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 3 12 רפסמ המניין  מן  אלש מישיבת מליאהפרטיכל                              

 4   תש"פ  ןויסב 'ג , 25.6.2020 יעיברביום אשר התקיימה                       

 5 

 6  :משתתפים

 7 ויו"ר  ראש העירייה   - עו"ד אבי גרובר 

 8 רי עה 'ר 'ס-ו  צהחברת מוע -   גב' דברת וייזר 

 9 החבר מועצ -   ד"ר צחי שריב 

 10  הצעומ רבח -   איבל ינד רמ

 11 חברת מועצה - גב' בת שבע אלקובי 

 12 חבר מועצה -   מר ירון גדות

 13 חבר מועצה -   מר רוני בלקין

 14 ס' ר' העיר  -חבר מועצה ו -   מר גיא קלנר

 15 חבר מועצה -   מר רמי ברלב  

 16 ר יעה 'ר 'ס-ו חבר מועצה - מר יעקב קורצקי  

 17 צהמועחבר  -  מדן ידן לד עעו"

 18 חברת מועצה -   דוןנבל דגב' ע

 19 חבר מועצה  - דורון   יכאלממר 

 20 הצעומ רבח  -     דלפ דיבר רמ

 21 

 22 צוות מקצועי

 23 יועץ משפטי של העירייה   - עו"ד מיכה בלום 

 24 הצעומה רבזג -   ביבט ידיג רמ

 25 

 26 וםסדר הי

 27  העלייה  לוטיב – תויריעה תדוקפל  השנייה תפסותל (א) 29  יפל השקבל ךשמהב    .1

 28  .2021 תנש ל ןורשה תמרב הנונראה  יריחמב תיטמוטואה       
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 2 כלרטיפ

 3 

 4  העלייה לוטיב - תויריעה תדוק פל השנייה תפסותל (א) 29 יפל השקבל ךשמהב .1

 5   2021 תנשל ןורשה תמרב הנונר אה יריחמב תיטמוטואה

 6 

 7  השנייה  תפסותל  (א )  29  י פל  השקבל  ךשמהב   . המניין  ן מ  אלש  הבישי מר אבי גרובר: 

 8 י ריחמב  תיטמוטואה  העלייה  לוטיב  השקבה  תרתוכ  ,תויריעה  תדוקפל

 9  ה שקבה  ישיגממ  וה שימ  םאה  .2021  תנשל  ן ורהש  תמרב  הנונראה

 10   ?התוא גיצהל מעוניין

 11  . ןמרגי  ראפ  ילריש  העירייה  תיל"כנמ  ,רבורג  יבא  העירייה  שאר  דובכל מר רמי ברלב: 

 12  מ "חה  תויריעה  תד וקפל  השנייה   תפסותל  ( א)  29  ףיעס  יפל  השקב

 13  ר יעה  תצעומב  העבצה   םויק  םשל  המניין  ןמ  אל ש  הבישי  ןמזל  םישקבמ

 14   :עקרה .אבה אשונה לע

 15   .ןורשה תמר יבשו תמ םיבר לש םתסנרפ העג פנ הנורוקה רבשמ בקע .1 

 16   .רוביצה תבוטל ם יפתתשמ יבורמ םיעוריא  הלטיב הדיצמ העירייה .2 

 17 .ריעה תצ עומ תוכמסב אל ןה הנונר אב תופרוג תוחנה ןתמ .3 

 18  ת ו כמסב  הניה  2021  תנשל  הנונראב  תיטמו טואה  העלייה  לוטיב  .4 

 19  .1.7.2020 ינפל ךכ לע הטלחה לבקת תו הדימב ,ריעה תצעומ

 20   :ןמקלדכ טילחה ל תשקבתמ ריעה תצעומ 

 21 א לו  2020  תנשמ  ולאל  םיהז  יישארו  2021  תנשל  הנונרא  יפירעת  .1 

 22  , ריעה  שאר  ןגס  ,יק צרוק  ב קעי  םותחה  לע  . תיטמוטוא  הילע  עצבתת

 23  ש אר  ,רנלק  איג  .תי ב  ת עיס  ,ריעה  שאר  סגנית  , רזייו  תרבד  .חא  תעיס

 24  . םר  עתיס  שאר  ,בלר ב  י מר  .תוררועתה  תעיס  ש אר  , תודג  ןרוי  .םע  תעיס

 25 שאר  ןדמל  ןדיע  ,תי ב  תעיס-ןורוד  לאכימ  .ךז  ת עיסש  רא  ,ידיירג  לאומש

 26  .חא תעי ס ,דלפ דיבר .צ"רמ תעיס

 27 ?והשמ  ?העצהה ירוחאמ דמוע המ  גיצהל הצור םכמ והשימ מר אבי גרובר: 

וייזר:  ’גב  28 ינאש  םינש  עבשב  ,ךשמב  ונחנא  ,ואר ת  ,תבשוח  ינא  .והשמ  די גא  ינא  דברת 
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 1  ,תאזה  הבישיה  תא  ונסניכש  תרכוז  אל  ינא  הצ עומ  תרבחכ  ןאכ  תאצמנ

 2  ת אח   םעפ  ,יטמוטוא  ן ונגנמ  היה  ה זם  ינהשל  כ  תרמוא  ת אז  .רבעב  ?וןכנ

 3   .ןוידו השזיא היה ןכש ת בשוח ינא הריש תפוקתב

 4 ,רבו רג יבאש טלקוהש ןויד שי מר רוני בלקין:

 5 .תרכוז  ינאש המ הז יתרמא ,והז   :דברת וייזר ’גב

 6 ,יטמוטואה  ןונגנמה תלעפה לע הריש  תא ףקת היציזופואה ר"וי מר רוני בלקין:

 7  אל  ,הזב  ונד  תחא  םע פש  יתרכז  .החוטב  יתייה  אל  ,הזכ  והשמ  יתרכז  זא   דברת וייזר: ’גב

 8  , ןויגיה  ש י  הכול  ךס  ת מאבש  העניין   .וישיאה  א ל  הז   ,המ  ר מא  ימ  תרכוז

 9 ןיב המילה שיש רורבו יטמוטואה סייטה לש הל עפהב ןויגיה ןיאש אל הז

 10  יםבדוע  רכבש  העלייהל  ש  זוחא ה  ןביל  העלייה  ז ואח  ל ש  בושיחהר  ועיש

 11   ,הזה ןונגנמה לכו 'וכו

 12  דדמ יפל יצח .ןוכנ ,ד דמה יפל הז תאזה הילעהמ  יצח .הז תא ריבסנ ואוב מר אבי גרובר: 

 13  ה נש  מרתאו  זאת  .י רוביצה  רכשה  דדמ  יפל  הז  יצחו  ןכרצל  םיריחמה

 14  ו נ כדעתי  רכשה  יפיעס לכ  ביצקת   ןיכהל  2021  תנ שב  א ובנ  ונחנאשכ  האבה

 15  ו נכדעתי  םירחא  םיפ יעס  . ירוביצה  רכשה  לש  ת פסות  התואל  םאתהב

 16  תואצוהה  דצב  זאת אומרת  .םימייקש  םימכסה   ינימ  לכל  ,דדמל  םאתהב

 17  ח יטבהל  רומא  יטמו טוא  סייט  ותואו  .םיפיעס ל  ש  ה רושב  הילע  היהת

 18  רצ יימו  ותיא  דחי  הל ועו  ןכדעתמ  הרוצ  יהשו זיאב   תוסנכהה  דצ  םגש

 19   ,ןוזיא והשזיא דחיב

 20   .הדימ התואב ןכדעתמ  אל הז ד עידן למדן:”עו

 21  ףקשל  רומאש  והשמ  והשזיא  ונתנ  לבא  ,דחאל   דחא  אל  הזש  חינמ  ינא מר אבי גרובר: 

 22  ל הנל  ם ילוכי  ויה  תונ וכמ  ק ר  היה  ם א  .הפ  םיאצ מנ  ם ג  ונ חנא  הז  ליבשבו

 23  ,םיאב ונחנ א .תונוכמ קר קסעה תא

 24 .הרקי הז  ד עידן למדן:”עו

 25   .ןיד יכרועו םיאק יטילופ .םתוא ופילחי אל  םעפ ףא םיאקיטילופ ,אל מר אבי גרובר: 

 26 .תויהל לוכי ד עידן למדן:”עו

 27 הנממש  אצומ  תדוק נ  יהשוזיא  יהוזו  .ןזאל  ר ומא  אוהש  הפיא  הז  זא מר אבי גרובר: 

 28 . האבה הנשב הדו בעה תא ליחתהל םירומא



 04-8666313  חברת איגמי,                                                                                                                                                               

 25.6.2020מיום   ן המניי  מן שלא מליאה     בתמישי  12' מס טיכל  פר

 

 4 

 1 תרמוא  ינאש  המ  .הנ יפה  תא  שנייה  יל  רגוס  הז   ,יתיצרש  המ  הז  ,והז  זא דברת וייזר: ’גב

 2 תלכתסמי  נא  םא  תמאבש  תבשוח  ינא  לבא  ,רורב  אוה  לנויצרהש  הז

 3  , הבישי  אל  ,הבייש  ןכ   התו א  טעמל  ,הזב  ונד  אל ו נחנא  םינש  עבש  ,הרוחא

 4  ת ד חוימ  דואמ  איהש   הנש  א יה  הנשהש  תבש וח  ינא  . תרכוז  אל  ינא

 5  .הנממ םל עתהל םילוכי אלו נחנאו

 6 ל נויצרה  תא  הניבמ  ינא  ירעצל  ,םיכרד  הברה  ונל  ןיאש  תבשוח  ינאו 

 7 תאזה  הבטהה  תא  ם יקינעמ  ונחנאשכ  םצעבש  הזה  אשונב  ונינפב  תגצהש

 8  י ד   החנה  ןמ  םצעב  א יהו  הכירצ  יכהש  היסולכו אב  תעגונ  אקווד  ואל  איה

 9  האלה  יםקלשת  ורשע   המכל  תקווקזא  לש  תוח פשמ  שים  צעבש  ,העובק

להם  מתאב  אלה  ז,  הלאה ם  יקלש  תואמ  הכמ  או  10  הםלשס  יכב  ישנה 

 11   .הנותחתה הרושב

 12זאת    ,ילאיצנרפיד  ןונ גנמ  ליעפהל  םילוכי  אל  ונח נאש  איה  תואיצמה  לבא 

 13  והשזיא  שי  יכ  םיסימ  לש  הלטהל  לשמל  דוגינב  םילוכי  אל  ונחנא  אומרת

 14 ע צבל  תימוקמ  תושרכ  ונלש  תלוכיה  ,הסנכהל  םאתהב  הסממש  ןונגנמ

 15  ל ש  הזה  אשונב  םיבש ותה  ל ש  הסנכה  יפל  ילא יצנרפיד  ןונגנמ  והשזיא

 16 ונחנאש  תוחנה  תדע ו  תמאב  טעמל  ,םייק  אל  אוה  הנונרא  םולשת

 17  ימולשתמ  םג  התוא  הריכמ  ינאש  השקונ  דוא מ  הלבטל  לבא  םילבגומ

 18  ת דוגא  וא  םינווגמ  ךרד  םינתונ  ונחנאש  תוחנהמ  ,םינווגממ  םג  ם,ירוה

 19ם  ינשי  נאו  השקונ  דוא מ  איה  תאזה  הלבטה  ,םי רוה  ימולשת  וא  טרופסה

שלטבהש  תרמאו  ינא  ,יתבשי  20  תלבגומ  דואמ  דואמ   איה  תוחנהה  לה 

 21  א יהש  הקוסעתה  תכש ל  לש  תרכומ  הלבט  התוא ל  ם צעב  םיביוחמ  ונחנאו

 22  ידכו  הכומנ  דואמ  דו אמ  בא  תיב  רפ  הנסכה  ,הל אה  םימיב  תיטנוולר  אל

 23  ת ויהל  ךירצ  החנהל  יאכז  ת ויהל  ידכ  ,ותהא  םי ריכ מו  נחנא  ,יאכז  תויהל

 24 ל בקתש  ידכ  םידלי  5ם  ע  ,קשמב  עצומהממ  תוחפ  הברה  הסנכה  םע  ךרעב

בתנחנאו  .החנה  ז וחא  40  ,30  ,20  הזיא תיה  תאזה  הפוקו   25 הפוקא 

 26 ם לעתהל  םילוכי  אל   ונחנא  אש,ר  הזב  לקהל  םילוכי  אל  ונחנא  ,תדחוימ

 27  ידיל  אב  הז  םא  ,בא   תבי  לכ  טעמכ  לש  סיכב   העגפ  תאזה  הפוקתהש

 28  ה ז   םאו  ת"לחל  ואציש   םשינא  לש  ,םיבשות  לש הובג  דואמ  רפסמב  יוטיב
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 1 , םהלש  הדובעה  תומוקמב  וראשנ  םנמא  םהש  םידבועו  םישנא  תמאב

אומרת  .תרחאו  א  תאזכ  הרוצב   דרי  םהלש  רכשהל  בא  2 העיהפג  זאת 

 3 .תרכי נו הרורב דואמ איה סיכב

באא  תרחא  ךרד  ונל  ןיאו   4 תמאב  ינאו  ,םיבשותל  דיגהלו  אובל  תמלא 

 5  אובל  םיכירצ  ונחנא ו  היציזופואו  היצילאוק  ל ש  ייןענ  הפ  יןאש  תבשוח

 6  ם תוא  םיארו  ונחנאש  ,םיפוקש  אל  םהש  םהל   דיגהלו  םיבשותל  תמאב

 7  תרח א  רךד  הייתה  םא   . רשפאה  תרגסמב  םומי סקמה   תא  םישוע  ונחנאו

 8 תיתועמשמ  רתוי  הב רה  החנה  וא  הנונראמ  רוטפ  קינעהל  ונלכוי  הבש

 9 ם הש  ונל  תוארהל  םילוכיש  וא  ועגפנש  לשמל  םיבשותל  הזה  זוחאהמ

 10  .תרחא  רךד ונל יןא לבא .יקוא זא  ,הנורוקה תפוקתב ועגפנ

 11  םצעב  ןונגנמ  והשז יא  הפ  שיש  יל  רורב  ,שא ר  הלקמ  אל  ינא  וישכע 

 12  תמאב  לוכי  אוה  םו יה  םילעופ  םצעב  ונחנאש   תאזה  ךרדב  קינעמש

 what 13  ו א  םיקנב  וא  הביטחון   דרשמ  ומכ  םיקסע   יל עבל  םג  החנה  קינעהל

ever  14 תא  לבקלם  יכירצ  אל  םהו  ודבע  תמאב  אקוו ד  ואלש  םיקסע  וא 

 15   .תאזה החנהה

 16  ת א  ליבגהל  ונלש  השקבב  תוסנל  םילוכי  ונחנאש  תבשוח  ינא  ןכלו 

 17  ת ושעל  וסינש  תורחא   הצעומ   תורבחמ  יתנבה  י נאו  םירוגמל  קר  השקבה

 18  ת בשוח  ינאו  ,רובעי  אל  וא  רובעי  הז  םא  דיגה ל  תעדוי  אל  ינא  ,הז  תא

 19  תבשוח  אל  ינא  .םוכס ה  תא  םצעב  םצמצל  תוסנ ל  תוחפלם  ילוכי  ונחנאש

 20-מ  וא  לקש  מיליון  2.5-מ  לגרה  תא  טושפת  שהעירייה  לא  הז  ,ונחנאש  םג

 21  ון מילי  1.4  לע  רבודמ   הנונראל  ק ר  דיגנ  הז  תא  ליבגנ  ם א  לקש  מיליון  1.5

 22 האבה  הנש  דומעל  חילצנ  אל  ונחנאש  תבשו ח  אל  ינא  יתעדל  ,לקש

 23 . תועובקה ונלש תואצוהב

 24 םיסנמ  תמאב  ונחנאש  הרימא  הפ  שיו  הרימא  הפ  שיש  תבשוח  ינא  לבא 

 25 םהל  דיגהלו  םייניעה   לש  ןבלב  םהל  לכתסהלו  םיבשותל  רוזעלו  אובל

 26 םילוכי  ונחנאש  המכ  םישוע  ונחנאו  םליבש ב  הפ  םיאצמנ  ונחנאש

 27  ה פוקתב  עייסל  תוס נל ו  אובל  י דכ  רשפאה  ת רגסמבו   קוהח  תרגסמב

 28  .תאזה
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להיותכוי  .והשמ  דיגהל  הצור  ינא בי: ע אלקובת שב ’גב  1 ך כ  לכ  אל  איה  ילש  הדמעהש  ל 

 2  ,תלצנתמ  אל ינא לבא ,הפ תירלופופ

 3  .םיעמוש אל דובר:

 4 שי  הלטבא  זוחא  4.2  תוביבסב  ,9  ימונוקא  ויצוס  דדמ  ןורשה  תמר בת שבע אלקובי:  ’גב

 5 ת אזה  היילעה  לש  תולעה  .ימואל  חוטיב  לש  רתאהמ  וישכעל  ןוכנ  ריעב

 6 רשאכ  ,שדוחל  החפש מ  רפ  הכול  ךסב  םילקש  6-ל  8  ןיבם  ירבדמ  ונחנא

 7 , ונחנא םא תאז תמועל

 8  ת א   שנייה   םישא  ינא   ,יאוב  ? קוידב  רפסמה  ת א  שנייה  ת תל  לוכי  ינא מר אבי גרובר: 

 9  ם ה  םירטמב  ןורשה  תמרב   םירוגמה  יחטש  הכול   ךס  .קוידב  רפסמה

 10  ך ס  תא  םיחקול  ונח נא  ם א  ללקושמה  הנונרא ה  רועיש  ,מיליון  2,502

 11 20,1  ביצקתה  רפסב   םיעיפומש  תוחנהה  תא   םהמ  םידירומו  היבגה

 12  אוה  רטמל  ףירעתה  עצוממבש  תמאב  אצוי  הז   ,תוחנה  לש  לקש  מיליון

 13  ה ריד ה  לדוגש  רמואש   ה מ  ןור שה  תמרב  בא  יתב  16,608  שי  .57.14

 14 לקש  8,611.13  אצוי  הז  הכול  ךס  .150.7  אוהן  ורשה  תמרב  תעצוממה

 15  ה תא  םאו  .עצוממב  הרי דל  שדוחב  לקש  717.59  . עצוממב  הרידל  הנשב

 16  ,הח פשמ  ,ןורשה  תמר   ב שות  ע צוממבש  עיגמ  הת א  1.1-ה  ת א  הזמ  השוע

 17 7.89-ב  הנונראה  הלע י  אל  םא  לבקת  ןורשה  תמרב  החפשמ  ,בשות  אל

 18  .לקש

 19 . םילקש 8 הרמא י'צאב דובר:

 20  ה ז  ,םירפסמה  תא  ה פ  י תתנ  וישכע  .ךרעב  היה   הזש   רמוא  קר  ינא  ,אל בר: י גרומר אב

 21  ה רידל  שדוחל  לקש  7.89  לע  םירבדמ  ונחנא   .םיקיודמה  םירפסמה

 22 וליפא  לבקת  ,החפשמ ל  תושפנה  רפסמב  הז  תא  קלחת  וישכע  .עצוממב

 23 .לקנש אל

 24 רבודמ  רתוי  ההובג  תיתכרעמ  היארב  הז  ת א  םישוע  ונחנא  םא  לבא בת שבע אלקובי:  ’גב

 25 הלוכין  כ  הרייהעי  המכ  ?יבא  ,יתיא  םיכסת  הת א  ,לקש  מיליון  2  לעמ  לע

 26 ,לבלק

 27  ק ר  ה ז  םא  ,םיקסעה  םע   םג  לדוג  רדסב  הז  הז ה  זוזיקה  ל ש  הכול  ךסה : רבורג יבאמר 

 28 .לקש מיליון 1.6  הז םירוגמה קר םא .ךרעב  לקש מיליון 2.5 םיקסעה
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 1  ב תנל  ךיא  עדנ  ו נחנא ו  לעירייה  ךלי  הזה  ףס כהש  הפידעמ  ינא  .יקוא בת שבע אלקובי:  ’גב

