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 (12/31) 1202/21מן המניין  אלששיבת מועצה י תמלול

 בתשפ" תבטב ה"כ ,1202.21.92 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה  –   מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר   –  מר דימה אפשטיין 

 הצעומ תרבח  –  גרבלדיא םייח ךליל ד"וע

 חברת מועצה  –   גב' ענת לורנץ 

 ר מועצהבח  –   מר אור כהן 

 חברת מועצה  –  וב ודיה מרקעו"ד קלא

 חבר מועצה  –  מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה  –   מר חיים רואש 

 חבר מועצה  –   מר זכריה חי 

 חבר מועצה  –   מר יצחק פרץ 

 חברת מועצה   –  גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה  –  עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה  –  עו"ד אורן סודאי 

 :םירדענ

 חבר מועצה  –   מר אייל וייזר 

 חבר מועצה  –  ריאט מר מקס אפ

 חבר מועצה  –  ים מר עופר אלקי

 חברת מועצה  –  גב' שרית נס פררו 

 

 :םיפתתשמ

 מ"מ מנכ"ל העיריה  –  עו"ד דודו אלחיאני 

 היועץ המשפטי לעירייה   –   עו"ד אורן ארבל 
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 גזבר העירייה  –   מר מיכה זנו  

 מבקרת העירייה  –  גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה  –   מר דוד אילוז 

 

 על סדר היום:

 ךליל ד"וע השדח ךרד תעיסב השדחה הצעומה תרבח לש םינומא תרהצה .1

 .גרבלדיא 

 2022 תנשל םיירטנמלאה עירייהה יחוטיב תכירעל זרכמ אלל תורשקתהל רושיא .2

 .ןולייא תרבח םע 

 

 לו ק ו  פ ר ו ט

 

 ונפ ינא םג ,יסחי ןפואב הרצק דואמ דואמ הבישי תאזו ונשגפנ אל ןמזמ ע:"ר. מרלי, רה

 םיצור ונחנאש ךליל םגו םירהממ םויה םלוכ ,הצעומ ירבח המכ ילא

 םינומא יריהצת ףכיתו הצעומל ךתופרטצה לע הבוט העשב םויה ךרבל

 הכירצ תאש עדוי ינאו דואמ לודג סנכ הזיא תנכה תא םג זא ,ךירצש המו

 תבישי אבה עובש ונל שיו הרצק היהת הבישיה זא ,רהמ הפמ תכלל

  .הזב רושקש המ לכו ביצקת םע הכורא הצעומ

 

 גרבלדיא ךליל ד"וע השדח ךרד תעיסב השדחה הצעומה תרבח לש םינומא תרהצה .1

 םג תיקנע תוכז תאזש בשוח ינא ,ךליבשב חמש ינא ,ךתוא ךרבמ ינא ע:". מרלי, רהר

 תאז ,ונלש דיתעה לע עיפשמש הזכ םורופב תויהל םגו רוביצ רחבנ תויהל

 יחילצתש עגרל קפס יל ןיא ,רגתא הזב שי ,ןינע הזב שי ,הדבכ תוירחא

 .ללכב הירהנ ריעלו טרפב ריעה תצעומל יתועמשמ חוכ יפיסותו וב דומעל

  .השקבב זא ,ךלש הרהצהל רובענ ןאכמו .בוט לזמו תוכרב זא

 תא הנומאב אלמלו לארשי תנידמל םינומא רומשל תבייחתמ ינא דלברג:ל. חיים אי

  .חילצנו השענ םשה תרזעב .הצעומב יתוחילש
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  .םייפכ ע:"ר. מרלי, רה

 (םייפכ תואיחמ)

 .הבוט העשב .החלצהב ע:"ר. מרלי, רה

 

