
 

 

 

 1 21.2.2019תאריך                            

 2 טתשע" 'א רדאב ז"ט                                                          

 3 

 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 12 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 13 ש המועצהסגן רא -   אייל כגן

 14 ראש המועצה ןסג -  אפרים מעודה

 15 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 16 חבר המועצה -   אביעד סיני

 17 חבר המועצה -   אורי פרץ

 18 חבר המועצה  -   אבי אמתי

 19 חבר המועצה -   טל דנטס

 20 חבר המועצה -  כהן-מור עמר

 21 חבר המועצה -  נחמיה מנצור

 22 חברת המועצה -   חיה בן צבי

 23 עצהחבר המו -   יוני חכימי

 24 הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

 25 הצעומה ריכזמו רבזג -   רלג ןר ח"ור

 26  הצעומל יטפשמה ץעויה - ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

 27 

 28 

(7/19) 8המניין מס'  מן  אלשצה בת מועוקול ישיפרוט   

טתשע" 'א רדאב ז"ט ,21.2.2019 ',הם יומ  
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 1 על סדר היום:

 2 הינבו ןונכתל תיזוחמה בוועדה תימוקמה תושרה יגיצנ יונימל תימוקמה תושרה תצלמה

 3 .הפיח זוחמ

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

 7 הבישיל הזואפ עגר השענ ,םינמזה רדס תא םידקנ ונחנא  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 8 הנפ זא .ןכ ?םלוכ םימיכסמ םתא ?המכסהב ,יצחו עבשב הננכותש

 9 יגיצנ יונימל תימוקמה תושרה תצלמה הז אשונה ,זוחמה לע הנוממה

 10 .הפיח זוחמ הינבו ןונכתל תיזוחמה בוועדה תימוקמה תושרה

 11 לע הנוממה הנפ .זוחמה לע הנוממ ,ולש בתכמה תא םכל שי ,זיאפ הנפ 

 12 ץילמהל םיצור םא שקיבו תויושרה ישאר לכ לא םינפה דרשמב זוחמה

 13 םירבחכ תויושר ישאר םהש םיגיצנ 5 שי ,תיזוחמה בוועדה תורבח לע

 14 הלוכי אל ינא ,הצלמהה תא לבקל םיינש ילא ונפ .תיזוחמה בוועדה

 15 .ץילמהל םיכירצ ונלוכ ,דבל ץילמהל

 16 הדע תעבג-הנימינב תימוקמה הצעומה שאר ,גרבסייו יתיא ילא הנפ 

 17 השדחה ראתמ תינכותה תא ליבוהל מקווה דואמ דואמ אוה הנשהש

 18 שאר ילא הנפו םש תויהל דואמ ול בושח הזו הדע תעבג-הנימינב לש

 19 ,תיזוחמ הדעו רבח םויה םג אוהש ,יקסרוקוד ילא ,קילאיב תירק ריעה

 20 ,רזוח ןוידל השקב הזיא שיגהל ונממ ונשקיב וישכע םג ,הברה ונל רזוע

 21 ינש ,החילס ,שורדל לוכי תיזוחמ הדעו רבח םא היגוס ןכ םג הז בגאש

 22 הנופ תושר שארש החנהב רזוח ןויד שקבל םילוכי תיזוחמ הדעו ירבח

 23 .יקסרוקוד אוה תיזוחמה בוועדה ונלש גיצנה םויה ,המ וא שקבמ וא

 24 גיצנ היהי אל ונלש ןכתי אל ,הצעומה ירבחמ שקבמו ףיסוהל הצור ינא י. קעטבי:

 25 בושיה תגיצנכ רגה תא עיצהל עיצמ יתייה ינאו .תיזוחמה בוועדה

 26 רוכרכ-הנח סדרפלש הבוח ,רתויב בושח ,בושח יכ ,תיזוחמה בוועדה

 27 .רגה תא עיצמ ינא זא .תיזוחמה בוועדה גיצנ היהי

 28 םג שי ,זיאפ בתכ םג אוהש ומכ הטלחהה ףוסב ,הצלמה וז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 לכ .תוצלמה ריבעהל ןורחאה םויה הז םויה בגא .וצילמה אלש תויושר

 2  .טילחמ םינפה דרשמ ףוסבו םהלש תוצלמהה תא תושיגמ תויושרה

 3  .בושח רבד הז רמוא יבטעקש המש תמאה  י. חכימי:

 4 .ונתבוטל הז ח. בן צבי:

 5 ונחנאש תודוקנה תאו ונלש בושיה לש סרטניאה תא םדקמ הז םצעב י. חכימי:

 6  ,היהיש ךירצו םיכירצ

 7 קילאיב תירקבש תויהל לוכי אל ,בושח דואמ הז תיזוחמה בוועדה יכ י. קעטבי:

 8 .אל המ ,ןכ המ ונל וטילחי

 9  ?תודמעומ תשגה תא א. כגן:

 10 ,הטילחמ וישכע הצעומה ובראן:’ד ג”עו

 11 .הזכ ךילה ןיא .תודמעומ לש השגה הפ ןיא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  ?םירחבנ ךיא זא ן:א. כג

 13 תוימוקמה תויושרה לש םיגיצנה תא רבד לש ופוסב רחוב םינפה רש ובראן:’ד ג”עו

 14  .זוחמב

 15 הצעומ לש ,תירוזא הצעומ לש ,עירייה לש גיצנ םירחוב םה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 יתיא תא רשאל דעב ימ זא .םישנ הברה ןיא ,םישנ ,םירבג ,תימוקמ

 17 ,יקסרוקוד ילא ,גרבסייו

 18 .ךתוא םירשאמ ונחנא א. מעודה:

 19 .רגה תאו י. קעטבי:

 20 ,ונחנאו רגה תא תושעל ךירצ ?םתוא רבחל ךירצ המל י. חכימי:

 21 .םלצא הרובע ועיבצה םה יכ א. מעודה:

 22 ישאר ינש ילא ונפ .טלס ושעת לא .אל שממ ,אל ,אל ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 ,סנכיהל הסנמ דחא ,דיקפתב רבכ דחא .םיבוטו םייואר םהינש ,תויושר

 24 תשקבמ שממ ינאו .הבוט תונכשב םג ,העינמ האור אל .הצלמה ושקיב

 25 .םהילע ץילמהל

 26  ?דחא הפ הז ?ונעבצה זא ,בוט י. קעטבי:

 27 .הבר הדות .דחא הפ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 
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 1 הבישיה ףוס
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