 2 הז  םאו  החוורב  הז  םא  ,ונלש  םיבשותל  םיינויח  םיתורישל  ןוכנ  הז  תא

 3 .ללכב שומי שב היהי אל ףסכהש רשאמ  תוברתב הז םאו ךוניחב

 4 .יתנבה אל  ?שומישב היהי אל הז ,המ דברת וייזר: ’גב

 5   .םיבשותה לצא שיישאר בת שבע אלקובי:  ’גב

 6 ? ףסכה םיבשותה לצא  ראשנ הזש בוט אל הז זא דברת וייזר: ’גב

 7 ?לקש 7.89 ר: מר אבי גרוב

 8 הזש ךל תוארהל הלו כי ינא יכ 7 לש םזילופופל סנכיהל הצור אל ינא ,אל דברת וייזר: ’גב

 9  .רתוי

 10 ,ינשה ד צל קוידב אוה םזילופופה בת שבע אלקובי:  ’גב

 11  .הנשל  םילקש תואמ המכ הז ,םי לקש 7 אל הז ,אוב .שנייה דברת וייזר: ’גב

 12 .הנשל  םילקש תואמ המכ אל הז בת שבע אלקובי:  ’גב

 13 ,ם לוכ אל ,םיתבה אל הז יכ דברת וייזר: ’גב

 14 )מדברים ביחד( 

 15 םייחהו  וילע  רפש  ובצמש  רמוא  הז  'מ  120  וא  'מ  150-ב  רגש  ימ  לכ  אל דברת וייזר: ’גב

 16   ,הברה שי .הנורוקהמ ע גפנ אל אוהו סוסקול ולש

 17 )מדברים ביחד( 

 18  ו עיגי  הלאה  מיליון  2-הש  הפידעמ  ינא  הז  תא  האור  ינאש  יפכ בת שבע אלקובי:  ’גב

 19  ר ב עמ  תתל  םילוכי  ןכ  ו נחנאש  םיתורישלמת  אב  ופדעותיו  לעירייה

 20  , ם יביצקת  שיש  םכל   דיגהל  ה לוכי  ינאש  החוור ב  הז  ם א  ,ונלש  םיבשותל

 21 ,ירחא  הנש  יצח  הכול  ךסב  םתוא  ונמייס  רבכש  םייביצקת  םיפעיס  יש

 22  י נוא  םהב  מששתהל  יםכירצ   ונייהו  נרעצל  הנור וקה  ישדוח  תובקעבל  בא

 23ה  ז  ם או  םג  ךוניחב  זה  ם א  ל לכבו  .טרפה  תענ צ  , המל  ק וידב  טרפא  אל

 24   . רוזעל םילוכי ןכ  ונחנאש םריבד ,תוברתב

 25  ה פ  םיקסעה  לע  ונר ביד  אל  דועו  םיאמצעה  ל ע  ונרביד  אל  דוע  ןבומכו 

 26  ו נחנא  םא  .ןיטולחל   תמ  ב ולוקוס  יצח  ,אמגוד ל  ב ולוקוסב  וארת  ,םהש

 27  .אברדא  ,המש םישנאל רוזעלו הז ה ףסכב שמתשהל םילוכי

 28 , עגרכ תויונח 20 מר אבי גרובר: 



 04-8666313  חברת איגמי,                                                                                                                                                               

 25.6.2020מיום   ן המניי  מן שלא מליאה     בתמישי  12' מס טיכל  פר

 

 8 

 1 המגמ  שי  ,רשפא   יא  ,המגמ  הזיא  שי  ןיידע  לבא  .הנשמ  אל  ,רדסב בת שבע אלקובי:  ’גב

 2  ם י תורישל  הז  תא  טו ונל  הזה  ףסכה  םע  םילו כי  ונחנא  םאו  .ןיטולחל

 3  ם י שנא  דועל  רוזעלו החוורה  תוחפשמל  רוזעלו םיאמצעל  רוזעלו  םינוכנה

 4 . הז תא הפידעמ ינא ,אברדא  הנורוקה תובקעב ולפנש

 5 ותיא  עסונ  אל  ינאש  וטואה  לש  לקש  ףלא  750-ה  תא  תחקל  אפשר  םג מר יעקב קורצקי: 

 6 .החוורל  הכול תא איבהלו תבשב

 7 .קוידב בת שבע אלקובי:  ’גב

 8   .החוורל ףלא 750-ה לכ מר יעקב קורצקי: 

 9  . רבדל יבאמ רושיא לביקו ע יבצהש ידיחיה ינא ,בקעי מר רמי ברלב: 

 10 , רשפא תויטסילופופ יעקב קורצקי:  רמ

 11 ה יהש  המ  לע  םילכתסמ  דימת  םתא  .והשמ  םכל  דיגהל  הצור  ינא מר רמי ברלב: 

 12  ת פ וקת  םע  תויהל  ךל וה  המ  לע  םילכתסמ  אל  םתאו  הנורוקה  תפוקתב

 13 .הנורוקה

 14 )מדברים ביחד( 

 15  טלחהבש  ימכ  םכל  רמוא  ינאו  .דחא  ףאל  יתע רפה  אל  ינא  ,עגר  םירבח מר רמי ברלב: 

 16 ה נורוקה  לצב  תויחל  םיכלוה  ונחנא  ,תימואלה  המרב  םג  הז  םע  קסעתמ

 17  םישנאה  לש  תוסנכה המ  ץוחש  רוכזל  יםכירצ  םתאו  הכורא  הפוקת  דוע

 18 ת כוסמ  לע  תויופצ  יתלב  תואצוה  שי  םישנאל  ,הנורוקה  ללגב  ועגפנש

 19  ה ז  יםרחאלו  הככ  זה  ךל,  הככ  לי  שיעת  לא  .הנ ייגיה  דויצלו  םיל'גוכלאו

 20  , תכומסל  גאודלם  ג  ולש  ת ונסכהה  רסוחל  ףס ונב  ך ירשצ  קסע  ה.ברה

 21  תיקסע  תניכות  תשוע ל  לךוה  התאשכו  יקסעהם  וחתהמ  אבי  נא  ,יבישקת

 22  ק ס עה  מהב  וחש  אלו ,  תאהז  האצהוה  תאא  יצו הלן  נכתמ  אלו  ךשל  קסעל

 23  ש י   ס,י נמכה  תא  הכמ  ובשח  א לו  לך שת  יהבל  ש לדגוה  ה ב משוח  אלו  לךש

 24  ת וסנכהה  רסוחלו  תו אצוהל  ף סונב  שדוח  לכ  ם יל קש  תאומ  שלה  אצוה

 25  ם י יתנבש  תוחפל  ונת וא  בוזעי  א ל  הז  םכל  ע יודמ  ינא ו  ,תיבל  כ  לש

 26 .עםז איבנא לי נוא תובורקה

 27  םיווצ מ  ונחנא  ,יטסיל ופופ   אל  ה זו  ,ךוסחל  םילו כ י  םימעפלש  ל קש  לכ  זא 

 28 ק יפסמ  ונחנאש  בשוח  ינאו  .רבד  םוש  הרקי  אל  .םיבשותל  ותוא  תתל
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 1  ל יגל  ם ג  תויוליעפ  ט עמ  א ל  םישועו  ךוניחל  םגו  ה חוורל  םג  םינתונ

 2  ם הב  עיפומ  םכמ  ד חא  ףא  יתיאר  אלש  םי עפומ  ןאכ  ושע  ,ישילשה

 3ה זשכ  םימעפלו  תויוליעפ  קיפסמ  םישוע  ונחנא  זא  .םיאלמגל  תובדנתהב

 4  בשוח  אל  ינאו  .רבד  םוש  הרק  אל  .םיבשותלם  ג  רוזעל  ךירצ  סיכב  עגופ

 5 ה ז  .תוחפ  םירישע  וא  רתוי  םיינע  ונתוא  ושעי  הלאה  לקש  מיליון  2-הש

 6  .הכול

 7  י לכלכה  רבשמה  לל גבש  תרמוא  ונינפב  תחנו מש  תאזה  העצהה  .בוט ר צחי שריב:”ד

 8 רמוא  ינא  .זוחא  1.1  לש  יטמוטואה  רועישב  הנונראה  תא  הלענ  אל  הנשה

 9 ינא  .תאזה  האלעהה  תא  לטבל  ונל  רוסא  ילכלכה  רבשמה  ללגב  אקוודש

 10 לע  םימותחש  הפ  י לש  םירבחה  תא  ענכשל  תובורקה  תוקדב  הסנא

 11 בוט  אל  אוה  יכ  ןויערב  םהלש  הכימתהמ  םהב  רוזחל  תאזה  העצהה

 12 .ריעל יתעדל

 13 רבשמ  לש  הפוקתב  הנונרא  לש  תלחוזה  האלעהה  דעב  אקווד  רבדל  השק 

 14  תעבקנ  תאזה  האלעה ה  הפ  ונייצש  יפכ  לכ  םדו ק  .הסנא  ינא  לבא  ילכלכ

 15  ר זגמב  רכשה  דדמו   ןכרצ ל  םיריחמה  דדמ  : םידדמ   ינש  ןיב  עצוממכ

 16  .ירוביצה

 17  0.6-ב  דרי  יללכה  דד מה : הככ  ולע  הלאה  םיד דמה  20  יאמ  דע  2019-ב 

 18 סונימה  ,הלא  ינש  לש   עצוממה  .2.8-ב  הלע  ירוביצה  רזגמב  רכשה  דדמו

 19 1.1-ב הלענ םא םג זאת אומרת .1.1-ה תא ןתנ  רכשה לש 2.8 סולפהו 0.6

 20   .בעירייה רכשה תייל ע לכ תא ונל הסכי אל הז

 21 . ךכ הנש ירחא  הנש הז .ךכ דימת הז ,ןוכנ ד עידן למדן:”עו

 22 ,זוחא 3-ב הל וע היה יללכה דדמה םא ר צחי שריב:”ד

 23 . םינש רשעמ הלעמל  רבכ ךכ הנש ירחא הנש הז ד עידן למדן:”עו

 24 )מדברים ביחד( 

 25  ל ש  ףטושה  ביצקתל   ירקיעה  הסנכהה  רוקמ   איה  תאזה  הנונראה ר צחי שריב:”ד

 26  ם ידבוע  רכש  ימולש תל  ש משמ  תוסנכהה  לש   י ראה  קלחהו  העירייה

 27  ת ולעהמ  קלח  קר  הס כת  תאזה  תפסותהש  ךכ  ,זוחא  2.8-ב  ולע  רומאכש

 28 העירייה  לש  תוליעפל   ראשייש  יונפה  קלחה  תאזה  תפסותה  ילבו  תאזה
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 1   .תיטמרד הרוצב םצ מטצת תוחישק יד תואצוה  ןהש רכש ימולשת ירחא

 2 ,לקש  מיליון  2.5  לע   םירבדמ  אל  ונחנאש  םיניבמ  םלוכש  מקווה  ינא 

 3  הז תא האור אלש ימ  .לקש מיליון 60 לעמ לש  ץוציקה לע םירבדמ ונחנא

 4  ו תוא  השענ  אל  םא  לקש  מיליון  2.5  לש  וישכע  לוד יגה  .וישכע  ריבסא  ינא

 5  ה נ ש  לכ  םא  יכ  םלו ע  דעו  התעמ  ואוביש  םי ביצקתה  לכמ  ערגי  אוה

 6  ה אבה  הנש  ,הלעי  אל   אוה  האבה  הנש  ,זוחא  1-ב  תולעל  ךירצ  ביצקתה

 7  מיליון   2.5-ה  ,תויהל   ךירצ   היה  הזש  המל  רוזח יו  2-ב  הלעי  הזש  אל  הז

 8 .עברא דו עבו שולש דועבו םייתנש ד ועב םג ורזחי הלאה לקש

 9 .דיג הל יתיצרש המ קוידב הז דברת וייזר: ’גב

 10  מיליון   2.5  מאתנו  ע רגייש  הזה  לובקתה  תא  ,ףקשה  תא  םיחקול  םאו ר צחי שריב:”ד

 11  ת א  , תרבד  ,יקנ  יחכו נ ךרע  םו יהל  ןוויהב  המידק   םינש  ד ועל  וישכעמ  לקש

 12 . הז תא דיגהל הכירצ

 13 .דיג הל יתיצרש המ קוידב הז דברת וייזר: ’גב

 14 . לקש מיליון 160 לעמ הז צחי שריב: ר”ד

 15 .הז תא תושעל  ךירצש הביסה וז הז ללגב  אקווד .יתוא תרצע טושפ דברת וייזר: ’גב

 16 . ךפיהה םג הז לבא ד עידן למדן:”עו

 17  ם ילקש  ת ואמ  הז  ,םי לקש  8  אל  ה זו  תיבירד  תי בירד  ת יבירד  ת יביר  הז  יכ דברת וייזר: ’גב

 18 .הביסה תאז  ,לוב ,בושיחה תא תישע הת אש החמש ינא .החפשמל

 19 , לקש מיליון 2.5 לע  וישכע םירבדמ אל ונחנא ר צחי שריב:”ד

 20 .ןוכנ דברת וייזר: ’גב

 21   ,לקש מיליון 60 תחקל ר צחי שריב:”ד

 22 .ןוכנ דברת וייזר: ’גב

 23  ףא  ר וזחי  אל  הז  .ריע ה  ל עמ  םיתיתפה  תא  רזפל ו  הסרגמל  םתוא  סינכהל ר צחי שריב:”ד

 24 .םעפ

 25 )מדברים ביחד( 

 26  ה נ שה  לש  הלאה  תו בישיה  לכ  ,םואתפ  וישכע   התא  .יתנבה  אל  ,עגר דברת וייזר: ’גב

 27 ה מ  ךל  שי  ,ינשל  סנכנ  דחא  לכ  ,דיגהל  המ  יל  היה  אל  ,יתקתש  הנורחאה

 28  וישכע  התא  ךלש  הטי שב  דדצמ  אוה  יכ  ,רבדמ  אוה  יכ  וישכע  זא  .דיגהל
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 1  .היעב ןיא ?ם ואנל תוקד 10 ,5 ול ןתית

 2 ? רבדא ינאש הזב ער המ ר צחי שריב:”ד

 3 ד( )מדברים ביח

 4  ת תל  ונלש  הבוחבו  ת לוכיב   ,עירייה  ארקנש  ה זה  ד סומב  ןימאמש  ימ ריב:ר צחי ש”ד

 5  תא  תמסקמ  שהעירייה  אדוול  ךירצ  ךרע  י לעב  םיבשותל  םיתוריש

 6 ל כות  העירייה  תוסנכהה  תרזעב  ,התמזוימ  הדימשמ  אלו  היתוסנכה

 7  םיקסעל  גואדל  רתיה  ןיבו  .םיבשותל  םיתוריש  תתל  ,הדיקפת  תא  עצבל

 8 ?ללכב הפ  םישוע ונחנא המ תוסנכה  ילב .הקוצמב יםבשותלו

 9 ,איגו  ןדיע  ,דיבר  םע  ,םיקסעה  תווצב  רבח  הפ  םירבח  המכ  םע  דחי  ינא 

 10  ןיא .הנורוקה תפוקת ל תונורתפ אוצמל קוה דא  תאזכ הדעו הזיא ונמקה

 11ם יקסעל  עייסל  ךרד ה  תא  אוצמל  הרטמב  ם יכפוה  אלו  נחנאש  ןבא

 12  ל כל  שדוחב  םידדוב  םי לקש  ךוסחל  אל  לבא  , תדקוממ  הרוצב  ועגפנש

 13 איטחי  טושפ  הזו  אלש  ימו  ועגפנש  ימ  ןיב  ,הנחבא  אלל  הנונראה  ימלשמ

 14  ,תמאב א רוק ינא ןכל .הרטמה תא

 15 .אורקל ךישמת דברת וייזר: ’בג

 16  ,תוירחא  ולגתו  ותש עתת  השקבב  תאזה  העצ הה  תא  שיגהש  ימ  לכל ר צחי שריב:”ד

 17  רבודמ  איהש  ומכ  תר בוע  תאזה  העצהה  םא  . תאזה  העצהה  תא  וכשמ

 18  ביצקת  סורגל  ומכ  הז  .ריעל  ורסחיש  םילקש  ינוילימ  תורשעב  רבטצמב

 19  .שדח  רפס תיב םיקלה הלועש

 20  ת ו נוכנה  תורטמה  ת א  גישהל  מאתנו  וענמי  ונל  ורסחיש  םינוילימה 

 21 בוטה  תורישה  תא  םיבשותהמ  וענמיו  ןאכ  ונחנא  םליבשבש  תובוטהו

 22  ר וזלע  ונל  ורשפאי  אל ו  ורסחי  הלאה  םינוילימה   רתיה  ןיבו  .םהל  עיגמש

 23 . ונתרזע תא ךירצו  רבשמב עגפנ תמאבש ימל

 24 . עגפנ תמאב הז ימ רידגת מר רמי ברלב: 

 25 ?המ ר צחי שריב:”ד

 26  י מ  ט פושה  ימ  ,הז  ימ  ורי דגת  .עגפנ  תמאבש  ימ  רמוא  ה תא  ,הז  ימ  רידגת מר רמי ברלב: 

 27  ם יסיכל   םיסנכנ  ונחנ א  ? אל  ימ   ,עגפנ  י מ  םג  םיט פושה  ונחנ א  ?עגפנ  תמאב

 28  ?םישנאה לש
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 1 )מדברים ביחד( 

 2 בושחל  ךירצ  םג  ערגנ ש  ףסכה  לש  דצה  תא  איבמ  יחצשכש  בשוח  ינא  בגא ברלב:  רמימר 

 3  ל כמו  ונישע  אלש  םיעוריאה  לכמ  לעירייה  ךס חנש  ףסכה  לש  דצה  לע

 4 ,תואצוהה  לכו ונמייס אלש םירבדה

 5 .האב ה הנש לש ביצקת לע םירב דמ ונחנא ?רושק הז ךיא ר צחי שריב:”ד

 6 . ונכסח .רושק מר רמי ברלב: 

 7 )מדברים ביחד( 

 8  רבודמ  אלש  הדבועה  ללגב  אקווד  לכ  םדוק  .הר עה  קר  .הרעה  ריעהל  קר דברת וייזר: ’גב

 9  ונחנאש  טביהב  ימעפ   דח  אוה  מרתזאת או  ,ימע פ  דח  אוהש  והשמ  לע  הפ

 10  מקווה   ינא  האבה  ה נשבו  זה  תא  םייקנ  ונחנ א  הנשה  קרש  םיטילחמ

 11  ם ידמוע  תמאב  ונחנ אש  ה חנהב  לבא  ?ןכ  ,לודג   רת וי  היהי  אל  רבשמהש

 12  ם ירבדמ  ונחנא  ,ונתוא   דקופש  ימלוע  רבשמ  לש  הנש  לש  הפוקת  ינפב  קר

 13  י ה שוזיא  ה פ  היהת  ן כ  םא  א לא  ,האבה  הנשש   רורבשכ  ה נשה  לע  קר

 14  ינא  ,העצהה  לע  םתח ש  ימ  חטב  ,םימיכסמו  נלכו  ונחנא  ,הפורטסטק

 15 ?ןדיע  ןוכנ  ,עיבצהל  וישכע  וליפא  הרוצב  יםמיכסמ  וניניב  ונחנאש  תעדוי

 16  י נ א  לבא  .הלאש  ללכ ב  ןיאו  הז  ת א  םילעמ  ןכ  ו נחנא  ה אבה  הנשש  הז  לע

 17   .הביסה קוידב תאז  .תיבירד תיבירה לש העניין יבגל והשמ דיגהל הצור

 18 ים ביחד( )מדבר

 19   .הלועמ .הפי  ?ןו כנ .שרופמב הז תא ונרמא דברת וייזר: ’גב

 20 )מדברים ביחד( 

 21  ם יבשותהו  תיבירד  ת י ביר  לש  ןו נגנמ  לע  הפ  רבו דמש  ה דבועה  ללגב  דווקא דברת וייזר: ’גב

