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 2 פ"שת ולסכב 'ז                                                                   
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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה
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 6 

   7 

 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 סגן ומ"מ ראש המועצה -   יבטעק באוי

 12 מועצהאש הר סגן -   אייל כגן

 13 הצעומה שאר ןגס -    הקדצ בקעי

 14 הצעומה תרבח -  לברא ןהכ יוניל

 15 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 16 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 17 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 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 סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 28 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

   (17/19) 18 ן מס'המניי מן עצהשיבת מוול יפרוטוק 

פ"תש ולסכב 'ז, 5.12.2019 ,'הם יומ  
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 1 

 2 על סדר היום:

 3 .הינחל רזע קוח .1

 4 :םיריכב רכש רושיא .2

 5 ,ל"כנמ רכשמ 60% לש רועישב ,רלסקו ינח 'בגה ,שונא יבאשמ ףגא תלהנמ 2.1 

 6 .1.12.2019 םוימ לחה  

 7 ל"כנמ רכשמ 30% לש רועישב ,ברק והילא רמ ,יתליהק ןוחטבל תושרה להנמ 2.2 

 8 .1.12.2019 םוימ לחה  

 9 .2019 רבמצד – םיר"בת .3

 10 

 11 פ ר ו ט ו ק ו ל

 12 

 13 שגרמ דימת ,םוי רדסב ליחתנ ונחנאש ינפל .להק הברה .בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 הזה דמעמבו דבוכמה םורופב ךרבל הצור ינא .םיריעצ ה'רבח םיאבשכ יתוא

 15 םי תא ונמזה .ודו'ג קר ןודעוממ ודו'גה יפולא לש םירוההו םינמאמה תא

 16 ,העוט ינא םא יתוא ןקתת ,ועדתש ,םי זא .ואוב ,חלודב ריש תאו קי'צלוו

 17 'א לגסב רבח ?ןוכנ ,םינש רשע רבכ ודו'גה ףנעב לבא יצחו 16 ,17 ןב קר התא

 18 ןושארה םיטדקה בבס תופילאב ןושארה םוקמב הכז םי .לארשי תרחבנ לש

 19 .תועובש השולשכ ינפל הכרענש הנועל

 20 (םייפכ תואיחמ)

 21 םלועה תופילאבו ןילופב הפוריא תופילאב לארשי תא גצייו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 םיבבסב טסילדמ היה ףא הנורחאה הנשבו ןטסחזקב הנשה המייקתהש

 23  .םי הז .ןילרבבו דרפסב םייפוריא

 24 תיתימא תמחול איהש רבתסמ לבא הליגב הריעצ ,ידיל הפ תדמועש רישו 

 25 רפיס רימא .םינש שש רבכ תנמאתמ איה ,10 תב איה ,תנייטצמ תיאטרופסו

 26 ןושארה םוקמב התכזו ודו'ג קר לש תיגוצייה תרחבנה תרבח איהש ונל

 27 .ןורחאה עובשב הננערב ודו'גה דוגיא עיבג בבס תופילאב

 28 (םייפכ תואיחמ)

 29 ונלוכ ונליבשב הואגו דובכ הז .הצעומהמ יש םכל קינעהל וניצר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 ןומהו םיל הזו ךל הז ,ריש .הלעמ הלעמ חמציו הלעי קר טרופסהש ןמאו

 2 .החלצהב ןומה

 3 (םייפכ תואיחמ)

 4  .ונלוכל הואגו דובכ הז תמאב .םכל הדות  יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 5 

 6 הצעומה שאר ןוכדע

 7 תשקבמ ינאש יטמרד דחא ןוכדע םויה רדס תא ליחתנש ינפל .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 הנידמ ביצקת ןיא ,רבעמ תלשממ לש םימי הזש םיעדוי ונלוכ .הפ ןכדעל

