל ליבשב םירפסמב ןגלב ידמ

 22 הניחבב םיבוט רתוי תויהל ךיאו רפתשהל ךיאו םינוויכ הזמ ןיבהל םיסנמ

 23 .תורישה לש

 24  .ךל רזוע אל הזה ח"ודה למדן:ד עידן ”עו

 25 דיגהל עדוי קוידב אל התא .חורה לש ןוויכ ונממ האור התא ,ךל ןתונ אוה בר:מר אבי גרו

 26 םילג ךל ויהיש עדוי התא לבא ,'מ 1,20 וא מ"ס 70 היהי םילגה הבוג םא

 27 .אמגודה לע החילס ,הזו .םילג ךל ויהי אל וא

 28 .השילגל םיאנת ןיא הזה ח"ודב ,יבא ,ךלש יומידה יפל מר מיכאל דורון:
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 1 .3 ,2 ,1 תרמא ?תמייס ,ינור ,עגר מר אבי גרובר:

 2  ,אבצב רבד לכ ומכ לב: מר רמי בר

 3 .עיבצמ ןורי תא יתיאר ,ןורי ,עגר מר אבי גרובר:

 4 .אתליאשב םינד אלש ךל דיגהל לבא הצור קר אוה ד עידן למדן:”עו

 5 .השקבב ןורי מר אבי גרובר:

 6 אלש דקומל תוינפ הברה שיש ריכמ ןג הונמ ינא הזה חהדו" יבגל .הדות גדות:רון מר י

 7 םירמואו ילא םינופ םיבשות הברה .הנורחאה הנשב מיוחדב ,ותלפוטמ

 8 .תולפוטמ אל ,תולפוטמ אל ,תולפוטמ אל תוינפהו דקומל םינופ םהש יל

 9 אוה זאו דיבר לש תנימיפ פאצוו תצובקה זותבים באיכסופו של דבר ב

 10 תוינפה העש ךות וא םוי יצח ךות וא תוקד שמח ךות זאו ןופלט םירמ

 11 ?הזה ח"דוב יוטיב ידיל אב זהה פיא .תולפוטמ

 12 .דיברל דובכה לכ בי גרובר:מר א

 13 .דובכה לכ ד עידן למדן:”עו

 14 ,תא לאוש ינא ,אל מר ירון גדות:

 15  .2019-מ הז לבא נטע זיו: ’פרופ

 16 .הזה ח"ודה ךותב תכול להיוי אל הז זא :ןורוד לאכימ רמ

 17 ,ותואב הזה ח"ודב יוטיב ידיל אב הז הפיא ירון גדות: רמ

 18 .היעב האצמנ אל מר גיא קלנר:

 19 םירבד תוארל רשפא הפיא הזה ח"ודב ללכבו האבה הנשב הרוצ התואב ן גדות:ירומר 

 20  .תלפוטמ אלש דקומל הינפ רפ וא הנוכש רפ הלאכ

 21 ונחנא תוכונש יפל תוינפ לש הריסמ ונל ייתן דקומהש עבקנ ונחנאש עגרב מר ניסים בן יקר:

 22 .זה תא ןיא עגרכ .הז לע םינותנ לבקל לכונ

 23 .בושח אנור הז למה? זיו:נטע  ’פרופ

 24 .תורחא תונוכש ומכ תלפוטמ אל הנוכשהש ןג הונב הנעט שי ירון גדות: מר

 25 ,הצעומ ירבחכ עדנ ךיא ?עדנ ךיא דברת וייזר: ’גב

 26 .תונוכש דואמ הברהב הלוע תאזה הנעטה ד עידן למדן:”עו

 27 (דחיב םירבדמ)

 28 .לשמל הערל תקזחותמ וא הבוטל תקזחותמ דברת וייזר: ’גב
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 1 .תעבוק תאו הצעומ תרבח תא הז ליבשב קר:ים בן יניסמר 

 2 ?המ דברת וייזר: ’גב

 3 .תעבוק תא מר ניסים בן יקר:

 4 וא ןויקינ וא ע"פש וא הקוזחת תקלחמ תוינפ תא ףדעתל הלוכי אל ינא דברת וייזר: ’גב

 5 .אל .הז

 6   ,ןורי לש ותלאשל הנעמב :בל רב ימר מר

 7 .תאזכ תכרעמ ןיקתהל הכירצ תא לבא ביד פלד:ר מר

 8 .תאזכ תכרעמ תושעל דעב ינא דברת וייזר: ’גב

 9 .תאזכ תכרעמ ישעת זא מר רביד פלד:

 10  .רדסב דברת וייזר: ’גב

 11 ?רקבמהמ הצור תא המ מר רביד פלד:

 12 ,ןורי לש ותלאשל הנעמב :בל רב ימרמר 

 13 .דקומה תכרעמב עיפוהל בייח הזה ןותנה למדן: ד עידן”עו

 14 ?ךלש הרעהה תאז ,ןורי .רדוסמ השענ ואוב ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 15 .רבדל וליחתה םלוכ ,אל ,יל וצרפתה מר ירון גדות:

 16 .השקבב אוב זא ר:מר אבי גרוב

 17 ח"ודב לוכי ינא ךיא .הבושת הילע יתלביק אלו הלאש יתלאשאמת שה מר ירון גדות:

 18 ,עגרכ תכרעמהש רמוא התא ,הזכ

 19 ,הריקח ול השוע התא המ .עגרכ ןיאש ךל הנע אוה מר אבי גרובר:

 20 .שנייה יל ןת ,יבא עגר ,שנייה ון גדות:ירמר 

 21 לש ןותנה םע הז תא ול ואיבי דקומה םא רמוא אוה .ןיא עגרכ רמוא אוה מר אבי גרובר:

 22 .עבור ךל היהי זא עבור הזיא

 23 אל וא בבותסהל םא עדוי אל אוה .רבדמ התא זא יתוא םלצמ אוהש דע דות:מר ירון ג

 24 .רבדמ ינא .המלצמה בבותסהל

 25  .תרחא אתליאש הז :ןיקלב ינור רמ

 26 .ךל יתינעו הלאש תלאש לבא בי גרובר:מר א

 27 (דחיב םירבדמ)

 28 ןיידע .רדסב הז ,הנוכש רפ חוליפב תכמות אל תכרעמה וישכעש רמוא ינא מר ירון גדות:
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 1 הזיא חוליפה תא ח"ודב תוארל רשפא הפיא ,תכרעמה ךיא לאוש ינא

 2  .תולפוטמ אל תוינפ הזיאו תולפוטמ תוינפ

 3  .ח"ודב עיפומ הז לכ םדוק :בל רב ימרמר 

 4 .הנוכש רפ אל מר ירון גדות:

 5  .ותוא תארק אל התא ,ח"ודב עיפומ הז :בל רב ימרמר 

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 .םיעברו יפל חוליפ ןיא דחא רבדב קר ןוצודק יר לב: מר רמי בר

 8 .הז קר אל הז .רושלא, לא ק מר ירון גדות:

 9 תושעל ושיכע ליםמע ינא םגו יקצרוק בעקם יגש עידוהל לוכי ינאו לב: מר רמי בר

 10 לכות התאו עבורל הינפ היהתש ,םיעבור לש המרל דריש והשמ והשזיא

 11 ,רוביצה לש תוינפה תא לבקל לכותש םג עבור ןמאנ תויהל

 12  .רוביצה לש תוינפה תא לבקל ךירצ אל ינא ,אל גדות:מר ירון 

 13 (דחיב םירבדמ)

 14 .ול תונעל הצור ינא לב: מר רמי בר

 15 .ול תונעל ךל יתתנ ינא זא רובר:בי גמר א

 16 .ול יתינע זא ,והז לב: מר רמי בר

 17 .ןדיע .יקוא .תינע מר אבי גרובר:

 18 לבא .ךורא ונלש םויה רדס יכ ךיראהל אל םעפ דוע ,תורעה יתש הצור ינא ד עידן למדן:”עו

 19 בוש תורזוחו םינש הברה רבכ תורזוח ןה ,הלאה תורעהה ולע יתעדל

 20 שישכ בגא .לפוט אל וא לפוטה ז םא רורב אל הז ,הנעמ ןתינ בותכ .בושו

 21 ןיא .היעב וז רבד םוש וניאר אל םירמואש תומוקמ לש לודג ךכ לכ רפסמ

 22 .דימתלו תחא תרוקיבה בוועדת ילוא הדובעה תא תושעל ךירצש קפס

 23 ,היעב האור ,הצירה ליבשב ץר ,בוחרב ךלוה בשותכ דיעהל לוכי ינא 

 24 תא לבקמ ינא לספסה .רובש לספס יתסמיס הנורחאל קר .סמסמ

 25-ב הבושת לבקמ ,פאצוו-ב סמסמ ינא זאת אומרת ,SMS-ב הבושתה

SMS 26 לספסהש האור ינא הז ירחא .השענ ךיא ,השענ המ םושר אל .םשרנ 

 27  .שדח לספס םשוה אל לבא רקענ

 28 הרוק המ לא יודע ינא תאזכ הינפ וא הנולת קודבל הסנמ ינאשכ וישכע 
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 1 הז הנעמ ןתינ ,לספסה תריקע הז הנעמ ןתינ ?הנעמ ןתינ הז המ .ותיא

 2  ,לספס תמשה

 3 ,לספסה תא רוקעל תשקיב םאה .תשקיב המ יולת דברת וייזר: ’גב

 4 .םולכ שקיב אל אוה מר אבי גרובר:

 5  .תופצל לוכי אל התא שדח םישל ךכ רחא תשקיב אל םא דברת וייזר: ’גב

 6 התא ,ביבא לת ריעב קסע לעבכ םג דיעהל לוכי ינא ,בשותה איה אמגודה דן למדן:עיד ”עו

 7 םייתעש ךות ,םשרנ העש עבר ךות ,דרשמל תחתמ לותח לש רגפ רמוא

 8ו נחנא הפ .הרוקש רבד לכ עדוי ינא .הינפל הרק המ קוידב עדוי ינא .הנופ

 9 אל הנעמ ןתמה יכ ,םכיירצו נחנאה זה רבדה תאש בשוח ינא .םידעויא ל

 10  .זהת אר דלסו עתדל דימתלו תחא יםכיצר נוחנאו אוה המר ורב

 11 ,םיסינ ,הזה ח"ודה יכ ןודל הברה היהת ךלש בוועדה ,ינורש בשוח ינא 

 12 ינא ךיא תעדל אל ,רפתשהל אל ,לעייתהל אל יעצמא םוש יל ןתונ אל אוה

 13 תושעל לא יודע ינא .בשותל סחיה תא רפשמ וא דקומה תוליעפ תא רפשמ

 14 םא יודע לא וליפא ינא ,םילגה לע תרמא ,יבא .םולכ רבד לש ופוסב ותיא

 15  .םיב תוזודמ ןיא וא םיב תוזודמ שי

 16 .היה .שי תבש םויב ,יל ןימאת .שי ,שי ,שי דברת וייזר: ’גב

 17 דוע ימומעשב יל ורדיסש ריעה תצעומ תאילמל ,ייתימעל דואמ הדומ ינא מר רוני בלקין:

 18  .הדובע

 19 .קית ךילע וליפהש ד עידן למדן:”עו

 20  .קיתה תא םירמ ינא ,היעב ןיא מר רוני בלקין:

 21 

 22 צוות עסקים קורונה . עדכון 9

 23 

 24 ?ןדיע ,איג .הנורוק םיקסע תווצ ןוכדע 9 ףיעס מר אבי גרובר:

 25 ?ןכדעמ התא ,איג :בירש יחצ ר"ד

 26 ונסנכתה לכ םדוק .השקבב זא ילע ףיסוהל הצריש ימו ליחתא ינא .ןכ מר גיא קלנר:

 27 םירבח תווצב ,םישגפמה ןיב םידבוע םג ונחנאו םינושאר םישגפמ ינשב

 28 תוסנכתמ תויטנוולרה העירייה תועורזו יתיא דחיב ןדיעו יחצ ,דיבר םג
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 1 .ןבומכ ידיגו םיפסונו הכימ דעו בבוח ירשמ ,וידחי ונתיא

 2 ונחנא ךיא תוארל ידכ םימוחת המכו המכב ונעגנ ונלש הדובעב השעמלו 

 3 תויעבהמ קלח וא םיקסעה תויעבל הנעמה לש היגוסה תא םיפקות

 4 השעמל זה תא ונקליחו .תיבטימה הרוצב הנורוקהמ האצותכ ורצונש

 5 ינאו הנעמ תתל וא יוניש תושעל ונשקיב ןתרגסמבש ןכות תומלוע המכל

 6 .הז לע רצק חוויד םכל ןתא

 7 הבור יוסימה תייגוס עודיש יפכש ינוריעה יוסימה לש םלועה לכ הז דחא 

 8 ,הנידמה ידיב רתוי הברה איהו תימוקמה תושרה ידיב תאצמנ אל הלוככ

 9 תא רפשל תוחפל וא יוניש תושעל ונשקיב ןכ תויגוס יתשב תאז םעו

 10  .בצמה

 11 רוטפ תתל םילוכי אל ונחנא ירעצל .טולישה תורגאב רושקש המ לכ דחא 

 12 ןפואב בצמהמ האצותכ הרקש המ יכ ונשקיב תאז םעו ,תורגאה אשונב

 13 םיבויח ואצי ןושארה לגה םייתסהש ירחא הקד קוידבש אצי ןנכותמ אל

 14  .טולישה תורגא לע םיקסעל

 15 םישדוח השולשב דחייה עצבל ןכ םג טולישה תורגא אשונ לכ תא ונשקיב 

 16 1-המ קר ונתניי םיבויחהו םיקסעה םעטמ תויולע אללו תויביר אלל

 17 םיקסעה השעמל .ינויב 1-ב תויהל רומא היהש המ ,הנופצ רבמטפסב

 18 .טולישה תורגא םלועב םישדוח השולש דוע ולביק

 19 .הדמצה אלל ,תיביר אלל ן:למדדן עיד ”עו

 20 הז תא ךושמל דוע םילוכי םה םשמ יכ ,ןבומכ הדמצה אללו תיביר אלל מר גיא קלנר:

 21 .םישדוח 3-ב ללכב תולע אלל דחייה ונישע ךכ ,תופסונ תויולע הזל שי זאו

 22 הבישיב הנודנש הנונרא תאפקהל השקבה תרגסמב ונשקיב ,םייתש 

 23 שהייתה ונעבקש םיקסע תמישר התוא י"פע ויהש םיקסעה םגש תמדוקה

 24 אל דוע ונחנא ,ןוכדע עצובי אלו האפקה היהת םהב םגש הנידמה י"פע

 25 םילשורימ הבושתה המ עדוי אל דוע ינא תוחפלו א הבושתה המ םיעדוי

 26  ,זהה בעניין

 27 רבדה לש הכראה יהשוזיא םהל הנתנ הנידמה ,ונתוא הגישה הנידמה יכ רוני בלקין: רמ

 28 .הזה
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 1 תמישרלו ונשקיבש םירוגמל הנונראה תאפקה לש אשונ לע רבדמ ינא ,אל קלנר:מר גיא 

 2  םיקנבה תאו הביטחון תודסומ תא אמגודכ איפקהל וניצר אל .םיקסעה

 3 הנידמה לש חתפמה י"פע ונעבקש םיקסעה תא .קווישה תותשר תאו

 4 ,םתוא סינכהלו הנונראה תא םהב איפקהל ונשקיב

 5 ?1,100-ה מר רוני בלקין:

 6 האפקהל וכזי םה םג זא האפקהה תא לבקנו ןתניהבו .1,100-ה תמישר ר:נליא קמר ג

 7 םע םואיתב ,חוקיפהו היצלוגרה םלוע הז ינש םלוע .יוסימה םלוע הז .וזה

 8 בחרמב הלועפ בחרמ םהל שרדנש םיקסעל ונשקיב עבותה תימע םעו ירש

 9 ,םהלש תוליעפה חטש תא לידגהל ,תונחלוש חותפל םהל רשפאל ירוביצה

 10 הכול ,םדיצלשם יקסעה וא לגרה יכלוה לש תויוכזב עוגפל ילבמ ןבומכ

 11 םיידי שורפלו לועפל םהל תתל וזה תעב לבא ,לקשמ יווישבו המאתהב

 12 תא הזמ האצותכם והלש תוליעפה חטש תא לידגהל ידכ םידדצל םיילגרו

 13 ביבא לת ,ןג תמר ,הת זא ושעש תפוסונ םירעל המודב ,םהלש תוסנכהה

 14 ה.זה יןניהע ךותב ונחנא םגו

 15 בורש הדעוה ךותב ונדמל .ףרוח תריגס ךשמה רשפאל לש אשונ םג יהה 

 16 םהל שי תמאבש םידדוב טעמל םהלש ףרוחה תוריגס תא וקריפ םיקסעה

 17ת א ריאשהל לכונ אל הזה אשונב זא ,םייפיצפס םג םיניינע ינימ לכ

 18  .קסעו קסע לכ לומ םיכילהה םיכישממו תוריגסה

 19 תמדוקה האילמ תבישיב ורבודש םייזכרמה םירוטזילטקה דחאו ונרביד 

 20 טסופהמ םירכוז םתא ,האצותכ ףודעתה אשונ היה תמדוק תמדוקה וא

 21 .םיימוקמ םיקסעל םיזרכמבו שכרב ףודעת תתל ,ריעה יבחרב היהש

 22 םלועב תאצמנ אל הדובעה בורש ידיג םע חיש ודב הדובע ידכ ךות ונדמל

 23  .םיזרכמה

 24 דואמ לדוג ירדסב תולועפ הז ,םיימוקמ םיקסע תוחפ הז םיזרכמה םלוע 

 25 וא םינלבק הז .םיימוקמ םיקסע אקווד ואל םהו תויתועמשמ דואמ

 26 ףקהי הזש שכרה םלועב תאז םע .םיזרכמה םלוע הז .םייצרא םיקפס

 27 ,רבזגה פ"תא ושה ניוריעה שכרהל הנמ י"ע עצובמ הזון טק רתויה ברה

 28  ,םיימוקמ םיקסעלב ל תמושתו שגד ןתנייש ונשקיבו ןתני ןכ םש
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 1 זוחא 5 ימוקמ קסעל החנה םינתונש החנהב רתומ זוחא 5 ,ללכ שי לבא קין:מר רוני בל

 2 .ןתונ קוחהש חוורמ

 3  .םנוקיתכ םימיב ללכ הז מר מיכאל דורון:

 4 .רשק ילב .םנוקיתכ מר רוני בלקין:

 5 ?הלא םימי יבגל הרוק המ דורון:מר מיכאל 

 6 .רעפ זוחא 15 דע 10 לע ונרביד ונחנא ד עידן למדן:”עו

 7 3 ךירצ התא ףלא 145 הז בגא ,םדוק וילע ונרביד ,זרכמ םוכסל תחתמ יב:מר גידי טב

 8 .הז תא ונישעו .םינורש תמרל תונפל טלחהב רשפאו ריחמ תועצה

 9 םילבקמש םיקסעהש םינורש תמרל תונפל דחא תושעל ונשקיב ונחנא ,אל מר גיא קלנר:

 10 םוחתב וא ןיא ןכ םא אלא ,םינורש תמר ויהי תושקב שכרה אשונב

 11 .םיעדוי אל ונחנאש

 12 קר אוה שרפהה םא ,ינורשה תמר אוה דחא קר םיקסע 3-ש בצמ םג שי מר רוני בלקין:

 13 ,זוחא 5

 14 ,ידיגמ ונשקיב זא .זוחא 5-מ רתוי םיצור ונחנא זא מר גיא קלנר:

 15 ,קוחב עובק הז יכ םכל תנתונ תכרעמה זוחא 5 לבא ,ןכ מר רוני בלקין:

 16 אדוול ידיגמ ונשקיב .היעב ללכב תויהל הכירצ אל זוחא 5 ,הבבס ר:מר גיא קלנ

 17 ונשקיב ונחנא .ףודעתב תתל רשפאש לודג יכה חוורמה תא תיטפשמהמו

 18 הנקתכ תתל ןתינש המ .קוחה תרגסמב ןבומכ הכול ,זוחא 15-ל ףואשל

 19 שופ תתל חיטבה ידיגו ,דעב ונחנא םיימוקמה םיקסעה תבוטל הפידעמ

 20 .הזה בעניין

 21 רסמה תא איבהל םג ,טרופסה תדוגא םג אוה הזה ןבעניי לנויצרה ן:ן למדד עיד”עו

 22 לכל זאת אומרת .תילכלכה הרבחלו טרופסה תדוגאל ,םינווגמל

 23  .םהלש םיינוציחה םיפוגה םגו םיפגאה ,תוקלחמה

 24  .תודובע הפ םישועש םינלבקל אל הז ר צחי שריב:”ד

 25 .שכר לע ונרביד ,אל דברת וייזר: ’בג

 26  .שכר ,אל ,אל ,אל :לנרק מר גיא

 27  .םינלבקו םיזרכמ אל דברת וייזר: ’בג

 28 ,ןכ לבא םילודג םיזרכמ ילב :ןדמל ןדיע ד"וע
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 1  ,ה'רבח ,אל ,אל ,אל מר גיא קלנר:

 2 .שכר שרופמב רמא אוה ,אל דברת וייזר: ’גב

 3   .150 דע תודובע ,אל טביב:מר גידי 

 4 תאזה הבישיב רבעש המל סחייתהב בל םישל קר ,ונשקיבש המ .ןכ ,ןכ ר:א קלנמר גי

 5 ,השקבב ידיג .ונמקהש הדעו התוא ,לקש ףלא 150 דע תודובע אשונ

 6 שכרב ונרבידש הפדעה זאת אומרת .הילא םורזי םג הזה אשונהש

 7 תועצה 3-ב םיימוקמ םיקסע ןימזהל לכ םדוק ,תתל ,םיימוקמ םיקסעל

 8 קוחהש המכ דע ףודעת תתל זא םיימוקמ םיקסע 3 ןיא םאו .ריחמ

 9  ,דע ןכ םג הזש תודובעה אשונל םג זא ,רשפא םא זוחא 5-ה לעמ רשפאמ

 10 אל ,ןופצב קר םייק זוחא 5-ה לעניין .וישכע יטפשמה ץעויה םע יתקדב מר גידי טביב:

 11 זכרמב קסעל רושקש ןיד קספ היהש תעכ יל ריבסה םג אוהו .זכרמב

 12 הזה רבדה תא ןיאש עבק טפשמה תיבו זוחא 5 םתוא תא שקיבש ץראה

 13 ונחנאש ומכ םינורשה תמרל תוינפה תא עצבנ ,ןתינ ונחנא לבא .זוחא 5 לש

 14 .תאש רתיב תאז השענ ,םישוע

 15 ,המ לא יודע מר גיא קלנר:

 16  .ירשפא הזש רמאנ הבישיב ד עידן למדן:”עו

 17 .תרחא רמאנ הבישיב ,ןכ ר:א קלנמר גי

 18 .תרחא רמאנ הבישיב ד עידן למדן:”עו

 19 ,וישכע עיגה הפיאמ לא יודע ינא מר גיא קלנר:

 20 ?הבישיב היה ימ :דברת וייזר ’גב

 21 ,2020 ףוס דע וישכע םירבדמ ונחנא .2020 לע עגרכ םירבדמ םג ונחנא בגא ד עידן למדן:”עו

 22  .2020-ל רושק אל .הנורוק ללגב אלא ,ךליאו ןאכמ אל

 23 חוות דעת לכ ןבומכ לכ םדוק בושחש המ ,םירבח ואוב ,ונרמא ונחנא לנר:מר גיא ק

 24 הבישיב זה לע ונרביד ,ונשקיב ונחנא לבא .התוא דבכנ ונחנא ןתניתש

 25 יםקסע ישויר תלהנמו רבזגהוי נוריעה עבותהו יטפשהמ ץעויה תוחכונב

 26 תנוורתפ תתל יםדחוימ םיצמאמ השענ ואוב ,תדחוימ הנשבו נחנא ,'כוו

 27 .2030 דעוה תעמ םלועי רדס תנולש ויכשע יםשקבמ אל .םידחוימ

 28 תרגסמב רשפאש בוט יכה תתל ,םירבא חותמל תאזה הנשל םישקבמ
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 1 .תאזה

 2 שכר לע קרו ךא םירבדמ ונחנאש ונשגדה תמאב ונחנא ,שגדומ םגו ד עידן למדן:”עו

 3 .רבוד הז לע .םינטקה םירבדהו

 4 .יקוא מר גיא קלנר:

 5  .ירשפא הז זרכמ אל הזש ןמז לכש רמאנו מדן:ד עידן ל”עו

 6 ,חוות דעת תלביק עגרכ אל דורון:מיכמר 

 7 םתשגדה הבישיב ,ידיג .ןכ שכר ,אל זרכמ .ירשפא הזש רמאנ הז הבישיב ן:מדן לד עיד”עו

 8  .ירשפא הזש

 9  .השקבב ונתיא עגר היהת ,ידיג מר גיא קלנר:

 10 ?המ מר גידי טביב:

 11  .ירשפא הזש ,ןכ שכר ,אל םיזרכמש םתשגדה מר גיא קלנר:

 12 ,הכימ םע יתקדב וישכע .זוחא 5-ה עניין אל קר לבא ,ןכ מר גידי טביב:

 13 .זוחא 5-מ יותר לע ונרביד .זוחא 5-ה לע הבישיב םג ונרביד ,אל מר גיא קלנר:

 14 .םעפ דוע האבה הבישיל הז תא םילשת זא ד עידן למדן:”עו

 15 ,אל הזש יתרמא הבישיב םג מר גידי טביב:

 16 .לולצ עמשנ אל ךלוק ,אל קלנר: גיאמר 

 17  .םינורשה תמרמ תועצה 3 שקבל איה הז תא ףוקעל ךרדה לבא ון:מר מיכאל דור

 18 ,שכרה תאש םג ונרמא לבא  לום:ד מיכה ב”עו

 19 ,3 םיוסמ םוחתב םיימוקמ םיקסע ךל ןיא םא ,הכימ לבא ,אל מר גיא קלנר:

 20 תוינפהמ זוחא 95 שכרל הככ םגש דהועבו םש ונרמא לכ םדוק לבא  ד מיכה בלום:”עו

 21  .ןורשה תמרב םינטק םיקסעל םישענ

 22 ,םיטושפ םימוחת דואמ הברהש תויצקארטניא ינימ לכמ דבל יתדמל ינא מר גיא קלנר:

 23  ,תובישיהמ קלחב דוביכ

 24 .ןורשה תמרב הכול ,הפ השענ הכול  ד מיכה בלום:”עו

 25 זא הפ הרוק הכול םא זא .אלש םירבד ויה םגש ,אלש יתעמש םג ינא זא מר גיא קלנר:

 26  .רדסב הכול

 27 הכול רתויו זוחא 95-בש רמא שכרה להנמ .שכרה להנמ תא יתלאש ינא  ום:ד מיכה בל”עו

 28 ,שכרה להנמל הנפת לבא .היעבה המ ןיבמ אל ינא זא ,הפ הנקנ
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 1  .תובישיב ונתיא בשי ידיג הז ליבשב ,אל .בוט מר גיא קלנר:

 X. 2 תלוכמ תונחב יקרוט הפק אל הז :ןדמל ןדיע ד"וע

 3 להנמ םעפ דוע רמוא ינאו ,םינוק םה הפיאמ האור םג ינא םעפ דוע לבא  ד מיכה בלום:”עו

 4 רשק םוש ילב ,הרקמ לכב ול חונ רתויו ול לק רתוי הלאה םירבדב שכרה

 5 הז .הקפסאב םיבורקש םיימוקמ םיקסעל תונפל ,הנורוק אל וא הנורוק

 6 הזש יטפשמה בצמה תא יתרבסה זא רבכ ינא זוחא 5-ה יבגל לבא .ןושאר

 7 ,ןופצב יזרכמ ךילה היה הז ,יזרכמב .ץראה זכרמב לעופ אל

 8 .ונ ,יזרכמ :ד עידן למדן”עו

 9 ,זוחא 5 ונתנש  ם:ד מיכה בלו”עו

 10  .שכר לבא מר גיא קלנר:

 11 .הז לע םינד אל ללכב שכרב  ד מיכה בלום:”עו

 12 .הנורוק ןדיעב ירשפא הז לבא ,הז לע םינד אל ד עידן למדן:”עו

 13 .תרצנב .ןופצב ,הנומש תירקב םיזרכמב הדלונ זוחא 5 לש וזה היגוסה לכ  ד מיכה בלום:”עו

 14 בייחתמ שארמ התא םאש רמא טפשמה תיב ןכא םשו .הדלונ איה םש

 15 םיפסונ זוחא 5 םיימוקמל ןתונ התא םאש ,זרכמה יכמסמב ,םיזרכמב

 16 תא תושעל וסינש זכרמה יבגל ןיד יקספ ויה ךכ רחא .יאשר התא דוקינב

 17 לכה הז ,םיבברועמ םכלוכ ,רושיא הזל ןיא זכרמב רמא טפשמ תיב ,הז

 18 ןכלו הזב םש ךומתל םיכירצש הקוחר הנומש תירק הזיא הפ ןיא ,זכרמ

 19 .הז תא ולביק אל

 20 אוהש יל רמוא שכרה להנמ .שכרב אל הז ,םיזרכמב הכול דלונ הז וישכע 

 21  .הפ הכול הנוק

 22 ,עדוי אל ,תדחוימה הנשה ללגב םיצור ונחנאש שארמ ונרמא ,הכימ לבא מר גיא קלנר:

 23  .ךיא התא דיגת

 24 .הנורוקל הנקת יתיאר אל ינא  ד מיכה בלום:”עו

 25 םינתונ תימוקמה תושרה אלו הנידמה אל הליגר הנשב םג ,הכימ ,הכימ מר גיא קלנר:

 26 אלו יתרגש רבד אל הזש םימיכסמ ונלוכ .הנונרא לש האפקה ישדוח 3

 27 ?אל המל זא לאוש ינא זא ,חינמ ינא זא .םלועמ טעמכ וא םלועמ הפ הרק

 28  .ןיבהל חילצמ אל ?תתל אל המל
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 1  ,תימוקמ תושר דבוע אל הזש עדוי התא םיטפשמב  ד מיכה בלום:”עו

 2 לע אצוי התא המ ?הכיממ וישכע םיצור םתא המ ןיבמ אל ינא ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 3 ?הכימ

 4 .וילע םיאצוי אל מר גיא קלנר:

 5 ךל תתל לוכי אל אוה ?הכיממ הצור התא המ ,קוחה תא ךל ףקשמ הכימ ובר:מר אבי גר

 6 .ךל איבלה לוכי אל אוה .הזו הז תושעל אפורהמ רושיא ,רוטפ

 7 ,קר ינא .לוכי אל ימ ,לוכי ימ לא יודע ינא גיא קלנר:מר 

 8  .ןוידל רוזחנ .ןוידל הרזח הז תא ריזחנ ,בושח אל ד עידן למדן:”עו

 9 תפסונ היגוס .ישילש רוזא דוע חתפי ןדיע הז ירחאו תויגוס יתש .בוט מר גיא קלנר:

 10 תללכתמה בוועדה םג ויה תויוגיצנה לבא ,יבאו ינד ךרד ןבומכ םג תירוקש

 11 ונלביק םג ,םיישארה תובוחרב םיגנינפההו םיעוריאה אשונ לכ ,תאזה

 12 םג תואצויש תומזויו תוברת תקלחמ י"ע תעצובמ תוליעפה חווידו ןוכדע

 13 ינפל ישיש םויבון ורחאה ישיש םויב הז תא וניווח .ריעה שאר תכשלמ

 14  .הנקב תולועפ המכ דוע שיו עובש

 15 םרז רתוי ,בוחרב העונת רתוי הזה ילכה תועצמאב ררועל ךיא אוה ןויערה 

 16 ,תיבויח היווח וניווח ,ינשה תא דחא ועיני םיינישה ילגלגש ,םינוק לש

 17 ינא תאז םעו .רורב .ןהב דומעל ךירצש תולבגמ ןבומכ םג הל שי וישכע

 18 הברה דוע שיו בטיה תועצובמ ןהו תושרדנו תובושח תולועפ הלאש בשוח

 19  ,ןורחא אשונ .הנעגת ןהו הנקב

 20 ,ןורשה תמר יבשות םהש םינמואל רתוי תתל ונרמא םג הזה אשונב ,עגר ד:מר רביד פל

 21 .ןורשה תמרל ץוחמ םהש םינמוא רשאמ תופידע רתוי םהל תתל

 22 תא ןתונ ינא לבא ,םיעיגמ וילא תונורתפהש ףסונ אשונ .ןוכנ .ןוכנ מר גיא קלנר:

 23 הרוצב רייההעי ךיא הרבסההו םוסרפה לש םלועה לכ הז ולש תרתוכה

 24 ,ןורשה תמרב ונקת טלשל רבעמ ,םיימוקמם יקסעל הנעמ תנתונ תיקוח

 25ם ינתונ ,םיימקומ םיקסע םימדקמ הבש תרחא וא תילטיגיד המרופטלפ

 26 האריו םשלס נכהילל גרתי ורביצהש תובהט המרופטלפה תואת רגסמב

 27 הרזח ,ףרוח עצבמ ,ץקי עצבמ ,ך וכךכ תוחנה תונתינ זהו הז ישימח םובי

 28  ר.חא םותח ,הז םוחת ,עובש ףוס ,רפס תיבל
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 1 רוגסי שממ הזו הפיחד הפ לבקל םילוכי םיקסעה .תתל המ ןומה ונל שי 

 2 ינימ לכ הפ שי בושו םיבשותה ןיבל הליהקה ןיבל העירייה ןיבש לגעמ

 3 תקלחמו ןתינש המכ לקהל םישקבמ ונחנא בוש ,תויטפשמ תולבגמ

 4 ומדקיו תונורתפ הזל םיאצומ ךירצש ימ םע םואיתב לטימו ןר ,הרבסהה

 5 .הזה אשונה ךותב ונתיא דחי םה .המידק הזה אשונה תא

 6  .תפסונ המזוי הפ ןכדעל הצור ןדיע ,ןורחא אשונו 

 7 ןוידה קוידב ופורפא ,םינוידה לכ ךלהדמב ולעש םיפסונה םירבדה דחא ד עידן למדן:”עו

 8 ירבח בושו בושו בוש ונלש תונויסינה זאת אומרת .חתפתהש וישכע ןטקה

 9  .תונורתפ דועו דועו דוע תתלו אובל םלוכו העירייה שאר ,םינגסה ,הצעומ

 10 אוה םא ןיב ,לומתא הנגפהה לע ארק וא עמש וא לומתא היהש ימ לכ 

 11 םייחה םילספה אוה םא ןיב ,תוברת םכסהב אוה םא ןיב ,ןדעסמ

 12 זא ,הדובעל תחאו דחא לכ םיעוושמו ריעל ונל ואיבה תוברת תקלחמש

 13 תא ונמייס אל דוע ונחנא ןכלו רכיכהמ לומתא הלעש ךרוצה תא ןיבמ

 14 .םיכישממ ונחנא ,ונתדובע

 15 יצחו שדוחב ותוא וניליגש םיליעי יכהו םירישי יכה םילכה דחא לבא 

 16 הברה רבכ הז ,ימוקמ עבטמ ארקנש המ הז ,וילא הסנכנ הדעוהו ןורחאה

 17 שמשמ םויה ותוא םיאורו ונדמל ונחנאש והשמ הז ,ירוטלוגר תוחפ

 18  .רתויו רתוי וילא תוסנכנ תויריע דועו הפיח תייריע ,ביבא לת תייריעב

 19 רבכ רבזגה .רבזגה לומל שגפמ םדקל תמאב הייתה הנורחאה הטלחהה 

 20 לבא ונכדוע אל דוע הדעוה ירבח םנמא ,הפ ןכדעל לוכי ינא ,םתוא שגפ

 21 אשונב העירייה שאר תא יתנכדע םויה .םתיא שגפנ םג רבכ רבזגה רבכ

 22 ונלש הדובעה זאת אומרת .בורקב םתוא שוגפי אוה םגש הפוצ ינאו

 23 אוהש ילכ רבכ הז ,ימוקמה עבטמה לש הזה ילכה תועצמאב תכשמנ

 24 ךיא טילחהל ריעה תצעומלו השארב דמועל ,רייהלעי רשפאמ רתוי הברה

 25 םיקסעה ךותב וישכע םישלו ונלש סיכל ונלש דיה תא סינכהל םג ,המכו

 26 .םהלש םודיקל

 27 פורמאלי וילו חיכוה םגש ,חלצומ יכה היה הזש תומוקמה דחא ביבא לתב 

 28 זא ,הריגס ףס לע םימלש םיקסע ויהש םילשורי תורדשב היה הז השעמל
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 1 יעגפנ םיקסע ,םיקסעל עייסל תלוכי דואמ הברה רשפאי הז ריעב ונל םג

 2 זא .הזה רבדלו תכללו ,'וכו תולוכמ ,םימיוסמ תובוחרב םיקסע ,הנורוק

 3 עמשנ רבכ נוחנא םיקסעה תבוועד םג האבה הבישיה דעש המקוו ינא

 4 תא םג האבה הצעומל איבהל לכונו העירייה שאר תא ושגפי ,ןוכדע

 5 ךלוהו שי םייקש ןויער לכו שגפיהל םיכישממ ונחנא .תאזה הרושבה

 6  .ותוא ץירהל םיסנמו םינד ונחנא

 7 תצק הז .דחא אשונב ,דחא טפשמב הלאה םירבדל רבחתהל הצור ינא מר אבי גרובר:

 8 םהש םירבד הברה לע םתרביד םתא זאת אומרת ,קוחר רתויה קפואל

 9 ה'רבחה לבא הדעוה ךותב הלע םגש והשמ הז ,תידיימ תועמשמ ילעב

 10 לש אשונה לכ הז ,השק דואמ וילע םידבוע ,תיריע םג ,םייח םג ,הסדנהב

 11  .תויהל םיענ רתוי הברהל ותוא ךופהלו בולוקוס תא תחקל

 12 .תבשל םיענ רתוי םהבש םירוזא המש רצייל םימחתמ ינימ לכ תחקל 

 13 תא חקינ תמאב ונחנאו םלועב תומוקמ ינימ לכמ תואמגוד םיחקול ונחנא

 14 םיכלוהש םירבד אל םה ורטמ םגו צ"תנה םגש הנבה ךותמ בולוקוס

 15 םגבל א ידיימ רתוי הברה הזש הארנ היה הז .הבורקה הפוקתב תורקל

 16 תאזה תורחתב בושח דואמ ןכלו ןמז דוע ייקח הז םתוא רשאנ םא

 17 םיאצמנ עגרכ םייזכרמ תובוחר דואמ הברהש םיאור ונחנאו תרצונש

 18 .הלודג דואמ דואמ איה תורחתהו לודג דואמ ישוקב

 19 וליאכ ארקנ הז ,הברה םש רציילו בולוקוס 'חר תא תחקל םיצור ונחנא 

 20 תויביטקרטא דואמ הברה רצייל לוכיש והשמ הז לבא םייטקט םימחתמ

 21 .תועקשה מאתנו שורדי הז ,דחא דצמ בוחרל

 22 םימרוג לומ םגו ע"תנ לומ םג דובעל ןכ הז םישוע ונחנאש ינשה רבדהו 

 23 ןכ בוחרה לש ץופישהו א"מתה לש אשונהש אדוול תמאב ידכ םירחא

 24 ועדי םיקסעה ךורא חווטל תואדו םג היהתש עגרבש בשוח ינא .םדקתמ

 25 בוחרל רוזעי םג הזו םהלש דיתעה תא םיננכתמ םה ךיא בוט רתוי

 26 םיכלוה אל ונחנאש ,םירוק יםרבדשו קפוא שיש העידי ךותמ םדקתהל

 27  .היצנגטסל וישכע

 28 והשמ אל הז ,םינפבמ תצמואמ דואמ הדובע וז הזה עטקבש בשוח ינא 
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 1 ךלוה הזש ילש השוחתה לבא ,ה'רבחל הז לע רפסל דימ ץורל רשפאש

 2 הזה רשקהב םג תושדח םע אובל בורקב עדנ ונחנאו םייבויח תומוקמל

 3 הצור והשימ דוע .והז .הזה קפואה תא םהל היהיש םיקסעל םג רוזעי הזו

 4 .אבה ףיעסל רובענ זא .יקוא ?והשמ ריעהל

 5 

 6 

 7  והחלטהדיון  –ים" המים "שרונים" ו"מי אביב. איחוד תאגידי 10

 8 

 9 ךלהמ והשזיא שי עגרכ ."םיביבא ימ"ו "םינורש" םימה ידיגאת דוחיא רובר:בי גמר א

 10 תושר תצעומ .םיירוזא םימ ידיגאת רצייל תוסנל הלשממה י"ע לבומש

 11 דחאתהל "םינורש" םימה דיגאת לע היהי היפל ךויש תפמ המסרפ םימה

 12 ימ" דיגאת ארקנ ביבא לת לש דיגאתה .ביבא לת לש םימה דיגאת םע

 13  ."םיביבא

 14 .םיפוגה ינש לש לוכיבכ תופתושמ תויתשת לש םמויק אוה ךוישל קומינה 

 15 ,לש לדוג רדס ויהיש דיגאת הל שי תושר לכלש םויה םוקמב םיסנמ םה

 16 ?המכו 30 ,30 ?יחצ רכוז התא

 17 .הנידמב 30 לדוג רדס ר צחי שריב:”ד

 18 וליפא ,6 ,5 ורביחש תומוקמ שי .הנידמב םיירוזא םידיגאת והשמו 30 מר אבי גרובר:

 19 ימ" םע דחאתהל תינכות התוא יפל םירומא ונחנא ,דחיב םיבושי רתוי

 20 ינאש דיגהל בייח ינא ,תאזה ךוישה תפמל םידגנתמ ואנחנ ."םיביבא

 21 ,בשוח תישיא

 22 ?ירמגל לטבל אל המל מר שמוליק גריידי:

 23 רצייל ונמזב שהייתה היצביטומהש בשוח ינא ,יתייה תישיא ינא ,והז זא מר אבי גרובר:

 24 ויה םא ןוכנ היהש בשוח ינאו םויה תיטנוולר אל רבכ םימה ידיגאת תא

 25 התוא ריזחהלו םימה תוליעפ לש אשונה תא תחקל תויושרל םירשפאמ

 26  .תושרה תוליעפ ךותל

 27  .םכמו שהיה פע .ןוכנ ר שמוליק גריידי:מ

 28  ,לדוג רדסב ביצקתובר בדמ מר אבי גרובר:
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 1 .הככ היה הז םעפ ,היהש ומכ ריידי:מר שמוליק ג

 2 בשוח ינא הז תא רמוא ינאו םעפ אל הז תא יתרמא ינא ,רמוא ינא זא אבי גרובר: רמ

 3פחות  ןוכנ רכוז ינא םא הנשב לקש יליוןמ 40 לש לדוג רדס לע רבודמש

 4  ,ותוא להנל הלוכי ןורשה תמר תייריעש והשמ הז ,או יותר

 5 ?הטלחהכ לבקל אל המל זא מר שמוליק גריידי:

 6 ,בייחמש קוח שי יכ :מר אבי גרובר

 7 ,הטלחה ולביק תורחא םירעבש עדוי ינא יידי:מר שמוליק גר

 8 ,תורתוכ ושע .אל ,אל ,אל רובר:בי גמר א

 9 .דיגאת ולטיבו שמוליק גריידי: מר

 10  .דיגאת ולטיב אל תושר ףאב ,תורתוכ ושע גרובר:מר אבי 

 11 .ונ ,הלטיבש תחא תושר הייתה מר שמוליק גריידי:

 12 ?המ ?דחיב ורבחתהש ר צחי שריב:”ד

 13  .אל ,אל ,אל מר אבי גרובר:

 14 .רבדל הצור אל ינא םירוביח לע ,אל ,אל מר שמוליק גריידי:

 15 .םימ ידיגאת ללכב םתיא ומיקה אלש תויושר המכ ויה מר אבי גרובר:

 16 .דבל וראשנו ,ןוכנ מר שמוליק גריידי:

 17 שיש בשוח ינא .דבל וראשנ לש עניין אל ,וראשנ אל ,אל ,רופיס הז זא מר אבי גרובר:

 18 םימ ידיגאת םיקהל םיבייח ויהש תורמלש תויושר לש םירקמ המכ הזיא

 19  .םיקהל םבוריסב םידימתמ וליאכ םה המשו םימ ידיגאת ומיקה אל

 20 .יקוא מר שמוליק גריידי:

 21 .ושרהש הרקמ םוש לע לא יודע ינא .םימ דיגאת לטבל ורשפא אל דוע לבא מר אבי גרובר:

 22 יתייהש םימורופ המכב ימוקמה ןוטלשה זכרמב םעפ דוע בגא ,תישיא ינא

 23 תעדוי ןורשה תמר ומכ תושר .אשונב יתעד תא יתרמאו יתאב תומוקמו

 24 ךותמ דואמ הפי זה תא להנל עדת איהו הילאה ז תא תחקל הלוכיו

 25  .העירייה

 26 םייטנוולרה עוצקמה ישנא תא .תורישה תא תתל עדי הסדנהה להנימ 

 27 .דואמ הפי הז תא ליעפהל עדנ ,ונילא תחקל עדנ "םינורש" דיגאת ךותמ

 28 המדאה ךותב וליאזה כש יה שבגללעב היה םינש טעמ אל ינפל ,היה םעפ
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 1 םיכיושמ תויהל םירומא ויה לוכיבכש םיפסכה זא הז תא םיאור אלו

 2 .םירחא םימוחתל םתוא ותש ,ויה םימה תויתשת לש אשונל

 3  ,תונובשחו םיר"בת םע םידבועש ךיא ,הדובעה לכ םע םויה 

 4 .ביבא לתל רבחתנ ונחנא וישכעש הטילחה הנידמה ,ןיבמ אל ינא זא גריידי:מר שמוליק 

 5 ?הטלחה לבקל םיכירצ ונחנא

 6 םינמז חול שי השעמל ,תינכות וישכע וניכה םה ,תינכות האצי ,הנידמה רובר:מר אבי ג

 7 ,םיגזמתמ ונחנאש הטלחה לבקל שדוח ךות םירומא ונחנא .חושק דואמ

 8 .םיפסכה תא גזמל הז ירחא שדוח ,תויתשתה תא גזמל הז ירחא שדוח

 9 ןוטלשה זכרמ ,הזל םידגנתמ ונחנא .הלבטה לכ תא קוידב לא זוכר ינא

 10  ,הלאכ ינימ לכ ,םיצ"גב םישגומ .הזל דגנתמ ימוקמה

 11 תא לטבנ אוב ?דיגאתה תא לטבל הטלחה ,יבא ,לבקל אל המל זא מר שמוליק גריידי:

 12 .הטלחהה תא לבקנ ונחנאו ונלש ריעל הרזח ותוא ריבעהל ,ונלש דיגאתה

 13 ?רחא והשימ לש םיידיב הז תא ריאשהל המל .ונלש הטלחה תאז

 14 .לבקל לוכי אל התא תאזה הטלחהה תא עגרכ יתנבהל יכ מר אבי גרובר:

 15 ?אל המל ,ותוא לטבל לוכי התא מר שמוליק גריידי:

 16 .רבד הזכ ןיא ,דיגאת ליעפהל ביאתה חי :ויז עטנ 'פורפ

 17 ביבא לת םע אמגודל דיגאתה תא ליעפהל תכלוה תאש עגרב לבא ,אל :מר שמוליק גריידי

 18 ישעת ךיא .ביבא לת םע היהי הכול ,ביבא לתל ףתוש היהי ךלש ביצקתה

 19  ?הז תא

 20 ,קילומש ,ונחנא הז ליבשב זא מר אבי גרובר:

 21 .םידגנתמ ונחנא דברת וייזר: ’גב

 22 .ונתוא ועלבי םה ,הז ביבא לת לשו ונלש ביצקת מר שמוליק גריידי:

 23  ,תיללכה הפיסאה תא הפ ריבעמ ינא עגרכ הז ליבשב ,קילומש :גרובר מר אבי

 24 ?ונב יולת הז זר:דברת ויי ’גב

 25 םדוק הטלחה הפ םילבקמ ונחנא "םינורש" דיגאת לש תוינמה תדעו לש ובר:מר אבי גר

 26 .הזה גוזימל םידגנתמ ונחנאש לכ

 27 ?ונב יולת הז דברת וייזר: ’גב

 28 .עגרכ תושעל ונל וצילמה םייטפשמה םיצעויהש המ הז מר אבי גרובר:
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 1  ?קר יביטרלקד הז דברת וייזר: ’גב

 2 ?הטלחה לבקל אל המל לבא די:מר שמוליק גריי

 3 ,תויהל ךירצ הז טפשמ יתבב םינוידה תארקל ר צחי שריב:”ד

 4 .היצרלקד דברת וייזר: ’גב

 5  .תאזה הטלחהב עמטומ  ד מיכה בלום:”עו

 6 .םידגנתמש הטלחה לבקל שמוליק גריידי: מר

 7 .דחא הז .תאזה תינורקעה הטלחהה תא םילבקמ הפ ונחנאש לכ םדוק רובר:אבי ג רמ

 8 ,םיכירצ ונחנא המ ?םידגנתמש הטלחה לבקל אל המל זא ליק גריידי:שמומר 

 9 ןיבעני יתעד תא יתרמאש ןבומכ םידיגאתה תא לטבל רשפא םא הז ירחא מר אבי גרובר:

 10 ןורשה תמר תייריע תצעומ רשאל הפ םישרדנ ונחנאש המ רוציקב .הזה

 11 דוחיאל תדגנתמ "םינורש" דיגאת לש תוינמה תלעבו תיללכ הפיסאכ

 12 דיגאתה לע יכ ןידב תוארוהל ףופכב הטילחמו "םיביבא ימ" םע עצומה

 13 לככ יכ ונתוא ןכדע דיגאתה .יאמצע יתושר דח דיגאתכ דקפתל ךישמהל

 14 הריתע שיגי אוה ונכ לע רתוויי קוחהו הנושי אל ירוזאה דוגאתה תמרופרו

 15 תייריע תצעומו "םיביבא ימ"ל ךוישה תטלחה תוריבס יא דגנכ צ"גבל

 16 .הז ךלמהב תכמות דיגאתה לש תיללכ הפיסאכ ןורהש תמר

 17 .הפיט קמנא ילוא ינא העבצהל הז תא הלעמ התאש ינפל ,יבא ר צחי שריב:”ד

 18 .השקבב מר אבי גרובר:

 19 .קוידב ,בשוח ינא די:יק גריימר שמול

 20 ,עיפוי הזש בושח יכ שריב:חי ר צ”ד

 21 .קמונמ מר שמוליק גריידי:

 22 ידיגאת לש גורידבו יחוורו ביצי דיגאת אוה "םינורש" דיגאת .דרוקר ןוא :ר צחי שריב”ד

 23 הלאכ שי ,םיינוניב םהש הלאכ שי ,םילשוכ םהש הלאכ שי לארשיב םימה

 24 רתובי םיבוטה דחא ונחנא .םינייטצמ םהש הלאכ שי ,דואמ םיבוט םהש

 25  ,םידנדיביד ןורשה תמר תייריעל ריבעה דיגאתהו "םינורש"ב הזה גורידב

 26 .םידנדיבידה תא ונל וריבעה םה הנשה קר מר רביד פלד:

 27  .הנשה םגש תויהל לוכיו הרבעש הנשב םג ר צחי שריב:”ד

 28 .מיליון 2 וריבעה רבכ םה הנשה מר אבי גרובר:
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 1 םילבקמ ונחנאש ףסכהו תולפוטמ הפ תויתשתהו מיליון 2 וריבעה רבכ ר צחי שריב:”ד

 2 דיגאתה .הדובע תינכות םע תרדוסמ הרוצב תשתיותב הרזחב עקשומ

 3 לת תייריע לש "םיביבא ימ" הז ונתוא דחאלו ונתוא רבחל םיצור ותיאש

 4 אל ביבא לתב תויתשתה ,גורידב מאתנו ךומנ רתוי הברה אוהש ביבא

 5  .םעפ ומכ בוט בצמב

 6 .ףרוחב הרק המ תיאר מר רביד פלד:

 7 ,דחא ףוג תחקל ןורקיעבו המוצע העקשה תשרדנ דחוימב ריעה םודרב :ר צחי שריב”ד

 8 ותוא םירבחמו ןטק ,לשוכ דחא םיחקול ,םיגוזימו דוחיא םישוע םא

 9 אוהש ימ זא יכ ינורקע ןפואב ער אל ןויער ילוא הז ןייטצמו לודג דחאל

 10 .הרזע ךירצש ימל רזוע ססובמ

 11 הזה דוחיאה ביבא לתמ לדוגב תירישע ךרעב ונחנאש ןוויכמ ונלש הרקמב 

 12  .ינסרה היהי אוה ונילע לבא ,םולכ עיפשי אל ביבא לת לע

 13 ?הז תא תושעל םיצור םה המל דברת וייזר: ’בג

 14 .ביבא לתב םימה תויתשת תא ודסבסי ןורשה תמר יבשות םצעבו ר צחי שריב:”ד

 15 .תולעייתה נטע זיו: ’פרופ

 16 םישוע המל תלאש ,תרבד .ימוקמה ןוטלשהמ הזה רבדה לש קותינ דוע הז ר צחי שריב:”ד

 17 ,יתמייס ינא ,בוט ?םידיגאת דוחיא

 18 .הז ןונגנמ לוברס לש ןעניי ללגב יל הנע אוה ,אל :דברת וייזר ’גב

 19 .תוימוקמ תויושרל םישועש תולוכשאה תטיש ומכ הז :בל רב ימרמר 

 20 .תחא הלאש הצור קר ינא מר גיא קלנר:

 21 תמרל היהי .תבחרומה הרבחה לש ןוירוטקרידב דחא גיצנ ונלהיה י ר צחי שריב:”ד

 22 .הרשע ךותמ דחא גיצנ ןורשה

 23 .תודג ןורי :בל רב ימר רמ

 24 ונלש ןוצרה רסוח יבגל הטלחההו ןתנ יחצש רבסהה יבגל .טפשמ הצור ינא מר גיא קלנר:

 25 עמשנ ,יחצ י"ע עגרה ונתינש םינועיטב ךמות ינאו רורב הכול רבחתהל

 26 .ןוכנו ינויגה

 27 תרבעהו דיגאתה לש טלחומה לוטיבה לש רופיסה יבגל לאוש קר ינא 

 28  כזה?ליך ה השעמל הכלה עצוב אל ןולקשאב .לעירייה הרזח תוליעפה
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 1 .םוקמ םושב השענ אל הז יתנבהל בר:מר אבי גרו

 2 ,השוע אוהש הזרכהב אצי אוה דברת וייזר: ’גב

 3 ,תאזכ איה ילש הלאשה ,אל מר גיא קלנר:

 4 .תאזכ הטלחה לביק ריעה שאר דברת וייזר: ’גב

 5 רזוח אל אוה ,הנידמל רבוע אוה קרופמ ונלש דיגאתה םא תונקתה י"פע  ד מיכה בלום:”עו

 6 .לעירייה

 7 ?לעירייה הרזח רובעי הזש הטלחה לבקל םילוכי ונחנא הבש ךרד ןיא מר גיא קלנר:

 8 .הנידמל רובעי הזש הככ הז תא ושע םה הקיקחב .ךרד ןיא  ד מיכה בלום:”עו

 9 ?םיעדוי אל ונחנא ןולקשאב הרק המ זא .יתנבה מר גיא קלנר:

 10  .קדוצ אוה ,תאזכ הזרכהב אצי אוה ,אל דברת וייזר: ’גב

 11 .קדוצ ינאש םימעפל הרוק  ד מיכה בלום:”עו

 12 ,הזרכהב אצי אוה דברת וייזר: ’גב

 13  .קדוצ ינאש הנווכתה איה ,אל מר גיא קלנר:

 14 .םהל ורשיא ףוסב םא תודעלא י ינא לבא .ריעה תושרל הז תא ריזחמ ייזר:דברת ו ’גב

 15 .םירשאמ אל םה .םהל ורשיא אל םה מר אבי גרובר:

 16 .תאזכ הזרכהב תואדווב אצי אוה לבא דברת וייזר: ’גב

 17 אל הז םא םג םיחוטבו םיכומס תויהל הזה ןוידב םיכירצ ונחנא ,בוט מר גיא קלנר:

 18 תא ריזחהל היהיר שפא רשאכו םאש הדוקנב רקובב םייתרחמ הזו םויה

 19 .הז תא תושעל ,הזל תוכמס ונל שיש וא רשפאתי רבדהו הדימב ונדיל זה

 20  .םש אל דוע התא ,איג ,םש אל דוע התא ר צחי שריב:”ד

 21 חתפ ונחתפ ,סוזנצנוקב ונלוכש בשוח ינא הזה העניין יבגל יתרמא .רדסב יא קלנר:מר ג

 22 לקהל ,הילא הקזחה תא ריזחהל הלוכי שהעירייה םויב הזה ןוידל

 23 י בעד.נא ?אל המל ,םיבשותל םימולשתה תא דירוהלו תוליעפב

 24 לש םיחטשהש יתשקערי אני התה םתיא םכסהה תא ונישעשכ ונמזב  :ד מיכה בלום”עו

 25 תמחלמ הייתה הז לעו ןיעקרקמ הז ,העירייה תקזחבשארו יי תוראהב

 26בסופו  .הזוחל סנכי הזש םיכסה אל אוהש םימה ידיגאת ר"וי לומ םלוע

 27 ןיעקרקמ לע תולעב ונל שי םויה ירק ,הזוחב ראשנ הזו ונלחצה של דבר

 28 .ונלש תוראבה לש
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 1 .םידבכבר לא עוש ר צחי שריב:”ד

 2 ,ףסכ דואמ הברה הווש עקרקה ,ילש הרטמה הייתה תאז לבא ,רדסב  ד מיכה בלום:”עו

 3 תאז .והשמ הזיא וא רוביצ ינבמ םש תושעל רשפא היהי דיתעב ילוא

 4 .הצר אל אוה יכ םידיגאתה ר"וי לומ םלוע תמחלמ הייתה .הנווכה ייתהה

 5 ורבעי םג םיינ"לדנה םיסכנה לכ דיגאתה קרפתמש עדי אוה יכ ?המל

 6 ,הרזח

 7 אוהש עידוה אוה 2015-בו 2013-ב ,הזרכהב אצי אוה םיימעפ רוציקב דברת וייזר: ’גב

 8  .םימה דיגאת תא ורגס אלו םימה דיגאת תא רוגסל טילחה

 9 .רגס אל אוה לבא ר צחי שריב:”ד

 10 .יתנבה .תרתוכ םתס א קלנר:מר גי

 11 םיזרפומה םימ יבויח לע ותיא רבידו דיגאתה ל"כנמ םע שגפנ ןמזמ אל דברת וייזר: ’גב

 12 .םיבשותה לש

 13 .םויה ונא ונתטלחהל ואוב ,בוט מר גיא קלנר:

 14 ?םדוק יתארקש המ דעב ימ מר אבי גרובר:

 15 .קר רדחב יתייה אל ?הארקהה לע רוזחל לוכי התא ד עידן למדן:”עו

 16 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :ר אבי גרוברמ

 17 .הטלחהה תא ארקתש שקבמ אוה ,ןדיע ר צחי שריב:”ד

 18 ןורקיעכ ינא לבא ,הארקהה תא יתספספ יכ הטלחהה תא בוש אירקת דן למדן:ד עי”עו

 19  .דעב

 20 דיגאת לש תוינמה תלעבו תיללכה הפיסאכ ןורשה תמר תייריע תצעומ מר אבי גרובר:

 21 ףופכב הטילחמו "םיביבא ימ" םע עצומה דוחיאל תדגנתמ "םינורש"

 22 .יאמצע יתושר דח דיגאתכ דקפתל ךישמהל דיגאתה לע יכ ןידב תוארוהל

 23 קוחהו הונשתא ל ירוזאה דוגאתה תמרופרו לככי כ ונתוא ןכדע דיגאתה

 24 ךוישה תטלחה תוריבס יא דגנכ צ"גלב הריתע שיגי אהו ,ונכ לע רתוויי

 25 דיגאתה לש תיללכהה פיסאכ ןורשת המר תייריע תצעומו "םיביבא ימ"ל

 26  .15 .דחא הפ ?דעב ימ. הזך להמב תכמות

 27 .יקצרוק ?רסח ימ ר צחי שריב:”ד

 28  .דעב עיבצמש והשימ דוע םג הפ שי מר רמי ברלב:
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 1  .רפוע מר גיא קלנר:

 2 .עיגה ריעה שארל הנשמ :בל רב ימר רמ

 3  .דעב 16 אבי גרובר:מר 

 4 

 דיגאת לש תוינמה תלעבו תיללכה הפיסאכ ןורשה תמר תייריע תצעומ  :החלטה

 ןידב תוארוהל ףופכב הטילחמו "םיביבא ימ" םע עצומה דוחיאל תדגנתמ "םינורש" 

 י כ ונתוא ןכדע דיגאתה .יאמצע יתושר דח דיגאתכ דקפתל ךישמהל דיגאתה לע יכ 

  הריתע שיגי אהו ,ונכ לע רתוויי קוחהו הונשתא ל ירוזאה דוגאתה תמרופרו לככ

  ןורשת המר תייריע תצעומו "םיביבא ימ"ל ךוישה תטלחה תוריבס יא דגנכ צ"גלב

  .דחא הפ הלבקתה הטלחהה .הזך להמב תכמות דיגאתה לש תיללכהה פיסאכ

 .דעב צביעוה 16

 5 

 6 יוצג ע"י פרופ' נטע זיו –אירוע הנחת ראש חזיר  בעניין. עדכון והחלטה 11

 7 

 8 .ריזחה שאר תחנה עוריא בעניין הטלחהו ןוכדע םויה רדסל 11 ףיעס מר אבי גרובר:

 9  .עטנ השקבב

 10 רופיסב הרוקש המ יבגל םכתא תנכדעמ ינא ,םישדוח המכ ינפל זא .בוט נטע זיו: ’פרופ

 11 הטילחה הצעומה הז ירחא הנש .2018 רבמבונב שחרתה רוכזכש הזה

 12 טוקנל לכות םגו הריקחה ימרוג םע רשקב דומעתש ימ רותב יתוא תונמל

 13 ינא תאזה הפוקתה לכב םצעב ,רוריב תא םדקל ידכ תופסונ תולועפ

 14 הז עגרכ ,הריקחה ימרוג םע רשקב תאצמנ ינא ,םילולסמה ינשב יתלעפ

 15  .זה תא ריכזא ינא ףכית ,הנידמה תוטילקרפ םגו הרטשמה

 16 םהב לועפל רשפא ילואש םילולסמ דוע ,םירבד דוע יתקדב ליבקמבו 

 17 רוריבה תא םדקל תוסנל ידכ הרטשמה רושיאבו ןבומכ הרטשמל ליבקמב

 18 .עוריאל יארחא ימ לש

 19 רדסל העצה הייתה ונל שהייתה הבישיב יאמ שדוחבש הריכזמ ינא וישכע 

 20 שי םא ,הרטשמה םע קודבנש ונטלחהו הצעומה ירבחל ףרגילופ יבגל

 21 .ףרגילופ רובעל הצעומה ירבחל עיצנשו הזל תודגנתה יהשוזיא הרטשמל
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 1 םהל שי םא םתוא יתלאש ,הרטשמל הינפ יתחלש ינא הז תובקעב