 22  , זוחא  1.1-ב  םויה  םה ל  םילעמ  אל  וא  םויה  םהל  םילעמ  ונחנאשכ  םצעב

 23 ז וחא  101-מ  הז  ,100-מ  אל  הז  1.1  לע  םילעמ  ונחנא  םא  האבה  הנש  זא

 24  ר חא הנשב  זאת אומרת  .what ever  וא  זוחא  ו תוא  הזש החנהב  1.1  לופכ

אומרתאז  ,1.1  לופכ  102.2  הז  ךכ  25  ת יבירד  תיביר  לש  ן ונגנמ  הפ  שי  ת 

 26  ר תויה  ברה  היהי  הז   ,י'צאב  ,םיבשותה  לש  סיכ ה  לע  תיפסכה  העפשההו

 27  ה ז  ,םיפסוותמ  הנש  לכש  םילקש  לש  תואמ  ה ז  ,םילקש  המכ  םתואמ

 28   ,םילעמ הנש לכ ונ חנאש עגרב .העניין קודיב
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 1 ירה  ?תיבירד  תיבירב  הלועש  היריעה  ידבוע  לש  רכשה  תא  איפק נ  ילוא  :בירש  יחצ  ר"ד

 2 . רבדה ותוא ןה תואצוהה

 3 )מדברים ביחד( 

 4  י נאש  ז אמ  תחא  םע פ  תונמדזה  ו נל  שיש  תבש ו ח  ינא  ה ז  ללגב  אקווד   דברת וייזר: ’גב

 5  ו נל  שיש  תבשוח  ינא   ,הז   תא  ונישע  אלש  םינש   ע בש  ךשמב  ןאכ  תאצמנ

 6 ,תו שעל תחא הנשב תונמדזה

 7 ה נונראה תא ונכדע א ל םעפ ףא ,הצעומ רבח הנ ש 12 ינא ?םינש 7 הז המ   :רבורג יבא רמ

 8 )מדברים ביחד( 

 9  ה שק  ת אזכ  הנש  הייתה  תו פלוחה  םינשה  12-ב  ם אה  ת רמוא  ינא  זא דברת וייזר: ’גב

 10  ז א  .תכרלא זו  ינא   ? רבד  הזכ  רכו ז  התא  ?רבע  ם לועה  ל כש  ?רבע  קשמהש

 11  ה ר קי  א ל  תיבירד  תי ביר  לע  ה פ  ר בודמש  ללגב  א קווד  ונחנא ש  תבשוח  ינא

 12 ב ושה  ז  האבה  הנש  ךכ  רחא  יכ  ,הלענ  אל  ונחנא  תחא  הנש  םא  םולכ

של  הבטה  הפ  ש י  ןכו  . ומצע  תא  ליפכמ  13  30  לש  י חכונך  רעב  ר בד  בסופו 

 14  .יתועמשמ  דואמ הזו החפשמל םילק ש תואמ לש הבטה ,הנש

 15  א ל  אוה  ןחלושה  לע  בצומ  אוהש  ךיא  עגרכ  ןויד הש  ב שוח  ינא  ,הצור  ינא מר גיא קלנר:

 16  ו א   םילקש  10  וא  םי לקש  8ה  ז  םא  א ל  אוה  ן וידה  .הנוכ נה  ךרדב  בצומ

 17  העירייה   ביצקת  זא  הזה  וןבשחה  תא  השוע  הת א  םא  בגא  .םילקש  יפלא

 18  24  ךותמ  לקש  מיליון  60  זאו  לקש  דראילי מ  24-ל  עיגמ  הזה  ךרעב

 19 ,לקש דראילימ

 20   .לובג ,קוידב ר:יזדברת וי ’גב

 21כי    רלוונטי  א ל  הז  ,דצ ב  ע גר  םישנ  א וב  זא  .היצר ופורפ  הת וא  תויהל  ךפוה מר גיא קלנר:

 22  תפק שמ  הנונרא  ףוסב   ף וסבש  ב שוח  ינא  ה.בטה ה  תלוע  ת יגיסואני לא ב

 23  ב שוח  ינאו  .תימוקמ ה  תו שרה  ןיבל  ריעה  יב שות  ןיב  םיסחי  תכרעמ

 24 ,תוריש  תמרל  ,ןומאל   דחא  יוטיב  אוה  ףסכה  תאזה  םיסחיה  תכרעמבש

 25  תפוקת  ומכ  תאזכ  הפוקתב  חטב  ,הפוקתב  םעפו  םיתורישה  ףקיהל

 26  ה מכ  קר  ה ווש  הז  ם א  םג  , םיבשותל  קוביח  ת תל  םוקמ  שי  הנורוקה

 27  כי   ,םיאכנ  תריווא  א הי  האווירה   יכ  ,תדחוימ  ה נש  א יה  הנשה  יכ  םילקש

אדביא  יםשנאה  28 דחואף  לא  יכ  ,רכהש  רדי  יםשנאל  יכ  ,םתסנפר  תו 
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נירבד  1ת  שויגרות  עדו  בל  יוליג  לש  ינמלטנ'ג  דעצב   וחננאו  םיפסום 

 2ם  כאת  קבחל  םיצרו  נוחנא,  םכל  הרקו  המ  ניםיבמ נו  חנם אהל  יםרמאו

 3  ת והדהזהת  א  םילגמו  נחנא  הזהע  טקובע  גרכ  לנו ש  שי  יםבלוגמה  יםלכב

 4  ש יש  ומכ  תיתרתוכ  הרימא  הזב  שיש  בשוח  ינא  .צבמה  עםו  לנש  שי

 5  ש י ש  םירבדב  יאדווב  ,ללכב  ףסכ   םהב  ןיא  םג ש  ם ירבד  דואמ  הברהב

 6  .ףסכ םהב

 7  ל ש  ופוסב  ריעב  ונכרבתה  ,וארת  םינשה  ךלהמב  תיבירד  תיבירה  יבגל 

 8  ה נונרא  ל ש  היבג  יזו חא  ה ב  שי   ,הובג  ימונוקא  ויצוס   דמעמ  ה ב  שיש  רבד

 9  ת נונרא  תא  יניסמ  הר ותכ  ה ז  תא  ןתנ  אל  דחא  ף א  .םיהובג  דואמ  דואמ

 10ו נחנאש  היבגה  זוחא   תא  ,םינשה  ךרואל  םיאצוי  ונחנא  הנממש  סיסבה

 11 הזה  אשונבו  ליבקמב   םיצרש  םינתשמ  המכ  הפ   שי  ףוסב  ןכלו  'וכו  םיבוג

 12  ר הה  הלעמ  לע  תצק  עיפשיש  פוטס  תושעל  םי שקבמ  ונחנא  רודל  תחא

 13 . וב דומעל הכירצו  הלוכי שהעירייה קזנ הזש  בשוח ינא םינשה ךשמהב

 14  ה ז   לע  ו נרבידו  םיפסכ ה  בוועדת  םג  ה ז  לע  ונרבי ד  ,וארת  , תומאתהה  יבגל 

 15  לש  רופיסה  .תוחנה  ונמצעל  תושעל  רוסאש  בש וח  ינא  .ביצקתה  ינוידב

 16זה    , אל  םיניינעה  תא  רוגסל  הנונראה  ך רד  קר  ה צרנ  ןמזה  ל כ  םא  הנונרא

מד וש פ  םייחה  תא  ונ ל  השוע   הז  ,ונילע  לקהל  17  ר בכ  יתרמא  ינא  .יטים 

 18 תובישיב  םגו  היה  הזש  המ  ,יתעד  תא  ץרמ  ףוסב  ביצקתה  תבישיב

 19 ו נחנא  ,רמוא  ימרש  המ  עקר  לע  חטב  ,םיפסכ  דתועבו  ןכמ  רחאל  ונרבידש

 20  ת שו על  העירייה  ביצק ת  דוסיבו  יההעירי  לש  תועורזב  ימטעל  שרדינ

 21   .תויתעומשמ רתוי תולועפ

 22 התוא  איפקנ  םא  םג ו  השעמה  רופיס  אל  הז  התוא  הלענ  םא  םג  הנונראה 

 23  , םייד וסי  רתוי  תומוק מב  אצמ נ  רופיסה  .תויעב ה  ת א  ונל  ר ותפי  אל  הז

 24 לואשל  יךרצ  ילוא  ,ינ וריעה  ןונגנמה  תולעייתה  לש  הלאש  תשרדנו  ןכתי

 25  ת ו אצוה  םע  הרוק  ה מ  תוארל  ךירצ  ילוא  ,ינ וריעה  רכשה  לע  תולאש

 26 כול להיות י  .תומרופר  םהב  תשועל  םיכירצ  ונחנאש  םיתורישב  תופטוש

 27 ילוא  ,םולכ  הז  הלאה  לקש  מיליון  1.6-ה  וא  הלאה  לקש  מיליון  2.5-הש

 28  ם ייתנשב  וישכע  די גהל  , לקש  מיליון  15  ,10  ד ירוהל  םיכירצ  ונחנא
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 1  ר כ שה  ףקיה  תא  די רונ  ואוב ו  'ג  ,'ב  ,'א-ב  םי צווכתמ  ונחנא  תובורקה

 2  א ל  ונחנ או  הז  תא  הבי תכמ  ת ואיצמה  יכ  םיתורי שה  ת מרו  ףיקעהו  רישיה

 3  ל כ  קשמבשכ  ינוריע  ן ונגנמ  לש  ר כש  לש  יטמוטו אה  ס ייטה  תויהל  םילוכי

 4   .ץווכתה םלועה

 5  , םיימואלניב  םיקסע   ,םיתו ריש  ינתונ  ,םיירוביצ   ם יקסע  ,םייטרפ  םיקסע 

 6 השוע  הכול  ,םיצור  אל  םתאש  המ  ,םיקנב  ,תוריית  ,הפועת  תורבח

 7  ר תויה  הלאשה  תא  לאשנ  ילוא  זא  .הכול  ,ת וברת  ,םינמא  .תומאתה

 8  ן סוח  םלועל  אל  ומצע ל  דיגי  ינוריעה  ןונגנמהש  תעה  העיגה  ילוא  ,תידוסי

 9  הברה  הלאש  ייניעב   הז  ?האצוהב  ץוציק  ךרד   אלא  הנונראה  ךרד  אלו

 10 . םישוע ונחנאש המ  תרגסמב ונמצעת א לואשל  םיכירצ ונחנאש תידוסי

 11  ה מו  םיכלוה  ונחנא  ן אל  לש  תויגטרטסא  תולא ש  ל ע  םירבדמ  ונחנא  םא 

 12  א ל  הז  .םיאצמנ  ונחנ א  ובש  בצמה  תא  ןקתל  י דכ  תושעל  םירומא  ונחנא

 13 זה   תא  חקול  ינא  ,םילבגומ  םיבאשמהש  ןבומכו  ייניעב  יןהעני  תא  הנשמ

 14  ה ע יגנ  תתל  םיכירצ   ונח נאש  ,םיקסעה  בוועדת  דחיב  ונחנא  ,ןובשחב

 15  ון בשח  ל ע  אל  הז  .רתו י  ידוסיו  ר תוי  קימעמ  לופי ט תושרודש  תויסולכואב

 16 . םדוק יתרמאש המ  לע גניסייב הכול הזו הז

 17 הבטה  תוגירח  הנונר א  תויעב  םהל  שיש  םיבשותל  תתל  םיכירצ  ונחנא 

 18  ה ז  תא  םישוע  ונחנ או  אוצמל  םיקסעב  םיכי רצ  ו נחנאו  רתוי  הקומע

 19   .תובטה דוע םינתונ ונחנ א ךיא ,דוע הז תא השענו

 20 . הזל ףסכ ךל היהי אל לבא : בירש יחצ ר"ד

 21 תכימש  םע  ונלש  תו רצה  לכ  תא  הסכנ  אל  ו נחנא  יכ  ףסכ  ונל  היהי מר גיא קלנר:

 22 ונחנא  ךיא  ונמצע  ל ע  דיבכנו  שרדינו  אצמנ  ו נחנא  .תמייקה  הנונראה

 23  ת א   ורתפי  א ל  1.6-ה  ו א  2.5-ה  .םיפסונ  תורוקממ   ףסכ  ם יאיבמו  םילעיימ

 24 . יטמוטוא סייטבה ז תא חק ית םא םג םלועה תויעב

להיותי   25  מיליון   10  ךירצ  התא   הזה  ביצקתה  סיסבל  סח יב  2021-בש  כול 

 26  ה נונראב  תובטה  וכר טצי ש  םיבשות  דואמ  הב רה  ה פל  ואובי  יכ  לקש

יודע  ינאו   ולפיש  יםקסעו  םירוגמ  27 יתעדל  .וגהנמכ  םלוע   ונחנאו  המ  לא 

 28 תושרכ  תולבגמ  ונל  שישע  דוי  ינא  תירמא  ןכלו  ןוכנה  טקסידב  אל  ונחנא
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 1  ס ח  ,דחאף  אל  ש  ר כשב  ועגפלה  צרו  לא  ניאו  רכשה  יבלג  תימוקמ

 2ל  שם  יגשומב  בוחשל  ליחתהל  יךרצש  העשה  הע גיהון  כתי  לבא,  הלילחו

נע  ,תויורביצה  תולבגהמם  ע  ירטפק  ושל  ש  ,ישפוח  וקש  3 לכ  אשום 

חבר'ה,  א  .תיצראה  המרב  םילחש  םיללכה להיותיבל   4 המרבש  כול 

 5 ן אל  ןיבמ  ירוביצה  רזגמהש  חוטבא  ל  ינא  ,הז  תא  תוריך לעשצ  תיצראה

 6 . תושעל ונממ שרדנ המ ו ילארשיה קשמה ךלוה

 7 . לארשי תלשממ אל םג ד עידן למדן:”עו

 8  י נא   ,רשפאש  המכ  םי קסעל  ם ג  תתל  ךירצ  רמו א  ינא  ן כלו  .הארנכ  .ןוכנ מר גיא קלנר:

 9  ך ירצש  תובטהה  לש  המ רב  בולוקוסו  ןיקשיסוא מ  ה מקש  הקעצהש  בשוח

 10 ,תולועפ  דוע  תושענש  עדוי  ינאו  תובטהה  תא  םהל  תתל  ךירצ  ,םהל  תתל

 11  היהנו  יתדוקנ  בולוק וסל  לופיט  תתל  םג  ךירצ  ,עגרכ  ןהילא  סנכנ  אל  ינא

 12 .הזה רשקהב  ךירצש המ לכ מקווה ינא ת חא דיכ הזה בעניין ונלוכ

 13  י נא  ,וניניב  הז  לע  ונר ב יד  ,םיימוי  ינפל  הבישיב  הז  ל ע  ונרביד  .םייסמ  ינא 

 14 א לש  בשוח  ינא  ,בקעיו  תרבד  ,ןדיע  ,רבודש  הזה  העניין  תא  הפ  קזחמ

 15 םיקנבלו  הנידמ  תוד סומל  הביס  םוש  ןיא  ,הנונראה  תא  איפקהל  ךירצ

 16  הכירצ  המש  ,הנורוקה מ  יתועמשמ  ןפואב  ועגפנ   אל  הכול  ךסבש  םיפוגלו

 17  ו יהש  םיקסע  1,100  ם תואלו  םירו גמל  הז  תא  ת תל  ך ירצ  .האלעה  תויהל

 18 י "פע  הנורוק  יעגפנם  יקסע  םהש  םהילע  רביד  ידיגש  םינוירטירקב

 19  ר ופיסה  לכ  .האפקה  ישדו ח  השולש  םהל  והיש  ה נידמהל  ש  םינוירטירק

 20 .רתוי  הפיט  ילוא  ,ל דוג  רסד  מיליון  160-ל  איבמ  ךירעמי  נא  דחיב  הזה

 21  .מיליון  2.5 לע םירבדמ אל ונחנא

 22 לע  הז  םייתנש  םיחנ ומב  60  .לקש  ןוילימ  60  הי ה  יופיש  ולביקש  םיקסעה   :רבורג יבא רמ

 23  , הנשב  יופיש  ולביק  ם יקסעה  הז  60  ,הנשב  ם ירוגממ  הנונרא  ךס  160

 24 . לקש ןוילימ 30 הז ראש נש המ זא ,220 הז דחיב

אני :רנלק איג רמ  25  ךירצ   אל  ,ועגפנש  םי קס עהו  םירוגמל  הנונראה   תא  תתל  ר מאו  אז 

 26  האפקהה  תא  ,םתוא   תתל  הביס  םוש  ןיאש  ל קש  מיליון  30  דוע  תתל

 27  תאו  שרדנה  עגרה  תא   הלגנו  םיבשותה  תארקל   אובנ  תאזה  הנשבו  .םהב

 28 .יתעד וז .וזה ת עב םהיפלכ שרדנה חישה
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 1  , ם ינפה  דרשמ  לש  הל בגמ  ההיית  אל  םא  הנונרא ה  רועיש  ה יה  המ  מעניין ר צחי שריב:”ד

 2 ,רורחס  ליחתמ  היה   .תובגל  הנונרא  המכ  תוטילחמ  ויה  תוצעומ  טושפ

 3  ו יה  י לוא  ,20  ,15-ב  ינא  ,10-ב  ד ירוהל  דעב  י נא  , 5-ב  די רוהלבעד    ינא

 4 . ריע שאר ינגס ינש ל קר תרוכשמ םיריאשמ

 5 . םילעמ ויה םג ילוא ד עידן למדן:”עו

 6 .םולכב  ועגנ אל הנש 12-ש הדבוע מר רוני בלקין:

 7  .רורב ר צחי שריב:”ד

 8 מדברים ביחד( )

 9 ה יהת  המ  עגרכ  הנשמ  אל  ,סחייתהל  רשפא  יאש  בשוח  ינא  ,ידידי  יחצ :רנלק איגמר 

אפשר  , רומג  רדסב  הז  הנ וש   ךתעדש  הזו  הטלחהה  10  ה נשל  סחייתהל  אי 

 11  לש  תוגהנתהה  תומ רונ  תא  וליאכ  הילע  ליט הלו  הליגר  הנשכ  תאזה

אפשר  .הנש  לכבכ  םיחרזאו  הנידמ  ,תויושר אפשר  .אי   12 סחייתהל  אי 

 13  ה נש  הז  ,אל  .הרוק   היה  המ  רמוא  התא  זאו  וליאכ  הנורוק  תנשל

 14  .תדחוימ

 15   .ךתיא םיכסמ ר צחי שריב:”ד

 16 .יקוא :רנלק איגמר 

 17 ףוקתל  רשפא  הדחו  מינימאלית  תמאב  העצה  איהש  תאזה  העצהה  תא מר ירון גדות:

 18  ש ד וחב  םילקש  7  ףיסו מ  הזה  רוחבה  המל  דיגהל ו  אובל  ,םינועיט  ןוילימב

 19  ו לש  רכשהש  רבורג    יבא  ל שמל  ,עגפנ  אל  ולש  ר כ שהש  רחא  והשימ  המלו

 20 לודג  רתוי  תיב  ול  שיש  והשימ  המלו  החנה  הת וא  תא  לבקמ  ןכ  םג  הלע

 21 םזילאיצסו  לע  םינויד  תושעל  ליחתהל  רשפא  .הלודג  רתוי  החנה  לבקמ

 22 ה ז  ,םקוה לא המז  .החוור  תנידמ  תמועל  ישפוח  קיטליזם ושופק  תמועל

הז  23 ה טלחה  לבקל  ןורחא ה  דעומה  ינפל  םימי  הש ולש  אל  חטב  ,ןמלא 

 24 .תאזכ

 25  יבגל  תושעל  םיכירצש עומק  הוני  יד  לכ  תא  ךש מהב  תושעל  םג  רשפאו 

לתושל  תורחא  םיכרד  26  , םיבשותה  אוה  םו יה  הפ  אשונה  .םיבעזור 

מבמ זה   27 ר וזעל  םיכרד  ינימ  לכ  לע  בושחל  רשפא  .בושחש  החינתי 

 28  ך ירצ  אל  הלאכ  םימי ב  חוטבש  המ  ,הככ  אל  ך יאו  הככ  ךיא  ,םיבשותל
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 1 .הנונראה  ריחמ תא תולעלה ךירצ  אל .ריחמ תאלעה תושעל

