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 2 על סדר היום:

 3 .2020 תנשל חותיפ ביצקתו ליגר ביצקת רושיא .1

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

 7 תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא .םלוכל בוט ברע ,םירבח יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ינא .2020 תנשל חותיפו ףטוש ביצקת רושיאל המניין ןמ אלש הצעומה

 9  ?רדסב ,ילרוא ךילא רובענ הז ירחא ,םילימ המכב ליחתא

 10 הלהנהה לש תרזגנ םינבומ הברהב היה 2019 ביצקת ,2019 ,וארת ,הככ 

 11 טעמכ זא ,םיישדוח רובעכו דיקפתל 4.12.19-ב ונסנכנ ונחנא .תמדוקה

 12 םג ךכ רחא דימו 31.1-ב היה הז .האילמב הפ ביצקת ונרבעה ,םיישדוח

 13 ןפואב שממ הככ םכסל םאש ,יוניש לשם יערז ונערז .ונערזו חותיפ ביצקת

 14 יונישה הז םהמ דחא ,2019 תנשב םייגטרטסא םידיע ינש ונל ויה ,ריהמ

 15 לש יונימו ריכזמהו רבזגה ידיקפת תדרפהב ליחתהש הצעומה הנבמ לש

 16 ןוגרא ,ןוגרא יצוח םיכילהתב ךישמה הזו ,יבוק לש ,הצועמה ל"כנמ

 17  .םידבוע 650-כ הנומש

 18 ונלש ביצקתה יכ תושרה תוסנכה תלדגה היה ינשה יגטרטסאה דעיה 

 19 לש לודיגה לש בצקה תא קיבדה אל םיעדוי ונחנא ,םינשה ךרואל

 20 שקיע קבאמ ונלהינ תוסנכהה תלדגה לש הזה העניין בלבו היסולכואה

 21 ,הירסיק התעשייה רוזאמ השדחו תקדוצ תוסנכה תקולחל שוחנו

 22 ינא לבא ונרשבתה רבכ ונחנא הזו ,ופוסבש הירסיק ןרקמ תוסנכהמ

 23 לכל הקולחב לקש יליוןמ 160 הצעומה תפוקל הסנכנ ,ןאכ הז תא תמרוא

 24 ונחנאש המל םה יליוןמ 7-ו ךוניחל םה יליוןמ 5-ש ןפואב יליוןמ 12 הנש

 25 היה זא ,2009 תנשמ דוע רוקמב היהש הממ 4.5 יפ םצעב הזו .ןוכנל רחבנ

 26  .הנשב ןוילימ 2,6 ,2,5 ךרעב

 27 ירוזא לש םודיק םג היה תושרה תוסנכה תלדגהל תפסונה הלועפה 

 28 הזש ייההתעש רוזאל ע"בת לש םודיק :םיצורע השולשב ונלעפ ,הקוסעת
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 1 בוחר ,גיבה ירוחאמש התעשייה רוזאל ע"בת םודיק ,ךשמתמ ןיידע

 2 רוזאל חותיפ תינכות םודיק הז ,הבשומה זכרמל ע"בת םודיק .רהדת

 3 ,רזעי קוח ןוכדעו .תבכרה דילש שחדה התעשייה רוזא ,תונילא הישעת

 4  .הינחל שדח רזע קוחב ונלחתה

 5 .חווט ירצק םיכילהת דצל חווט יכורא םיכילהת הזה רבדה ךותמ זא 

 6 לודג ופאש הזו 2019-ב תיטמרד הרוצב תושרה תוסנכה תלדגהל ונלעפ

 7 .הזה ןחלושב בשויש ימ לכל

 8 .ישיאה הביטחון ול םיארוק ונחנאש המ לע 2019-ב ונמש דחוימ שגד 

 9 .םינפ ןוחטבל דרשמה ,ינוריעה רוטישה תמקה :תחא .תומר 4 ,3-ב ונדבע

 10  .תומילא אלל ריעל ונלש הסינכה הז השנייה

 11 םכסהה םודיק הז יעיברהו .הפיכאו חוקיפל הקלחמה יוביע הז תישילשה 

 12 יישובי הלצהו םורח זכרמל דעוימש חטש לע ,תואירבה דרשמ לומ ונלש

 13 ונחנא תאזה הנשהו תועובש המכ ינפל ךרד ץרפש םסכה ,םהושל ךומסב

 14 הכלה הזה זכרמה תא םיקהל ידכ ןיעקרקמה תאצקה ךילהב זכרתנ

 15  .השעמל

 16 תורושב ויהיו הלצההו םורחה ימרוג לומ םימדקתמ םיכילהת רבכ ונל שי 

 17  .הזה בעניין םג

 18 ונבצה ונחנאש םייזכרמה םידעיהמ דחא ,םינג תבשומל רושקש המ לכב 

 19 ןוילימ 5 ,הוואדי ,לחנה קראפ םודיקל םג םיביצקת ונסייג 2019 ביצקתב

 20 ןג ,םירופיצה ןג הזש תוירוביצ תוניג שולש ונמקהו ,סיפה לעפממ לקש

 21 ללוכ לקש ןוילימ 2-כ דוע הזש יכאלמ 'חרב רתסא תניגו םתור תטמס

 22 .הכול

 23 רשע ירחאש ךוניחל תיגטרטסא בא תינכות לש הנכהב ךרדל ונאצי ךוניחב 

 24 רפס תיבב תושדח תותיכ 6 ונינב .התוא שדחלו ןנערל ןמזה עיגה םינש

 25 אביקע ינב רעונה תעונתל הנבמה תא ונינב .םויס ינפל שממ ונחנא ,תודש

 26 דמוע הנבמ שי .הפי תמאב זה ,תוארל וכלת ,םידיגו רוע םרוק ןכ םג הזש

 27  .הפי שממ

 28 לש םידומעה תמוקב דמולהו דבועה רעונ תעונתל עקרק תאצקה ונרשיא 
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 1 'חרב לקש ןוילימ 2,3-כ ,םישדח םידלי ינג ינש ונמקה ,החוורה ףגא

 2 דוע הז ,רמת 'חרב ךרדל םיאצוי וישכע םישדח םידלי ינג השולש .םרכה

 3 יונביל האשרה ונלביקו .ןוילימ 3 דועה ז ,ןרומ 'חרב םוי ןועמו ןוילימ 3,6

 4 הרק הז לכ .ןוילימ 6,5 הזש יאלקחר פס תיב םוירוטידואלף סונב תותיכ

 5 .בל ונמשש ילב הנשה

 6 לש תינכותה תא םדקל ונכשמה ,ונמדיק םיקיתו םיחרזא לש םוחתבו 

 7 הזה בושיל הואגל שממ אוהש תורודל הליהק לש טקיורפהו ליגב םייח

 8 זכרמ תויהל ךפוה ןכ םג הזש םיסדרפ הונב שדחה ןודעומה תא ונחתפו

 9 צ"החא תועשב םיריעצהו רעונל םגו הקיתוה הליהקל םג ,הפיו המוה

 10  .ברעהו

 11 םירבד לע עיבצהל ,דיגהל םגו םינכ תויהל םג ךירצ לבא ,הברה ונישע זא 

 12 טקיורפה הז וב ונחלצה אל יכהש טקיורפה ייניעב .םהב ונחלצה תוחפש

 13 ורפישל רושקש המ םגו .םיספה לע הלע אל ןיידעש םיה ךרד לש

 14 הז לבא ,28 וק ,4 םיווקב ונעגנ םנמאו דעיכ ונמשש תירוביצה הרובחתה

 15 רבעמ תלשממ לש מהעניין קחל הזו תושעל וניצרש הכפהמה אל דוע

 16 םע הרובחתה דרשמ ללכבו לארשי יביתנ לומ םיישקו תונתשמש תורוגיפו

 17 תא תולעהל החרי זא תוקיטסיגולב םיישק לבא ,ועיגהש םיביצקתה לכ

 18  .היטרקוריב ןומה .םיספה לע םירבדה

 19 תבחרה לש טקיורפה תא לעופל לשמל ונאצוהש דיגהל ךירצ םג תאז םעו 

 20 תויהל םא ,לודגב לבא .םש הינחה תומוקמ לש הלפכה הזש ,תבכרה ןוינח

 21 אל תינתפאש דואמ יתהשהי ונלש חותיפה תינכות ,בלה לע די םע תמאב

 22 חוכ לש תויעב ללגב הברה הז ,ףסכ ללגב אל הזו הלוכ תא שממל ונחלצה

 23 .עגרכ הגיצמ ינאש הזה רבדה רואל םיחקל ונקפה ונחנאו םדא

 24 תושעל םיכירצ ונחנאש יתועמשמ קוזיח םג הז ונקפהש םיחקלה ןיב 

 25 ,באוויר רבכ דחא ,םיזרכמ ינשל םיאצוי ונחנאו הסדנהה ףגאב הנשה

 26 ךירצ םג זה ,והזו .תויתשת תקלחמו רוביצ ינבמ תקלחמ הזש ,אצי דחא

 27 .דיגהל

 28 תא ,תאזה הנשה תאש הזמ םלעתהל רשפא יא תוארנו תוזח לש תומלועב 
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 1 ,ע"פש ארקנש המ לש םוחתב תויעבב ונחתפ ונלש היצנדקה תליחת ,2019

 2 באה תינכות תא ונמייס םגו ךרדל ונאציו ונתוא בייח הזו ריעה ינפ רופיש

 3 ףגא לש שדחמ הינב ,רוזחמה טקיורפ לכ לש תשדוחמ הניחב ,האורבתל

 4 שדח ףגא להנמ ,ונישעש תאזה הרקבה לש by prodact היהש ע"פש

 5  .האורבתו ןוניג :ומוקיש תוקלחמ יתשו סנכנש

 6 בלב דומעי יתניחבמש אשונ הז הנשה ,םיטרפל לולצנ ףכית ,םתא הנשהו 

 7 ,תובוחר טואיטל ןוילימ 2,5 לש ךרעב תפסות ,הדובעה תוינכותו ביצקתה

 8 הזש תודשח תודמע ,באוויר דמועש םזג לש שדח זרכמ ,םזג ,הפשא יוניפ

 9 טוהיר ,תויורידתהו יוניפה ימי לש ךרעמ יוניש ,לקש ןוילימ הזיא דוע

 10 700 לש לדוג רדס ודע הזש ירוביצ ןנויג םע דחיב שדח הנעמ לבקיש בוחר

 11 תא הארנו םג ךרדה תאץ ורפנ ונחנא הזה שבעניין מקווה ינאו לקש ףלא

 12  .רימגל םירחא תוארנו תוזח םע ונמצע

 13 אלש ךרד ,הכורא ךרד ,ךרד רבע שגומ םויהש ביצקתה 2020 ונאוב זא 

 14 הב האג דואמ ינאש הנדסב הליחתה איה .תונורחאה םינשב הפ התשענ

 15 תא ונפקית הבש הנדס ונכרע .םידבוע 45 ,הצעומה ידבוע םע ישיא ןפואב

 16 תינכות ידכל שבתגה והכול תומישמו םידעי ,לעה תורטמ ,הצעומה ןוזח

 17 חטבו ,המרד הז ,ץוחה לא הפהמ אל הזו ביצקת תרשוקמ הדובע

 18 םע לסקא תואלבט לע תואלבט רמוא הז ,העניין תא םיניבמ הפ םיבשויה

 19 לכונ ונחנאש הככ ,עוציב רחא בקעמו ז"ול יארחא ,תומישמ לש הרדגה

 20 ךות םג ןקתלו ונישע אל המ ,ונישע המ וןתנ עגר לכב ונמצע תא דודמל

 21 .הלודג הואגו הלודגה ורשב תאזו ,העונת ידכ

 22 תבילבו זכרמב דמוע בשותל תורישהשכ הצעומה תא ליבונ ונחנא הנשה 

 23 השולש לבא בושח שהכול ןבומכ ,םימוחת השולשב זכרתנ ונחנא .העשייה

 24  .ףגאה תמקה ,תוזחהו תוארנה ,ע"פשה הז דחא ,םייזכרמ םימוחת

 25 .תיזיפה םג רקיעבו לבא תיגוגדפה המרב םג .ךוניחה הז ינשה רבדה 

 26 חותיפה תינכות הסדנהבו .ךוניחה ינבמ לש רקסל וישכע םיסנכנ ונחנאו

 27 לכל טעמ דוע לולצנ ונחנא .ףגאה הנבמ יונישו ךשמהב גיצנ ונחנאש

 28 םישל תבייח ינאש הזה ביצהתק לש םיטייל ייהה ןאכ לבא םיטרפה
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 1 .םירבדה חתפב

 2 ,הפ היה אלש ירוטוטטס ףוג הז ,הצעומב השדח שכר תדיחי לש המקה 

 3 לש הטילק .הנשה ותוא םיקנ ונחנאו םייק היה אלש ירוטוטטס ףוג טושפ

 4 יתמשש הלודגה הרטמה תאזו ילש יבייבה הז ריכמש ימש ,ןקתב תועייס

 5 ףכית ,שולש דע ספאמ ךרה ליגל השדח תפטעמ תינכות .הזה ענייןב יל

 6  .הז לע רבדנ

 7 תרסח ביצקת תפסות .תוכימתה ףקיה תלדגה ,תוגלמה ףקיה תלדגה 

 8 תוניג .שדח תוחפשמ זכרמ תמקה ,תידוסי לעה ךוניחה תכרעמל םידקת

 9 ונחנאש ומכ תוירוביצ תוניג ,תוניגה קר אל הזש תושדח תוירוביצ

 10  .םיבלכ תוניג לע םגו השגנה לע םג שגד הברה םישנ ונחנא ,םיריכמ

 11 ,בושיל תוסינכה בוציע .םישדח טרקנואפו קראפטקס לש המקהו ןונכת 

 12 תודסומ יוניבו בושיל הסינכ ומכ תוארנ אל ןהש םויה תוסינכ שמח ונל שי

 13  .בורקב שממ ךוניחה דרשממ תורושב עמשנש מקווה ינאש ךוניח

 14 תמאבו הלודג הדות דיגהל הצור ינא ,ילרוא ,ךילא םירבוע ונחנאש ינפל 

 15 םימי ,תועש ןומה לבא יתרפס אל ,תועש ןומה ןומה הפ ועקשוה ,בלה לכמ

 16 ליבומש ימו ,הירא ךלו ילרוא ךל הבר הדות דיגלה הצרו ינא זא .תולילו

 17 ילהנמ לכלו תיקנע הדות ,הצעומה ל"כנמ יבוקל גם ,הזה ךרעמה לכ תא

 18 דיגהל תגאוד ינא דימתש ילש יוניללו םידבועהו הפ םיבשויש םיפגאה

 19  .ןומה ונל הרזעש ינשו ךל םג הדות

 20 ימת ,הפ ונל שי זא ,םישדח םיפגא ילהנמ םג ונל וסנכנ דיגהל םג הצור ינא 

 21 ףגאל סנכנ ידוא ,שונא יבאשממ ןח ,םיריכמ םתא הנליא תא ,הפ תבשוי

 22 הז סנכנ ידואש דע ע"פש ףגא תא קיזחהש ימ לבא ,םימי 10 ינפל ע"פש

 23  .הדות ןומה העיגמ םכל םגו תילגיסו הפ בשויש ץרפ םייח

 24 (םייפכ תואיחמ)

