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 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 12 ראש המועצה ןסג -  אפרים מעודה

 13 עצהסגן ראש המו -   יעקב צדקה

 14 חבר המועצה -   אביעד סיני

 15 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 16 חבר המועצה  -   אבי אמתי

 17 חבר המועצה -   טל דנטס

 18 חבר המועצה -  כהן-מור עמר

 19 חבר המועצה -  נחמיה מנצור

 20 חברת המועצה -   חיה בן צבי

 21 חבר המועצה -   יוני חכימי

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

 23  הצעומה ריכזמו רבזג -   רלג ןר ח"ור

 24 

 25 על סדר היום:

 26 .תותליאש .1

 27 .ימיכח ינוי י"ע תשגומ ,"ובמרק לש םייפנכ" אשונב רדסל העצה .2

 28 .(1 'סמ חפסנ) סומכ דוד רמ הצעומה רבח – םינומא תרהצה .3

(3/19) 4יין מס'  מועצה מן המנפרוטוקול ישיבת    

טתשע" 'א רדאב 'ט, 14.2.2019 ',ם דיומ  
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2 

 1 .ןורש זוקינ תושרו למרכ זוקינ תושר תלהנהו תאילמב גיצנ יונימ .4

 2  30-40% לברא ןהכ יוניל – הצעומה שאר תכשל תלהנמ – ןומא תרשמ יונימ .5

 3 .(2 'סמ חפסנ) ל"כנמ רכשמ 

 4  תלבק להונ) תוימוקמה תוצעומה וצ י"פע הניחב לוועדת רוביצ יגיצנ תריחב .6

 5 .(םידבוע 

 6 תוארוה חסונ ב"צמ) הצעומל יללכ להנמ יונימ רושיאל וועדהב הצעומה יגיצנ יונימ .7

 7 .(3 'סמ חפסנ – קוחה 

 8 .הצעומה שאר ינגסל רכש רושיא .8

 9  רושיאל ךשמהב ,םיסדרפ נווה תסנכ תיב תתומע םע האצקהה םכסה רושיא .9

 10  – ש"מעוי ד"ווחו םכסהה ב"צמ) 3.1.19 םוימ האצקהל הצעומה תאילמ 

 11 .(4 'סמ חפסנ 

 12 .(5 'סמ חפסנ) יול הילדוא – תפסונ הדובע רושיא .10

 13 .(6 'סמ חפסנ) םיר"בת רושיא .11

 14 

 15 ו ק ו לפ ר ו ט 

 16 

 17 העש עבר לש רוחיאב תאזה הבישיה תחתפנ .םלוכל ערב טוב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .רדסב הכול ,בוט םיעמוש ?ןוכנ ,טלקומ הז עגרכ .תוינכט תולקת ללגב

 19 ברעה ךלהמב זהל ע רבגתנש הוקנ ,רישיה רודישבם ג הלקת נול שי

 20  .הזה

 21 ,המניין ןמ ליחתנ ונחנאש וישכע תחא ,ונינפל םויה תובישי יתש ונל שי 

 22 ,ליחתנ ואוב זא .תרוקיב ח"וד לע עבשב שנייה .רבעש עובשהמ תיחדנ

 23  .סומע שממ םויר דסו נל שי

 24 

 25 תותליאש .1

 26 אתליאשה ,תחא ,תותליאש יתש שיגה ינוי .תותליאשב ליחתנ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .קוחל דגונמה רבד ,תמדוקה הבישיב םינגס 4 ורחבנ איה הנושארה

 28 .תלאששה מ הז ?הידרומת א יםנגסה ןיבמה זיא
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 1 אוה ףסונה יונימה .ןגס ףא לע תרתוומ אל ינאש איה ילש הבושתה זא 

 2 םהו תיתובדנתה םתדובע םישוע םינגסהו רכש אלל דובכ לש ראותב

 3  .הבוט תויפכל אלוח בש לכל םייואר

 4  ,ךלש השנייה הלאשה יבגל 

 5  .הנוש איה ךוניחה דרשמ לש הנקתה י. חכימי:

 6 הנוע ינא ,לאוש התא ,ןויד ןיא אתליאשב לבא ,תעדוי ינא יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 7  .רמגנ הז הזבו

 8 .בעניין דיגהל ול שי המ יטפשמה ץעויה תא עומשל הצור ינא זא י. חכימי:

 9  .השנייה הלאשל תרבוע ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 הצור ינאו הלבטה תא הפ שי .לעניין סחייתהל ךירצ יטפשמה ץעויה י. חכימי:

 11 .הזל סחייתי יטפשמה ץעויהש

 12 םיינויצילאוקה םימכסהב :השנייה אתליאשה .היעב ןיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 תלהנהל גיצנ תונמל תרושפא ,רוצנמ הימחנ ,ידוהיה תיבה ר"ויל הנתינ

 14 יתלביק אל .םיסרטניא דוגינ שי ןכלו ס"נתמ דבוע הימחנ .ס"נתמה

 15  .יונימה לוטיב ייןבענ הבושת

 16 אשונה .לוקוטורפה ליבשב וישכע לבא ,הבושת תלביק ןכש תורמל 

 17 םג ףרוצמו ןקות םכסההו יטפשמה ץעויה תויחנהל םאתהב רדסוה

 18 .םכלוכ םכתושרל הז .הימחנ םע םתחנש שדחה ינויצילאוקה םכסהה

 19 

 20 ימיכח ינוי י"ע תשגומ ,"ובמרק לש םייפנכ" אשונב רדסל העצה .2

 21 אשונב רדסל העצה ינשה ףיעסה .םויה רדסל תרבוע ינא ש המועצה:גור, ראי-ה. פרי

 22 ?התאו גיצלה הצור התא ."ובמרק לש םייפנכ"