 9 יבגל םייתייעב םיכלהמב הרשבתהש תאזה תושרל םג ,םיישק הברה הברהו

 10 רזוע הפ בקעי ,הז תא ץורפל םיסנמ ונחנא ,הארנ ,האבה הנשב ןוזיאה קנעמ

 11 .םיגשיה םש גישהל הסננו םינפה דרשמב ונל

 12 צ"החא לומתא הרקש יתועמשמ דואמ דואמ ץוצינ הזה ישוקה לכ ךותב לבא 

 13 אל הנח סדרפ לבא הנידמה לכב םירסח ,םירסח ונחנא ,ךוניחה דרשמב

 14 ונל שי .רפסה יתבב תותיכ ,תותיכב םירסח ונחנא ,הזה בעניין ןפוד תאצוי

 15 רבכ הזל גאדנ אל ונחנא םא נים הקרובותשב םירסח ויהיש רפס יתב העברא

 16 .וישכע

 17 רפס תיבב אוה עגרכ יטמרד יכה יכה ישוקה ,ךוניחה דרשמל יתילע לומתא 

 18 ןוילימ 7-כ לש האשרה םע יתרזח דרשמה ל"כנמס םע הבישי ירחאו יאלקחה

 19 .לקש

 20 (םייפכ תואיחמ)

 21 ,הימחנ ,ךל הדות דיגהל םג הצור ינאו .ךרדל תאצל םילוכי ונחנאו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 הזה ישוקה ךותבו הלודג דואמ דואמ הרושב וז תמאבו .רשה לומ יל תרזעש

 23 דואמ דואמ הרושב תמאב הז תאזכ הפוקתב םיביצקת סייגל לש תמאב

 24  .רוכרכ-הנח סדרפל תיתועמשמו הלודג

 25 אל ררחשל ונחלצה לומתא םינפה דרשמ לומ הצעומה ל"כנמ ,יבוק ליבקמבו 

 26 5 ,4 ,3 לש לדוג רדס ,םישדוח טעמ אל םיעוקת ויהש םיטקיורפ טעמ

 27 .םקלח םישדוח

 28 ףלא 150 הזש ינוריעה רוטישה ליביה הנבמה תמקה םע ךרדל םיאצוי ונחנא 

 29 ואוב תפסות ,ע"פש ףגא ,םיפ"צש גורדש ,החוור תוינודעומ לש ץופיש .לקש
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 1 אצנ ונחנא .לקש ףלא 300 דוע םיעושעש ינקתמ .לקש ףלא 800 הכול ךס דיגנ

 2 םיליבש רפס תיבב ,םיאטרופס ופורפא ,טרופסה םלוא לש ףוס ףוס ץופישל

 3 דרשמ ,הלשממה ידרשממ 180 ונלביקש ,550 ,לקש ןוילימ יצחכ הזש

 4  .ונלש ךרעב לקש ףלא 370 דועו טרופסהו תוברתה

 5 ונל ריבעהש ץכ לארשי ,החוורה דרשמ ,ןרומ בוחרב םויה תונועמ לש הינבה 

 6 ינש דועו .לקש ןוילימ 3 הז ,עוקת היה הזו םישדוח הברה ינפל האשרהה תא

 7 וא זירטה טקיורפ הזש תולדגה םהב תושעל םיכירצ ויהש םילודג םיטקיורפ

 8 33-ב םכתסמ זירטהש ,ירובתב ירחסמה זכרמה טקיורפו םירמוע תנוכש

 9  .ןוילימ 9 ירובת ירחסמ זכרמ חותיפו ןוילימ

 10 ידרשמב רוכרכ-הנח סדרפל הרופ דואמ דואמ םוי היה לומתאש דיגנ ואוב 

 11 חותיפה תא ,תיטמרד ונתוא םדקמ הז .רבדב םיקסועה לכל הדותו הלשממה

 12  .תיטמרד הרוצב םדקמ שממ ,בושיה לש

 13 

 14 הינחל רזע קוח .1

 15 ,םיאשונ השולש ונל שי םויה רדס לע .םויה רדסל תרבוע ינא  מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 16 םיריכבל רכש לש רושיא הז ינשה אשונה .הינחל רזע קוח הז ןושארה אשונה

 17 .םיר"בת הז ישילשה אשונהו

 18  .רדסל העצהו י. חכימי:

 19 רדסל העצה תשגה .ונרביד ונחנא ,רדסל העצה תשגה התא ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 .םוי רדס אציש ירחא