 25 ,ךילא תרבוע ינא תאז תיגיגח באווירה זא .והז .בושחמהמ יחצו יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ירבחל ,םינגסל ,ימוקמ אלממל הדות ןומה ןומה דיגהל הצור ינא .ילרוא

 27 תודמוע לבא ,םויה הפ םיבשויו נחנא, הדובע ונישע תמאב ,הלהנהה

 28 .םיפקיה ניימ לכב ,םימורופ ינימ לכב תויבשיו תועש ןומה הז ירוחאמ
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 1  ה.לודג הדות .בשוח שממ שממא והש זהה דחביהל עה בר הדותת מאב

 2 ןעמל השוע איהש תולילו םימי הדובעה לכ לע הצעומה שארל הבר הדות דובר:

 3 .הבר הדות .םיבשותה

 4 (םייפכ תואיחמ)

 5 סנכא ינאש ינפל .תגצמה תא גיצהל לק רתוי יל היהי ,הפ בשא טושפ ינא ח א. ירדן:”רו

 6 ,תצק ריבסתש הרצק תגצמ יתנכה ינא זא םירפסמה לכ םע רפסה ךותל

 7 ול היהי ריכמ אלש ימש הככ ולש תויוז ינימ לכמ ביצקתה תא הריבסמ

 8  .לק רתוי

 9 ףלא 45-כ םיררוגתמ תושרבש םיעדוי םלוכ יאדווב ,רוכרכ הנח סדרפ 

 10 שי .םנוד ףלא 24 לש חטש לע ערתשמ בושיהו בא יתב ףלא 16 ,םיבשות

 11 רפס יתב ,תוביטח 4 ,םיידוסי רפס יתב 14 ,םידלי ינג 78 בושיב ונל

 12 .ךוניחה תכרעמ לכב הכול ךסב םידימלת ףלא 11-כ ונל שיו םיינוכית

 13 אוה 1-שכ ,הובג דדמ הזש 7 לע דמוע בושיה לש ימונוקא ויצוסה דדמה 

 14 םיביצקתל עבוק םצעב אוה הזה דדמה .רתויב הובגה אוה 10-ו ךומנה

 15 לככ זא .קנעמה תא עבוק םג אוה ,החוורה ,ךוניחה דרשממ םילבקתמש

 16 הכירצ הלאה םיביצקתה דצב ונלש תופתתשהה ךס זא הלוע דדמהש

 17  .רתוי הלודג תויהל

 18 אוה הנונראה לש בויחה ,ומצע ביצקתה לש הינבב תוארל םליוכי םצעב 

 19 ראשהו םיקסעמ אוה בויחה ללכמ זוחא 27-ש תאזכ הרוצב יונב

 20 לשמל ,ריהזמ אל אוה םצעב בצמהש רמוא הזה דדמה רשאכ .םירוגממ

 21 זוחא 40-ו םיקסעמ זוחא 60 ,ךופה אוה בצמה ונלש הנכשה איהש הרדחב

 22 השקמ איה םנוד ףלא 24 לע בושיה לש תיפרגואיגה הסירפה .םירוגממ

 23 .האלה ןכו הפשאהו םזגה ףוסיא ,בשותל םיתורישה ןתמ לע דואמ

 24 םישיבכה .םילבוקמה םינקתה לומ תויתשתה תמרב םיירוטסיה םירעפ 

 25 רבד הז ,תמאב .םינשי דואמ בויבהו תרנצה לש תויתשתהו הנח סדרפב

 26  .תבחרנ שממ הקוזחת ךירצמש

 27 ךסה ךותמ הנשב לקש ןוילימ 12 לש ךסב תיביצקת היסנפ לש םימולשת 

 28 .שדח ינוגרא הנבמ לש המלשה לש ךילהתב הצעומה ,ביצקתהל ש הכול
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 1 .הצעומה לשם יכרצל ינוגראה הנבמה לש המקה לש ךילהתב ונחנא

 2  .תרגתאמו הבחר תינכות איה הילע הרביד רגהש ומכ חותיפה תינכות

 3 לש ינושארה בויחה ךס .םצעב היונב איה ךיא הנונראה לע תצק רבדא ינא 

 4 םיחטשה לש סיסבה .לקש ןוילימ 119 לע דומעי 2020 תנשב הנונראה

 5 2.57 לש ךסב תמדוק הנשמ ומדוק הנונראה יפירעת ,20 ראוני אוה בויחל

 6 החקלנ ,הנונרא תוחנה ןדמוא ותחפוה  .קוחה תוארוהל םאתהב זוחא

 7 ןדמואה .תודדימ ישרפהו םדירשמ ,רחסמ ,םירוגמ ילדגמ תיזחת ןובשחב

 8 ונדמע 2019-בו זוחא 92.5 ,זוחא 92 אוה ןובשחב חקלנש הינבה לש רועיש

 9 ךותב 5.2 לש ךס לע דמוע רוגיפב תובוחמ היבגל יפצ .91.5 לש רועיש לע

 10 םדוקמ ונרבידש ומכ .הנונראה לש ונלש הגועה תאז .הנונראה לש בושיחה

 11 ,םיזוחא 26 הכאלמו םידרשמ .םירוגממ לקש ןוילימ 84 םיזוחא 71

 12  .םיזוחא 2 םיקנב

 13 40ו נרמא זא ?ףסכה עיגמ היפאמ ,ביצקתה לש ןומימה תורוקמ םצעב 

 14 זוחא 11 החוור ,ךוניחה דרשממ זוחא 22 דוע ונל שיו הנונראמ אוה זוחא

 15 שי .זוחא 12-כל ע דמוע תוימצע ,תוימצע ונל שים ג םיואר םתאש ומכו

 16 תא הארנ ףכיתש תרואח תוימצעו החוור תוימצעו ךוניח תוימצע ונל

 17  .ןהלש טוריפה

 18 םינשה ךרואל ןוזיאה קנעמב יונישה תא הארמ הזה ףרגה .ןוזיא קנעמה 

 19 קנעמה םויהו לקש ןוילימ 10-כ לע דמע קנעמה 2016-ב םצעב .2016-2020

 20-ה לע ךמסמ ונלביק .םינתומ ןוילימ 2 וכותמ ,םילקש ןוילימ 4-כ לע דמוע

 21  .םתיא המ עדנ הלשממ היהתש םיפסונה ןוילימ 2 לע ,ןוילימ 2

 22 ?הדיריה המל כהן:-מ. עמר

 23 ?הדיריה המל .תמדוקה הנשל סחיב הדירי שי ח א. ירדן:”רו

 24 .ןכ הן:כ-מרמ. ע

 25 ונלש תוימצעה הכול ךסב זא .ימונוקא ויצוסה דדמב העלייה ללגב הז ח א. ירדן:”רו

 26 םכותמ ,ןוילימ 28 .החילס ,ןוילימ 28 .זוחא 28 לע םידמוע ביצקתה ךותב

 27 ךוניח תוימצע .ךוניח תוימצע הז המ ריבסנ .ךוניח תוימצעמ הז זוחא 15

 28 ,םינורהצב תופתתשה ,םידליל תונטייקב יםרוה לש תופתתשה םצעב הז
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 1 יתבב םירוה תופתתשה ,ךרה ליגל זכרמב לופיטב םילוח תופוק תופתתשה

 2  .האלה ןכו ץוח ידימלת לש תורגא ,תוישיא תונואת חוביט ,ץיקה לש רפס

 3 ,ותוא לידגהל םיצור ונייה ןכש הגועב קלחה םצעב הז תוימצעה יתר 

 4 ,לקש ןוילימ 2-כ הצעומה לש םיסכנ לש הרכשה תוימצעה רתי לשמל

 5 רימטמ רזחה .םיקסע יושיר ,הדעומ תוסנכה ,הינב תורגא לש תוסנכה

 6 .ןוילימ 23 הכול ךס ,םישוע ונחנאש רוזחמה ללגב הז םצעבש

 7 .ןוזיא קנעמו החוור ,ךוניח ,םידרשמ לש תופתתשהמ יונב דוע ביצקתה 

 8 זוחא 4 לע דמוע םצעבו נלש ןוזיא קנעמהש םיאור םעפ דוע ונחנא זא

 9 החוורו ךוניח ידרשמ לש םירזחהו זוחא 4 וא ןוילימ 4 ,הכול ךס ךותמ

 10  .םידרשמה תופתתשה הכול ךס ךותמ בורה הז םצעב

 11 אוה לוחכהו תלכתה יצחה ,הגועה תא םיאור םתא םצעב .בשותל תורישה 

 12 םיילפיצינומה םיתורישהו ךוניחל ךלוה תורישהמ תיצחמ ,יצחמ רתוי

 13 .תוחנה זוחא 5 הפ שי הפ מעניין והשמ דועו .החוורל זוחא 15 .בשותל

 14 .זוחא 2 חוקיפו ןוחטב ,ביצקתה ללכמ זוחא 4 הז היסנפ

 15 .ךכ רחא גיצי אוהש הירא לש חותיפה תינכות לע תצק הגוע הזיא הפ שי 

 16 ךותמ זוחא 26 .לקש ןוילימ 18 חותיפה תינכות לש 2020 תנשב עוציב היה

 17 םישיבכ .רוביצ ינבמו ךוניח תודסומל ,הרביד רגהש ומכ ,הנבומ הזה דעיה

 18 4 םימו בויב תויתשת חותיפ ,םיזוחא 8 םיפ"צש חותיפ ,םיזוחא 16

 19 הפ םיאור ונחנאש המ .םיזוחא 10-כ םימו בויב תויתשת ,החליס .םיזוחא

 20  .תונוכש חותיפ ,תויתשת חותיפ לעו ךוניחה לע דמוע םג חותיפה בורש

 21 לכ ךותב הצעומה לש תופתתשה וטנה תא םצעב הארמ תאזה הלבטה 

 22 .ילאמשה דצה הז וטנהו תוסנכהה רוטו תואצוהה רוט הפ לשמל .ןרק

 23 קלש ןוילימ 40ל ש תואצהוו נל שי םצעב םיילפיצינומה םיתורישה וישכע

 24 םיתורישב העיקשמ הצעומהש םצעב וטנהו ןוילימ 4-כ לש תוסנכהו

 25 ןוילימ 97 ,ךוניחב רבד ותוא .החילס ,ןוילימ 34 .זוחא 34 םיילפיצינומה

 26  .ןוילימ 32 וטנ העקשה הכול ךסב .ןוילימ 64 תוסנכה .תואצוה

 27 ביצקתה םצעב הרושב הזיא ?הזה ביצקתב יונישה ירקיע םה המ םצעב 

 28 רגהש ומכ לועית תוינלבק תודובע םיאור ונחנאש ומכ זא ?איבמ הזה



  04-8666313י,  חברת איגמ                                                  (2/20) 20 ין מס'נימה מן לאשעצה ת מוישיב

 10  23.01.2020 םוימ                                                                                                                                       

 1  .2019 ביצקת תמועל לקש ןוילימ 2,5 לש הלדגה הפ שי הרביד

 2 ,הצעומה לש ביצקתב ךרדה לכ ךרואל היה אלש רבד ,םייכוניח םיטקיורפ 

 3 םידלי ינגב םגו רפס יתב םג םהש םיטקיורפ ,םיארוק תולוקב תופתתשה

 4 .לקש ףלא 400 לש ביצקת םג םיפסונ םיעוריאל .םילקש ןוילימ ונפסוה

 5 ליגל ,שולש דע ספא ליגמ תינכות וז .םילקש ףלא 183 תוינוריע תוירפסל

 6 הנעמ תתל ידכ הפ הייתה אל איה ,םצעב השדח איהש תינכות וז ,ךרה

 7  .ושיכע דע הפ היה אלש שולש דע ספא לש םיאליגל

 8 לש הכול ךסה ךותמ .תולועפו רכשב םיקלוחמ םצעב םימולשתה הכול ךס 

 9 זוחא 35 הזש לקש ןוילימ 91 אוה רכשהש םיאור ונחנא ביצקתה

 10  .יטטס אל אוה רכשה .זוחא 40 הז לבוקמש המ ללכ ךרדב .ביצקתהמ

 11 (עקרב תואירק)

 12 ירבחל ירבד השקבב ,ילרוא .להקהמ תורעה אל תשקבמ ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .האילמה

 14  ,רכשה הכול ךסב ח א. ירדן:”רו

 15 םילוכי םתא עדימ והשזיא םיצור םתא םא ,םיצורש םיבשות יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .עגרכ אל .עגרכ אל ,הלאש לכ לואשל ילרואל ךכ רחא תשגל

 17 אוה ,2019 לומ לא הנתשה אל ביצקתה ךותמ רכשה זוחא ,ראשנ רכשה ירדן: א.ח ”רו

 18 האור התא ?םצעב הלע רכשה ךיא וישכע יתאו תלאששכ .ךומנ ןיידע

 19 .תזמר התאש ומכ אל הז .לודיגה בור הז ךוניח רכשש

 20 ןומירו יטרקומד ;ןוכית רפס יתב ,םיליחתמש רפס יתב ינש םג ,ילרוא א. סיני:

 21 לש תורוכשמהו תושרה לש םייתכלממ רפס יתב תויהל םיכפוה םצעבש

 22  .בוט הזו תושרה ךרד םירבוע םירומה

 23  .ןכ ח א. ירדן:”רו

 24  .שנייה קר ?תושרל רבוע הז המל א. מעודה:

 25 .םירפא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ןממל ךירצ ינא המל .יל רורב אל והשמ הפ עמוש ינא ,תעדל הצור ינא א. מעודה:

 27 ?ךוניחה דרשמ אלו 'וכו םירומ

 28 .התומע ךרד אלו ךכרד רבוע הז לבא ,הרקמ לכב ןמממ ךוניחה דרשמ א. סיני:
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 1 .וברי ןכ ,םירפא ,בוט הז .בוט הז .ןמממ ךוניחה דרשמ

 2 ביצקתב ךוניחה תוסנכהו תואצוהב יונישה תא םצעב ראתמ הזה ףרגה ח א. ירדן:”רו

 3 הדומעה ,האצוהה הז הלוחכה הדומעה רשאכ ,2020 תנש דע 2015 תנשמ

 4  .וטנה תא ראתמ בוהצה ףרגהו הסנכה הז תלכתה

 5 ומכ ךוניחב העקשה וטנ םויה ,הלעוה מוקעה ךרואל הז תא םיאור ונחנא 

 6 העקשה םבעצש הירסיק ןרק לש האצוה הז .ןוילימ 33-כ אוה ונרבידש

 7 5,2-ל התלע איה ןוילימ 2,6-מ ,הלפכוה 2020 תנשב הירסיק ןרקמ ךוניחב

 8 ץוחמ םהו ךוניחב םישוע ונחנאש תולועפל ש םיביצקתה ז ,ןוילימ

 9 דוע ללוכ אל םג הזו .ביצקתה רפס ךותב םתוא יםאור אלו נחנא ,ביצקתל

 10 2018 םינשה רובע הירסיק ןרקמ 2019 ףוסב וגשוהש םיפסכ לש ןוילימ 4

 11 לא, הלוגד משה מרושב תאז .ךוניחה םוחתל ודעוי םגש ןוילימ 4 .2019-ו

 12 .םפיסונ ןוילימ 10 דעוע יקהשל יםכלוה ךנויחבש םעפ אףה כז רבד ההי

 13  .הזכ רבד יהה ת שלאמאב

 14 15 הצעומה תבישיב ונרשיאש תוולמ רזחה םג בצקותמ נולש ביצקתב 

 15 ונל רשוא ונחנא ,האוולהה תא םצעב ונחקלש תורמל ,לקש ןוילימ

 16 .םיפסונ ןוילימ 7 לש רושיאה דעותמו ןוילימ 8 לש האוולה םייתניב

 17 אל ונחנא הכול ךסבש םיאור ונחנא האוולהה תא ונחקל ונחנאש תורמל

 18 םיזוחא 20-ב םידרוי ונחנא הכול ךסבו תוולמה ירזחהל ע םיסימעמ

 19   .2019ת נש תמועל תוולמה בפירעון

 20 םירומא ונחנאש בוטה תורישה תא בשותל תתל ידכ .ןורחאה ףקשל ונעגה 

 21ת א לדיגהל םצעב םיבייח ונחנא ,םירומא ונחנא ,תתל םיצורו ול תתל

 22 לידגהל ידכ תובורקה םינשל םיאור ונחנאש םידעיהו תוסנכהה רוקמ

 23 לש יוצימ ,רזע יקוח תקיקחב תויהל בייח הז תורוקמה תא ליפכהלו

 24 יקנעמ םודיק ,תודידמו יםסכנ ירקס תקמעה ,הנונראה בויח לאיצנטפו

 25 ןיבו םיירוזא הלועפ יפותיש ,הקוסעת ירוזא םודיקלם יידועי חותיפ

 26 םויה הז אתים שעו נוחנאש םיארקו תולוקמ תוסנכה תלדהג ,םיירזגמ

 27 תומורתל ןרק לש מהקה י"ע תומורתל ש סויג .רתוי זהת א תושלע לבא

 28  .הוז .הצעומה יסכנ תחבשהו
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 1 ונחנא ,םירבח .ףטושה ביצקתהמ ןוידהת א ליחתנ ונחנא .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ילאור ,השקבב תולאש ול ששי ימ .ףטושה ביצקתהמ ןוידה תא ליחתנ

 3 .רפסה תא שי םלוכל .הנעת

 4 ינא ,ילרוא ,הז לע תינע רבכש יכול להיות .ןושארה דומעהמ ליחתא ינא כהן:-מ. עמר

 5 2020 לש ביצקתהש םירמוא םתא םייללכה םילובקתה .ןיבהל הצור קר

 6 הז הז ךותמ ןוילימ 4,5 .תמדוק הנש לש ביצקתה תמועל ןוילימ 5-ב לדגי

 7 המ הז ?תמדוק הנשמ ונילעהש הלאה זוחאה 2 ללגב הז .הנונראה םצעב

 8 ?ןוילימ 4.5 דוע איביש

 9 רתוי אוה בויחה .םילדג םיסכנה ,יטטס אל אוה הנונראה בויח ירה .אל ח א. ירדן:”רו

 10  .2019 לש ינושארהחיוב המ לודג

 11  ?ןוילימ 4,5-ב היהי הזש החנהה הפיאמ זא כהן:-מ. עמר

 12 92 ,זוחא תא ונחקל .תוחנהה תא ונתחפה ,ינושארה בויחה תא ונחקל ח א. ירדן:”רו

 13   .היבגה זוחא .אציש המ הזו זוחא

 14 תודוהל הצור ינא 'א ,31.12-ה ירחא ונחנאש ןוויכמ לואשל הצור ינא י. חכימי:

 15 אלב בשחתה אל דואמ ירבחו .הבר הדות תמאב ,תובשחתהה לע םלוכל

 16 ךירצש תרעה הרבעש םעפ יכ ךילא הנופ ינאו השקב הזיאל וליפא תונעל

 17  ,סמונמ הזש בשוח ינא .סמונמ רתויו ירבח רתוי תויהל

 18 )מדברים ביחד(

 19 הצעומה שארל ,הצעומה ירבח לכל יתינפ ינא .הבר הדות הרקמ לכב לבא י. חכימי:

 20 ,תונעל לבא ,אל דיגהל םג רשפא .הבישיה תא תוחדל השקבב לכ םדוק

 21  .שרדנה םומינימהה ז .יטרקומדה ךילהה תא דבכל ,סחייתהל

 22 תא תעדל םירומא ונחנא 31.12.19-ה ירחא ונחנאש ןוויכמ ,העניין םצעל 

 23 ?םוכסה המ זא .הנונראמ וניבגש קיודמה םוכסה

 24 .לקש ףלא 200-ב רתוי וליפא אוה ,המוד דואמ דואמ אוה קיודמה םוכסה ח א. ירדן:”רו

 25 ,ךל הארא ינא ,דרשמל ילא ןמזומ התא

 26  .ןוילימ 102 רפסב םושר אוה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .ביצקתה הז ,אל י. חכימי:

 28 .רתוי לקש ףלא 200 יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 .ביצקתה הז י. חכימי:

 2 .רתוי לקש ףלא 200 יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 דעי אוה ביצקתה ךותב הז לע ססבתהלו םילקש ןוילימ 5 ףיסוהל ייניעב י. חכימי:

 4 .וב דומעל ןתינ יתלבש

 5 לכ תא השוע איה ,היבג תרבח ונל שי .ותוא יתאצמה ינאש דעי אל הז ,אל ירדן:ח א. ”רו

 6 .ידבל ותאו יתבשיחי נאש והשמ אל הז .םיצעוי לש דעי הז ,חטשה תודובע

 7 אל הז .ונצעייתה ,הז ותואל העיגמ יתייה ותוא תבשחמ יתייה םא םגו

 8 .יארחא אל אוהש והשמ

 9 ,הפי איה תוצעייתהה י. חכימי:

 10-ב היה המ ?רכוז התא ,2018 לומ לודיגה היה המ תוארל םג לוכי התא רדן:ח א. י”רו

 11  ?הנונראה לש ביצקתה 2018

 12 ?2018-ב י. חכימי:

 13 .הרוחא םינש עבש לע רשי סחיב הז הז תא ונחבת םא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  .רתוי הז םיזוחא תניחבמ .רתוי הז ,אל י. חכימי:

 15 ?המכב המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 16 והשמ הפ השענ אל ונחנא ,ירשפא יתלב אוהש והשמ אל הזש תרמוא ינא ח א. ירדן:”רו

 17  .וב דומעל לכונ אלש דעי הפ םושרנ אל .יארחא אל

 18 הנשמ אל הז .יארחא אל הז .הרבעש הנשמ רתוי זוחא הז 92.5-ב דומעל י. חכימי:

 19 .טילחה ימ

 20 לכ תמאב םה ,הפ ןויסינ קיפסמ םהל שי ,היבגה תרבח לש הצלמה תאז ח א. ירדן:”רו

 21 ,חטשה תרכה יפל םהלש הצלמהה תאז .הנש לכ תוחפל זוחאב ולע הנש

 22 .םינש הברה הפ םידבוע םה

 23 .ןידה תא תתל ךרטצנ ונחנא לבא ,הפי הז הצלמה י. חכימי:

 24 הנשה סלכאתהש ירובת לשמל .היבגל החמומ תויהל ךירצ אל לבא ,ינוי א. סיני:

 25  .הנשב הנונרא םילקש יפלא תואמ סינכמ הז

 26 .2019-ב רבכ היה הז י. חכימי:

 27  ,אוהש לודיג לע רבדמ התא .אמגודכ 2020 לע ךתיא רבדמ ינא ,אל א. סיני:

 28 .2019-ב הז ירובת לש לודיגה י. חכימי:
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 1  .אמגודל המש םירוגמה לכ ,2020-ב סלכאתה וקלח ,אל א. סיני:

 2 ,אלש םירוגמה תא תחקל לוכי אל התא .2020-ב וסלכאתה אל םירוגמה י. חכימי:

 3 םתוא תחקל רשפא יא ,2020-ב וסלכואי אל םה ירובת לש םגורימה

 4 .רסוח לע הארמ רבכ הזו םהב דומענ אל ונחנא םילקש ןוילימ 5 .ןובשחב

 5 תייה םא .תמדוק הנש לש ביצקתהמ רתוי לקש ףלא 200 קר ךל היה ח א. ירדן:”רו

 6  ,הניבמ יתייה ןוילימ 3 היה יל רמוא

 7 .היבגה דעיב דומענש רקיעה ,רתוי לקש היה םא םג ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 8 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 9 ירחא הנש היציזופואב יתבשי ינאשכ םג .היבגה דעיב הפ ודמע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 יתבשי ינאו ,רקבל שיו רקבל שיש תרמוא קר ינא .היבגה דעיב ודמע הנש

 11 דעבי דהמע אל תורבזגהש תחא הנש היה אל .יתרקיבו ךלש אסיכב

 12 .הדבועכ תרמוא קר .היבגה

 13 .זוחא 92 לש תחא הנש היה אל םג לבא י. חכימי:

 14 .זוחא 1.5-ב ונלדגה הרבעש הנש דובר:

 15 .היבגב זוחא 92.5-ב ונייה אל ןיידע לבא י. חכימי:

 16 ?האלה םדקתהל רשפאש וא הלאש הפ שי .רדסב ,בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  ?הנתומ םירעפ םוצמצל ןרק הז המ .ןכ כהן:-מ. עמר

 18 זא ,ונלש הנידמל ביצקת ןיאו הלשממ ונל ןיא ןיידעש ללגב יתרבסהש ומכ ח א. ירדן:”רו

 19  ,ךמתסהל םילוכי אל ונחנא ןיידעש םיקנעמ שי

 20 )מדברים ביחד(

 21 הסנכהה תא לבקנש ןמזב קר .תונתומ תואצוה םג ביצקתה ךותב םלומ ח א. ירדן:”רו

 22  .תינתומה האצוהה תא עצבנ ונחנא תינתומה

 23 ונחנא ,3 דומעב ןיידע ינא ,לקש ףלא 800-ב הירסיק ןרקמ תוסנכהב י. חכימי:

 24  .הז לש האצוהה הפיא ,הז תא םיאור אל ונחנא ,הסנכהה תא םיאור

 25 12 ידכב הירסיק ןרקמ תוסנכהה תא הלידגהש ,תוסנכהה לע הרביד רגה ח א. ירדן:”רו

 26-ה ,ס"נתמהמ אצוי הזש ךוניחל םיכלוה ןוילימ 5 םכותמ .הנש לכ ןוילימ

 27 ךותב אל הז ,ס"נתמהמ הז םיקוריה לש ףקשב יתיארהש ןוילימ 5

 28 ונחנא הלאה ןוילימ 7 ,6-ה ךותמ .ביצקתה ךותב ןכ אוה ראשהו ביצקתה



  04-8666313י,  חברת איגמ                                                  (2/20) 20 ין מס'נימה מן לאשעצה ת מוישיב

 15  23.01.2020 םוימ                                                                                                                                       

 1 .חותיפל ונראשה ראשה לכו ליגרה ביצקתל לקש ףלא 800 ונחקל

 2 ,רבמטפס לש ןזאמב לבא ,טועפ םוכס הז םנמא ,יבגל .5 דומעל רבוע ינא י. חכימי:

 3  .םינגסו הצעומ שארב ןזואמ אל אוה ,ןיאש וניאר 2019 רבמטפס-ראוני

 4 םכסהה ךותמ ,השפוח ימי לש םימוכס ינימ לכ וניאר שרפ דדלאש ללגב ח א. ירדן:”רו

 5 הז .דדלא לש שרפהה ללגב הז היהש ןטקה שרפהה תא רציש המ זא .ולש

 6  .םלושש והשמ אל

 7 .הצעומה תבישיב תרחא הרוצב יל תינע י. חכימי:

 8 .הז תא קודבא ינאש יתרמאש ?המש ח א. ירדן:”רו

 9  .ןזואמ היהי הזש תרמא תרמא י. חכימי:

 10 )מדברים ביחד(

 11 תוארהל הלוכי ינא .ןטק רתוי היהי רעפה הנשה ףוסב ,הנשה ףוסב לבא ח א. ירדן:”רו

 12 .הנש ףוסב 20 לש רעפ היהי זא והשמו 20 היה ,רעפה הנשה ףוסב ,ךל

 13 .ןזואמ אל הז ,ןזואמ היהי הזש תרמאו 20 היה הז י. חכימי:

 14 .ןזומא אל הזש יכול להיות .ןזואמ אל הז ח א. ירדן:”רו

 15 .ןזואמ אל וא ןזואמ הזש יכול להיות י. חכימי:

 16 .ןזואמ היהי אל הזש יכול להיות ח א. ירדן:”רו

 17 ינא .םירפסמל תביוחמ תא .םירפסמל תביוחמ תא ,ח"ור תא ,ילרוא י. חכימי:

 18  .ךתוא דבכמ

 19 .עוציבה לע אל ,ביצקתה לע וישכע םירבדמ ונחנאו ח א. ירדן:”רו

 20  .םג עוציבל תוכלשה הז י. חכימי:

 21 .יקוא ח א. ירדן:”רו

 22  .עוציבל תוכלשה הז י. חכימי:

 23 .האלה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .תונלבס תצק ?האלה הז המ י. חכימי:

 25  .הבושת תלביק .האלה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .הבושת אל תאז .הבושת יתלביק אל י. חכימי:

 27 הזיא שי ןוילימ 1,7 ךותבש םימעפל אצויו יתבצקת ינא אל 18 ביצקת תא ח א. ירדן:”רו

 28 אל ןיידע .הגירח אוהש רעפ בשחנ אל הז .םילקש ףלא 20 לש הזוזת
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 1 ?תושעל המ .השפוח ימי ול תתל ילב הצעומ שאר ררחשל י אפשרא .בשחנ

 2 אל הזו ןזואמ היהי אוהש תרמא תא .תרחא איה ילש הנעטה ,ילרוא י. חכימי:

 3 .ןזואמ

 4  .הז תא קודבל הכירצ ינאש ךל יתרמא ,הלאשה לע ךל יתינע ינאו ח א. ירדן:”רו

 5 .הטלקהה תא עומשל רשפא .אל י. חכימי:

 6 ?תושעל המ .דדלא לש םישרפההמ הזש יתיאר יתקדבשכו ח א. ירדן:”רו

 7 ונחנא .הריד רכשמ תוסנכה ,2020-ב הרידה רכש תא ןאכ שי 7 דומע י. חכימי:

 8 ,המכ תעדל הצור יתייה הפ םג 'א .לקש ףלא 200-ב םילועו נחנאש םיאור

 9 היבגה הייתה המכו םילדג ונחנא ךיא ,ןוילימ 1,8 היה 2019 לש ביצקתב

 10 ?2019-ב

 11 לכ יכ םילקש ןוילימ 2 ונבצקת 2020-לו עוציבל הווש היה ביצקתה 2019 ח א. ירדן:”רו

 12 לדג בויחהו  קוידבו םישדחתמ םינש שמח לכ םה ,תוריכשה לש םיזוחה

 13 .םילקש ןוילימ 2-ל

 14 אצמנ ינא .ונלש םיסכנה לע םיזרכמ יתיאר אל ינא םיזרכמ בוועדת ינא י. חכימי:

 15  .םיזרכמ תדעבו אצמנ ינא .ילרוא ,םיזרכמ תדעבו

 16 .עברא תוחפל הנשה ונל היה א. סיני:

 17 לא .רבד ותוא םליש תחא תונח ,רבד ותוא המלישש תחא תונח ונל היה :י. חכימי

 18 .אל יל דיגת

 19  .2020 לע םירבדמ ,יניס א. מעודה:

 20  ,4 ,3 הזיא היה 19-ב .19 לע רבדמ אוה א. סיני:

 21 )מדברים ביחד(

 22 .רכשומ םעפ ףא היה אל ,שדח סכנ רוכרכב רכזו התא םא ונרכשה ,ינוי א. סיני:

 23 שדח סכנ רוכרכב םויה םש שי המ עדוי אל ינא ,רכוז התא םא ,הנופ אוה

 24  .אמגודכ

 25 ?לקש ףלא 200 ונל ןתונ הז י. חכימי:

 26  ,םיינש הפ ונרכשה א. סיני:

 27 .לוונטיר אל הז .עוציב לע ןוידל םיסנכנ םתא א. פרץ:

 28  .םיסכנ לע לאוש אוה א. סיני:
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 1 םתאו םכל תפכא אל םא ,ביצקת םירשאמ ונחנא .תוירחא םש גי ,ירוא י. חכימי:

 2 ,הלהנהב ןויד םישוע אלו תיטמוטוא םירשאמ

 3 שי המ תעדל ליבשב תועש קיפסמ הזה ביצקתב יתעקשה יל ןימאת ,אל א. פרץ:

 4 .הרוש לכ ךותב

 5 .לפונ הכול תוסנכהב חוטב תויהל לוכי אל התא םא לבא י. חכימי:

 6  .רדסב א. פרץ:

 7 .לפונ הכול י. חכימי:

 8 ונחנא .רכשוה אל המ ,רכשוה המ עוציב לע וישכע רבדמ התא וישכע .ןוכנ א. פרץ:

 9 .2020 ביצקת לע םירבדמ

 10 ,רמא דעיבאו הלעמ התא ךיא הלאשה תא לאוש ינא זא י. חכימי:

 11 ףלא 200-ב תוריכשמ תוסנכהה הנלדגת 2020-בש ילרוא לש תיזחתה זא א. פרץ:

 12 לבא ,ןבומכך כ רחא זה תא חיכוהל הכירצ איה ?היעבה הפ הפיא .לקש

 13  .הנשה תליחתב וישכע ונחנא

 14 ונל היהש לא זוכר ינאש יתרמא ינאו םימייתסמ םיזוחהש תרמוא איה י. חכימי:

 15 ,םיזרכמ תדעבו

 16 .הליחתה קר הנשה לבא א. פרץ:

 17  ,היה אל 2019-ב י. חכימי:

 18 .2019 לע רבדמ התא ק. אלון:

 19 ?זרכמ היהי יתמ .2020 וישכע י. חכימי:

 20 ,עיגהל םירומאו םיזוחה ומייתסהש תויונח רפסמ שי ק. אלון:

 21 אל ינא ,אב הז המישרב ,קוידב ךל האריש ח"וד ךילא ריבעא ינא ח א. ירדן:”רו

 22 .יל ןימאת .םירפסמה תא יתאצמה

 23 ,םישדח םיזוח ומתחייש ןעוט דחא ?ןכ ,ינשה תא דחא םירתוס םה כהן:-מ. עמר

 24 )מדברים ביחד(

 25 ויהיו 2019-ב המכ ויה ,היהא ל 2019-ב רמא אוה .םגו םג הלע הז .םגו םג א. סיני:

 26 .2020-ב דוע

 27 ,םידעיב הדימעה תא וארת ,הנש ףוס תארקל הז תא ונחבת יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .תויזחתב

 29 ףלא 200-ב הז תא תולעהל סרטניא םוש יל ןיא ,תמאב ,ח"וד ריבעא ינא ח א. ירדן:”רו
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 1  .ךכ רחא יב עגוה פז ,ךפיהל ,לבקא אלי נאש בושחלול קש

 2  .תוירחא לש עניין הז כהן:-מ. עמר

 3 .ילש תוירחאה תאז ח א. ירדן:”רו

 4  .ונלש תוירחאה תאזו ךלש תוירחאה תאז ,הפי כהן:-מ. עמר

 5 הז וישכע ?ןוילימ 2-ל ןוילימ 1,8-מ תולעהל יל שי סרטניא הזיא לבא ,ןוכנ ח א. ירדן:”רו

 6  ?המ זאו לקש ףלא 200 יל ןתונ

 7 )מדברים ביחד(

 8  .םילקש ןוילימ 5 םש ,200 הז הפ י. חכימי:

 9 )מדברים ביחד(

 10 .הזב םידמוע אלו םש םילעמ ,הפ םילעמ זא ביצקתל םירבד רסחשכ י. חכימי:

 11 ?בוש םיצעוי הז המ .ארוק לוקב הצעומה תופתתשה דומע ותואב

 12 לש גני'צמ שי םיארוק תולוקל םינופשכ ללכ ךרדב .םיצעוי אל הז ,אל ח א. ירדן:”רו

 13 םיארוקה תולוקה ,םיארוק תולוקה זיא עיודלא  התא םימעפלו הצעומה

 14 היהתש ידכ זא .םתוא תופצל תרושפא ונל ןיא ,הנשה ךלהמב םימסרפתמ

 15 100 לש ארוק לוק שי םימעפל ,םיארוק תולוקב ףתתשהל תרושפא ונל

 16 לוכי אל התא הזה ביצקתב ךל ןיא םא .לקש םיפלא 10 גני'צמ לקש ףלא

 17  .םיארוק תולוקל גני'צמ הז זא .תשגל

 18 ?הביסה המ .400-ל 300-מ הלע הז םיחוטיבב תימצע תופתתשה כהן:-מ. עמר

 19 דחא לכ ,יטפשמה ץעויה תא הפ שי .הצעומה תא םיעבות םישנא ןומה יכ ח א. ירדן:”רו

 20  .עובתל ודמלם ישנא ,עבות ןטק רובב לפונש

 21 .תימצע תופתתשה רתוי תושרוד חוטיבה תורבח ובראן:’ד ג. ג”עו

 22  .חתפתמו ךלוהש קוש הז ח א. ירדן:”רו

 23 ?םינטק םינוגראב רבח ימד הז המו כהן:-מ. עמר

 24  .םיתימע ,םידבועה לכ לש רבח ימד ח א. ירדן:”רו

 25  ,30-מ לדג אוה המלו כהן:-מ. עמר

 26 .ןכדעתמש והשמ הז ,םילדג רבחה ימד םג יכ ן:ח א. ירד”רו

 27 ?םלוכ ,רבח ימד םימלשמ םידבוע הזיא כהן:-מ. עמר

 28 .ןכ ,תרחא התומעל רבח ימד ךל שי דבוע לכ לע ח א. ירדן:”רו

 29 .זזקתהל והשכיא  ךירצ היה הזו ורטופש הלאכ שי לבא כהן:-מ. עמר
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 1 הלוכי אל הצעומה .םירחא םידבוע ואב םמוקמבו ורטופש םידבוע שי ח א. ירדן:”רו

 2 .דבל הדובעה תא תושעל

 3 .חוטב הז כהן:-מ. עמר

 4 .הזל םייצוביק םימכסה חוכמ תביוחמ א. סיני:

 5 םוש היה אל תמדוק הנש המל ?ךרוצה המ .שונא יבאשמ תלהנמל בכר כהן:-עמר .מ

 6 ,הנשהו האצוה

 7 .שונא יבאשמ תלהנמ התיה אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .שונא יבאשמ תלהנמ הייתה אל ק. אלון:

 9 ?שונא יבאשמ תלהנמ היהתש ךרוצה המ ?ךרוצה המ זא כהן:-מ. עמר

 10 אל .הפ בצקותמ ,ףגא תלהנמ איה שונא יבאשמ תלהנמו בכר הפ בצקותמ ק. אלון:

 11 ילהנמ לכ .הפ בצקותמ לבא ,הז תא חקית איהש זוחא האמב חוטב

 12 םהל שי .םהלש תודובעה עוציב ךרוצל םיבכר םהל היה םויה דע םיפגאה

 13  .ךרוצה הז זא .םינפה דרשמב ,הלשממ ידרשמב ,דרשמל ץוחמ תובישי

 14 .שונא יבאשמל ףגאב ךרוצ ןיא העניין הז י. חכימי:

 15 ףגא הל ןיאש ונלש לדוגב תושר ריכמ התא  ?ךרוצ ןיאש תטלחה התא ק. אלון:

 16 ?שונא יבאשמ

 17  .ךילא יתינפ אל ינא י. חכימי:

 18 ?החילס יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .וילא יתינפ אל י. חכימי:

 20  .דובכב וב גהנת ,הצעומה ל"כנמ אוה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .דובכב ילא גהני אוהש י. חכימי:

 22 .דובכב ךל הנוע אוה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 .יד .הז םע יד ,ינוי א. סיני:

 24 ,יתוא רטרטי אלש י. חכימי:

 25 .דובכב ךל הנוע אוה גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 26 ,הצעומל עיגהל םימעפ שולש יתוא רטרטי אלש כימי:י. ח

 27 ?רשקה המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 .רשק הזל שי י. חכימי:
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 1  .הפי רבדת ?רשקה המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .ןילמוג יסחי שי י. חכימי:

 3  .הפי רבדת יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 רבדא ינא םדא ןב ומכ יגהנתת .הפי רבד ?הפי רבדל יל ידיגתש תא ימ י. חכימי:

 5 .הפי

 6  .הללאי ,םדקתנ ואוב ,ינוי א. סיני:

 7 .11 ונל שי הפו הצעומה שאר דרשמ לש ףגאב םידבוע 10 ונל ויה 2019-ב י. חכימי:

 8 ?תפסותה הז המ

 9 .11 ראשנו 11 היה .תפסות ןיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .םידבוע 10 שי 2019 לש ביצקתב י. חכימי:

 11 .בוש ארקת זא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ?ןווכתמ התא תוריכזמב ח א. ירדן:”רו

 13 .ןכ י. חכימי:

 14 .ל"כנמל הריכזמ הבצקות תוריכזמב ח א. ירדן:”רו

 15  .םינקתה לכ לש ךכ רחא טוריפ ולבקת יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 ,היהש ידיגת לא זא י. חכימי:

 17 ,תכשלב תרמא התא יכ ,אל ח א. ירדן:”רו

 18-ב םג תבצקותמ הייתה ל"כנמ תריכזמש בשוח ינא .11 הפ שיש .רדסב י. חכימי:

 19 הייתה איה לבא הטלקנ לא איה ילוא .ל"כנמה תא וסינכהשכ 2019

 20 .םדא חוכ תבצמ ךותב הייתה איה ,ביצקתב

 21  ?הריכזמ ול היה הפיאמ ,ל"כנמ היה אל א. מעודה:

 22 ובתקצו 2019-בה יה .הריכזמ ובצקתו ותוא ובצקתו ל"כנמ וסינכיש ועדי י. חכימי:

 23 הפ שוי ולש הריכזמה תא םג ובצקת לבא ,יסחחלק היה שארמ הז תא

 24  .דויגת תוחפל ,תדבוע לש תפסות

 25  .תבצקותמ הייתה אלש ל"כנמ תרזוע ונבצקת ח א. ירדן:”רו

 26 .ל"כנמ תרזוע דוע שי זא י. חכימי:

 27 .ותוא וא התוא ןיא ןיידעש ל"כנמ תרזוע ח א. ירדן:”רו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 ףגא תלהנמ לש רכשהו םיריכב רכשמ זוחא 25 הז ל"כנמ רזוע לש רכש ח א. ירדן:”רו

 2  ,הקלחמ תלהנמ הייתה איה םדוקו הפל סנכנ םג שונא יבאשמ

 3 מדברים ביחד()

 4-ב תקסעומ איה וישכעו םיריכב רכש זוחא 30-ב הקסעוה איה םדוק ,אל י. חכימי:

 5 .םיריכב רכש זוחא 60

 6  .ףגא תלהנמל הקלחמ תלהנממ ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 7 הדובעה ףקיה תניחבמ לבא ,הנתשה הז הרדגהב ,רבד םוש הנתשה אל י. חכימי:

 8 ונתנו תברוקמ העיגהש יכול להיות ,טושפ םתא .הנתשה אל הדובעה גוסו

 9 התוא ורשיאשכ םגו זוחא 30 וקיסעהש ןמזב םיריכב רכש זוחא 60 הל

 10 .רבד ותואה ז ,אל םתרמאו הלידג שיש יתנעט ינאו

 11  .ריבסא ינא ,עגר ח א. ירדן:”רו

 12 .רבד ותוא הז םתרמא י. חכימי:

 13 רכשמ זוחא 60 הלביק םג איה הדבע היתבשכ ,הפ הדבע היתבשכ םג ח א. ירדן:”רו

 14 .םיריכב

 15 ,היתב המ לא יודע ינא י. חכימי:

 16 דבוע סייגל החילצה אל הצעומהו םינש שולש ורבע םויהל היתב ןיבו ח א. ירדן:”רו

 17 ,הז תא בוחסל לכוי תמאב אוהש

 18 ,זוחא 30-ב תדבוע הייתה י. חכימי:

 19 תא תתל ולכוי תמאבש םישנא סייגל ונחלצה אל זוחא 30 לש רכשבו ח א. ירדן:”רו

 20 .הנעמה

 21 ,יל םתינע יתלאש ינאשכ לבא י. חכימי:

 22 .ההז הזש כהן:-מ. עמר

 23 .ההז הז ,רבד ותוא הז י. חכימי:

 24 ?ההז זאת אומרת המ ח א. ירדן:”רו

 25  .תינע תא אל י. חכימי:

 26 המל ההז הזש םתנעט תאזה רכשה תאלעה לע וטילחהשכ הצעומ תבישיב כהן:-מ. עמר

 27 הטלחה הרשוא בגא הז ךמס לעו .רקש הז ,ןוכנ אל הז .הלביק תמדוקהש

 28  .הנוכנ אל איהש
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 1 הזש רורב זא םדוק ומכ הקלחמ תלהנמ אלו ףגא תלהנמ איהש הז םצע ח א. ירדן:”רו

 2 .ההז אל

 3 םלוכ הז לעו הבישיב ונלביקש הבושת וז .ההז רכש הייתה הבושתה י. חכימי:

 4 םהש תויהל לוכיו רקש לע ועיבצהו ועדי םלוכש יכול להיות זא .ועיבצה

 5 .בעניין רזוח ןויד תושעל ךירצ ילוא .רזוח ןויד תושעל ךירצ ילואו ועדי אל

 6 תוחפל .עדי םוש ילב ,תוירחא םוש ילב רוביצ יפסכ קורזל רשפא יא

 7 הז ,םכל תפכא אל .תופיקש הז .תופיקש לע ןמזה לכ תרביד .תופיקש

 8  ?הנשמ הז המ ,רוביצ יפסכ

 9 הצעומה ןובשח לע תוריחב תכרעמ להנל םצעב הז .עזעזמ הזש 9 דומע 

 10 אל ונחנאש ןמזב 2 יפב הרבסההו תורבודה תואצוה תא ליפכהל .םויהמ

 11 לקש ,ידוסי לעהו ןוכיתב תימצעה תופתתשהה תבוטל לקש םיפיסומ

 12  ?המ לע .לשק ףלא 380 םיפוסימ ונחנא הפ לבא ,םיפיסומ אל ונחנא

 13  ?רדסב ,רבודה תרשמ תא לטבת רחביתשכ ,ינוי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .רוביצ יפסכ הז .תחריואלא, זה  י. חכימי:

 15  ?הז יבגל הלאש ךל שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .םיידוסי לעה רפסה יתבב תובצקה קר לקש ףלא 300 ונפסוה ונחנא ח א. ירדן:”רו

 17 .דגנ עיבציש א. מעודה:

 18 ?החילס י. חכימי:

 19 .לקש ףלא 300 רפס יתבל תובצקה ונפסוה ידוסי לעה רפסה יתב לש קרפב ח א. ירדן:”רו

 20 )מדברים ביחד(

 21 .2020-ב תופתתשה התואו 2019-ב ןוילימ 1,7 לש ידוסי לעב תופתתשה שי י. חכימי:

 22 ,ונפסוה אל

 23 ארקנש סיטרכ ונפסוהש הארת התא םיסיטרכה ךותב לכתסת םא ח א. ירדן:”רו

 24 תיבב דליל םילקש 500 לבקמ ידוסי לעב דלי לכ םויה .רפסי תבל תובצקה

 25 לכ .הלאה תובצקהב קר ,לקש ףלא 300 דוע ונפסוה ונחנאו יאלקח רפס

 26  .רתוי הברה לבקמ דלי

 27 ,תוריחב תכרעמ להנל ,םיפסכ קורזל ,להנל הז רוציקב י. חכימי:

 28 ,תמאב .רבוד ול ןיאש הזכ לדוג רדסב בושי תמאב םיריכמ אל ונחנא ח א. ירדן:”רו
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 1 שיש הארת הזכ לדוג רדסב תושר לכ לש ,ריע לכ לש ביצקת לכ חתפת

 2 .רבודל ביצקת

 3 .150-ב רבוד היה י. חכימי:

 4  .הפ היה אל אוה א. סיני:

 5 י אפשרא .הפל העיגה עובשב םעפ איה ,הפ הייתה אלש תרבוד הייתה ירדן: ח א.”רו

 6  .הככ הז תא להנל

 7  ,ונחנאש ףסכ הברה ךכ לכ ונל שי י. חכימי:

 8 ,והשמ אל הז תורבוד םויה ח א. ירדן:”רו

 9 ,עגרכ הפ דמוע הז תא האור אל ינא ?תוקיתוה תונוכשה םע המ דובר:

 10  .חותיפב הז תא הארת ח א. ירדן:”רו

 11  .17 דומע י. חכימי:

 12 .ןכ ,17 דומע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?הלוע היבגה םוכסש ןמזב לקש ףלא 200-ב תדרוי היבגה ןלבק תלמע ךיא י. חכימי:

 14 ?הז תא םישוע ונחנא ךיא

 15  .רתיב בצקות הז 2019-ב ח א. ירדן:”רו

 16 ?הז תא יל תוארהל הלוכי תא :י. חכימי

 17 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 18 ?2019-בום לשתהה יה המכ ?רתיב בצקות י. חכימי:

 19 ?היבגה ןלבקל ח א. ירדן:”רו

 20 .ןכ י. חכימי:

 21 הז תא יתבצקת ,רתיב בצקות הז ,הז תא יתקדב ינא .קוידב תלא זוכר ח א. ירדן:”רו

 22 .ךירצש ומכ

 23-ב רתיב בצקות הז .םהב טולשל םיכירצש םירפסמ הז ,ילרוא ?רתי המכב י. חכימי:

 24 ?לקש ףלא 100-ב ?לקש ףלא 300-ב ?לקש ףלא 200

 25 200-ב רתיב בצקות תוחפל הז ,לקש ףלא 200-ל הז תא יתנכדע ינא םא ח א. ירדן:”רו

 26  ?רדסב .תוחפל .לקש ףלא

 27  .קיפסמ אל ןיידע םג הז זא י. חכימי:

 28 .רתוי הברה היה הארנכ הז זא ח א. ירדן:”רו
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 1 ?החילס י. חכימי:

 2 .רתוי הברה היה הזש הארנכ ח א. ירדן:”רו

 3 .היבג ןלבקלד וע םלשל סרטניא ונל ןיא ,ינוי א. סיני:

 4 .ןיאש רורב י. חכימי:

 5 .ער רבד אל הז הז תא הקייד איה םא זא ?הצור התא המ זא ,ונ א. סיני:

 6 ,עוציבל קויד היה יכ התחפה םהב הארת התאש םיפיעס הברה דוע שי :ח א. ירדן”רו

 7 .תמדוק הנשב רתיב בוצקת היה יכ ?רדסב

 8  .הסנכהב םג האלעהל תוסחייתה םע י. חכימי:

 9  .רתוי לקש ול םלשא אל ינא .יאדווב ח א. ירדן:”רו

 10 .רתוי לקש ול ומליש ןכ ינפלש ןימאמ אל םג ינא .אלש חוטב הז ,אל י. חכימי:

 11  .ןוכנ ח א. ירדן:”רו

 12 .ונמלישש םוכסה תא תעדוי אל תא לבא .לאוש ינא ןכל י. חכימי:

 13 ,הז תרמא תא יל דיגת ,הלימב יתוא סופתת התא ךכ רחא יכ אל קיודמ ח א. ירדן:”רו

 14  .תרהזנ ינא וישכע

 15  .תרמא תא אל הז ,ילרוא ,םוכס ותוא הזש תרמא תא אל הז בגא ךרד ,אל י. חכימי:

 16 .רדסב רדן:ח א. י”רו

 17 .ההז םוכס הזש תעדוי תאש קר כהן:-מ. עמר

 18 .ךל חלסא ינא ,רדסב .ןוזיאה לש הזה עטקב ,אל י. חכימי:

 19 רשפא יאש האובנ תאז ,רשפא יא .םיזז הפיט םהש םירבד שי ,וארת ח א. ירדן:”רו

 20 קשה. דמאו הז .הב קיידל דימת

 21 .רורב ,הפי י. חכימי:

 22 םילודג םייוציפ ישרפה ול שיו שרופ והשימ םואתפ םא תעדל רשפא יא ח א. ירדן:”רו

 23 ףלא 20ל בא .תורקל ךלוה המ דימת לוכי אל התא .הלחמו שפוח ימיו

 24 ,הז ןוילימ 1,7 ךותמ לקש

 25 תוסנכהה יפיעס לכ הז ללגב ,העניין הזו קוידב הכול תרמא .הכול תרמא י. חכימי:

 26 סחיה תא תושעלו םיעדוי ונחנאש הפיא תואצוהה םגו ,םיבושח םה

 27 םיבצקתמ ונחנא םא יכ ישרה סחיה תא קוידב תעדל רשפא הפו .רשיה

 28 אל תצק ינא .תויהל ךירצ המכ םיעדוי ונחנא זא לקש ןוילימ 110-ה תא
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 1  .תוארלו הז תאל בקל חמשא ינא לבא הרבעש הנשמ דרוי הז ךיא ןיבמ

 2 ?ספא טפשמ תיב תורגא .הזה דומעה יבגל הלאש דוע כהן:-מ. עמר

 3 בשותל םלושמ הז .תורגאה הזה ףיעסהמ אצוי אל הז ,ללכ ךרדב הז יכ ח א. ירדן:”רו

 4 ,אצוי הז זא רחא ףיעסמ אצוי הארנכ הז ,הפמ אצוי אל הזו

 5 .ףלא 400-ה לש יטפשמה ץועייה לש היהש ףיעסה תא שי ,אל כהן:-מ. עמר

 6 .עוציב היה אל הלאה תורגאב ח א. ירדן:”רו

 7  .ספא הנשהו עצובש לקש ףלא 30 םכל שי הפ .תמדוק הנשל ההז כהן:-מ. עמר

 8  .תמדוק הנשב עוציב היה אל .עוציב היה אל יכ ח א. ירדן:”רו

 9 .וליפא הזכ יוכיס ןיא כהן:-מ. עמר

 10  ,םג ןה תומלושמ םא תורגאו עוציב היה אל .הזכ יוכיס שי .יוכיס שי ,אל ח א. ירדן:”רו

 11 םא הלאשה לבא .רזחומ הז היבגה תרגסמב טפשמ תיב תורגא ויה םא םג ובראן:’ד ג. ג”עו

 12 ?היה היבג וא תויטפשמ תואצוה הז ףלא 30

 13 ךותב הז זא תורגא שי םא .תויטפשמה תואצוהה ךותב הזש יכול להיות ח א. ירדן:”רו

 14 .תויטפשמה תואצוהה

 15 ,ףלא 30-הש זאת אומרת .תמדוק הנשל תוהז וראשנ ןהש ח א. ירדן:”רו

 16 זאו 300-ה ךותל סנכנ אוה זא .ספא היה הזה ביצקתב 2019-ב עוציבה ח א. ירדן:”רו

 17  .300 יתבצקה

 18 .יתנבה אל כהן:-מ. עמר

 19 הייתה אל 2019-בו ירקמ היה הזש תויהל לוכי 2018-ב זאת אומרת ט. דנטס:

 20 ?האצוה

 21  .האצוה הייתה אלש תאזכ היח ןיא .האצוה שהייתה רורב כהן:-עמרמ. 

