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 1 על סדר היום:

 2 .םידימלת תועסה תרוקיב ח"וד .1

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6 המניין ןמ אלש הצעומה תבישי תא םיחתופ ונחנאערב טוב.  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 םידימלת תועסה תרוקיב ח"וד ונלש םויה רדס לע .(4/19) 5 'סמ

 8 ,םינפה רקבמ ןאכ ונתאים יאצמנ .םייפסכ םיטביה ,ךוניח תודסומל

 9 ףגא תלהנמ איהש הנלאיו הקלחמהת א תלהנמש הבוט .ןיפסוי ילא

 10 ינא ,ח"וד לע ,ילא ,הדות .ונילא םתפרטצהו םתאבש הודתו ךוניחה

 11 תמדוקה היצנדקב ינאו ילא הזב ונקסע ,זא וישכע זה תא תרמוא

 12 .תרוקיהב תדעו ר"ויכי תבשישכ

 13 ,תרשאמ תא תורחא םילימב א. מעודה:

 14 .ימצע לש תוצלמהה תא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 רגה םויה הצעומה שארו רגה היציזופואה ר"וי לש תוצלמהה תא א. מעודה:

 16 .תרשאמ

 17 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 םושיי םוש ןיא ירעצלו .םשייל הרומא איה ,רשאל הרומא אל איה י. חכימי:

 19 ,הזה בעניין

 20  .הכח ,הצעומ שאר קר איה וישכע א. מעודה:

 21  .2019 ביצקת י. חכימי:

 22 תתל ילאמ שקבא ינא .םכינפל ח"ודה תא הפ שי .הדות ,ינוי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  .השקבב .האלה רובענ הז ירחאו ח"ודה לש תיצמת יהשוזיא

 24 תא רידגמש המש ,םידימלתה תועסה ךרעמב קסוע תרוקיבה ח"וד זא א. יוספין:

 25 השעמלש ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוח הז יםדימלתה תא עיסהל הבוחה

 26 םינוירטירקו ליגרה ךוניחב םידימלת יבגל קרחמ של םינוירטירק עבוק

 27  .דחוימה ךוניחב תוקל לש

 28 ,םידימלתה תא רתאל הכירצ השעמל ךוניחה תקלחמ ,תשרדנ הצעומה 
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 1 הרוצב םימיאתמה םילולסמה תא ןנכתל זאו העסהל יאכז ימ עובקל

 2 תוליעפה תא עצבלו םיווקה רפסמ תא ןיטקהל ידכ רתויב הליעיה

 3 .תיברימה תוליעיב תאזה

 4 ?מ"ק 2,5 הז המכ ח. בן צבי:

 5 ?החילס א. יוספין:

 6 ?תיבל רפסה תיבמ מ"ק 2,5 תויהל ךירצ ח. בן צבי:

 7 .ליגב יולת א. יוספין:

 8  .מ"ק 3 הז 'ד-מ .מ"ק 2 הז 'ד התיכ דע ט. יוסף:

 9 םינתונ ,תתל ךירצ ןהל םגש תובר תוימינפ שי םג בושיבש ןייצל שי א. יוספין:

 10 תא חיטבהל לכ םדוק הז תועסהב םייזכרמה יםרגתאה וישכע .תורשי

 11 ירזחהלו םתוא איבהל ,ףוסאל ,םתוא איבהל רמולכ ,םידליה ןוחטב

 12 ימ היהיש חיבטהל ךירצ שממו דחוימה ךוניחב קריעבו םולשב םתוא

 13  .העסהה ףוסב םתוא לבקשי

 14 לש תוליעפב הפ רבודמ .תועסהב תוכורכש תויולעה תא ןיטקהל ןבוכמ 

 15 תולעמ זוחא 80-ב ףתתשה ונמזב ךוניחה דרשמש ₪ מיליון 9-ל בוקר

 16 חוודלו תועסהה ןלבק תא רקבל ףסונ רבדו .60 תוביבסב םויכו העסהה

 17  .םירזחהה לכ תאל בקל תנמל ע ועציבש תועסהה לע ךוניחה דרשמל

 18 וטקננ השעמל הכלהמב רבכו 2017 תנשב הכרענ תרוקיבה וישכע 

 19 ןלבקה לע הרקבה רופיש םג וללכש ,ןייל ןאוב ,ידכ ךות תונקתמ תולועפ

 20 ואצנמש תויועט רובע םייוכיז תלבק םגו הזב החמתמש הרבח י"ע

 21  .ורצונש תורפה תובקעב ןלבקה לע ולטושה תוסנקו

 22 קר ינא זא ךוראו ינכט דואמ אוה ח"ודהו תויה ,סנכיהל ילבמ וישכע 

 23 יזכרמה אשונה :תוירקיע תוירוגטק שולשל קלחמ ינא השעמל ,ןייצא

 24 הרקב רדעיה .יחכונה תועסהה ףקיהל ינוגראה הנבהמ תאמתה יא אוה

 25 תובר תושירד שיש ןייצל שיו ,תועסהה ןלבקמ תשוירדהל ע הקיפסמ

 26 תונובשחה לע הרקבה לש אשונו .תוחיבטה תניחבמ אלמל ךירצ אהוש

 27  .םייוקיל וב ואצמנש אשונ הז םג ,ןלבקה לש

 28 רבזגה לש ותושארב םייוקיל ןוקית תווצ סנכתה ח"ודה םוסרפ ירחא 
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 1 רפסמב לפטל ידכ תומיוסמ תולועפ וטקננ רבכו םידיקפת ילעב דועו

 2 םישרודו םיינורקע רתוי םהש םיאשונ שיו ישכע .הוז .םיינכט םייוקיל

 3  ך.שמהב ןחביהל ךרטציש והשמ הז זא ,ביצקת רתוי

 4  ?תרוקיב תדעו םתעבק ,תרוקיבה תדעו ר"וי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 .אל כהן:-מ. עמר

 6 תתל ,תרוקיב תוח"ודב ןודל תביוחמ תרוקיב תדעו .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ,הרבעש הנשב הדעהו ירבחו ינא ,ילא ןויד ונמייק ונחנא זא .רבסה