 21 םויב יתשגה ינא ,ישילש םוי דע רדסל העצה שיגהל יל רשפאמ קוחה .החילס י. חכימי:

 22 םיללכה לכב יתדמעש הככ ,ישילש םויב םוי רדסה תא יתלביק ינא .ינש

 23 .הזה בעניין םג ורבד תא דיגהל ילוא םג לוכי יטפשמה ץעויהו

 24  .ורבד תא דיגי אוהש חמשא ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .םויה רדסל הז תא סינכהל ךירצ ןכל ,םיללכה לכב דמוע ינאש הככ י. חכימי:

 26 .רדסב הכול ,הניקת הרוצב הז תא תשגה ,םיללכב דמוע התא ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 רדסל הז תא איבהל שקעתמ התאש תרמא .תועצה יתש ךל יתעצה ,יתרמא

 28 םויהל ךדי לע רדסל העצהה תשגה םוימ לש ץוחלה םינמזה דעסב ןכל ,םויה

 29 .השקבב ?רדסב .סחייתהל ןארבו'גל ןתא ינא ,םירבדה תא ונחב
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 1 הז העצהל רשקב שקבמ ינאש המ ,האצקהל רשקב ינוי לש העצהל רשקב .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 2 .ףוג ףאל עקרק תוצקהל טילחהל תכמסומ וא תיאשר הנניא הצעומהש ןייצל

 3 הנומש ףוגה אוה ,תואצקה תדעו אוה האצקה תושקבב ןודל ךמסומה ףוגה

 4 הנד ,תושקב תלבקמ הדעוה .עקרק תואצקה להונ תרגסמב םינפה דרשמ י"ע

 5 הרומא הצעומה תאילמ זאו הצעומה תאילמל תוצלמה הריבעמו ןהב

 6 עיגמ הז הצילממ איה םאש הדעוה ידיב אוה רודכה רמולכ .טילחהל

 7  .הצעומל םג עיגמ אל הז הצילממ אל איה םאו ,הצעומל

 8 .תיעוצקמ הדעו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 10  .תוברעתה היהתש רוסא א. סיני:

 11  .תיקוח אל העצה טושפ תאזו ונתוכמסב אל טושפ הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .תרמאש המ אל הז ונרבידש תנייצש יפכו תיקוח העצהה .תיקוח העצהה י. חכימי:

 13  .האבה הבישיב הז לע ןודל טושפ תיצרו בושח אוה אשונהש תרמא

 14 תוחולב יתוא תצחלו הניחבל יוארו יואר אשונ הזש ךל יתרמא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 אל קקוחמה .שדוח דועב בגא הנוש הייתה אל איה .הבושתה תאז .םינמזה

 16 ךירצ ןכל ,הז ירוחאמ לנויצר הברה היה ,תואצקה תדעו להונ תא עבק םתס

 17 ומכ ,ונתוכמסב אל ונחנא .ןיקתה ךילהה תא תואצקהה תדעו ידיב רשפאל

 18 להונ לש ןיקתה לולסמב קרו ךא ,ונתוכמסב אל .ןודל ,רמא ןארבו'גש

 19 .קרו ךא .םינפה דרשמ עבקש תואצקה

 20 .הלימ רשפא םא ,רגה א. סיני:

 21 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ונלוכ ,ריכמ וקלח תא ינאש הרוחא הפ בשויש ימל םג דיגהל יל בושחו הלימ א. סיני:

 23 יתיא תא ,ירומ תאו הפ בשויש ידג תא ללוכ ,םיכירעמו וקלח תא םיריכמ

 24  .ולצא דומלל תכלל ץילממ ינא ,הרוחאמ הפ יזנכשא

 25 תוליעפ םיכירעמ הפ בשויש ימ לכו עדוי ינאש המ יפל הצעומה ונחנא 

 26 רוביצה לש ןוצרהו תסנכ יתב לש אשונה לכ תא םיכירעמ ,תיתליהק

 27 הרודצורפ שי .הזה רבדה דגנש הזה ןחלושה ביבס דחא ףא הפ ןיא .ללפתהל

 28 האצקה םישיגמ ךיא יתרבסהו ה'רבח הנש ינפל תוחפל ילצא ויהו הנוכנ

 29 היהי אל הזש ףידע םג ונלוכ תבוטל .להנתהל ךירצ הזה רבדה ךיא ,הצעומל
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 1 .יטילופ אל הז ,יטילופ עניין

 2 .יטילופ עניין אל הז י. חכימי:

 3 ,אל ינא ,רדסב ,ינוי י:סינא. 