 22 האצוהה ךרוצל שומיש ושע ובש ףיעסהש הארנכ ,ויה חוטב טפשמ תורגא ובראן:’ד ג. ג”עו

 23  .רחא והשמב תויטפשמ תואצוהמ אלא הזה ףיעסהמ ףקזנ אל תאזה

 24 ,תויטפשמה ךותל הז תא סינכה אוה םאו םיפיעס ןומה םיחתפנ םימעפל ח א. ירדן:”רו

 25 םיבייחמ זא הצעומה תא בייחמו קיתה תא חתופ ןידה ךרוע םימעפל ובראן:’ד ג. ג”עו

 26 .היבג לש םיטפשמ ויה יכ ויה טפשמ תורגא חוטב .תויטפשמב

 27 המ זאת אומרת ,היה המ דיגהל תעדוי תא ,היה ןכ הזש תואצוהב .יקוא כהן:-מ. עמר

 28 הז אוהש הפיא ירה ?לקש ףלא 30 יטימשתש ידכ הז ךותמ שמומ לעופב
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 1 הז הפש הטלחה תחקל ידכ הז לש בושיח תושעל םיכירצ םתא זא דרי

 2 .ספא היהי

 3 סנכנ ,היבגב הז תא תודירפמ אל הארנכ ןה .תויטפשמה ךותב סנכנ הז ח א. ירדן:”רו

 4 .תויטפשמ ךותל

 5 ?היבגה תקלחמ לש למשחב הילע שימה לו כהן:-מ. עמר

 6  ?למשחב הילע שי המל ח א. ירדן:”רו

 7 .36-ל 24-מ כהן:-מ. עמר

 8  ,היבגב למשחה לש עוציבה .לודג רתוי היה עוציבהש הארנכ ח א. ירדן:”רו

 9 ?ןויערה המ .רתוי וישכע תוצקהל ךירצ אל ,רמגנ אוה זא היה םא לבא כהן:-מ. עמר

 10 .הובג רתוי היה למשחב עוציבה ח א. ירדן:”רו

 11 ףלא 250-ב הדירי םאיור ונחנא יארשא יסיטרכ תולמע הפ םג 19 דומעב י. חכימי:

 12  .לקש

 13  .עוציבל הז הפ היבגה יכ ,ןוכנ ח א. ירדן:”רו

 14 ינימ לכ חפנל תונורחאה םינשב נטייה היתהי יללכ ןפואב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 שומימ תמועל ביצקת וקדבו תוסטרכה לכ לע ובשי יבוקו ילרוא .םיפיעס

 16  .תומאתה ושעו

 17 ללגבש בשוח ינא .ןזואמ ורמג הז תוכזב ילוא ,לא יודע ,הנש לכ םג לבא י. חכימי:

 18 .הסירקב ונחנא ןטק יוניש םע הז וא רתי ילוא ןיאש הזה העניין

 19 ?הסירק המועצה: גור, ראשי-ה. פרי

 20 .הסירקב אל התא ח א. ירדן:”רו

 21 רגהש ומכ ףיעס ףיעס ונרבע ונחנא .ןיצקהל ךירצ אל ,הסירקב אל ונחנא ק. אלון:

 22 ןכלו עוציבה לומ לא רתי בוצקת היה םיפיעס הברהב .ונקדבו הרמא

 23 .הבושתה וז .עוציבלה ז תא ונמאתה

 24 .הלעמ הדח הקיסנב ונחנא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ?יארשא יסיטרכ םימלשמ ונחנא זוחא המכ .ןכ י. חכימי:

 26 .זוחא 0.6 ח א. ירדן:”רו

 27 ?יארשא יסיטרכב םימלשמ ונל םימלשמש םוכסה ךותמ זוחא המכו י. חכימי:

 28י צריכה נא .הלימב יתוא סופתת לא לבא ,זוחא 50 ומכ והשמ יל הארנ ח א. ירדן:”רו
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 1 .זואח 50 ומכ והשמ ,זוחא 50 .החוטב אל .הז תא קודבל

 2 ,תא תוארל הצור ינא י. חכימי:

 3  .הז תא לבקת התא .ךל הארא ינא ,יאדווב ?הזה סיטרכה ח א. ירדן:”רו

 4  .רבוע ינא 30 דומע י. חכימי:

 5 ?22 דומע לע תגליד המל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ?ךל תפכא המ א. מעודה:

 7 1,4-ב ונדרי םגש םיבוטה םירבדה תא דיגהל םג טושפ ,אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .דיגהל ךירצ הז תא םג .תואוולהה ירזחהב לקש ןוילימ

 9 ,הכירצ תא הז כהן:-מ. עמר

 10 דרוי זא תרמגנ האוולהשכ ,הז זא תדרוי האוולההשכ .החילס ,רגה י. חכימי:

 11 .בישקהל םג ידמלת זא והשמ תרמא .עוציב ללגב אל הז .םולשתה

 12 .ליבקמב םירבד ינש השוע ינא ,הבישקמ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .דובכה לכ ,הלאוו י. חכימי:

 14  .השקבב .ןכ ,30 דומע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 תרזוח ינא ,יכול להיות ךיא לבא הניבמ אל ינא ילוא .25 דומעב שי יל כהן:-מ. עמר

 16 תקלחמ תאז תמועל ,ףלא 45 בכר תקזחא שונא יבאשמ תקלחמ לש לעניין

 17 תא ,דיקפתה תא ילוא תספספמ ינא ,וליאכ יל הארנ .ףלא 25 ןוחטב

 18 .םהמ דחא לכ לש דיקפתה תוהמ

 19 ?תלאוש תא ףיעס הזיא לע .םעפ דוע ,םעפ דוע ח א. ירדן:”רו

 20 .25 דומע כהן:-מ. עמר

 21 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 22 לבקל ךירצ אוהש יל הארנ ,ןוחטב תקלחמ להנמל בכר תקזחא םש שי כהן:-מ. עמר

 23  ,שונא יבאשמ תקלחממ ההובג רתוי תצק המרב הקזחא

 24  ,יתרבסה ינא זא ,אוהש ללגב ,יבישקת ח א. ירדן:”רו

 25 .לקש ףלא 45 כהן:-מ. עמר

 26 ,ונלש אוהש הצעומ בכר ול שי ןוחטב תקלחמ להנמ .יתרבסה ינא ,עגר ח א. ירדן:”רו

 27 תא האור אל תא הזה ףיעסה ךותב זא ,םייתנש ינפל ותוא ונשכר ונחנא

 28   .ומצע בכרה לש העובקה האצוהה תא ,שכרה
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 1 אוה גניסילה .גניסילב אוה שונא יבאשמ תלהנמ לש בכרה ,אוה גניסילה 

 2 יעיגת קלד תצק דוע יפיסות ,12-ב יליפכת ,שדוחב לקש 3,000 ומכ והשמ

 3 .הזה םוכסל

 4 ,ומצע לע רזוח הז הפ שי יכ ,לבקל הלוכי ינא ךיא זא כהן:-מ. עמר

 5  .ןכ ח א. ירדן:”רו

 6  ,50 שי ,45 שי ,25 שי כהן:-מ. עמר

 7 ,יבישקת :ח א. ירדן”רו

 8 .ההז םוכס היהי הזש הפצמ יתייה ,גניסיל קלח ?המ זא כהן:-מ. עמר

 9  ,םשרנ ולוכ בכר השכר איהש עגרב הצעומה ח א. ירדן:”רו

 10 )מדברים ביחד(

 11 ?םישדח םיבכר הז ,םיבכר ינש שי 30 דומעב י. חכימי:

 12 .ינוריעה רוטישה תבוטל ונבצקתש גניסיל יבכר ינש הז ח א. ירדן:”רו

 13 .הבוט העשב א. סיני:

 14 .דואמ הברה עוסנל םירומא ינוריע רוטיש יכ רסוחב הזש בשוח ינא הפ י. חכימי:

 15 םילקש 1,000 לע הלעי אל קלדה זא םיידירביה םיבכר םיחקול ונחנא ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 16 .רדסב הזו הז תא ונבשיח ונחנא .שדוחב

 17 ?גניסילה המכו י. חכימי:

 18 .מ"עמ ללוכ 3,300 .מ"עמ ללוכ 3,300 ומכ והשמ לע דמוע גניסילה ירדן: א.ח ”רו

 19 .רסח לבא םילקש המכב םנמא ,רסוח הז לקש 1,000 קר היהי הז םאגם  י. חכימי:

 20 הז זא םיישדוח ,שדוח ,זא שדוח הזיא דועב קר הז תא חקינ ונחנא ח א. ירדן:”רו

 21, רדסב זא ,עיגי קר םיישדוח דוע זא ?עיגי הז לירפאב קר .ךוסחי

 22 .םיבצקותמ

 23  ,חמש ינאש רמוא ינא ,האור ינא 33 דומעב י. חכימי:

 24 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 25 .הסדנה תקלחמב םידבוע 5 לש הילע י. חכימי:

 26 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 27 לבא ,תויגולונכט רב ןובשח לע הזש ןיבמ ינא ינש דצמו ?םידיקפת הזיאל י. חכימי:

 28 ונחנאש םוכסהמ םיהובג רתוי םה םימוכסה ינש תא רבחמ ינא םא
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 1  .וישכע דע םימלשמ

 2 .םואתפ המ א. מעודה:

 3 .הדועמ ,םואתפ המ יל דיגת לא חכימי:י. 

 4  .יגולונכט רבכ יח ינא א. מעודה:

 5 תא רבחנ םא ,2019 ביצקתב שיש המ יפלו היגולונכט רבל ונמליש המכ י. חכימי:

 6 לש רכשה תמועל היגולונכט רב לש תואצוההו הסדנהה ידבוע לש רכשה

 7 אוה ילש בושיחה ,תושעל המ ןיא היגולונכט רבו הסדנה תקלחמ לש 2020

 8 ,הנשה הובג רתוי

 9 .םיינש דוע טלוק התא א. סיני:

 10 ןוילימ יצח לש התחפה הפ האור התא היגולונכט רבב .ריבסא ינא זא ח א. ירדן:”רו

 11 .םילקש

 12  ,הילע םיאור ונחנא הפו .ןכ י. חכימי:

 13  ,לש הילע ח א. ירדן:”רו

 14 זא ,בל תמש אל םא הדועמ ,תאז לכב שי ,ודמיל יתוא וישכע .650-ב י. חכימי:

 15 ,תורמל יוצר היה ןכ ילוא היגולונכט רבהש הארנכ

 16 .םידבוע דוע טלוק התא ,אל א. סיני:

 17 ךילהתש דע םידבוע רפסמ ןיידע שי היגולונכט רב ,הטושפ איה הבושתה ק. אלון:

 18 לוכי אל התא הפיפחה תא ורמגיו וטלקי in house םידבועה לש הטילקה

 19 םידבועה הרורב איה הבושתה .ךילהתה הז זא .םידבועה תא ררחשל

 20 .הנטק רתוי היהת האצוהה העירייה ךותב

 21 האצוה היהי אל ,הסנכה היהי אל םג זא טלוק אל התאש עגרב ,התא לבא י. חכימי:

 22 .םידבועל

 23 ?המל סחיב ק. אלון:

 24 .רשי סחי הז י. חכימי:

 25 ,יתרבסה ינא ?רשי סחי ךיא ק. אלון:

 26 .טלוק התאש היגולונכט רבהמ ץוח םידבוע דוע םג טלוק התא ,ינוי א. סיני:

 27 .םיסדנהמ ינש דועל ביצקתה ח א. ירדן:”רו

 28  .םיסדנהמ ינש ודע א. סיני:
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 1 .םיסדנהמ ינש ןיא היגולונכט רבב ח א. ירדן:”רו

 2 .רבעמ הפ טלוק התא א. סיני:

 3 ומכ חותיפ תינכותה תא תושעל ידכ היגולונכט רבב שיש ומכ הסדנה ח א. ירדן:”רו

 4 ,םיסדנהמ ילב רשפא יא התוא הארנו התוא וניארה ונחנאש

 5 ?יל ודיגת םידיקפת הזיאל .חמש ינא י. חכימי:

 6 .רוביצ ינבמ להנמו תויתשת תקלחמ להנמ ח א. ירדן:”רו

 7 ?םיסדנהמ םהש י. חכימי:

 8 .אקווד ואל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .הרמא איה הככ :י. חכימי

 10 .אקווד ואל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .םיאסדנה וא םיסדנהמ וא הז ,תינכותה וז ח א. ירדן:”רו

 12 .שיגי ימ הארנ ,באוויר זרכמה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?לקש ףלא 150-ה לש תפסות שי המל זת אאז בכל זא י. חכימי:

 14 מהכמ עתובנ םילקש ןוילימ יצח לש היגולונכט רבב התחפה .הריבסמ ינא ח א. ירדן:”רו

 15 םידבוע ינש דוע הפמ טולקנו רבמ םתוא חקינ אל ונחנאו ושרפש םידבוע

 16 ,ךלוה אל הז .הצעומה ךותל רבמ הרבעה היהת טאל טאל ,הריכזמ דועו

 17 השענו םלוכ תא איצונ וישכע ואובו הז תא ךותחל ןיכס םע רשפא יא

 18 .רדס

 19 האבה הנש ךלהמב ,םידבוע המכ דוע םע רב םע ךישמהל םיכלוה ונחנא 

 20 לש תפסות דוע היהת .הפיפח ושעי הפ םישנאש טאל טאל .שדחנ אל רבכ

 21 .הזמ לופינ אל ,לקש ףלא 150 דוע

 22  .הז תא עדי הדועמש םג רמוא קר ינא .דרסב י. חכימי:

 23 .עדוי אוה .הז תא עדוי אוה ח א. ירדן:”רו

 24 .םינש שמח ינפל ףועל ךירצ היגולונכט רבש יתרמא ינא א. מעודה:

 25 .הרוק הז טאל טאל .טאל טאל זא ,רדסב ח א. ירדן:”רו

 26 .הדועמ ,ףסכ רתוי איצונ ונחנא הנשה ןיידע לבא י. חכימי:

 27 .ופועיש דע המכ םיראשנ לבא ,ןכ א. מעודה:

 28 .ופועי רמאת לא ,םירפא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  .תוחורה לכל וכלי ,בשוח ינא המ רמוא ינא א. מעודה:

 2 ,תובוחרה יקנמ ,ע"פש ידבוע תא םינגראמ אל םג ונחנאש לבח :כימיי. ח

 3  .תינכותב הז .תינכותב ,ךשמהב הז א. מעודה:

 4 םוקמב ,תוישונא רסוחב ,הלאה םימושגה םימיב םג תוירחא רסוחבש י. חכימי:

 5 םהל תתל וא ,םהל ונתנ םשג םויב זכורמ םוי הזיא ילוא םהל תושעל

 6  ,םשגב םתוא תוארל .םיאתמ דוגיב תוחפל

 7  .דובעל םשג ימיב םתוא םינימזמ אל ,המשנ א. מעודה:

 8 .םידבוע אל םשג ימיב .ינוי ,ןוכנ אל הז ק. אלון:

 9 .הדובעל םתוא איבת לא ןלבקל םירמוא .ןלבק ידבוע הז א. מעודה:

 10 .הדובעל ואב םה י. חכימי:

 11  .םידבוע אל םתא םהל םירמוא םשג ימיב ללכ ךרדב לבא ,םיאב קלח א. מעודה:

 12  .תוחפ םיחיוורמ םה זאו י. חכימי:

 13 ?םימב ,םשגב ואטאטי ?םיחיוורמ המ א. מעודה:

 14 .הרבח םוי םהל השעת .אל י. חכימי:

 15 ?ונחנא המל ,השעיש ןלבקה א. מעודה:

 16 .ךלש תוירא, זה אחל י. חכימי:

 17 .םירפא ,םירפא המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 18  .בוט א. מעודה:

 19  .םיניינעמ אל םהו םיפוקשה םישנאה הז יכ ,םירפא י. חכימי:

 20 .םידבוע אל םה םשג ימיב ,ינוי ק. אלון:

 21  .הצעומב םידבועכ םתוא סינכהל הצור ינא א. מעודה:

 22 .דואמ חמשא ינא י. חכימי:

 23 .תינכותה וז ,ךשמהב ארקת .תינכותה וז ,אל א. מעודה:

 24 ?דומע הזיא .אבה דומעה ,האלה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ?2020-ב חותיפה תונרק תא םיניטקמ ונחנא המכב .35 דומע י. חכימי:

 26 ?הלאשה המ .35 דומעב םתא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27  ?חותיפה תונרק תא םיניטקמ ונחנא המכב י. חכימי:

 28 .ןוילימ 16 ח א. ירדן:”רו
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 1 .תשגהש אתליאשב הז לע ונינע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .הלאה תונרקה יבגל היה אל הז ,אל ,אתליאש התוא י. חכימי:

 3 .יקוא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 אתליאשב יתלאש ינא יכ ,ילרוא ,וישכע הרהבה השעא ינא זא בגא ךרדו י. חכימי:

 5 ,העקשה תונרק ונל שי

 6 .תועקשה ח א. ירדן:”רו

 7 אל ינא ,םצעב יל התנע רגהו .31.12.18-ב ונל היהש םילקש ןוילימ 39 לש י. חכימי:

 8 חותיפה תונרק לע יל התנע איה ,התיבה יתכלה ,רמוחה םע זא יתייה

 9 ,שיש

 10 .תלאש התאש המ הז ק. אלון:

 11 .תלאשש המ הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .תלאש התאש המ הז ק. אלון:

 13 .יתלאשש המ הז אל י. חכימי:

 14 .תלאשש המ הז ק. אלון:

 15 .תלאשש המ הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .תועקשה תונרק לע יתלאש י. חכימי:

 17 .תלאש המ קודבל רשפא ,בתכב הז תא תשגה ,דואמ לק הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ,תעדל הצור ינא ,ילרוא םע הרהבה השעא ינא זא .רדסב י. חכימי:

 19 .היעב ןיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ,העקשה תונרק ןתואב י:י. חכימ

 21 .תועקשה ירדן:ח א. ”רו

 22 ?יתיא המיכסמ תא ?ןכונ .31.12.18-ב לקש ןוילימ 39 ונל היה תועקשה י. חכימי:

 23 .יאדווב ח א. ירדן:”רו

 24 ?31.12.19-ב ונל היה המכ י. חכימי:

 25 .ןוילימ 36 ח א. ירדן:”רו

 26 .םילקש ןוילימ 3 לש הדירי זאת אומרת י. חכימי:

 27 ,הנומת אל הז ,שמשל רומא הזה ףסכה ח א. ירדן:”רו

 28 .רדסב .רורב ,אל ,רדסב ,המל י. חכימי:
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 1 םיפסז הכא .הלש חותיפב הצעומה תא שמשל רומא הז .תרגסמ םע א. ירדן: ח”רו

 2 ,םיאצויו םיסנכנ

 3 ?חותיפל ואצי י. חכימי:

 4 .חותיפל יאדווב ח א. ירדן:”רו

 5 ?חותיפל י. חכימי:

 6 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 7 .תוארל הצרא ינא הז תא םג י. חכימי:

 8 וישכע זא ,העקשהה ךותל וסנכנ וישכע ונלביקש האוולה יפסכ םג .יאדווב ח א. ירדן:”רו

 9 ,יטטס אוהש והשמ אל הז .רתוי הלודג תאזה העקההשש הארת התא

 10 ףסכ אוה .אצוזה י ,סנכנ הז ,תדבוע הצעומ ונחנא .זז אוה ,עוקת אל אוה

 11 .יטטס אל אוה ,ליזנ

 12ני ארצה א .ףטושה ביצקתל אלו חותיפה תבוטל תאצל ךירצ אוהבל א י. חכימי:

 13 .חותיפל אצוזה יש לראות

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

 15 ?חותיפל 2020-ב םילובקתה יפצ המ י. חכימי:

 16 ,תונעל רתוי לכוי הירא הז ח א. ירדן:”רו

 17 .חותיפה לש ינשה קלחל הלאשה תא רומשת .חותיפל עיגנשכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  .הפ הז ,אל ,אל י. חכימי:

 19 .ףטושב ונחנא ,חותיפ ביצקתב אל ונחנא ?הפ הז רתזאת אומ המ גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 20 .יללכ ןפואב ביצקת לע םירבדמ ונחנא י. חכימי:

 21 .2020-ב תונרקה לש תוחתפתהה לע ,תונרקה לע לאוש אוה ח א. ירדן:”רו

 22 םיטרפה תא תוארל ולכות הנותחתה הרושב .ילש תגצמה תא גיצא ינא  א. רפפורט: ’אדר

 23 .הלש

 24 ?לבא יפצה תא ךל שי י. חכימי:

 25  .יאדווב ,ןכ ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 26 לקש ףלא 400 שיש הינבה תורגאב םיאור ונחנא הפ ,בוט ,36 דומע י. חכימי:

 27  ?ןוילימ 1,8 היה 2019-בש ןבומכ .תפסות

 28 ?הז המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 .הפ יתלדגה םג הז ללגב ,רתוי היהש הארנכ עוציבב ?עוציבב היה המכ ח א. ירדן:”רו

 2 םישנא .הבבס ,הינב שי ,קבא שי .הינב לש הריצע ןיא זאת אומרת מי:חכיי. 

 3 .הפונתב תונבל םיכישממש תעדל םיכירצ

 4 המ לע םג תוארלו מהוועדה ךלש תועבצהה תא איצוהל רשפא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  .אל המו תכמת התא

 6 (עקרב תואירק)

 7 תורעה אל ,החילס .להקהמ תורעה תלבקמ אל ינא ,החילס יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .השקבב הצעומה ירבח תא ודבכת ,הצעומ תבישי תאז .השקבב להקהמ

 9 .ינפל שי רומל ,החליס .40 דומע י. חכימי:

 10 אל .דוביכ ,רזוחש והשמ הז לבא ןטק שממ שהומ ,הלאש יל שי ,38 דומע כהן:-מ. עמר

 11 לקש 4,000 הז ללכ ךרדב ונלו תוקלחמה ןיב הקולחה תא ןיבהל יתחלצה

 12 .לקש 10,000 הז דוביכ ע"פש להנימו

 13 םג ,חטשה ידבוע לכ .להנימה קר אל הז ,םידבוע ןומה שי ע"פשב יכ ח א. ירדן:”רו

 14 .םהילע רביד ינויש םידבועה

 15 וישכע זא .וניניעב םיפוקש םהש ונל םתיארהו םתרמא עגרכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 ?דוביכה תא םהל דירוהל םיצור םתא

 17 ,אל ינא :י. חכימי

 18 הז .לדבהה המ יתלאש ינא .יתרמא אל ינאש םילימ יל יסינכת לא ,רגה כהן:-מ. עמר

 19 לא ינא .הבבס הז ךלש םיסרטניאה תא וישכע תרשל ידכ ךל חונ הזש

 20 .הדות .הפל םילימ השקבב יל יסינכת לא זא יתרמא

 21  .יתלאש ינאש רמוא אל הז הלאש רומ םא יכ םיברב םג ירבדת לאו י. חכימי:

 22 םוג םירבד ידמ רתוי זה לא .תויגוע תקצ ,רכוס ,הת ,הפק הז דוביכה ח א. ירדן:”רו

 23 .יםשנא הברה שי .ןלבקה ידבוע םג ,םהילעתם רבידש םיפוקשה םידבועה

 24  ,בוש ,ןוניג ןלבקב 40 דומעב י. חכימי:

 25 .רתי בוצקת םג ח א. ירדן:”רו

 26 ,ונמליש המכ ,םינגה רפסמ ,ולדגי םינגה לבא י. חכימי:

 27 .ןוילימ 1,8 לומ ןוילימ 1,9 ח א. ירדן:”ור

 28 ?2019-ב ול ונמליש המכ י. חכימי:
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 1  .ןוילימ 1,8-מ תוחפ ונמלישש הארנכ זא ןוילימ 1,8 יתבצקת ינא םא ח א. ירדן:”רו

 2 )מדברים ביחד(

 3  .ופסונש תוניגה יפצ יפלו עוציב יפל הז תא יתבצקת ינא ח א. ירדן:”רו

 4 .תרמוא תא הובג רתוי הברה וליאכ היהש זאת אומרת י. חכימי:

 5 .2019 תנשב עוציבהמ רתוי הובג אוה בוצקתה ח א. ירדן:”רו

 6 ?ךלה הז ןאל ביצקת ףדוע היה םא ?הזה ףדועה ךלה תורטמ הזיאלו י. חכימי:

 7 ומכו ףדועב םהש םיביצקת שי .רוגס אל ןיידע 2019 לש ח"ודה ,הארת ח א. ירדן:”רו

 8 תודונתו הפל תוודנת שי .רסוחב םהש םיעטמ םיביצקת םג שי תיארש

 9 ,זא םיפדוע שי םאו ,תונטק ןהו םשל

 10 .ןוערגה תא רוגסל ק. אלון:

 11 .והשלכ ףדוע הזיאב םירגסנ םייפסכה תוח"ודה ללכ ךרדב ,ללכ ךרדב שי א. ירדן: ח”רו

 12 ?רתיב בצקותמ היה הז םג ,100-ב הדירי שי םיירוביצה םינגל םימה םג י. חכימי:

 13 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 14 ?תוחפ היה םולשתהו חכימי: .י

 15 .ןכ ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 16 העצהבו רגסנ אל זרכמה ,ןיא ןיידעש ןוויכמ .םזגה יוניפ ,41 דומע י. חכימי:

 17 תא ,העטמ אל ילש הזיכרון םא 5,7 היה ,תחא העצה ,ונל שהייתה

 18  .4,5-ב הז תא תבצקת

 19 ?5,7-ל תעגה ךיא ח א. ירדן:”רו

 20 .5,7 לש העצה ול היהש תחא העצה הזיא זרכמב ונל היה ,שהייתה העצהב י. חכימי:

 21 תא ונחתפש ינפל ןדמוא הזיא יפל .התוא ונרשיא אלש חמש ינא םנמא

 22 יפל ,זרכמה תא חותפל םיכלוה ונחנא אבה עובשבש חמש ינאו זרכמה

 23  ,וא 5 היהת הכומנה העצהה םא ?4,5 ןדמוא הזיא

 24 ?5,7 הייתה העצההש חוטב התא ,ינוי י. קעטבי:

 25 .ןכ מי:י. חכי

 26 .ינויגה אל ,אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .תעדל יתוא מעניין ,אל י. קעטבי:

 28 .ןכ י. חכימי:
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 1 ?ןוילימ 5,7 ובראן:’ד ג. ג”עו

 2 .ןכ חכימי: י.