 2 .הריקחה לע יארחאש הרטשמה דקפמ םע שגפיהל יתשקיבו תודגנתה

 3  .תולילג תרטשמל שדח דקפמ רבכ שי ,ודיקפת תא בזע דקפמה םייתניב

 4 החישה תרגסמב .18.6-ב ישנמ קחצי תולילג תרטשמ דקפמ םע יתשגפנו 

 5 םיליבקמה םילולסמה לע ונרביד םגו תיתרטשמה הריקחה לע ונרביד םג

 6 ,יל רמאנ זא תיתרטשמה הריקחה יבגל .םהב טוקנל םילוכי ונחנאש

 7 הלועפ יהשוזיא שי עגרכ איהו תכשמנ ןיידע הריקחהש ,יתעתפהל טעמכ

 8 ,הזה רושיאל הכחמ הרטשמהו הנידמה תוטילקרפמ רושיא לבקל ךירצש

 9 .הריקחב ךישמהל ידכ טוקנל ךירצש תדחוימ הרקיח תלועפ

 10 ונחנאש ללגבו תכראתמ הריקחהש ללגב תורשפאה תא וינפב יתילעה ינאו 

 11 ימכ ינאו עגרנ אל הזה אשונהו טקש רסוח שיש ללגבו תואצות םיאור אל

 12דים מה ילו תועמושמיני  לכ תלבקמ הזב תלפטמש ימכ תרכומש

 13 תא קודבל ךרד םוש יל ןיאו הרק המ יבגל תיעוצקמה הפשב קוראיםש

 14 .םילכה תא יל ןיא ,תרקוח אל ינא ,הז

 15 לכות הצרת םא השהעיריי תויצפוא הרטשמה דקפמ ינפב יתילעה ןכלו 

 16 םע תורשקתה הז ,ףרגילופ ותוא תמאב הז הלאה תויצפואהו ,ןהב טוקנל

 17 ול ןיאש רמא הריקחה תווצו .עדימ איביש ימל סרפ תדמעה הזו רקוח

 18  .לעפנ ונחנאש תודגנתה

 19 לע רבודמ ,קוחה תרגסמב םירבדה לכש ךכ לע בתכב רושיא םג יתלביק 

 20 .רקוח םע רשקתהל רשפא ,םיטפשמה דרשממ ןוישיר יפל לעופש רקוח

 21  .בוט ןויער הזש ובשח אקווד וליפא םה ,ףרגילופ תושעל רשפא

 22 ?בוט ןויער הזש ובשח םה המ מר מיכאל דורון:

 23  .תודגנתה םוש ונל ןיא ,ףרגילופ ושעת ורמא םה .ןכ נטע זיו: ’פרופ

 24  .בוט ןויער אל הז תודגנתה םוש ונל ןיא ,אל ,אל מר מיכאל דורון:

 25 ויהי םא ונילא ורזחת זאת אומרת .רוזעי הזש כול להיותי רמוא אוה ,אל יו:נטע ז ’פרופ

 26  ,יהשוזיא הפ הייתה אל וליאכ .םיאצממ םכל

 27 ,ןויער הזש הרמא הרטשמה :תודג ןורי רמ

 28 ?םמצעב ושע אל םה המל םהל תרמא אל המל זא דברת וייזר: ’גב
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 1 .ושע םהש המ תניחבמ רבד םוש יל םירמוא אל םה נטע זיו: ’פרופ

 2 .םויה ליבק הריקח יעצמא אל הז ףרגילופ יכ בי גרובר:מר א

 3  .םיצור םתאש המ ושעת םירמוא םה נטע זיו: ’פרופ

 4 .הצור תא המ ישעת תאו הריקחב הז ךל םירמוא םה עידן למדן: ד”עו

 5 הז ?וילא הנפת הרטשמה רקש רבוד אצי והשימ םאש םתיא תרגס ,עגר מר מיכאל דורון:

 6 ?רוגס

 7 .לבא הבותכ הצלמה הלביק איהש ךל תרמוא איה ד פלד:מר רבי

 8  ,הלאש יתלאש ינא ,ינאש המ אל הז ,אל ,אל מר מיכאל דורון:

 9 .רחא והשמ לאש אוה וייזר:דברת  ’גב

 10 םע אובא ינא רשאכ היהי המ הרטשמה םע קמועל יתסנכנ אל ,לאכימ נטע זיו: ’פרופ

 11 אלו רקוחל רקיעב סחייתי אוה רמא הנחתה דקפמ לבא ,ילש םיאצממה

 12 .הזב םיברועמ אל ונחנאש ,ונמש תא רהטל ותרטמ ףרגילופ יכ ףרגילופל

 13 ןיא יתניחבמ רמא אוה .םייביטקודורפ רתוי םיאצממ איבהל לוכי רקוח

 14 אוביש םיאצממ םע עיגי רקוחהו רקוח םיליעפמ םתא םא ,היעב םוש יל

 15  ,תא תולגל ונל רוזעי ילוא ,ונילא

 16 ?רקוחה בתכב בותכ ךל איבה אוה המ ,יתנבה אל זא דורון:אל מר מיכ

 17  ,רקוח ,ףרגילופ ןוגכ תולועפ טוקננ ונחנאש תודגנתה ול ןיאש נטע זיו: ’רופפ

 18 ?בייחמ הז מר שמוליק גריידי:

 19 .הצלמה קר הז ,אל שממ לב: מר רמי בר

 20  .בייחמ אל הז מר שמוליק גריידי:

 21 .לאשנו שארה תא איבנ ילוא :בל רב ימר רמ

 22  .רנירטוה לצא ררקמב אצמנ ןיידע שארה נטע זיו: ’פרופ

 23 ?םייתנש דרוש אוה ךיא דברת וייזר: ’גב

 24 (דחיב םירבדמ)

 25 ,ילע םתלטהש תאזה הלטמה תא תוניצרב יתחקל הזה תרגסמב ינא זא נטע זיו: ’פרופ

 26 ,ןאכ שי ?יקוא .תושעל המ שיו הזה בעניין עוצקמ ישנא םע יתצעייתה םג

 27 .המלעב אל הז .ונלש הלועפל חתפ שי

 28 ?הנמנ ונחנאש םיצילממ םה המ יטרפה רקוחה תא .יתנבה אל דברת וייזר: ’גב
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 1 .ונלש הטלחה וז .םיצור ונחנא םא םילוכי ונחנא נטע זיו: ’פרופ

 2 ?יטרפ רקוחל תונפל םינווכתמ אל םה דברת וייזר: ’גב

 3 תקלחמ הל שי הרטשמה ,יטרפ רקוח םע תדבוע אל הרטשמה .אל נטע זיו: ’פרופ

 4 ,ךרדה החותפ ונינפבו תודגנתה ןיא הרטשמל .הלשמ תוריקח

 5 ,הריקחה תרגסמב הלועפ םתיא ףתשל לבא םילוכי םה מר שמוליק גריידי:

 6 .םילוכי נטע זיו: ’פרופ

 7  .הפי הז זא ,םג מר שמוליק גריידי:

 8 ,לש עניין הז נטע זיו: ’פרופ

 9 .יקוא די:מר שמוליק גריי

 10 ונחנאש הלאה תולועפהמ תחא לכ .תוביסנב תבשוח ינא יולת םג הז נטע זיו: ’פרופ

 11 םגו ףסכ הלוע סרפ םג ,ףסכ הלוע רקוח םג ,ףסכ הלוע טוקנל םילוכי

 12  .ףסכ הלוע ףרגילופ

 13 תמיוסמ תיביצקת תרגסמ יהשוזיא וז ןאכ תשקבמ םצעב ינאש המו 

 14 תולועפהמ תחא לכשכ .100-ל 80-מ הזהעליתי את  ,יבא .הז םע םדקתהל

 15 םיעצובמ תויהל םיכירצש םירבד אל הז ,ריעה שאר םע תמאותמ היהת

 16  .ריעה שאר םע םואית ילב

 17 שי תמאבש איה שיגדהל הצור ינאש תיזכרמה תבשוח ינא הדוקנה לבא 

 18 םאה ,וישכע תושעל ןוכנה המ תקיודמה הלאשהו ןאכ תושעל המ ונל

 19 טדנמה המ ,רקוח יתמ ,רקוח ןכ ,ףרגילופ אל ,ףרגילופ ןכ ,ףרגילופ וישכע

 20  .יתעד לוקישל ריאשהל הז בלשב תשקבמ ינאש תולאש הז ,רקוחה לש

 21 ןכלו .ףסכ םילוע םה לבא ,תוריקחה אשונ תא יתדמל הככ ,יתסנכנ ינא 

 22 לש יוצימה לש לאיצנטופה םודיקל םורתל םיצור הצעומכ ונחנא םא

 23 תיביצקתה תרגסמה תא רשאל איה השקבה םצעב זא הזה עוריאה

 24 ועדת םתאו יבאל יאדווב רוזחא ינא טקנית איהש עגרב םעפ דועו ,תאזה

 25 דחא ףאב םדקתהל רשפא יא תאזכ תרגסמ יהשוזיא ילב לבא ,הזמ

 26 .והז .םיעצמאהמ

 27 ,שי המ ןיבמ אל ינא אל דורון:מר מיכ

 28 (דחיב םירבדמ)
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 1 ?המ לע ףלא 80 תשקבמ איה מר מיכאל דורון:

 2 ,ףרגילופ ,יטרפ רקוח לע דברת וייזר: ’גב

 3 ?יטרפ רקוח הלוע המכ מר מיכאל דורון:

 4 .יולת .60 ,50 ,40 .יולת הז דברת וייזר: ’גב

 5 .השוע אוה המ יולת נטע זיו: ’פרופ

 6 ?ףרגילופ תקידב הלוע המכו מר מיכאל דורון:

 7 .קדבנל לקש 1,000 ומכ והשמ םויה הלוע איהש יתנבה ףרגילופ תקידב נטע זיו: ’פרופ

 8  .רקוח לש הדובעל ףסכ דועו ףרגילופ לקש ףלא 20-ל םיעיגמ ונחנא

 9 .ףלא 25 דע ףלא 20-כ תמדוקה םעפב ונכרעה ד עידן למדן:”וע

 10 ינאש המ הז ,והז .תואצוה םג ול שי ,ולש תולועפה תא לעופ רקוחה .השניי נטע זיו: ’פרופ

 11 .הזה בלשב תשקבמ

 12 ?ךילהתה ךשמה המ ?ךילהתה המ זא םירשאמש חיננ לבא מר ירון גדות:

 13 ןוכנ יכה רבדה המ םיבשוחו יעוצקמ םרוג םע םיצעייתמ ונחנאש הז נטע זיו: ’פרופ

 14 .הזה ףסכה םע תושעל

 15 ?ריעה שארים לרזוח ?הצעומל םירזוח זאו מר ירון גדות:

 16 .הלאה םירבדה לע ריעה שאר םע רבדא ינאש ףידעש תבשוח ינא נטע זיו: ’פרופ

 17 (דחיב םירבדמ)

 18 איהש המ תא רשאלו דובעל ךישמהל עטנל תתל ךירצש בשוח ינא לב: מר רמי בר

 19 .תשקבמ

 20 .היה יבוק םג ישנמ םע ילש השיגפבש דיגא קר ינא נטע זיו: ’פרופ

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 ףרטצה הרטשמה דקפמ םע השיגפב יתיא דחיש םילשהל תמאב הצור ינא נטע זיו: ’פרופ

 23 תא עמשו םש היה םג אוהש ,יספלא יבוק ,ונלש הביטחון תקלחמ להנמ

 24 .ןוויכה הז .הזה ענייןה לע וניניב החישב היה םגו םירבדה

 25 יקחי תודג ןורי יתימעש ינפל דחא .הזה העניין לע טפשמ דיגהל שקבמ ינא מר גיא קלנר:

 26  .ןורי לש העצה אל וז זא טידרק

 27 .בושחש המ הז מר ירון גדות:

 28  .שארמ וישכע הז תא םוסחא ינאו הז תא השוע ירה התא יכ ,יאדווב מר גיא קלנר:
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 1  .איג ,טידרקה תא חק מר ירון גדות:

 2 םירבדה ילצא ךממ הנושב .ךל ריבסא ינא ,יתוהמ הז ,המל ךל דיגא ינא יא קלנר:מר ג

 3 ירה הז לעו רוקמב העיגה איהשכ ףרגילופה אשונל העצהה .םייתוהמ

 4 תא השעת איהש הרמא עטנ זאו יכונאו ןדיע תמדוקה הבישיב ונרביד

 5 ידמ הז תא תשקיבו תרזח התאו ףרגילופ תקידב בייחל ההיית ,הקידבה

 6 .םישדוח המכ

 7 .ןוכנ אל מר ירון גדות:

 8 .ןכ יא קלנר:מר ג

 9 .אל מר ירון גדות:

 10 .הצור התאש המ הז ירחא דיגת ,יל עירפת לא נר:מר גיא קל

 11 .ןוכנ אל הז לבא מר ירון גדות:

 12 .הצור התאש המ הז ירחא דיגת זא מר גיא קלנר:

 13 ?והשימ בייחל לוכי ינא ?בייחל רשפא ךיא ת:מר ירון גדו

 14 .שנייה ,שנייה מר גיא קלנר:

 15 .הזכ רבד ןיא מר ירון גדות:

 16 בייחל .יתוהמ עניין הז ,יתרתוכ עניין לא רק הז .רוקמב היהש ןויערה הז מר גיא קלנר:

 17אני  זא השנייה םעפב הז תא תעצה אל ם, ואףרגילופל תכלל ריע תצעומ

 18  .ןחלושה לע העצה הייתה וז יאדווב הנושארה םעפב .הרזח חלוק

 19 .אל םג .ןוכנ אל ירון גדות:מר 

 20  .בוזע ,הנשמ אל .ןכ מר גיא קלנר:

 21 ?עירפמ התא המל :ןדמל ןדיע ד"וע

 22 .עירפת לא יא קלנר:מר ג

 23 .ךכ רחא רבדת מר רוני בלקין:

 24 ןיבל ףרגילופל תאצל הזה םורופה תא בייחל ןיבש יתוהמה לדבהה מר גיא קלנר:

 25 תיתובדנתהו המוזי הקידב תועצמאב ומש תא תוקנל הזה םורופל רשפאל

 26  .ץראו םימש לש לדבה אוה

 27 ןולאב ינאו ןדיע ונמזב ונאבהש העצהה תא יכ  ?הנוש הזש רמוא ינא המל 

 28 עיגהל םישנאל רשפאל ידכ ,הזה רעפה תא רותפל ידכ קוידב הייתה
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 1 םלוכשו הקרל חדקא םע אל דחא ףא ,הצור אוהש המ דחא לכ ,תוחונב

 2 העירייה ,אובל אל םדא לוכי ,אובל םדא לוכי .םיניבמ םהש המ ושעי

 3  .תבצקתמו תרשפאמ

 4 .ירטנולוו ונרמא .רדסב ר רוני בלקין:מ

 5 עיגה הז ,ירטנולוומ וליחתה אל תועצהה ,ךרדה ךרואל רמוא ינא זא ר:מר גיא קלנ

 6 .דחא הז .ירטנולוול

 7 םא .טעמכ םייתנש ורבע ,םדקתנ ואוב תאזה היגוסבש רמוא ינא ,םייתש 

 8 רבדה לש הריגסל ונתוא ברקל וא ,תא רוגסל לוכי הזה ךילהתה וישכע

 9 ונירוחאמ וזה היגוסה תא םישל ונלוכל יאדכ .םדוק תחא העש הפי הזה

 10 ונחנאש תויגוס דואמ הברה לע קיעמ ןיידע הז ,המידק םדקתהלו

 11 .דעב ינא .הזמ ררחתשנ הבה ,םהב םילפטמ

 12  .ןחלושה לע שארה תא םישנ ואוב לב: מר רמי בר

 13 .םג לנר:מר גיא ק

 14 עטנ וישכע אובת םאו ?רמוא םצעב התא המ .יתנבה אל ינא ,עגר לבא לב: מי ברמר ר

 15 ?תכלל םיכירצ םלוכ ,ןכש דיגתו

 16 תמדוק ,תמדוק ,תמדוקה הבישיב ,תמדוקה הבישיב ונרמא .אל ,אל ,אל מר גיא קלנר:

 17 דעב אל םגי נא ?המ עדוי התא וא רשפא יא ונרמא ןולא רפס תיבב ,ןולאב

 18  .ףרגילופל תאצל הצעומה ירבח תא בייחל ,הצעומה ירבח תא בייחל

 19 ,שי תלעות הזיא זא לב: מר רמי בר

 20 .העצהה תא םיניבמ אל םתא זא מר גיא קלנר:

 21 ,שי תלעות הזיא לב: רמי בר מר

 22 .םיניבמ אל םתא זא מר גיא קלנר:

 23  ,בייחל תוסנל לוכי התא ר צחי שריב:”ד

 24 .בייחל לוכי אל התא מר גיא קלנר:

 25  .בייחל הזכ רבד ןיא לב: ר רמי ברמ

 26 ,הרטשמהש ונרמא מר גיא קלנר:

 27 ?דושח תניחבב אוה ךלוה אל אוהש דיגי ןורי םא לב: מר רמי בר

 28 .רוביצה טילחיש ,עדוי אל מר גיא קלנר:
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 1 ?רוביצה טילחי הז המ לב: מר רמי בר

 2 .עדוי אל מר גיא קלנר:

 3 .תמאב לב: מר רמי בר

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 .םיבייחמ אל יו:נטע ז ’פרופ

 6 ,אל ילוא ,דעב ילוא התאש ןיבמ ינא יא קלנר:מר ג

 7 אל ינא דיגי ,ותוא רוקחל הצרי אובי רקוחה םא רמוא איגש המ יפל לבא לב: מר רמי בר

 8 ,רקחיהל הצור

 9 הזה םורופה לכ תעבוק הייתה הרטשמה םא ,לדבהה קוידב הז לבא .אל מר גיא קלנר:

 10 .רחא והשמ הז ףרגילופל

 11  .םויה הריקח ילכ אל הז ףרגילופ לבא רובר:מר אבי ג

 12 .הז תא ריהבנ ואוב זא ,ללא מקובו םיניבמ םלוכ אל לבא ,רבסד מר גיא קלנר:

 13 איבהל לוכי אל התא ,ףרגילופ יפל םישנא םיטפוש אל ,ימיטיגל אל אוה מר אבי גרובר:

 14 ,ףרגילופ יפל םישנא הככ םיעישרמ אלש הדבוע .טפשמ תיבל ףרגילופ

 15 אל ,הרטשמב בשחנ אוהש ילכ אל הז ,הככ דבוע אל הז ,היה הז תרחא

 16 .הברה ותוא םישוע אל ,טעמכ ותוא םישוע

 17 ,ףרגילופה אשונ םא ,םעפ דוע נטע זיו: ’פרופ

 18 .טפשמ דיגא םג ינא זאו םייסת .שנייה אבי גרובר:מר 

 19 .טפשמ דוע ,עטנ עגר מר גיא קלנר:

 20 החיטבמ ינא הלעי ףרגילופה אשונ רשאכו םא .והשמ דיגהל הצור קר ינא זיו: נטע ’פרופ

 21 המו ולש דמעמה המו ולש ףוקיתה יבגל תובושתה לכ תא לבקנ ונחנאש

 22 הנש יצחב םעפ םירבוע כ"בשה ישנא לכש יתנבה ,םויה ותיא הרוק

 23  ,ףרגילופ

 24 .רבעש ישימח םויב יתרבע ינא םג לב: מר רמי בר

 25 ?תחלצה מר גיא קלנר:

 26 .ןכ .ןכ לב: מר רמי בר

 27 .ךכ לכ הזה םוחתה תא יתרכה אל ינא זיו: נטע ’פרופ

 28  .ללכב רבד ותוא אל הז :דברת וייזר ’גב
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 1 .הטלחהל דמוע אל הז עגרכ נטע זיו: ’פרופ

 2 הצעומה לעמ ףחרמ ירה הזה רבדה .ןיבמ אל ינא ?עטנ ,טילחנ םא הז המ מר מיכאל דורון:

 3 לע םירבדה תא ומישת רבכ ילוא ?טילחנ םא הז המ .יצחו הנש רבכ

 4 ?ןחלושה

 5 .ךרוצ היהי אלש להיותכול י ,לאכימ ,אל נטע זיו: ’פרופ

 6  ,רבכ קובסייפהקורא את  ינאא, ל מר אבי גרובר:

 7 .ןיבמ אל ינא ?המל ?הז תא ודיגת אלש המל זא ?זאת אומרת המ דורון: מר מיכאל

 8 תא ושע רבכ ,ןידה רזג תא ואיצוה רבכ ,וטפש םג ,וטילחהרק ש אל םה :רבורג יבא רמ

 9 .םישנאהמ קלח לש תובוגתה תא ארוק ינא .הכול

 10  ,תבשוח ינא .והשמ ךל דיגהל הצור ינא דברת וייזר: ’גב

 11 ?ימ מר מיכאל דורון:

 12 .תצק שולגת ,לכתסת ?מי ר אבי גרובר:מ

 13 תרבחתמ רתוי ינאש והשמ הז לשמל יטרפ רקוח אקוודש תבשוחאני  דברת וייזר: ’גב

 14 .וילא

 15 .ןוכנ ,רורב מר אבי גרובר:

 16 הז תא רחמתל םג וילע העיבצמ יתייהש רבד הז יטרפ רקוחש תבשוח ינא ת וייזר:דבר ’גב

 17 .ךירצ םא 3-ו 2 יפ הז תא בצקתלו

 18  ,עטנ ,הניבמ תא לבא גרובר:מר אבי 

 19 הברה שיש תבשוח ינא יכ הזב הנימאמ תמאב ינאו ,לבא .שנייה ,עגר ,עגר דברת וייזר: ’גב

 20כול י ךיא ימצע תא תלאוש ינא לבא ,אל שממ ,תרקוח אל ינאש תודוקנ

 21 רב לכ וליאכ .ןיבלה החילצמ אלי נאש והשמ ?יקוא .ושע אל םהש להיות

 22 ,ץראב הפ תוטחשמ הברה ןיא .תושעל היה רשפא 'ג ,'ב ,'א-ש עדוי תעד

 23  .'וכו ריזח רפסמה תא רתאל היה רשפא

 24 דחא לכ םגש תבשוחו וב הנימאמ דואמ ינאש והשמ הז יטרפ רקוח ןכלו 

 25 אוהש המ תא דיגהל חונ שיגרהל לכוי דחא לכ ,יטרפ רקוח םע בשיש

 26  .םדא ןב םע חיש לש הרוצב לבא ,עדוי אל ,עדוי ,ההות ,בשוח

 27 ינא ,ףרגילופ לע הלעא אל ינא תיעמשמ דח ,ףרגילופ דגנ ינא ינורקע ןפואב 

 28 ינאו היצאוטיס תאזכב יתייה אל ילש םייחב ,הזה רבדה הז המ תלא יודע
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 1 ינא דמעמה םצעמ תשגרתמ ינאש ללגבש היצאוטיסב תויהל הצור אל

 2 םדא ןב םע תרבדמ אל תא יכ ,תמא תרבוד אלכ ספתיהל הלילח הלוכי

 3 העומש שי ,תעמשו ינא ,תבשוחי נא ,תעדוי אל ינא ול דיגהל הלוכי תאש

 4  .תרחא העומש שי ,ריעב תאזכ

 5 םע לבא ,הז תא תושעל החמש יתייהו םדא ןב םע להנל הלוכי תא חישו 

 6 והשמ וליפא דיגהל הלוכי אל תא .ןכ ,אל ,אל ,ןכ רמואש רישכמ והשזיא

 7  ,יתייה אל ינא ,אל ,רחא

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 איה וישכע הטלחהה לש תועמשמה םא הלאשה זא .יתמייס אל ,עגר דברת וייזר: ’גב

 10 בצקתנ ואוב תרמוא תא םא .יתייעב הז טילחנ המ הארנו בצקתנ ואובש

 11 דחא לכשו הפ םלוכ תא רוקחישו דעב תיעמשמ דח ינא יטרפ רקוח וישכע

 12  .תוריקח רדחל סנכי הזה רדחב הפ

 13 ,בייח אל ינא ,םיבייח אל הז רמוא איגש המ יפל לבא לב: מר רמי בר

 14 (דחיב םירבדמ)

 15  .אל ?רקוחל ךלוה אל ינא ?המ זא ,רקוחמ דחפמ ינא לב: ררמי ב מר

 16 אלש דיגא ינאו ףרגילופל םיכלוהש וישכע םלוכ ודיגי םא היעב שי לבא דברת וייזר: ’גב

 17 ןב הז רקוח לבא .םיששוח םתא זא ודיגי ,אלש דיגי אוהו אלש דיגי אוהו

 18  ?ןיבמ התא ,ותיא רבדלר שפאש םדא

 19 .ךלא אל ינא םג ,יגאדת לא  :בירש יחצ ר"ד

 20 אוהו הז םע רדחב ךתוא בישומ וישכע אוהש הניחבהמ אל הז רקוח מר אבי גרובר:

 21 ,ליחתמ

 22 (דחיב םירבדמ)

 23 הדומ תא םאה ליחתמ אוהו תוריקח רדחל תסנכנ תאש ןבומב רקוח אל ר אבי גרובר:מ

 24 ,תישע הזו הז ךיראתבש

 25 ,לבא .רדסב ,אל דברת וייזר: ’גב

 26 ,הזה םייחבטמ תיבל ךלוהו ךלוהש והשימ הז רקוח מר אבי גרובר:

 27 ,קדוב .רורב דברת וייזר: ’גב

 28 יאוב .תומלצמה תא וקחמ אל יצחו הנש ירחאש ,תומלצמ שי םא קדוב מר אבי גרובר:
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 1 ,ונ

 2 ,רקוח םע רבדל היעב יל ןיא םג .רורב ברת וייזר:ד ’גב

 3 ?ףרגילופה דגנ התא ,יחצ גיא קלנר:מר 

 4 .ףרגילופה ינפל טפשמ דיגהל הצור ינא ,שנייה לבא מר אבי גרובר:

 5 ,שי תוכמס הזיא ריב:ר צחי ש”ד

 6 .תוכמס םוש ןיא :ןיקלב ינורמר 

 7 ,הלועפ תושעל לע ?המ לע מר גיא קלנר:

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 ,מאתנו דחא ףאל עירפה אל דחא ףא ר צחי שריב:”ד

 10  .ןומימ ר:מר גיא קלנ

 11 ,תוינע תדועת תאזש בשוח ינא אבי גרובר: מר

 12  .בושחל רשפא ?ןומימ ר צחי שריב:”ד

 13 ?ףרגילופב ימצע תא קודבל לע ףסכ איצוהל ךירצ ינא המל ר גיא קלנר:מ

 14 הכירצ והעירייה ןומימה ול רסח היה קרו ףרגילופ תושעל תמ והשימ ר צחי שריב:”ד

 15 .תואירבל ול היהיש ,תושעל הצורש ימ ?הז תא ול םלשל

 16 (דחיב םירבדמ)

 17 ,אלש תרמוא אם אניז א יכ היעב הז בייחל אל םג דברת וייזר: ’גב

 18 ,המ ?בייחל הז המ .רבד םוש תושעל יתוא בייחל הלוכי אל תא ,בייחמ אל מר אבי גרובר:

 19 הצור ינא ,שנייה .טפשמ דיגהל בייח ינא לבא ?םייח ונחנא הנידמ הזיא

 20 החילס ,לארשי תרטשמל תוינע תדועת תאזש בשוח ינא ,טפשמ דיגהל

 21 כהירצ יאהש לאשרי תרטשמל תוינעת דועת תאז ,הככ זה תא רמוא ינאש

 22  .הריקח תולועפ עצבל ידכ ונלש לקש ףלא 100-ה את

 23 תוינע תדועת דיגנ םינש שמח דוע ?המ זא .תוינע תדועת .יקוא ,רדסב ן:רוני בלקימר 

 24 ?חותפ ראשנ הז לבא לארשי תרטשמל

 25  ?יתעבצה המ עדוי התא מר אבי גרובר:

 26 ?הרטשמה תא ךנחמ ינא רוני בלקין:מר 

 27 ?רבכ יתעבצה ,עגר :מר אבי גרובר

 28 ?הרטשמה תא ךנחמ ינא מר רוני בלקין:
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 1  ?יתעבצה רבכ ינא רובר:מר אבי ג

 2 .אל בלקין:מר רוני 

 3 ןיאש תויהל לוכיש הזו .יתיא הרביד עטנו העצהה לע יתעבצה אל דוע ינא מר אבי גרובר:

 4 יל רתומו ,הריקחל רוזעל םוקמ והשזיאב ןכ םיצור ונחנא םאו הרירב

 5 לש םיביצקתה םע לארשי תרטשמש ,דובכה לכ םע החילס ,הז תא דיגהל

 6  ,םישל הלוכי יתההי לארשי תרטשמ

 7 .יפסכ עניין אל הז ילוא לבא :דברת וייזר ’גב

 8 ןתא אל ינא םא ,הפ ורמאש ומכ תמאב ירהקח תלועפ יהשוזיא שי םא מר אבי גרובר:

 9 ?ותוא םיעצבמ אל םה זא ףסכה תא

 10  .ןוכנ הכול מר רוני בלקין:

 11 ,הז תא בצקתל ךירצ ינאש הזש בשוח ינאו .וליאכ יתימא מר אבי גרובר:

 12 .םולכ הז םע הרק אל ,םייתכלממו םייתכלממ ונייה יצחו הנש ונבשי לקין:רוני ב מר

 13 ירה ,םקלח אל ,םקלח לוכיבכש םיאקיטילופהש םגפל םעט םג שי ,ינור ר:מר אבי גרוב

 14 הז תא תישע התא .בותכ המ יתארק ינא ,םימישאמ ,םייתימא היהנ ואוב

 15 .הלאה תובוגתה תא יתארק ינא ,םיקחשמ קחשל קיספתו

 16 וליאכש רקוחה תא ליעפמ ,ןווכמ וליאכ וישכע ריעה שארכ וליאכ ינא זא 

 17 השע ימ הלאש םהל ןיא הפ םלש רוביצ תניחבמ ירה ?הז תא קדובו ךלוה

 18 .הז תא

 19 .החכוה םיצור םה לבא דברת וייזר: ’גב

 20 ?הנשמ הז המ ,ונ מר רוני בלקין:

 21 ינאש ודיגי זא המש אציש המ ירה ,וליאכ ינא וישכעו רמוא ינא זא .שנייה מר אבי גרובר:

 22  ,עדוי ינא .תוסכל יתגאד םג אלא יתישעש קר אל הז ירחא םג

 23 ,ךפיהל ,אל רוני בלקין: מר

 24 ,וישכע .הז תא דיגנ אוב ,םייתימא היהנ אוב מר אבי גרובר:

 25 אוה ,רבג הז ריעה שאר ,ועמשת ודיגי ,ךפיהל ,םידדצ ינש עבטמל שי ,יבא מר רוני בלקין:

 26 הזה מהעניין דחופ אל אוה ,הזה העניין תא תוקנל ידכ הזה ףסכה תא םש

 27  .ותופחב ןימאמ אוה יכ

 28 לכ הפ ונחנא ,בל ומישת ,לקש ףלא 100 ,80 םעפ דוע ,עמשת רמוא ינא זא בר:מר אבי גרו
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 1 ,הזל ףלא 100-ו הזל ףלא 100-ו םשל ףלא 100-ו הפל ףלא 100 הז ןמזה

 2 .םיפסכ הלאכ ינימ לכ לע םי'גראל ארונ תצק םייהנ ונחנא

 3 לס ואיבה ,הפ םירמוא זא .עירפהל הצור אל ינא ,םעפ דוע תמאב לבא 

 4 הפ םדקתהל רששאפא יה השגרהה לקש ףלא 100 ,80 םע םילשלם של כ

 5 ,חוטב ינא וליאכ יתיד פעם אמוע ,הריקחב

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 הצור אל ינא .םויה תושעל לוכי רקוח ותוא קוידב המ עדוי אל ינא מר אבי גרובר:

 8 ונחנאש וישכע ןוידה המ לא יודע ינא ,ה'רבח שנייה .הזה לעניין עירפהל

 9 הזה ןודיה תרטמ המ ,ה'רבח ,ןיבמ אל ינא ,העש יצח וישכע ותוא םילהנמ

 10 דיגהל הצר ןדיע לבא .ןיבמ ירמגל אל ינא ,ןיבהל תוסנל וישכע העש יצחב

 11 ףסכה תא תתל הצורש ימ הז לע עיבצנ טושפ הז ירחאש בשוח ינאו טפשמ

 12  .אלש ימ ,הזה

 13 (דחיב םירבדמ)