 2202 תנשל םיירטנמלאה עירייהה יחוטיב תכירעל זרכמ אלל תורשקתהל רושיא .2

 ןולייא תרבח םע

  .השקבב ןרוא ע:"ר. מרלי, רה

 היריעה יחוטיב תכירעל זרכמ אלל תורשקתהל רושיאב םינד ונחנא ד א. סודאי:"עו

 3,901,875 לש ךס תרומת ןולייא תרבח םע 2022 תנשל םיירטנמלאה

  .בוט ברע הצעומה ירבח .םילקש

 תא יתטריפ התרגסמב ,תטרופמ תיטפשמ תעד תווח ינממ םתלביק 

 תא יתטריפ .₪ ןוילימ 5,9 ךסב הרבעש הנשב היריעה המלישש הימרפה

 המייקש ךילהתה תא םכינפב יתראיתו רחמ תומייתסמש תוסילופה

 תועצהה ,האיצוהש זרכמה ,םיירטנמלאה םיחוטיבה אשונב היריעה

  .ותרגסמב ולבקתהש

 התוא יתפריצו םיזרכמה תדעו תטלחה תא יתטריפ םג תאזה תרגסמב 

 ץילמהל אלש הדעוה הטילחה הב ,הל הפרוצש תעדה תווחו היקומינ לע

 יתטריפש יפכו תאז רואל .הז זרכמל ושגוהש תועצהה יתשמ תחא ףא לע

 המייק םיזרכמ תויריעה תונקתל ח/22 הנקתל םאתהב תעדה תווחב

 הלבקתהש רתויב הבוטה העצהה תאבומ תעכו ןתמו אשמ היריעה

  .םכרושיאל ורתגסמב

 תא הוולמש היריעה לש יחוטיבה ץעויהמ תעד תווח םג םתלביק 

 העניין תוביסנב יכ ריבסמו טרפמ אוה הב ,ןולחכ רוצימע ד"וע ,ךילהתה

 לע הלאה תונקתל םאהתב .תלעות לכ איבת אל שדח זרכמ תכירע

 תרבח םע זרכמ אלל תורשקתה תרשאמ איה םאה טילחהל הצעומה

 ,רומאכ םיזרכמה תדעו תטלחה רואל יתנייצש תיתנש הימרפב ןולייא

 ינא תולאש שי םא ,השקבב .םכינפב האבוהש העצהה יכמסמל םאתהבו
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 .םכתושרל

 (םיעמוש אל) אל המל ,זרכמ היה ,אל המל :יח .ז

 ,₪ ןוילימ 4,7 היה ןדמואה .זרכמל תועצה יתש ונלביק יתרבסהש ומכ ד א. סודאי:"עו

 אל איהו ₪ ןוילימ 11,8 ךסב הייתה סקינפה תרבח לש תחא העצה

 הייתה השנייה העצהה .ןדמואהמ רכינה רעפה ללגב הדעוה י"ע הצלמוה

 יאנתמ תויוגייתסה הללכ איה לבא ,₪ ןוילימ 3,9 ךסב ןולייא תרבח לש

 רשפא יא הלאכש תויוגייתסה תוללכנ רשאכ קוחל םאתהבו זרכמה

 םיזרכמה תדעו תטלחה תא םגם כל יתפריצ .הכוזכ העצהה לע ץילמהל

 ?תופסונ תולאש .היקומינ לע

 סקינפה תרבח לש הריתע שי רחמש הניבמ ינא ,תבשוח ינא לכ םדוק .ןכ קמן:שטרא. 

 םויה רדסמ תדרל ךירצ הזה אשונהש תבשוח ינא זא ,הזה אשונה יבגל

 לש ץחלב ונחנאש הניבמ ינא ,המ תוארל םיכירצ ונחנא יכ הבישיב הפ

 והשמ וא רחמ וליפא ילוא תאזה הבישיה תא םייקל םילוכי ונייה זא ןמז

 .דחא רבד הז .תרמוא הריתעה המ תוארל ידכ

 ירבח תמאב יכ םינוירטירק ויה אל עודמ וליאכ הומת .הלחתהמ ליחתנ 

 רבד .דחא רבד הז .םינוירטירק ןיאשכ תוושהל ולכי אל םיזרכמ תדעו

 שי ,טושפ ולקשיש הצעומה ירבחל תרמוא הפ ינא ,לש הימרפה ,ןוכנ ינש

 הימרפ תנתונ ןולייא תרבחש הומת לבא ,ןוילימ 11-ל ןוילימ 3 ןיב םירעפ

 שממ ונל ןיאש רמוא הז זא ,הרבעש הנשב הרקש המ רואל הכומנ רתוי

 לע ולפי ךשמהב םייוסיכהמ קלחש ןכתיו םירבדהמ קלחל םייוסיכ

 םיעדוי אל ונחנא .שיטפונות הב תויהל לוכיש ריע הזש רקיעב ,םיבשותה

  .היהי המ

 העצהה תא דירוהל יאדכ ילואש תבשוח ינאש םכתניחבמ לכ םדוק הז זא 

 .הריתע וילע שי רחמש והשמב םינד ללכב ונחנאש הומתו תאזה

 לדוגה רדס ויהי המ יל דיגהל לוכי התא םא ,המ ךילא יתלאשו ףסונ רבד 

 ורקש השיטפונותמ םג לש םוחתב תונורחאה םינש שולשב תועיבתה לש

 ןולייא תרבח לש העצהה יפל יכ ,היריעה תא ועבתש וליאכ םיקזנ םגו
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 ןוילימ 5 לש הבוגב תצק הז ,תעזעזמ יד איה תייוסיכה תוירחאה לשמל