 8י נא ,נוגשהו .ףיקמו ךוראוה רופן ויד היה ,םינוידה דחאל הנמזוה הבוט

 9  .תוצמלהה תאו נמזב יתשגה

 10 3 ,2-ב יתעדל הז תא ונישע ונחנא ,ח"ודה לכ תא חקול םצעב הז 

 11 םג תיביטרפוא דובעל ונלחתהו לסקאל הכול שממ נוכפה ,תוח"וד

 12  .םייוקיל ןוקית תווצ ירחא בקעמ לומ יאל לש תוצלמה

 13 תא ארקא לא ינא .תוצלמה לש םידומע 3 הלבטה תא הפ םיאור םתא 

 14 ךסממה תא הככ יתשגה ינאש המ תא כן ילוא לבא ,תוצלמהה לכ

 15 לוועדת שגוה 2017 תנשל תרוקיבה ח"וד .1.10-ב האילמל הוולמה

 16 הרקילא  הז ,זא הזל ע יתרעה .5.7 ךיראתב םינהפ רקמב י"ע תרוקביה

 17 תויהל ךירצ םינפ תרוקיב ח"וד .רוחיאב ח"וד םישיגמש ,ילא ,רתוי

 18  .וטוטוא הז ,לירפאל 1-ה דע שגומ

 19 ח"ודה תנכה לע ,ילאל ,הצעומה רקבמל תודוהל תשקבמ הדעוה 

 20 תושרה רובע תוילוהינ ,תויביצקת ,תובר תוכשלה ול רשא קימעמה

 21 יכ ריעהל תשקבמ הדעוה .רוביצה ללכת בוטלו הידבועו תימוקמה

 22 .האלה ןכו רוחיאב הל שגוה ח"ודה

 23 .םייתועמשמו םיכורא םיימינפ םינויד ינש הימיק תרוקיבה תדעו 

 24 תא ונשגהו .הבוט תופתתשהב 30.8-בו 7.8.18-ב היהן ושארה

 25 ינא .םינפה רקבמ תורעה לכ תא ונלביק .תוצלמההו םימוכיסה

 26 וצמ ,וצהמ בייחתה םגש המ ,םייוקיל ןוקית תווצ תמקה לע יתצלמה

 27 ח"ודב תואבומה תוצלמההם ושייו םיחקל תקפהל תוצעומה

 28 .םכינפל חפסנכ תופרוצמהו
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 1 הצעומה רקבמ תוצלמה תא ץמאל הצעומה תאילמל הצילמה הדעוה 

 2 יכ בלה תמושת תא בסהל ונשקיב .הדובעה תינכותב ןתוא עימטהלו

 3 זא החוורה ףגאבא לו ךוניחה ףגאב תועסהה תקלחמל התשענ תורקיהב

 4 ןקוית תווצשו החוורה ףגאב השענה לע םג ךשמית הקידבהש ונצלמהו

 5 סחייתנ ילוא ףכית .תוליעפה דיחואל תורשפא רתיה ןיב ןחבי םייוקילה

 6 .הזל

 7 ןכ םג דדלאו ,דדלא ימדוק הצעומה שארל ונמזב יתגשה תוצלמהה תא 

 8 .בושח הז יכ הז תא אירקא ינא .תרוקיבה תדעו ר"ויכ ילא בתכמ ישגה

 9 לפטל ידכ תועצבתמה תולועפה ןלהל .המדקההל ע רתוונ ,ןייצלי נוצרב

 10 .דלדאל ש תוצלמהה ויה הלא .ח"ודב םיירקיעם היאצממב

 11 תועסה ןלבק  תריחבל שדח ימצע זרכמ הלא םימיב םסרפת הצעומה 

 12  .עצוב לשמל הז .ךוניחה דרשמ לש דיחאה חסונל םאתהב

 13 הרבח םע רשקתי ,זרכמב רחבייש תועסהה ןלבק םע תורשקתה רחאל 

 14. זהוחה יאנת לכב ותדימע תקידבל תומוזי תורוקיב עוציבב החמתמה

 15 .םישלהך לירצש והשמה ז

 16 .שדח והשימ רחבנ אלש זאת אומרת כהן:-מ. עמר

 17 .שדח ןלבק שי ח ר. גלר:”רו

 18  .רחבנ ןלבק ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  .זרכמב רחבנ ח ר. גלר:”רו

 20 ,רבדנ ףכית ונחנא הרקבב .ןלבק רחבנ ,זרכמ אצי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 .דדלא לש הבושת לש 'א ףיעס יפל ח ר. גלר:”רו

 22 ?זרכמ היה יתמ י. חכימי:

 23 .שדח ןלבק הז 1.9-מ .ץיקה ינפל .ץיקב היה ח ר. גלר:”רו

 24 לש ךילהתל סנכנ ,אשונ והשזיא קדוב ילאשכ והשמ שי טושפ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 אוה ,ומצעם ע ילא בשחמ ירוחאמ קר אל איה תרוקיבה זא תרוקיב

 26 םיאור םהש םירבדר בכ זוא עוצקהמי מרוג לש םשל ךרעמ םע בשוי

 27 שי רבכ ח"ודה תאצוה דע םימעפל .ליבקמבם הילעים דבוע רבכ םיפצו

 28  .םירוקש םריבד
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 1 םולשתה יכילהת לע תויפסכה תורקבה ורדגויש ץילמה דוע דדלא 