 4  .יטילופ אל הז ,םילימ סינכת לא .םילימ סינכת לא י. חכימי:

 5 הרוצב ושעיי םירבדהש .רדסב הכול ,סעכת ?ילע קועצל הצור התא .בוט א. סיני:

 6 וז לבא .הזה רבדב רוזענ םג הרזע ךירצ םא ,תואצקה תדעו ךרד תרדוסמ

 7 ?יקוא .ררבתהל ךירצ הז םשמ ,ךלמה ךרד

 8  .םויה רדסל תרבוע ינא .בוט  יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 9 ?תחא הלימב סחייתהל רשפא קהל:

 10 ,םויה רדסל תרבוע ינא .הדות .אל ,אל .אל השקבב .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .תחא הלימב סחייתהל ,ועיגהש שיא 30 הפ שי ,תונמדזה תתל קהל:

 12  .אל השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .המשל תונחוכ י:י. חכימ

 14  .רדסב הכול  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 15  .ךרד ןיא א. סיני:

 16 הבושתה תא םתלביקו דחא דחא םכקלח תא יתשגפ ינאש שיא 30  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ףיעסל תרבוע ינא ,עובק ונלש םויה רדס .ךרדה לכ ךרואל ינממ תאזה

 18  .הינחל רזע קוח הז םויה רדס לע ןושארה

 19 .הככ רשפא יא ,השקב ונל שי לבא קהל:

 20 .יקוא א. מעודה:

 21  ,תינורקע הרהצה ריהצהל האילמהמ םישקבמ הכול ךסב ונחנא קהל:

 22  ,רוסא לבא א. סיני:

 23 .השגוה השקבה קהל:

 24  .תאז תא תושעל רוסא א. סיני:

 25 םיעדוי םתא .םירבדה תא םיקדוב השקבב םינדש ינפל ,הלוכי אל האילמה ק. אלון:

 26 תא קודבלו ןודל הפ רשפא יא ,הפ הלעמ ינויש המל דובכה לכ םע ,הז תא

 27  ,ונילא םתאבש ,םיעדוי םתאש ךילהת שי .תושקבה

 28 .הדוקנה אל תאז קהל:

 29 ,הניחב שי ךילהתה .הדוקנה ןכ הז ,החילס ,אל ק. אלון:
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 1 ,האילמהש םישקבמ ונחנא קהל:

 2 .השקבה תא קודבל ךירצ יטפשמה ץעויה רמא יכ ןודל הלוכי אל האילמה ק. אלון:

 3 .התוא קודבל ךירצ

 4 ונלביקש יטפשמ ץועיימש םירמוא הכול ךסב ונחנא .הדוקנה אל תאז קהל:

 5  ,ריהצהל תוכמס שי הצעומה תאילמל

 6 .ןוכנ אל הז א. סיני:

 7  .עדוי אל ךלש ץעויה זא ק. אלון:

 8  .אל ,החילס .אל שממ ,אל .ונעמש .הדות .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ,הכול ךסב םישקבמ ונחנא ,הקדצ קהל:

 10 ףיעסה .םויה רדסל םירבוע ונחנא .הדות .יתעמש ,החילס .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .הינחל רזע קוח אוה םויה רדס לע ןושארה

 12  .תסחייתה אל םג תותליאשה יבגל י. חכימי:

 13 ,הינחל רזע קוח .םוי 60 יל שי תותליאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .ביגהל הכירצ תא לבא י. חכימי:

 15 המכ .הינחל רזע קוח .וצה תא דמלת ךל .אל שממ ,החילס ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 דיגהל תשקבמ ינא ,רבעב יתנעט ינא ,םירבח .דיגהל יל בושחש החיתפ ירבד

