
 

 

 

 1 4.7.2019תאריך                            

 2 טתשע" ןויסב 'ג                                                                

 3 

 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 12 מועצהאש הסגן ר -   אייל כגן

 13 ראש המועצה ןסג -  אפרים מעודה

 14 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 15 הצעומה תרבח -  לברא ןהכ יוניל

 16 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 17 חבר המועצה -   אביעד סיני

 18 חבר המועצה -   אורי פרץ

 19 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 20 חבר המועצה -   טל דנטס

 21 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 22 חבר המועצה -  כהן-ר עמרומ ד"וע

 23 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 24 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 25 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 26 הצעומה רבזג -   רלג ןר ח"ור

 27  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

 28 יטפשמ ץעוי -  ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

   (12/19) 13 מן המניין מס' פרוטוקול ישיבת מועצה 

טע"תש זומתב 'א, 4.7.2019 ,'הם יומ  
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 1 

 2 על סדר היום:

 3 ץרפ ירוא תושארב ןוחטב תדעו – תושרה תודעו ןחלושמ ןוכדע .1

 4 :הצעומה רבזג – השירפה יאנת רושיא .2

 5 .א.3 ףיעס – תולגתסה ישדוח השיש קנעמ .א 

 6 .ד.4 ףיעסו א.4 ףיעס - 5% רועישב םיריכב הזוח ןוכדע .ב 

 7 םיפסכ ףגא להנמ 'ס לא ותמכסהבו ותשקב יפל רלג ןר רבזגה תויוכמס תלצאה .3

 8 .5.ג ףיעס 024463697 .ז.ת ,ןדרי ילרוא 'בגה הצעומה תבשחו 

 9 .והיתתמ תטמס (תוכרדמ) הלילס ילטיה בויח לש יקלח לוטיב .4

 10 יאלקחה ס"היב לש םירוהה ןובשחבו הצעומה ןובשחב המיתח השרומ יוניש רושיא .5

 11 אצויה להנמה לש ומוקמב 028874279 .ז.ת ,יקסבוסוק עטנ ר"ד :כ"חפ סייו וקנרב 

 12 .32233215 .ז.ת ,ץיבוקשרה השמ ר"ד 

 13 .2019 ילוי םיר"בת .6

 14 

 15 פ ר ו ט ו ק ו ל

 16 

 17 ינא .הצעומה תאילמ תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ילב רשפא יא ,ליחתנש ינפל .םתא םגו רשפאש לככ לוקה תא ריבגהל הסנא

 19  .םכתושרב םילימה מכ זא ,עגרכ םיווח נוחנאש המל סחייתהל

 20 לכב םינורחאה םיימויב ונילע םירבועש םיעוריאל סחייתהל הצור ינא 

 21 האחמה .תילארשיה הרבחב תונעזגה דגנכ האחמל םידע ונחנא .הנידמה

 22 תופתושלו לשוויון םיכנחמ ונחנא רוכרכ הנח סדרפב ןאכ .אל ךרדה ,תקדוצ

 23 הילפאו תונעזגב םלחיהל הצעומכ ונלש תלוכיה םויה ייחב .תידדה תוברעלו

 24 .םש קרט עמכ לבא םליוכי ונחנא ךוניחה תכרעמב .תלבגומ ידא יה

 25 .ןודעומ ךל שי םיאלמגה לצא םג ח. בן צבי:

 26 קופיא תולגל ,והערל שיא דובכ גוהנל רוביצל ונל תארוק ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 תייארב יולת ונלוכ ונדיתע .דידיו ער ,ףתשו ראחב תוארלו ליכהל ,תונלבוסו

 28 תונגומ ,רוע עבצ ,תינימ יהנטי ,ןימ ,עזג ,תד לדבה אלל םיווש םדאה ינבל כ
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 1א יה איה ונשל הרבחב הנושה ,טועימה ,רחאה תלבקו בוליש .תישפנ וא תיזיפ