 2 דרשממ תוסנכה יוצימו החמתמה דרשמה י"ע תועצובמה חווידהו

 3 סיוגיש ץילממ אוהו .תורבזגה תקלחמ י"ע חויקפה תושירדו ךוניחה

 4 ח"ובד םג שהייתה הצלמה תאזש תמאה .תועסהה תקלחמל ףסונ דבעו

 5 םש ה.קלחמה תלהנממ םידיקפתה תדרפה תא שרפאל ידכ ילא לש

 6 אלו ישרפא תילב ידכ דע השק הזש תחא השיא לש הקלחמ תאז תמאב

 7  .תולהנתהה תרוצב ןוכנ

 8 .תולאש םכל שי םא ח"וד לש ופוגל סנכיהל רשפא ,וארת וישכע 

 9 תאילמ .הצעומה תאילמל תוצלמהה תאה שיגמ תורקיב תדעו ןורקיעב

 10 םויה דע .תרוקיבה תוצהמל תא ץמאלו םאה הטילחמו הנדה צעוהמ

 11ל ש המקה הז טקדרופ ייבהו ןאולמב תוצלמהה כל את ונצמאי דימת

 12  ?ןוכנ .הויזו היטק הז ,ןר הז םייוקיל ןוקית תווצ .םייוקיל ןוקיתל תווצ

 13 תווצשכ תרוקיב תדעו ר"ויכ ינא ,בל יוליגב תרמוא ,ןויסינמ וישכע 

 14 הז דימת אל ,ח"וד ןועברל תחא יל שיגהל ךריצ ההי םייוקיל ןוקית

 15 הז דיתמא ל לבא ,תווצל ןר ןיבל יניב בושו ךולה ויה, םינוידהיו ו הרק

 16  .ההיי הזש הצור יתייהש ומכ היה הז דימת אל ,ןמזב היה

 17 ונמקה ,יו ונמיס .יקוא דיגהל ליבשב אל הז םייוקיל ןוקית תווצ זא 

 18 המ הטפה לעו ונתאו בייחמ וצהש המ תא וניצימ ,םייוקיל ןוקית תווצ

 19  ,הפ הצילממ ניא ןכל .הרקשי

 20 .תרמוא תאש המ קיחצמ היה הז בוצע היה אל הז םא י. חכימי:

 21 ןכלו .עומשל חונ אל הזשכ םג ,תמאה תא דימת תרמוא ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 ונתוא בייחמ וצה םייקויל ןוקית תווצ .תווצ דוע םיקהל תשקבמ ינא

 23 תווצל הוולמ הקידב תווצ םיקהל תשקבמ ינא לבא .היהיו םוקי אוהו

 24 שיו ,ועמטויו ונקותיו ומשויי תמאב םייויקלהשי דכ םייקוילה ןוקית

 25 .תוריקבה תא בייטנו ףיסונ וליפא ונחנא ךילהת דיכ ךותשם ירבד םג

 26 תחא חוודל ןבומכי לאו לאיי םע ירואש שקבא ינא הזה הקידבה תווצ 

 27 םיצור םתא םא ,םכלש המבה .והז .םישמוממ םירבדהש ילא הפוקתל

 28 .תלושא לואלש
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 1 םוי לכ תירוק אל ,אלש תונמדזה היהו ,םייוקיל תווצ לע תרבדמ תא י. חכימי:

 2 תודוקנה תשולש תא ,ןייצ ילאש המב הצילממש תרוקיב תדעו ר"ויש

 3 תצלהמ תאש ,תאזה הקלחמה לש ינוגראה הנבמה יוניש :תוריקיעה

 4 לש ביצקתבה ז תא םשייל תונמדזהה תא ךל היה ,םישדוח 4 ,3 ינלפ
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 6 .בישקמ אל התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 .בישקמ ינא י. חכימי:

 8 .הדובעה תינכות תאו ביצקתה תא תארק אלש וא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ,תפסות ןיא י. חכימי:

 10 זאמ ,2017 לע איה תרוקיבה .ומשוי רבכש םירבד שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ,2018-ב םג ועמטוה רבכ םירבד התשענ תרוקיבהש