 2  היצילאוק  ירבח  םג  תאזה  העצהב  הפ  םידחא תמש  הפי  הז  ,רבד  דוע 

 3  הרימא  הב  שי  ,תירס ומ  ,תיכרע  תמאב  איהש  העצהל  היציזופוא  ירבחו

 4 איהש  תיכרע  איהש   העצה  לכ  לע  דיגהל  רשפא  .םיבשותה  יפלכ

 5  םיאשונ   ינימ  לכ  לע  ו א  םיב"טהל   תודועת  לע  ד י גהלר  שפא  ,תיטסילופופ

 6  םייתוהמ  יםרבד  םי נתונ  אלו  םייטסילופופ  םה ש  םעפ  ידמ  הפ  םילעמש

 7   .בצמה אל הז יתעלד ל בא ,תאזה העצהה לע םגו

 8  ם ג   תדחאמ  איהש  םצ עב  הביסה  תאזו  תיכרע  העצה  איה  תאזה  העצהה 

מוע  9  ירבח  דועש  מקווהאני    .היצילאוקהמ  םגו  היציזופואהמ  הצחברי 

 10  אקווד  םויה  ועיבצי  תאזה  העצהה  לע  םימותח   אלש  הלאכ  םג  הצעומ

 11   .דחא הפ םג רובעת איה ש מקווה תמאב ינא .דעב

 12 לכ  תא  .תאזכ  העצה  דגנ  תאטבתמ  החוור  קית  תקיזחמ  אקוודש  יל  רזומ 

 13  ם יבשותל  תושעל  רש פאש  םירבד  לש  םיאשונ הו  החוורה  לש  םיאשונה

 14  רשואי  ביצקתהש  ירח א  2021  ךלהמב  ,תאזה  הנ שה  ךלהמב  םייקל  רשפא

 15  .םוקמב אל  ,ףסונב םהילע טילחהלו

 16  ה זיא  , אל  ,ןכ  םיקסע   ומכ  ם יטרפל  סנכנ  תאז ה  ה עצהבש  בושח  תוחפ 

 17 הפ  בושחש  המ  .יל  בושח  תוחפ  ,ולביק  אלש  וא  ודיספה  אלש  תודסומ

 18  אל  ונחנא  םיבשותל   הנונראה  תא  תאזה  הפו קתבש  תיכרעה  הרימאה

 19  א קווד  ו אל  ,תורחא  ת וירי עב  םגש  י רחא  הז  תא   םישו ע  ונחנאו  .םילעמ

 20  ה ז  םא  , ןג  תמרב  זה  ם א  ,הט לחה  התוא  תא  ק וידב  וש ע  ,ןורשה  תמרב

 21 ילב  תאזה  הטלחהה  תא  קוידב  וחקלש  תויריע  רפסמ  דוע  שי  .הננערב

יודע  ,תקווה  ינג  ,יל  המדנ  ,תקווה  חתפ  .טוריפל  סנכיהל  22 שי  ,קוידב  לא 

 23 ו נחנאש  לבח  ,הזב  םינושאר  אל  ונחנא  ,ונלצא  קר  אל  הז  ,מהכ  דוע

 24  ,ריעה שאר ל דיגהל בושח ןורחא רבד ו .רדסב הז לבא םינורחא

 25  ת א  שיגהל  םתלוכי  , תסנכתמ   איה  השקבה  תא   ם תשגהש  םויהמ  עובש מר אבי גרובר: 

 26  ת סנכתמ  איה  ןכלו  ע ובש  ינפל  ה תוא  םתשגה  . שדוח  י נפל  תאזה  השקבה

 27 .עובש ךותב

 28   ?יתרמאש המל רשקה המ מר ירון גדות:
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 1 .השק בל םאתהב עבקנ דעומה רובר: בי גמר א

 2  ת א  ונ יארשכ  ץרמב  ר בכ  א ל  ונח נאש  לבחש  יתר מא  י נא  . רדסב  ,אל  ,אל מר ירון גדות:

 3  ה ז ה  אשונה  יבגל  םי נויד  היצילאוקב  וא  הצע ומב  םתלחתה  הנורוקה

 4  ע ובשמ  תוחפ  ינפל  ו נשגה  העצהה  תא  ,ןוכנ   . ןורחאה  עגרל  ונעגהו

 5 . הדעומב קוחה  י"פע תמייקתמ הבישיהו

 6  וא  ןכ  ,הנונראה  וצ  ת א  םסרפל  ךירצ  היה  םאה   לש  םיאשונ  ינימ  לכ  שי 

 7  ת א  ל בקנ  ונחנאש  ךי אל  םאתה ב  הז  תא  רשאי   םינפה  דרשמ  םאה  .אל

 8  ריעה  תצעומש  ריעה  שארל  דיגהל  יל  בושחש  המ   .אל  וא  ןכ  םא  הטלחהה

 9  ם י נפה  דרשמב  הז  תא   ריבעהלו  עצבל  ךלש  די קפתה  התאו  טילחת  הפ

 10  א יבת  זא  הנונרא  וצם  סרפ ל  ךירצ  היה  אלש  בש וח  התא  םא  .ךלש  ךרדב

 11 ליפי  הנונראה  וצ  לש  םוסרפ  יאהש  בשוח  התא   םא  .הז  ילב  העצהה  תא

 12 .םצעב והז ,ןור חא רבד .םצעב ךתוירחאב  ההיי הז זא ,העצהה תא

 13  .ךירצש  ימ לכ ,תוחנה תולבקמ הח וור תוחפשמש עדתש קרו בת שבע אלקובי:  ’גב

 14  ט פשמ  תילעה  תאז  ל כב  יכ  התלעה  י'צאבש  המ ל  והשמ  דיגהל  בושח  יל דברת וייזר: ’גב

 15  ם ג  הז  תא  ךל  יתרמאו  ןאכ  ותוא  דיגהל  וליאכ  יל  בושח  דואמ  אוהש

 16  ו יה ש  םיפגא  ינש  תמא ב  וב  שי  הזה  רבשמהש  קפ ס  ן יאש  תוישיא  תוחישב

 17  , רפס  תיב  אל  ,רפס  ת יב  ןכ  לש  אשונה  לכ  םע  ך וניחה  תמאב  הזש  טופסב

 18  ל לכב  היהש  החוורה  לש  אשונהו  .אל  ,תולוספק   ןכ  ,תידירביה  הדימל  ןכ

עומסאב  תנ יחבמ  םלסוה  לש  ומורב  19  ל ש ו  םיבשות  לש  ,תו חקול  לש  מת 

 20  .תויעב

 21  ו ישכע  לוקוטורפל  בו ש  תרמוא  ינאו  הז  תא  ךל   יתרמא  תובישיה  תחאב 

 22  יתרמאו  תאזה  הטלח הל  ללכב  רושק  אל  הזו  ל כ  םדוק  ,האילמ  תבישיב

 23  ך ירצש  ו ילע  תעדוי  ת אש  וישכ ע  הנשה  עצמאב  ו השמ  ש י  םא  , הז  תא  ךל

 24  ת עדוי  ינומכ  ימ  ,המ כ  ת עדוי  ינאש  ללגב  החוו רב   ןוכדע  והשזיא  תושעל

 25  ב יצקת  ןוכדעב  םש  ת ושעל   ךירצש  ךרוצה  תא  ה חוורה  ןיבש  םיקשממב

 26 תבישיל  אל  ,תרחא  הבישיל  אל  ,תאזכ  הבישיל  אל  תוכלח  הכירצ  אל  תא

 27י  נאו  הכירצ  תא  .הנ ונרא   ןוכדעל  המניין  ןמא  של  הבישיל  אלו  ןוכדע

 28  ר המ  רתויש  המכ  יש עתש  הזל  ךתוא  תנברדמי  נשא  תעדוי  תאו  החוטב
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 1  . ביצקתה  תא  ןכדעל  ךיר צ  ביצקתה  תאן  כדעל  ךיר צ  םאו  ,וןכדעל  השקב

 2 . הלאש ללכב ןיא

 3 .ביצקתה  ינוידב דוע הז לע וניברד ד עידן למדן:”עו

 4 .ןוכנ דברת וייזר: ’גב

 5 .העבצהבו ביצ קתה ינוידב הז לע ונרביד ד עידן למדן:”עו

 6 ביחד( רים דב)מ

 7 תיטמרד  העפשה  הזכ   ונל  ןיאש  הז  םיפסכה  בוועדת  ונל  וגיצהש  המ  יפל דברת וייזר: ’גב

 8  ם עפ  ד וע  וטילחי  שדו ח  דו ע  םא  , הרקי  המ  תעד ל  ר שפא  י א  ,םויהל  ןוכנ

 9  ם ישד וח  5ל  ש  וא  הנש   יצח  ל ש  הרי גסב  הפ  היהנ   ו נחנאו  קש מה  תא  רוגסל

 10  ה ממ  הניבמי  נא  םוי הל  ן וכנ  לבא  .םיטושל  הנת ינ  ה אובנה  ,הנש  ףוס  דע

 11  מיליון   4  לש  העפשה  ,תיטמרד  ת אזכ  אל  איה  ה עפשההש  תרמא  התאש

 12 .ותיא תויחל ר שפא יאש והשמ אל הז מיליון 487 לש ביצקתב לקש

 13 ביצקת  םהב  תאצמנ  ינאש  םינטקה  תומלועה מ  ךל  דיגהל  הלוכי  ינא 

 14  ף לא  300  הז  ,ךרעב  150-ו  150  הז  השיאה  דמע מ  םודיקו  םישנ  תצעומ

 15  םיכלוה  אל  ונחנא  ה ארנ  הזש  ומכ  .היום  דע  לקש  ונאצוה  אל  ,םילקש

 16 ,הארנ  הזש  ומכ  ,השיאה  דמעמ  םודיקל  עוריא   םוש  ,הנום סדשעשות  ל

 17 יכ  רבמבונ  ,רבוטקוא  לש  ןורחאה  ןועברל  עובקל   וליפא  הסנמ  אל  םג  ינא

 18  קוידב  ,ףרוחה  לש  ה פוקתה  קוידב  הז  ,לודגב   רוזחת  הנורוקה  יתעדל

 19 .הזכ בצמב תו יהל הצור אלי נא .הלאהם  ירבהד תא לטבל ךרטצנ

 20  ל קש  ףלא  300  הז  ה זה  ר בדל  ף וס  הזיא  םו אתפ  הפ  ה יהי  אל  םא 

 21 ךותב  םהש  וא  תעד ה  תא  םהילע  ונתנש  ללכב  ילבמ  הככ  םיכסחנש

 22  ת א   גפוס  תוברתה  קית  ם גש  החוטב  ינא  י נומכו  .הלאה  םיבושיחה

 23 םימצמוצמ  דואמ  ץיק  יעוריא  ללגב  הלאה  תויתועמשמה  תודיריה

 24 יםעוריאה  לש  יפואה   לכש  החוטב  ינא  .'וכו  ולטובש  תואמצעה  יעוריאו

 25 הברה  ,ימיטניא  רתו י  הברה  תויהל  ךופהי  ,תונתשלה  דואמ  דואמ  ךלוה

 26  .תיפסכ תו עשממ הזל שיו ןטק רתוי

 27  ד ו ע  טילחהל  אי אפשר  ,הז  ת א  תושעל  רשפא  יא  ו ישכע  ט ילחנ  אל  םאו מר ירון גדות:

 28   .שדוח דוע וא עובש
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 1 הארנונה   םינש  דואמ  הברה  ובש  בצמב  םיאצמנ   ונחנא  תמאב  דחא  .בוט ד עידן למדן:”עו

 2  אורקל  םיבהוא  ונחנ אש  המ  יטמוטואה  סיטה  תשר  ,תאפקומ  יד  השעמל

 3 עירייה   ירחא  עירייה  לעופב  לבא  ,םידדמל  תעצוממה  הדמצהה  םע

 4  אל  י רוביצה  רזגמב  רכ שב  ה ילעהש  ללגב  ןנוכתה ל ו  לגרתל  גופסל  תצלאנ

 5  .הלשממ  תוטלחהלו תמאות קוידב

 6  ו נחנאש  הפוקתב  םי אצמנ  ו נחנא  ,הנורוק  לש   ן דיעב  םיאצמנ  ונחנא 

 7  ל ע  , םיאמצע  לע  ,םל וכ  לע  ע יפשמ  ה זה  רבדה  ת א  ם עפ  ר חא  םעפ  םיאור

 8 לבא  ,הטלחההמ  םת וא  איצוהל  הרואכל  םיאב   ונחנא  םויכ  םגש  תורבח

 9  .המהדבר הז תרחא וא תאזכ הר וצב םיעפשומ םלוכ ףוסב

 10  לע  םינויד  םיליחתמ  , תותשרב  י תיאר  חישה  םג   ת מאב  ל יחתה  ךכ  ךרוצל 

 11  ת מאבשם  יקסע  תווצ ,  םיקסע  תדעו  תא  הפ  שי   ,םיקסע  אל  ,םיקסע  ןכ

 12  ש פ חל  ד עונש  תווצ  הז   םגו  , יכונא  , יחצ  תא  ,אי ג  תא  , ביבר  ת א  הפ  ללוכ

 13 ל ע  שגדבו  הנורוק  לע  שגדב  םיקסעה  םוחתב  םינושמו  םינוש  תונורתפ

 14 ם לוכש ייהירבע םג םישענש דואמ םיפי םירבד דועו בולוקוסו ןיקשיסאו

 15  .'וכו היבג ל ידגנ ונחנא ךיא ,איצמנ ונח נא ךיא םיבשוח ןמזה לכ

 16 זא  םינוידה  דמעמב ו  תמיוסמ  העצה  לע  םירבדמ  ונחנא  עגרכ  לבא 

 17  300  טוליש  תרגא  ?טו ליש  תרגאמ  םיצור  םתא  המ  םעפ  לכ  ונל  םירמוא

 18  ה ז  . לקש  200  הז  ? תונח לושו  תואסיכמ  םיצו ר  םתא  ה מ  ,קסעל  לקש

 19  הז כ  אל  הז  ,הז  תא  ם ישוע  םתא  המל  .קסע  ל ע  הנטקב  דואמ  עיפשמ

 20  .יתועמשמ

 21  י תועמשמ  ר בד  לכ  ,ך ורא  חווטל  ח טב  ,קסעל  רב ד  לש  ופוסב  ר בד  לכ  לבא 

 22  ת א ו  נילעהש  ירחא  ת מאבו  .תאזה  העצהל  ונעג ה  ןאכמו  הנשמ  רבד  לכו

 23  ו נחנאש  ןויד  תובקעב   םגו  םיקסעה  תווצ  לש  ןו ידה  תובקעם בגו  העצהה

באד ארמא  הנונרנים   24 לעניין   העצהה  תא  םימצמצמו  םיניבמ  ונחננו 

 25  ה נ ידמה  קשמב  םירד סה  תונקתב  וללכנש  םיקס עה  לכ  ולעניין  םירוגמה

 26  ה שעמלש  םיקסע  הל א  , םיקסעהמ  קלח  ירק  ,2  ן וקית  הנונראב  החנה

 27 100 ךרעב ,הארנונה  תא םהל המליש הנידמה ,הנונראמ רוטפ ולביק רבכ

 28  הפ  אוהש  ימ  לכ  ,דח א  לכל  רורבו  ועגפנ  םה  .ועגפנ  רבכש  חכומש  םיקסע
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 1  טעמכ  לבא  ,תוחפ  עגפ נ  ילוא  תולודג  תורבחב  דב ועש  ימ  ,דבוו עא  יאמצע

 2 . עגפנ חינמ ינא ןח לושל ביבסמפה  דחא לכ

 3  ע בוכב  םג  ינא  ,ולש  םיקסעל  תונקל  ךירצ  היה  א וה  יכ  עגפנ  אוה  םאין  ב 

 4  ו תב  ד ומעל  ךרוצה  ל לגב  ת ואצוה  ונל  םילידגמ  ו נחנא  המכ  ה אור  ר"וי  לש

 5  ז א  .הז  ת א  םיווח  ו נלוכ   ,ןמזה  ל כ  אטחל  ,םי ל'גוכל אב  דומעל  ,לוגסה

 6   .יתועמשמ דואמ דו אמ דואמ אוה הזה רבדה

 7  השיגב  אובל  ןכומ  ן כ  ינא  יתרמא  ,ןכומ  ינא  העצההש  בשוח  ינא  ןכלו 

אומרת  ,תאזה  הדמצהה  לע  רתוול  אובת  האבה  הנשש  8 תולעהל  זאת 

 9  ל ב א  .הז  תא  לבקל  ןכוי מנא  ,'וכו  הנשל הש  ה דמצהה  םע  האבה  הנשב

 10 הרימאו  הרימא  הז ה  רבדל  שיו  דחוימ  בצמב  םייוצמ  עגרכ  ונחנא

 11  .רזו על לכונש םוקמ לכב רוזלע  םיסנמ ונחנאו תירוביצ

לראוו  נצטרך   12  הלאה  םירדבל  בעירייה  םורתל  םילוכי  ונחנא  ךיא  תאם 

 13 ץמאמ  לכ  השענ  ונחנא  לבא  ,השקתנש  כול להיותי  ,אצמנש  יותכול להי

 14  ריעבם  יקסע  םתואל   תונורתפה  תא  רצייל  ם גו  תונורתפה  תא  קדהל

 15 םיטנמלאה  ינש  ,הזה   רבדהש  בשוח  ינאו  .םתוא  םישפחמ  דואמ  ונחנאש

 16   .םיבושח דואמ  דואמ דואמ םה ,הלאה

 17 ר אשה  ןיב  לבא  תונויער  ינימ  לכ  ויה  ,םיקסעה  תווצב  ונבשי  םג  לומתא 

 18 ן כם  ג  טולישה  תרגא  לע  ונרמא  זא  .טולישה  תרגא  עניין  הלע  אמגודל

 19 ,וישכע  קוידבו  ,םינ פה  דרשמ  אל  ,םינפה  דרשמ  ופורפא  רבדל  ונלחתה

 20  ת ונורתפ  אוצמל  הס נמו  ד בכנה  תווצה  בשוי   ם ירבדמ  ונדועב  וישכע

 21 א ל  לבא  רשקתמ  .יקוא  ונרמא  זא  .הזה  רבדל  רשקתמ  הז  ונלו  נרמא

 22  .רב מטפסל החדנ אלא לטבנ

 23 ?הנשה  לכל טולישה תולעה המ דברת וייזר: ’גב

 24  .5,000 ד עידן למדן:”עו

 25  לכ  ,םוסרפה  ינייכז  לש  םיטלשה  .ןוילימ  4,700  הז  ריעב  טולישה  ךס מר אבי גרובר: 

 26  הז  ןיקשיסואבו  בול וקוסב  םיקסעמ  .מיליון  1,850  הז  ,הלאה  תורבחה

 27 .לקש מיליון 2.4 הז ריעב םיטלשה  ראש לכ הרתיהו ףלא 460

 28  ונחנא  .הרשוא  אל  ןיידעש  ביבא  לת  תייריע ב  הטלחה  הייתה  עגרכ ד עידן למדן:”עו
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 1 הטלחהה  לבא  ,תורב זגהו  יטפשמה  תווצה  םע   דחי  הז  תא  םג  םינחוב

 2  , תוסנכה  אוה  חישה   ןמז ה  לכ  ,ילויב  ומלשיש   ם וקמבש  הייתה  עגרכ

אנחנוא  םגו  תוליעפ  תרבגה  3  ףוסב  .ראשיהל  םיקס עה  תא  םידדועמ  יך 

 4 םהל  עייסל  םיצור  ונחנא  ,ריעב  הפ  יישארו  םיקסעהש  םיצרו  ונחנא

 5 רזועש  המ  הז  תיקסעה  הנונראה  ףוסבש  המה  ז  יכ  ריעב  הפ  ראשיהל

 6 םוחת  לכב  ,החוורב   ,תוברתב  ,פורמאלי  יתלבה  ךוניחב  ,ךוניחב  ונלוכל

 7 .ליעי יכהו  בוט יכה ףכסה תא ונל רצי ימש המ ףוסב הז ,םוחתו

 8  תווצ  הפ  םקו  .הבושח   תוחפ  אל  איה  םיקסעל  רוזעל  םג  ונלש  ךרדה  ןכלו 

 9  תונורתפ  תתל  ךירצ   תוירחא  הלגמש  דחאו   דחא  לכש  בשוח  ינאו

 10  ם ג   ן יבמי  נא  ,הנוכנ  העצה  א יה  תאזה  העצההש   בשוח  י נא  זא  .םיקסעל

 11 ןדיעב  ,אתזה  הפוקתבש  בשוחי  נאל  בא,  רורבו  ןבומ  זה  ,דגנה  תודמע  תא

 12  ק וידב  ,הירמאה  ברה   הפ  שיו  תושעלם  יבייחו  נחנא  האלה  םעיגרב  ה,זה

 13 םא  םג  זאת אומרת  ,ךפהה  זהת  א  האור  תרבד  וכמ  ינא  ראמ  יחצש  המ

 14 חווטב  ,םילקש  200-ל  100  ןיב  הבורמ  חהפשמל  ןתני  בהורקה  הנשל

 15  היחתו  ותיא  דדומתת   ריעהש  םוכס  ,יתועמשמ   םוכס  לע  רבודמ  ךורא

 16  ם ג  ח ינמ  ינא  זא  ,םי מדקתמש  הקוסעתה  ירוזא   תמ קה  לומל  חטב  ,ותיא

 17  .תח א הנש ונתנש הזה ןטקה  רוטפה תא ףוסב הסכי הז

 18  ה ב רה  ,'וכו  םיקסעו  םירוגמ  ם ירבדמ  םיבשוי  ן מזה  לכ  . מילה אחתעוד  ו 

 19 הדובעה  תא  תושעל  ךירצש  ןכתי  ,הארנונה  וצ  ןחבנ  אל  םינש  דואמ

 20  .הז ה םוחתב איקב אל ינא ,א ל הזו הנוכנה תיעוצקמה

 21 )מדברים ביחד( 

 22  תמאב  ורביד  ונגסו  העירייה   שאר  .םילדגמב  אמ גודל  תונולת  ויה  .קודבל ד עידן למדן:”עו