 2 רוטת אלו םוקת אל .םזילרולפהו היטרקומדה לש מהויק את ונל תרשפאמש

 3  .ונלוכל השעת הווצמ הז ךומכ ךערל תבהאו ,ךמע ינב תא

 4 ,רוכרכב ןודעומב םינמאתמש םינייטצמ םיאטרופס ןאכ ונתיא םיאצמנ 

 5 רחשו סאימחנ ףסא לש הכרדהב ריכמש ימ יליעה טלקמב ,רוכרכ יתכלממב

 6  .איג

 7 ,לארשי תרחבנ ירבח םה הפ םיאצמנש םיאטרופסש ימ לכש םכל ועדתו 

 8-ב חתפנ ,םירגובמ דעו ןג יאליגמ ,עובשה לכ םינמאתמ ,טייגניוב םינמאתמ

 9  .תוחלצה ןומה ןומה םויה דעו זאמו 1980

 10 ינא ,תומשב ארקא ינא .םכתא ריקוהל יואר ךא היהי הזש יתבשח ינאו 

 11 (עקרב הנגפהה לש שער ...) םהל וחקת םתא לבא ,הפ םלוכ אלש החינמ

 12  ?הפ וןעמש ןב תימע

 13 .אל :רבוד

 14 ?הפ ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .סקופ לבוי :רבוד

 16  .סקופ לבוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 (םייפכ תואיחמ)

 18 .םידליל לארשי תופילאב ישילשה םוקמב הכז לבוי  ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 19 .דובכה לכ ח. בן צבי:

 20 (םייפכ תואיחמ)

 21 ?ודו'ג א. מעודה:

 22 .דובכה לכ .דובכה לכ א. כגן:

 23 (םייפכ תואיחמ)

 24 .םידליל לארשי תופילאב ןושארה םוקמב הכז ןייד ןתמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 (םייפכ תואיחמ)

 26 .םידליל לארשי תופילאב ןושאר םוקמב הכז רב  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 27 (םייפכ תואיחמ)

 28 לארשי תופילאב ישימחיתי זכה במקום הא .ןמכייט יתיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  .םידליל

 2 (םייפכ תואיחמ)

 3 לארשי תופילאב ןושאר םוקמ ,אבצב ןייטצמ יאטרופס ךז ירמוע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .18 יאליגל

 5 (םייפכ תואיחמ)

 6 קר ינא .םכלוכ ואוב ,םכל רפסא קר ינא .דואמ םכל םידומ ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 םוקמב הכזש תשש רב ןוליאם ג םינמאתמ םכלוכ םע דחיבש םכל רפסא

 8 עיבגב ישילש םוקמ ,רעונל לארשי תופילאב ,21 ליג דע תורחתב ןושאר

 9  .היטארוק הפוריא עיבגב ישילש םוקמ ,דרפס הפוריא

 10  .ונלצא םלוכ .תונבל לארשי תופילאב ישילש םוקמ ,ינמסא הרעי 

 11 .לארשי ףולא ,לארשי תרחבנ רבחו אבצב ןייטצמ יטרופס ,ןועמש ןב תימע 

 12 .םידליל לארשי תופילאב ינש םוקמ ,יטלוח םעונ 

 13 .לארשי תרחבנב תנמאתמ ,גרבזלג ינש 

 14 .םידליל לארשי תופילאב ישימח םוקמ ,רדגיו לעי 

 15  ,ירקויו  .לארשי תרחבנב תנמאתמ ,רלה רואלג 

 16 ?ביחרהל לוכי ינא ,ירקוי :ףסא

 17 .חטב ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 תא יתטלק ,הרקמב ןודעומל העיגה .םייתנש ינפל ןפימ ונילא האב איה :ףסא

 19 איה ,3 ליגמ ,ןטק ליגמ הליחתה תיאדו'ג איה ,תיאטרופס איהו םש םידליה

 20  .ףרוטמה זו .ונתיא ןודעומב תנמאמ

 21 (םייפכ תואיחמ)

 22 םישוע םה ,יאפוריאה בבסב םה הפ םניאש ה'רבחה םג ,םילימ המכ :לאוי

 23 לבא .הפוריא תופילאב לארשי תנידמ תא גצייל תנמ לע תויאפוריא תויורחת

 24  ,רומג רדסב הז לבא ,םילוח םקלחו םקחל זה

 25  .םיפוצה לש הנחמה תא קוידב שי .םיפוצב םג םקלח :תרבוד

 26 ,הזו תודידי תליחתו הבוט הלחתה .רדסב :לאוי

 27 .יפוי הזיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ,ידלי םשבו דואמ םכל הדומ ינא :לאוי
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 1 (םייפכ תואיחמ) 

 2 .םויה רדסל רובענ תאזה תיגיגחה החיתפה ירחא זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 

 4 ץרפ ירוא תושארב ןוחטב תדעו – תושרה תודעו ןחלושמ ןוכדע .1

 5 םינוכדע איבהל םעפל םעפמ םיגהונ ונחנאש םיעדוי םתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 תדעומ ,ירואמ הריקס לבקנ וניום אנחה .תושרה תודעו ,תודעוה תונחלושמ