 14 השקבב .םויה רדס לע םיפיעס הברה דוע ונל שי יכ סנכתהל וסנת ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 15 .ןדיע

 16 ונמזיש היה יוארה ןמש בשוח ניא ינורקע ןפואבש תורמל ,ינא ין ספקא ד עידן למדן:”עו

 17 היהש ימכ לארשי תרטשמש הבהאב יתרמאו ,הבהאב ףרגילופל ונלוכ תא

 18 יחרזאה ודיקפתב ךכ רחא םגו יאבצה ותורישבזה ה םוחתב םינש הברה

 19  ,בשוח ינא

 20 .יאבצ רטוש תויהל ךל םיאתמ ךיא ?יאבצ רטוש תייה המ ר:דברת וייז ’גב

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 ,םילהנמ ךיא עדוי ינא רקיצוב ן:ד עידן למד”עו

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 .ול ונת ,ונ ,ול ונת ,יד מר גיא קלנר:

 25 ?הזה שיערמה יוליגה הז המ ?ול ונת המ יזר:דברת וי ’גב

 26 לש שיערמ ןולדיח הז הפ הכול יתעדל ,הז לע רוזחא ינא ,רבעב יתרמא ד עידן למדן:”עו

 27 ,יבא ,השעמל הזה רבדלו שעמ רסוחו ילאטוט לשכ יתניחבמ הרטשמה

 28 עגרכ םילוכי ונחנא םיבשוח ונחנאש המ הז םא םג .ונעלקנ תמאב ונחנא



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 84 

 1 םדקתהלו וב עייסל םילוכי ונחנאש םוחת לכב עייסלו רוזעלו סנכתהל

 2 .תושעל םיכירצ ונחנא הככו ותיא

 3 דואמ אוה הזה רבדהש יתבשח ,עטנ לש יונימה תא ונמזי תמאב ונמזב 

 4 ךשמב עטנ .תופסונה תולועפה לש העניין תא ונרדגה שארמ .ןוכנ דואמ

 5 הזה בצמל עיגהל אל ידכ הלוכי איהש המ התשע הנורחאה הנשה לכ

 6 ךירצש ,םירחא יםרבדל תכלל ךירצש םיפסונ םיפסכ איצוהל ךירצש

 7 טלחהב ,טלחהב ,טלחהב הלאה םיצחלה ,ןכו .תיפסכ האצוהל עיגהל

 8  .יתעדל הרטשמל ועייס

 9 םג ןתרטמ תא תוגישמ תוישדוח ודהו תוישדוהח הלאה תועגהההפניות ו 

 10 ינא .ןוכנ אל הזש זא םג יתבשח ףרגילופ תופכלש בשוח ינא .ףרגילופ אלל

 11 ןכו השוע אלש ימל גנימייש עצבל יעצמאכ ףרגילופה תא תושעלש בשוח

 12  .ןוכנ אל םג השוע

 13 םאתמ םרוג ותוא ךרד ורבעי הלאה םירבדהש הז לע ונרביד איגו ינא ןכלו 

 14 יטילופ ילככ ויהי אל הלאה םירבדהש ידכ ונרחבו ונעבקש תמאתמ וא

 15 רבדהש ונרמאש יאדוובו הרקי הזה רבדהש וניצר אל .וב רופחל םודרגו

 16 עטנ קלח ,תופסונ תולועפ רפסמ ויה ,הרוש ויה .ירטנולוו תויהל ךירצ הזה

 17  .םירבד דוע הדיב שיש חינמי נא .תטרפמ אל איה קלח ,הטריפ

 18 התוא ונכמסה .הדובעה תא םילשהל הל תתל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא 

 19 תא ןכדעל תבייחתמ איה .תולועפה תא עצבל שארמ התוא ונכמסה ,רבעב

 20  .ןוכנ הזה רבדהש בשוח ינא .תיפסכ האצוה וא הלועפ לכ ינפל ריעה שאר

 21 ,םומינימה לע ונדמלש המ רואל עגרכ הפ םירבחל עיצמ יתייה ןכ ינא 

 22  .מ"עמ סולפ ףלא 143-ל הז תא לידגהל שכרה תדעו לש םומיסקמה

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 יצרת טלחהב הזה רבדל לבא ,תרמוא תאש המ םע םיכסמ ינא ,תרבד ד עידן למדן:”עו

 25 תא עטנל ןתינ ואוב .ונוצרכ השעי דחא לכ ,יכלת אל יצרת אל ,יכלת

 26 .הדות .תדחואמ הטלחה ךשמהב הפמ אצתו לועפלו דובעל םילכה

 27 ינא .יל רצ .תרבד לשו ךלש העצהל ,ןדיע ,דגנתמ הפ ינא רמול בייח ינא לנר:מר גיא ק

 28 .ןסורמ ביצקת לש הקזחא לשו אמגוד לש תאז לכב םימיב ונחנאש בשוח
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 1 שי ,ץוחב רוביצ שי ,הלאמש ,הנימי ,םדוק לקש ףלא 60 לע הפ ונבר

 2 ןכומ ינא .זוחא האמ הזה אשונה ירוחאמ ינאש םיעדוי םתא .הנונרא

 3  .טלחויש המ הז םא קדביהל םג תכלל

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 ,הזה רבדה לע לקש ףלא 80 בשוח ינא .הזה ענייןל הצק הזיא םישנ ואוב מר גיא קלנר:

 6 תיביצקת הנש ,ץוחב םש םיכרצ ףלא ונל שי .קיפסמ לקש ףלא 100

 7 םע ,יביצקת ןויד לש טסקטנוק הזיאב תויהל ךירצ תאז לכב הז ,תרגתאמ

 8 ,תאזה היגוסב םג שי .דובכה לכ

 9 .תמאב ,זא הארנו 100-מ ליחתנ ואוב בי גרובר:מר א

 10 (דחיב םירבדמ)

 11 .ךילא סחיה בהתיז ,אגי ד עידן למדן:”עו

 12 .החילס .ןכ גיא קלנר: מר

 13 ,סרפ אל ,סרפ ,תונוצרה ,תולועפה תוהמ ,תולועפה לע ןויד לכשב שוח ניא למדן: ד עידן”עו

 14 .ןוכנ אל הז ןוידל םעפ לכ הפ רוזחל הלאה םירבדה לכ ,םירבד ינימ לכ

 15 .קדוצ התא .ןוכנ יא קלנר:מר ג

 16 ,עטנ לע ךומסל םילוכי ונחנאש בשוח ינא ד עידן למדן:”עו

 17 (דחיב םירבדמ)

 18 ,תרגסמה תא הל ןת לבא ,100 דע 80-ב קפתסת תמאב הארנכ איהש ד עידן למדן:”עו

 19 .קדוצ התא יא קלנר:מר ג

 20 .הפל אובל םעפ לכ הכירצ אל איהש ידכ ד עידן למדן:”עו

 21 .קדוצ התא מר גיא קלנר:

 22 טידרק תא ,ותוא וחק טידרקה יתניחבמ ,טידרקב ליחתנ ואוב לכ םדוק גדות:מר ירון 

 23 טידרקה איג דחוימב ,ינממ טידרקה תא לבקי ףרגילופ השועש ימ לכל

 24  .תאזה העצהה םע ךל קר ,ךלש

 25 אל םעפ ףא ,התיא ץר יצחו הנש רבכ ינא ,העצהה תא םתארק אלש לבח 

 26 הטלחה םושו הצעומ רבח ףא בייחל לוכי אל ינא .והשימ בייחל לע רבוד

 27 ולש ןקזה תא דירוהל רפתסהל אל וליפא ,הצעומ רבח בייחל הלוכי אל הפ

 28 .ףרגילופ תושעל בייחל י אפשרא .הפ םיטילחמ םא
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 1 חטב לבא ,םלוכש מקווה ינאו םוכסה תא הצקת הצעומהש היה ןויערה 

 2 ,איג ללוכ ,תישפוחהמ ללוכ ,ואטבתה רבעב הצעומ ירבח רבכ יכ ,םבור

 3 תא תושעל םיכלוה םהש ,וליפא דיבר ללוכ ,הברה ללוכ ,ינור ללוכ

 4  .ףרגילופה

 5 .הז תא ןמממ התא םא קר יתרמא ינא לד:יד פמר רב

 6 ,ןמממ ימ לש היעבה תא ונרתפ וישכע זא ,ןמממ ינא םא קר רמא דיבר מר ירון גדות:

 7 .ףרגילופה תא תושעל לוכי התא

 8 .זא םג רורב דואמ יתייה .ךלש ףסכהמ ,רוביצה לש ףסכהמ אל ,אל מר רביד פלד:

 9 .ףרגילופה תא השעת התא הז תא ןמממ ינא םא קרש רורב תייה .ןכ ,ןכ מר ירון גדות:

 10 הלאשה קר ,ותוא תושעל ףרגילופל תינורקע תודגנתה ךל ןיא זאת אומרת

 11  .ותוא ןמממ ימל ןורתפ הפ שי זא ,ותוא ןמממ ימ

 12 .היפכב הז תא תושעל יתלוכי אלו הז תא תושעל יתנווכתה אל םעפ ףא 

 13 תטלחה הלבקתה רבכש ללגב הזה אשונב םינד םצעב ונחנאש ריכזמ ינא

 14 םע ףרגילופ היהיש הז לע הרבידש תמדוקה הצעומה תבישיב הצעומ

 15 ,עירפי אל הזש גייסה םע ,םיגייס

 16 .תאזכ הטלחה ןיא מר אבי גרובר:

 17 ,הטלחה הלבקתה מר ירון גדות:

 18 .היעטה הז ,הלבקתה אל מר גיא קלנר:

 19 שארמ הריגס הייתה םג ,הזמ רתוי םכל דיגהל לוכי ינא .הטלחה הלבקתה ר ירון גדות:מ

 20 .תאזכ הטלחה לבקתתש

 21 .תאזכ הטלחה הלבקתה אל ,שארמ תוריגס םוש ןיא אבי גרובר: מר

 22 .ךתיא אל מר ירון גדות:

 23 .הלבקתה אל מר גיא קלנר:

 24 .הריקחל עירפמ אל הזו הדימב ףרגילופ לש תוליעפ היהתש .ךתיא אל מר ירון גדות:

 25 הזש העידוה הרטשמהש חמש ינא .תמדוקה הבישיב הרדגהה הייתה תאז

 26 וא הרטשמב ללוכ ,םימרוג םגש עומשל חמש רתוי דוע ינא .הל עירפמ אל

 27  .םדקל לוכי וליפא הזש ורמא ,הרטשמב אל

 28 אשונה תא םימדקמו םייתנש טעמכ ירחא םויה םיאצמנ ונחנאש יל רצ 
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 1 חמשא ינא לבא ,יצחו הנשב אלו הנש יצחב אלו הנשב אל ,ןכ ינפל אלו הזה

 2 ,היהתש תוליעפ לכל היהיש םוכס הזיאב רובעת תאזה העצהה םא דואמ

 3 תא וקניו תאזה הקידבה תא ושעי הצעומ ירבח רתויש המכש מקווה ינאו

 4 תעדלו ונתוא תוארל הצור רוביצהש ירוביצה ןויקינה תבוטל םמצע

 5 .הזה רבדל םירושק אל ונחנאש

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 םע ןקותמ והשמ ץפוה ,םיפיעס השולש םע הטלחה תעצה םלכ הייתה מר אבי גרובר:

 8  .100 .םיעיבצמ הז לעו םיפיעס השולש

 9 ,רתוי ךרטצא ינא םא נטע זיו: ’פרופ

 10  .100-ב אלו 80-ב אל רמגיי אל הז ,והשמ דיגהל הצור ינא ,עגר מר רביד פלד:

 11 ?המל מר גיא קלנר:

 12 הז ירחא ,טוח הצק ךל םינתונ םה .םירקוח םע 300-ו 200-ל ררגי הז מר רביד פלד:

 13 ינאש המ רוכזת .רוביצה לש ףסכ הזו דחא דועו דחא דועב ךתוא םיכשומ

 14 ,היעב ןיא ,הז םע םירמוג ונחנא הפו 100 הז םא .300-ל עיגי הז ךל רמוא

 15 .רמגנ הזש עדוי ינא הפ לבא 100-ה לע דעב עיבצמ ינא

 16 .ףרגילופ השועו .ףרגילופ השועו ירון גדות: מר

 17 ?המ מר רביד פלד:

 18 ?ףרגילופ השועו מר ירון גדות:

 19  .146 תרמוא ינא דברת וייזר: ’גב

 20 (דחיב םירבדמ)

 21 .ףרגילופמ הדרי איה לבא ,עגר ,לא, לא דברת וייזר: ’גב

 22 ,הדרי הז המ מר אבי גרובר:

 23 .והז .יטרפה רקוחה לע .ףרגילופ ילב 146 רשאת דברת וייזר: ’גב

 24  .תרבד ,הידי תא ופרת לא ,עגר לב: מר רמי בר

 25  ?המ דברת וייזר: ’גב

 26  .ףרגילופמ הדרי אל איה לב: מי ברמר ר

 27 איהש הממ הל ףיסוהל דוע םיצור ונחנא ,ךפיהל .םיפרמ אל ונחנא דברת וייזר: ’גב

 28  .השקיב
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 1 םיפלא 10 דע ונחנא םא וישכע םג רמוא ינא ,הלחתהב יתרמא ינא זא לב: מר רמי בר

 2 ,זרכממ םירוטפ שדוחל לקש

 3 ףקות הזיא ,תיתובדנתה איה ,תירטנולוו איה ףרגילופ תקידבה םא .עגר מר מיכאל דורון:

 4 הצעומה ירבח תיצחמש וישכע רבכ תעדוי תא םא ירה ?הל שי יתריקח

 5 אל םה ,הז תא רמול םלוכל םיענ אל ,תורחאו הלאכ תורוצב ןאכ

 6 ידירות ילוא זא ,ףקות םוש הזל ןיא זא ףרגילופ תקידבל עיגהל םינווכתמ

 7  ?םויה רדס לעמ הז תא

 8 (דחיב םירבדמ)

 9  ,אל םג איה לבא תאזה הפולחה לע תרתוומ אל איה :לב מי ברמר ר

 10 ,םיעדוי ונחנא לבא מר מיכאל דורון:

 11 (דחיב םירבדמ)

 12   .וישכע הז תא הרמא איה לבא דברת וייזר: ’גב

 13 .רדחב אצמנש ליפה המ קוידב םיעדוי ונחנא לבא ורון:מר מיכאל ד

 14 .וישכע הז תא הרמא איה דברת וייזר: ’גב

 15 ףרגילופה לש העצההש טסופ הלעמ תועש שולש דועבש והשימ הפ שי ירה ון:מר מיכאל דור

 16  .הלבקתה

 17 .הלע רבכ ?תועש שולש הזיא .תמזגה למדן:ד עידן ”עו

 18 םיצור םתא .הזמ תדרל ךירצ ,סקרק הז ףרגילופה לש רופיסה ,וארת מר מיכאל דורון:

 19 ונחנא לכ םדוק ,היעב ונל שי ,וארת ?תיניצר הרוצב הז תא קודבל

 20 ,הרטשמל םינימאמ אל ונחנאש הדעו םע לבק תאזב םיריהצמ

 21 תא ןיבמ ינא .רבכ םדקתנ ,הזמ דרנ ואוב ,רדסב ,תיניצר אל הרטשמהש

 22  .וב לפטל ךירצו הלועו רזוח אשונה ,אשונה

 23 לש גוס אוה םצעב הזה רבדהש תרמא ךמצעב תא ,ףרגילופ לש ךרדב אל 

 24 רהטמ אל ךלוה אלש ימ רמולכ .ומצע תא רהטמ םצעב ךליש ימ ,רוהיט

 25  .ומצע תא

 26 .ןוכנ רת וייזר:דב ’גב

 27 ףרגילופ תקידב םושל ךלוה אל ינאו רהטל המ יל ןיאש ךל רמוא ינא זא מר מיכאל דורון:

 28  .הז לע רוביצה יפסכ תא םישל ךירצש בשוח אל ינאו
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 1 ,תורמלו טילחת עטנ םאש עידומ ינאו :ד עידן למדן”וע

 2 ,ךתוא ךירעמ דואמ ינא ,עטנ מר מיכאל דורון:

 3  .וישכע רבדמ אוה לבא מר אבי גרובר:

 4 .ףרגילופל תחא ר אגורהשאל דגנתמ ינא מר מיכאל דורון:

 5 .ינא םג דברת וייזר: ’גב

 6 ,רבד םוש לע עיבצא אל ינאו יתעד וז מר מיכאל דורון:

 7 .רקוחל 2 יפ םלשל הפידעמ ינא רת וייזר:דב ’גב

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 אל הז ףקות הזל היהי אלו םעט הזל היהי אל םאש ילע ךומסת ,לאכימ ע זיו:נט ’פרופ

 10 .היהי

 11 ,הטלחה הפ תלבקתמש עגרב לבא מר מיכאל דורון:

 12  .תרשפאמ הטלחו הז מר גיא קלנר:

 13 (דחיב םירבדמ)

 14 יל תנתונ תא רחמש תרמוא תרשפאמ הטלחה ?טפשמ רמול לוכי ינא ,עגר מר מיכאל דורון:

 15 ןופלט םירמ ינא רחמש רמוא הז תרשפאמ תאזה הטלחה .הלועפל תרגסמ

 16 תאו הקידב תושעל ךלוה ינאו יירוגמ םוקמל ךומסה ףרגילופל ןוכמל

 17 .ימלשת

 18 .הל תרשפאמ הטלחה .הל תרשפאמ הטלחה .אל מר גיא קלנר:

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 םאה אל וא ןכ עיבצהל םירומא ונחנא .לובלב הפ שי יתעדל .אל ,אל ,עגר מר גיא קלנר:

 21 דחא .הזה אשונב הקידבה תא םדקל ידכ םילכ לש לס עטנל רשפאל

 22 הזיא השעת איהש ירחא טילחת איהו ףרגילופה אשונ אוה םילכהמ

 23 רמגית תאזה הבישיהש ירחא העניין ךרוצל המצע םע וא ץעוי םע הקידב

 24 איהש טילחת איהו 2 קרש וארי .ףרגילופל תכלל ןווכתמ ימ הקידב עצבת

 25  ,הז תא תושעל הצור אל

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 .השקבב ?ףרגילופל תכלל דעב ימ ?היעבה המ ,וישכע ולאשיש הנה ר:ברת וייזד ’גב

 28 (דחיב םירבדמ)
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 1 עטנש ירחא הלחתהב הז תא יתרמא ינא ,השקבב הצור ינא ,לאכימ לב: רמי בר מר

 2 .הלש הלועפה לע טידרק םג ,ףסכב קר אל טידרק הפ תשקבמ עטנ ,המייס

 3 הילע וכמסתש תוקידבה תא תושעל לקש ףלא 100 הל ןתינש תרמוא איה

 4  .התנבה בטימל םתוא השעת איהש

 5 איה ,תישילש םעפ רמוא ינא ,הלילחו סח ,הלילחו סחו הלילחו סח םאו 

 6 .הכול הז .הצעומב הפ ןוידל הז תא איבנ ףרגילופ ךירצש טילחת

 7 .םואתפ המ ת:מר ירון גדו

 8 .עגר לב: מר רמי בר

 9 (דחיב םירבדמ)

 10 .הכול הז .הלש הריקחה ךשמה רובע ףסכ הצור איה לבא לב: מר רמי בר

 11 (דחיב םירבדמ)

 12 ףרגילופש תיעמשמ דח רמאתש העצה לע קר עיבצא ינא ,עיבצא אל ינא מר מיכאל דורון:

 13 .הזה לסל ץוחמ אוה

 14 אלש ימו ןכ ןכש ימ ,העבצה השענ ואוב ,המידק .דחא הפ םיבייח אל זא מר גיא קלנר:

 15 .המ ונ .אל

 16 ,דעב ימ .תועבצה יתש השענ ואוב ,הללאי .יקוא רת וייזר:דב ’גב

 17  .תחא העבצה .תועבצה יתש אל ,אל לב: רמי ברמר 

 18 לבא 145-ל הז תא תולעהל דעב ימו הצור איהש המ הל רשאל דעב ימ יזר:דברת וי ’גב

 19  ,םירקוח קר םישל

 20 (דחיב םירבדמ)

 21  ?םויה רדסב התוא ונמשש ומכ העצהה דעב ימ אבי גרובר: מר

 22 ?םוכסה המ ,םוכס לבא מר גיא קלנר:

 23 .לקש ףלא 100 אבי גרובר: מר

 24 ?ףרגילופה דעב עיבצמ התא ,יתנבה אל .רייפ אל הז דברת וייזר: ’בג

 25  .עטנ לע ךמוס ינא מר אבי גרובר:

 26 .דחא הפ מר גיא קלנר:

 27  .דחא הפ רובר:מר אבי ג

 28 
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 הריקח תולועפל ₪ ףלא 001 לש תרגסמ ויז עטנל רשאל דחא הפ טלחוה  :החלטה

 .דעב ועיבצה 16 .אש חזירת רהנח עוריא בעניין

 1 

 2  הבוח תודעווב היציזופוא גיצנ יונימ .12

 3 

 4 הפ שי ,תוגיצנ תויהל הכירצ הבוח תדעו לכבש תעבוק תויריעה תדוקפ מר אבי גרובר:

 5 .היציזופואל תוגיצנ תויהל הכירצ הבוח תדעו לכב .םעפ דוע ?ןוכנ ,16

 6 .היציזופואל תוגיצנ ןיא ןיידע הבוחה תודעומ קלחב ,היה תודעוהמ קלחב

 7 :הככ עצומ ,היציזופואל תוגיצנ ןיא ןהבש תודעו 9 שי ,םע הפ יתרביד

 8 ןיקלב ינור ןכ םג ןוחטב בוועדת .ףרטצמ ןיקלב ינור ח"למ בוועדת

 9 דמעמום דיקל הדעו .ףרטצמ תודג ןורי םיכרדב תוחיטב בוועדת .ףרטצמ

 10  .ףרטצמ תודג ןוריו תאצוי לבנע דליה

 11  .הלאה תולוועד ףרטצהל הצור אל ינא מר ירון גדות:

 12 ?המ מר אבי גרובר:

 13 .הלאה תודעוול ףרטצהל הצור אל גדות: מר ירון

 14 ?אל ,תיצר הז לע לבא מר גיא קלנר:

 15 .יתיצר הלאה תודעווה תא אל .אל מר ירון גדות:

 16  .הבוח תודעו הז לבא מר גיא קלנר:

 17 ?הצור אל ינא המ ,הצור ינא המ יתיא רביד והשימ ?יתיא תרביד :מר ירון גדות

 18 ?הלאה תודעוול ףרטצהל הצור אל וא הצור התא :מר אבי גרובר

 19 .ןהילא ףרטצהל הצור אל ינא תארקה וישכעש תודעוה יתש מר ירון גדות:

 20 ,םרכז תחצנה .ןהילא ףרטצמ אל התא זא מר אבי גרובר:

 21 .יתעידי בטימל ריעה תצעומ הז תודעוה בכרה תא עבוקש ימ ר צחי שריב:”ד

 22  .הצור אל אוהש דיגהל לוכי אל אוה ,ןוכנ מר רביד פלד:

 23 ,לוכי אל התא ?זאת אומרת המ זר:דברת ויי ’גב

 24  .ותוא בייחל םילוכי ונחנא ר צחי שריב:”ד

 25 ?יח התא טרס הזיאב יל דיגת דברת וייזר: ’גב

 26  ,טרסב היח תא ר צחי שריב:”ד
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 1 ?יאבצ רטוש תייה התא םג דברת וייזר: ’גב

 2 .וחכוותת לא .עיגמ אל אוה םא םג ,תויהל בייח אוה םיעיבצמ ונחנא םא ר צחי שריב:”ד 

 3 תויהל בייח אוהו היציזופואהמ אוה יכ םיעיבצמ הצעומכ ונחנא םא

 4  .תמיוסמ הדעו הזיאב

 5 ריבעהל הכירצ היציזופואהו היציזופוא גיצנ שיש דיגנ טושפש רמוא הכימ מר אבי גרובר:

 6  .םש יל

 7 .יקוא מר גיא קלנר:

 8 .רומג רדסב ר צחי שריב:”ד

 9 יתרמא ,יבא ,יל רצ היציזופואה יגיצנמ דחא רותב םכל דיגהל לוכי ינא :מר רוני בלקין

 10 סינכהל לוכי אל ,םויכ תודעו 13-ב ינא ,לגוסמ אל ינא .םויה הז תא ךל

 11 .לגוסמ אל .המינפ תודעו יתש דוע

 12 .היציזופואב םישנא דוע םיבייח :מר גיא קלנר

 13 )מדברים ביחד(

 14 לבנע דליה דמעמ םודיקל בוועדה .הז לע רוזחא ינא ,םעפ דוע ה'רבח מר אבי גרובר:

 15 .ועידויש לככ ,גיצנה ימ יל ועידויש ,היציזופוא גיצנ סנכיו תאצוי

 16 .ימ ודיגיש םדוק .אצת איה זאו אוה ימ דיגי גיצנהש םדוק ר צחי שריב:”ד

 17 .הז תא םישוע אל הככ ,יבא גדות: מר ירון

 18  .םייסל ול ןת ,עגר דברת וייזר: ’גב

 19 )מדברים ביחד(

 20  .םייסת ,אל ,אל רת וייזר:דב ’גב

 21 ,דליה דמעמ םודיק ,םיכרדב תוחיטב תדעו .היעב ןיא ,שנייה ,שנייה מר אבי גרובר:

 22 םימסה עגנב קבאמ ,הביבס תוכיא ,ךוניח ,רורטה יחצרנ לש םרכז תחצנה

 23 הזיאב םיצור םתא םש הזיא יל וריבעת האבה הבישיל דע תומילא רוגימו

 24 .הבר הדות .הדעו

 25 ,לש הפלחה ןיא זא דע לב: מר רמי בר

 26  .םייתניב ףלחוה אל דחא ףא גרובר: מר אבי

 27 .הנשמ אל לבא ךל ןיא םג םיזרכמ תדעו מר ירון גדות:

 28  .קילומש  ?המל דברת וייזר: ’גב



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 93 

 1 .םש תויהל לוכי אל ינא ,םש אל ינא מר שמוליק גריידי:

 2 ?המל דברת וייזר: ’גב

 3 .םש תויהל לוכי אל ינא ,רקובב הז יכ מר שמוליק גריידי:

 4  .םש םושר התא לבא מר גיא קלנר:

 5 .המ ונ ,קילומש ,ףלחתת זא דברת וייזר: ’גב

 6 .והשימ סנכיש ,ףלחתמ ינא מר שמוליק גריידי:

 7  .םיצור םתא ימ יל ועידות ?ףילחהל םיצור םתא .גיצנ שי מר אבי גרובר:

 8 

  האבה הבישיל החדנ – הבוח בוועדות היציזופוא גיצנ יונימ  החלטה:

 9 

 10 ןורשה תמר תיתדה הצעומל ריעה תצעומ יגיצנ יונימ .13

 11 

 12 יתלביק ינא 16.6-ב .ןורשה תמר תיתדה הצעומל ריעה תצעומ יגיצנ יונימ גרובר: מר אבי

 13 יונימל הרודצורהפ לע יל עידומש ,ינממ שקבמש תותדה רש תאמ בתכמ

 14-ה לש שיש םינמז תוחולל םש בל יתמש אלי נאש הדומ ינא .תיתד הצעומ

 15 .םוי 30

 16 תלביק וא סקפב תלביק ,ליבשב הככ קר ?הזה בתכמה תא תלביק ךיא מר שמוליק גריידי:

 17 ?םושר וא בתכמ

 18 .ליימב ,הילימיסקפ מר אבי גרובר:

 19 .סקפ מר שמוליק גריידי:

 20  .ליימב ,אל מר אבי גרובר:

 21  .שדוחל 10-ב אצי בתכמה גריידי: מר שמוליק

 22 ?תוארל הצור .16-ב ליימה תא ךל תוארהל לוכי ינא מר אבי גרובר:

 23 .העוט ינא ןכ םא אלא עדוי ינאש המ הז ,םיבתכמ ואצי שדוחל 10-ב .אל ק גריידי:מר שמולי

 24 החיתפ יכמסמ .ןורשה תמר תיתדה הצעומה בכרה שודיח 16.6 ,קילומש מר אבי גרובר:

 25  .הלבקל םכרושיא אנ .םכנויעל ב"צמ תיתדה הצעומה תבכרה ךילהל

 26 .יקוא מר שמוליק גריידי:
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 1 .10:25 העשב 16.6 מר אבי גרובר:

 2 .יקוא מר שמוליק גריידי:

 3 אל ויהש םיליימה לכ םע םוי ותואבש הדומ ינא .יתלביק ובש דעומה הז מר אבי גרובר:

 4 אוהש הפיא ,יבל תמושת תא ובסה .םינמזה תוחול המ ךרעב יתנבה

 5 םאו ,תומשה תא ריבעהל םוי 30 שיש יבל תמושת תא ובסה רבעש עובשב

 6 םאש רמואש המ ,םימי 15 דוע ןתונ רשה זא םוי 30 ךות םיריבעמ אל

 7ד באל םילולע רבכ ונחנא זא טסוגוא לש הבישיל עיגהל רבכ םיצור ונחנא

 8  .ונמעטמ םידמעומ ריבעהל ונתוכז תא

 9 לעמ םע תושרכ ונחנא השעמלש ןיבמ ינא .ךילהה תא םש ןיבהל יתיסינ 

 10 יפל תוהיל רומא הז .תושרה יצלמומ 4 ,םיגיצנ 9 ונל שי םיבשות ףלא 50

 11 תא לביק אלש ימ תא ןזאל רומאש רשה לש 4 .תועיסה לש יסחיה קלחה

 12 רשה לש םידמעומה 4-ב םתוא לבקמ םידמעומה 4 ןיבמ ולש יסחיה גוסה

 13 תמרל םידמעומ 9 הכול ךס .המצע תיתדה הצעומה לש גיצנ דוע שיו

 14 .ןורהש

 15 .גיצנ רוחבל תוכזה תא שי הצעומ ירבח ינש לכל ךרעבש אצוי תאז רואל 

 16 ירבח ינש לכמ יתשקיב ,לע וניניב ונרביד הפ םינורחאה םימי המכב

 17  .המישר הפ ונבכרה הז יפלו םש וריבעיש הצעומ

 18 ?8-ה תא וא 4-ה תא םירחוב ונחנא לבא .יתנבה אל דברת וייזר: ’גב

 19 .9 השעמל ר אבי גרובר:מ

 20  .םיצילממ קר ונחנא :בל רב ימרמר 

 21 ?4 רוחבל רומא אל רשה לבא :דברת וייזר ’גב

 22 ,רומא רשה י גרובר:מר אב

 23 .םיצילממ קר ונחנא :בל רב ימרמר 

 24  ?ומעטמ רחוב אוה ימ תא רשל םיצילממ ונחנא דברת וייזר: ’גב

 25 4-ב וליאכ ולביק אלש תועיסל גוציי םינתונש 4 רוחבל רומא אוה מר אבי גרובר:

 26 ,םישוע ונחנאש המ השעמל .םינושארה

 27  .גוצייה תא םימילשמש :מר רביד פלד

 28  ?ול חיכוהל ךרטצנ ונחנא ייזר:דברת ו ’גב
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 1 לש דמעומו רשה ידמעומ םהש 4 ,תושרה ידמעומ םהש 4 רידגנ ונחנא מר אבי גרובר:

 2  .הצעומה

 3 חתפמה תא הנמאנ םיפקשמ ןכא הלאה 4-הש ול חיכוהל ךרטצנ לבא דברת וייזר: ’גב

 4  ?יתעיסה

 5  .קדוב רשקתמ אוה .ולש הקידבה תא השוע אוה הז ירחא ,אל ובר:מר אבי גר

 6  .גציימ אוה העיס הזיא בתוכ ספוטב םידמעומהמ דחא לכ ר צחי שריב:”ד

 7 ?תיתדה הצעומה םעטמ דמעומה הז המו דברת וייזר: ’גב

 8 .תיתדה הצעומה םעטמ דמעומ ןיא :ידיירג קילומש רמ

 9 רחאמ .ימוקמה ברה הז םירחבנהמ זוחא 10 ,בר ונל היה םא .בר ונל ןיא מר רמי ברלב:

 10 ,תיתדה הצעומה זא ימוקמ בר ונל ןיאו

 11  ?ךל וריבעהש רמוחה תא תארק אל שריב: ר צחי”ד

 12 .הנווכב השוע ינא דברת וייזר: ’גב

 13 ,תרבד לב: מר רמי בר

 14 ?יתארק אלש ךל הארנ דברת וייזר: ’גב

 15 .תולאש תלאוש תא ,עדוי אל צחי שריב: ר”ד

 16 דחא דמעומ דועו הצעומה לש םידמעומ 4 ,רשה לש םידמעומ 4 ,תרבד ב:ל מר רמי בר

 17 םדא ןב ותוא ,תאזה תוכזה זא ימוקמ בר ונל ןיאו רחאמ .ברה םעטמ

 18 .רשה י"ע ןתינ יעישת

 19 ,דיגהל לוכי אוהו 9-ה תא עובקל םילוכי ונחנא ,ןתינ אל מר יעקב קורצקי:

 20  .הכול הז .ותוא לבקל לוכי רשהו ץילמהל םילוכי לב: מר רמי בר

 21 ?רמוא הכימ המ וייזר: דברת ’גב

 22  ,םיכסמ הכימ לבא ,הכימ תא לואשל ךירצ דימת אל  ום:ד מיכה בל”עו

 23  .האלה .יתרמאש המל םיכסמ הכימ הנה ?יתרמאש המל לב: מר רמי בר

 24 םעפה ויז עטנ םג .םירמוא הצעומ ירבחש המל םיכסמ םימעפ הברה ינא  ד מיכה בלום:”עו

 25 .הקדצ

 26  .השקבב קילומש גרובר:מר אבי 

 27  ,הקולחהש ךל ריכזהל הצור ינא ,יבא ק גריידי:מר שמולי

 28 ביחד( )מדברים
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 1 .המישרה תא ארקא ינא ,שנייה ,עגר מר אבי גרובר:

 2 .המישר אירקמ התאש ינפל םדוק רבדל הצור ינא ,עגר ,עגר מר שמוליק גריידי:

 3  .קילומש השקבב רובר:מר אבי ג

 4 יפל תרחבנ םצעב איה תיתדה הצעומהש ריכזהל הצור ינא רמוא ינא מר שמוליק גריידי:

 5 לוכי אל רשה ,רשל עובקל לוכי אל דחא ףא .םיוסמ להונ יפל .םיוסמ להונ

 6 דמעומה תא עובקל לוכי אל דחא ףאו ולש םידמעומה תא לעירייה עובקל

 7  .ישארה ברה לש

 8 ,ריעה תצעומ ןוויכל הז זוחא 45 איה הקולחה םויה ןאכ ונלש הרקמב 

 9 ונל ןיאש ללגבו רחוב רשה זוחא 45 .ונלש 4-ה תא רוחבל םיכירצ ונחנא

 10 ךירצש המ הז ,הקולחה תאז .ברה לש גיצנה תא ןכ םג לבקמ רשה זא בר

 11 םיגיצנה תא עובקל בתכמ ךל חלושו אב רשה ,עובקל לוכי אל התא .תויהל

 12  .דחא הז .רשה לש גיצנה תא עובקל לוכי אל התא ,ךלש

 13 .רחא והשמ תרמוא עטנ מר רביד פלד:

 14 ?ימ יידי:שמוליק גרמר 

 15 .עטנ מר רביד פלד:

 16  ,רשה וישכע .רמא רמאש ימ ,א יודעל ינא מר שמוליק גריידי:

 17 .בתכמב בותכש המ יתארק נטע זיו:’ פרופ

 18 .בותכש המ יתיאר .בותכש המ הז ,אל מר שמוליק גריידי:

 19 ,ןוכנ אל הז .4 ועבקי לוקוטורפל הצעומה ,ולש 5-ה תא עבקי רשה רצקי:מר יעקב קו

 20  .ןוכנ אל הזש הז תא עדוי התאו ,קילומש

 21 שי לבא ,ךליבשב בוט הזש עדוי ינא ,ךליבשב בוט הזש עדוי ינא ,בקעי מר שמוליק גריידי:

 22  ,רש שי .םילהונ שי ?תושעל המ .םילהונ

 23  ?יליבשב בוטל רושק הז המ מר יעקב קורצקי:

 24 ןויגיה םוש ןיא .ולש םיגיצנה תא עבקי ומצע רשהו רש שי .עגר .רש שי מר שמוליק גריידי:

 25 ךירצ התא .םייק אל ,הזכ רבד ןיא .ךלש םיגיצנה תא רשל עבקת התאש

 26 תוגיצנה תא חולשל ,ךלש הצעומ ירבח 4 םהש זוחא 45-ה תא רשאל

 27 וא םיבוט םה םא תיטפשמה הכשלב ותוא םינחוב ומצע רשהו רשל תאזה

 28 תא ריבעמ אוה ךכ רחאו לסופ אל וא לסופ ,םיבוט ןכ וא םיבוט אל
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 1 .דמעמה הז .ברה גיצנ םע דחי ולש המישרה

 2 ?ולש םידמעומה תא רחוב רשה ךיא מר מיכאל דורון:

 3 .םירבד ינימ לכ יפל וא העירייה ךותב יתעיס ךויש יפל ותוא רחוב רשה מר שמוליק גריידי:

 4 הצור ינא רמא אוה םיפויתאל גוציי הפ שי םא ,אמגוד ךל ןתא ינא םתס

 5 ,גצוימ אל אוהש רזגמ הזיא הצור אוה .םיפויתאל גוציי היהיש

 6 ,םיפויתא אל רבכ הז אבי גרובר: מר

 7 .תחא שנייה יל ןת מר שמוליק גריידי:

 8 .היפויתא יאצוי םילארשי םה מר אבי גרובר:

 9 .ןוכנל אצומ אוהש יפכ םיוסמ סיסב עובקל לוכיו אב אוה זא .הנשמ אל מר שמוליק גריידי:

 10  .הצור התא המ רשל דיגהל לוכי אל דחא ףא

 11 ?רשל ץילמהל םילוכי ונחנא םאה יכאל דורון:מר מ

 12 .היעב ןיא ,ןכ ץילמהל לוכי התא גריידי:מר שמוליק 

 13  .םישוע ונחנאש המ הז זא מר אבי גרובר:

 14 ,אל הז וליאכ ,ןוכנ אל הז לבא ץילמהל לוכי התא ,בישקת ,עגר מר שמוליק גריידי:

 15 ,םישנאה תא םיריכמ ונחנא רשל םירמוא ונחנא ?רשל ץילמנ ונחנא :ןורוד לאכימ רמ

 16  .ךלש הצלמהה תא לבקל בייח אל אוה :מר שמוליק גריידי

 17 )מדברים ביחד(

 18 התא .עיגמ התא המ ךל ריבסא ינא ?הזכ בצמב עיגמ התא המ וישכע מר שמוליק גריידי:

 19 אוהש המ טילחי אוה יכ בצמ לכב רשל תרבוע הטילשהש הזכ בצמל עיגמ

 20 לבקל ריעה תצעומל הרזח עיגהל בייח הז אולה ,דיגת התאו טילחי

 21 ,הישימח וא רביעיה התוא לע הטלחה

 22 )מדברים ביחד(

 23 עגרב וישכע .דבוע הז ךיא ךל ריבסהל יל ןת ,ךל ריבסהל יל ןת ,יל ןת מר שמוליק גריידי:

 24 רצוי רבכ התא וליבשב עבוק התאו הצור התאש המ תא השוע התאש

 25 התאו תושעל המ יל עבקת אל התא ,יביבח רמוא רשהו ולומ םזינוגטנא

 26 המ תא עבקת םש םירשה שוועדת ,םירש תלוועד רבד לש ופוסב עיגת

 27 ,תימוקמ הצעומ אל לש יונימל רוחאל רוזחת ,עיגתש וא עבקת איהש

 28 .םייק וישכעש ומכ ,הנוממ הצעומ
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 1 תומש 4 ול עיצא ינאשכ זא תונחוכמ הנומש ינחוכ םדא אוה רשה םא מר מיכאל דורון:

 2 הנווכ ךותמ אב ינאשכ לבא ,ןוכנ היהי הז הזה הרקמב ילואש בשוח ינאש

 3 אלי נא ,יםבשותה בכרה תאו הצעומב תועיסה בכרה תא הנוכנ ףקשל

 4  .ודובכב העיגפכ הז תא תוארל ךירצ רש הזיא האור

 5 אוב ?ךלש הריחבה תא עבקי אל רשהש המל .ולש הריחבה תאז לבא ר שמוליק גריידי:מ

 6 .ריעה תצעומ לש זוחא 45-ה תא עבקי רשהש

 7 ,םילוכי ונחנא זוחא 45 הרקמ לכב ירה ?ער המ ,עגר ל דורון:מר מיכא

 8 .היעב ןיא ,םתוא רשאת .ןוכנ מר שמוליק גריידי:

 9 ?זוחא 45 דוע לע ץילמנ ונחנא םא ארונ היהי הזו מר מיכאל דורון:

 10 ,םעפ דוע רמוא ינא יק גריידי:מר שמול

 11 .לאוש ינא מר מיכאל דורון:

 12  ,לאכימ בישקת ,בישקת ידי:מר שמוליק גרי

 13 ,ול םימיאתמ אלש 4-ה לכ תא לוספי אוהו ארונ היהי הז ,ןכ מר ירון גדות:

 14  .רשפא דימת םכחתהל מר שמוליק גריידי:

 15  .ול םימיאתמ ןכש הלא תא ריאשי אוהו מר ירון גדות:

 16  .רשפא דימת ק גריידי:מר שמולי

 17 )מדברים ביחד(

 18 .הלחתהמ תושעל לוכי אוה הז תא ,ןורי ר:מר אבי גרוב

 19 ול שי יכ עירכתש ךיא עירכת םירש תדעוו םירש לוועדת עיגת התא זאו שמוליק גריידי: מר

 20  .תושעל המ ןיא .בורה תא םש

 21 )מדברים ביחד(

 22 לכ .םייסי קילומש ,רבדמ קילומש וישכע .הזל ןכומ אל ,אל ,ןדיע ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 23 ואובו םויה רדס לע םיפיעס קיפסמ דוע ונל שי ,ואוב .רבדי הצרי דחא

 24 .רדוסמ הז תא רובענ

 25 לש 4-ה לע עיבצהל הטלחהה תא לבקל םויה ץילממ ינא רמוא ינא זא :ר שמוליק גריידימ

 26 םה ,תיטפשמה הקלחמל ,רשל תאזה המישרה תא רהעביל .ריעה תצעומ

 27 רחאל זאו םימיאתמ אל וא םימיאתמ הלאה םישנאה םא קוידב םינחוב

 28 ונל הגשה היהת םא .ריעה תצעומל ולש םיגיצנה תא חלוש רשה ןכמ
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 1  .היהי המ עבקתש ךכ רחא םירש תדעו שי ריעה תצעומב

 2 ?תמייס מר אבי גרובר:

 3 .ןכ מר שמוליק גריידי:

 4 ,טפשמב סחייתהל הצור ינא מר אבי גרובר:

 5 בשוח אל ינא ,תיתעיס הניחבמ ןכ םג רמוא ינא ,אל ,בשוח אל ינא מר שמוליק גריידי:

 6 תיתד הצעומ אולה .דמעומ לבקל לוכי אל תחא העיס ול שיש דחאש

 7  ,הזכ רבד ןיא .ריעה תצעומ תא םצעב ףקשל הכירצ

 8 17 ,םירבח 17 שיש םירמוא ויה זא אלמ ףקשת איהש םיצור ויה םא לבא מר אבי גרובר:

 9  .םיגיצנ

 10  .תושעל המ ןיא .ףקשי הזאג שדא ינא זא ףקשת אל איה םא ריידי:מר שמוליק ג

 11 ?רשה לש סרטניאה לע ןגהל ךרוצ שיגרמ התא המל לבא ,עגר דורון:מר מיכאל 

 12 ,קוחה הזש עדוי ינא .ךרוצה תא שיגרמ אל ינא ?ךרוצה תא שיגרמ ינא ר שמוליק גריידי:מ

 13  .םיצ"גבו תויתד תוצעומ רבכ יתרבע .קוחה תא ריכמ ינא

 14  ,טילחי רשהש 4 לע הצילמה הצעומה םהבש םימידקת ריכמ התא םאה רון:מר מיכאל דו

 15 וסינכהש ,םישנ אשונב םג םיצ"גב שי .אשונב םיצ"גב הברה שי .יאדווב ריידי:מר שמוליק ג

 16 ךירצ התא ,9 לש אמגודל בכרהב םישנ סינכהל ךתוא םיבייחמ ,םישנ

 17 .םישנ 3 תוחפל סינכהל

 18 .תולועמ םישנ 3 ונל שי אקווד מר מיכאל דורון:

 19  .אלש יתרמא אל ,רדסב מר שמוליק גריידי:

 20 ?אל המל יכאל דורון:מר מ

 21 .היעב ןיא ,םשל סינכא ינא םג ילוא .אלש יתרמא אל מר שמוליק גריידי:

 22 .ילוא מר מיכאל דורון:

 23 רבעמה תא ונל לוספל וטילחי םהש רמוא התאש המ כול להיותי רוציקב דברת וייזר: ’גב

 24 .4-ל

 25  .יאדווב יידי:שמוליק גר מר

 26 .ןוכיס שי רמוא אוהש המ יפל .ןוכיס שי לב: מר רמי בר

 27 ,םינוממל עיגתו םירש דתלווע הרזח עיגת התא זאו ןוכיס שי גריידי: מר שמוליק

 28 )מדברים ביחד(
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 1 .םויה םש אצמנ ילש הנוממה הרקמב ,םיבוט אל ונלש םינוממהש אל מר שמוליק גריידי:

 2 .היעב יל ןיא

 3  ?ןוכנ ,ונילא ףוסב הז תא לגלגי רשה יכה ואלב ירה לב: רמי ברמר 

 4 .היעב ןיא ,יאדווב ק גריידי:מר שמולי

 5 .ןוכיסה תא תחקל הווש זא לב: מר רמי בר

 6 .רדסב מר שמוליק גריידי:

 7 הז תא ונינב ונחנא .הארת התא זאו םיצלמומה תמישר תא ארקא ינא מר אבי גרובר:

 8 הקולחל גוציי והשזיא שי זא 4-ה תא קר םירשאמ םא םגש תאזכ הרוצב

 9 הז ,רבד ותוא זא 4 לש הנמ דוע ורשאי םאו .ןאכ תושעל וניצרש תאזה

 10  .גוציי ותוא תא תתל ךישמי

 11 רתויל גוציי שי .םישנ 4 שי ארקא ףכית ינאש המישרב 9-ה ךותמ הכול ךס 

 12 בחר גוציי תמאב הפ יש ,םעונ יכרד תסנכ תיבמ םג שיו םיסכודותרוא

 13 אקוודו תאזה הצעומהש בשוח ינא ,ינורש תמרה רוביצלש בשוח ינאש

 14 תיתד הצעומ רצייל םילוכי ןכ ונחנשא פה היום הרוקש המ תונמדזה תאז

 15 .ןורשה תמרב םישנאה לש הפ בלה ישחר תא תפקשמש

 16 תא גציילו תדה תא דחא דצמ דדע לכבתש הצעומ תאזש בשוח ינא 

 17 תא ןיבהל עדת םג לבא ,ןורשה תמרב םייתדה םישנאה לש םיסרטניאה

 18 תאזה הבחינהמש בשוחי נא .הלש הצביוןכה את כו ןורשה תמר לש יפואה

 19 ינא .םלוכ תא תגציימו דואמ היוארו דואמ הבוט תרחבנ תמאב הפ שי

 20 ולש ןוויכהמ דחא לכש הדובע תמאב לש אמגוד הפ הייתה אקוודש בשוח

 21  .תדבוכמ המישר דחיב ונרצייו סייגתה

 22 ?ןוידה תא תמייס לבא ,עגר מר גיא קלנר:

 23 ,םעפ דוע .אל מר אבי גרובר:

 24  .המישרה תא אירקמ קר התא מר גיא קלנר:

 25 אובל רשפא ,סחייתהל םיבייחם לוכ אל .המישרה תא ארקא קר ינא י גרובר:מר אב

 26 .םהלש קלחה תא ולביק םלוכ טעמכ .דעב עיבצהלו המישרה תא איבהל

 27 ויה זא הצעומל אלמ גוציי תתל םיצור ויה םא ,כול להיותי םעפ דועו

 28 םש ןתונ דחא לכו הצעומל םיגיצנ 17 שי זא הצעומ ירבח 17 שי םירמוא
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 1 ךל שי ףוסבש תויהל לוכיש רורב זא 9 ורמאש עגרב .הצעומ רבח לכ לע

 2 ךילה דוע שיו ,םעפ דוע לבא ,ודיב ותוואת אולמ םע אל אוהו ראשנש דחא

 3 תוגשהה ךותב רשפאו תוגשה שיגהל רשפא םומיסקמ המשו רשה םע

 4 . אלהה גנינויט ןייפה תא תושעל ילוא הלאה

 5 ןכ םג ,ןמרפוק הבוהא .חאו תיב גיצנ ,ןשוש ןב דעלא :העירייה ידמעומ 4 

 6  .ןיקלבו ימר תגיצנ ןמקנש יפיצ .פח גרוביץ, נציוה וןרי .חאו תיב תגיצנ

 7 ינור .פח תגיצנ ,סוקניפ יפיצ .חאו תיב גיצנ ,ץפח זרא :רשה לש היעיברב 

 8  .תודגו איג הדובעה תגלפמ לש גיצנ ,ילאלצב לאומש .צרמ תגיצנ ,קרמ

 9  .ןוריו איג ,העיס אל הז לנר:מר גיא ק

 10 .9-ה הז .ונלש גיצנ ןכ םג ,ןהכ בירי תא הפ ונצלמה תיתדה הצעומה גיצנו מר אבי גרובר:

 11 ?ריעהל הצור והשימ

 12 ?םישנאה לש םייח תורוק שי שבע אלקובי:-בת ’גב

 13 .ולבקת .בייח התא ,רורב ,רורב מר יעקב קורצקי:

 14 .רבד םוש יל רזוע אל תומש שבע אלקובי:-בת ’גב

 15 ,תוקידבל רובעי הז .רשה רושיא תא רובעל ךירצ הכ ןיב הז לבא מר יעקב קורצקי:

 16 ,יואר אל הזני חושב שאו ךלש םיגיצנל הלבק תדעו השעא אל ינא םעפ דוע מר אבי גרובר:

 17  .הלש םיגיצנה תא הנממ העיס לכ .בקעי שנייה

 18 דועו 4 וישכע הנממ ריעה תצעומ .הלש גיצנה תא הנממ העיס לכ אל חי שריב:ר צ”ד

 19 .םלוכ לע םיצילממ ונלוכ .5 לע הצילממ

 20 .ןכ רובר:מר אבי ג

 21 ,הז ימ תולאשה ולע זא םש רוטקריד ,הפ רוטקריד ונינימשכ רבעב וישכע ר צחי שריב:”ד

 22 םירכומהם  הפ םישנאהמ קלח שיוכע .ונעדי ,םייח תורוק ונאבה ,הז המ

 23 ,תינורש תמרה תוירוביצב

 24 .םיטפשמ המכב תצק הלש םידמעומה תא גיצת העיס לכש זא ד עידן למדן:”וע

 25  .השוע אוה המ ,עיגה אוה הפיאמ ,םדא ןבה ימ ,והשמ ,הלימ צחי שריב:ר ”ד

 26  .הרבח ול שי םויה ,םינש ןומה הפאז לש ל"כנמה היה אוה ןשוש ןב דעלא מר יעקב קורצקי:

 27 ?הפאז המ אלקובי:שבע -בת ’גב

 28 .הפאז ,הפאז :מר יעקב קורצקי



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 102 

 1 ?הפאז ןודעומה שבע אלקובי:-בת ’גב

 2 הנורחאה הפוקתבו רחשה רואב ודמל ולש םידליהש ינוליח םדא ןב .ןכ מר יעקב קורצקי:

 3 שי ,ולש אבא לצא דבוע ,הבושתב רזוח אוה ץפח זרא .המשמ ואצי םה

 4 ןמרפוק הבוהא .ולש עוצקמב יאמשו ןלבק ומצעב אוה .קלד תורבח םהל

 5 רידגאי נא ךיא ,אוה ביריו .הבוהא תא גיצהל ךירצ אל ,םיריכמ םכלוכ

 6 םג ,קטייה שיא, םיבשחמ שיא אוה ,דמול אוה ,ךרבא אוה םויה ?ותוא

 7 .החמשב םייחה תורוק תא לבקל םילוכי םתא .4-ה הז .הבושתב רזוח

 8 םישנאה לע ונל ורפסת וישכע .םיבוט דואמ םישנא ,םייניצר דואמ יםשנא

 9 .םכלש

 10 .םיריכמ םלוכ סוקניפ יפיצ ובי:שבע אלק-בת ’גב

 11 ?סוקניפ יפיצ תאז ימ י:מר יעקב קורצק

 12 .תידוהיה תונכוסה םעטמ תירוטקריד הייתה םינש איה דברת וייזר: ’גב

 13  .ןמזמ אל דע םינווגמב תירוטקריד הייתה איה ,בולוקוסב הרג איה ר צחי שריב:”ד

 14 .םינווגמב םינש הברה רוטקריד הייתה למדן: ד עידן”עו

 15  .ונלש םיגיצנה ינש ולא .ד"וע ,תימרופרה הליהקה רבח אוה ץיבורוה ןורי צחי שריב: ר”ד

 16  ,הליהקב ברועמ ,יתד םדא ,הליהקה שיא ,יואר שיא לאלצב לאומש גיא קלנר:מר 

 17 תמרמ לאלצב לאומש תא ריכמ אלש ימ ?ותוא ריכמ אל ימ ,ךל שי המ מר יעקב קורצקי:

 18 .הלכשהב רסוח ןורשה

 19 דואמ הברה .השרומ שיא ,הפיכ שבוח ,הליהקב תובר תויוכז לעב םדא מר גיא קלנר:

 20  .תיתדה הצעומב רבח תויהל הצור םינש

 21 ,יכה יכה יכה םינברה דחא היה ולש אבא מר יעקב קורצקי:

 22  .העודי תומד בשחנ ,ןורשה תמרב מר גיא קלנר:

 23 .דואמ מר יעקב קורצקי:

 24 .והזו נר:מר גיא קל

 25 החפשמ .ןורשה תמרב העודי תומד ?םיריכמ אל םתא ןמקנש יפיצ לב: רמי ברמר 

 26  .םירוטקריד שי ,םירוספורפ שי ,הליצא

 27 מדברים ביחד()

 28 ינא ,םיעירפמ םתא ,תישפוח ןורשה תמר .היוארו תדבוכמ תישנ תוגיצנ לב: מר רמי בר
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 1מת. אב ,הפ הלעמ ינאש םישנאה תא םידבכמ ם לאתא .םכל יתערפה אל

 2  .תיתדה הצעומל תישנ תוגיצנ ונאבה ףוס וףס

 3 ימיקממ היה ונמזב היבא ,ןלוגב תסנכה תיב בוועד הרבח איה קרמ ינור דן למדן:ד עי”עו

 4 תמרב ינש רוד רבכ איה ,ריעה תצעומב ירוביצ , פעילהירומ םילוח תפוק

 5 .תילאיצוס הדובעב ראות תלעב ,ןורשה

 6 תא תעדי אל .ביבא לת תטיסרבינואב םיטנדוטסה תצעומ תרחב הייתה מר גיא קלנר:

 7 .הז

 8 םגו "םידרח ירדח"ב םג העד ירמאמ תבתוכ טלחהב איהו .יתעדי אל למדן:ד עידן ”עו

 9 תרבחתמ .םייתדל םינוליח ןיב בוריקל הברה תלעופ ,"תבשה רכיכ"ב

 10 ,ישנ גוציי תתל לארשי תדוגא בעניין השיגה עטנש הריתעל דואמ ונלצא

 11  .תכרובמהו תירוביצה ןתוליעפל איבהל ידכ בוטו יואר ידרח לוקו תויתד

 12 .האושמה תקלדה סקט ומכ עמשנ הז לב: י ברמר רמ

 13  .תדבוכמ המישר :בל רב ימר רמ

 14 המישרה לע םעפ דוע לכתוצה להסר עגרי נא ?והשמ דיגהל לוכי ינא ,יבא מר רוני בלקין:

 15 םוש יל ןיאו םייואר םה המש שיש םידמעומה .םיימינפה םינוזיאה לעו

 16 םיהוזמש םידמעומ 4 שי רבד לש ופוסב לבא ,ונתנש המישרה יבגל הנעט

 17 הרואכל אוה ,דדוב טדנמ אוהש טדנמ הפ שיו יןיהענ תבוטל םיטדנמ 6 םע

 18 ,ףא ול ןיא לבא לוק יצח

 19  .יתימא אל הז דברת וייזר: ’גב

 20 ?השעא ינא המ ,םש םישל ברסמ אוה מר אבי גרובר:

 21  ?ותוא חירכנ המ :יקצרוק בקעימר 

 22 .םש םישל ברסמ אוה :מר אבי גרובר

 23 )מדברים ביחד(

 24 ,שקבמ ינא ,דחא .םיטפשמ 3 דיגהל הצור ינא ר גיא קלנר:מ

 25  .םייתש ר:וייז דברת ’גב

 26 וישכע ךלת לא .ןכ םג ולש םשה תא שייתן השקבבריידי גמוליק שמ מר גיא קלנר:

 27 זא ,םורופה ךותב היהי ךלש גיצנש םורופה עגרכ הפ עבקתי םא .ןשקע

 28 .ןושאר רבד הז .םש ןתיתש ךממ שקבמ ינא
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 1 .םייתש ריידי:מר שמוליק ג

 2 ףוסה לכו תרביד התאשכ תנייצ התאש המ לע רוגס יתייה אל ינא ינש רבד מר גיא קלנר:

 3 בתכש ימ ובתכ .9 וא 4 םיצילממ ונחנא םאה לע רוזחו ךולה היה עובש

 4 ןומא אוהש יטפשמה ץעויל יתשגינ הבישיה ינפל ינא ,הצעומה ירבח הפ

 5 אוה עבוק אוהשכ לבא םירבדו ןיד ותיא יל שי םימעפ הברה םג ינא ,ךילע

 6 .9 רמא אוה .עבוק

 7 .רמא הכימש המ הזו הבישיל םיסנכנ ונחנא ךיא תעדל ידכ יתלאש 

 8 ןתית ןכו בוש עגר בושחתש ךממ שקבמ ינא הנושארה הדוקנל סחייתהבו

 9  .םש

 10 תצק םנמא איה ,הנורחאו תינורקע רתוי הדוקנ איהש תישילש הדוקנ 

 11 ונחנא םאה ,ןחלושה לע התוא םישל הבוח שח ינא לבא הזה תא תחתופ

 12 ,תיבה תועיס לכ גוציי לש ןורקיעה ןבומכ דעב ינאו תמאב ,תמאב ,תמאב

 13 םג הז לע ךתיא יתרביד ,יבא ,תאז לכב לבא ,רוביצה גוציי לש ןורקיעה

 14  .תיתד הצעומ לש יונימ ןיא .תיתד הצעומ הפ ןיא רושע ,יל המדנ ןופלטב

 15 ()מדברים ביחד

 16 אל הצעומ רבחכ ינא ,ןיבהל הצור קר ינא .שנייה יל ןת ,עגר יל ןת מר גיא קלנר:

 17 ףא לע רבדה םאה ןיבהל הצור ינא .יל המדנ תיתד הצעומ םע יתלהנתה

 18 עובש ףוסב ונשגרה ונלוכ ,םיטביה םג וב שי םייבויח םידדצ ןומה וב שיש

 19 םיטנמלא לבא ,בוט והכול רוביצ ישנא ונלוכ יכ רדסב הז ,ללכבו

 20 רתוי הלוע הז םאה ,הזה רבדה לש תיביצקתה תועמשמה המ ,םייטילופ

 21תוך ל היצזיטילופ תסנכנש תועמשמה המכ דע ,תימוקמה תושרל ףסכ

 22 ינאש ירוביצה ךרוצל רבעמ םיטפשמ המכ תאז לכב .אל וא הזה העניין

 23 ונתניחבמ הזה ךילהתה תאז לכב ובוחב ןמוט הז המ ,בוט אוהו וילע ךברמ

 24 ,תונמל תשקבמ איה וישכעו הז ילב הלהנתה רושעש ןורשה תמר ריעכ

 25 לכב םאה וא םייבויח םירבד קר הזב שי םאה ,םירבד םג הזב שאם יה

 26 ינפלע גר הםילע רבלד יאדכש םייבויח תוחפם ירבכמה ד הפ שי תאז

 27 .המדיק םירצש

 28  .ךל הנעא ינא ,איג מר יעקב קורצקי:
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 1 ,גשומ ונל ןיא .תניוצמ הלאש .הבוט הלאש ר:דברת וייז ’גב

 2  ,לאוש ינא זא א קלנר:מר גי

 3 םינולב קורזל םילוכי םתא רבד לכ ,רבד לכ םתא המל ,תרבד ,תרבד מר יעקב קורצקי:

 4 וישכע רגיש אוה ,טילחה תותדה דרשמ ,הטילחה איהו הנידמ שי .לאוויר

 5 תויריע ןומה שי ,תיתד הצעומ ןיא ןורשה תמרב קר אל הז ,ץראה לכל

 6 ,תויתד תוצעומ םיקהל םיצור םהש ס"ש לש קהבומ סרטניא הזש ץראב

 7 .םינבר תונמל

 8 הייתה ןכ ,הלשממ הייתה אלש ןובשחב תיקחו ןכ םג םינש הברה 

 9 החדנו החדנ הז םעפ לכו םיקהל רשפא יא הלשממ ילב ירה ,הלשממ

 10 ונחנא ?המ םיעדוי םתא .קוח הז ,ךתוא בייחמ תותדה רש םויה .החדנו

 11 קילומשש ומכ חילצי אל הז םאו ,םיצורש המ תושעל לדתשהל םילוכי

 12 תא ןכ םג וחלשיו םהלש גיצנה תא הפל וחלשי ס"ש םעפ דוע זא רמוא

 13 תודוס הפ ןיא .קרפה לע הפ דמועש המ הז .הכול הז .םיצור םהש ברה

 14 ,הפ ןיאו

 15  ?תילכלכ ,תיפסכ תועמשמ הזל שי דברת וייזר: ’גב

 16 ?המקהל תילכלכ תועמשמ הזל שי מר גיא קלנר:

 17 ,רתוי ונל הלוע הז דברת וייזר: ’גב

 18  .םיקוח שי ,אל מר יעקב קורצקי:

 19 .ונבה ,ונבה דברת וייזר: ’גב

 20 )מדברים ביחד(

 21 ,תימוקמה תושרל תילכלכ תועמשמ ןיא מר גיא קלנר:

 22 .תועמשמ שי מר שמוליק גריידי:

 23 ?הצעומ ילב וא הצעומ םע מר גיא קלנר:

 24  .שי .תועמשמ שי :מר שמוליק גריידי

 25 .בוטב הכול ,בקעי ,לאוש ינא קלנר:מר גיא 

 26  .ןיא .ןיא ,אל ,אל מר יעקב קורצקי:

 27 ,תילכלכ תועמשמ שי ידי:מר שמוליק גרי

 28  .הפשמ הנידמה שי םאו מר יעקב קורצקי:
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 1 ,תילכלכ תועמשמ שי מר שמוליק גריידי:

 2  .העירייה אל מר גיא קלנר:

 3  .ללכב ונלש אל הז ,הנידמה לש הז ,הנידמ הז מר יעקב קורצקי:

 4 ?תועמשמ ונל ןיא ,ידיג מר גיא קלנר:

 5 שהייתה הנורחאה תיתדה הצעומה קוריפל ףתוש יתייה ינא ,ה'רבח מר שמוליק גריידי:

 6  .תילכלכ תועמשמ והייתה רושע ינפל

 7 .רושעמ רתוי ד עידן למדן:”עו

 8 בשוח ינא .לקש מיליון 3.5-ל בורק לש בגירעון הייתה תיתדה הצעומה מר שמוליק גריידי:

 9 ח"ור םש שי ,תויהל לוכיש בוט יכה תדקפתמ םויה תיתדה הצעומהש

 10 תא השוע אוהו ,ןהכ ידג ,ללכב יתד אל םדא ,ימעטמ אוה הרקמבש

 11  .הנמאנ ולש הדובעה

 12 לא יודע ינא ,תיתדה הצעומה ר"וי .ןכ .ילכלכ טביה לע רבדמ התא וישכע 

 13 ומכ קוידב רכש ותוא לבקמ אוה לבא ,בצמ ותואב קוידב םויה הז םא

 14  .ידיג יתוא ןקתי ,לא יודע .ריע שאר

 15 )מדברים ביחד(

 16  ,תיתד הצעומ לש םויה הנוממ .הנוש הז ילוא ,יתוא ןקתת ילוא גריידי: מר שמוליק

 17 .תיתדה הצעומהמ הז תא לבקמ אוה :בירש יחצ ר"ד

 18 הז ,םיהובג םימוכס ויה רבעב .תיתדה הצעומהמ הז תא לבקמ אוה מר שמוליק גריידי:

 19 10-ל 9.5 ןיב לבקמ הנוממ םויה ,ובישקת .ריעה שארל וליפא ליבקמ היה

 20 המכ לא יודע ינא תיתד הצעומ ר"וי .רבדמ ינא הנוממ ,שדוחב לקש ףלא

 21  .םויה םילהנה תא ריכמ אל ינא יכ לבקי אוה

 22 ביצקתה יכ חוטב הז תיתדה הצעומה לע םצעב דיבכי הזש בשוח ינא לבא 

 23 תושרהמ םילבקמ ונחנאש זוחא 75 הז ,ונלש ביצקתה לש תרזגנ אוה הלש

 24  .קוחכ הז תא הל תתל תבייח העירייה לבא ,תימוקמ

 25 ?ףסכה םע הרוק המ ,ידיג ,הצעומה יוניממ האצותכ םאה קלנר:מר גיא 

 26 )מדברים ביחד(

 27 ,דחא .הזה רשקהב תיטנוולר ןכ איהש בשוח ינשא בהושת ךל הנעא ינא י גרובר:מר אב

 28 הזה ךילהה לכ תא השוע אוה םתס אל .ונמי םה תונמל םיצור םה םא
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 1  .תונמל םיצור הארנכ יכ הזה ךילא עושה את ההוה ,תונמל אל ליבשב

 2 ,תויהל בייח הז יכ תונמל םיצור ,אל קורצקי: מר יעקב

 3 .הז לש ילכלכה טביהה המ לאוש ינא קר ,תונמל םיצור מר גיא קלנר:

 4 הצעומ תונמל תונמדזה ונל םינתונו םיאבשכ בשוח ינא ,םייתש .דחא הז מר אבי גרובר:

 5 ,ןויבצה תא תפקשמש

 6 .ריעב חורה יכלה מר גיא קלנר:

 7 ךירצש תונמדזה תאזש בשוח ינא הז תא ףקשל תונמדזה ונל םינתונו אבי גרובר: מר

 8 ןיא ,ה'רבח ואוב ,ףסכ םוקמ והשזיאב הלוע הז םא םגו התוא תחקל

 9 הפ ונמש דחא דצמ ,הז וליאכ ונחנא ןמזה לכ ,ןיבמ אל ינא .םניח תוחורא

 10 ונחנאשכ ינש דצמו .הרורב אל וליאכ הריקח יהשוזיאל לקש ףלא 100

 11ל מעט ככ תאזה הצעומה לש בכרהה ,ואוב ,והשמ עובקלו אובל םיאב

 12 ךיצר אל ,ובזע זא ,תיתדה הצעומה םואתפ זא ,תד לע קר הז הפ תובישיה

 13  .וליאכ יתימא ,תמאב .תונמל

 14  .תונמל ךירצ אלש רמא אל דחא ףא מר גיא קלנר:

 15 .םייחהמ קלח הז ,הלעי המכ הנמנ םא ,אל מר אבי גרובר:

 16 אל הז ,ףסכ הז לע איצומ התא םויה םג .ףסכ הז לע איצומ התא םויה םג דן:ד עידן למ”עו

 17 .הנשמ

 18 ,םיקעזנ בקעי םגו התא םג הלאשה ,יבא לבא מר גיא קלנר:

 19 הפ שי ,שנייה ,וליאכש רמוא ינא ?קעזנ ינא המ ,םולכ לע קעזנ אל ינא מר אבי גרובר:

 20 ,וליאכ

 21 )מדברים ביחד(

 22 שי .תחא החישב היהנ ואוב ,ה'רבח .השקבב תחא החישב היהנ אוב ,ןדיע מר אבי גרובר:

 23 גוס ,הז תא רמוא יניצ עטקב אל ינאו הטלחהל םייטנוולר םהש םירבד

 24 הצעומה לש בכרהה המ הלאש עגרכ ונל שי ?רדסב .ביבסמ רולקלופ לש

 25 הזו תויולע הזל שיש הז .וישכע ןוידה הז לע אל םירבדה ראש לכ .תיתדה

 26 הצורה תאשכו םייבח תלוע ול שי רבד לכ רורב הז ם,ירבד םהל ישש

 27ל ש בכרהה תא תפקמשש הרוצבו להנתי זהה אושנב םירבהד ךשל ריעבש

 28  .םיוסמ ריחמ והשזיאה זלש י זא םפעד וע זא ,הזל שי זא הפ יםשנאה
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 1 דומענ אל םא .םינמז תוחול ונל םיעבוק וא הצעומ תונמל מאתנו ושביק 

 2 שיגהל ליחתהל יל אב אל .הלעמלמ תותחנה ינימ לכ לבקנש הארנכ םהב

 3 תונמל ידכ םייטפשמ םיכלהמ ינימ לכו ףסכ רתוי הברה ךל הלעי ,תוריתע

 4 ינימ לכ להנלוף סכ רתוי הברה ךל הלעי ךלש םישנאה תא תאז לכב

 5 .איג ,ףסכ רתוי ךל הלעי הלעמלמ ךל שיש םיגיצנ םהש הזיא םע תומחלמ

 6 לע םייטרואית םינויד לש תועשל וישכע תחקל רבד לכ ךירצ אל ,ואובו

 7  .הכול הז .הזה רבד

 8 ?והשימ תונמל הצור אל התא ,קילומש דברת וייזר: ’גב

 9  .הנשמ אל הז לבא ,ךיא ,יתמ ךל יתרמא מר שמוליק גריידי:

 10 ?ךלי אל םאו מר גיא קלנר:

 11 ,לבח אל זא אל םאו רת וייזר:דב ’גב

 12 .רבד םוש הרקי אל .רבד םוש הרקי אל ,אל זא גריידי:שמוליק מר 

 13 ?המל יזר:דברת וי ’גב

 14 .רבד םוש הרקי אל וליק גריידי:מר שמ

 15 הז תא םיעדוי ונחנא ,ואוב ,ירחא שנייה קילומשל ורשקתי ,ה'רבח מר אבי גרובר:

 16 ,ותוא ולאשיו

 17 ,החישב ונרביד ונחנא ,יבא מר שמוליק גריידי:

 18 .הרקי הז .ולש דמעומה תא ונמיו ךלש דמעומה ימ ר אבי גרובר:מ

 19 ,ונרביד ונחנא ,יבא י,בא .תישיא החישב ונרביד ונחנא ,יבא ידי:מר שמוליק גרי

 20 אל ינא .הזל ןכומ אל הוא ,הפ ותוא בותכו לא נא הפ ותוא בותכנ םא מר אבי גרובר:

 21 ,םש וישכע חקא

 22 ינאו האילמב הפ הזל סנכנ אל ינאו תישיא החישב ונרביד ונחנא ,יבא מר שמוליק גריידי:

 23 הווש םלוכל גוציי תויהל ךירצש בשוח ינאו תושעל הצור ינאש המ השעא

 24 תרחא העיס םע רבחתהל הכירצ אל איג לש ומכ העיס ףא ,אל דחא ףאו

 25  .האלה ךישמנ אוב ,אוב לבא .גוציי לבקל ידכ

 26 )מדברים ביחד(

 27 תיתדה הצעומה התיהשכ םעפ היהש המ תא ונל תרכזה התא לכ םדוק :בירש יחצ ר"ד

 28  .תורומח תרוקיב תוח"ודו תויעב הברה הב ויהש
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 1 .ןוכנ מר שמוליק גריידי:

 2 .ךירצש ומכ להנתי אל קסעהש ןוכיסה הז .ןוכיס םג וב שי הזה קסעהו :בירש יחצ ר"ד

 3 תצעומ םג לבא .העשת י"ע רשאמ דחא םדא ןב י"ע קסע להנל לק רתוי

 4 לבא .להנתמ הזו הנוממו האורק הדעו שי םהבש םירע שי תאזה ריעה תא

 5 לכ תא גציימש ףוג היהיש תויהל הכירצ הפיאשה ,ףואשל ךירצ הזל אל

 6א ל תאזה הקיטילופה ,לק רתוי הז םא םג זא .םנוצר תא אטבמו ריעה

 7 לבכזה נכון ו תינורש תמרה רוביצל הנוכנ איה .הנוכנ רתוי איה לבא ,הלק

 8 .ריע

 9 ונחנאו ויתונוצר תאו רוביצה יכרצ תא ףקשל הכירצ תיתד הצעומ םג זא 

 10 םיצילממש אלה ונחאנ זא םיוסמ ןבומב םגים אותציימ ריעה לש הצעומכ

 11תן ונ אל האתש לבחו .הז תא תושעל ץמאמ לכ תושעל ךירצו םינממ וא

 12 ,הזש לבח ,הזה קחשמב ףתתשמ וא םש

 13 ,תיתדה הצעומב בכרה היהיש היעב יל ןיא .ןוכנ אל הזש בשוח ינא יכ מר שמוליק גריידי:

 14  .ןוכנ תויהל ךירצ הז לבא ,שארמ הז תא יתרמא

 15 ,ריבסמ אל התא ?ןוכנ אל המל לבא :ןדמל ןדיע ד"וע

 16 ,ךל יתרבסה ינא מר שמוליק גריידי:

 17 ,אל הז .ריבסמ אל תמאב התא :ןדמל ןדיע ד"וע

 18 ,ךל יתרבסה מר שמוליק גריידי:

 19 ,דמוע אל הז לבא :ןדמל ןדיע ד"וע

 20 ,לש הזה שימ שירפה תא ריכמ אל ינא ידי:מוליק גרימר ש

 21 .ילומ ןויגיההו תוריבסה םע הדימ הנקב מר גיא קלנר:

 22 ריכמ אל ינא .העיסל העיס רבחלש הזה שימ שירפה תא ריכמ אל ינא ידי:מר שמוליק גרי

 23 לבקל הכירצ איהש המ תא לבקתש העיס לכ .ותוא ריכמ אל ,הזכ רבד

 24 .לבקל הכירצ איהש המל םאתהב

 25 .רדתסמ אל הז ?ךיא לבא רת וייזר:דב ’גב

 26 .רדתסמ הז יקדבת םא .רדתסמ הז מר שמוליק גריידי:

 27  ,רשל התצלמה תא איבת העיס לכ םירמוא םא זא ?לבקת איה ךיא לבא ד עידן למדן:”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 דמעומה ימ ותוא ולאשי 12 ףיעס יפלש יל ןימאת .ותוא ולאשיש יל ןימאת מר אבי גרובר:

 2 .יל ןימאת ,ולש

 3 ?המל כאל דורון:מר מי

 4  .תוגצוימ תועיסה לכש קודבל ךירצ רשה יכ דברת וייזר: ’בג

 5 שי םא לבקת יתד יפוא תלעב העיסש שרופמב ובתכ .הז ללגב אל ,אל ,אל מר אבי גרובר:

 6 הב טילחהל םיאבשכ רתוי הב ובשחתי יתד יפוא תלעב העיס שיו דחא

 7 .יצח יצח

 8  .וישכע יתנבה דברת וייזר: ’גב

 9 ,אוהש דחאו יתד אוהש דחא שיו םידדוב ינש שי בר:מר אבי גרו

 10 .הבוט יל השוע אל דחא ףא :דימר שמוליק גריי

 11 אוה לבא ?יקוא .םהינש ןיבמ גוצייה תא ול ונתיו יתדה תא ולאשי זא מר אבי גרובר:

 12 ?רבלד הצור התא ,ןורי .וישכע ותוא חירכא אל ינא זא תונמל ברסמ

 13 תניחבמ .םיטפשמ העברא שי יל ,םיטפשמ השולש ויה איגל .ןכ ת:גדו מר ירון

 14 הצעומ ירבח 6 ,דחיב חאו תיב תעיסש הפ האור ינאו רפוס ינא ,םירפסמה

 15 ןכ םג דחיב צרמו תישפוח תעיסש רזומ תצק יל הארנ .םיגיצנ 4 הפ ונימ

 16 .דחא רבד הז .יל םירדתסמ אל תצק םירפסמה זא .3 םינממ םהו 6

 17 5 הנממ היה אוה זא 9 איבמו דחאתמ היה ינוליחה שוגה םא ,הזמ רתויו 

 18 .ונל ןיאו .תיתד הצעומ ירבח

 19 ?ינוליחה שוגה הז ימ ד פלד:בימר ר

 20  .אוה ימ עדוי ינוליחה שוגה מר ירון גדות:

 21  ?אל וא שוגב םג התא מר רביד פלד:

 22 ,םגו שוגב ןיקלב םג .ןכ מר ירון גדות:

 23  .אל ינא :בירש יחצ ר"ד

 24 (ביחד )מדברים

 25 ?יל עירפהל ןמזה לכ םיצור םתאש וא ,ה'רבח ,רבדל לוכי ינא ן גדות:מר ירו

 26 .רבד .םמחמ םתס התא ,הפ השוע התא ,רבד לבא ר:במר אבי גרו

 27 וא תויעבה תחא תאזו ינוליחה שוגב אל אוהש רמא יחצש ןיבמ ינא ,ןכ מר ירון גדות:

 28 תודחאו דוחיא רסוחל םימרוג תישפוחהו יחצש תירקיעה היעבה םצעב
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 1  ,ונדספהו גיצנ ונדספה הז ללגבו ינוליחה שוגה ךותב

 2 ,ינוליחה שוגל םינויצ קלחמ התא לבא ,ולש תוקפאתהה תא ךירעמ ינא מר אבי גרובר:

 3  .תמאב

 4  .חדוקה ךחומב קר םייק ינוליחה שוגה לש הזה טפסהקונ ר צחי שריב:”ד

 5 בור םש ךל ןיא התאש ללגב ,חדוקה ךחומב קר םייק אל אוה ,אל מר ירון גדות:

 6 .זה תא םיעדוי םלוכו ינוליחה שוגה לכ תא תקריפ התא זא ,תישפוחל

 7 .הזכ רבד םלועמ היה אל י שריב:חר צ”ד

 8  .תויולע ,ףסכ בר שניד .בוט מר ירון גדות:

 9 )מדברים ביחד(

 10 הז ברו בר הנמת תיתדה הצעומה רבד לש ופוסב יכ תויולע הפ שי ,ףסכ מר ירון גדות:

 11 םצעב שי זא .םירבד ינימ לכ ול שיו הכשל ול שיו רזוע ול שי ברו תויולע

 12  .תויפסכ תויולע תאזה הטלחהל

 13  ,תיתד הצעומ הייתה אל םינש רשע םדוק הפ ורמאש ומכ ,ישילש רבד 

 14 .13 טעמכ ד עידן למדן:”עו

 15 ?בר תונמל אי אפשר הצעומ ילב ךתסיפתל :רבורג יבא רמ

 16 .בר ונימ אל וישכעש האור ינא מר ירון גדות:

 17  .ץוחבמ הנומש בר ךל שי .שולש ברה .וישכע בר שי ,ןורי צקי:מר יעקב קור

 18בעיר ותקבל את כל התשובות ית יש מועצה דתקת הידפיקיול סנכ :בל רב ימר רמ

 19  .ךללשאלות ש

 20 .ונתוא בייחמ םינפה דרשמ לבא ,ןורי מר יעקב קורצקי:

 21 .יקוא ,הבבס ינא זא תויולע הזל ןיאש םירמוא םתא םא זא ,רדסב מר ירון גדות:

 22 .תיתעצה דומ הייתה אל ןורשה תמרב םינש רשע ,וקו סטאטוס .יתיעט

 23 .13 ,רשעמ רתוי דן למדן:ד עי”עו

 24 ריכמ אל ינא .תיתד הצעומ ןורשה תמרב הייתה אלנים ש 13 .רשעמ רתוי ירון גדות: מר

 25 שמתשהל לכי אלש והשימ וא ץוחב ןיידע אוהו רבקיהל הצרש םדא ןב

 26 דוע הפ ורבידו .ול עירפה הזש יתד והשימ וא הלאה םינש 13-ב םיתורישב

 27 סוטטסב יוניש םצעב הפ שי ,ווק סוטטסב יוניש לע ד"בח ןג לש הפוקתב

 28  .הנש 13 תמייק הייתה אלש תיתד הצעומ םימיקמ ,ווק
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 1 ,ץראה לכב דברת וייזר: ’גב

 2  .ונתוא םיבייחמ :דלפ דיברמר 

 3 ,וא וא .הנוממ איהש וא תרחבנ איהש וא .תמייק איה ,תיתד הצעומ שי ד עידן למדן:”עו

 4  .רחא וא הזכ תותדה רש ךל הנממ זאו

 5 ?גיצנ תרחב המל זא כאל דורון:ימר מ

 6  .תיתד הצעומ תונמל ךירצ אלש בשוח יתניחבמ ינא מר ירון גדות:

 7 .ןיינע רוגסנו ךלש גיצנה תא ידיירגל ןת :בל רב ימר רמ

 8 )מדברים ביחד(

 9  .ריעיםפמ םתא רמוא ינאש טפשמ לכש תויהל לוכי אל מר ירון גדות:

 10 ם ביחד()מדברי

 11  .ווק הסטאטוס תא רמשל הצור ינא ון גדות:מר יר

 12 )מדברים ביחד(

 13 ?והשימ הנמי תותדה רשש ףידעמ התא לבא :יבוקלא עבש תב ’גב

 14 אוה .דעב עיבצי אוהש תעדוי תא ,דעב עיבצי אוה ,וישכע ריעמ םתס אוה מר אבי גרובר:

 15 ?דגנ עיבצי אוה וישכע ,םש וליפא אלימ

 16 ןכו הז לע םיכלוהש הארנכש היהת הפ הטלחההש ללגב םש יתאלימ ינא מר ירון גדות:

 17 .םש יתמש ןכ ינא זא םינממש ללגב זא .תיתד הצעומ םינממ

 18  .הפי בר:מר אבי גרו

 19  ,בושח יכה יתעדל הזו ןורחא רבד מר ירון גדות:

 20 ןימאמ אל ינא ךל רמואו אב ידיירג יכ ידיירג ומכ גוהנל הז הרשויה תוחפל ד עידן למדן:”עו

 21 ןכומ אל ינא זא ,םירבדב ןימאמ אל ינא ,האצותב ןימאמ אל ינא ,ךילהב

 22 ריזחי ילוא רשהמ עמשא אל ינאש דע םש עיצהל עגרכ ןפואו םינפ םושב

 23 אל ינא רמוא תוחפל אוה .טילחת ,דגנ רמוא םגו הנממ םג התא .ילא

 24 תא לוכאל הוצר התא .הנממ אל ינא זא הזב ןימאמ אלו ךילהתב ןימאמ

 25 .המלש התוא ריאשהלו הגועה

 26 יתורישל רהש ,קוחל םאתהב תיתד הצעומ תמקה ?יל השרמ התא ,ןדיע לב: ר רמי ברמ

 27 ,תימוקמ תושרל כב תיעצה דתומ אי להקיםשר תד

 28 אל הזו םכל הנעא ינא זא יל ונעת םתא םא ,רוביד תוכזב ינא ,ה'רבח דות:מר ירון ג
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 1  .רמגיי

 2 )מדברים ביחד(

 3לם וכ המל ןיבמ אל ינא זא תיתא רתוי הרוצב גהנתמ ידיירגש ןעוט ןדיע ירון גדות: מר

 4 תונמל הצור אל אוהש רמא אוהש המ רמאכשהוא  אקווד וילע וצפק הפ

 5  .גיצנ

 6 ונל םינממו םילהוצו םיחמש הפ ונחנא םצעב ובש ליגרתמ הז ילש דחפה 

 7 לש םיגיצנ 4 וא 3-ה תא לוספיו רשה אוביו האלה ןכו םישנורמים ופר

 8 אל זוחא האמ לש הצעומ ונלביק םצעבו ומעטמ הנמיו ינוליחה הגוש

 9  .םיצור ונחנאש םישנא

 10 )מדברים ביחד(

 11 הלאה 9-הש בצמ היהי אלש תרמואש היצפסנוק יהשוזיא הפ שי רוצבקי ת:מר ירון גדו

 12 דחפמ ינא .הפ שיש היצפסנוקה תאז .ולטובי ראשה לכו ונומי יצח קר

 13, הזה ךלהמל םיכלוה םצעבש טילחנ ואוב .ןוכנ הזש חוטב אלי נא ,הזמ

 14 ,לכ תא ולספיש בצמ היהי אלש םיבימתחי

 15 )מדברים ביחד(

 16 ,הרשעו עבשב ונלחתה .השקבבן דיע מר אבי גרובר:

 17 .העש עבר ,תוחפל וישכע תוקד רשע רבדי ןדיע לבא ר מיכאל דורון:מ

 18 .תוקד רשע רבדמ אל אוה מר אבי גרובר:

 19  .תוחפ רבדמ ינא םימעפל ,לאכימ ,חרכהב אל ד עידן למדן:”עו

 20  .תוקד רשע היהנ הז הככו ריעמ והשימ זאו טפשמ קרוז דחא לכ לבא בי גרובר:מר א

 21 ונבתכתהו לוכי תייה ידיירגש בשוח ינאו איג לש םירבדל ףרטצמ ינא .בוט עידן למדן: ד”עו

 22  ,תבש ישישה ינפל ,תבש ישישה ךלהמב

 23 ם ביחד()מדברי

 24 הברה ונחנא ,האצומבו תבשה תסינכ ינפל ,ואצומבו תבש ישישה ינפל ן:ד עידן למד”עו

 25 םיעוט םישנא דואמ הברה ,תיתד הצעומ הפ הייתה אל םינש דואמ

 26 הצעומה תישאר .'וכו תיתד הצעומ לש הלאה םיחנומב םילבלבתמו

 27 יכרוצל הפ הדעונ תיתד הצעומ ףוסב ,יתהד רוביצה יכרוצל הדעונ תיתדה

 28  .יתהד רוביצה
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 1 .םיזגת לא הזב תוחפל ,םיזגת לא .םיזגת לא .ןוכנ אל הז שמוליק גריידי:מר 

 2 ינא םישנ 4 איבהלש בשוח ינא .םיוסמ ןווג ,םיוסמ להק איבמ דחא לכ ד עידן למדן:”עו

 3 וצילמה ביבא לתב .ץראב תרחא ריע ףאב ןיידע הז תא יתעמש אלש בשוח

 4 ,ינמודמכ הילצרהב ,9 לע וצילמה הנויצ סנב ,ידיירג ,9 לע

 5 .יטפשמ ןחבמ רבע אל הז ,הז תא שיגדת .יטפשמ ןחבמ רבע אל הז מר שמוליק גריידי:

 6 ,רמוא אל ינא .רדסב ד עידן למדן:”עו

 7 .יטפשמ ןחבמ ורבע אל תוצלמהה מוליק גריידי:ש מר

 8 לכל גוציי םירמוא דחא דצמש כול להיותי אל ךל יתבתכש יפכ עגרכ ד עידן למדן:”עו

 9 .קוחה ןושלו ןויגיה םע הלוע אל הז רמוא ןויגיהה דחא דצמו תיבה תועיס

 10 ,גוצייה םומיסקמ תא רצייל תמאב וצר ,יסיסב דואמ דואמ והשמ הפ שי

 11 ,םימרז ןווגמל ,תועד ןווגמל הפ ונפיש ץילמהל לוכי התאש םיגיצנ 9 ךל שי

 12 ףוס ףוסו הפ היהיש דואמ לודג ןווגמל ,תונוכש ןווגמל ,תסנכ יתב ןווגמל

 13 םש םיגיצנ ויהי ףוס ףוס תאזה הצעומל ןכו .תיתד הצעומ הפ היהת

 14 תא ונחנא  .הרוק המ תעדל ולכוי םה ןופלטה תא םהל ומירישכש

 15 םיפשחנ אל ונחנא ,םיעדוי אל ונחנא תונורחאה םינשב המש םיביצקתה

 16 .םהילא

 17 .עדוי התא הכול מר שמוליק גריידי:

 18 ,שמשה רוא אוה רתויב בוטה יוטיחה רמוח ד עידן למדן:”עו

 19 התא תיתד הצעומ לש ןזאמה תא .הכול תעדל לוכי התא הצעומ רבחכ מר שמוליק גריידי:

 20  .ךתעידיל ,הצעומ רבחכ רשאמ

 21 ,הצעומה רושיאל עיגמ אל אוה תיתדה הצעומה לש ןזאמה :ד עידן למדן”וע

 22  .םג ףסכ ולבקי אל םה ,רושיאל עיגמ אוה מר שמוליק גריידי:

 23 ,דחא לכ ףוס ףוסו .תונורחאה םינשב מדן:ד עידן ל”עו

 24 .רבזג לש המיתח שי םג ידי:מר שמוליק גרי

 25 לע ףסכ איצומ התא םויה .הרוק המ עדי הפ םיגיצנהמ דחאו דחא לכ עידן למדן: ד”עו

 26 וישכעו תודבועו םידבועו םיגיצנו תוגיצנ לע ףסכ איצומ התא ,הזה רבדה

 27 ןכ ינא .ץוחבמ זהת א לי ואיבי אלו םהב טולשל תלוכיה תא ךל היהת םג

 28 רשל דיגיו רשלא ובשי ,תאהז צהעומהמפה  אבוישל וקה אקוודש שבוח
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 1 םיפקשמש, ריעה תא םיפקשמש יםשנאה הלא ,נולש םיצלמומה הלא

 2 םמצע יןבל םניב תורפש ועש הפ םשינאש ,תיבה תעויס כל תא טעמכ

 3ם מצע ןבילם נבי שוע ,ןוריו איג ,בל רבו ינור ,היצילאוקו היציזופוא

 4 בשוח ינא ,תדמעומ וא דמעומ ,גיצנ איבהל ,דמעומ אביהלי דכ תורשפ

 5 לופסל הסני רשה םא ,ןכו ,עיגהל ךרטצנ םא ונתוא קזחי קר קוידב זהש

 6לא  םה םא ולש םידמעומה תא לוספל םילוכי ונחנא םג ףוסב ונתוא

 7 .ריעה גוצייל ומיאתי

 8  .עיגהל םיצור ונחנאש המל קוידב עיגמ התאו םירש לוועדת עיגת זאו מר שמוליק גריידי:

 9 ,תיתדה הצעומב הרוק המ תעדל ףוס ףוס יתיסינ תוחפל לבא ,להיות כולי ד עידן למדן:”עו

 10 ל, גם הקול שתויתד םישנ םג ,םישנ ףוס ףוס ויהי ןכו ,םש גיצנ יל היהיש

 11 הזמ יכרעחשוב ו רתוי רבד ןיא .תיתדה הצעומה ךותב עמשיי תויתד םישנ

 12 .יתעדל

 13 .ךל חיטבמ ינא ,השיא סינכא ינא םג ,גאדת לא ,השיא סינכא ינא םג ליק גריידי:מר שמו

 14 .השיא סינכא ינא םג

 15 .סיימתי ד עידן למדן:”עו

 16  .םישנ דגנ אל ינא מר שמוליק גריידי:

 17 תייה םא חמש יתייה ינא ,8 חלשנ ונחנא ,קילומש ,הככ עיצמ ינאש המ י:מר יעקב קורצק

 18 ינא ,יואר רוחב אוה ,םויה ודיברתי איתני א ?רדסב אטשחים יח תא םש

 19 םאש רמוא ינא לבא .רשה לש גיצנה אוהש וישכע ותוא דיגת םא חמשא

 20 ,אטשח םייח היהי הז

 21  .ךלש םיצלמומה לש היעיברב ותוא םישת מר שמוליק גריידי:

 22  ?ותוא םש אל התא המל .הכול הזו ותוא םישל הצרי רשה מר יעקב קורצקי:

 23  .ךלש םיצלמומב ותוא םישת מר שמוליק גריידי:

 24 ?יואר אל אוה המ מר יעקב קורצקי:

 25 ?ימ גריידי:מר שמוליק 

 26 .ותוא םישת ,ךלש 2 'סמ היה אוה עקב קורצקי:מר י

 27  .ילש 2 'סמ תייה םג התא ?ימ :מר שמוליק גריידי

 28 .הנש 15 ינפל יתייה ר יעקב קורצקי:מ
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 1  .ונתוא תחכש ,ןכ םג םירבד הברה תחטבהו מר שמוליק גריידי:

 2  .חמשא ינא העצהה תא ולבקת םא ,עיצמ הככ ינא מר יעקב קורצקי:

 3 .רדסב .רופיסהמ דרוי התא םואתפ ,תחכש שמוליק גריידי: מר

 4 דבכמ ינא ?םיישיא םיעטק הלאכל סנכיהל המל .קילומש ,יטנוולר אל מר יעקב קורצקי:

 5 .ךתוא דבכמ ינא ,ינממ רגובמ רתוי התא .ךתוא

 6  ,בקעי ,בקעי מר שמוליק גריידי:

 7 ,הככ עיצמ ינא ,הצור אל התא .ךלש העדה תא דבכמ ינא צקי:מר יעקב קור

 8  .תישעו רומשת ךיתפש אצומ ליק גריידי:ומר שמ

 9 .חותפ ריאשנו 8 מר יעקב קורצקי:

 10 .הבוט השוע אל התא ,ריאשת :מר שמוליק גריידי

 11  .הבוט ךל השוע אל ינא מר יעקב קורצקי:

 12 .הצור התאש ימ תא תונמל לוכי התא ?והשימל הבוט השוע התא מר שמוליק גריידי:

 13 .ותוא םישת ךלש םדא ןב םוקמב ,ךלש היעיברב ותוא םישל לוכי התא

 14 .ולש היעיברב ותוא םש אוה :תודג ןורי רמ

 15  .ךלש םיצלמומב ,םישת ךלש היעיברב שמוליק גריידי: מר

 16 )מדברים ביחד(

 17 ןורי ,ןמרפוק הבוהא ,ןשוש ןב דעלא :הככ הז העירייה יגיצנ תעברא ר אבי גרובר:מ

 18 ינור ,סוקניפ יפיצ ,ץפח זרא :רשה ידמעומ העברא .ןמקנש יפיצו ץיברוה

 19 ןכ ונחנא ,תיתד הצעומ גיצנ םיצילממ אל ונחנא .ילאלצב לאומשו קרמ

 20 דבכמש םיאתמו יואר דמעומ וב הארנ ונחנא המש היהי אטשח םייח םא

 21  .רבע .םיענמנ ןיא .1 ?דגנ ימ .16 ?דעב ימ .ריעה תא

 22 

 יגיצנ תעברא - ןורשה תמר תיתדה הצעומל ריעה תצעומ יגיצנ יונימ  טה:החל

 י דמועמ רבעהא .ןמקנש יפיצו הורביץ ןורי ,ןמרפוק הבוהא ,ןשוש ןב דעלא :עירייהה 

נציג  לע אלי. המועצה לא ממליצהבצל קוס, רוני מרק ושמואלהשר: ארז חפץ, ציפי פינ

חיים  מרת את ות למננעוניייה מיחדיו תהוסיעת ל . ככתמועצה דתי

 ירהע תצעומ ,שרוןה ית רמתתהד למועצה מטעמה נציגכ אטחש

 הרבע הטלחהה .ריעה תא דבכמש םיאתמו יואר דמעומ וב הארת
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  .דגנ עיבצה 1 ,דעב ועיבצה 16 .תולוק בורב