 23  . םילדגמב ץפקש בויחה לע

 24   .ןדיע ,ריבסא ינא י: קורצק קבמר יע

 25 .עדוי ינא ,בק עי ,ריבסתש ךירצ אל ינא ד עידן למדן:”עו

 26 .הז  תא דיגהל לוכי התא זא מר יעקב קורצקי: 

 27 ה ז ,דימתלו תחא םעפ תורדגה תונשל ךירצש כול להיותי .יתרמא ינא זא ד עידן למדן:”עו

 28  ת ונוכשו  םירוגמ  ,םי קסע   לע  רבדל  םיליחתמ  ונחנ אשכ  לבא  םויהל  אל
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 1 י תעדל  ,יחצ  ,הדובע  הז  ,טלחהב  ךירצ  יסחי  הנונרא  לדוגו  הריד  לדוגו

 2 .לודגו בח ר ןפב תושעיהל הרומאש

 3 .ירמגל םיכסמ ר צחי שריב:”ד

 4 תושעל  וקיפסי  םיתווצה  םא  2022  תנשל  הבוט  היהת  ילואש  הדובע  הזו ד עידן למדן:”עו

 5  ם ירבדה  לכ  תא  ןוחב ל  י עוצקמ  גרד  לש  הדובע  ה זו  התוא  םייקלו  התוא

 6  הארנונה  תא  תולעהל   אל  תדמועש  העצהה  הב ורקה  הנשה  לבא  .הלאה

יותר  םיקס ע  1,100-ל  תולעהל  אלו או   7  י ת ארקהש  קוחב  ורדג והש  פחות 

 8  ה טלחה  תאזש  בשוח   י נא  ,הט לחהה  ךרוצל  הז  ת א  טטצל   םיכירצ  ונחנאו

 9 .קסע לכלו  החפשמ לכל הנטק הרושב  דוע הב שיו הנוכנו הנובנ

 10 לש  וא  תוגרדמ  וא  שי  .ץראב  היבג  לש  םיגוס  ינש  שי  יתרמאש  המ  ,ןדיע מר יעקב קורצקי: 

 11  ונחנאש  בשוח  ינאו  ה יבגה  תוטיש  תא  םהל  שי   םירע  ינימ  לכ  .םירוזא

 12   .זה תא אלוה ז תא א ל הל ןיאש ,רבזגה יתוא ןק תיו ,ץראב הדיחיה ריעה

 13 )מדברים ביחד( 

 14  ישילשה  גוסה  ונחנא   ,םוש  ןיא  ןורשהמת  רב  ,היבג  לש  םיגוס  ינש  שי מר יעקב קורצקי: 

 15 .קודבת .ןורשה  תמרב תוגרדמ ךל ןיא ,תו גרדמ שי .ץראב םידיחיה

 16  .לדוג יפ ל הנוש ףירעת .שיש חטב ריב:ר צחי ש”ד

 17 )מדברים ביחד( 

 18 תא  השוע  הז  .ןורחאה  רטמה  יפל  'זרטמה  לכ  אלא  ילושה  רטמה  לע  אל : רבורג יבא רמ

 19  ט ע מ  תומלשמ  תונטק   תוריד  . םילדבהה  תא  ד דחמ  רתוי  ד וע  ,רתוי  הז

 20 .רתוי הברה  תומלשמ תולודג תורידו

 21 .תוריצע  ןיא ,תוגרדמ ןיא יכ הברה מר יעקב קורצקי: 

 22 .ןורש ה תמר ונחנאו .לא יודע .ה זכ םזילאיצוס לש גוס הז ר צחי שריב:”ד

 23 ב יבא  לת  לש  הטישה  רחבנ  וא  ,ומכ  חנו נהיהנא  תמאבש  הגיע הזמן  אז מר יעקב קורצקי: 

אנחנומל  רחבנ  ואו ב  ,ץראב  םירע  257  שי  ,חקינ  ואוב  לבא  ,ןולוח  וא  24 י 

 25 .ןלא שיטת רמת השרו ,הטיש רח בנ ואוב לבא ,םיכייתשמ

 26 .םידחוימ תו יהל םיבהוא ונחנא ?המל :רנלק איג רמ

 27  .םינוויכה  לכמ רוביצה תא םיערוק ו נחנא לבא םידחוימ ונחנא מר יעקב קורצקי: 

 28   .חוטב אל .חוטבלא  :רנלק איג רמ
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 1 )מדברים ביחד( 

 2   .םויה ןוידה אל הז ד עידן למדן:”עו

 3 . אוהש  הפיאמ  הז  תא  ןזאל  ךרטצת  התא  לבא  םלשל  ךירצשהו  ימ מר אבי גרובר: 

 4 ו מלישש  הלאש  רמוא  הז  אוהש  הפיאמ  הז  תא  ןזאל  ךרטצתש  תועמשמה

 5 .הזה רבדה  תא ןזאל ךרטצת התא ,ם לשל וכרטצי רטמל תוחפ

 6  ה שעת  , הז  תא  ונל  ונ כה  ת וריחבב  ןכלו  םירגובמ   םישנא  ונחנא  ןכל  ,יבא מר יעקב קורצקי: 

 7  ת ו שלע  םיצור  ונחנא   םא  לבא   ?הפ  התא  המל   זא  ת מאב  ,לוקישה  תא

 8 ךירצ  ונלש  םיבשותל  םייניעב  לכתסהלו  םייתימא  תויהלו  רשי  כלש

 9 . ץראב םירעה לכ ומכ  ,תועשל המ ןיאו .הטיש  רוחבל ,תמאהת א דיגלה

 10 .בוט מר אבי גרובר: 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 ונחנאש  הזו  הארנונה  אשונב  ןוידהו  הבישיה  םויק  םצע  לע  ךרבמ  ינא  'א :ןיקלב ינורמר 

 13  ינא  .תבכרומ  ךכ  לכ   הפוקת  לע  יאדווב  ,יטמ וטואה  סייטבם  יפע  אל

 14  י א דכש  זא  יתנייצ  ז א  ביצקתה  תבישי  תא  ץ רמ  ףוסב  ונישעש  ריכזמ

 15  ד צב  םישל  םיצורש  ם ילקש  י פלא  תואמ  המכ  ם ש  ג יצה  אוה  םג  ונחנאש

 16  ר תוי  הברה  הפוקתל   ם יכלוה  ונחנאש  רמא ו  ה זה  עויסה  תבוטל

 17   .ןווכמ ינא המל ינתבהא ל וליפא ,תיתועמשמ

 18 אל  היציזופוא  שיאכ   ילואש  םירבד  המכ  דיגה ל  ךלוה  ינאש  בשוח  ינא 

 19 ונרחבנ  ונחנא  ,וארת   .ןימאמ  ינא  םהב  לבא  םיירלופופ  דואמ  ויהי

 20  ל הקה  תעד  י"ע  םיג ה נומ  תויהל  אל  ,רוביצ  יגי הנמ  תויהל  ריעה  תצעומל

 21  ם ינמזה  חולו  הרודצ ורפהש  ם ג  הזה  רבדה  ל ע  מקווה י  נאו  ירוביצה

 22  רבכ  ונסנכנ  ונחנא  י כ  רתוימ  םצעב  הזה  ןוידה ש  ךכל  ומרגי  אל  קוחדה

 23 ם עפ  דוע  סנכתהל  ךרטצנ  םא  ,עיגמ  וטוטוא  אוה  1.7-השם  ינמז  חול  ןמל

 24 העצה  יהשוזיא  הייתה  אלש  העצהה  לע  םינוקית  אהוש  והשמ  רשאל

 25  ת ושעל  םילוכי  אל  ונחנא  הרואכל  ,םינוקית  הילם עישועו  נחנאש  תינבומ

כא  הז  תא אם  נעחנאן  לא  יודע   ינא  ,פה  השנו   26  ק ל פ  קילפ  והשזיא  לא 

 27   .ןויד דוע תושעל ם סכינ ונלשכו ליפרוצדורא

 28 אל  ,רעטצמ  תמאבאני    ,ןוידה  ינפל  והשמ  חולשל  קיפסה  יבאש  יתיאר 
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 1 ינפלש  דחא  רבדב  קר  אטח  לע  הכמ  ינאו  ותוא  חותפל  וליפא  יתקפסה

 2  ה זש  ית נבה  יכ  1.7-ה  ד ע  ונל  ש י  ,י בא  יבאל  יתרמ א  י שיאב  ם ימי  10  ךרעב

 3 עיגנ  אלש  ידכ  הזה  ןויהד  תא  השענ  אוב  ,זוזל  רשפא  יאו  ךתוח  ךיראת

 4  .רתדסומ אל הרוצב הזה ןויד ה לא ררגנ ונחנאש בצמל

 5 תמאבו  תוסנל  ידכ  יברב  ןוני  םעו  העירייה  רבז ג  םע  םויה  יתבשי  וישכע 

 6 ןוידהש  בשוח  ינאו  דיגנ  אוב  תולאשהמ  קלחל   המינפ  רתוי  תצק  תדרל

 7  ל בקל  ך ירצש  ינפל  ר יבס  ן מז  ק רפב  הרוק  הי ה  ם ג  אוהו  החנהב  ונלש

 8  ת מאב  דקוממ  רתוי   תו יהל  ,םצעב  דקמתהל  ך ירצ  ה יה  הלהוב  הטלהח

 9 י כ  תוחפשמ  ןתוא  ,םיקסע  1,100  םתוא  ,הזה  עויסה  תא  ךירצש  ימב

 10  ל ופיט  םישוע  ונחנא ש  ת וארלו  םיקסעלו  רויד ל  הז  ת א  םיכתוח  ונחנא

 11 .יםקזחמו נחנא םתואו םיירקיעה םי עגפנב ילאיצנרפיד יתימא

 12  ה לקה  יהשוזיא  לע   תכלל  םיכירצ  ןכ  ונחנ אש  ב שוח  ינא  ,תישאר 

 13 לע  םילכתסמ  ונחנאשכש  תושעל  המ  .רוידה  םוחתב  תילאיצנרפיד

 14  ם י רגובמ  גוז  וא  הרי עצ  החפשמ  ל ומ  לא  'מ  400  לש  ת יב  הל  שיש  החפשמ

 15 אלא ,רתוי םירישעל הלקהה תא םינתונ םצעב  ונחנא 'מ 90 ,75-ב םירגש

 16  י לוא  ל בא  הלודג  הריד   ה זיא  ל ע  עקתנ  תועטבש  הושי מ  תאמב  ה ז  ןכ  םא

 17 הזיא  תושעל  והשכיא  ונלש  הדיחיה  ךרדה  .הזמ  חלצומ  רתוי  האירי  הז

 18  ונחנא  לבא  ,השקבב   הבוט  רתוי  ךרד  אצמי  ו השימ  םא  ,היצאיצנרפיד

 19  םירקמה  לש  עירכמה   בורב  עיגת  הנונראב  הלק ההש  הזל  םימרוג  םצעב

 20  שי  םהלש  החפשמה  תושרבש  הלא  ,רתוי  םי דימאה  םישנאל  אקודו

 21   .הלודג רתוי רויד תדיחי

 22  ם ישל  םילוכי  אל  ו נחנאו  םינוכנה  םיקסעב  דקמתהל  םיכירצ  ונחנא 

 23  רו טרנגה  הז  םיקסע הו  ת ויה  , םיצור  ונחנא  ם א  יכ  ד צב  וישכע  םתוא

 24 ם תוא  םיקרוז  ונחנא  ,םיכירצ  ונחנא  םהב  אקו וד  זא  עירייה  לש  ילכלכה

 25  , זה  תא  ם ישוע  ךיא  י לוא  ד יגא  י נא  ףכית  .םירזו ע  א ל  ונחנ א  םהלו  הדיצה

 26מסוג  דור  יס  םהל  ןתי נ  ,דצבם  יקסעה  תא  בוזענ   .יקוא  דיגהל  טנטפה  לבא

 27 ז כרממ  וא  תירקיעה  היעבהמ  םיחרוב  םצעב  ונחנא  רוידב  קר  לפטנו  רחא

 28 . םיקסעמ הננורא א קווד הזש העירייה לש ילכ לכה ךשומה אוהש דבוכה
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 1 ךרעב רשאכ םילקש  מיליון 90 לש לדוג רדס איה םיקסעמ הנונרעכשיו א 

 2 ם יקסע  םתואמ  ,1,100  םתואמ  םיעיגמ  םתרמאש  המ  ןוכנ  הזו  םהמ  60

 3  ןתינ  ונחנאש  םלועב  הביס  םוש  ןיא  וישכע  .ראש המ  הז  30-ו  םינטק  רתוי

 4  ם וקלסל  אל  ,קזבל  א ל  ,כ"בשלו  דסומל  אל  , ל"הצ  ת ונחמל  אל  תוחנה

 5  ר תוי  וחיוורה  קרש  ת חקרמה  יתבו  םיטקרמר פוסלו  םיקנבל  אל  םגו

 6 .הביס  וםש ןיא .תאזה הפוקתב

 7  ן יב תאזה הנחבאה תא השעש טנטפ הזיא ונל ה נתנ הנידמה הרקמב ןכלו 

 8 ק מועל  רתוי  טטחנ  םאש  ךירעמ  ינא  םש  םגו  םירחא  םיקסע  1,100  םתוא

 9  ה ל אכו  תיטמרד  העי גפ  ווח  אלש  הלאכ  שי  םה יניב  םגש  אצמנש  הארנכ

 10 .ד ואמ תיטמרד העיגפ ווחש

 11  ת ושעל  וישכע  םילוכ י  ונחנא  ,וארת  .תישעמ  רב דנ  ואוב  רמוא  ינא  וישכע 

 12  ם כ תא  ופטלי  םיבשו תהו  הפמ  אצנו  תויביטרל קד  תורהצה  ןהש  הזיא

 13  ר.דסבו םידמ חנ םתא המכ םכל ודיגיו

 14  ל כמ  התוא  וקרז  ,טנטפ  ותואל  הכלה  ,יעיבש  ןורישע  תקווה  חתפ 

 15  ו רשאי  אלש  הטלחה   תח קל  םיצור  םתא  .םה ל  ו רשיא  אל  .תוגרדמה

 16 םיבשותל  רוזעל  התועצמאב  לכונ  ילואש  הטלחה   לבקנ  ואוב  .לבח  ,התוא

 17  .ונלש

להיותכוי  וישכע   18 הזה  םינמז  חולב  לבקל  יקוח  יביטלוגר  ישוק  שיש  ל 

 19  ן תנ  ידיגו  םיללכ  ינימ   לכ  ת פפוכמ  איה  יכ  התוא   ריבעהל  חילצנש  הטלחה

 20  ה מ ל  יל  םיריבסמש  ה זה  עטקה  ל ע  תמ  ינא  .אל המל  ל ש  המלש  המישר  יל

 21  .ן כ ךיא קר מעניין יתוא ,יתו א ריכהל םתדמל רבכו אל

 22  ק וידב  ,דיתעל  ףר  תו משש  הלאכ  םה  ונלש  תועי בקהמ  קלחש  תויהל  לוכיו 

 23 ק ר  םהש  הלאה  תוטלחהה  לש  תיבירד  תיבירה  לע  הפ  ונרבידש  המ

 24 אלו האלה ךישמנ ונ חנא הנממש הגרדמה תא דירומ שארמ אוהש דיתעל

 25   .המש תויהל םיב ייח נוייה אל םא ,המש תו יהל םיצורו נחנאש חוטב

אומרת   26  ה יה  ם לוכל  הארנכ  ת רחא  הייתה  הטישה  םא  ר מאנ  ו אוב  זאת 

 27  ע וריא  ה ז  םירמוא  ו יה  ם א  ,ה' רבח  ונל  םירמוא   ויה  םא  , חונ  רתוי  תצק

 28  ה פ  שי  ןכל  .דיתעה  לע   עיפשמ  אל  א והו  החנה  םי נתונ  ונחנא  ובש  ימעפ  דח
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 1  ה גרדממ  ספטמ  םצעב   הזש  בצמ  תרצוי  היצלוגר הש  הזמ  רצונ  ןוידה  ,ןויד

 2 .השדח

 3  ןיא  ,אוה  המ  עבצנ  , ותוא  סינכנ  ףסכה  תא  חקי נ  ואוב  ,תרחא  רמוא  ינאו 

 4 ב שוי  ינא  םא  .ביצקתה  סיסבל  הז  תא  סינכנ  ,חתנה  המ  עבצנ  ,היעב

 5  ה זה  הרקמב  ,הנונרא ב  תו חנה  הז  השארב  אוה   י קצרוק  בקעיש  בוועדה

 6  .ריעז קסוע רז ומ הזכ פול והשזיא הז םי דדוב םירקמב ,רוידל הז

 7  ו נ ל  הי הי  שנהב  םיל קש  מיליון  1.2  ה מש  ונל  ה יהי  ונחנא ש  םוקמב  לבא 

 8  הזה ףיעסב .םילקש  מיליון 3 היהי רבכ םעפה זאת אומרת  ,1.7 דוע המש

 9 ת וחפשמה  תא  ןמסנ  םשו  ביצקתה  סיסבב  םג  ונמש  ,ביצקתב  ונעגפש  ילב

 10  . הנש ב  לקש  700  ,600  רשאמ  ר תוי  םהל  רוזע נ  יל ואו  תוכירצ  תמאבש

 11  לגדינ  .תוחפ  םיכירצש   ה לאל  ת וחפ  רוזענו  רתוי   ם הל  רו זענש  כול להיותי

 12   .ביצקת בסיס התא

 13  ה ז מ  וא  ,איג  רמואש  ומכ  תולעייתהמ  וא  ,אב  ה ז  הפיאמ  טילחהל  ךרטצנ 

 14 ו נמש  ,ףסכו  נכשמ  ביצקתה  סיסבב  וישכע  ונחנא  .םיתוריש  תוחפ  ןתינש

 15  ל ע  ם ייעפשמ  אלו  נחנ א  .יםשנאל  ר תויר  וזעל  ם יצ רוו  נחנא  י כ  םש  ותוא

 16  קלחל  לכנוש  ףסכ  רתו י  ונלש  הפוקב  ,קנבב  עגרכ   םימש  ונחנא  ,הזב  2024

 17 . דקוממו ילאיצנרפ יד לופיט ופורפא .רתוי םג  ילואו ךירצ תמאבש ימל

 18  דיגנ  ואוב  ,תיקסעה  הארנונה  תא  ינשה  דצב  םימש  ונחנא  םא  וישכע 

 19  ם ש  ם ישנ  תיקסעה  הארנונה מ  ז וחא  1.1  חקינו  ,הז  ת א  םידירפמ  ונחנאש

 20 י השוזיא  לע  יל  ריבסה  ידיג  יכ  ,םישוע  ונחנא  תיקוח  ךיא  הארנ  ותיאו

שב  21 תא  השענ  ותיאו  , רדסב  הכול  ,הנונרא  תד רוהב  ישוק  שיעיה 

 22  ת ושעל  וא  תובוחרה  ם וקישב  לפטל  הצור  אוהש רמא  יבא  םא  .םינוקיתה

 23  ב יצקתה  סיסבב  העי גפ  ם ישוע  אלו  נחנא  לבא  ,ת רחא  וא  תאזכ  תוליעפ

 24  י מ  לע  םילכתסמ  ונח נאש  ה ז  ךותמ  ביצקתה  ך ות ב  תוסטה  םישוע  אלא

 25  .ול ורזעל םיצור תמאבו נחנאש

 26  ז וחא  1.1-ה  לש  רופי ס ה  ,וארת  , הטושפ  יכה  א מגודה  תא  ה פ  ןתא  ינא 

 27  הז  ,םילקש  מיליון  1.8  הז  םירוגמ  תרנונא    םי לקש  מיליון  164-ה  ךותמ

 28  םתדרוהש  ןורחאה  שדוחב  וילע  םתקחשנ  יבא ו  תא  ירעצלש  המ  קוידב
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אנםילקש  יוןמיל  1.8  דוע  הפ  ךל  היה  םא  .רפס  יתבב  הרימהש  תא  1  י, 