 7 .ךלש ןמזה הז ,ירוא זא .ןוחטב

 8 ץוח .וריכתש ,הדעוה ירבח םה ימ לכ םדוק ,ןוחטב תדעו .םלוכל בוט ברע .ןכ א. פרץ:

 9 רוביצ יגיצנ ינש ונל שי ,הקדצ בקעי ,ימיכח ינוי םיאצמנ הדעוה ר"ויכ ינממ

 10 ירבח םהש ןיבלס בקעיו רבזגה םג ונתיא דחי .רומיט ןועדגו זפרה םקימע

 11ם הש םימרוג וא םשינא א,שונל םאתהב תעל תעמ םיפרטצמ םגו הצעוהמ

 12  .םייטנוולר

 13 ,ראוניב תההיי הנושארה הדעוה ,ןועבר לכב תודעו יתש ונמייק םויה דע 

 14 תא תצק ונגצה ,רקיעב הנושארה וועדהב רשאכ ,לירפאב הייתה שנייה הדעו

 15 .דיתעב םהב קוסעת הדעוהש םיאשונו הדעוהי רבח תא ,לנפה

 16 ךוניחה תודסומ לש החטבאה יאשונ לע רקיעב ןיבלס בקעימ הריקס ונלביק 

 17 .םהב הקוסע הביטחון תקלחמש םייזכרמה םיאשונה דחא הזש הצעומהו

 18 .הצעומב חוןהביט בצמ לע ללכבו םורח יבצמל תוכרעיהל עו נרביד

 19 תנוכשב םיאוג העישפ יעוריאל ףרטצה הז הדעו התואב תרתוכה תלוג לבא 

 20 ,הנוכשה יגיצנ תאם ג הבישיל הצעומל יתנמיז ינאו גדלש 'חרב רקיעב ,זמר

 21 זה תא דיגאי נא ,ווחו א םיווח םה יכ םוי ותואב םישנא 20 לש תומכ הפ והי

 22 שוכרה דגנכ םייביסרגא ודאמ דואמ העישפ יעוריא ,םייתניב רבע ןושלב

 23  .לבסנ יתלב טעמכ תאמב בצמ היה המש ללכבו

 24 רושקש המ לכו הרטשמה לש דיה תלזוא תא עיבהל ואבו תוחמל ואב םהו 

 25 הז לע טרפאי נא ,םירבד המכ ואצי תאזה הבישיהמ רבד לש ופוסבו ,הזב

 26 רשפא המ רתוי וא תוחפ םהל ונרבסהו ונבשקה רקיעבל בא ,ךשמהב ךכ רחא

 27  .הנושארה בוועדה היה הז .תושעל יאדכ המ וא

 28 לש העישפה ינותנ לע רקיעב ונרביד םשו שנייה הדעו הייתה ןוכנ רתוי יאמב 
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 1 תא םלוכל יתצפה םג ינא .דדועמ אל שממ ןותנ הזו .רוכרכ הנח סדרפ