 17 רזע קוחהש םינש רבעב יתנעט ינא .קוח לש ופוגל סחייתנש ינפל םילימ המכ

 18 אל יתחכוותהו .הפיכאל ןתינ אל 1957 תנשמ אוהש ותיינחו בכר תדמעה לש

 19  ,יבגל רחא ןחלושמ הלאה םיחוכיוה תא ריכמ ןארבו'ג ,םעפ

 20  .תמיוסמ הריבע לע ,אל ובראן:’ד ג”עו

 21 .תובוחר רומיש הזש רחא רזע קוח חוכמ ונתינש תוח"וד יבגל .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 םעפ אל רמאנ רבכ םיבשות תוולל תונורחאה םינשב יל אצי ינאש תועיבתב

 23 ינא ,רהומ לגס תפקר תטפושה ,הרדחב םולשה טפשמ תיב י"ע םג ,תחא

 24 ירק "המישאמהש יואר הז ןיאו ןוכנ הז ןיא" :הרמא איה המ תטטצמ

 25 רזעה קוח יפל הינח תוריבע ןיגב םושיא יבתכ שיגת" תימוקמה הצעומה

 26 ותיינחו בכר תדמעה  רזעה קוח תא ןקתתש תעה העיגה יכו תובוחר רומישל

 27 ןיב ואב זא הירבד ."תורוסאה הינחה תוריבע ללכ תא לולכי הז רזע קוחש ךכ

 28 תוימוקמ תויושר לע תרסואש 2001 תנשב צ"גב תקיספ לש עקר לע םג רתיה

 29  .תובוחר רומישו ןויקינל רזע יקוח חוכמ הינח תוח"וד םושרל
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 1 קוח ןוקיתל העצה האיבה תאזה הצעומה תאילמ היה הז 2015 תנשב ,ונמזב 

 2 אשונהו םימגפ הברה זא יתעד תוינעל הב ויהו הרסח הייתה איה לבא ,רזעה

 3 .ןוידל זאמ בש אלו דרי

 4  .היציזופואב ותוא ונדרוה ונחנא א. מעודה:

 5 ,יתעתפוה תמאב ינא יכ בל ומש םכמ המכ תעדוי אל ינא ,לומתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 דואמ החמש ינאו ,םלוכל םייפכ עיגמו דיקפתל ונסנכנ הנש ינפל לומתא