 2 להיות כול  י  .הז  לע  קחשיהל  אל  םם מעדיפייתיה  ,הקיטילופ  תצק  רבדמ

 3  ר ז ע  יר ועישב  הז  תא  ינתת  . רחא  ם וקמב  הז  תא   םישל  ו א  ה ז  תא  ךירצש

 4 תתל הלוכי םינ ווגמש םירחא םירבדב וא

 5 )מדברים ביחד( 

 6 ו עגפנ  םה  יכ  תגשמ  אל  םדיש  תוחפשמלו  םינווגמב  הזה  ףסכה  תא  םישל :ןיקלב ינור מר

 7  ן כ  ולכוי  םהש  ידכ  םירחא  וא  הלאכ  םיקנעמ  םהל  תתל  ולכוי  תילכלכ

 8 סיסבב  עוגפל  ילבמ  ,םינווגמל  וא  הכירבל  םהלש  םידליה  תא  סינכהל

 9  .ביצקתה

 10  , תללוכה   היארב  האר נ  ה זש  ךיא   ירלופופ  תוחפ  תצק  י לוא  ה זש  בשוח  ינא 

 11 וא  ךירצ  תמאבש  חרזאב  בוט  רתוי  לפטל  לעירייה  ילכ  ןתונ  ןכ  הז  לבא

 12 . הדות .הזה עויסה  תא ךירצ תמאבש קסעב

 13 . אליממ יטמוטוא ה רכשה תיילעב עלבנ ללכ  ךרדב יטמוטואה סייטה ד עידן למדן:”עו

 14 ו מכ  םילימ  םג  יתעמש  ,הפ  יעתמש  .םלועה  תא  ןקתל  םיכרד  ןוילימ  שי מר דני לביא:

 15 ליבשב  הברה  השוע  ינאש  עדוי  ינא  ,תורצב  ונל וכ  ,תורצב  םישנא  ,חבקל

 16ה  צרו י  נא  .הז  תא  ם ישועש  םיתווצ  הפ  שיו  ם י רבדה  תא  ןקתל  תוסנל

 17ח  נומה  .זםילופופה  ז   ה מ  תירבעה  ןושלל  הי מדקאמה  כםל  אירקלה

 18 לא  תנווכמה  ורביצ  יישאו  םאיקיטילופל  ש  תלוהנתה  ןייצמ  םזילופופ

 19  ה לימה  ןמ  רזגנ  חנוהמ  .ותדהאת  א  שוכרל  הטרמב  בחרה  רבויהצ

 20  .םע,  רובצי ,סולופופ תיניטלה

 21 סויגב  םעה  יטושפ  לש  בחרה  רוביצה  לא  הנופ  הקיטילופב  ןונגס  הז 

 22  . םיטילקו  םיטושפ  ם ירסמב  שומיש  ךות  םתר וש  ןיבמ  הדהאו  הכימת

 23 לש  תוילכלכה  ינפ  ל ע  תויתרבחה  ויתוגאדו  ויר סמ  תא  ןווכמ  םזילופופה

 24  .לר וג תורה תויעבל םסק תונו רתפ עיצהל הטונו רוביצה

 25 ב חר  שומיש  םישוע  וננמז  ינב  םיבר  םיטרקומד  םיאקיטילופ  םג 

 26  תויה  םיטסילופופכ  ם גוית  תא  םיבהוא  םניא  בורל  יכ  םא  םזילופופב

 27 הז  .םהירסמ  תוכיא   לש  הכומנ  הכרעה  לש  היצטונוק  וילא  הוולתמש

 28  שי  הלחתהב  יתרמא ש  ומכ  זא  .הידפיקיוו  תי רבעל  ןושלל  הימדקאהמ
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 1   ,תושעל המ הברה

 2   .םזילופופ הב םישועש  הדיחיה הצעומה תבישי מר רמי ברלב: 

 3   .הדותמה שאני חושב.  הז מר דני לביא:

 4ק  ר פב  ורמאנשיו כמה דברים  ה  יכ  םיטפשמ  המ כ  דיגהל  ב ייח  ינו, אארת מר גיא קלנר:

 5  המ  לש  רשקהב  ,ינור   ,דחא  ?יקוא  ,םינגוה  אל  םה  ייניעבש  ןורחאה  ןמז

 6  א ל  ה ז  ןנד  הרקמבש   ב שוח  ינא  ,'וכו  תורידה  לדו ג  יבגל    תרמא  התאש

 7 תורידב  ויהי  םייתייעבה  םירקמה  בורש  ןכתיש  דיגא  ינא  וליפא  ,רלוונטי

 8ה ברה  יכ  ,םיעדוי  אל  תוחפל  ונחנא  ?המ  עדוי  התאו  ,תולודגהינוניות ובה

 9י  נאש  האוכלוסייה  ח לפ  לא  סחייתא  ינא  ,ןור שה  תמרב  םישנא  דואמ

 10  ת וישעתמ  ריכמי  נאש   םישנא   ,הזה  הנורוקה  רב שמב ועגפנ  ,וילא  ךייתשמ

 11 ת ויהל  לוכיש  ,רכש  ודביאש  ,םית"לחל  ואציש  םיישפוח  תועוצקמ  לש

 12 ןיבש  ןוירטירקה  ןכ לו  , 'מ  150  לש  הרידב  םירגו  ןירוטילפ  ךרדב  םהש

 13 ה אצותכ  אוהש  ילכל כ  רבשמ  לש  הזה  הרקמב  הלודג  הרידל  הנטק  הריד

 14 .ןויר טירק אל אוה הנורוקהמ

 15 , לעירייה ונפיו ודבכתי מר רוני בלקין:

 16   .שנייה .שנייה ינור ,ינור מר גיא קלנר:

 17 )מדברים ביחד( 

 18  ר ש י  אל  םישנא  ,רכ ומ  יד  ם וטפמיס  הז  בגא  ללכבו  ת אזה  תעב  אקווד מר גיא קלנר:

 19  םייתרבחה  םינוירטי רקה  תאו  םהלש  תונגהה   לכ  תא  דירוהל  םיצר

 20  ה לאכ  םינוירטירקלו ה  חנה   תודעלו  רשי  תונפלו   םה לש  וגאה  תאו  םהלש

 21   .תיפיצפס דואמו  תידוחיי דואמ היצאוטיסב  םיאצמנו נחנא .םיחראו

 22  ירחא  הנש  עוגפל  ויש כע  רמאו  אל  ינא  ןכלו  ולא כ  םה  םג  תונורתפה  ןכלו 

 23  ןפואבש  תולועפ  הפ  תושעל  םירמוא  אל  ונחנ או  ביצקתה  סיסבב  הנש

 24  ה יצאוטיסב  תיפיצפס  הלועפ  הפ  שי  ,םתוא  תו שעל  םישקבמ  ונייה  יעבט

 25 לע  םגו  תונורחאה  הנש  האמב  םלועה  לע  הפלחש  רתויב  הרזומה  איהש

 26 אל  .זוחא  1.1-ב  הארנונה  לש  האפקה  הכות ב  לולכל  הלוכיו  לארשי

 27 .טטומתנ

 28  א ל   ,םינוגראל  רתומ  ,השודה קרפ  אל  םוא גתקציב ההיס  סב  ,רבד  דועו 
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 1פעם בכמה    רתומ  .בי צקתה  סיסבב  קפס  ליטהל   ,בגא  הנורוק  תובקעב  קר

ל להיותי  דיגהלו  אובשנים   2 ינוריעה  הדובעה  חו כמ  זוחא  5  יל  שיש  כול 

להיותי  .ולוכ  תא  םיכירצ  ונחנא  םא  לואשל  ךירצש  3 ך ירצ  ינאש  כול 

 4 י טמוטואה סייטב םי תורישה לכ םאה םינש המ כב םעפ ימצע תא לואשל

 5  ל ואשל  ל וכי  ינא  םינש   המכב  ם עפש  כול להיותי   .םי שרדנ  םינתונ  ונחנאש

 6  ם יליגרה  לקש  מיליון  500  ,400-ה  יבגל  תוילכלכ   רו קמ  תולאש  ימצע  תא

 7  רתומ  .כעירייה  םילע ופ  ונחנאש  םייר"בתה  םלי קש  ינוילימ  תורשע  דועו

 8 ש ודק  אל  רבד  םוש  ןכלו  .תאזה  תעב  יאדוובו  תלואשה  תא  לואשל  ונל

 9 ה שיגר  דואמ  היצאוטיס  לע  עגרכ  לצב  מוכם  ישנא  ףלקל  הצור  אלי  נאו

 10  ם ישקבמו  םיאבש  ם ישנא  תויהלך  ופהל  וישכ ע  ידכ   בה  םיאצמנ  םהש

 11  ה ז  ך ותמ  הכול   תא  ר מוא  י נא  . חדא  הז  .ב"צוי כו  החנה  תודעומ  תולקה

 12  י נאו  י נשה  דצה  תא  ג צייל  הסנק מר  ינא  ,רמאו  ה תאש  המ  ת א  ןימב  ינאש

 13   .ת דעתך מאודא דבכמ

 14 אוה  רשאכ  םזילופופב   קסע  תצק  אוה  ,ודאמ  דואמ  ייניעב  י אמרנדש  מה 

 15  ת א  דבכל  ךירצ  ,ינד   ,הדוקנ  יהשוזיאב  יכ  םז ילופופה  תא  לוספל  הצר

 16 , ןחלשוה  לע  תולועש  תויגוס  ןומה  ,ןומה  הפ  שי  .םירחאה  לש  תועדה

 17  , הנוכנ  ה רימא  אל  הז   , תוכמ  ם הילע  םיכלוה  אל   ,םהיל ע  םיכלוה  ונחנאש

 18 םומינימב  םהמ  זוח א  65-ל  רשפא  ,םיזע  םיחוכיו  םהילע  םיחכוותמ

 19   .םזילופופ סחייל

 20 ןוידש  םיבשוח  ונחנא   .רחאה  לש  ויתועד  תא  דחא  לכ  דבכנ  אוב  ןכלו 

 21 ךתעד  ,ימיטיגל  ןויד  אוה  וזה  תעב  הנונרא  לש  לובמיס  ול  שיש  ילכלכ

 22  ו השימל  ת תל  לבא  .תא ז  םג  ד בכמ  , הנשו  יחצ  לש   ו תעד  .ת אז  דבכמ  .הנוש

 23ת  עבונ  איה  וליאכ  ,תי ניינע  א ל  איה  וליאכ  תרת וכ   תונוש  ויתועדש  חרא

 24 , לעניין  אל  הז  ייניעב  ,תרחא  םתאו  ךכ  ונחנא  וליאכ  ,םירשכ  אל  םיעינממ

 25  לכ  ךפהתהל  לוכי  או ה  יכ  חישהמ  הז  תא  איצ ונש  עיצמי  נאו  ירבח  אל

 26 .הדות .ןויד  לכב טעמכ ינשה לע דחא

 27 הנע  הז  .רדסב  .תאזה   הבישיה  ןכ  םג  הז  יטסילופופש  ןורי  הפי  ךל  הנע מר יעקב קורצקי: 

 28  ה עצהה  תאו  יניינע  רתוי  תויהל  דעב  ינא  .הז  תא  י תרמא  ינא  אל  ,ןורי
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 1  ע יצמי  נאו  תרחא  הד וקנמ  עגפנ  םג  ינא  לבא  , םירבחל  לומתא  יתעצהש

 2 .חמשא ינא  התוא ולבקת םאש העצה

 3 םיווש םהש םיסכנו  םיסכנ שי ןורשה תמר תייריעלש לומתא יתרמא ינא 

 4  י ת ש  ש יגנ  ,םינפה  דרש מל  העצה  ש יגנ  ונחנא  תמא ב  םאו  . ףסכ  ןומה  ,ןומה

 5 רוידל  והשמ  הדוקנ  זוחאה  תא  דירוהל  השקבה  תא  ןבומכ  ,תועצה

 6 .םיקסעלו

 7  .ת ולעהל אל הז ,דירוהל אל ד עידן למדן:”וע

 8  ,םינפה דרשמ ל עיצנש םג הצור ינאש המ  ינא .רדסב .תולעהל אל מר יעקב קורצקי: 

 9   .יטסילופופ היה דירוהל למדן: ןד עיד”עו

 10  ם י כייש  םצעב  םהש  ןורשה  תמר  תייריעל  שיש  םיסכנהמ  דחא  תא  .רדסב מר יעקב קורצקי: 

 11  ר יעה  תא  םיקיזחמ ו  הנונר א  םהלש  םייחה  לכ  םימלשמש  םיבשותל

 12  ה מ   ת או  תוחנה  לפכ  ןיאש  ן בומכו  תועצה  יתש  חלשנש  ר מוא  ינאו  .תאזה

 13   ,לבקי םינפה רשש

 14  .שנייהה העצהה תא יתנבה אל מר ירון גדות:

 15  , םיסכנה  דחא  תא  ר חבנ  ונחנא  ,םיסכנ  ונל  ש יש  הז  השנייה  העצהה מר יעקב קורצקי: 

 16  ו נל  שי  םיסכנ  המכ  םיעדוי  ,רהמ  הז  תא  השענ  ונחנא  תורבזגה  םע  ןבומכ

 17 , ןורשה תמרב תומוקמ  ינימ לכב ונל שי ,ןג הונב

 18 . הנורוק ןדיעב  אל חטב ךיסכנ תא רוכמל ד עידן למדן:”עו

 19  ד רש מל  עיצנ  ונחנאש   ה ז  עיצמ  י נאש  המו  .ם יסכנה  ד חא  תא  רוכמל קורצקי:  במר יעק

 20 ,םינפה

 21 ביחד(  )מדברים

 22  ף ס כה  ל כו  הריכמל  ד ימענ  ונלש  ם יסכנה  דחא  ת א  ונחנאש  ה ככ  עיצמ  ינא מר יעקב קורצקי: 

 23 ןבומכ  ,ףרוג  ןפואב  השענו  הארנונה  לש  אשו נל  ךלי  תאזה  הנשב  הזה

 24 ת מאב  טילחנ  ונחנא  המשו  ינור  לש  לעניין  רבחתמ  ינא  זאו  הדעו  םוקת

 25  לש  םיתבה  לש  הובג   רתויה  עצוממהו  זוחא  60  ,50  ולבקי  ךומנה  עצוממה

 26  ו ל  רוזעל  לכונ  ונחנא תיטסרד  הרוצב  עגפיהל  ךל וה  אוהש  ינוניבה  דמעמה

 27 ונחנא  זאו  דבוכמ  היהי  אוהש  םוכסב  הזה  לודגה  רבשמה  תא  חולצל

 28שנוכל    מבחינתי  בוט  י כה  רבדה  היהי  הזו  ונלש  םיבשותל  םילאיול  היהנ
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 1 ה לענ  םאו  לבקתת  תאזה  העצהה  םא  דואמ  חמשא  ינא  .םהל  רוזלע

 2  ,התוא

 3 .יאחו י רב לש סכנה תא רוכמל  רשפא:יבוקלא י'צאב ’גב

 4 תא  לבקי  יעוצקמה  תווצהש  ,המ  רמוא  אל  ינא  ,ונל  שיש  םיסכנה  דחא מר יעקב קורצקי: 

 5 .הת וא ולבקתש מקווה ינא ,יל ש העצהה תאז .הטלחהה

 6 ,בכרומ  רתוי  הברה  והשמ  הז  סכנ  רוכמל  דחא  .השקבב  םיטפשמ  ינש למדן: ד עידן”עו

 7  .ליעי יתל ב ,םישי יתלב הזה רבדה

 8 )מדברים ביחד( 

 9  ינ א  .ןוכנ  אל  רבד  הי ה י  הזו  םינוכנה  תומוקמל   ע יגמ  אל  הז  ללכ  ךרדב ד עידן למדן:”עו

 10  ה ל ימ  יתשפיחו  תירב ע  ןושל ל  הימדקא  התואל   ,הימד קאל  יתכלה  תצק

 11  .תירבע  ןושלל  הימד קאה  לש  תואשנתה  הלי מה  תא  חקא  ינא  ,תחא

 12  .םירחא לוזל זב הוולמה תזרפומ תימצע  הכרעה ךותמ תוראפתה

 13  ד ח א  ף א  ,רחא  דחא  ףאב  ל זלזל  ךי רצ  מאתנו  דח א  ףאש  ב שוח  א ל  ינא  זא 

 14 הברה  שי  .תקדוצה  העדה  חרכהב  איה  ותעדש  בושחל  ךירצ  אל  מאתנו

 15  ב ש וח  אל  ינא  ,ןחלו שה  ל ע  תולעל  ולכיש  תו יטסילופופ  תועצה  דואמ

 16  י רחב  4-ש  היואר  ,תי תדימ  , הנוכנ  העצהב  רבודמ   , םזילופופב  הפ  רבודמש

 17  םג  הימדקאהש  ךכ  ,ת ונורתפ  דוע  שפחמ  םיקסע   תווצב  םיבשוי  הפ  תווצ

 18   .הדות .תואשנתה  חנומהת א שרפל תעדוי

 19  ?םכ סנ וליאכש ינפל רבדל הצ ור דועש והשימ שי .יקוא מר אבי גרובר: 

 20  ב שוח  אל  ינא  ,הזכ  וה שמ  ו א  סכנ  תריכמ  דגנ  אל   ינ א  דיגהל  הצור  קר  ינא מר ירון גדות:

 21 , הנכה ילב תאזה הבישיבש

 22 . ןחלושה לע אל הז .אל מר אבי גרובר: 

 23 . רשק ילב לבא ,דגנ אל מר ירון גדות:

 24  ר תוי  סחייתא  הז  ירח או  ה פ  ףיסוהל  הצור  ינא  , נתון או שנייםדחא  ,הככ מר אבי גרובר: 

 25  ס פיט  ה זו  ונילעה  םי נשה  לכש  ה פ  ונרביד  םנמ א  ,דחא  .לעניין  תינורקע

 26 תונורחא  םינש  4-ב  ונחנאש  ריכזהל  ךירצ  ןכ  לבא  ,ונילעה  אל  הזמ  ץוחו

 27  , םילוע  ריע  לש  דמעמ ה  ן דבוא  ,םילועה  ריע  לש   ה יגוסה  םע  םידדומתמ

 28  ם יתיחפמ  ,םימייסמ  ו נחנא  האב ה  הנש  .לקש  מיליון   24-ב  ונל  הלעש  המ
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 1  ביצקתה סיסבמ השע מלש מרתוזאת א ,לקש מיליון  24 םתוא לכ תא ונל

 2  אחוז.  10ר גודל של דס ?ןוכנ .תו סנכההמ זוחא 10 ונל דרי

 3 .האבה הנשל : ביבט ידיג רמ

 4  20.5  ונגפס  רבכ  הנש ה  ונחנא  . ₪  מיליון  3.5  ד ועב  דר וי  הז  האבה  הנש מר אבי גרובר: 

 5  ו נחנא  ה אבה  הנש  ,םי נש  ש מח  ל ע  הסרפנש  התח פה  ה תוא  ךות מ  ₪  יליוןמ

 6  מיליון   24-ה  לכ  ,יקלח  הנידמהמ  רזחה  םוש  לבקנ  אל  השעמל  םיעיגמ

 7  ס י סבו  ןיטולחל  תק חמנ  ןורשה  תמרל  םיל וע  ריע  תבטה  שהייתה

 8 , דרי ביצקתה

 9 )מדברים ביחד( 

 10 םג  הזו  םינורחאה  םישדוחה  3  ךלהמב  ונתינ  אל  תוחוד  הברה  םג  ,בגא ובר: מר אבי גר