 2 זה לע דיגא ינא דימו םתוא אורקל קיפסהש ימ ,םינותנהת א םגו לוקוטורפה

 3 .םילימה מכ

 4 תוחפ םיעדוי םיבשותה גדלש 'חרב וא זמר תנוכשב העישפה לש אשונה יבגל 

 5 ונרעצל .הזה בוחרב תלהנתמש העישפה לכל יארחאש םרוגה ימ רתוי וא

 6 םישעמ תושעל תרהממ קוידב אל ןבומכ התוירחא הזש הרטשמה

 7 תא םישפחמ םה לבא ,רבודמ ימב םיעדוים ה םגש תורמל ,םייתעומשמ

 8  .תיתועמשמ הלועפ יהשוזיא תושעל ידכ החכוהה

 9 ןגס םגו הצעומה שאר םע דחי רויס המש ונמייק תודעוה ןיבל ןיב םג ונחנא 

 10 םע דחי ןכ םג היה לט .םירבח דוע ויה םא רכוז אל ,היה הצעומה שאר

 11  .תוירקיעה תויעבה הפיאו בוחרה תא םתיא דחי ונקרס .יםבשותה

 12 העישפה ינותנ תומלצמ לש הנקתה רקיעב הז םש ולבקתהש תוטלחהה תחא 

 13 ונדשחש םירוזאל םינווכמ ויה תומלצמה יכ וקיספה ידכ דע תיטמרד ודרי

 14 עגרל דע ויהש םינותנל סחיב  יתועמשמ דואמ השעמ השע הז יתחמשלו םהב

 15  .תומלצמה תאו ניקהתש

 16 רשקב םתיא יתייה ךרעב םייעובש ינפל דע ,םיבשותה יגיצנ םע רשקב ינא 

 17 ורקשו א תומלצמל קרה ז תא סחייל םא לא יודעי נא .רמשנ בצמה תמאבו

 18 הלחצה לש גוס הזיא הפ שי תאזה הניחבהמ תוחפל לבא ,םיפוסנ יםרבד

 19 .הזה בוחרב טקש הושזאי םש רצונו

 20 .עובש ינפל הצירפ הייתה דיל בוחרב :רבוד

 21  ?האור התא הנה ?ןכ א. פרץ:

 22  .םשא אל התא :רבוד

 23 ,העישפה ינותנ אשונב .העישפה אשונב הז זא .העניין אל איה המשאה ,אל א. פרץ:

 24 בושיל סחיב םייתועמשמ םה יתרמאש ומכ םהש םינותנהת א גיצהלמ ץוח

 25 םריעל האוושהב בוועדה יםנותנ וגצוה וא םינותנ ונגצה ,הנח סדרפ ומכ ןטק

 26 וצרת םא ,הזה לדוג רדסב םירע ונחקל ,הירבט תא ונחקל .ונלש לדוג רדסב

 27  .הז תא תוארל םג רשפא

 28 428 ונל ויה .ונלש לדוג רדסב םיבושיה בורמ רתוי זוחא 100 ךרעב ונחנא 
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 1 הז .והשמו 200-ה רוזאב הז םירחאה םיבושיה בורש 2018-ב היעשפ יעוריא

 2 .םינותנה תא םכל תתל רתוי וא תוחפ

 3 תוצירפ לע םירבדמ ,שוכר תוצירפ לע םירבדמ העישפ יעוריא לע םירבדמשכ 

 4  ,רקיע הזש הזה גוסהמ יםרבד ,בכר תבינג ,בכרל

 5 ?תיזיפ תומילא םע ח. בן צבי:

 6 הז .שוכר תוריבע רקיעב לבא ,הזה רופיסה ךותב תללכנ אל תומילא ,אל א. פרץ:

 7 ,הפיכאב הרטשמה לש תכשמתמ די תלזוא יהשוזאי לע עיבצמ ןבומכ

 8 םיחטשב םיפקומ ונחנאש הז ,םיירגוס ,החילס ,מהעניין קלח לבא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 אל תוסינכ םגו תורתסנ תוסינכ ןומה םג ונל שי ,בושיל תוצרפהו םיחותפ

 10  .תורתסנ

 11 .ןוכנ א. פרץ:

 12 .ישוקהמ קלח הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 םינכש טעמ אל הפ ונל שיו הרע ידאו לומ הפ ונחנא .הזמ םלעתמ אל ינא א. פרץ:

 14  .תיתועממש הפיכא הפ תשרדנש םיארמ םינותנה תאז םע דחי .םייתייעב

 15 לע ריעמו ןילמש הרדח תרטשמ דקפמל ילש בתכמ אצי םג הבישיהמ קלח 

 16ה זת א וחקלש רמואש הבושת בתכמ יתלביק .הזה לבסנ יתלבה בצמה

 17 הז ירחאני א ,בתכמ יל וחלש םה ,2019-ב תאורל שרפא רבכו םבל תמושתל

 18 לש עצוממב הדיריו יתועמיפור משש םיארמ 2019 ינותנש ,םכיניב ותוא ץיפא

 19  .העישפה יעוריאב זוחא 15

 20 ,הזש וא הקיטסיטטס הז םא הלאשה א. כגן:

 21 עדוי אלי נא יכ לבגומ בעירבון םתוא לבקמ ינא ,הרטשמה לש םינותנ הז א. פרץ:

 22 זא הרטשמה ינותנל ןימאהל םא .םירבחה ןיב ריבעת .וסינכה םה המ קוידב

 23 ןימאמ ינאש המ ינש דצמ .דחא דצמ דדועמ ןותנ הזש הדירי תמגמ הזיא שי

 24 דחא הזש ,יונריעה רוטישה לש אשונה הז רתוי יתועשממ ינושי השעיש

 25  .הבורקה הנשב םויה רדס לע ונמשש םיאשונה

 26  .תומילא אלל ריעה םגו  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 27 לש בלשב םיאצמנ םהו ונמוי רדס לע םהש םיאשונ ינש הז .תומילא אלל ריעו א. פרץ:

 28 הצרו ינא .יםזרכמ ,םדא חוכ סויג לש בלשב ,םיזוח לש בלשב ,תויורשקתה
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 1 לש םויסה םעום דא חוכה םע דומענ רבכ הנשה ףוס דעש ומקווה ןימאהל

 2 לע עיפשיש יותעמשמ דואמ ןותנ והשזיא הז יכ הזה בעניין תונגראתהה

 3  .םיבשותה לש םייחה תכויא

 4י נא ,עדוי ינא ,אל .לבח הזש לודגה שפוחה תא םיספספמ ונחנאש חכשת לא א. כגן:

 5 .רמוא

 6 הנושאר הבישי הייתה יאמב ,וילא ונסנכנ ונחנא רוטישה לש אשונה ,ןוכנ הז א. פרץ:

 7 ןמז חקול םהל םג ,םיכילהת עינהל וליחתה .הרטשמה םעו םינפה דרשמ םע

 8 היהי הז זא םיימיטפוא היהנ םא .ןגראתהל ןמז חקולו לנ םג ,ןגראתהל

 9  .םייזכרמ םיאשונ ינשב הז .ימיטפוא ראשיהל הצור ינוא הנשה

 10 ,םירטושה לש סויגה ךילה תא הרמג אל דוע המצעב הרטשמה םג ק. אלון:

 11  .םייסא ינאש ינפל םיפסונ םיאשונ המכ .עדוי ינא א. פרץ:

 12 ונינש ,םה םגו םיזרכמה תא ונמסרפ ונחנא .ןכ ,עגרכ הז לע םידבוע םה ק. אלון:

 13 .הטילקל ש ךליבה

 14 ?םיסנכנ יתמ ונלש ה'רבחל יפצ ונל שי א. כגן:

 15  .באוויר םיזרכמ שי ק. אלון:

 16 .הנש ףוס דע דעי ונמצעל ונבצה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .םג ץוח יזרכמ תושעל ךרטצש תויהל לוכי יכ ,אל א. כגן:

 18 .רבכ ץוח יזרכמב המש ונחנא ק. אלון:

 19 ,םגו הדיחיה דקפמ םג ?םהינש א. כגן:

 20 .ןכ םירטושל .אל ןיידע דקפמל ,אל ק. אלון:

 21 שי העישפה יעוריאל רושקש המ לכו תומילא אלל ריעו ינוריע רוטישמ ץוח א. פרץ:

 22 לש הינב הז דחא .םהב קוסלע ךירצש םוריחה םלועב ןבומכ םיאשונ דוע

 23 י"ע סופתו נלש הלעפהה זכרמ םויה .הצועמבם ויה ונלן יאש הלעפה זכמר

 24  ,ידכ רהמ רתויש המכ הנפתיש חמשנ ונחנאו הדעוה

 25 .םורח תעשל םגו םג .דקומ היהי םג ילוא א. סיני:

 26 ינרדומ דקומל ותוא ךופהל ךיא תוינכות ונל שי הנפתי הזש עגרבש רמאנ אוב א. פרץ:

 27 ןמבז הטישל בלקל תלוכי ונל ונתיש תויטנוולרה תוכרמעה כל םע ,ינשדחו

 28 .בושחד וה מרכז מאז .הצעומה לש םיעוריא ינימ לכב לרום או בכלח
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 1 הז ,ףרועה דוקיפ םעו לארשי תרטשמ םע רשקה קוזיח לע םירבדמ ונחנא 

 2 םיצור ונחנא .רבעש עובשב הפ ויהש םיליגרת תרגסמב לגלגתהל ליחתה רבכ

 3ל ע אצמנם גה ז .םורח יבצמ םע דדומתהל היצקילפא הזיא הפ קישלה םג

 4 .קרפה

 5 הצעומל תורישכ הנקמש המ הז יכ לגרתלו לגרתלו לגרתל רבד לש ופוסבו 

 6 לבוג אוהש בושיה זיא אל ונחנא ונתחמשל .םיעוראי ינימ לכ םע דדומתהל

 7י נימ לכמ אובם לילכוי םורח יעוריא לבא םירחא תומוקמב וא הזעב וא

 8 .הנכומ תויהל הכירצ צהעומהו םייתמחלמ םיעוריא אוקודו אל ,םינוויכ

 9 תמייקתמ טסוגואב בורקה ןועברב ונחנא .םהב םיקסוע ונחנאש םירבדה ולא 

 10ם ילוקוטורפ םכל איצוא ינא .תישילשה העדוה תרמאו תאז ,השיגפה

 11 .הדות .ןאכ דע .ונכדעתתו

 12 .חוכ רשיי א. סיני:

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

 14 

 15 :הצעומה רבזג – השירפה יאנת רושיא .2

 16 .א.3 ףיעס – תולגתסה ישדוח השיש קנעמ .א

 17 .ד.4 ףיעסו א.4 ףיעס - %5 רועישב םיריכב הזוח ןוכדע .ב

 18 רבזג תומכסהל ונעגה .םויה רדס לע 2 ףיעסל םירבוע ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 םכל הסע זוחמה לע הנוממה םע הלועפ ףותישב וא תרזעב ינאו הצעומה

 20 זוחא 5-ב רכש תאלעה ,דחא :םיפיעס ינש ןאכל איבהל תשקבמ ינאו .השירפ

 21י אמב םצעב .15.5.14 םוימ האלעה רושיאו תושרה ל"כנמ רכשמ זוחא 100-ל

 22ת אז התנה םינפה דרשמ לבא ,ןרל רכשה תאלעה תא הרשיא הצעומה 2014

 23 ונחנא םידיקפתה ולצופ רבכש וישכבעצם ע .ריכזמו רבזג דיקפת לש לוציפב

 24 תאזה האלעהה את רשלא םינהפ דרשמי נפב םיצילממו םירזוח םצעב

 25 .תיביטקאורטר

 26 גוהנש יאנת הז .םישדוח 6 הבוגב תולגתסה קנעמ םולשת רושיא 'ב ףיעסו 

 27 ינשת א רשאל תשקבמ ינא .תוכורא הקוסעת תונש רחלא םיריכב תשירפב

 28 םתחייש כםסהה יאתנב םג וללכי ,המכסהב רומאכ ודלונש הלאה םיפיעסה
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 1 ?תולאש .נויניב

 2 םינש 15-כ ינפל הצעומל סנכנ ןר .ןר תא חבשל הצור ינא דחא דצמ 'א .ןכ י. חכימי:

 3 אלל הנתיא הצעומל הצעומה תא ליבוהו לקש ןוילימ 70 לשן וערג לש בצמב

 4 ךראו לכלש דעוב לע ,הזכ שיא לע רתוול לודג סופספזה ש בושח ינא .וןערג

 5 תוריחא רסוחה זש יל הארנ .הדימ הנק לכב חילצה ,הרטמב קבד היה רךדה

 6 יתייה ינא תול"כנמה לש עטקב .הזכ דיקפתמ הזכ םדא ןב ררחשל תירוביצ

 7 אשונל כ לבא ,בוטה יה הזו ןוכיה נה אל הזש בשוח ינאו הז תא לצפל דעב

 8 ומכ ,תיעוקצמ ומצע תא חיכוהש םדא ר.וקיב הז לע םלשנ ונחנא תורבזגה

 9 הצעומל לגר תטישפי נפל תדקפתמ אל העצומ, קלש ןוילימ 70-מ יתרמאש

 10 גל.רב אב אלה ז .הנתיא

 11 תוירחא םג שי לבא ,הפיו בוט הכול ,המכסהכ הז תא םירייצמש ןוכנ 

 12ב ושיל ךיפה יתלב קזנ ומרגי תוישיאה תויונבשחתההש בשוח ינאו .תירוביצ

 13  .לבח הזוה, זה

 14 זוחא 100-ל זוחא 5-ב רכשה תאלעהש םג שיגדהל הצור קר ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 הפ רבע ,םידגנתמ ןיא זא ?דעב ימ .ןבומכ 2019 תאזה הנשה לע םג לוחת

 16  .אצי הדועמ .הבר הדות .דחא

  17 

 18 םיפסכ ףגא להנמ 'ס לא ותמכסהבו ותשקב יפל רלג ןר רבזגה תויוכמס תלצאה .3

 19 .5.ג ףיעס 796364420 .ז.ת ,ןדרי ילרוא 'בגה הצעומה תבשחו

 20 לא ותשקב יפל רבזגה לש תויוכמסהאצלת  3 ףיעס עניין ותואב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 םצעב תמכסומ הצעומה .ןדרי ילרוא 'בגה ,הצעומה תבשחו רבזגה תינגס