 .יוסיכ ןיאו טעמכ ,וליאכ ןיאו טעמכ הז זא ילש קסעב ,ינוניב קסע הז

 ןוילימ 3 תמאב אל הז תמאה עגרב זא ,יוסיכ ןיא לבא הימפר ועיצה םה

  .והז .ןוילימ 11 לומ

  ירבחלו ,והזו .תונורחאה םינשב תועיבתה ויה המ דחא ילש הלאשה 

 יכ בוש קודבל ,תוארלו םויה רדסמ הז תא דירוהל העיצמ ינא הצעומה 

 וילע שי רחמשו ןיקת אל אושה והשמ לע םינד ונחנאש תולהנתהה םצע

 .הומת הז ,וליאכ הפ שי הריתע

 התחדנ ינמז העינמ וצל סקינפה לש השקבה לכ םדוק ,הככ ,ךתושרב זא ד א. סודאי:"עו

  .ןיטולחל תיקוח איה םויה םכלש הטלחהה ןכלו טפשמה תיב י"ע

 קר ינא .םתוא קודבל ךירצש םינותנ הז תלאשש םינותנה יבגל ינש רבד 

 תאז .עוריאה רחאל םינש עבש דע םג עיגהל תולוכי תועיבתש רמול לוכי

 לכ ועיגה אל דוע 2020 ראוניב עריאש עוריא לע תרבדמ תא םאש תרמוא

 ןיא דועש םג המ .קיודמ םוכס ךל רמול םיעדוי אל עגרכ ונחנאו תועיבתה

 .הזה אשונב ןיד יקספ

 ?תונורחא םינש שולשבו מן:א. שטרק

 םדוק תרמא תאש המ לבא ,םירפסמב ךל תתל הפ הזה ןותנה תא יל ןיא ד א. סודאי:"עו

 םג ולאשנ ,םירורב דואמ ויה זרכמב םינוירטירקה .םינוירטירקה יבגל

 דואמ הרוצב הרהבהה תולאש לכ לע תובושת ונתינ ,הרהבה תולאש

 זרכמה ,זרכמל תסחייתמ אל הילע תרבידש הרעהה .הרורב דואמ

 םאתהב העצה ףא לע הצילמה אל םיזרכהמ שוועדת ךכב םייתסה

  .ויהש םינוירטירקל

 המל ןדמוא םהל היה אל זא תוגייתסה הנתנ אל ןולייא תרבח ,אל א. שטרקמן:

  .תוושהל

 תויתוהמ תויוגייתסה ויהו תויוגייתסה שי רשאכש אוה בצמה ,אל ד א. סודאי:"עו

 .קוחה הז .תאזכ העצה רשאל רשפא יא ,זרכמה יאנתמ

 םה וליאכ .ןולייא תרבחל סקינפה תרבח ןיב םאות היה אל הז זא .הפי א. שטרקמן:
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 והשמ ןתנ דחא לכ יכ תוושהל םילכה תא םהל היה אל ,תוושהל ולכי אל

 .רחא

 ומכ ,תויוגייתסה הליכמש העצה תלספנ הז ללגב ,רשפא יא הז ללגב י:ד א. סודא"עו

  .יתרבסהש

 ויהשכ הרבעש הנשמ הכומנ הימרפ ןתית ןולייא תרבחש הומת יד הז לבא רקמן:א. שט

 ,הלאש הלעמ הז וליאכ ,שיטפונות

 .עגר רוזעא ינא ?תונעל לוכי ינא ע:"ר. מרלי, רה

 דבוע אל הז וליאכ ,ונתי אל םייחב ילש קסעב קזנ יל שי ינא םא וליאכ א. שטרקמן:

 ךשמהב רוביצ יפסכמ אצי הזש אוה דחפה זאו רזומ הארנ הז .הככ

  .ךרטצנשכ

 הזש הממ ךבוסמ רתוי תצק קסעה .תונעל ןרואל רוזעא ינא ,הנרוא ע:"ר. מרלי, רה

 ךיראהל ונלוכי .הימרפ הרבעש הנש ןוילימ 6 טעמכ ונמליש ונחנא .הארנ

  ?הכימ ןוכנ ,7,2-ב הזה זרכמה תא

 .ןוכנ מ. זנו:

 ונמכסה אל וננחא .הנש דועב זרכמה תא םהל ךיראהל 7,2 ושקיב ןולייא ע:"ר. מרלי, רה

 לועיתו זוקינב ונישע תודובע הזיא ונעדי םג .הזה ריחמה תא םלשל

 ונחנאש םהל ונעדוהו ונישעש תודובעה תא ונגצהו תודובע תורשע ונישעו

 ריע לכמ 3 יפו 2 יפ םילמשמ ונחנא .הזה ריחמה תא רתוי םלשנ אל

 אל ונחנאש םהל ונרהבהו .לארשי תנידמב םגו ונלש רוזאב םג ,תרחא

  .שדח זרכמל םיאצוי ונחנאו 7,2 םימלשמ

 ,תצק הז ,םיחוטיבה לכ תא השועש ןולייא תא שי לארשי תנידמב וישכע 

 סקינפה .סנכיהל וסינש סקינפה שיו ,דבל וניבת ,ביחרהל הצור אל ינא

 העצההמ ןוילימ 1,2 ונדרוה ונחנא .4,7 אוה ןדמואה .ןוילימ 11,6 ועיצה

  .הרבעש הנשב ונמלישש הימרפהמ ,ונמלישש

 ונישע זוקינ תודובע הזיא לע םהל חלשנש םירמוח ושקיב ,וקדב ןולייא 

 םג .העצה ועיצה ,ומשרתה ,ונישעש תודובעה תא םהל וניארה .הפ

 .אל ינא ,םיזרכמה בוועדת תבשי תא .םותחל םיחמש ונייה תאזה העצהל



 
                                                                         7 

     

 לע םותחל רשפא יאש שוריפב תורמואש הדעוה תואצות תא יתלביק ינא

 יאו די בתכב ושעש המ תא ושע םהש ןוויכ םותחל םיחמש ונייה יכ 3,9-ה

 .הז תא רשאל רשפא

 6 וא הכראהב ןוילימ 7,2 םלשל םוקמב הירהנ ריעהש אוה ךילהתה זא 

 איה ,הריתע שיש הז .ןתמו אשמב 3,9-ל ונעגה ,הרבעש הנש ומכ ןוילימ

 תיבב ןויד שי תמאב רחמו פטשמה תיב י"ע החדנ העינמ וצה ,התחדנ

 תא ונסניכ ןכלו םיימוי דועב ונלש חוטיבה תא םימייסמ ונחנאו טפשמה

 יתמ ונעדי אל יכ םדוק התוא סנכל היה רשפא יא .הצעומה תבישי

 הזו הזב רושקש המ לכו זרכמה ,ריחמה תועצה לומ ךילהתה םייתסי

 ₪ ןוילימ 2 ,ריחמב ריעל ןיוצמ ,ןיוצמ גשיה הפ שיש בשוח ינאו .לכה

  .העניין הזו הנשה םהלש העצההמ תוחפ 3,3 ,הרבעש הנשמ תוחפ

 ,הפ שי םאו יוסיכ ונל שי םא הלאשה .רדהנ ריחמה ,אל א. שטרקמן:

 קבאמ הפ שי .תצק ןיבהל ךירצ ,וארת .יוסיכ שי .ריבסא ינא .יוסיכ שי ע:"ר. מרלי, רה

 לודג קבאמ הפ שי ,חוטיבה תורבח לומ תוימוקמה תויושרה לכ לש רידא

 לש היהתש חוטיב תרבחל העצה התלעו תולהנמ תויושרהש דואמ

 םיטקיורפ השוע איהש ל"כשמ תא שיש ומכ ,תוימוקמה תויושרה

 ,ליבוי הז ןאל עדוי אל ינא .תאזכ חוטיב תרבח תושעל ועיצה ,תויושרל

 אל אוה יוסיכה םעפ ףא ,יוסיכ שי .בוט ןוויכל ליבוי הזש תויהל לוכי

 .תוהובג תיסחי ןה תוימרפה לבא אלמ אוה ,לכ לע ונחנא ,אלמ

 העיבתב ונחנא יכ יפיצפס ןפואב ןופטשה יבגל הבושת ןרוא ךל הנע אל 

 ,ןופטשה תובקעב הירהנ ריעל ומלשיש םימולשת לע חוטיבה תרבח לומ

 ונחנא הזל רבעמ .ןולייא תרבח לומ תלהנתמ איהש העיבת הז זא

 תא םיליעפמ ישוקב ונחנא ,עוריא לכ לע תימצע תופתתשה םימלשמ

 אל תוימצעה תויופתתשהה ,ןיבהל ךירצ .ונלש תימצעה תופתתשהה

  .ליעפהל הווש דימת

 ,הז תא םירשאמ ונחנא וישכעו החנהב ,הירהנ ריעב חוטיבה תואצוה 

 לע ףסכ תוחפ הברה םלשמ םיסימה םלשמו תיתועמשמ הרוצב תודרוי
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 .םג הזל סחייתהל לוכי הכימ .טושפ דואמ הז ,העניין הז .הזה העניין