 11  ך ל המב  ןורשה  תמר  ,רורב  היהיש  הככ  דחא  זא  .ביצקתהמ  ונל  דרי

 12 הנונרא  זוחא  10  ב יצקתה  סיסבמ  הדביא  ת ונורחאה  םינשה  תשמח

 13 .ןושאר רבד  הז .עיפשה הזו הל היהש

לעלב  הארנונה  תא  םינכדעמ  הנשה   ךותב  ונחנא  ,ינש  רבד   14 תייהתאם 

 15  , םיילילשה  םידדמה ללגב  ,1.6  סונימ  הזיאב  רב כ  ונחנא  הנשה  קרו  דדמה

 16  ו נל  שי  זאת אומרת  . הנונרא  תוחפ  םימלשמ  םי שנאו  דרי  הז  הנשה  ךותב

 17  ת ד ירי  ללגב  הנשה  ידכ   ךותו  הנשה  תליחתב  םי בוג  ונחנאש  רועישה  תא

 18זאת    , תומייק  ןהו  ונ ילע  ששי  ת ועפשה  ישת  ,הר וקש  והשמ  ה ז  זא  ,דדמה

מדד רי  התואמ  ונהנ  םול כ  תושעל  ילב  וןרשה  ת מר  יבשות  אומרת  19  . ידת 

להיותי  20  ל ע  ונל  םיעיפשמש  םי רבד  הז  ל בא  ,ךפהתי  הז  אוהש  י תמש  כול 

 21 .תוסנכהה

 22  ן י ב  או ה  הפ  ןוידהש  ב שוח  אבל אני  ,איג  קרלא   הז  ,הצור ינא  גיא,  ,וישכע 

 23  , ך להמ  והשזיא  תושע ל  םיצור  ו נחנא  רמואו  אבש   דחא  דצ   ים. ישדדצ  ינש

 24  לש  תוירדילוס  תנגפ ה  יהשוזיא  ,הז  הזל  םתא רק  ,קוביח  הזל  םתארק

 25 הנשמ  לא  זה  רמאו  אוה  .דאח  דצ  הזש  ריעהי  בשותם  ע  ריעה  תצעומ

 26 ים רמאו  יםאב  נוחנאה  זה  טקאהם  צעבל  בא  ,יםשעו  ונחנאה  מ  עטמכ

 27  אצוי  אצוי  הזש  המ כ  .םירוזע  ונחנאו  כםשל  צבמהת  א  יםינמב  נוחנא

 28 .זוחא  1.1-ה עם תושלעם ילויכ נוחנאש המ עגרכ זהל בא
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 1  ה ת ואב  ולעש  םירבד המ  ק לח  הזו  ו ב  אצמנ  םג  ינא  ה זה  ד צבו  ,ינשה  דצה 

 2 ונחנאש  העירייה  לש   תואצוהה  דצש  בשוח  ינא  ,ישילש  םויב  הבישי

 3  .םיבשותה  תבוטל  ה ז  ותוא  םיאיצומו  הארנונה  תא  םיחקול  השעמל

 4  ה ב רה  יכה  םישוע  ו נחנא  ךיא  תוארל  ידכ  השק   דואמ  הפ  יםדבוע  ונחנא

 5 . םיבשותה ליבבש

 6  העשייה   ל כ  תא  ליב ומ  ו ליאכ  , להנמש  הז  םינ ש  4.5-ב  תוי הל  הכוז  ינא 

 7  ב שוח  ינא  ,דיקפתב  תובו ט  םינש  טעמ  אל  דוע  יל  ש יש  מקווה  ינא  ,תאזה

 8  ה ז ב  יוטיב  ידיל  אב  הז ה  לוהינהו  להנל  הז  ונלש  דיקפתהו  ילש  דיקפתהש

 9 הניפסה  לכ  הפיאל  םיטילחמו  הזה  לודגה  ףסכה  תא  םיחקול  ונחנאש

 10 . תעסונ תאזה הלודגה

 11  ב י יח  התא  תחא  הל בגמ  לבא  שיש  רוכזל  ךירצ   ,םירמואו  םיאבשכ  ןכלו 

 12  ף וסב  םיכירצ  הלאה   םירבדה  לכו  תומולחה  לכ   ןכלו  .ןזואמ  ףוסב  תויהל

 13  ם ע  ן זואמ  תויהל  בי יח  אוה  ב יצקת  םינוב  ונחנ אשכ  . ספא  תרושל  עיגהל

 14  .ספא

 Once  15  220  ם תוא  לע  1.1-ה   ת א  וליא כ  ,מיליון  220  םת וא  תא  תדרוה 

 16  ן ימאמש  ם דא  ןב  י נאו   .תתל  ל כות  אל  והש מ  אוהש   הפיא  ,מיליון

 17  ונחנאש  ןימאמ  ינא  , להנל  תונוכמל  םינתונ  ויה  תרחא  להנל  ידכ  ונרחבנש

 18 ה ברה  וב  תויהל  םילוכיש  2021  ביצקת  תא  ביכרנ  ונחנאשכו  םיאב

 19 תא  דומלל  הנש  יצח  דוע  ונל  שי  ,םיעדוי  אל  דוע  ונחנא  ,תויועמשמ

 20ו נחנא  ךיא  תוארל  ךרטצנ  הזה  םוקמה  ךותבו  נחנא  לבא  ,תויועמשמה

יודע  , מיליון  1.6  ,מיליון  2.2  ם תוא  תא  םג  םיחקול  21  , ונל  ורשאי  המ  לא 

 22  ם ילועמ  םירבד  דוע  ו נל  ש יש  חוטבי  נא  ,בשוח  אל  י נאו  ,ונל  ורשאי  םא

 23 . הזה ףסכה םע תושעל

 24 .םד גנ אל ,םיבשותה תבוטל דובר:

 25 ת כלל  הצור  אקווד  ינאש  המ  עדוי  התא  ,החוו ר  לעו  ךוניח  לע  הפ  ורביד גרובר: מר אבי 

 26אילו כ  תונמאו  תובר ת  ,ןאפ  יכהל  בשחנ  םימעפ  הברהש  המל  וליאכ

 27 התא  ?רדסב  ,רכיכב  תועפוה  הפ  םיקרוז  הלאוו  וליאכו  ןאפ  יכה  בשחשנ

 28  רכיכב  תועפוהל  האב ש  האוכלוסייה  םימעפ  הב רה  דחא  דצב  ?והשמ  עדוי
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 1  ר ב דה  זה  וליאכ  ןגהל  הפ  אב   אל  ינאו  ,רכיכב  תו עפוה  ילבש  יהאוכלוסי  וז

 2  ע סית  אל  איה  ,הלא ה  תועפוהה  תא  הארת  אל  ,םלועב  בושחי  כה

 3  ל קש   300  םלשת  אל   איה  , תוברתה  לכיהל  ע סית  א לא  הי  ,הירסיקל

 4 םעפש  םישנא  הברה   שי  רכיכב  עיפוהל  האב  הטירשכ  לבא  ,סיטרכל

 5  ה נושאר  םעפ  יל  ורמ או  הז  י רחא  ילא  ואב  םי שנ א  ,תוארל  וכז  הנושאר

 6 .הט יר תא תוארל יתיכז ייחב

 7 יפלא  ,תוברתו  תונמא  ,דבריםו  םיעוריא  ינימ  לכ  םישוע  וננחא  וישעכ 

 8 תנדימב  לבא  ,תרושע   ילוא  הז  ןורשה  תמרב  ,ירוחאמ  םידמוע  םישנא

 9  ה ז  ,בבותסמ  הזו  ת וחפשמ  יפלא  םידמוע  ת ובתרה  ירוחאמ  לארשי

אולוכה  ז  התאש  םישנא בתהכיר   10 שי  .הלאכבו  םוסרפ ב  ,ךלש  הדובעם 

 11  ם עו  הסנרפ  שי  םהל   ףסכ  םש  תתנ  האתש  הינ שבש  םישנא  דואמ  הברה

 12  ת א  ש י  דחא  בטוקב  רמואו  אב  ה זה  ןוידה  לכו  . םייח  ם ה  תאזה  הסנרפה

 13  תמר  יבשות  תא  עי גרהל  לוכי  ינא  ,תושגר  תנגפהו  תוירדילוס  התוא

 14  ה לענ  אל  םא  לגר  תטישפב  היהת  אל  ,טטומתת  אל  ןורשה  תמר  ,ןורשה

 15  .ות וא הלענ ןכ וא 1.1-ה תא

 16 .מיליון 24 ונדרוהש השעמל םילועה  םע התהיי אל איהש ומכ דברת וייזר: ’גב

 17 ,ונלהינ יכ מר אבי גרובר: 

 18 ,תו ירחאב להננ וישכע םג זא דברת וייזר: ’גב

 19 תרמואש  הצובק  דח א  דצב  תדמוע  .הזב  דומענ  ונחנאו  והכול  ונלהינ מר אבי גרובר: 

 20 הצובק  תדמוע  ינש  ד צבו  תוירדילוס  תנגפה  הת וא  תא  ןתינ  ואוב  הללאי

 21  ,הזה ףסכה  תא חקינ ואוב תרמואש

 22  ,תוצובק  יתש ויה רבעש עובשב םג דברת וייזר: ’גב

 23  , ו אוב  ירה  ,השעמלש  המ  ,םע פ  דוע  ,ףוסבש  הז ה  ףסכה  ת א  חקינ  ואוב מר אבי גרובר: 

 24  ם הלש  העצהה  ירוחא מ  ו דמעי  10-ה  ם א  זא  ,17  שי  ה צעומבו  10  ומתח

 25זאת    ,ונל  השק  תצק ונחנא  ורמא  .הלש  ןקותמה   חסונב  םג  ,הרבע  העצהה

רואש  ם ירבדה  לכו  ך לש  תומולח ה  לכ  תראומ לך  י  תתל  הצ תה   26  ת וחפ ש 

 27 ה מ  הז  .תתל  לקש  מיליון  2.2  תוחפ  ,וישכע  הזש  ןיבמ  ינא  2.2  תוחפ  ,1.1

 28  .רמאו הזש
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 1  ת א   ם יקהל  אובא  ינ אשכו  עיבצהל  ו ישכע  ךלנ  , הבבס  םלוכל  ר ורב  הז  םא 

 2  ו אובת  םכלוכשכ  .מיליון  2.2-ה  םע  דדומתא  ינא  ה אבה  הנש  ביצקתה

 3 תוחפ  היהי  זא  דוע  הפל  הצור  ינאו  דוע  הפל  הצור  ינא  לבא  יל  ודיגתו  ילא

 4  ף סכ  תוחפש  המכ  שי   הלהנהלש  תינהנ  ארונ  היצ יזופואה  .תתל  מיליון  2.2

 5 ,תוחפש ה מכ היהי הלהנהלש הצור  היציזופואה דימתו ,קלחל

 6 )מדברים ביחד( 

 7  י מל  םיינש  אלו  מיליון  אל  ,לקש  מיליון  24  ונגפ ס  ונחנאשכ  םילעיר העוב דברת וייזר: ’גב

 8  שבים קיבלו לא שהתו  הז  ? הזי זכה במו  הז  תא   ו נדספה  ונחנא  ?ךלה  הז

 9  .חיוורה  אל  דחא  ףאו   ונדספה  .ספא  םוכס  קחש מ  ןאכ  היה  ,הרחז  הז  תא

 10  לבא  מיליון  487-ה  ךותמ  לקש  מיליון  םידי ספמ  םנמא  ונחנא  ןאכ

 11 ?ונלש םיבשות המ ץוח ונל שי המ .הז תא  םילבקמ ונלש םיבשותה

 12 הסנמ  ינאש  המ  הז  .םיבשותה  םג  ולבקי  לקש   מיליון  2.2  םתוא  תא י גרובר: במר א

 13 . םיבשותה ולבקי לקש  וןמילי 2.2-ה תא .דיגהל

 14 )מדברים ביחד(  

 15 ה נשה  ונטלק  הסדנהב  לשמל  ,םידבוע  דוע  םיטלוק  וננחא  בדים,ועה מר אבי גרובר: 

 16  י נ א  .בוט  רתוי  תורי ש  ונלש  םיבשותל  תתל  ם יכירצ  ונחנא  יכ  בדיםוע

 17  ר תוי  ן ויקינ  תמר  ,רו בי צהמ  הלועש  ו השמ  הז  ,ת ולעהל  הא בה  הנשב  הצור

 18 . ךולכלה תא םירהל ךירצ  והשימ ףוסב .ריעב ההובג

 19  י כ  ,תאזה  ריעה  תא  תוקנלב  וקסעתיש  האבה   הנש  םידבוע  רתוי  ויהי 

 20-ה  ,הזה  ףסכה  .היק נ  רתוי  היהת  םהלש  ריעה ש  םישקבמ  ריעה  יבשות

 21  .םיבשותל  הרזח ךלוה דיגהל יתיסינ  םעפ דוע ינאש המ הז ,2.2

 22 וניסינש המ ,ינד ,י'צאב דיגהל וניסינו ונאבש המ  ,ינור ,יחצ ,לי האנר ינא 

צ  םיני מאמ  ונחנאש  הז  דיגהל ללכת  םיאשונ  רוחב ל  םיכירשאנחנו   ,23 

 24  ד וע  זא  ,םיקסעל  םע פ  י רוצה לתת עודנא  .םתוא  תתלו  זכועליהם במר

 25  תא  תתל  הצור  האת  וישכע  .בגירעון  תויהל  ך ל  ורשאי  אל  ףוסב  םעפ

שילונה  התוא  26 תתל  הצור  התא  ,הזמ  םינוילימ  רתוי  אצוי  הזש  טחת 

 27  ל כ  ,הז  תא  תתל  הארנונה  לוועדת  הצור  התא  ,תומיוסמ  תוחפשמל

 28 ך ל  היהי  תרשואמ  תאזה  העצהה  םא  הז  עגרב  וישכע  ,הלאה  םירבדה
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 1   .םירבדה לכלו תודעוה  לכל תתל מיליון 2.2 תוחפ

 2 )מדברים ביחד( 

כיוה ד עידן למדן:”עו  3  העלייה  תונורחאה  םינשב  םג  ומכ  םויכ  הבצ מב  ,עגרכ  ,םהצעה 

 4  ו נדדומתהש  ומכ  הנש   לכ  .הסכמ  אל  הז  ירוביצ ה  רזגמב  ,ירוביצה  רכשב

 5 ,םיצוציקה םע

 6  ?הס כמ אל הזש רמוא הז המ מר אבי גרובר: 

 7 . הזמ רתוי הלוע הז יכ ד עידן למדן:”עו

 8 ,ןדיע מר אבי גרובר: 

 9 . הלועש ןושאר רבד הז זא ד עידן למדן:”עו

 10  אישנ  לצא  ונייה  ,המא ש  למרכ  םע  יתבשי  ,הז  י רחא  והשמ  הפ  רפסא  ינא מר אבי גרובר: 

 11  . זוחא  5  דירומ  אוהש  ם יבשותל  ח יטבה  אוה  .רב דל  המש  ונאציו  הנידמה

 12 ו נחנאש  המ  .ושיגרי   םיבשותהש  והשמ  הז  .די רומ  הלאוו  ,והשמ  הז  םג

 13  ו נחנא  ,המ  ידכ  ךות  יל   הבתכ  יהשימ  .ושיגרי  א ל  יםבשותה  הפ  םישוע

 14 המ .הבישיה תא תרגוס ינא ,םכתא יתנבה ינא  ,בוזע ?לקש 8 לע םירבדמ

 15   .ןותנה הז ,תושעל

 16  ה יה י  הז  ,הקוסעת  ר וזא  לש  ה ינב  לש  ךלהמל  ת כלוה  ן ורשה  תמר  וישכע 

 17  י נוילימ  תואמו  תורשע  לבקת  איה  ,2.2  דוע  אל  לבקת  התא  ובש  ךלהמ

 18  .םילקש

 19 )מדברים ביחד( 

 20  ונחנא  םאש  בשוח  ינ א  .טפשמ  רומגל  לוכי  אל  םדא  ןבש  כול להיותי  אל מר אבי גרובר: 

 21 ונחנאו  םיבשותל  הרושב  יהשוזיא  איבהל  ,והשז יא  תושעל  םיצור  תמאב

 22  זה   תא  םיאור  רבכ  ונחנא  ,םיליחתמ  ונחנאו  ה שק  ארונ  הז  לע  םידבוע

 23  ת ו סנכה  ונל  ויהי  ,ןי על  הארנ  דואמה  חווטב  ת מאב  הזו  תורקל  ליחתמ

 24 . הנונראב הלאה תו סנכהה לכמ רחא ףקיהב

 25 ת א  תונשל  תיתימא  הרוצבו  ריעה  תלהנה  ,ונחנא  ,אובל  הלוכי  תמאב  זאו 

 26  ת מרב  הנונראל  רחא  הנבמ  ת תל  ,החנה  תתל  או בל ו  הארנונה  לש  הנבמה

הזה  ו נהיי  תמאב  ןורשה   תמר  י בשות  ובש  ןורשה  27  ו לז לז  וישכע  .מהדבר 

 28    .םילודגה םיתבה ,םילו דגה םיתבה רמא ינור ,הפ
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 1 .םינטקה  םיתבה ומכ היעבב םויה  םיאצמנ םילודגתים הבה מר גיא קלנר:

 2 .ןוירטירק  אל הז םויהש יתרמא ,אל :רנלק איגמר 

 3  100  לבקמ  אוה  ,שדו חב  לקש  8  לבקמ  אל  אוה   םא  ל ודג  יכה  תיבה  םג גרובר: מר אבי 

 4  ו תוא  ל יציש  המ  הז  א ל  ,הכ כ  הז  ת א  רמוא  ינ אש  החי לס  ,שדוחב  לקש

 5 . רישע ארונ ותוא השעיש  המ אל הזו לגר תטישפמ

 6 רים ביחד( ב)מד

או מר אבי גרובר:  ל  רמאני  אלת  צק  וליאכ   הוז  תורתוכ  ינימ  לכ  הזל  תתאפשר   7 תרדד 

 8  ר שפא  יא  ,רוזעי  אל   הזו  ,עצוממב  ₪  8אם  ש  רמוא  ינא  לבא  ,הזה

 9 דחאו  100-ב  עבוט  דחא  ,עצוממב  ₪  8  עדוי  התא  הז  ,הז  םע  חכוותהל

 10  ה ש ק  ,םירפסמה  הז  , עצוממה  הז  ר בד  לש  ופוס ב  וליאכ  ל בא  ,2-ב  עבוט

 11 . םירפסמהם ע חכוותהל

 12  8-מ  הנהית  ולש  הח פשמה  ףלא  52  ךותמ  ןור שה  תמר  בשות  עצוממב 

 13מעט כל  כ  .םיפי  דואמ   ם ירבד  ת ושעל  תעדוי  2.2-ב  העירייה  לבא  ,םילקש

תנתנש  השעות  14 תוצובק  .₪  מיליון  2.5  היה  הז  הנשב  ידוסי ב  תפסוו 

 15 ת ורגסמ  םינוב  םהו  השים משחקים שמנא  ,הז מ  יצחמ  תויח  הפ  תומלש

 16  .ם יאצמנש םידלי תואמ לש

 17  , הרי מא  ול  ונרמא  ,ה בבס  ,טעמ   תיסחי  לבקי  ןו רשה  תמ ר  בשות  לכ  םאה 

 18 ,₪  מיליון  2.2  םיחק ול  ונחנאש  וא  כעירייה  התיא  דדומתנ  הרימא  ונישע

 19לכים  והו  טקפמיא  ם עשהו  מ  ,לודג  והשמ  ,יני צר  והשמל  ותוא  םיעבוצ

 20 עליו. 