 12 לע .הקלחמל ,הבוטל תויהל ךירצש ףסונה םדאה חוכ לע רבדמ ינא י. חכימי:

 13 ,קודביש ףוג וא קודבתש הדעו

 14  .יתעצהש המ הז המועצה: אשה. פרי יגור, ר

 15 דבוע הסינכמ תאש יתיאר אל ינא .ביצקתב יוטיב ידיל אב אל הז לבא י. חכימי:

 16 .הבוט לש הקלחמל ףסונ

 17 ,ןוכנ .הז תא רפשל ידכ הנשה ידכ ךות דובענ ונחנא ןכלו ,ןוכנ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 .ןוכנ .קדוצ התא

 19 תרמואו האב תאש קיחצמ היה הז ,בוצע היה אל הז םא רמוא ינא ןכל י. חכימי:

 20 .הז תא ןקתל תונמדזהה תא ךל היהו םירבד ינימ לכ

 21  .םיצוליא םג שי ,ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 ,תונמדזה ךל היה י. חכימי:

 23 .ורפתשהש ידכ ךות םירבד שיו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 דצל רבעמ םירבדמ ונחנא םא ,הפ שיו .הזה בושחה רבדה תא ןקתל י. חכימי:

 25 הברה תועבצאה ןיב םידבאמ ונחנא ,ילכלכ עניין םג הפ שי יעוצקמה

 26 .ףסכ דאומ

 27 .אל שממ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .ףסכ דואמ הברה י. חכימי:
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 1 ונכסח אקווד .דואמ הפי ךל תונעל לוכי ןר ףסכה לעניין אוקוד ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2  .ףסכ הברה

 3  .ףסכ הברה ונדביאש הארמ אל ילש ח"ודה א. יוספין:

 4 ,םילולא ח וא םילוחש םידליה לע תרוקיב ןיאש עגרב י. חכימי:

 5 לש יפסכה לעניין השקבב סחייתת ,ןר .שממ העוט התא ,ינוי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ,שדחה זרכמה

 7 ,לע רבדמ אל ינא י. חכימי:

 8 רשק םוש ילב ,שדחה זרכמה לש אשונה לכ םדוק יפסכה העניין ח ר. גלר:”רו

 9 ינפל םיזרכמ הברה ,םינשה ברה ?יקוא ,ימצע זרכמ ונאצוה ,תרוקיבל

 10 4.5 לש הלמע חקולש הלכלכו קשמל הרבחה לש ףוגה ךרדו נאצוהן כ

 11 ךרעומ, ונלש םילדוג יכה םיזרכמה דחא הזו ,תוליעפה ףקיה לכמ זוחא

 12  .הצעומה לש םייתועמשמ יכה םיזרכמהד חא ,₪ מיליון 10-כב

 13 ,לעופל ותאצוהו זרכמה תנכהב הכורכש הדובע רתוי ףא לע םעפה 

 14 ךיה שצרמ .ףסכ דואמ הברה הזב ונכסחו זרכמה תא ונאצוה ונחנא

 15 לשה דובעה תא םילשתש הרבח יהשוזיא אוצמל ונסיינו יםלשהל תמאב

 16 ףא לע הברח התוא האצמנ םרט ,הרקבה לש דצב קשמל הרבח

 17  .הרקבה תא םילשנ ונחנא ףוסב לבא ,םיצמאמה

 18ה ז 2019-ב ביצקת יצוליא ללגב ףסונה דבועה תוצלמהה לכ יפלן בומוכ 

 19  .תואבה םינשל בצקותי הזש הקונ .הריק אל

 20  .בושחה קלחה הז י. חכימי:

 21 ,םיבושחה םירבדה דחא תמאב הז ח ר. גלר:”רו

 22 ,תוכרעמה לכ לע הטילשה לכב ,העניין לכב בושחה קלחה הזו ,ןר י. חכימי:

 23 תולעייתה ןפואו םינגסה יונימ ופורפא ןכלו .קדוצ התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 םגו תכרעמה ךותם ביבדול עש תוטהס השענש םג יכול להיות .תכרעמה

 25 הלעת דיגנ אוב ,סנכת תאזה הדובעהו דיקפתל ל"כנמ סנכי וטוטוא

 26 . הגרדמ

 27 השענ הזב םג ,ךוניחה םע החוורה לש רופיסה לע והשמ דיגהל םג וניצר 

 28  ,והשזיא
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 1 .ילא רבע רבכ הז .החוור תוינודעומה תא שדחה זרכמל ונסנכה :ט. יוסף

 2 הפ שי ,ילאל הדות ,םירבדה תליחתב יתרמא אל םגש רעטצמ ינא י. חכימי:

 3  .תודוקנה לכעת בגנש קפס וםין שא ,תיעוצקמו הקימעמ הדובע

 4  .היציזופואה ר"ויל הדות א. מעודה:

 5די כ העניין בל בל הזש םיירקיעה םירבדה תא םימשיימ אלש יל בוצעו י. חכימי:

 6  ,מקווה ינא .הזה אשונה לכב טולשל

 7 היציזופואה ר"ויל ןה תוכרבה לבא ,רקבמה לע תוכרבל ףרטצמ ינא א. מעודה:

 8  .ךרבת התוא םג .םיאשונ התלעה איהש רבעשל

 9 ,העניין תא תמשיימ הייתה איה םא י. חכימי:

 10  .רקבל הדיקפת ,םשייל הדיקפת אל א. מעודה:

 11 ,וישכע איה י:י. חכימ

 12  .םשייל ידיקפת וישכע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .ןוכנ י. חכימי:

 14 .ר"ויכ רבעל התוא ךרבת זא א. מעודה:

 15 בוועדת התאו .הנש דוע יתוא דודמת התא ?ינוי ,המ עדוי התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16  .הדובעה תא השעת תרוקיב

 17 .תרוקיב תדעו הנמת ,ןוכנ :רבוד

 18  .החלצהב ר, ראש המועצה:ה. פרי יגו

 19  .ותיא תרוקיב בוועדת רומ ,דחיב רומו אוה א. מעודה:

 20  .הז תא םשייל תונמדהז היה 2019-ב י. חכימי:

 21 ,םיכירצ אל ונחנא .םיעדוי ונחנא כהן:-מ. עמר

 22 .תרוקיב תדעו הז ימ בותכ היהיש הצור ינא ,ךירצ א. מעודה:

 23 ,ימ לכו התנומ תרוקיב תדעו גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 24ת דעו ימת עדל ידכ טלשב הז תא ךירצ תייה .הדועמ ,תעדי אל וישכע דע כהן:-מ. עמר

 25 .תרקויב

 26  .היצילאוקהמ ישילשה ימ .תוחפל השולש םיכירצ ,אל א. מעודה:

 27   ?ףרטצהל הצור ?ישילשה הפיא .ןיא כהן:-מ. עמר

 28 ?םכל רחבא ינאש הצור התא .םתא ורחבת זא י. חכימי:
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 1 .תרוקיבב היהי הלהנההמ והשימש רוסא ח. בן צבי:

 2 עבוק תוצעומה וצ .םינוכנ אל תוזוחמל םיעיגמ םתא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 ונורכז תא ןנערי רכוז אלש ימו .תרוקיבה תדוע ירבחה ז ימ קוידב

 4 ופוגל תולאש .הזה לעניין הדות .12.12.2018-מה היבישה לוקוטפרוב

 5 ?ח"וד לש

 6 הצעומה רקבמ ח"וום דשר .ןיבהל החילצמ אל ינאש והשמ שי יל .כן כהן:-מ. עמר

 7 .2017ת נשל

 8 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ?2018 תנשב וא 2017 תנשב ?תרוקיב הנורחאה םעפב התשענ יתמ כהן:-מ. עמר