 23 .ןכ י. חכימי:

 24  .השקבב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 םע ,דואמ תוליעפ רעונ תועונת שי םיעדוי ונחנאש ומכ ונלש בושיב .בוט י. חכימי:

 26ם יכרצה םע םידליל ירעצלו .םידליה ללכל תרחאו תאזכ רענו תוליעפ

 27 הושו תונמדזה ןתמ ןיא .צ"החא תוליעפ םוש טעמכ ונל ןיא םידחויהמ

 28 הווש תונמדזה הלאה םידליל םינתונש םידע ונחנא הלאה םימיבו



  04-8666313י,מחברת איג                                                         (3/19) 4 ישיבת מועצה מן המניין מס'

 2019 פברוארב 14                                                                                                                                 

     

4 

 1 ,אבה בכוכב הז תא וניארו

 2  ?העצהה תא אירקמ וא םאונ התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 ,לע רבדמ ינא י. חכימי:

 4 .הצור התא םא טרפת הז ירחאו אירקתש הפידעמ ינא אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 5 .הנח סדרפב "ובמרק לש םייפנכ" תא םיקהל םצעב הז ילש העצהה י. חכימי:

 6 .טהלהחת עצה

 7 ינא ?ךלש העצהה תא אירקהל לוקוטורפה ליבשב הצור התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .ןויסינמ ךל העיצמ

 9 ?והשמ ךתוא קיחצמ ,הדועמ .יקוא י. חכימי:

 10 הצור איה זא ,היציזופואב האירקמ הייתה איהש הלש ןויסינמ ,אל א. מעודה:

 11 .אירקתש ךל רוזעל

 12 .בוט י. חכימי:

 13 .הז תא ריכמ ינומכ ימ א. מעודה:

 14 םע .רעונ ינבו םידליל רעונ תועונת שולש תולעופ רוכרכ הנח סדרפב י. חכימי:

 15 בשויבש תורמל םידחוימ םיכרצ םע םידליל תוליעפב רוסחמ שי תאז

 16 הניה "ובמרק לש םייפנכ" .םידחוימ םיכרצ םם עידליל ש בר רפסמ שי

 17  .םידחוימ םיכרצ ילבו םע םיריעצל רעונ תעונת

 18 תמאתומ ,השיגנ איה :דחא לדבהב תועונתה רתי ומכ רעונ תעונת 

 19 תבלשמו 21 דע 7 יאליגב םידחוימ םיכרצ עם םידלי היתורושל תטלוקו

 20 םישמשמה רוענ ינב םע צ"החא תיתרבח תיכוניח תוליעפב םתאו

 21 העונתה יליעפ םה דחי םלוכ .18 דע 12 יאליגב תוליעפ יכוותמום יכנוח

 22 שרדנ "ובמרק לש םייפנכ" ףינס תמקהל .תועמשמו םוקמ םלוכלו

 23 דחאב) תוליעפה רובע תותיכ שולשו םישיגנ םיתוריש ללוכ ,שיגנ םלוא

 24  .(רפסה יתבמ

 25 ףינס תמקה לע הטילחמ הצעומהת אילמש ילש הטלחהה תעצה 

 26 םע הלועפ ףותישב תאזה תוליעפהת נשב בושיב "ובמרק לש םייפנכ"

 27  .החוורהו ךוניחה תקלחמ

 28 31-ב ונל היהש ןוידב .השקבב סחייתהל הצור ינא זא .יקוא המועצה: יגור, ראש-ה. פרי



  04-8666313י,מחברת איג                                                         (3/19) 4 ישיבת מועצה מן המניין מס'

 2019 פברוארב 14                                                                                                                                 

     

5 

 1 התאש הארנכ לבא ,הז לא יתסחייתה רבכש תמאה ביצקתה לע ראוניב

 2 יתרמא ינא .ןוידה לילמת ךותמא ירקאי נא ,ךל ריכזא ינא זא זוכרלא 

 3 ,הככ

 4 .אשונה תא יתילעה ינאש ירחא הזה לעניין תסחייתהש יקיידת לבא י. חכימי:

 5 .יקיידת

 6 .ןוכנ אל םג הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 .ןוכנ הז י. חכימי:

 8  .םיכיראתה תא איצוהל רשפא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .רשפא י. חכימי:

 10 ל"כנמה ילא הנפש ,יתיא השיגפ םהל שיש זא יתרמא ינא זא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ,יתוא תעטק זאו ,םילכוי ונחנא ךיא הארנ ונחנאו השיגפ ותיא יתעבקו

 12 .לילמתה תא פה שי ,הנמש אל

 13 לש םייפנכ" ל"כנמש ,השיגפ שיש רבכמ הז עדוי התאש תויה זא 

 14 רדסמ העצהה תא ריסהל תשקבמ ינא השיגפ ונמאיתו ילא הנפ "ובמרק

 15  ?עמננ וא דגנ וא דעב התא ?ענמנ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .םויה

 16 .העניין לע רבדל הצור ינא י. חכימי:

 17 םוקמב הקיטילופ השוע התא .העניין לע רבדל יתמייס ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .ךירצ אל התאש

 19 .הקיטילופ השוע תא .הקיטילופ השוע אל ינא י. חכימי:

 20  .םידחוימה םיכרצה ילעב לש םנובשח לע אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .הקיטילופ השוע תא י. חכימי:

 22 .יקוא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 בותכלו תכלל השוע תא וישכע םגו הקיטילופ םינש שמח תישע תא י. חכימי:

 24  .תושעל םג ךירצ .יתשגפנ ,יתייה

 25 .הבר הדות יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26  .תושעל םג ךירצ י. חכימי:

 27 

 28 
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 1 (1 'סמ חפסנ) סומכ דוד רמ הצעומה רבח – םינומא תרהצה .3