ל   21 תושעל  םילוכיש  םיר בד  הברה  ךכ  לכ  שי  ,ןיקשיסוא  ,בולוקוס  יזרקת 

 22  ה מ   הנה  , ךכ  לכ  ונחנ א  ת וברתה  לש  ףסכהמש  ךל  רמו א  ינאו  ,בולוקוסב

 23ו  נחנא ?איצוהל םיצרו  הז המ .איצוהל םיצור ו נחנא הז תא םג ,ונל ראשנ

 24  , ם ג  הז  ל ע  ונרביד  ,ם ירבדלו  ת ויונחל  ץיקל  הפ י  דואמ  טקיורפ  םיניכמ

 25  ם ירבד  תושעל  לוכי   הת א  2.2  םעו  ,יתעדל   ם יהדמ  היהיש  והשמ

 26 .םייתועמשמ

 27  ף אל  ךפוה  אל  הז  םי לקש  100  םע  וליפא  ,םילק ש  20  םע  ,םילקש  10  םע 

 28  הארנונה   ר פס  תא  וח תפי  האבה   הנשב  םישנא  ךל  ר מוא  י נא  .םולכ  דחא
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 1 ,הז  1,600-מ  ?ודירוה  המ  ,הארנונה  תא  ודירוה   בהישי  הייתה  ,עגר  ודיגי

 2  ?וישכע  ילע םיטבלתסמ םה המ , 1,624-ל יל דרי לקש 42-ב

 3 .דרי אל  הז .הלע אל ,םולכ דרי אל :גיא קלנר רמ

 4 )מדברים ביחד( 

 5  א יהש  וא  הנוכנ  הנעט א לא  יה  םילקש  רפבי המסגל  הנעטהש  בשוח  ינא מר גיא קלנר:

 6  ,הנעט

 7 .הדבוע לש גוס מר אבי גרובר: 

 8  ר מ וא  י נא  ,רורב  יתד בועה  ילכל כה  וא  יטמתמה   ךרעה  המ  י בגל  ,אל  ,אל מר גיא קלנר:

 9 . יפוסניא ןועיט הז ףוסב

 10 .ןוכנ בי גרובר: מר א

 11 התאשכ  ,תחא  תושי ל  םינומה  םולשת  שיש  ם וקמ  לכבש  רורב  ירה  יכ מר גיא קלנר:

 12  ף ו גהש  המ  תמועל  םי בשותה  תומכ  לע  קוליחה תא  וא  הלפכמה  תא  השוע

 13  ד ואמ  טעמ  םלשמ  טרפ  לכש  םיכרעב  היהי   הז  דימת  לבקמ  דחאה

 14  ךלנ  ף וסב  םאש  ןועי ט  ה ז  לבא  . דואמ  הברה  ת ל בקמ  תטלוקה  תושיהו

 15 .הל ועפ םוש תושעל םלועל לכ ונ אל זא ףוסניא דע ותיא

 16  ה מצעל  ה בשח  המו  ?ה ז  תא   התשע  א יהשכ  ןג  תמ ר  ה מצעל  ה בשח  המ  ירה 

 17  םהבש  תומוקמ  שי  ,הברה  דוע  שיו  ימ  רכוז  א ל  וא  םייתעבג  וא  הננער

 18 ונמצע  תא  אוצמל  םי כירצ  ונחנאם  הבש  תומו קמ  שי  .הבושח  הרימאה

 19  ם ע  ד דומתנו  הרוק  המ   םיניבמ  , בצמ  ונאפקה  תא זה  ת עב  רוביצל  םירמוא

 20ם א  זוזיקל  תורוקמה   תא  אצמנו  לקש  מיליון  2.1  ,1.8  ,1.6  לש  הכלשהה

 21 . םירחא תומוקממ  ,ךתיא ינאו רמוא התאש  המ רובע ונל הם נדרשים

 22  ה רבח  ה זיא  וא  קנ ב  ו השזיא  ו נייה  םא  ךת יא  םיכ סמ  יתייה  ,איג מר אבי גרובר: 

בסוףש  23  וליאכ  חקול  התאו   ,הזו  םילהנמל  םיסונוב   הנשה  מחלקת 

 24  ל כ   לע  ,םיסונובה  ל כ  לע  רתוומ  הנשהמ  ינא  רמוא  התא  זא  רוביצהמ

 25נחנו א  לבא  .השוע  י תייהש  הרימא  הז  .הזל  זה  תא  ריזחמ  ינאו  םירבדה

 26  ם ישולת  תתל  לקושי יכוב  י נא  ,13  תרוכשמ  ןיא  ,םי סונובפה    ןיא  ,עירייה

 27   .הזכ רבד םוש  אלו ל"וחל םיעסונ אל םג  הנשהו ץחלב הז םגו גחל

 28  םיעדוי  ונחנא  תאזה  הארנונה  ,םישנאל  הרזח  םיכלוה  ףוסב  הלאה  2.2 
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 1  והשימ  הזיאל  ךלוה  הז  עגרכש  אל  הז  ,הזב  םיט לוש  םג  ונחנאו  דואמ  הפי

 2-ה  ל ע  האלמ  הטילש  םג  ך ל  שי  , םש  הרוקש  המ   ל ע  הטילש  ם וש  ךל  ןיאו

 3  לש  ביצקתב  2.2  לע  ה פ  םחלנ  ינא  ?וליאכ  הפ  םח לנ  ינא  המ  לע  .הלאה  2.2

 4  ם אש  ן ורקיע  לש  עניין  הז  , הזכ  ן ורקיע  לש  עניין  ה ז  . מיליון  500  טעמכ

 5  ר מ או  ינאש  החילס  ,ןכ  .הזה  ףסכה  תא  להנל  הצור  ינא  ,םילהנמו  נחנא

 6 .זה תא

 7 )מדברים ביחד( 

 8 ינא  ,שיש  בשוח  ינא  לבא  ,סורקת  אל  ןורשה  תמר  רמוא  ינא  םעפ  דוע מר אבי גרובר: 

 9 ה זה  ףסכה  םע  תושעל  רשפאש  םימיהדמ  םירבד  שיש  ,בשוח  אל  ,עדוי

 10  י תועמשמ  טקפמיא  תויהל  לוכיש  תומוקמב  ןור שה  רמתב  רוביצה  תבולט

 11 ?והשמ  עדוי  התא  ,ם יכירצ  םהו  השק  בצמב  םיאצמנ  תמאבש  יםשנאל

 12  , השק  בצמב  אצמנ  ע גרכש  קסעל  לקש  3,000  ,2,000  ו ל  ןתונ  ינא  םא

 13   ,תצק ונחנאו האב ה הנש לש הזה לע םירבדמ ו נחנא םעפ דועש תורמל

 14 ד( דברים ביחמ)

 15  ר יזחהל  ף לא  500  םוא תפ  תתל  ל וכי  התא  ,תתל ל וכי  הת אש  םירבד  הברה ד עידן למדן:”עו

 16  דימת  טעמכ  תאזה  הא לעהה  ,ףוסב  הזה  חישה  ,לוכי  התאו  ןוחטב  הרזח

 17   .תרזוע אל איה  ,תונורחאה םינשה לכב רכ שה תאלעהב ףוסב תעלבנ

 18 .הז  לע רזוח התא ,ןדיע לבא מר אבי גרובר: 

 19 ,תוח פשמ הפ ךל שי ,שדוחל םי לקש 8 לע רזוח התא ,אל מדן:לד עידן ”עו

 20  ם יאיפקמ  ויה  םא  ,רש פא  ה יה  םא  ,תורשפאה  ת א  יל  תתל  לוכי  תייה  םא מר אבי גרובר: 

 21  ו שע  ,הסירקל  ךלה  ק שמה  , 80-ה  תונשב  הז  תא   ו שע  ,קשמב  רכשה  תא

 22 , רכשה לש הריצע

 23 .הר קי אל הזש חוטב אל ינא מר גיא קלנר:

 24 )מדברים ביחד( 

 25 .ןכ  תויהל  תכלוהו  הייתה  רכש  תיילע  .ןכ  תויהל  תכלוה  רכש  תיילע  לבא י גרובר: במר א

 26 א ל טפשמה יתב ,םידבועה םע תיארש ומכו רכש ימכסה שי ,ש מפתחותי

 27  ה ת א  וישכעו  יה לך.הת  רכש  תיילע  זא  .םתיא  םימכסהה  תא  ץורפל  ונתנ

 28 , אל ינא רכש תיילע י ל היהתש תורמל יל רמוא
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 1   .קוידב .קוידב ד עידן למדן:”עו

 2  .תוס נכהה תא ךל ןתא אל ינא י גרובר: מר אב

 3 י נא  .תאז  לכב  ותוא  תתל  עדא  הזה  ףסכה  תא  ינאו  ךליש  ףסכה  היהי  הז ד עידן למדן:”עו

 4 , דדומתהל עדא

 5 .ו לש תא רמא דחא לכ ,בוט מר אבי גרובר: 

 6  שהייתה   הדיריה  תו רמל  0.6  א וה  2020  תנשל  היצלפניאה  יפצ  לדם כוק דברת וייזר: ’גב

 7  , תעדוי  ינא  םעפ  דוע  דיגהל   לש  הזה  העניין  ינש  רב ד  .יאמ  שדוחב  ,שדוחה

 8  ם ירוהה  ימולשתב  םג   ,החפשמל  םילקש  8  םירי זחמ  ונחנא  ,בוט  עמשנ  הז

 9 ם תיא  תאצמנ  ינאו  םירבדמ  יחכונה  םויה  םגו  ילש  םדוקה  דיקפתב  דוע

 10 ה שולש  ,ושמומ  אל  ירה  ,םירוהה  ימולשת  תא  םיריזחמ  ךיאה  זה  חיבש

 11  חיש  שיו  ,'וכו  ףיכ  ימ יל  ואצי  אל  םה  ,םילויטל  וכלה  אל  םידליהם  ישדוח

 12  ה מ כ  היהי  הז  םא  ם ג  םיריזחמ  ךיא  ,םיריזח מ  םא  םירוהה  תגהנהב

 13  ןוידו  דואמ  דבכמ  ןו יד  הזש  הדבועו  ,רבד  לש  ופסוב  החפשמל  םילקש

 14 םע  הפוקב  םיראשנ  ר בד  לש  ופוסב  םא  םג,  ותאו  םישועם  הש  דבוכמ

 15  ש י    .םיקיטרא  לע  ה ז  ת א  ףורשנ  ואוב  להלאי  , 30-ל  קלחל  ,םילקש  ףלא

 16  א ל  וא  ריזחהל  םא  ה זב  םינדש  הרימא  הזב  ש י  ,הרימא  יהשוזיא  הזב

 17  י שי לש  רבד  .החפשמ ל  ם ילקש  10  ו א  םילקש  8  אצוי  הז  ם א  םג  ריזחהל

 18  ,הלאה  םילקש 8-ה תא םירמוא  םעפ דוע דיגהל תבייח ינא

 19 ,הרוצב ות וא להנמו הזה ףסכה תא  חקול יתייה םמוקמב ינא מר אבי גרובר: 

 20 . השקבב בישקת התא ש הצור ינא ,ןדיע וישכע  ,תוחנה ןרק .שנייה .רדסב דברת וייזר: ’גב

 21  540  ק ר  הזש  לודגה  ש פוחה  תנט ייקל  ונל  שיש  ת וחנהה  ןר ק  ,עדוי  התא

 22 ת כשלל  ונילא  םילוע  הלאה  תועובש  תשמח  הנידמ  ןומימב  הז  יכ  םילקש

 23  ה שק  הז  תא  םגש  תו חפשמ  ,יבא  ,ךילא  םגו  בק עי  ל ש  הכשלב  םגו  ךוניח

 24 .םלשל םהל

 25  ה זה  העניין  תבוטל  ש יש  תוחנהה  ןרק  המ  םינו וגמב  ןסינל  יתינפ  ינאשכו 

 26  ת ד וגאב  שיש  תורח אה  תו חנהל  דוגינב  ?הנ ידמ  ןו מימ  הזש  ןוויכמ

 27  ז א  .תתל  רשפאש  המ  הז   .החפשמל  דבלב  םילקש   50  ,םינווגמבו  טרופסה

 28 .םהל יתועמשמ  הזו רבטצמ הז ,םילקש 8 , םילקש 50 דיגהל םימעפל
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 1  י ל א  םיעיגמש  םירוהה   לש  ת וינפה  תא  תלבקמ  ינאשכ  ? והשמ  עדוי  התאו 

 2  ו אלמי  ם הו  ,לקש  םו ש ב  תלזלזמ  א ל  ינאו  ,הלאה   םילקש  50-ה  לע  הכשלל

 3  אל  ,יתוא  תרבעה  ןכ   ,יתלביק  םויהו  םיליימ  יל   וחלשי  םהו  םיספטה  תא

 4  ה תא,  יארשא  סיטרכ ב   יתמליש  אל  יכ  עניין  יל  היהי  אלש  ,יתוא  תרבעה

 5 .לקש לכ תוחפשמ ל בוחשה זש המכ האור

 6  ך רדש  ןויער  והשזיא  ונ ילעה  ונחנא  .והשמ  דיגי חייבת לה נא  ,יעיבר  רבד 

 7  ו נייה  םאש  הז  לע  ונרביד  ,םישי  היה  אוה  םא  ותיא  תמרוז  יתייה  בגא

 8  ד יגנ  רוציל  םיחילצ מ  וני הים  א  לבא  ,ונחלצ ה  א לי  רעצל  ,םיחילצמ

 9 לכלר צומו השזיא ההי י תאמב אוהש הושמ הזה וםכסה םוקמב והשזיא

 10  הושמו  השזיאו  א  םלוכל  תונטיקיל  ש  ןומי מ  לשמל  ומכ  ,ביםשוהת

 11 .ףסומ ךרעו  השזאיה פה היי מתאבש

 12  ל וכי  הזש  תורמל  לעו פל  אצ י  אל  הז  תיטקרפ  טו שפ  י רעצל  ,תבייח  ינא  זא 

 13  ם יינכט  םילוקישמ  לעופל  א צי  אל  ה ז  לבא  , ער  אל  ן ויער  תויהל  היה

 14 םתוא  יתטריפ  ,םהילא  עדומ  התא  ,םתוא  טרפא  אלי  נאש  םירחאו  הלאכ

 15  ה פ  ם יטילחמ  ונייה  ,ר בד  ה זכ  םי שוע  ונייה  ונחנא   ם א  זא  ה מל  לבא  .ךינפב

 16 ןרקל  זה  תא  תנושל   םימיכסמ  ונייה  ןחלושה   ביבס  ונלוכ  דיגנ  וישכע

הש   םניחב   תונטייק  ןומימל  17  ן כ   ונייה  ז א  ,ריעה  י דלי  לכל  ל ודגה  שפוחל 

 18  םייתעש  לש  ןויד  הפ   היה  אל  זא  ?םילקש  2.5-ה  םע  דדומתהל  םילוכי

 19   ?הז תא חקינ הפיאמ ו םיכירצ ונחנא םא יצחו

 20  א ל  ינא  ,תצק  השיגרמ   ינא  ,םייתעש  הפ  םיבשו י  ונחנא  הזה  ןוידה  המל 

 21  ם יאצויו  םיעיבצמ  ם יעיגמ   טושפ  ונייהו  יאוו להו  ה ז  תא  ףוחדל  הצור

 22 אל  השגרה  יהשוזיא  יל  שי  וליאכ  לבא  ,תוקד  שמחב  הז  תא  םימייסמו

 23 1.6  וא  2.5-ה  לע  וישכעם  ירבדמו  הפ  םיאצמנ  םייתעש  ונחנאש  החונ

 24  ביבס  הפ  םיאצמנש   םיאשונ  םימעפל  שישכ   ,הלאה  םילקש  מיליון

עליה  ונחנאו  האלה  םירבוע  ם ה  הינשב  הככש  ןחלושה  25י  נא  .םמצביעים 

 26 תויגרנא  הלאכ  שי  המלו  תויצומא  הלאכ  שי  המל  ןיבהל  החילצמ  אל

 27 ,תומלש םייתע ש תמאב םיכירצ ונחנאש

 28 ,ונמצעל םישרמ  ונחנא זא דחא אשונ שי :רנלק איג רמ
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 1 )מדברים ביחד( 

 2   .םירבדמ ידמ רת וי ונחנא ,ילע סעכ איגו הר בעש םעפ הז תא יתרמא מר רמי ברלב: 

 3 . הברה ונרביד אל םויה :רנלק איג רמ

 4 יתש  ינוחטב  ןוידב  ומכ  תושעל  האבה  םעפב  דבכתמ  ריעה  שאר  ינודאו מר רמי ברלב: 

 5  ךיראהל  וקיספתו  וע יבצת  ,הטלחה  ולבק  .עניין  רוגס  ,ורמגנ  ךלש  תוקדה

 6  .אשונ לכב

 7 )מדברים ביחד( 

רוצהו מר רמי ברלב:   8 י תאבהשכ  הנורוקה  תפוקתב  ,ריעה  שאר  ינוד א  ,ךל  דיגהל  אני 

 9  ת מר  ל ש  ןיא  ביירדה   ת א  הפ  ם יקהל  ןייטשדלו ג  ' בג  םע  לעירייה   תוסנכה

 10  ם תא  ףסכ  לש  םי  העירייה   תפוקל  סינכהל  לוכי  היה  םויהש  ןורשה

 11  5  ,לקש  מיליון   2.5  א ל  סינכהל  ו נלוכי  ?ה. למה בצור  ה מוח  ומכ  םתדמע

 12 .םילקש מיליון

 13 ?רבודמ המ לע מר גיא קלנר:

 14   .בוט עדוי ריעה שאר מי ברלב: מר ר

 15 . דעב ריעה שאר   :רבורג יבא רמ

 16 הנורוקה  לע  רבדל  תבשל  םובמק  םיכירצ  וניי ה  ?םק  אל  הז  המל  לבא   :בלרב ימר רמ

 17 . םוקיש ותואדחוף ל

 18 .ימר ,רב ודמ המ לע גשומ ונל ןיא מר גיא קלנר:

 19 ןעיורה  .םשל  תכלל  יביםיח  ,הזה  ןוויכה הולך לזצודק.  רמי. אתה    יקום, מר יעקב קורצקי: 

 20  .םשל תכלל  םיבייחו ןיוצמ אוה הזה

 21 )מדברים ביחד( 

 22  תנשל  הנונראה  יפירע ת  לש  יתנשה  ןוכדעה  רו עישש  היהת  העצהה  זא ד עידן למדן:”עו

 23  ם י רדסה  תונקתב  ורד גוהש  םיקסעלו  םירוגמ  ינבמל   עגונה  לככ  2021

 24  . ה נתשי  אל  2020  ט" עשתה  2  'סמ  ןוקית  ונהנהאר  וצ  הנידמה  קשמב

 25  .םינפה דרשמ  תויחנהל םאתהב ןכדועי  םיסכנה רתיל עגונה לככו

 26   .6 ?דגנ ימ .8 ?דעב ימ מר אבי גרובר: 

 27 רתוי היהי לעירייה םאש בשוח ינא .םיבשותה  דעב ינא יכ דגנ עיבצמ ינא ר צחי שריב:”ד

 28  המבו  בעירייה  ןימאמ   ינא  .םיבשותל  בוט  רתו י  הז  םיתוריש  תתל  ףסכ
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 1  .השוע איהש

 2 )מדברים ביחד( 

 3 .בוט הליל מר אבי גרובר: 

 4 

ששיעור העדכון   העצהה  תא  ,(דגנ-6  ,דעב-8)  תולוק  בורב  הרשיא  הצעומה   החלטה:

ככל הנוגע למבני מגורים   2021השנתי של תעריפי הארנונה לשנת  

הארנונה  צו  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות  שהוגדרו  ולעסקים 

לא ישתנה. וככל הנוגע ליתר הנכסים    2020התשע"ט    2תיקון מס'  

 יעודכן בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 קובץ החלטות

 10 

 11 

 12  העלייה לוטיב - תויריעה תדוק פל השנייה תפסותל (א) 29 יפל השקבל ךשמהב .1

 13   2021 תנשל ןורשה תמרב הנונר אה יריחמב תיטמוטואה

 14 

העדכון   העצהה  תא  ,(דגנ-6  ,דעב-8)  תולוק  בורב  הרשיא  הצעומה  החלטה: ששיעור 

לשנת   הארנונה  תעריפי  של  מגורים    2021השנתי  למבני  הנוגע  ככל 

תיקון  הארנונה  צו  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות  שהוגדרו  ולעסקים 

יעודכן   2020התשע"ט    2מס'   הנכסים  ליתר  הנוגע  וככל  ישתנה.  לא 

 משרד הפנים. בהתאם להנחיות

 15 

 16 

 17 

 18 
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