 1 

 2  ?הבישיה תא ךיראהל דעב ימ מר אבי גרובר:

 3 ?םיבייח מר גיא קלנר:

 4  .רוגסת .אל ,אל ,אל דברת וייזר: ’גב

 5  .7 ?דגנ ימ .6 ?הבישיה תא ךיראהל דעב ימ מר אבי גרובר:

 6 ביחד( )מדברים

 7 .דחא ףא ?הבישיה תא ךיראהל דגנ ימ .7 ?הבישיה תא ךישמהל דעב ימ ר אבי גרובר:מ

 8  שיבה ממשיכה.יהללה, אי ?ענמנ ימ

 9 (הק)הפס

 10 

 11 

 12 

 13  סטאטוס עדכון –השרון מנכ"לית עיריית רמת  24.5.2020. שאילתא של רוני בלקין 14

 14 

 15 .ינור השקבב .ןיקלב ינור לש אתליאש ,םויה רדסל 14 ףיעס מר אבי גרובר:

 16 הז יכ םינוקית המכ ןאכ סינכא ינאו רצק הז תא תושעל הסנא ינא .בוט מר רוני בלקין:

 17 אשונב הייתה אתליאשה .זאמ ורק םירבד המשכ ךכ יצחו שדוח לעמ רבכ

 18  .ןורשה תמר תייריע תיל"כנמ וא ל"כנמ סטאטוס לש

 19 לש האילמ תבישי המייקתה 17.5-ב ,דחא .הירוטסיהב םירבד השולש 

 20 וא הדיקפת תא המייס ילריש םאה יבגל המש לאש איגו ריעה תצעומ

 21  .הלחמ תשפוחב תאצמנ העירייה תיל"כנמש ןכדע ריעה שארו ,הכישממ

 22 לש ךילה םייקתמ ,םישפחמ היבגל העידי יהשוזיא המסרפתה ישיש םויב 

 23 תודמעומה העידיב בותכ היהש המ יפל תוחפלו .דיקפתל דמעומ רותיא

 24 ,תומש ינש ויה לודגב .העירייה ש"מעוי י"ע הלספנ הניחבל הגצוהש ימ לש

 25 םתוא יתלאש זאש תולאשה .םש ועיפוה ומסרופש תובתכב ירה תומשה

 26 ,תקיודמ אל התהיי ריעה תצעומ תאילמל ריעה שאר לש הבושתה םאה
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 1 פורמאלית תאצוי ילריש םאה .הדיקפת תא המייס ילריש םצעב ירק

 2 תיל"כנמכ הלש דיקפתה םויס לע םכוס תישעמ לבא הלחמ תשפוחל

 3 םיפילחמ תיל"כנמ וא ל"כנמ רותיא ךילהת םייקתה םאה ?העירייה

 4 תמדוקה נולש האילמב ןכמ רחאל ויה םצעבש ריכזמי נא ?ראפ ילרישל

 5 רחלאו םרו הנימ היה ,םוקמ יאלממכ תושמ ינשו לעוה םעפ דוע םצעב

 6 ןכ םאא אל ותודמעומ הרשאו אל םצעבש ללגב דרוהש ץרווש ןרע ןכמ

 7 ה.זב שמתשהל אשל יףדעהר יעה שארש הלאכ והים יאתנה

 8 לש תודמעומה תא תלסופש תעד תווח איצוה העירייה לש ש"מעויה םאה 

 9 תינוציח תעד תווח הלבקתה םאה ?בתכב וא הפ לעב וגצוהש םידמעומה

 10 ?העירייה י"ע התשענ תינוציחה תעדה תווח ןומימ םאהו

 11 ונחנא הכול ךסב ,ןשוימו ןשי תצק הזה קסעה תמאב ונלוכל ריכזמ ינא 

 12 בבס ללגב רתוי תבכרומ התייהנ תולהנתההש תבכרומ הפוקתב םיאצמנ

 13 ריעה שאר וליפא םירבדהמ קלח ,וילא םיסנכנ ונחנאש הנורוקה לש 'ב

 14 תא םיללכתמש םוקמ אלממ אלו ל"כנמ אל ונל ןיאו תוליעפה יבגל בתוכ

 15 .והז .לודג ךכ לכ ףוגב אירב אל בצמ הזש בשוח ינא ,העירייה לש תוליעפה

 16 ןמז לכ .הלחמ תשפוחב תאצמנ ראפ ילריש ,זא יתינעש המ ךל הנעא ינא מר אבי גרובר:

 17  .אשונב ביחרהל הנווכ יל ןיא בצמה הזש

 18 .האירב היהתש הל לחאנ .האירב היהתש מר רוני בלקין:

 19 .דיקפתל הרזחו המלחה הל לחאנ דות:מר ירון ג

 20  .ירמגל מר אבי גרובר:

 21 ?הבושתה המ מדן:ד עידן ל”עו

 22 הריהמ המלחה הל ונלאיחאז  ,הלחמ תשפוחב תאצמנ ראפ ילרישש מר רוני בלקין:

 23  .הדיקפתל הרזחו

 24 

 25 תחבורה על החניה בסוקולוב תקיום החלטת ועד 28.6.2020. שאילתא של ירון גדות 15

 26 

 27 הינחה לע הרובחת תדעו תטלחה םויק תודג ןורי לילתא שאש 15 ףיעס ר:מר אבי גרוב

 28  .בולוקוסב
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 1 30.10.19 ךיראתב .בולוקוסב הינחה לע הרובחת תדעו תטלחה םויק .בוט מר ירון גדות:

 2 בולוקוס תובוחרב הינחה תלבגה לע הטלחה הרובחתה תדעו הלביק

 3ר ופשי ,בוחרה בצמ רופישל איבהל הטלחהה תרטמ .םייתעשל ןיקשיסוא

 4 .רוביצה ברקב םג הכימת הייתה הטלחהלו תוינהח בצמ

 5 בולוקוס 'חר בצמ ךישמה הנורחאה הנשה ךלהמבש םיאור ונחנא 

 6 יבשות לש שואי םיאור ונחנא הנורחאל .הנורוקה ללגב קר אלו רדרדתהל

 7 ,יבא ,עדוי ינא .םבצממ העירייה תומלעתה בקע םיקסעה ילעבו םוקמה

 8 אלה ז לבא ישיש םויב בולוקוסב םינצילה תא היהש דיגהל הצור התאש

 9 .אתליאשל יטנוולר

 10  ?ילש רבודה התא וישכע גרובר:מר אבי 

 11 ?המ מר ירון גדות:

 12 ?ילש רבודה וישכע התא מר אבי גרובר:

 13 ,עצובת יתמ איה אתליאשה .תצק ךתוא ריכמ ינא מר ירון גדות:

 14 .גשומ ךל ןיא .גשומ ךל ןיא מר אבי גרובר:

 15 .הלטבתה הטלחהה םאהו הטלחהה עצובת יתמ :מר ירון גדות

 16 םייתעשל הינחל םירוזא רשאל הטלחה העונתה תדעו האישר 23.6-ב מר אבי גרובר:

 17 לש ינהחב םימייקמ ונחנא עגרכ .בולוקוסב ןהו ןיקשיסואב ןה דבלב

 18 .תשרדנה הפיכאה עוציבל םייגולונכטה םיעצמאה

 19 ?הרקי הז יתמ יפצ שי .ךשמה תלאש ן גדות:מר ירו

 20 .רשפאש רהמ יכה מר אבי גרובר:

 21 ?ךיא מר ירון גדות:

 22 .רשפאש רהמ יכה מר אבי גרובר:

 23 .בוט .רשפאש רהמ יכה מר ירון גדות:

 24 ,תיטפשמ הרודצורפ שי .תועצה תלבקל הפ תאצל ךירצ מר אבי גרובר:

 25 .הנש יצח ,הנש יפצ שי םא לאוש ינא .עדוי ינא מר ירון גדות:

 26  ,םיצור ונחנא לבא מר אבי גרובר:

 27  ?ךשמה תלאש לואשל לוכי ינא ד עידן למדן:”עו

 28 .םידקתמ דחפמ ינא מר אבי גרובר:
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 1 הטלחהה םא עלא יוד ינא טושפ זא הלע הזש תויה ,אל .ןטק םידקת הז ד עידן למדן:”עו

 2 ,אל וא ןיקשיסוא לע םג הייתה

 3 .ןכ יתרמא .ןכ מר אבי גרובר:

 4 ,ןיקשיסואמ המוד הינפ יתלביק יכ ידן למדן:ד ע”עו

 5 הז ,יכדרמ 'חר דעו ערוזה בוחרמ יברעמה דצב הז תא ונעבק ןיקשיסואב מר אבי גרובר:

 6 הז .למרכה דע ןמציומ יברעמה דצב ןכ םג בולוקוסב .ןיקשיסואב היהי

 7 ונחנא םהבש םימחתמה ינש הז .תוליעפה לשו הינחה לש יזכרמה עטקה

 8 .תושעל םיניינועמ

 9  .ןיקשיסואב םג איה הבושתה זא ד עידן למדן:”עו

 10 23.6-ב רמוא ינא םעפ דוע .תאזה הפיכאה תא תונתונש תורבח המכ שי בר:מר אבי גרו

 11 שי ,הביטחון ףגא שאר ,יבוק .העונתה בוועדת תאזכ הטלחה ונלביק רבכ

 12 הז תא תונתונש תורחא תורבח לומ םיקדוב ונחנא ,הלאכ םיפוג המכ

 13  .הז תאם דקל רהמ רתויש המכ םיניינועמ ונחנא .תורחא תויושרב

 14 לשמל תונמדזה תאז ,םישנא זכרמב המש םיבשוי ,זכרמ הפ םיקמ התא 

 15 הדובע תאז ,תבשל םילוכיש תולבגומ ואכות נ עליב םישנא איבהל תרדהנ

 16 תכרעמ שי ,םם עוקביה ,םש תבשל םילוכי םה זא אסיכ לע רדח ךותב

 17 םשעתיי םא .ותוא תמלצמ ,סנכנ בכרה יתמ קוידב האורש תבשחוממ

 18 תא היהת תזאה הרוצב .ח"ודה תא לבקמ אוה םש ןיידע בכרה ירחא

 19 ילעב םע ונרביד ,התוא תוארל דואמ םיצור ונחנא .תאזה הפולחתה

 20 ,תאזה הטלחהה תא םימדקמ .ההז ןהעניי ךותב דואמ םה ,םיקסעה

 21 .המידק .הרקת אל איהש הביס םוש ןיא ,הרקת איהש םיצור

 22 שניבזה  תא תושעלמנענו מנ המל ,תאזה הבישיב יתייה אלו תויה י בלקין:מר רונ

 23 ?דחא דצב קר המל ?םידדצה

 24 םישנא שי ,םייתעשל בוחרה תא ירמגל תושעל .דחא דצב ליחתנ אוב מר אבי גרובר:

 25 .םייתעשמ רתוי תצקל םיאב םימעפלש

 26 ,ןיידע לבא תומוקמ ןומהב הרוק הז ,רדסב מר רוני בלקין:

 27  .טולייפ הז :בירש יחצ ר"ד

 28 אל ונחנא .דחוימ והשמ והשזיאל הז תא ושע הז תא ושעש תויושרה בורב מר אבי גרובר:
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 1 םינתונ ונחנא .םיידדצה תרחובוהך ותל תוינחה לכ תא ףוחדל םיצור

 2 .תאזה הריהמה הפולחתה לכל תובוחרה ךותב תמיוסמ תינסשהי מחוזיא

 3 םיידדצה תרחובול תשלכוה הארנ ,תירטסיה החלצה היהי הזש הארנ םא

 4 הרוצב תומלצמה תא ןווכל זאת אומרת ,םיעטקמ ףיוסהל ,ןפוא ותואב

 5  .לקה קלחה רבכ הז ,זה וא המלצמה זיא ילוא ףיסוהל ,תאזכ

 6 הארנם א זא ,השק רתוי תצקה קלחה אוה וישכע םישוע ונחנאש המ 

 7 לבבורזל למרכ ןיבש עטקה תא םג ףיסוהל בולוקוסב םיצורש הז ירחא

 8 חקינ ואוב ונרמא .הזכ יונשי לכ וא הז תא ןכדעמ ינא רהמ תיסחי זא

 9  .בוחרה לע םהלש הכלשהה תא הארנ ,םיעטקמ ינש הזיא

 10 .רדסב לבא .םכמ ילקידר רתוי תצק הארנכ ינא בלקין:מר רוני 

 11 רתוי הברה לע עיפשמ הז ןכל בזווית ןה תוינחה יברעמה דצה ,הארת מר אבי גרובר:

 12 .תוינח רתויה לע ונכלה .יחרזמה דצב רשאמ תוינח

 13 .ןיקשיסואב םג מדן:ד עידן ל”עו

 14זאת  ,בזווית תוינח םע אוה יברעמה דצה בולוקוסב םג ,ןיקשסואב םג מר אבי גרובר:

 15 .הריהמ הפולחת התוא תא שי ןהבש תוינח רתוי הברה ונעציב אומרת

 16נחנו א .תומאתהה תא השענ דבוע הזש ,ךלוה הזש הארנ ,היהיש לככ

 17  ,אל ונחנא ,תושעלרוצים 

 18 הצור התאז א .תושעל םיחילצמ אל םה ,דחא דצ תושעל םדוק םהל ןת מר ירון גדות:

 19 ?םידדצ ינש

 20 .הז תא השענ ,גאל תדא גרובר:מר אבי 

 21 .םהילע השקת לא .טאל טאל מר ירון גדות:

 22 .ךתוכזב אלו גרובר:מר אבי 

 23 

 24 ישיבות המועצהפומביות  5.7.2020. שאילתא של ירון גדות 16

 25 

 26  .הצעומה תובישי תויבמופ תודג ןורי לש אתליאש 16 ףיעס ר:מר אבי גרוב

 27 תומייקתמ ץרמ שדוחמ הנורוקה תפוקתב .הצעומה תובישי תויבמופ מר ירון גדות:

 28 תופתתשה אללו ,םויהמ ץוח ,הזדיונים הה רדחל ץוחמ הצעומה תובישי
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 1 תויבשית אזה תעב ומייק תורחאם ירעב תורחא תוצעומ .םיאנותיעו להק

 2  .םיבושת תוחכונ םע םירוגס ווחים אתפ םיזוראב הצעומ

 3 ומיכסה םא אאל תוחותפ םייתלדב הצעומ תשיבי בייחמ קוחה יתנבהל 

 4 יתאבה אל לבא ,קוחה ןושל ןלהל .ןכ תושעל אלש הצעומה ירבח בור

 5 תא םייקל הבוחש בותכ לודגב לבא ,אורקל חילצמ אל ינא זא םייפקשמ

 6 .תוחותפ םייתלדב עירייהה תוצעומ

 7 ירבח בורמ רושיא לבקתהו שקבתה אל עודמ :העירייה שארל תולאשה 

 8 לכ ינפל הלבקתה השקבה םאה ?להק אלל םינוידה תא םייקל הצעומה

 9 זוחא 75 תמכסה הלבקתה הצעומ תבישי לכ ינפל םאה ,הצעומ תבישי

 10 ?תאז ורשיאש הצעומה ירבח ויה ימו ?להק אלל הבישיל הצעומה ירבחמ

 11 להקה יתנוהכ תונש לכ ךרואל .רוביצל תורדושמו תומלוצמ תובישיה מר אבי גרובר:

 12 תסינכ עגרכ תענומש הדיחיה הביסה .תובישיה רדחל ישפוח ןפואב סנכנ

 13 בוש סנכוי להקה קספיי הזה בצמהש עגרב .הנורוקה תולבגה איה להק

 14  .תובישיה רדחל

 15 

 16 חלקות קבר אזרחיות  28.6.2020. שאילתא של צחי שריב 17

 17 

 18 .תויחרזא רבק תוקלח יחצ לש אתליאש 17 ףיעס מר אבי גרובר:

 19 תמקומש תיחרזאה הקלחלו השרומב ןימלעה תיבל תעגונ ילש אתליאשה ר צחי שריב:”ד

 20 לכל רושק אל ינא .ןדיע ,תובר םינש הזב םילפטמ םישנאש עדוי ינא ,וב

 21 תיתדה הצעומה עקרב ,הטושפ הלאש לואשל יתיצר קר .הזה רבדה

 22ה מכ םש םינתונ םה םהלש רתאה י"פע .השרומב ןימלעה תיב תא הליעפמ

 23 םימיבו .םיפירעת םש שיו םייחב רבק תוקלח שוכרל רשפאש םיתוריש

 24 יןב םיקמ אוהו השרומב ןימלעה תיב תבחרהל ןלבק האיבמ רייההעי לוא

 25 תוקלח ,תומוקמ 335 ויהי הבש ןימלעה תיב ןופצב תיחרזא הקלח רתיה

 26  .תומוק יתשב ןוראל םיאתמש הזכ בחר חתפב רבק

 27 יבגל תיתדה הצעומה י"ע םינתינש הלא ומכ םיתוריש םאה ילש הלאשהו 

 28 רמולכ .תויחרזאה תוקלחה יבגל םג םינתינ תויתרוסמה תוקלחה
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 1 ןימלעה תיבב םייחב תיחרזא רבק תקלח שוכרלר שפא םאה תיפיצפס

 2  .תיסכודותרוא הקחל יבגלה ז תא תושעל רשפאש ומכ השרומ

 3 ?רבדמ האת תיחרזאה הקלחה לע ,הקלחה לע רבדמ התא מר ירון גדות:

 4 תיבב תיחרזא רבק תקלח םישכור יממ ןכ םאו ?תיחרזאל החלקה הע ר צחי שריב:”ד

 5  .הלוע הז המכו השרומב ןימלעה

 6 .יל וביתכה המו וקדב המ עדוי ינא .הזב אצמתמ תוחפ ינא םעפ דוע מר אבי גרובר:

 7 לבא ,םישדוח תחקל ךירצ הז המל לא יודע ינא ,םיבורקה םישדוחב

 8 תיב לש תיחרזאה הקלחה לועפתל רדוסמ זרכמ אצי םיבורקה םישדוחב

 9 .םינתינה םיתורישה לש םיטרפה לכ ורדסוי ותסגרמב השרומב תורבקה

 10  .ריחמ ןיידע עבקנ אל .רבק תקלח שוכרל ןתינ אל עגרכ ךכיפל

 11  ?רשפא יא םיסכודותרואל םג ר צחי שריב:”ד

 12 )מדברים ביחד(

 13 ,תא תונקל לוכי התא זא רבקנ גוזה ינבמ דחא םאש יתנבה ינא מר אבי גרובר:

 14 זא ילש םירוהל אמגודל םתס ידיתע וישכע תונקל הצור ינא םא לבא כן, מר ירון גדות:

 15  .אי אפשר

 16  .עדוי תוחפ ינאש הדומ יאנ מר אבי גרובר:

 17  .רבעב היה .םינתונ אל םה עגרכ מר ירון גדות:

 18 ללגב יסכודותרואה ןימלעה תיבב םג ירשפא יתלב הז םויה יתעידי בטימל ד עידן למדן:”עו

 19 ,המצע הבחרהב םינש הברה בוכיע היהש

 20 רבקנ םא םייגוזה םירבקב ,םא הז תונקל רשפאש ידיחיה רבדה יתעדל קין:מר רוני בל

 21 ידכ ךייחב ךדועב לעמש המוקה תא תונקל לוכי התא גוזה ינבמ והשימ

 22 ,םוהי הלותב הקלח תנוקל רשפא יא לבא .ספתי אל הזש

 23ין א ת.יסכודותרואה ם ברמהג םירבק קיפסמ םויה ךל ןיאש ללגב ,ןוכנ :ד עידן למדן”עו

 24  .םירבק קיפסמלך 

 25 תלבקמ ןורשה תמר תייריע םאה רמוא הז המ יתנבהש חוטב אל ינא ,יבגל מר אבי גרובר:

 26  ,לבא דיגהל לוכי ינא .עקרקב שומישל הצעומהמ והשלכ יפסכ רזחה

 27  .יתארק אל דועש ךשמה תלאש תאז ר צחי שריב:”ד

 28 ?שארמ התוא תנכה מר אבי גרובר:
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 1  .רורב ר צחי שריב:”ד

 2 ?הלאש דוע ךל שי ,יחצ ןכ :מר אבי גרובר

 3 .עקרקה תא םירישכמ ונחנא .ןכ ריב:ר צחי ש”ד

 4 ?ונחנא הז ימ גרובר:מר אבי 

 5 תוקלחה תא םש רישכמ העירייה םעטמ ןלבקו זרכמב אצי הסדנה להנימ ר צחי שריב:”ד

 6 לכ תא השוע ,םירוחה תא ריאשמו םינוטבה תא המש םשו הלאה

 7 םיבוג םהו תיתדה הצעומל תוחתפמה תא םינתונ ןכמ רחאלו .תיתשתה

 8 םהש הזה ףסכהמ והשמ םא הלאשה .הזכ םוקמ לכ לע םילקש יפלא

 9 לש ,ונלש המדא תקלח תלבקמ תיתדה הצעומה .לעירייה רזוח םיבוג

 10 אלי נא הב ונעקשהש ןוטב םע ,םר עם קבריבכ הנכומ ,ןורשה תמר תיריע

 11 ,עדוי

 12  .תיתדה הצעומה וילע המליש איהש מר אבי גרובר:

 13 .הז לע ומליש םא לאוש ינאש המ הז זא צחי שריב:ר ”ד

 14 םהמ ,₪ מיליון 6 ןימלעה תיב חותיפב העקשה היה םייתנש ינפל ,הככ זא מר אבי גרובר:

 15  ,םיעצבמ ונחנא עגרכ .תיתדה הצעומה ןומימב ₪ מיליון 2,5

 16  .םואתפ םינורחא םירבק םע ונעקתנש זא היה הז :לב מר רמי בר

 17 ךותמ ןמוממ הזה ףסכהש ₪ מיליון 5,2 לש ףקיהב בלש עצובמ עגרכו מר אבי גרובר:

 18  .תיתדה הצעומה

 19 ?יחרזאה עטקהו .ןיוצמ .יקוא יב:ר צחי שר”ד

 20  .ץופישה לכל ףסכה תא ונתנ םה יתעדל גרובר: מר אבי

 21 ,ןיב הנחבא ריכמ אל ינא ילצא דובר:

 22 .הנתנ תיתדה הצעומהש ףסכה ךותמ אוה וישכע זרכמה לכ יתעידי בטימל אבי גרובר: מר

 23 היהת תאזו תדוכסיותרותהיה א וז 3-ו 1 תוקלחה יתש ןיב החרצה זא ר צחי שריב:”ד

 24 ,תמדוקה הבישיב ונישעש ומכ תיחרזא

 25 ,תיפסכ תולעהבדלי  םע אל הז מר אבי גרובר:

 26 .תיתדה הצעומה י"ע תונמוממ ןהיתש חי שריב:ר צ”ד

 27וך תממומן  ולוכש ₪ ליוןמי 5.2 לש ףקיהב זרכמ עגרכ שיש י יודענא מר אבי גרובר:

 28  .תיתדה הצעומה לש םיכספ
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 1 תומוקמב םג לפטל תוביוחמ תויתדה תוצעומה .ןכ איה הבושתה מר רוני בלקין:

 2 תומיוסמ תויריע שיש ךל עדת ,שי םלוא ,םרב .תויחרזא תוקלח וטילחהש

 3 הכול תא םגו חותיפה תא םג םישוע ,הכול תא תויטרפ תורבחל וריבעהש

 4 .הזה שאר באכה לכ תא ךמצעמ דירומ התאו

 5 תא לבקי אוהו יחרזאה ןימלעה תיבל ליעפמ זרכמ אצי הקלח רובעש חנינ ר צחי שריב:”ד

 6 הצעומל ףסכ ריזחהל ךרטצי אוה הלאה רבק תוקלח והשמו 300-ה

 7  ,והשכיא וא תיתדה

 8 תא םישוע םהו הכול תאו סקטה תא םישוע םה זא התומע הז םא מר רביד פלד:

 9  .הרובקה תא השוע תיתדה הצעומה ,יתעד יפל הרובקה

 10 .והז .רדסב ,בוט ר צחי שריב:”ד

 11  .ןימלע תיב תלעפהל ןוישירו הרובק ןוש רישיי נטע זיו:’ פרופ

 12 ,רבקיהל הצורש בשותל ףסכ תולעל רומא אל הז לודגב מר ירון גדות:

 13 ,בשות אל אוה םא .םניחב רבקנ אוה זא ןורשה תמר בשות אוה םא ד:מר רביד פל

 14 תושוע םצעב ןה תושוע ןהש המ םג הלאה תולהנמה תורבחהש ךל עד בלקין: מר רוני

 15 ,םילקש 8,000-ב הפשמ ימואל חוטיב ירה ,היבג

 16 .ינשה לע אל ,ןושארה רטפנה לע קר מר רביד פלד:

 17 טילחהל הלוכי איה .רבקיהל הצורש יממ ףסכ הבוג אל הליעפמה הרבחה ת:מר ירון גדו

 18 לכ וא הרטסקא סקט תושעל וא רבק ומצעל רומשל הצור והשימ םאש

 19 תיחרזא רבקנש ימ לודגב לבא .םיפסכ תובגל הז זא הלאכ םירבד ינימ

 20 ,ףסכ תלבקמ התומעה ,ףסכ תלבקמ .הנידמה ןובשח לע זוחא האמ םניח

 21 .לבא ןורשה תמר בשות אוה םא קר מר רביד פלד:

 22 קר תויהל רומא ,ןכ לבא ,ריעה תצעומב הטלחהה תאזש איה תמאה .ןכ ון גדות:מר יר

 23  .ןורשה תמר בשות

 24 .הלש בשותל גואדל הכירצ ריע לכ מר רביד פלד:

 25 תמרמ .המש רבקיהל לוכי התא ,תיחרזא הקלח שי לשמלסבא ר פכב ן גדות:מר ירו

 26 תיב ןיאש ללגב לקש םיפלא 10 םימלשמ ,םש םירבקנ םיכלוה שרוןה

 27 .ןורשה תמרב יחרזא תורבק

 28 ,לקש םיפלא 10-מ רתוי הברה הזש בשוח ינא מר רביד פלד:
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 1 .כול להיותי מר ירון גדות:

 2 .הלעמו 30-ל בורק הז לבא מר רביד פלד:

 3 .םיפלא 10 ,אל ,אל גדות:מר ירון 

 4 

 5 

 6 

 7 לום ישיבות מועצהישדרוג מערך צ 10.6.2020. הצעה לסדר של ירון גדות 18

 8 

 9  ?18 ףיעס תא תדרוהש ןיבמ ינא רובר:גמר אבי 

 10 ?םוליצה לע מר ירון גדות:

 11 .ןכ גרובר: מר אבי

 12 .םוליצה רדסב ךלוה הז םייתניב ,ותוא יתדרוה מר ירון גדות:

 13 .ןמזב ךילא בבותסי אוהש יאנתב לבא .הדות רובר:מר אבי ג

 14 תא ריאשמ התא םא הזה ףיעסה תא הלעמ אל ינאש בייחתהל ןכומ ינא מר ירון גדות:

 15  .הנורוקה ףוסב םג ,האלהו וישכעמ הככ תאזה המלצמה

 16 

 17 

 18 

 .תודג ןורי ידי לע הרסוה 0202.6.01 תודג ןורי לש רדסל העצהה  החלטה:
 

 19 

 20 חריגות בניה לחברי ועדת תכנון ובניה 10.6.2020של ירון גדות  . הצעה לסדר19

 21 

 22  .19ף יעס מר אבי גרובר:

 23 ?וישכע הז ,הינב תוגירח הצעומה תבישיב םויה רדסל העצה ון גדות:מר יר

 24 .ןכ מר אבי גרובר:

 25 העצה תולעהל ןווכתמ יננה .הינבהו ןונכתה תדעו ירבחל הינב תוגירח מר ירון גדות:

 26ינם הש הצעומ ירבחלש ךכ לע םו פרסומילע הנורחאל לקמן:דכ רדסל

 27 תוגירח שי הינבו ןונכתל הנשמה תדעו ירבחו הינבהו ןונכתה תדעו חברי

 28 .הינב



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 127 

 1 ,ם החזירע ףרגילופה ומכ טעמכ ,ונלוכ לש םייפכ ןויקינ לע לצ ליטמ רבדה 

 2 לכמ תשרדנה תישיא אמגודמ ךפיהה יטה והינוחס ץחל יעצמא רשפאמ

 3 .רוביצ גיצנ

 4 התוא שיגמל כן אני עו העבצה אלל םויה רדסמ הרסוה ךכל רשקהב העצה 

 5 יתשגהש אתליאשב .תונורחאה תויוחתפתהאם לתהב תפסותם ע בוש

 6 םרוג םוש י"ע הבושת הנתינ אל הצישיבת המועב שדוח לעמ ינפל אשונב

 7 .ונלוכ לע הננעה תא ריאשמש יעוצקמ

 8 שקיב יחצ" תמדוקה הבישיה לוקוטורפמ טטצמ ינאו ןעט ריעה שאר 

 9 ינפל הינבו ןונכתל הנשמ תדעו תבישיב .לוקוטורפב הז תא שי ."תונעל

 10 םליצ בירש יחצ הדעוה ר"וי רשאכ שיבמ עוריא שחרתה יצחו םייעובש

 11 ריעה שאר ןגסו הדעוה רבח ,ךפיהלו יקצרוק בקעי ריעהש אר ןגס תא

 12 ןכמ רחאלש הבישיב .םירומח םירבד וב חיטהו הדעוה ר"וי תא םליצ

 13  .הלטוב איהו הבישיה תא הדעוה ירבח ורימחה

 14 תותשרב ואטבתה םימיוסמ הדעו ירבח ,לכ אל ,ואטבתה הדעוה ירבח לכ 

 15 רשאכ םיבשות לש הינב תוגירח לע עיבצהל םאובב תוחונ יא םהל םרגנש

 16 הצעומ ירבח לש תויואטבהת הז .ותיבב תוגירח שי הדעוה רו"יל

 17  .תותשרב

 18 הצעומ רבחחד, כל א ן:מקלדכ טילחהל ןכ םא תשקבתמ ריעה תצעומ 

 19 הינב תוגירחש לו יש עדוי וניאש ריהצי הינבהו ןונכתה לוועדת ךיישה

 20 .ותולעבב םינבמב

 21 בייחתי הינב תוגירח ול שיש עודיו עדוי רשא ריין ענב בוועדת רבח ,םייתש 

 22 דעוממ םישדוח 6 דע ךותב םרושיאל האבה וא םריסהל בתכב הרהצהב

 23 .וז הטלחה

 24 ,בירש יחצ הדעוה ר"וי ,שולש 

 25 ?תחא העצהב תועצה המכ מר רביד פלד:

 26 ומוקמבו הדעוה ר"ויכ ודיקפתמ העשוי בירש יחצ הדעוה ר"וי ,שולש מר ירון גדות:

 27  .ותיבב םייוקילה ןוקיתל דע רנלק איג ריעה שאר ןגסו הדעוה רבח הנומי

 28 רוסיא לח יכ רהבוי בירש יחצ ר"דלו יקצרוק בקעי ריעה שאר ןגסל ,עברא 



 04-8666313 י,יגמרת אחב                                                                                                                                               

 12.07.2020ם  מיו 18מס'  ן ייהמנ מן יאה  מל  בתישמי לכטיפר

 