 2-בש סומכ דוד רמ הצעומה רבח םינומא תרהצה 3 ףיעס יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 ומכ היהי הזשה ז תאם ילשנ אוב זא ,תויהל ךממ רצבנ 12.12.18

 4  .הצרו התא אם קרהפ םע ,אירקהלט ושפ לוכי התא .ךירצש

 5 תא הנומאב אלמלו לארשי תנידמל םינומא רומשל בייחתמ ינא ד. כמוס:

 6 רקפ הז .דיגהל לוכי ינא ?םיליהת קרפ םיצור םתא .הצעומב יתוחילש

 7 לכו בקיע יבר תושרב .החלצהל הלוגסל דימתו בוט דימתא והש םיליהת

 8  .םיחכונה

 9  .םילוחה תיבמ תאציש הז לע םג איה הידוהה דובר:

 10  .יתלצינ םשה ךורבש אוה ךורב שודקל הידוה ,ןכ מוס:ד. כ

א א .תולעמל ריש   11 ,הוהי םעמ ירזע ?ירזע אובי ןיאמ ,םירהה לא ייניעשָּׂ

 12 םוניא ל הנה .ךרמוש םוני לא ,ךלגר טומל ייתן לא .ץראו םימש השע

 13 שמשה םמוי ךנימי י"ע ךליצי הוהי ,ךרמוש הוהי .לארשיר ומש ןשיא לו

 14 .םלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ ךרמשי הוהי .הלילב חריו הככי אל

 15 .הבר הדות יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .הנשמ אל .קוספ לע תגליד א. מעודה:

 17 

 18 ןורש זוקינ תושרו למרכ זוקינ תושר תלהנהו תאילמב גיצנ יונימ .4

 19 למרכ זוקינ תושר תלהנהו תאילמל ונלש גיצנ יונימ 4 ףיעס יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ימ .יבטעק באוי ילש םוקמה אלממ תא העיצמ ינא .ןורש זוקינ תושרו

 21  .הדות ?יםענמנ ?דגנ ימ .דעב

 22 

 23  %04-03 לברא ןהכ יוניל – הצעומה שאר תכשל תלהנמ – ןומא תרשמ יונימ .5

 24 (2 'סמ חפסנ) ל"כנמ רכשמ

 25 ןהכ יוניל הפ תבשוי ,ריכמ אל ןיידעש ימ .ןומא תרשמ יונימ גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 26 דע 03-ב הלש יוניהמ תא וםיה םרישאמ ונחנא .הכשלה תלהנמ ,לברא

 27 ךל םילחאמ ונחנא .הלש םייחה תוורק םכל קלוח .ל"כנמ רכשמ %04

 28  .החלצה ןומה ןבומכ
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 1  .רכשה לש לעניין סחייתהל הצור ינא י. חכימי:

 2 .ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 לע קלוח אל ינא ,ךתוכז תאזו ןומא תרשמ תאזו ,יונילל דובכה לכ םע י. חכימי:

 4 ילב ,ןוסיינ ילב םדאש בשוח ינא .רכשה לש ענייןה לע קלוח ינא ,העניין

 5 רוביצ יפסכ .םגפל םעט הזל שי הלחתה רכשכ הזכ רכש לבלק ,רואת

 6 תונכתהיה תא קדובל ,הריכזמכ הנושאר הנש תתל ךירצש שבוחי נא

 7  .ל"כנמ רכשמ %03 רכש רשאל זא קרו

 8  ?יונימה דעב ימ .המשרנ ךתרעה :המועצה יגור, ראש-ה. פרי

 9 ?04-03 הז המ ,עגר דובר:

 10  .03-ב ליחתמ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .םוכסה תא לאשת א. מעודה:

 12 .יונימה תא רשאל תשקבמ ינא .ןונקתה י"פע הז .03-ב ליחתמ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?ינוי דגנתמ התא ?דעב ימ

 14 ינאו רכשה הבוג לע ,רכשה לע דגנתמ ינא .דגנתמ אל ינא יונימה לע ,אל י. חכימי:

 15  .תירוביצ תורקפה תאזש בשוח

 16  .הדות .דעב ?העיבצמ תא המ ,רומ .יקוא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 

 18  תלבק להונ) תוימוקמה תוצעומה וצ י"פע הניחב לוועדת רוביצ יגיצנ תריחב .6

 19 (םידבוע

 20 תוצעומה וצ י"פע הניחב לוועדת רוביצ גיצנ תריחב ,6 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ךירצ .הניחבה תודעו בכרה םכל האירקמ ינא ,הניחב תדעו .תוימוקמה

 22 ,וישכע עד ההי .ימקומ רוביצ גיצנ תונמל

 23 .זפרה םקימע ח. בן צבי:

 24  .זפרה םקימע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  ,יטילופ הז םתרמא הז ללגב .ילש 3 'סמ היה ח. בן צבי:

 26 דבוע וא תושרה תצעומ רבח וניאש םה םינוירטירקה .ןכ ה:, ראש המועצגורי-ריה. פ

 27 הז ללגבש םידמעומה תמישרב עיפוה אל ,לגר טשופ וניא ,תושרה

 28 רבחכ םושר ונניא ,יתגלפמ ליעפכ שמשי אל .ךשימהלל וכי אל םקימע
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 1  .הגלפמ

 2 ?רושק המ םדא ןב לש תויטילופ תועד ,קיחצמ ארונ הז ח. בן צבי:

 3  ,רוציקב .ןכ עצה:ר, ראש המויגו-פריה. 