 22 ינא זא .המכסהו רושיאב הזש ןבומכו תוצועמה וצ י"פע תויומכס ליצאהל

 23 .הבר הדות .דחא הפ ?דעב ימ ,תשקמב

 24 .בוועדות םג יולימ ללוכ .תחא הרעה קר ,ללוכ הז ובראן:’ד ג”עו

 25 לכ לע לבוקמ .הצעומה רבזג םוקמ אלממו המיתח השרומכ ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ?ענמנ ינוי .תודעוה

 27 ?ןמזב לבגומ הז .הלאש יל שי לבא דעב ינא ,עגר י. חכימי:

 28 ומכ עוריא השענ ונחנא ,אל הז .יקוא .םישדוח השולש דע ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 המ לע הדות ריקונ ,ךירצש ומכ עוירא השענ .הדירפ ריבד אל דוע הז .ךירצש

 2 .היהי הככ ונמכיסש ומכו היהו ךירצש

 3 תלבקמ איה רמולכ .31.10 דע ,םישדוח השולש אל ,ךתוא ןקתמ ינאש החילס ובראן:’ד ג”עו

 4 .השעמל 31.10 דע רבזגהל ש תויוכמסה תא

 5 .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .פורמאלית הטלחה ,הטלחהה תניחבמ ובראן:’ד ג”עו

 7 .רומג רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 

 9 .והיתתמ תטמס (תוכרדמ) הלילס ילטיה בויח לש יקלח לוטיב .4

 10 יקלח הלילס ילטיה בויח לש יקלחטול יב ,4 ףיעסל תרבוע ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .אצומ אלל הרצ הטמס ,ריכמש ימ ,והיתתמ תטמס .והיתתמ תטמסב

 12 70 בחורב םצעב הכרדמ הצעוב ןימי דצמ הטמסלה סינכב ,הלש הלחתהב

 13 דיגהל רשפאש ךיא וא טולימך רדי בקוש איה, הכרדמ שממ אל ,ישוקב מ"ס

 14 בחורה .םיצור ונייהש ומכ תינקת הכרדמא ל לבא .טולימך רד אל םג ,הז תא

 15 ?ןוכנ הירא ,תוקלח שמח ךרואל רבועש מ"ס 70

 16  .תוקלח 5-מ רתוי א. רפפורט:

 17 ?תוקלחה ירפסמ תא דיגהל קר לוכי התא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 18  ,הכול ךסב תוקלח 7 .ןכ א. רפפורט:

 19 .הפש ןבא קר שי ,ללכב ןיא םיינשל ,אל א. מעודה:

 20  .תוקידבה תא ונישע ,רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 .10111 שוגב ףצרב 194 הקלח דעו 188 הקלחמ ןה תוקלחה א. רפפורט:

 22 יבויח לוטיב תא רשאנ ונחנאש הפ תשקבמ ינאש המ זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23  .ןייצ היראש תוקלחב תוכרדמה לע קר זאת אומרת ,ילטיה

 24 ?הזכ רבד לש ןידה המ יטפשמה ץעויה תא עומשל הצור ינא ןכ ינפל ,עגר י. חכימי:

 25 םהם ישנא םתוא יכ ,םיבייחמ אל ידמ רצ הזש הקלח והשזיא שי םא וליאכ

 26 םהו הלאה תוכרדמב םישמתשמ ונחנאו םישמשתמ םה ,בושיהמ קלח

 27 ,המ הלאשה .תורחא תוכרדמב םישמתשמ

 28 תוכמס שי הצעומל רזע יקוח חוכמ םיבויח לטבל תוכמס תניחבמ לכ םדוק ובראן:’ד ג”עו
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 1 יואר ,הזה יפיצפסה בוחרל אקווד ואל ,לוטיבה תייגוס תאזם ע דחי .לטבל

 2 םוקמ לע טילחהל קר אקוואו דלו םיינויוויש םינוירטיקר תרגסמב ןחביתש

 3 ךמס לע תלבקתמ הייתה הטלחההש חמש יתייה ינא רמולכ .םיוסמ

 4 הלש הקיזהש תמיוסמ תיתשת לש חיננ בצמ םיראתמ םהבש םינוירטירק

 5 אלו בושיה לכ לע הז את םיליחמ זאו הזכ הכרדמ בחור ,תרחא וא X הרוצב

 6 .יםבושתה יפלכ שוויוניות רוצייש ידכ תאזו םיוסמ בוחר לע

 7  .הזכ הרקמ דוע ןיא לבא ן,כ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ים כאלה.רקמ שי םא ?םירזחהל תועיבתל םיפושח אל ונחנא שי םאו י. חכימי:

 9ה זה תוויעה תא ןקתל הפ ונאב ונחנא .הרזח םהל ומלשיו ונקתיש שי םא ד. כמוס:

 10 םירחובל ונחטבה ונחנא .הזה רבדה תא התשע איהש רגהת א ךרבמי נאו

 11 תתל דעב ונחנאו תמדוקה הצעומה התשעש תוויעה לכת א ןקתנ ונחנאש

 12 הז ןארבו'ג תא לאשש ומכ רתומ הז םא .םהל עיגמש מה תאם יחרזאל

 13 ?היעבה המ זא .ןכ רמא אוה  ?רתומ

 14 .רתומש רמוא אל אוה א. מעודה:

 15 אקווד ואל הזו חתפ רוציל לוכי הז .רתומ תוכמסה תניחבמ רמוא ינא ,אל ובראן:’ד ג”עו

 16  ,הזו המדו הרקמ היהי םא ,תניינועמ הצעוהמש המל דוגינב

 17  .חתפ רוציל לוכי רבד לכ לבא ,ינוי א. כגן:

 18 .םהל ונתי אל םהל עיגמ אל ,םהל ונתי םהל עיגמ םא ,ונחנא עיגיש הרקמ לכ ד. כמוס:

 19 םינוירטירק שבגל ילוא ךרטצנו הרקמ דוע ונילא עיגיש לככ .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 תוקלח שמחב רבודמ .הזכ הרקמ דוע ןיא עגרכ ונל עודיש לככ .הזב ןודנ זא

 21 םכיירצ ונחנאש תבשוח ינאו דחוימ הרקמ ,מ"ס 70 ישוקב לש הכרמד םע

 22 קשעוו קזג לש םוקממ אלו םיבשותה םע קדצ גוהנל ונמעצ עם יםרשי תוהיל

 23 ?ענמנ ?דגנ ימ ?דעב ימ זא .הלילחו סח

 24 ,לביקש הדועמל דובכה לכ ידיגת ,רגה א. כגן:

 25  .קוחה ,םולכ דובכה לכ אל ינא א. מעודה:

 26 .ךל דובכה לכ א. כגן:

 27 

 28 
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 1 יאלקחה ס"היב לש םירוהה ןובשחבו הצעומה ןובשחב המיתח השרומ יוניש רושיא .5

 2 אצויה להנמה לש ומוקמב 972478820 .ז.ת ,יקסבוסוק עטנ ר"ד :כ"חפ סייו וקנרב

 3 51233223 .ז.ת ,ץיבוקשרה השמ ר"ד

 4 .יאלקחה ס"היב לש ןובשחב המיתח השרומ נוייש ירושאי 5יף עס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .ץיבוקשרה השמ אצויה להנמה דיקפתל תסנכנ יקסבוסוק עטנ ר"ד רומאכ

 6 ,השממ יאלקח רפס תיבב המיתחה ישרומת א תונשל יםשקמב ז אנחנוא

 7 ?דעב ימ .ןאכ תובותכ תוהזה תודועת .תסנכנה תלהנמ ,עטנ למנהל יוצא, א

 8  .דחא הפדה. ות

 9 

 10 9102 ילוי םיר"בת .6

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

 12 תנשל לקש ףלא 100-ב הלדגה םישיבימון כס 602 .הכול ךתב"רים ס 4 שי ר. גלר:

 13  .לקש ףלא 600-ל 2019

 14 ללוכ הזש ,לקש ףלא 700 א"קיפ ךרדב קלדה תנחתל תוירוביצ תויתשת 1002 

 15  .הנחתה לא השיג שיבכ לש הלילסו םימל ,בויבל רוביח

 16 ,לקש ףלא 200 ,םינבמ ,ינבמ הז ,הנבמ אל הז ,הצעומה הנבמ םוטיא תודובע 

 17 .ףרוחה תנועל םינבמה תא רשפאל ליבשב ץיק תודובע

 18 1,785 הכול ךס ,אביקנועת הנוער בני עתל הנבמ תמקה לש ר"בת לש הגדלהו 

 19 לעפממ אב הז ביקצתה רתי .הצעומה וןבשח לע לקש ףלא 200-ו ןוילימ

 20  .סיפה

 21 ?דחא הפ םירשאמ ?תולאש  :היגור, ראש המועצ-ה. פרי

 22  .דחא הפ א. מעודה:

 23  .הלוענ הבישיה .הבר הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 

 25 הבישיה ףוס

 26 