 128 

 1  .הינבו ןונכתל הנשמה תדעו תובישיב םלצל

 2 ?וליאכ ךלש העצהה תא ןקתמ וישכע התא מר אבי גרובר:

 3  .אל מר ירון גדות:

 4  ?תרמא המ ורצקי:מר יעקב ק

 5  .ארקת מר ירון גדות:

 6 .הנשיה הסרגה תא שי ונל :דלפ דיבר רמ

 7 .הסאב הזיא ,הנשיה הסרגה ?יקצרוק תא חידמ םג אוהש הנשיה הסרגה אבי גרובר: מר

 8 ר"דלו יקצרוק בקעי ריעה שאר ןגסל םעפ דוע .ןכדועמ אל הארנכ התא מר ירון גדות:

 9 ,הינבו ןונכתל הנשמה תדעו תובישיב םלצל רוסיא לח יכ רהבוי בירש יחצ

 10 ,תחדה לע ריעצת העומ עיבצת בוש תאז ושעיו הדימבו

 11אתה כאילו ו םלצל רוסא םהל זא הזו תמלוצמ תכרעמ תונקל הצור התא מר אבי גרובר:

 12  ?םלצל רתומ

 13 .םלצל רוסא הינבו ןונכתל הנשמה בוועדת ,אל מר ירון גדות:

 14 ינושא הדעוה לש הטלחה תאזש רמא יטפשמה ץעויה ?םימלצמ אל המל י שריב:ר צח”ד

 15  .טילחהל לוכי הנשמה תדעו ר"ויכ

 16 .אל הז ,בוזע .יניצ תצק יתייה ,םתס ,םתס ובר:אבי גרמר 

 17 םימלצמ אלש הטלחה תאז .הנשמה תדעו ר"וי לש הטלחה אל הז ,אל מר ירון גדות:

 18 ,הנשמה בוועדת

 19 .האלה .יניצ תצק יתייה ,םתס רובר:מר אבי ג

 20  ?םלצל רשפא הינבו ןונכתל הנשמה בוועדת ות:מר ירון גד

 21 ?רדסל העצהה תא גיצהל תמייס אבי גרובר: מר

 22 .תומלוצמש תודעו שי  ד מיכה בלום:”עו

 23 .תאזה הדעוה אל ,תודעו שי מר ירון גדות:

 24 .תומלוצמש הינבו ןונכתל תודעו  ד מיכה בלום:”עו

 25 ?סחייתהל הצור והשימ ?גיצהל תמייס ובר:מר אבי גר

 26 .אל דובר:

 27 אל .הרסוה .הדרי העצהה .דעב 1 .דגנ 10 ?העצהה דגנ ימ ?העצהה דעב ימ מר אבי גרובר:

 28  .הלפנ איה ,הדרי
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 1 .לבא הילע ונעבצה תוחפל מר ירון גדות:

 2 ?המ מר אבי גרובר:

 3 .עיבצהל ילב התוא םתרסה הרבעש םעפ .הילע ונעבצה תוחפל מר ירון גדות:

 4 .יקוא בי גרובר:מר א

 5 

  ןונכת תדעו ירבחל הינב תוגירח 0202.6.01 תודג ןורי לש רדסל העצהה  החלטה:

 .דגנ עיבצה 1 ,העצהה תרסה דעב ועיבצה 10 .תולוק בורב םויה רדסמ הרסוה הינבו

 6 

 7 

 8 מינויים לדירקטוריונים  10.6.2020 . הצעה לסדר של ירון גדות20

 9 

 10  .וניםירוטקרידל םייונימצעה לסדר ה מר ירון גדות:

 11  ,הצור התא םא לבא .אבה שדוח הז תא רדסנ ונרמא :גרובר מר אבי

 12 המ דודמל ,קודבל יתיבל אובל ןמזומ הינבה לע חוקיפה קפס רסה ןעמל ד עידן למדן:”עו

 13  .ןמזומ אוה ,הז אל ינא .ול אבש

 14  ,העצהה ומכ הז ,וישכע ינאש רמוא הז זא הז תא רמוא אל ינא םא ,עגר יד פלד:מר רב

 15 רים ביחד()מדב

 16 ?ןוידה תא םילהנמ ונחנא וישכעו רבכ ונעבצה ,ונ החבר' ובר:אבי גר מר

 17 .תמא תנוכמה םע ומכ וליאכ הז זא רמא ןדיע םואתפ ,אל מר רביד פלד:

 18 תמדוקה אתליאשב וא תמדוקה העצהב ,תמדוקה הבישיבש תויה .אל ד עידן למדן:”עו

 19  ,ריעה שאר תינגס

 20 )מדברים ביחד(

 21 .םיבייח אל .הלילב תחאל עיגהל םיבייח אל ,ןדעי :ןורוד לאכימ רמ

 22  .ודיקפת תא השעיש ,ודיקפש את תיל אחד כל ד עידן למדן:”עו

 23 רים ביחד()מדב

 24 .ןאכ םינש הברה אוה ,ןויסינ ןומה ול שי ,ותוא לואשל בייח ינא ,ה'רבח לביא:מר דני 

 25 הרהצהה תא ךירצ תייה המל תעדל הצור תמאב ינא ?הז תא תרמא המל

 26  ?תאזה
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 1 ?המל :עידן למדןד ”עו

 2 .ןכ .דומלל הצור ינא מר דני לביא:

 3  ,םיסנמש והד ןאמ י"ע ךכ רחא בתכיי אלש ידכ ,המל ךל דיגא ינא הנה ד עידן למדן:”עו

 4 ?תונבל תלוכי רבכ המ ,ףתושמ תיבב שנייה המוק רג התא מר אבי גרובר:

 5  .רבד לכב ודיקפת תא השעיש יעוצקמ גרד ד עידן למדן:”עו

 6 .והומכ ריהצמ אל התא המל תניינעמותר ה ילאש ת:ר ירון גדומ

 7 ,אל הז יכ הלאש אל תאז ,אל ד עידן למדן:”עו

 8 .ןורי השקבב .םויה רדסל 20 ףיעס ובר:מר אבי גר

 9 תדוקפל א 249 ףיעס קוחה י"פע .םינוירוטקרידל םייונימ .םויה רדסל 20 מר ירון גדות:

 10 הרבעוהש ,םולב הכימ רמ ,לעירייה יטפשמה ץעויה תעד תווחו תויריעה

 11 ןיב לולכל שי ,שדוחמ רתואולי כבר י ,שודני כחפל הצמועברי החלכל 

 12  .היציזופוא ירבח םג םיינוריעה םינוירוטקרידב הצעומ ירבח

 13 ,ודי לע רקובמה ןוירוטקרידב רבח שמשל לוכי וניא תרוקיבה תדעו ר"וי 

 14 לע ליימב םג עידוה טרופסה תדוגא ןוירוטקרידל ץבושש ןיקלב ינור ןכ לע

 15 .קוחה ררבתה םע דימ םש ותוליעפ םויס

 16 .העניין תא ונרדיס זאמ מר אבי גרובר:

 17 ?המ גדות: מר ירון

 18  .ענייןה תא ונרדיס זאמ מר אבי גרובר:

 19 לעופב היציזופוא גיצנכ דקפתמ ינא תישפוח ןורשה תמרמ יתשירפ םע מר ירון גדות:

 20ו ינאש עידוה ידיירג קילומש רמ ישילש היציזופוא רבח ,ימשר ןפואבו

 21 דגנתמ וניאו םיפסונ תעדווובו םינוירוטקרידב ות חבררוצה להי

 22  .םש ילש םיצובישל

 23 אשונ תא םג רידסהל שי ךשמהב ךא ,םינוירוטקרידל תעגונ העצהה 

 24 אשונ תא רידסהל ךירצ םגש בשוח ינא לבא םדוק היה רבכ הז .תודעוה

 25  .היציזופואל םיגיצנ םע תושרה תודעו

 26 יתוא תונמל :ןמקלדכ טילחהל ןם כא שקבתת ריעה תצעומ ןכ לעו 

 27 יתוא תונמל ,םייתש .ןיקלב ינור רמ םוקמב טרופאגודת הס ןוירוטקרידל

 28 רחא והשימ םוקמב וא דלפ דיבר םוקמב תילכלכה הרבחה ןוירוטקרידל
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 1 שאר יכ בירש יחצ םוקמב "םינורש" ןוירוטקרידל יתוא תונמל .וטילחתש

 2 ןוירוטקרידל ילש יונימל ןכומשאני אמרתי ו .םש תולהי אל לוכיא ל ריעה

 3 תעד תווח יתןי יטפשהמ ץעויהוה דימב תליכלכהחברה ה מקוםב םינווגמ

 4  .רישפא הזש

 5  .2 ?דעב ימ מר אבי גרובר:

 6 .יקוח אל הז מר ירון גדות:

 7 .9 ?דגנ ימ אבי גרובר: מר

 8 .הכימ לש תעדה תווח יפל יקוח אלבל זה א מר ירון גדות:

 9 רדסל תועההצ תא בהוא אל ינא ,וארת .והשמ דיגהל בייק חני רא מר רוני בלקין:

 10 .דימת הז תאומר אי נא .תודג ןורי לש תוילנוסרפה

 11 .הככ הז תא איבמ אוהשכ םיעיבצמ הככ זא ,הז המל לאוש אוה לבא ובר:מר אבי גר

 12 ,רתוי בוהאל הלוכי ריע תצעומ תינורקעה המרבש בשוח ינא וישכע .רדסב מר רוני בלקין:

 13 .בוועדות היציזופואל םלוה גוציי רשפאל תבייח ,הירבחמ ימ תוחפ בוהאל

 14 ,הברה הזו ימצע לע יתחקלש וועדותב םרדסכ עיפוהל לדתשמ תמאב ינא

 15 אל ךיא אלו ןכ ךיא תוארל םיכירצ םתא ןכלו הרירב םכל ןיא לבא

 16 אל ילוא הז המכ דע הנשמ לא הזו .הקספה ילב הזה ךלהמה תא םימסוח

 17 הברה יל שי ןורל יש ךרדה לע ינא דוס אל הז ,םירבדהמ קלח םכל הארנ

 18 .תוגשה

 19 רמא םירבחה דחאש םירבח 15 םע היצילאוק הלחתהב הפ המקוה ,ינור מר אבי גרובר:

 20  .ןוירוטקריד ףאב טעמכ תבשל נייןומע אל אוהש

 21 ?ימ ?הז המ מר ירון גדות:

 22  .ידיירג מר אבי גרובר:

 23 .ינאש יתבשח .יקוא מר ירון גדות:

 24 אוהש הפיא ולש םידיקפתה תא לביקו היצילאוקהמ קלח היה אוהו רובר:אבי ג מר

 25 התאו היציזופוא גיצנ תייה התא ,םעפ דוע ונחנא .היהנש המ היהנ .לביק

 26 םדא ןב אל התאו תויניצר דואמ בוועדות בשוי התא ךמצעב תרמא

 27 דיגהל ךל שיש המ דיגהל עדוי התאו ותוא בברעלו ותוא חורמל רשפאש

 28 תא האור התא תמאבו םש אצמנ התאו היציזופואמ םידחפמ אלו
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 1  ,עדוי התא זא .םירבדה

 2  .ךילא הרידא הכרעה שי מר יעקב קורצקי:

 3 .היציזופוא םושמ חורלב יםסנמ אל ,והשזיא ךותמ חורבל םיסנמ וליאכ גרובר: מר אבי

 4 םימעפל הארמב םג לכתסלה תצקו אובלם דאן בה לוכי גם וישכע ?יקוא

 5וא הו היצילאוקהמ קלח היה אוה .הזה םוקמהמ אב אל הז לבא ,ומצע לע

 6  .השע אוהש המ תעשה א

 7 אבה שדוחל ונחנא זא ,תושעל ליחתמ אוה זא המישר הבאתי מקודם 

 8 םעטמ אצויש והשימ שי תודעוה לכבש ךל דיגהל לוכי ינא .איבנ ונחנא

 9 דחא ףא ,םתיא יתרביד ,ךל רמוא ינא ,חקל הזו ,םוקמ הנפמו היצילאוקה

 10 מאתנו דחא לכ ,היעב ןיא יל ורמא ,היעב ןיא ,אצוי אל ינא רמאו אב אל

 11 ציה. ופוזיאל םוקמ תונפל הדעומ אצוי

 12 לע בושחל רשפאו .קוח י"עפ היציזופואל גיצנ תויהל ךירצ םוקמ לכב :ד עידן למדן”עו

 13  .המכ

 14 .םכיניב ומאתת זא םאתל םכיניב םיצור םתא וישכע מר אבי גרובר:

 15 ,לייזה במ תא יתחלש ינא .יתנבה אל ?םאתל ימם ע מר ירון גדות:

 16 ,ונעבצבל הא ?הככ גהנתמ התא המל .ריעה שאתה לא רא ,ןורי ,ןורי מר יעקב קורצקי:

 17 ,תבוטל יתייה ינא ,ךלש תועצהה תא דיגת התאש דעב יתצבעה .המידק

 18  ?רושק הז המ מר ירון גדות:

 19 יתייה דבל יתייהשכ ,דבל יתייהשכ אלני או היציזופואב רבח יתייה ינא מר אבי גרובר:

 20 היהו ריעה שארל גיצנ היה זא הצובקמ קלח יתייהשכ לבא ?רדסב ,דבל

 21 ונרחב ונחנא ,הדעו לכב ונרבעה היציזופואכ ונחנא .היציזופואל גיצנ

 22 התא הפיא טילחת ,םכיניב ובשת .ונרבעה ונחנאו םיגיצנה תא ונמצעל

 23  .ועידות .ומוקמב אב התא הפיא ,ומוקמב אצוי

 24 ,התא המ ןיבמ אל ינא .ונטלחה ן גדות:מר ירו

 25 .םולכ םתעדוה אל יל מר אבי גרובר:

 26  .ידיירג תא לאשת ,וישכע ותוא לאשת ,םולכ ונעדוה אל ךל :מר ירון גדות

 27  .ךישמת ןורי מר יעקב קורצקי:

 28 תווח בתכש יטפשמ ץעוי שי ,קוחל דוגינב והשמ הפ שי .ןיבמ אל ינא ,אל מר ירון גדות:
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 1  .קוחל דוגינב לעופ התא .תעד

 2 .20 ףיעענו על סבצה מר אבי גרובר:

 3 .הבושתה תא ןיבמ אל ינא .לבא הבושתה תא ןיבמ אל ינא מר ירון גדות:

 4  .ךכ רחא ךל ריבסא ינא מר אבי גרובר:

 5 

  רדסמ הדרוה מינויים לדירקטוריונים 10.6.2020עה לסדר של ירון גדות הצ  החלטה:

 .העצהה דגנ ועיבצה 9 ,רדסל העצהה דעב ועיבצה 2 .תולוק בורב םויה

 6 

 7 

 8 ת ספרפינוי חב"ד מהמשרדים והמקווה ליד בי 8.7.2020הצעה לסדר של ירון גדות  .21

 9 אלון        

 10 

 11 תיב מקווה לידהו םידרשמהמ ד"בח יוניפ ןורשל י םויה רדסל 21 ףיעס מר אבי גרובר:

 12 .ןולא רפס

 13 ירחא רדסל העצה םילעמש ךילהתב רדסב אל המ ןיבהל הצור ינא ,עגר מר ירון גדות:

 14 היציזופוא גיצנ תונמל לש הרק אל הז תורחאה םיכרדה לכבש

 15 .ןוירוטקרידל

 16 .ונעבצהש יפכ ונעבצה ,התלע ךלש העצהה בר:מר אבי גרו

 17 .יטפשמה ץעויה לש תעד תווחל דוגינב מר ירון גדות:

 18 .יטפשמה ץעויה לש הבותכ תעד תווח םוש יתיאר אל ינא ר:מר אבי גרוב

 19 ?תעד תווח שי ,הכימ ?זאת אומרת המ .םלוכל תעד תווח חלש אוה ר ירון גדות:מ

 20 .תעד תווח יתבתכ  ד מיכה בלום:”עו

 21 ,דלפ דיבר וםקמב תויהל ךירצ תודג ןוריש תבתכאתה  רובר:ר אבי גמ

 22 ,יתרמא אל  ד מיכה בלום:”וע

 23 ?תעדה תווחב תבתכ התא הז ,הז םוקמב תויהל ךירצ תודג ןורישו מר אבי גרובר:

 24  ,תויהל ךירצ היציזופואלש יתבתכ .אל  ד מיכה בלום:”עו

 25 ךלש העצהה לבא ,הז ךירצ ינא ?קוחה תא אורקל עדוי אל ינא המ .ןוכנ מר אבי גרובר:

 26 ,הז תא ףיעמ ינא ,הז תא ףיעמ ינא הרמא ךלש העצהה ,הז הכלה אל
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 1  ,ליימב יתחלש ינא ילש העצהה ,אל מר ירון גדות:

 2 העצהה תא גיצהל הצור התא .ןתמו אשמ וישכע ךתיא להנמ אל ינא לבא מר אבי גרובר:

 3 ?הבישיה תא רגוס ינאש וא ךלש האבה

 4  ,המ ךתוא לאוש ינא ,אל :מר ירון גדות

 5 ?ךלש האבה העצהה תא גיצמ התא .וישכע עומישב אל ינא רובר:מר אבי ג

 6 .קמחתמ התא ות:מר ירון גד

 7 ?הבישיה תא רגוס ינאש וא ךלש האבה העצהה תא גיצמ התא מר אבי גרובר:

 8 .מועצת העיר לש הטלחה תאז ב:ר צחי שרי”ד

 9 .היציזופואל גיצנ ךירצש יטפשמה ץעויה לש הטלחהה תאז ,אל מר ירון גדות:

 10 ?הבישיה תא רגוס ינאש וא ךלש האבה העצהה תא גיצמ התא בי גרובר:מר א

 11 )מדברים ביחד(

 12 ?גיצהל הצור התבקשה, אב .ותוא ובזע מר יעקב קורצקי:

 13 וא ךישממ התא .התוא ונדרוה איהש ומכ .העצהה תא תאבה ,העצה שי מר אבי גרובר:

 14 ?אל

 15 ,הזש ליבשב איבהל ךירצ העצה הזיא זא מר ירון גדות:

 16 ?אל וא ךישממ התא י גרובר:מר אב

 17 ?ךירצ העצה הזיא ירון גדות: מר

 18 ?ךישמהל הצור התא .ךישמת מר יעקב קורצקי:

 19 .ףילחמ התא ימ תא עיצהל ילב העצהה וב אתתכת מר רוני בלקין:

 20 ?ףילחמ ינא ימ תא עיצהל ילב ירון גדות:מר 

 21 .ףילחהל מי תא עיצמ אל התא מר רוני בלקין:

 22 ה.ן בעייא מר ירון גדות:

 23 .הזה ןויערל לגרתת מר רוני בלקין:

 24 )מדברים ביחד(

 25 .ךל חרוב םעפ לכ הז מר רוני בלקין:

 26 .יל חרוב אל הז מר ירון גדות:

 27  .חרוב דימת הז י בלקין:מר רונ

 28 ,ינאש ללגב הז .יל חרוב אל הז מר ירון גדות:
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 1 םעפ לכ הז ,האילמב יצחו הנשו םייתנש קר ךתוא אני מכיר ,ןורי הארת מר רוני בלקין:

 2 .ךל חרבי אלש ,לגרתת זא .ךל חרוב

 3 אצי אל דיברש הישום בע יל ןיאו דיבר דגנ רבד םוש יל ןיא ,ללגב אל הז מר ירון גדות:

 4 המ ,ךמוקמב היה הז טרופסה תדוגאב לבא ,רחא והשימ וא הזהמ

 5  ?תשועל

 6 קיספת התא .ןויערל לגרתת .היעב ךל ןיא םא רדסב הכול זא ,היעב ךל ןיא מר רוני בלקין:

 7 .תוילנוסרפ רדסל תועצה שיגהל

 8 ,טרופסה תדוגאל העצהה תא ךירצ יתייהש רמוא התא מר ירון גדות:

 9 רבדל ראשיהל םיצור םתא ?הבישיה תא רגוס ינאש וא םיכישממ ונחנא מר אבי גרובר:

 10  .הלבלי 12אמת, ב ,קיפסמ ,יד ןדיע .הבבס ,הפ

 11 דיל הווקמהו םידרשמהמ ד"בח יוניפ יבגל הנורחא רדסל העצה .יקוא ת:מר ירון גדו

 12 םידרשמב תשמתשמו מקווה הליעפמ ד"בח םינש ךרואל .ןולא רפס תיב

 13 .מהעירייה האצקה אלל ןולא רפס תיבל דומצה תסנכה תיב םחתמב

 14 תטלחה תא תוחדל בורב טלחוה 19 טסוגוא שדוחב הצעומהת בישיב

 15 םכסוהו הווקמהו םידרשמה תא ד"בחל תוצקהל תואצקהה תדעו

 16 .תיתדה הצעומה לוהינל רבעוי הווקמהש

 17 שמשמו תרחא התומע י"ע לתנהמה תסנל פגיעה בבית הככ לע ןייצל בושח 

 18 יפותישבו םירשקב ונחכונ הנובשנה האחר ינש דצמ .יתנוכש תסנכ תיבכ

 19 ינרותה ןיערגלו תיקוח יתלבה ןורשה תמר תבישיל ד"בח ןיב הלועפה

 20  .ריעב לחנתהש

 21 תאצקה יאל רשקהב 5 דגנ 10 לש בורב הלבקתה הצעומה תטלחה 

 22 הענמנ ןודד לבנע .הווקמה תאצקה יאל רשקהב 6 דגנ 9-ו םידרשמה

 23 יפסכ ,םוקמב רבד הנתשה אל הצעומה תטלחהמ הנשכ םויכ .העבצהב

 24  .העירייה תוסנכהמ וערגנ םידרשמהמ תוריכש

 25 ד"בח ונפי אלש לככ ,דחא :ןמקלדכ טילחהל ןכ םא שקבתת ריעה תצעומ 

 26 יוניפל יטפשמ ךילהב לחת העירייה םוי 30 ךותב המכסהב םחתמה תא

 27  .השרומב ןורשה תמר תבישי לומ לא טקננה ךילהל ההז ןפואב סכנה

 28וך תב םחתמהמ היוניפ תא שרודה ד"בחמ בתכמ איצוי ריעה שאר, םייתש 
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 1  .ןורשה תמרב הבישיל איצוהש דומה למכתבב םוי 30

 2 ?הפ הרוק המ זא :דן למדןד עי”עו

 3 ?הבישיה םע המש בצמה המ :יבוקלא עבש תב 'בג

 4 םואתפ אוה זא םילעופ וננחאש וליפר ס שהוימ .הזה בעניין םילעופ ונחנא מר אבי גרובר:

 5 סדרל העצהה תא בתכ אל אוהש דע וליאכ ,רדסל העצהה םע הז לע ץפק

 6 .םילעופ אל ונחנא

 7 ?הבושתה תאז מר ירון גדות:

 8 אום?תפ הז לע ץפוק התא המ .הזה ייןבענ לעופ ינא גרובר:מר אבי 

 9 ,הצועמ תטלחה התקבלה הלפני שנ גדות:מר ירון 

 10 ףקותמ ןיבהל הסנמ ינא .ענייןב םילעופ ונחנא .בענייןאנחנו פועלים ו ,ןוכנ מר אבי גרובר:

 11 .הז לע ץפוק התא המ

 12 .הזה אשונה לע ונרבידש היצילאוקה לש תוחישב ונתיא היה אל אוה :דלפ דיבר רמ

 13 ?הנשמה תדעו לופיטל הז תא ריבענ ד עידן למדן:”עו

 14 ?הנשמה דתלווע רושק הז המ מר אבי גרובר:

 15 .הזו הינבו ןונכת ,יוניפ יכילה ד עידן למדן:”עו

 16 .הז לע םידבוע ונחנא ,תפכוא אל הנשמה תדעו י גרובר:מר אב

 17 ,ליבשב ןורי לש רדסל תועצה ךירצ .לופיטב הז ר צחי שריב:”ד

 18 .ןוריל רשק ילב אבי גרובר: מר

 19 לופיטב הז םא .ול בישי אוהו לפטמה םרוגה ןויעל רבעות העצהה ,רובעיש ד עידן למדן:”עו

 20 ,םרוגה וא הדעוה לופיטל ריבעהל לוכי התא

 21 רבכ הלבקתה ,םילעופ ונחנאו ריעה שארו יטפשמה ץעויה הז .לופיט ןיא ר אבי גרובר:מ

 22  .הטלחה

 23 תאזה העצההש ינפל דוע ול ריבעהל הצור התאש םרוגה לופיטב הז ר צחי שריב:”ד

 24  .הבתכנ

 25 .ולש לופיועבר לטי הז ןכלו .ןוכ, נכול להיותי ד עידן למדן:”עו

 26 .הז לע ונחנא .הז לע אוה מר אבי גרובר:

 27 תומלצמה לע אוהו הז לע אוהש בורמ .הככ הנש רבכ הז לבא ,הז לע אוה מר ירון גדות:

 28 .הנש חקול הז םגו הנש חקול םג הז ,בולוקוסב
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 1 העצהה .3 ?ענמנ ימ .6 ?ןורי לש העצהה דגנ ימ ?ןורי לש העצהה דעב ימ מר אבי גרובר:

 2  .בוט הליל .הבר הדות .הדרי

 3 

 דיל הווקמהו םידרשמהמ ד"בח יוניפ 0202.7.8 תודג ןורי לש רדסל העצה  החלטה:

 דגנו יעהצב 6 .תולוק בורב םויה רדסמ הדרוה ןולא רפס תיב

 .םיענמנ 3 ,עהצהה

 4 

 5  הבישיה ףוס

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 

 2 

 3 

 4 קובץ החלטות

 5 

 6 (הנונראה אשונב) 25.6.2020 ךיראתמ 12 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ רושיא .1

 7 

 (הנונראה אשונב) 0202.6.52 ךיראתמ 21 'סמ המניין ןמ אלש הבישי לוקוטורפ  החלטה:

 דחא הפ רשוא םינוקית תעמטה רחאל

 8 

 9 8.7.2020 ךיראתמ תוכימת תדעו לוקוטורפ רושיא .2

 10 

, בכפוף (דעב ועיבצה 61) מאושר פה אחד 8.7.2020פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   :החלטה

ה במרכז הטניס. במידה שלא ניתן אלף שקל תמיכ 60-ה לבדיקה לגבי

לתת גם הקצאת קרקע וגם תמיכה לאותו גוף, הסכום יחולק באופן יחסי 

 דורסל נשים לכדורגל גברים.  בין הכ

 11 

 12 לובגל דע תודובע עוציבל ריחמ תועצהב ןויד ךרוצל "תודובע תדעו" תמקה רושיא  .3

 13 יבמופ זרכממ רוטפה םוכסה     

 14 

 םוכסה לובגל דע תודובע עוציבל ריחמ תועצהב  ןויד ךרוצל "תודובע תדעו" :הטלחה

 ומעטמ ימ וא רבזגה ,ומעטמ ימ וא ל"כנמה מ"מ ר"וי :הירבח רשא יבמופ זרכממ רוטפה

 .דעב ועיבצה 14 ,תולוק בורב רשוא שכרה להנמו ומעטמ ימ וא ש"מעויהו

 15 

 16 

 17 ח"סומב םישדח תונובשח תחיתפו המיתח ישרומ יוניש .4

 18 
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  רשוא ךוניח תודסומב םישדח תונובשח תחיתפו המיתח ישרוי מינוש  החלטה:

 בעד. ועיבצה 14. דחא הפ

 1 

 2  גרבטור ןוכיתב תיטנרובלכ א.ג 'בגל תוריש תכראה רושיא .5

 3 

 ועיבצה 41 .דחא הפ רשוא גרבטור ןוכיתב תיטנרובלכ א.ג 'בגל יונימ תכראה  החלטה:

 .דעב

 4 

 5 

 6  רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממכ ןמרבולג הננר 'בגה יונימ .6

 7 

  .דחא הפ רשוא רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממכ ןמרבולג הננר 'בג יונימ  :החלטה

 .דעב ועיבצה 14

 8 

 9 

 10  הטלחהו ןויד – "םיביבא ימ"ו "םינורש" םימה ידיגאת דוחיא .10

 11 

 דיגאת לש תוינמה תלעבו תיללכה הפיסאכ ןורשה תמר תייריע תצעומ  החלטה:

 ןידב תוארוהל ףופכב הטילחמו "םיביבא ימ" םע עצומה דוחיאל תדגנתמ "םינורש" 

 י כ ונתוא ןכדע דיגאתה .יאמצע יתושר דח דיגאתכ דקפתל ךישמהל דיגאתה לע יכ 

  הריתע שיגי אהו ,ונכ לע רתוויי קוחהו הונשתא ל ירוזאה דוגאתה תמרופרו לככ

  וןרשת המר תייריע תצעומו "םיביבא ימ"ל ךוישה תטלחה תוריבס יא דגנכ צ"גלב

 .דחא הפ הלבקתה הטלחהה .הזך להמב תכמות דיגאתה לש תיללכהה פיסאכ

 .דעב ועיבצה 16

 12 

 13 ויז עטנ 'פורפ י"ע גצוי – ריזח שאר תחנה עוריא בעניין הטלחהו ןוכדע .11

 14 
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 בעניין הריקח תולועפל ₪ ףלא 001 לש תרגסמ ויז עטנל רשאל דחא הפ טלחוה  החלטה:

 .דעבהצביעו  16 .רחזיאש הנחת ר עוריא

 1 

 2  הבוח בוועדות היציזופוא גיצנ יונימ .12

 3 

  .האבה הבישיל החדנ – הבוח עדותבוו היציזופוא גיצנ יונימ  החלטה:

 4 

 5 

 6  ןורשה תמר תיתדה הצעומל ריעה תצעומ יגיצנ יונימ .13

 7 

 ציגי מועצת העיר למועצה הדתית רמת השרון: ארבעת נציגינ מינוי  החלטה:

 לעד בן שושן, אהובה קופרמן, ירון הורביץ וציפי שנקמן. ארבעה מועמדי העירייה: א 

השר: ארז חפץ, ציפי פינקוס, רוני מרק ושמואל בצלאלי. המועצה לא ממליצה על נציג 

מר חיים ת ת. ככל וסיעת יחדיו תהיה מעוניינת למנות אמועצה דתי

ה חשטא כנציג מטעמה למועצה הדתית רמת השרון, מועצת העיר תרא

בו מועמד ראוי ומתאים שמכבד את העיר. ההחלטה עברה ברוב קולות 

 .נגד עיבצה 1בעד,  ועיבצה 16של 
 8 

 9 

 10 

 11 

 שדרוג מערך צילום ישיבות מועצה 10.6.2020. הצעה לסדר של ירון גדות 18
 12 

 13 

 .תודג ןורי ידי לע הרסוה 0202.6.01 תודג ןורי לש רדסל העצהה  החלטה:
 

 14 

 15 

 16 הינבו ןונכת תדעו ירבחל הינב תוגירח 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .19

 17 
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  ןונכת תדעו ירבחל הינב תוגירח 0202.6.01 תודג ןורי לש רדסל העצהה  החלטה:

 .דגנ עיבצה 1 ,העצהה תרסה דעב ועיבצה 10 .תולוק בורב םויה רדסמ הרסוה הינבו

 1 

 2 

 3  םינוירוטקרידל םייונימ 10.6.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .20

 4 

  רדסמ הדרוה מינויים לדירקטוריונים 10.6.2020הצעה לסדר של ירון גדות   החלטה:

 .דגנ ועיבצה 9 ,העצהה דעב ועיבצה 2 .תולוק בורב םויה

 5 

 6 

 7 רפס תיב דיל הווקמהו םידרשמהמ ד"בח יוניפ 8.7.2020 תודג ןורי לש רדסל העצה .21

 8  ןולא       

 9 

 תיב דיל הווקמהו םידרשמהמ ד"בח יוניפ 0202.7.8 תודג ןורי לש רדסל העצה  :הטלהח

 3 ,העצהה דגניעו בצה 6 .תולוק בורב םויה רדסמ הדרוה ןולא רפס

 .םיענמנ

 10 

 11 
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