 10  .תבקועה הנשב דימת הז ,אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11  ,תרמאש ךלש בתכמה ?2018-ב היה ךלש ח"ודהו כהן:-מ. עמר

 12 לע ונודת םתא וישכע .2017-ל התשענש תרוקיבים בנד 2018-ב ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 14 ?הזכ ח"וד השענ ןמז המכ לכו כהן:-מ. עמר

 15  .הנש לכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 ,ןועבר לכו ,אל זא .הנש לכ כהן:-מ. עמר

 17 ,תמדוקה היצנדקב לשמל ינא .הנשב דחאמ רתוי םימעפל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 10-ב יתנד ,תורקבי תוח"ודב הרופ יכה היצנדקה הייתה וז יתעדל

 19 ,רקבמ היה אל ,קיר הפ היה דיקפתלו נסנכנשכ 2013-בש םושמ תוח"וד

 20 ונד אלו ,הפוקת הזיא ךשמבה פ הייתה לא תמדוקה ניםפה תרקבמ

 21 ,2009 :ותח"וד 3-ב יתנד ,דיקפתל יתסנכנ קר 2013 .תורקיבה תוח"ודב

 22  .מאחדר תוי יההם ג םימעפלו .הנל שכ ונמלהשך כ רחאו 2011 ,2010

 23 אל ינאו ,ח"וד םיישדוח דוע שגויש הזל תויביטקפא שי םא הלאשה .ןכ כהן:-מ. עמר

 24 הנשב רבד וםש םישעולא  םא ,הטלקה ךרוצל וישכעה ז תא תרמוא

 25 .ח"ודה תכירע לש דעומה תא תוחדל ילואו ליאכ .תאזה

 26 ול ירתמא ינא ,חוכיו ונל היה דימתו ילא ךל דיגי ,םימעפל זא ראש המועצה: ה. פרי יגור,

 27 רמאו היה אוה .ןמזב ח"וד שיגת ,ח"וד םישיגמש עבוק תוצעומה וצ 1.4

 28ה צעומה שארל שיגהל ךירצ ,בייטל ידכ שודח ודע יךרצ םא לבא ,רגה
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 1 .ליבקמבת רוקיבה תדעולו

 2 ,והשמ והשזיא דוע רפשל םיצורו ח"ודל תוסחייתהה םימעפל לבא 

 3 םגו ,אלו טקפרפ זוחא האמ ח"וד שיגהל יףדעמי נא דימת יל רמא אוהו

 4 טעמ דוע םכחתפל עיגי לבא .הרוקש המ הז םימעלפ זא .ןמזב רחאל

 5  .ףיכב .םכלש תוצלמהה תא ופיצתו ח"וד

 6  .זוחא 60-ל זוחא 80-מ דרי ביצקשהת תילעה התאו כהן:-מ. עמר

 7  .תופתתשה א. יוספין:

 8  ?הביס יהשוזיא הזל שי .ןכ ,תופתתשה כהן:-רמ. עמ

 9  .תופתתשהה תתחפהל איבה 7-ל 6-מ ימונוקא ויצוסה רבעמה .ןכ א. יוספין:

 10 תא ץמאת הצעומה תאילמש 'א :רבד הזכאני מציעה  זא .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 הצעומה שארם שש םישגדהו םניפה רקבמ ,תורקיבהת דת ועוצלמה לכ

 12 הקידב תווצו םייוקיל ןוקיתל תווצים קהל ילבקמבו ,דדלא רבעשל

 13 ירמוג לכ ,הנליא ,הבוט בןומכ .רקבמהו ליאי פרץ, ירוא וב ויהיש הוולמ

 14 הפה ז זאקי. וא ?דבע ימ .הז לע תעדהת א תתל יםכירצש עוקצהמ

 15  .הלוענ בהשייה .הבר הדות .דחא

 16 

 17 הבישיה ףוס

 18 