 7 ,השדחה הלהנהה םע ונלוכ לשו ישיא ןפואב יקלחב ,תוכזה ונקלחב הלפנש

 8 תריגס הז תישיא ירובעב ,ןאכ הז תא תרמוא ינאש הזה רזעה קוח תא םדקל

 9  .םינש לש ירוביצ לווע ןוקית שממ ,לגעמ

 10 הז .תואדו וב היהתש בייחו דיתע ינפ הפוצ תויהל רומא קוח לככ רזע קוח 

 11 איה ונלוכ לע תלטומה הברה תוירחאה .זא יל םירסח ויהש םירבדה

 12 יכה אל ילואש םג תויגוסב טילחהלו המידק תוכורא םינש לכתסהל

 13 לש ירוביצה רדסל יחרכה הז לבא ,םילטיהו םיסימו םיקוח ומכ ,תוירלופופ

 14 .ונלש םיבשותה לש תוחיטבלו ןוחטבלו ונלוכ

 15 ינא ,םכלו יטפשמה ץעויל רובידה תוכז תא הריבעמ ינאש ינפל תשקבמ ינא 

 16 ,רושיאל םויה שגומש הזה חסונה םודיקב קלח וחקלש ימ לכל תודוהל הצור

 17 םגו ל"כנמל ,הבר הדות תמאב ןארבו'גל יטפשמה ץעויל ,הצעומה תלהנה לכל

 18 תמאב יתוא הוולמש ןורהא ןדל האלמ תובדנתהב ןטפשמה בוטה ירבחל

 19 .ןארבו'ג .והז .םויה הפ שגומש המ לש חוסינה םגו םינש הברה

 20 ,וב בותכש המ לע ףיסוהל המ הברה יל ןיאו םתלביק רזעה קוח חסונ תא ובראן:’ד ג”עו

 21 קר דעונ אל אוה ,הינחה תא רידסהל השעמל םיכרד לש ןווגמ רשפאמ אוה

 22 הינח רידסהל איה ולש הרטמה .ולש הרטמה אל תאז ,תוח"וד תתלו ףוכאל

 23  .הביבסבו תלוזב בשחתת םצעבש הרוצב גוהנל רוביצה תא ןווכלו

 24 יכ ,וב תולולכה תויגוסה ןבומב ,ולש חוסינה ןבומב העניין ךרוצל ינרדומ קוח 

 25 דימת שי זא ןוימד לכ הלוע תואיצמה ,קוח םיקקוחמש םעפ לכ ונחנא דימת

 26 םינורחאה רזעה יקוחב בושח ןכש המ .ןהילא סחייתהל ךירצש תויגוס

 27 תושרל תוכמס שי השעמלש ןאכ םגו תונושה תויושרה י"ע םירשואמש

 28 ונרבס רבעבש המ רמולכ .תוריבעה לכ תא רזעה יקוחב ץמאל תימוקמה

 29 רשפא השעמל ,הפיכאל הרטשמה תוכמסב איהש הריבעכ בשחנש המש
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 1 םג העונת תריבע איהש הריבע לכ רורמת תלוכי ,רורמת תניחבמ ןאכ ףואשל

 2 לכ .הכרדמ לע הינח ,שיבכב לושכמו םודא הז .הצעומה תוכמסל ריבעהל

 3 הזה ךיעסל תוסחייתה םש שי .הינחב ירוביצ רדס תושעל ליבשב םיכרדה

 4 .השקבב ,תולאש שי םאו

 5 הרדח תנחת דקפמ םע רקובה םג השיגפ יל הייתה ,ןארבו'ג בגא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ריבעהל המגמ וישכע שיש ,עובש ינפל שהייתה השיגפ הזיא דוע םגו הרטשמב

 7 תויושרל  הינח תפיכא לש אשונה לש לופיטה לכב לארשי תרטשממ תויוכמס

 8  .תוימוקמה

 9 .הז תא רשפאמש ףיעסה הז ובראן:’ד ג”עו

 10 םגו הפ ינוריעה רוטישה דקפמ אוהש בומייח ישמ יתשקיב םג ןכל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ,תורעה ונל וריעיו חסונה לע ורבעיש םילעופש הרטשמ ימרוג ינימ לכו לאגימ

 12 .חסונה תא ורשיא םה לודגב לבא ,םינטק םינוקית המכ שי

 13 ,םינוח םישנאש תולופכ תוינח ללוכ הז ח. בן צבי:

 14 .רורמתה תושרב הז תא ררמתל לש עניין הז ,ףוכאל רשפא הכול ובראן:’ד ג”עו

 15 .הז תא םישוע ךיא ח. בן צבי:

 16  ,הרטשמה םע דחי הצעומב רורמת תושר שי ובראן:’ד ג”עו

 17 ,וטואה תא םיריאשמ תונחל םיכלוה םישנא ,זכרמב היעב הז ח. בן צבי:

 18 ,תושעל םירוזא ,הרדסה תוינידמ ,הפיכא תוינידמ שבגל הכירצ הצעומה ובראן:’ד ג”עו

 19 הפיא עובקל הלוכי תא רורמת תדעו תועצמאב הילעש המרופטלפה תאז ,היח א. סיני:

 20 היהיש ידכ הכול .ףסכ םיבוג אל ,ףסכ םיבוג ,ןבל לוחכ ,אל הפיא ,םינוח

 21 .ריעה זכרמב רדוסמ

 22 .הינח תומוקמ רישכהל ךרטצנ ונחנא םג הז הזה קוחה לכש עידומ ינא לבא א. מעודה:

 23 ונחנאש תומוקמ הברה םשה תרזעב זא .תומוקמ ןיאו קוח קר תתל רשפא יא

 24 תא ריאשהל רשפא יא ?ןכ ,רוביצל חונ היהיש םולשתב הינחו הז תא רישכנ

 25 ונחנא רתיה ןיב זא .תוינח ןיא םא ,ונחת לא קוח קר םישלו םויה לש בצמה

 26 .תוינח םג רידסנ

 27 .ןמא א. סיני:

 28 ?והשימל תולאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 ?יתמוק וד ח. בן צבי:
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 1 זכרמב הינח יליפכמ תושעל הזכ ןויער והשימל היה .הינח יליפכמ  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 2 .רעוכמ הז .הבשומה

 3 ?דרי אוה ךיא ,שנייה המוקב היהי ימ לבא א. מעודה:

 4  .הז תא רדסל ךירצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .תוילעמ םש שי א. סיני:

 6 .הבר הדות ?דחא הפ ?דעב ימ ?עיבצהל רשפא ?והשימל תולאש שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 

 8 :םיריכב רכש רושיא .2

 9 םוימ לחה ,ל"כנמ רכשמ %06 לש רועישב ,רלסקו ינח 'בגה ,שונא יבאשמ ףגא תלהנמ 1.2

9102.21.1. 10 

 11 לחה ל"כנמ רכשמ %03 לש רועישב ,ברק והילא רמ ,יתליהק ןוחטבל תושרה להנמ 2.2

 12 .9102.21.1 םוימ

 13 ?השקבב גיצהל הצור התא ,יבוק .םיריכב רכש רושיא 2 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 דחא .םיריכב רכשה תא רשאל םישקבמ ונחנאש םיאשונ ינש םצעב הפ שי ק. אלון:

 15 ,ינח הנורחאל הטלקנ ,שונא יבאשמ ףגא תלהנמ לש

 16  .דובעל הסנכנ םשה ךורב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .ל"כנמ רכשמ 60% ,ףגא תלהנמכ .ןכ ק. אלון:

 18  ?הצעומב הפ םיריכב רכש וישכע שדח להונ הז י. חכימי:

 19 ,ינשה אשונהו ק. אלון:

 20 ?םיריכב רכשב הצעומ ידבוע לבקל שדח להונ הז י. חכימי:

 21 ?הזב ער המ א. סיני:

 22 ,בשוח ינא ק. אלון:

 23 ?הזב ער המ י. חכימי:

 24  ,תימוקמ תושר ןיאש בשוח ינא ק. אלון:

 25  .םיריכב רכשב היה אלש דיקפת הז ?תילכלכ הזב דמוע התא י. חכימי:

 26 ?תמאב ק. אלון:

 27  ?העידימ הז תא רמוא התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .רבכ היה ח. בן צבי:

 29 רכשב אלש ףגא להנמ לש תימוקמ תושר ןיא לכ םדוק .תונעל הצור ינא ,אוב ק. אלון:
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 1 ינפל ,ינוי ,ותוא קודבת זא .קיודמ אל אוה רמוא התאש ןותנהו םיריכב

 2 ,98%-ב ללכ ךרדב תימוקמ תושרב ףגא להנמ .הזה רבדה תא רמוא התאש

 3 .הנח סדרפ לע רבדמ ינא י. חכימי:

 4 להנמ .יעמשמ דח ןפואב םיריכב רכשב הייתה תאצויה תלהנמה הנח סדרפב ק. אלון:

 5 .ל"כנמ רכשמ 30% רשאל םג םישקבמ ונחנא הפ ,יתליהק ןוחטבל תושרה

 6 םילבקמ ונחנא תומילא אלל ריעה לש בוצקתה תרגסמבש הפ ןייצא ינא

 7 לש תואצוהה יוסיכל לקש ףלא 150 לש לדוג רדס םינפ ןוחטבל דרשמהמ

 8  .והז .תינכותה להנמ לש םג רכשה רתיה ןיב ,רכשה

 9 .הדות .םידגנתמ םיינש ?דגנ ימ ?דעב ימ .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 

 11 9102 רבמצד – םיר"בת .3

 12 הכול ונרשיאש ירחא ,םויה שי דחא ר"בת .ילרוא ,םיר"בת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 .בוט הכול םינפה דרשמב

 14 לש ךס לע יאלקח רפס תיבב תינטרפ תיזיפ תושיגנ 1040 'סמ ר"בת ונל שי .ןכ ח א. ירדן:”רו

 15  .ךוניחה דרשממ לקש ףלא 130

 16  .הלוענ הבישיה .הדות ?דחא הפ ?רשאל רשפא ?תולאש שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 

 18 הבישיה ףוס

 19 

 20 