 בייח יחוטיב יוסיכה .הנרואל תונעל בייח ינאש הדוקנ דוע שי ,עגר ,עגר מ. זנו:

 תא ריאשהל רשפא יא .שוכר ,'ג דצ ,המדא תודיערל יוסיכ םגו ךישמהל

 ונל ןיא .תרחא הביטנרטלא ונל ןיא םגו יחוטיב יוסיכ אלל העיריה

 הז ,בושח הז זא .יחוטיב יוסיכ תויהל בייחו חטבל תרחא הביטנרטלא

 םיבושח דואמ םירבדו המדא תודיערל ,עצפנ םדא ןב םא ,שפנל קזנ

 .יחוטיב יוסיכ היהיש בייחש

 ,ןוילימ 5 םושר יכ יוסיכ תמאב ןיא וליאכ הז 'ג דצב יוסיכה יפל לבא ,אל א. שטרקמן:

  .ןיאש טעמכ ומכ הז זא ןוילימ 5 איה תופתתשהה לבא

 היטסה תא שי המש ,םיפוחו ןותעגב עבט יקזנב קר ,עבט יקזנב קר מ. זנו:

 .רדסב היהי לכהש םיוקמ ונחנאו תודובע ונישע ונחנאו תיתוהמה

 ,הארנ הז ,וליאכ הז זא ושיגה ןולייאש המ יפל א. שטרקמן:

 אשמ ונישע יכ יחוטיב יוסיכ תושעל שרדנו ונלביקש תיבטימה העצהה הז מ. זנו:

 םליצו םירגאמב היה ודוד ,חוטיבה תורבח םע שדוח לש ךילהת ןתמו

 המרב םג ,הנשמ יחטבמל וכלהו ורזחו וכלה ,םירמוחה לכ תא םהל

 םירבזגה לכ םינכדעמ םירבזגה דוגיאב ךל תוארהל לוכי ינא תיצראה

  .םיזוחא 30 ,20 לש תויורקייתה שיש

 יחטבמ ןיא .תויושיגר שי ,עבט יקזנב םלועב הרוק המ םיעדוי ונחנא 

 תאזו םיעיצמ הברה וילע ןיאש קוש הז ,םיצרש הנשמ יחטבמ ןיא ,הנשמ

  .תרחא הביטנרטלא ןיאו ונלביקש תיבטימה העצהה איה

 םיעיפומש םירפסמ םתוא הז הרבעש הנש לש יחוטיבה יוסיכה ,הכימ :ץרפ .י

 הז הינש הלאש .תחא הלאש תאז ?תוחפ וא רתוי הזש וא ןאכ

 לע לכתסהל ילב 3,9-ה לע קר לכתסת  ?דרי ,הלע תימצעה תופתתשהה

  .יתייעב תצק הז תופתתשהה

 יקזנל ,שוכרו הלוכת חויטב לש אשונב .םילודגה םירבדה תא דיגא ינא מ. זנו:

 תימצע תופתתשה הז ,הנתשהש יתועמשמה קלחה הז םיפוחו ןותעג עבט

 .הנוש הזו 'מ 500 הזש רתאל 800 תמועל םיאור םתאש ומכ ןוילימ 5 לש
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 תיברמ .םיהזם ירבדה בורו הלוכת חוטיבב שיש יתועמשמה קלחה הז

  .םיהז םירבדה

 הנש דוע רובענש הצור חוטיבה תרבח יכ עבט יקזנב תימצעה תופתתשהה 

 ואר םה ,תואצות תואיבמ תמאב ושעש תודובעהש תוארלו תויהל הצורו

  ,םג וארו הבוט הרוצב התוא ונרבע תיסחי למרכ תפוסש םג

 ?תימצע תופתתשה היה המכ ראשנ היה םאו :ץרפ .י

  .יתרמא .7,2 .6 אל .7,2 :יאדוס .א ד"וע

  .רבד ותוא תימצעה תופתתשהה מ. זנו:

 ,תלביק אל יכ .קיציא ,ריבסא ינא ,ונחנאש ןוויכמ ,קיציא ,קיציא ד. אפשטיין:

 (םיעמוש אל) ינפל העש הז תא ונלביקו דיה תא םירהל םיכירצ ונחנא :ץרפ .י

 טושפא, וב .הלאש תלאש ,קיציא .הינש קר ,עגר ,חוטיבה תלאשש המ זא ד. אפשטיין:

 תדעו תבישיב ןכ םג היה םייחו םיטרפל תעדומ םג איה ,הפתתשה תנע

 תא לוכיבכ םיכיראמ ונייה םא ,תופתתשהה השעמל .םיזרכמ

 תימצעה תופתתשהה ,ונייה 7,2-ב ןולייא תרבח התוא םע תורשקתהה

 ףלא 800 הזה עטקה רובע תופתתשה 'מ 500 לש עטק לכ ,ןיבתש ,הייתה

₪.  

 רתוי הברה םוכסל עיגמ רבכ התא ןותעגה לכ לש ךרואה תא חקית םא 

 ונייה עבט יקזנ שי ריעה לכ ךרואל םא תרמוא תאז ,800 אל הז ?ןכ ,הובג

 4 םימלשמ ונייה זא ,מ"ק 4 ומכ והשמ הז ךירעמ ינא ךרעב םימלשמ

 תא םיכיראמ ונייה םא הז ?רדסב .תימצע תופתתשה לקש ןוילימ

  .חוטיבה

 דרי ללוכה םוכסה לבא ,לקש ןוילימ 5 הז ריעה לכ לע תופתתשהה עגרכ 

 תמאבו תודובע ושענש ןובשחב חקינ םאו .לקש ןוילימ 3,3 ,לוב .3,3-כב

 ךלהמבש וניהיזש ,תמאבש םעיחי רגאמה תא ונל שי ,תויניצר תודובע

 לכו ןותעגה לחנמ םימ לש האיציה תא םירגוס ונחנא םא ןורחאה םשגה

 50 אוה עבתיהל הירהנ לש ןוכיסה ,םעיחי רגאמה ךותל ומרזי םיהמ

  .זאד היהש הממ זוחא
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 ןותעג לש תופצהה תא לבא הנש האמב םעפ אוה זא הרקש עוריאה 

  .הרקי אל הז הנש לכ טעמכו ניווחש

 לומ תיחכונה תאזה העצהה לש לקשמ ,לקשמה ןובשחב חקית םא זא 

 רשאל םיכלוה ונחנאש המ לודגב הז .זוחא 5 דגנ 95 הז תורקל לולעש המ

 םיזרכמ בוועדתם ג תולאש ויה .קיודמ הזה רבסהה תא ונלביקו .םויה

 .ןוכנ ןכא הזו ונל רבסוהש המ הזו

 ,תוחפש המכ הצור היריעה םצעבש הימרפ לש ןוצרהו םינוכיס לוהינ הז א. שטרקמן:

  .הרקי תמאב המ עדוי אל התא לבא

 לארשי תנידמב הדיחיה חוטיבה תרבח םא ?הביטנרטלאה המ .יקוא ד. אפשטיין:

 ,תרחא הביטנרטלא ונל ןיאו ?רדסב ,ןולייא תרבח הז תויושר תחטבמש

 20 לעמ ןדמואה לע הלוע העצה םא ,תעדוי תאש יפכ ,רשאל ןתינ אל

 .תאזה העצהה תא רשאל תנמ לע םידחוימ םיקומינ םיכירצ זוחא

 וליאכ ,םגו סקינפה תרבח תא ןכ עומשל הצור יתייה יתניחבמ ינא ,אל א. שטרקמן:

 ,יכ םילבקמ המ הלאשה ,הפ ןדמוא אל אוה ףסכה

 םתוא וראשנ עבט יקזנ לש םיפיעסה דבלמ םיפיעסה בור השעמל :ד. אפשטיין

 הראשנ רבעב םג היהש המ הימרפ התוא ,הימרפה תלדגה ןיא ,םיפיעס

 םג הזש תושרה לש תופתתשה ,עבט יקזנ לש אשונה תא קר לבא ,הנכ לע

 רובע לקש ףלא 800 ,הז לע רזוחי נא םעפ דוע ,היה יכ קיודמ אל השעמל

  .'מ 500 לש עטק לכ

  .השקבב העבצהל רובעל הצור ינא  ?תולאש דוע ע:"ר. מרלי, רה

 תא עומשלו םייקה תא שדוחב הז תא ךיראהל רשפא םאה לאוש ינא :שאור .ח

 ןוכסחה (רורב אל) לבקל יל השק תצק ינא יכ .ןולחכ תא ,הזה רוחבה

 םא הלאשה .הנשה עצמאב ותוא ףוטחנו ףסכ וישכע םיכסוח הלילחש

 רבחה תא עומשל ,שדוח דועב םייקה תא ךיראהל ,שדוחב תוחדל רשפא

 .הירהנל בוט יכה המ תוארלו ןולחכ

 ,ךילהתב ונייה .רבמצד ,רבמבונ ףוסב המייתסה הסילופה .ךל הנעא ינא זנו: מ.

 רתוי םלשל .רתוי םלשל טושפ הז .₪ יפלא 524 לש ריחמב הז ,ונכראה
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 טעמכו הרבח התוא םע שדוחל 524 הז רומאש המ .וישכע עצומש הממ

 .ןכ ,םתוא

 .רחמל הכחמ יתייה ינא א. שטרקמן:

 הריתע שי םא ינש דצמו .רוביצ יפסכ הז הווש לבא ,ןוכנ הז תרמאש ומכ :שאור .ח

 ?היעבה המ .שדחמ זרכמ תושעל רשפא היהי אלש המו רחמ

  ?ירשפא הז .תעדוי אל :ןמקרטש .א

 .רורב :שאור .ח

  .יחוטיבה יוסיכה םע ראשיהל רבכ ףידע :תרבוד

 (עקרב םירבדמ)

 תא הריתעה ירחא ןולייאל לטבל ירשפא םאה ,אל .תרמא המ יתנבה אל א. שטרקמן:

  .זרכמה

 (עקרב םירבדמ)

 .תמוסרפה ומכ הז ,יוסיכה המ הלאשה א. שטרקמן:

 (עקרב םירבדמ)

 ,השעמל .םיזרכמ תדעו לש הבישי ךלהמב אשונה תא ונדמל ירה ,קיציא :ןייטשפא .ד

 םא ,ןוכנ ימצע תא יתרבסה אל הארנכ ינא ,ךיראמ התא םא השעמל

 לבא ,ןתינ ללכב םא עדוי אל ,ףלא 524 לש ךסב שדוחב םג ךיראמ התא

 לכ רובע לקש ףלא 800 תימצע תופתתשה לש םוכסה תא ךל שי ןיידע

  ,עבט יקזנבש עטק

 .ריבסא ינא .םיטרפב קיידמ אל טושפ התא ,המיד ,החילס המיד .אל ,אל מ. זנו:

 לקש ןוילימ 5 איה תימצעה תופתתשההש תוסילופה תא ונכראה ונחנא

  .ונמלישש םוכסה הז .לקש ףלא 535 ונל הלע ,דבלב רבמצד שדוחל

 .םכינפב תעצומש הסילופהמ רתוי לקש ףלא 300-כ הלוע הזכ שדוח לכ 

 ,לקש ףלא 300 םלשמ רוביצה הזכ שדוח לכ תרמוא תאז

 .הברה אל הז א. שטרקמן:

  .םישרדנ חרכהב אלש רתוי מ. זנו:

 ,ףלא 300 עירייה ביצקתל לבא ,אל א. שטרקמן:
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 (עקרב םירבדמ)

 .תודבועה הלא יכ ריבסמ טושפ ינא ,ךללגבש רמוא אל ינא מ. זנו:

 םיכיראמ םה םא ?ירשפא הז רמא שאור םייחש המו .הלאש דוע יל שי א. שטרקמן:

 היהיש והשמ וא הריתעה תובקעבו הזוחה תא ןולייא תרבחל וישכע

 ?שדוח ירחא הזוחה תא לטבל ,לוספל רשפא

 31.12-בו רחאמ טילחהל םיכירצ ונחנא ובש בצמב םיאצמנ ונחנא מ. זנו:

 וצב אוה רחמ ןוידהו אצמי טפשמה תיב םא .תוסילופה תומייתסמ

  .הריתעב ןוידל ךיראת וליפא ןיא דוע ,המצע הריתעב ןויד אל אוה ,העינמ

 הריתעל דעומ עובקל רחמ לש ןוידה ירחא םוקמ אצמי טפשמה תיב םא 

 לכל יטנוולר היהיש ןיד קספ תתל לכוי אוה ותרגסמב ןויד עובקלו

 הרורב דואמ הדמע ונשגהו העוט סקינפהש העדב ונחנא לבא .םירבדה

  .רחמ חכווינו הב םינימאמ ונחנאש הדמע ,הזה רבדה לע טפשמה תיבל

  ,ןיידע לבא .יוסיכה המ הלאשה לבא ,ןכ א. שטרקמן:

 (עקרב םירבדמ)

 .רבד ותוא אל הז םיחוטיבב ,הימרפב א. שטרקמן:

 (עקרב םירבדמ)

 וראשיי ןכ םה זאו הז תא ךיראהל רשפאש תבשוח ינא ,רמא אל דחא ףא א. שטרקמן:

 ,ךתעד וז .ךתעד וז ,רדסב .ךתעד וז .תוביטנרטלא ינימ לכ שי .חוטיב םע

 .עגרכ ורמא םהש המ הז .ףלא 300 הלוע הז זאו ,ןכ

 (עקרב םירבדמ)

 ולבקת םכלוכ ,הנשמ אל .ףלא 300 ,ןכ ,רמא אוהש המ הז לבא ,300 דועב א. שטרקמן:

 .םכלש הטלחהה תא

 דיגא ינא ,ה'רבח .ולבלבתת לא .בוט רתוי ריחמ ונל ונתי אל םה ,ה'רבח ע:"ר. מרלי, רה

 הדובע םיישדוחה תא םכל ריבסהל םיחילצמ אל ירעצל .םעפ דוע

 רשקב םיישדוח היה ,קיציא ,ךל רמוא ינאו ןולחכ רוצימעו ,הפ התשענש

 גשיה הפ שי ,הדובע הפ ושע ,הכימ םע ,ןרוא םע ,תושרה םע 24/7

 .םיהדמ
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 תוחנה ונל ושעי סקינפה תרבח וא ןולייא תרבחש םיבשוח םתא םא 

 םירע .לארשי תנידמב רתוי הרוק אל הז עבט תונוסא לע םייוסיכב

 תפוסב ירעצל ופצוה ןה םגש ללגב וישכע ונומכ קוידב תומלשמ תורחא

 ,תורירב הברה םג ונל ןיא ירעצל .תניוצמ העצה הפ שי ,הנורחאה למרכ

 ידכ דועו דועו דוע ולאה חוטיבה תורבח םע ןתמו אשמ להנל חמש יתייה

 הנש ונמלישש הממ םילקש ןוילימ 2-ב לוז ריחמ הז ,ריחמה תא ליזוהל

  .הרבעש

 תחא חוטיב תרבח הפ שיש תואיצמה ,תואיצמה תא ריכהל ךירצ 

 בצמ ,לארשי תנידמב בצמה הזו ,והזו תויושרהמ זוחא 99 ,95 תחטבמש

 ימ םע ?ןרוא ,ךתיא ורביד םימעפ המכו הייתה תורחתל תושרה ,בוט אל

 חמש ינא ,ריחמה תא דירוהל ונחלצה .ריחמה תא דירוהל ידכ ונרביד אל

 תלוכיה תא ונל הנתנו תועצהה יתש תא הלספ בגא םיזרכמה שוועדת

  .ןתמו אשמ להנל

 .הירהנ ריעל רושק אל ללכב הז ,חוטיב תורבח ןיב ברק הז ,הריתע הפ שי 

 אוה לבא רבד כל דיגהל ,םכל יתרמא ,לוכי אל ינא ,סקינפה לש ברקה

 הברה ונל ןיא ןכלו תורחא תויושרל רושק הז ,ריעל רושק אל הארנכ

 ןיאש דיגהל אלו וזה הבוטה העצהל "םיכסהל" םיצלאנו נחנאו תורירב

 וזה העצההשכ םשה ךורב ,הירהנ ריעה לכל יחוטיב יוסיכ שי ,יוסיכ

 הלאשה ,תוהובג דימת ןה תוימרפ .רבד לכל חוטיב שי ,יוסיכ שי רשואת

  .המל

 ריעה ךותב הרוקש המו ריוא גזמב ונלש בצמה לע וישכע רבדא אל ינאו 

 םעפ יא היה רשאמ בוט רתוי ונבצמ לבא ,תיתשת תודובע תניחבמ הירהנ

  .ןאכ דע .הזה בעניין

  ?ענמנ ימ ?דעב ימ ?העבצהל רובעל רשפא ד א. סודאי:"עו

 .הדות .ךליל החלצהו ,תוירחאה לע הדות .הבר הדות ,םירבח ?וניימס ע:"ר. מרלי, רה
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