 4 .בגא ךרד ןויסינ תושירד םג שי ח ר. גלר:”רו

 5  ,הלכשה הפ שי ,ןוכנ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  .ןכ .ןויסינו הלכשה ח ר. גלר:”רו

 7 .םינוירטירק ינימ לכ הפ שי ,וא ,וא ,וא .יעוצקמ ןויסינ לעב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .ריכי ריכמ אלש ימו ריכמ רכימש ימ ,ויז הרפע תא רשאל העיצמ ינא

 9 דואמ הליעפ איה ,םינושארה' חרב הרג ,תרדהנ הישא ?דעב ימ .והז

 10  .יםנושארה ס"יבב

 11  ?הזה דיקפתה הז המ דובר:

 12  .םדא חוכ יזרכמ .םדא חוכ תדעו יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?"ובמרק לש םייפנכ" ל"כנמה םע השיגפל ךיראת ךל שי ,רגה י. חכימי:

 14  .ןכ יגור, ראש המועצה:-ריפ ה.

 15 ?ךיראתה המ י. חכימי:

 16  .הז לע עדוי התאו ןמזממ עבקנ אוה ,ךיראת שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 

 18 תוארוה חסונ ב"צמ) הצעומל יללכ להנמ יונימ רושיאל וועדהב הצעומה יגיצנ יונימ .7

 19 (3 'סמ חפסנ – קוחה

 20 .ל"כנמ יונימ רושיאל בוועדה הצעומה יגיצנ יונימ 7 ףיעס יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 שאר םה ל"כנמ רושאיל הדעהו ירבח .קוחה תוארוה תא םכל ונפריצ

 22 גיצנ ,הצעומ ירבח ינש .ינא יההיה זל בא ,וגיצנ וא הזה הרקמב הצעומה

 23 הנמיש גיצנו הצועמה לש יטפשמה ץיועה .הלהנההמ אלו הלהנההמ

 24  .תרחא תימוקמ תושרב ל"כנמ שמשמש רשה

 25 ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ .ןהכ רומ תאו ץרפ ירוא תא רשאל תשקבמ ינא זא 

 26  .הודת ?ענמנ

 27 

 28 
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 1 הצעומה שאר ינגסל רכש רושיא .8

 2 הצעומה תבישי 81.21.21-ב .הצעומה שאר ינגסל רכש רושיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 תא ונינתה לבא ,םינגסה לש יונימה תאו נרשיא םצעב ונלש הנושארה

 4 ונרמאו זא ביצקת ונל היה אל דוע זאת אומרת .ביצקתה רושיאב הז

 5  .האילמה רושיאלזה  תא איבנ ביצקתה רשויא ירחאש

 6 הצעומה תטלחהל םאתהב :האבה הטלחהה תעצה תא העיצמ ינא זא 

 7 םולשת ףקשמה 9102 תנשל ביצקתה רושיא רואלו 8102.21.21 םוימ

 8 רשאלוף קות ןתיל הטילחמ הצעומה ,טלחוהש יפכ רכשב יםנגלס רכש

 9 :ןלהל טרופמכ םינגסה יונימ תא

 10 םאתהב איה תויוכמסה תלצאה .האלמ הרשמב רכשב ןגס ,ןגכ לייא 

 11  .8102.21.21-המ ונלש הטלחהל

 12 םאתהב תויוכמס תלצאה .הרשמ יצחב רכשב ןגס ,הדועמ םירפאו 

 13  .הצעומה תטלחהל

 14 רשוא ביצקתה יכ הדבועל בל שיםב 91.1.1 םוימ לחי רכשה םולשת 

 15 ןבומכ ףופכ ,9102 תנש ישדוח 21 לכל םינגסל רכשל םולשת ףקשמו

 16 רושיאה רחאל לחי םולשתה הרמקל כבו םינהפ דרשמ ורשיאל

 17ר ושיא םע ןר לש םכל קלוחש בתכמ םג הפ שי .ויתוארוהלם אתהבו

 18 ?והשמ ףיוסהל הצרו התא .שרדנכ

 19 .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 20 .השקבב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  ,תנמ לע הצור ינא ובראן:’ד ג”עו

 22 .ןר לש בתכמ יתלביק אל ינא ,ונלביק אל ונחנא י. חכימי:

 23 .קתוע הצור התא םא הפ שי הנה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .בעניין ןר תא וא ךתוא לואשל הצור ינא י. חכימי:

 25 רדוסמ היהיש תנמ לע רמולכ ,להונה יפל .סחייתהל יתיצרש המ ,קוידב ובראן:’ד ג”עו

 26 תבכמה את ןתונ רבזגה להונה יפל זא ,'וכו תויולע ףוקשו רורב היהיו

 27  ה.זתב ככמ ןתנ ןרו .תבצקותמא יהש תיפסכהת ולעה יבלג

 28 הז ,הז יבגל תולאש רבזגה תא לואשל םיצם רוירבחה םא ,והדבר השני 
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 1 הניחבמש דיגא רבכ ינא ינשה בלשה ,ןושארה בלשה .וןשארה בלשה

 2 ,יונימה ךרוצל םיימדקמה םיכילהה םויקו להונת ניחמב ,תיטפשמ

 3 העינמ יןא זא ,םינגסה ינשל תוכמס תלצאה תמייקש הדבועה תוברל

 4 .רבזלג תולאש שיש ימל ןתא ינאו .רכשה תא שראל תיטשפמ ,תיקוח

 5 יתוא ןקתת .םידבוע לוהינ תויהל הלוכי אל תוכמסה ,תוכמסה ייןבענ י. חכימי:

 6 .העוטי נא םא

 7 הלצאהה .הטלחה היבגל הנתינש תוכמסה תלצאהל עגרכ סחייתמ ינא ובראן:’ד ג”עו

 8 .ולצאוהש םימוחתב תושעל המ הברה שי ,ןכות תאלמ ,הניקת איה

 9 .רורב י. חכימי:

 10 .הלאה תויוכמסב ברימה תא תושעל ולכוי םהש הוקנו ובראן:’ד ג”עו

 11  .םידבוע לוהינ אלשה זה העניין תא ריהבתש יאדכ לבא י. חכימי:

 12  .יתעד לוקיש יפל ינממ תנתינ תויוכמסה תלצאה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 .הצעומ ידבוע להנל םילוכי אל םינגס י. חכימי:

 14 .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  .ךלש תויוכמס תלצאה לש עניין אל הזו י. חכימי:

 16 אשונל סחיב הנתינ בטיה רכוז התא םא תוכמסה תלאצה תוינידמ ,ינוי דובר:

 17 קוזיחה וליהק קית לש אושנל סחיבו ירוזא הלועפ ףשיתוו תוריית של

 18ם אישונב תוינידמ לש לוהינ םינגס לש תוכמסה .םירעפ םוצמצו תנוושכ

 19 םינגרואה לש רושלאי תרמאו תאז תוינימדה אתא יבנו נחנא ה,לאה

 20  .הצעומב הפ םיעובקה

 21 ומכ ,העינמ םוש ןיא תיטפשמ הניחבמ יטפשמה ץעויה ךל רמאש ומכ 

 22 .תיטשפמ הניחבמ ונתינש תויוכמסה יבגל 21.21-המה טלחהב בותכש

 23  .הלאשה לע ךל הנועה ז

 24 דצמו ,ביצקתה ךותב הז םנמא הנשה ,יביקצתה דצה הזו רכשה םצעל י. חכימי:

 25 דרשמ ביצקתה תריגס ינפל םימי המכב שממש יםעדויו נחנאי נש

 26 לכשם יעדוי ונחנא ליבקמבו ןוילימ 7,2 לש קנעמ תנו לנו עודנ יםנפה

 27 הזל שי םאה .םינפה דרשד מצמ דרויו ךלוה ביצקתה ןוזאי ,ןאזמ הנש

 28 ,בישקת ,ונל ומצמציש עגרב הרקי המ ?היצנדקה לכ ךשמל תונכתיה
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 1  .דגיהל המ לך שי םא דיגת ךכ חראו בישקת

 2 .ותיא רבדמ ינא א. מעודה:

 3 .עירפת לא זא י. חכימי:

 4  .ינוי ,ךל הנעא ינא ךל תונלע יל רשפאתי םא א. מעודה:

 5  .םייסל םדוק יל ןת .עירפת לא זא י. חכימי:

 6 ,ןתנוי .ךל הנעא ינא א. מעודה:

 7 במהו היצנדקה לכ ךשמל תונכתיה הזל שי םאה .דובכ תפיט .עירפת לא י. חכימי:

 8  ,ץצקנ

 9 בייחמ קוחה .בייחמ קוחה המ איה הלאשה .הלאשה אל תאז המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 10  .םויה םיעיבצמו נחנא הז לעו שיגה ןרש המ תא בייחמ קוחוסח הנו

 11 ,האבה הנש ץצקנ המב תעדל הצור ינא י. חכימי:

 12 דועב וא הנש דועב ביצקתה היהי המ הפצנ ונחנאש הצור התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .לוונטיר אל ?המ ?םייתנש

 14  ?ץצקנש המל דובר:

 15 ןוידב םג הז לע ונרביד ,ביצקתה לע ונלוכ השק ונלמע ,םירבח יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 ימ ?נגד ימ. הדות ?הצועמה שאר ינגסל רכשה רושיא דעב ימ .ביצקתה

 17  .החלבהצ .יוקא ?םיענמנ

 18  .הנעת זא ,הדועמ תונעל תיצר התא י. חכימי:

 19 .הנעא ינא יל רשפאת איה םא א. מעודה:

 20  .ךל הרשפא איה י. חכימי:

 21 תונעל דואמ חמשא ,ךכ רחא ךתיא רבדל ןכומ ינא .יל הרשפא אל איה א. מעודה:

 22  .ךתמחוך פאל ע ר"ויה אהי .השרמ אל איה קר הפ

 23 ,ר"ויל תבשקה אל תמדוקה היצנדקבש מעניין י. חכימי:

 24 .טלחהב א. מעודה:

 25  .תורחאה תויצנדקה לכב וא י. חכימי:

 26  .ךל הנעא ינא זא ,היציזופוא לע והשמ תדמל זא א. מעודה:

 27 ,ךומכ גהנתמ אלי נא ,היציזופואא ל ינא .אל ,אל ,אל י. חכימי:

 28 ,בישקת ןתנוי א. מעודה:
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 1 .הככ גהנתא אל ינאו י. חכימי:

 2 המ ינממ הפצמ התא .רחמ היהי המ תעדל לוכי אל ינא ,בישקת ןתנוי א. מעודה:

 3 ד,חא רבדלך  דיגא קר .םיאירב היהנש ,רוזיעם שה ?הנש דועב היהי

 4 ךסוחאי נאש הזב קר ,םיפסכ זובזב לש םיפדוע היה הרבעש היצנדקב

 5 .אבה ביצקתל נליה הי םיפסכ זובזב לש םיפדהעו לכ תא ידרוא יאנו

 6    דה.ות .םיפדועה תא ךל הארא ינא הצרתם או

 7 לייאלו םירפאל תמאב הדות דיגהל תמאב תונמדזו הזו .הדות יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ביצקתה לע ןוידה תארקל םיביצקת ויאבה םג ,הדובע םישוע תמאבש

 9 זא .העש ידמו םוי ידמ תכרעמה תא םילעיימ םגו, דיגהך לריצ זה תאו

 10  .דהות

 11 

 12  רושיאל ךשמהב ,םיסדרפ נווה תסנכ תיב תתומע םע האצקהה םכסה רושיא .9

 13 (4 'סמ חפסנ – ש"מעוי ד"ווחו םכסהה ב"צמ) 91.1.3 םוימ האצקהל הצעומה תאילמ

 14 ווהנ תסנכה תיב תתומע םע האצקהה םכסה רושיא 9 ףיעס יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 תצלמה תא םצעב ונרשיא תמדוקה האילמב םירכוז םתא םא .םיסדרפ

 16 ?תלואש והשימלש י .םכסהה תא יםאיבמ נוחנא וישכעו תואצקה תדוע

 17ל ש אשונל הכ תא ףכוא ימ וישכע םג רזוח הזו תמדוק םעפ יתלאש ינא כהן:-מ. עמר

 18 ?חוטיבה

 19 ןפה תא תזכרמ איהש הדעוה תריכזמ שי תואצקה לוועדת ,שי חוטיבה ח ר. גלר:”רו

 20 רחא הרקבו בקעמה שוע איהו הדעוה תדובעל ש יביטרטסינימדאה

 21  ,לכו םיחוטיבהו םדיעומ

 22  ?האצקה םכסהל יאנתכ רבכ הז תא שקבל הווש אל כהן:-מ. עמר

 23 אם םג .תחא הנשל אוה חוטיבהו םינש הברהל איה האצקהה בורל .אל ח ר. גלר:”רו

 24 ילבשב תינש בקעמ תושעל ךירצ ןיידע חוטיבה בתכ תא םוהי ואיבי

 25 .הת זאם ישעו םה, רדסב .עדימה תם אישלהל

 26 וא דגנתמש והשימ שי ?האצקהה םכסה תא רשאל דעב ימ זא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ?דעב תא ,רומ ?ענמנ

 28 .דעב כהן:-מ. עמר
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 1 .הדות יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 

 3 (5 'סמ חפסנ) יול הילדוא – תפסונ הדובע רושיא .01

 4 החיי מננא .יול הילדואל תפסונ הדובע רושיא 01 ףיעס ור, ראש המועצה:יג-פרי ה.

 5 תמלצ איה .תפסונ הדובע השקיב ,ונלש תדבוע ,םיריכמ םכבורש

 6  .זהת אה שוע איהו הדובעה ירחא לש תשעוב

 7 ,תדבוע איה יכ ,העירפמ אל איה דוע לכ ח. בן צבי:

 8  .הדובעה תועש ירחא רבודמ ,ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 התדובעל עירפמ אל .הדובע תועש לש טעומ רפסמב םג רבודמ ,ןכ ח ר. גלר:”רו

 10  .תירקיעה

 11 זא .ןר לש םגו הרישי הקיסעמכ הויז לש םג הצלמה הפ שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  .הדות ?דחא הפ שרואמ הז זא תודגנתה ןיאם א

 13 

 14 (6 'סמ חפסנ) םיר"בת רושיא .11

 15 .ןר .םיר"בת המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 16 .םיצור םתאש המ ?תולאש שיש וא אירקהל לוכי ינא ,םיר"בת ח ר. גלר:”רו

 17 .דחא דחא רובענש הצור ינא גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 18 .המאתה .בלח תיפט 935 ןושאר ר"בת .רומג רדסב ,דחא דחא רובעל ח ר. גלר:”רו

 19 םויסל האמתה הז .הנבמה תא רבכ ונמלשה ,יונביה תא ונמייסו נחנא

 20  .₪ ףלא 293-ב הנטקה .דהובעה

 21 םע הרובחתה דרשמ לש האשרה .םירדה-םיה ךרדב תמוצ תרדסה 549 

 22  .%02-ב הצעומה לש תופתתשה

 23 .הדובע וליחתה אל דוע ח. בן צבי:

 24  .זרכמה שוביג בלשב עגרכ ונחנא .אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .ןונכתה לש בלשב ונחנא ח ר. גלר:”רו

 26 ,אלו האלה םיתמצה ינשב אקווד לש הירחבה היה ימל י:י. חכימ

 27 .הרובחתה דרשמ ח ר. גלר:”רו

 28 ,רכיכב י. חכימי:
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 1 ,תשולשל ונשגה ונחנא .טילחה הרובחתה דרשמ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .הרובחתה דרשמ לש תופידעה רדס הז ,ןכ ח ר. גלר:”רו

 3 טילחה הרובחתה דרשמ .הזל ארקנ םישיבכה ישגפמ תשולש יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  א.קוודם ירזמורהמ םיתמצה ינש תא לכ םדוק בצקתל

 5  ,יטירק רתוי אוה םינרואהש תורמל י. חכימי:

 6  .תונואת אלמ שי דובר:

 7 ,הז רשפא היה הטרדנאה .םגש חוטב םירדהב י. חכימי:

 8 םג הרקמ לכב .ןונכת לש עניין םגו תויולע לש עניין םג שיו יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 דרשמ ןחלוש לע חנומ םהי ךרד ,אביקע יבר ,םינרואה לש הרדסהה

 10 זא תוריחבה ינפל וישכע .ולנ ורשאי הםש מקווה שממי נא. הרובחתה

 11 .ורשאים שה מקווה שממי נא לבא ,תצק

 12  .הטרדנאהמ יטוקא רתוי הז י. חכימי:

 13  .בגא רכיכ תויהל יופצ הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  .תבכרל ברבע םג ךכ רחאו ץחלב רקובב העונתה םע הזש חכשת לא םג א. סיני:

 15 ,לבא ןויד הז לע חתפל רשפא י. חכימי:

 16  .בושח הכול .רדסב א. סיני:

 17 עונמל רשפא היה רכיכ היהש עגרב ,יתייעבו יטירק רתוי הזה בעניין כימי:י. ח

 18  .תבכרל סנכהיל קרו תבכרהמ רכיכל תאצלו הדרטנאהמ האיצי

 19 דרשמ לש תפסונ האשרה הז םדוקל ךשמהב הז אבה ר"בתה .יקוא ח ר. גלר:”רו

 20 הרובתח הזש ללגב ,זוחא 58 איה תופתתשהה הפש קר ,הורבחתה

 21 .ההובג רתוי הינדהמל ש תופתתשהה זא תירבויצ

 22זאת  ,תפסונ האשרה וז .םירדה 'חר ,ןויצ יבשמ בחרמל 'חר תרדסה 

 23  .זרכמל אצנ ונחנא .ר"בתה לש הלדגה אומרת

 24  ?שיבכה תא ביחרהל בי:ח. בן צ

 25 מיליון 4,4 הכול ךסב הז .הדובעה תא םייסל ונל קיפסי ביצקתהש הוקנ ח ר. גלר:”רו

 26   .שיבכה לש יביתנ ודל הבחרה ,₪

 27 לכ לש הלקבו תודובעה םויס לגרל הלדגה הז 6102 ץיק יצופיש 

 28 מיליון 6,3 הכול ךס .₪ ףלא 005-ב םינלבקל הש םייופסה תונובשחה
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₪. 1 

 2  ?יילידה עבונ הממ :י. חכימי

 3 אל אוה םויסה הדובעל םיאצוישכ דימת םיצופיש לש אשונב לכ םדוק ח ר. גלר:”רו

 4תי בל ש םינבמה בור זאת אומרת ,םילגתמש תועתפה ינימ לכ ללגב יופצ

 5 אל םיצפשמשכ םעפ לכו הנש 06 ,05 ,04 לש םינשי דואמם ניבמ רספ

 6 רמוחה לש םשוייה לכ תא ונמלשה םימילו .הלגתי המ יםעדוי

 7  .הודבעה םויסל ר"בתה תמאתה הזו םייפוס תונובשחו

 8 ?םוכס הזיא ךותמ ט. דנטס:

 9 .₪ ףלא 005 ,₪ מיליון 6,3-ל ₪ מיליון 1,3 הלדגהה דע היה ףקיהה ח ר. גלר:”רו

 10  ?ללכ ךרדב ומצע לע רזוח אוהש והשמ הז ט. דנטס:

 11  .טעמ אל הרוק אוהש והשמ הז ח ר. גלר:”רו

 12 ?סחי ותוא זאת אומרת ?7102-ל הזל םאתהב םילעמ ונחנאו ט. דנטס:

 13 .9102 תא רשאנ וישכע ונחנא .יטנוולר אל רבכ הז 7102-ל ח ר. גלר:”רו

 14 זאת אומרת ?רקייתהש ןוילימ יצחה תא ןובשחב םיחקול ונחנא לבא ט. דנטס:

 15  ,5,3 ךרטצנ ונחנא וישכעש

 16 וישכע .9102 ןונכתב ןובשחב חקלנ רבכ הז 6102 לש ןוילימ יצחה ,אל ח ר. גלר:”רו

 17 הביישהת אם ידקנ אל ,האבה הבישי הז ,₪ מיליון 2 רשאנ ,הארנ אוב

 18 .ועבש דועב ,האבה

 19 דרשמל הלכלכה דרשממ רבע הזה אשונה ,החוורה דרשמ לש םוי ןועמ 

 20 ₪ מיליון 3 ,ץראב םויה תונועמ לש אשונה לע תוירחאה לכ ,החוורה

 21  .ןומע תותכי שולשל וםי וןעמ של יביצקתף קיה

 22 ?והשימל רדגומ הז בן צבי: ח.

 23 םיפוגה דחאל הז תא תוצקהל ליבשב תואצקה תדעו תבישי היהת .אל ח ר. גלר:”רו

 24  .הלועבפו נאצי אל דוע לבא ליבקמב זה תא השענ .ןועמה תא להנל

 25 ףסכה תא יאבה ,השק דואמ דבע באוי תמאב הז לע בגא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26  .החוורה דרשממ

 27ם ינגה ,3,2-מ ₪ ףלא 003-ב הלדגה ,םתור תטמסב םידלי ינג יוניב . גלר:ח ר”רו

 28 .םיישודחי נפל וחתפנ
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 1 32 לש י"מר לש האשרה ,ארקנש המ םירמוע תנוכש ,זירטה טקיורפ 

 2 ,יםזרכמ בוועדת הנורחאל רשואש 'א בלש זרכמה לש יסויכל ₪ מיליון

 3 .לדגומה ףקהיה ₪ מיליון 33 הכולך ס

 4 ?ליחתה רבכ הז ח. בן צבי:

 5 ?הז המ ח ר. גלר:”רו

 6 ?עוציבה תלחתהב הז ח. בן צבי:

 7 ךס .דובעל ליחתי אוה ,הדובע תלחתה וצ רבכ אצי ,ןלבקל אצי עוציבה ח ר. גלר:”רו

 8 לש 'א בלש הז עגרכ ,₪ מיליון 05-ה תא רבוע יפוסה ףקיהה הכול

 9  .תדוובעה

 10 ₪ ףלא 084 הרובחתה דרשמ לש האשרה ,תבכר תנחתל םיינפוא ליבש 

 11 .₪ ףלא 006 הכול ךס .הצעומה תונרקמ 021-ו

 12 'דשמ ליבויש ליבש לע וברדמ .ךלש הלאשל ,ינוי ,ופורפא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  ,תונויצה

 14 .דבוכמ אל ,ר"ויל לבא ,יל עירפמ התא אלימ ,םירפא י. חכימי:

 15 .בישקהלו רבגתהל לוכיה תאו ,ינוי ,יל עירפמ אל אוה ,אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .השק הז י. חכימי:

 17 ךרואל ,גנוטיא לעפמל הכאבו הליסמהו תונויצה 'דש ךרואל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 םירצוי ונחנא ,לארשי תברכ רושיאב ךרדהוך זכות תב ,הליסמה ריצ

 19 .םיינפואל בילש לש ריצ םש

 20 ,רכיכה וילאכ ?םש הרומג אלש רכיכהש הפיאמ ליחתמ הז י. חכימי:

 21 ,הנימי הנופ התאש רכיכהמ ,ןכ דובר:

 22  ?םיינפוא קר וא המש עוסנל הלוכי םג תיעונרק ח. בן צבי:

 23  .'מ 5,2 בחורב הז ,ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .םג בכר ילכל ךרד תצירפ םש דעוימ לבא י. חכימי:

 25 ,הנשי ע"בת הזיא שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .הנשי ע"בת י. חכימי:

 27 רופיסה לכ דחיב דובעל לוכי הז ךיא הארנ ,הרומא ייתהשה עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 28 ךיא הארנו שדחה הקוסעתה רוזא לש תינכותה תא שי םגו .הזה
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 1  .דחיב הכול תא םירפות

 2  .תפסונ האיצי היהת זא יכ תרתוימ הטרדנאב רוזמרה רמוא ינא ןכלו י. חכימי:

 3 םייתניב רתוימ הזש הלגתי םא םגו .תרתוימ אל איה ,אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  .רתייתי הז הזבש זא .םדא ייחל הנעמ תתל םיכירצ ונחנא

 5 לע 71 ,₪ ףלא 86 הרובחתה דרשמ לש האשהר םג 8102 םישיבכ ןומיס ח ר. גלר:”רו

 6 .הכול ךס 58 ,ונונבשח

 7 ןומימוז חא 001 ךוניחה דרשמ לש האשרה .יוניב ,םיטסיטואל רפס תיב 

 8  .₪ ןמיליו 4,5 .ךוניחה דרשמ לש

 9  ,רפסה תיב לש הנוילעה הביטחה לש הלדגה ןורחאה רב"תוה 

 10 ליפב ,םש תונויצב הזש טלחוה הז ?יפוס הז ?הזה יוניבה יפוס הז ,עגר דובר:

 11  ?שםן בהל

 12  .תונויצה 'דשב דלשה ,הנבמה .ןכ ח ר. גלר:”רו

 13 ךריב אל םיהולא קיפסמ אל ?םש יותהל םיטסיטואה םינכומ םהו דובר:

 14  ,םתוא

 15 .הנירק תוקידב םש םדקל יתשקיב ינאש דיגהל הלוכי ינא ראש המועצה: יגור,-יה. פר

 16 זא תוקידבה ףקיה את לידגהל ךירציה ה לבא הנירק תוקידב םש ושעו

 17  ,ונשראי

 18  .תוקידבל ףופכ לבא רושיא זאת אומרת דובר:

 19 תוכיאל םירע דוגיאל הנפ רבכו יתשקיב ליבקמבו ונלש ץעיול יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 היה .תואצותה יתש תא ונל ויהי .ליבקמב הקדיב דוע םדקל ידכ הביבס

 21 ,םיבטיה דועב ונל בושאגב זה חו .רךלדא צנ זאה עינמן ישא האריה זו

 22לדים וגני י םש םדקל םיצורש תינוריע תושדחתה לש םיטקיורפ ניימ לכ

 23  .ורבע וישכעו ורגסנש

 24  ,םילשנ ,וישכע השענ .היעב הייתה אלו רבעב תוקידב ונישע ח ר. גלר:”רו

 25  ?הז תא תושעל הכירצ הייתה למשח תרבח ח. בן צבי:

 26 ?המש ח ר. גלר:”רו

 27 תתל ?ולאה תוקידבה לכ תא תושעל הכירצ הייתה למשח תרבח ח. בן צבי:

 28 ,הבושת
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 1 ,אל הז ,תוקידב םישוע םה לבא ,תוקידב תושעל הלוכי למשח תרבח ח ר. גלר:”רו

 2  .םהילע ךומסל אי אפשר ח. בן צבי:

 3 אוהש ףוג םישוע ונחנא הז ללגב .אשונב הפ םיטנסרטניא םה .ןכ ,קוידב ר. גלר: ח”רו

 4 ,אל

 5  ?יעקרק תת םיווקה תא ריבעהל םילוכי אל ח. בן צבי:

 6  ,תא שורדני אאו ךלא ינא הליע הזיאב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 םיליבש רפס תיב לש הנוילעה הביטחה ןונכת .םירבח ,ןורחאה ר"בתה ח ר. גלר:”רו

 8 .₪ ףלא 056 וישכעל ןוכנ ןונכתה קר .יןגב םנחמ ש"ע

 9 .הז תא םימלשמ ונחנא הז ח. בן צבי:

 10 לבקנ ףוסב .םימלשמ ונחנא ,ךוניחה דרשמ לש האשרה ןיא וישכעל ןוכנ ח ר. גלר:”רו

 11 .האצוהה תא הסכי ,ךוניחה דרמש לש האשרה הלז

 12  ?םייניב תביטח ונל שי םגו 'ו התיכ דע תותיכ ,םידלי ינג ח. בן צבי:

 13 .םלשוה לא דוע יוניבה לבא .ב"י דע רבכ שי יתעדל .םייניב תביטח ח ר. גלר:”רו

 14 ןומה ויה ,םיזרכמה בוועדת ונחתפש זרכמ היה ןונכתה לש הזה בעניין דובר:

 15  .ךרובמ רבדה זום יעיצמ ןומה

 16 .ןמזב תמלשמ הצעומה יכ ח. בן צבי:

 17 .םג ח ר. גלר:”רו

 18  .הדות .דחא הפ ?םיר"בתה רושיא דעב ימ זא המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 19 

 20 הבישיה וףס

 21 