 3 .רפסמ הזכ רכוז אל ינא י. קעטבי:

 4  .היה המ תוארל ךירצ ,םוכסמ החנה היה ובראן:’ד ג. ג”עו

 5  .4,9 היה הז ח א. ירדן:”רו

 6 המ זאו וישכע הז תא תבצקת וליאכ ,הממ הובג רתוי הז תאז לכב .4,9 י:י. חכימ

 7 ,הרקי

 8 ,םזגה תטילק ללוכ וישכע אצי ונרמא ,םזגה זרכמב דירפהל הפוצ ינא יכ ח א. ירדן:”רו

 9 ינאו הצעומה י"ע םזגה לש הטילקה תא תושעלו הז תא דירפהל הצור ינא

 10  .זרכמה לש ןדמואב וםשרש הממ לוז רתוי ריחמ לבקנ ונחנאש הפוצ

 11  ,עיפומ הז הככ י. חכימי:

 12 ,םזגה לש זרכמה ח א. ירדן:”רו

 13 ?זרכמה תא םתאצוה הככ .אצי רבכ זרכמה י. חכימי:

 14 .ריבסא ינא ח א. ירדן:”רו

 15 השענ ונרמאו הובג היה הז יכ זא ונרשיא אל ונחנא רכוז התא םא םג ,ינוי א. סיני:

 16  ?רכוז .תורחמתה

 17  ,אוה זרכמה ח א. ירדן:”רו

 18 )מדברים ביחד(

 19 הטילקל םצעב אוה ינשה יצחהו יוניפה לש תויאשמל דעוימ זרכמהמ יצח ח א. ירדן:”רו

 20 תיחפהל םילוכי ונחנא םזגה לש הטילקבש וניאר ונחנא .םזגה לש

 21  .תרוישי תורשקתה השענ ונחנא םא תיתועמשמ

 22 יפלולים יכ ונחנאש זרכמ דועו יוניפהו הטילקה תא ללוכש זרכמ ונל שי ובראן:’ד ג. ג”עו

 23 .הטילקהל ש אשונה תא ונממ איצוהל ,םיאנתה דחא הז ,ןושארה זרכמה

 24 אב הזו ןכוסח היהיש יכול להיות זא .םימסרפמ ,ונמסרפ ונחנא הז תא זא

 25 .הרביסה ילראוש המ הז .ףיעסב יוטיב ידיל

 26 .הזמ אצנ אל תרחא יכ ןוכסח הפ תושעל םיבייח ונחנא ח א. ירדן:”רו

 27 ?חילצנ אל םאו י. חכימי:

 28 .חילצנ ח א. ירדן:”רו
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 1 ןכל זא ,המלש הנש סנכי אל סנכיש ןלבקה עובצ הפש ביצקתה הזמ ץוח ק. אלון:

 2  .בוצקתב לדבהה םג הפ

 3 .ףסכ לבקי םג אוה וישכע דובעיש ימ י. חכימי:

 4 הנשמ תפסות לקש ףלא 100ה רק לעמל דחא ףיעס הפשא ףוסיאבו כהן:-מ. עמר

 5 ?תמדוק

 6 .לקש ףלא 200 לש תינתומ תפסות דוע ונל שיו ח א. ירדן:”רו

 7 .תינתומ איה כהן:-מ. עמר

 8 .ןכ ח א. ירדן:”רו

 9 ,היה רושיאה לבא כהן:-מ. עמר

 10 ?הקוריה הפשאב ,הפשא ףוסיאב ח א. ירדן:”רו

 11 .הפשא ףוסיאב כהן:-מ. עמר

 12 יכ םש יוניש םיכירצ אל ונחנא .זרכמ ותוא הז ,יוניש ןיא הפשא ףוסיאב ח א. ירדן:”רו

 13 הפשאה לש הטילקהש םיעדוי ונחנא יכ הנתינ תפסותה .ךישממ זרכמה

 14 .םיוסמ חוומר הזיא הפ ונתנ זא ,אובי ןלבקהש בצמ שיו הלע הלש ריחמה

 15 ןיאו .םישיבכ תקוזחתו תוינלבק תודובעל תפסות םיאור ונחנא ,45 דומע י. חכימי:

 16 םוחת הזש בשוח ינא ,הלאה םימיב הז תא םיאור ונחנאו ,קפס םוש

 17 וארת ,הז תא םיבייח היהנ ונחנא יכ הנתומכ ותוא תחקל דואמ השקש

 18  .דחא ףא תמשאב אל הזו םישיבכב הרוק המ

 19 ןה רוכרכ הנח סדרפ לש םישיבכה לש תויתשתה םדוק יתרמאש ומכ ח א. ירדן:”רו

 20 .תונשי דואמ דואמ

 21 ךשמהבש דואמ לודג ביצקת המש היהי ,חותיפה ביצקתב איה הבושתה ק. אלון:

 22 לש תודובעל תרגסמ זרכמל ביצקת היהי חותיפה ביצקת תא גיצנשכ

 23 .הקזחאו םישיבכב לופיט

 24 המל זא חותיפב הז תא שי םא ?הזה הנתומה תא םתסנהכ המל אז י. חכימי:

 25 ,הפ הז תא םתסנכה

 26 שי ,זרכמ הז רבד לכ אל .ליגרה ביצקתב םישועש םירבד שי ףסונב יכ ח א. ירדן:”רו

 27 .ףטושב םתוא תושעל ךירצש םינוש םירבד

 28 םישיבכה תא ןקתל ךרטצנו הנתומה תא ונל היהי אל םאו לאוש ינא זא י. חכימי:
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 1 ?הלא םימיב הרוקש ומכ

 2 קפסב שמתשנו לע זרכמ השענ ונחנא .ר"בתהמ הז תא השענ ונחנא זא ח א. ירדן:”רו

 3 .לופיטה תא השעיש

 4 ?םירחא םירבד לש חותיפ ביצקתמ דירונ זאו י. חכימי:

 5 .הזה ךרוצל שארמ בצקותמ הז לבא ח א. ירדן:”רו

 6 ?הפ םג הז תא סינכהל ךירצ המל זא חותיפב שארמ בצקותמ הז םא י. חכימי:

 7 לש ןוקית שי דיגנ .חותיפל םיכלוה דימת אלו םינטק םהש םירבד שי יכ ח א. ירדן:”רו

 8  ?ר"בתב הז תא השעת ךלת וישכע זא ,םילקש המכ לש ,רוב

 9 .םש וא הפ וא וטילחת זא ,אל י. חכימי:

 10  .תושעל המ ןיא ,בוט אל אוה םישיבכה לש בצמה .םש םגו הפ םג ח א. ירדן:”רו

 11 (םייניב תואירק)

 12 .השקבב .אצת התאש וא להקהמ רתוי ריעהל אל תשקבמ ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?רכשב לקש ףלא 780 לש הלדגה הפ שי המל כהן:-מ. עמר

 14 ושרפ ,בוזע םידבועה בור ,זאמ דוע ורטיפ אלש םידבוע רפסמ הפ שי ח א. ירדן:”רו

 15  .ןוצרמ

 16 )מדברים ביחד(

 17 .וישכע םדא חוכב אל ונחנא ,סנכיהל ןמזה אל הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .ביצקתב ונחנא ,אל כהן:-מ. עמר

 19 .ןוכנ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 םיעוציבה תמועל רתוי ןוכנש ונבשח ונחנא ,דוקפתהש ונבשח ונחנא ק. אלון:

 21  .בצקותמ הז ןכלו תינוציח הדובע תועצמאב הז תא תושעל

 22 )מדברים ביחד(

 23 ודבע אלש םידבוע הפ שי ?רדסב ,תמאה תא דיגהל ךירצ ,ואוב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .םדקתנ ואוב .יפוי ?רדבס ,םג

 25 הזש ןיבמ ינא הפ .לקש ףלא 200 לש הדירי שי בוחר תרואת ,46 דומע י. חכימי:

 26  .תמדקתמ הרואת

 27 .םידל ,ןוכנ עודה:א. מ

 28 ?עוציב ךיראת שי י. חכימי:
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 1 .למשח תרבח םע דחי םידל תורונ לש זרכמ תארקל ונחנא .ןכ ק. אלון:

 2 ?היהי הז יתמ י. חכימי:

 3 .בורקה ןמזב ק. אלון:

 4 ,היהי אל הז םא יכ ?ומצע עוציבה יתמ י. חכימי:

 5 ונחנא .בורקה ןמזב שממ זרכמ תארקל ונחנא ,בורקה ןמזב רמוא ינא זא ק. אלון:

 6 םיטרפמה יבגל תורעה המכ ויה .למשח תרבח לומ םואיתה םויס תארקל

 7  .זרכמל אצנ ונחנאו

 8 .עצבנש דע ,םיבוט םישדוח המכ ייקח הז ,זרכמל אצנ י. חכימי:

 9 ךופהת הרואתה לכ תמאב םא יכ ,לקש ףלא 200 קר יתתחפה הז ללגב ח א. ירדן:”רו

 10  .זוחא 50 ומכ והשמ ךוסחנ ונחנא םידלל

 11 .זוחא 33 י. חכימי:

 12 .רתוי הז ,אל ח א. ירדן:”רו

 13  .ונ .רשגל עיגנ ,בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ?הז לש עוציב ךיראתה יתמ י. חכימי:

 15 ,םאתהבו םיזרכמ בוועדת היהי הז .זרכמל םיאצוי .ךיראת ןיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16ה ז תא איצוהל חילצנ ילוא זא םיזרכמ בוועדת הז תא בכעת אל םא

 17 .הנשה לעופל

 18 ,יתבכיע אל רבד םוש .רבד םוש יתבכיע אל ינא י. חכימי:

 19 .תבכיעש יתרמא אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 .דיעהל הלוכי םיזרכמה תדעו לש םירבחהו י. חכימי:

 21 .בכעת אל ולש יתרמא .תבכיעש יתרמא אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .תירוביצ יארחא ינאו י. חכימי:

 23 .ןוכנ ,ןכ יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 24 ?תרחא העד ךל שי ,דעיבא י. חכימי:

 25 ונחנא םגש עדוי התא .יחא ,םדקתנ אוב .םיביטרפואוק םג ונחנא ,ינוי א. סיני:

 26 אוב ,ךדיקפתש תודוקנ ריעמ התא ,רדסב .םדקתנ אוב ,םיביטרפואוק

 27  .תוילדמ םיקלחמ אל .עניין לש ופוגל

 28 ,לאוש ינא י. חכימי:
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 1 אל םא הרמא איה .תבכיעש ךל הרמא אל איה ,תבכיע אל .רדסב הכול י:א. סינ

 2 .ץורי הז בכענ

 3  .עומשל תיצרש המ הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .בושח זרכמ הז ,ונלוכ רשפאש המב רוזענ ונחנא א. סיני:

 5  ,49 דומע י. חכימי:

 6 45-ו ףלא 60 חוקיפ תקלחמ להנמ בכר תפלחה תורעהב םיימעפ הפ שי כהן:-מ. עמר

 7  .ףלא

 8 .בכר תקזחא ,םיבכרב י. חכימי:

 9  ,תואצוהל תחתמ הרושב שי ,םיבכרב כהן:-מ. עמר

 10 .ףלא 45 ח א. ירדן:”רו

 11 הטמל םידרוישכ .חוקיפה תקלחמ להנמ לש בכר תקזחא תואצוה ףלא 45 כהן:-מ. עמר

 12 .חוקיפ תקלחמ להנמ בכר תקזחא ףלא 60 םעפ דוע

 13 ףלא 60-ה .הארנכ רחא בכר אוה ןושארה .ןוכנ אל אוה ןושארה זא ,אל ח א. ירדן:”רו

 14  .ןוכנה אוה

 15 ,הז המ זא כהן:-מ. עמר

 16 .חוקיפה ךותב ,להנמ לש אל ,הקלחמה ךותב רחא בכר הז ראשוןה ח א. ירדן:”רו

 17 הז .להנמכ רשוא אוהשכ פי'גה ,םדוקה להנמה לש היהש בכרה הז ,ןכ ק. אלון:

 18 .חוקיפה תקלחמב עגרכ וב םישמתשמש ביני לצא היהש בכר היה

 19 ?וישכע וב שמתשמ ימ זא י. חכימי:

 20  .םיחקפה .חוקיפה תקלחמ ק. אלון:

 21 ינאש ןמזב לקש ףלא 150 לש לודיג םיאור ונחנא ,ינוריע חוקיפמ תוסנכה י. חכימי:

 22 תא ףולשל אל ,רדסבו הנוכנ היחנה איהש יכול להיות ,היחנה שיש עדוי

 23 הענייןם ע יל רדתסמ אל הז ,ךיא .עירתהל ,תוארל ,קודבל רשיו חדקאה

 24 לש העניין לכל תעבות ונל ןיא ןיידע ףסונ רבדו .הסנכהב האלעה לש

 25 ,הכמסה היהי יתמ לא יודע ינא .תוסנכהה תא בכעמ הז זאו םירוערעה

 26 ?עבות תכמסהל ךייש הז ?םירמוא הכמסה

 27 .עבות תכמסה ובראן:’ד ג. ג”עו

 28 .רדוסי בורקה ןמזב עבותה לש אשונה ק. אלון:
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 1 רוגסל םצעב לוכי הזו הכמסה ול היהי םיישדוח ךלהמבש םיפוצ ונחנא ובראן:’ג. ג ד”עו

 2 אלא תלבקתמ הכמסההש םוימ אל הז תוסנקה יכ םירעפה תא

 3 תוסנק לוטיבל תושקבל ןמז שי .םיכישממ ןמזה לכ ,םינתינ תוח"ודהש

 4 לבא .םהלש היבגה ךילהת תא לשמל בכעמ הז ,וערכוה אל דועש חיננ

 5 ןמז ךות ררחתשמ הכול זא ררחתשי הז בורקב דואמ ווהמק ,שיש עגרב

 6 .רצק

 7 היחנהב םג תוארל יל השק הז רמוא ינא ןכל ,ךילהתה תא ןיבמ ינא הז מי:י. חכי

 8 ףלא 150-ב םילעמ ונחנא ךיא תעבותה לש רסוחב םגו םיחקפל ונתנש

 9  .לקש

 10 ,יבגל לא יודע ינא ובראן:’ד ג. ג”עו

 11 םאהו ילרוא תא לאוש ינא הז תא ,ךתוא לאוש אל ינא הז תא ,אל ,אל י. חכימי:

 12 ?2019-ב ןוילימ 1,2 וניבג

 13 םגו הקלחמל להנמ היה אלש ללגב םג ,ביצקתה דעיב ונדמע אל 2019-ב ח א. ירדן:”רו

 14 ונל שי ,םיחקפ לש תפסות ונל שי 2020-ב לבא ,םיחקפ ויה אלש ללגב

 15 ליחתנ ונחנאש הנימאמ ינאש הניחל רזע קוח ונל שי ,קזח הקלחמ להנמ

 16 לודיג אל הז ,הזכ יפצ אל הז .ןוילימ 1,3 םיפוצ ונחנא .ותוא ליעהפל

 17  .עוציב בר א לאוהש

 18 ,ןוילימ 1,2-ל ונעגה אלש תרמוא תאש ןוויכמ לודיגה המכ לא יודע ינא י. חכימי:

 19 .יטיספקבפול  הייתה אל הקלחמה יכ ונעגה אל ק. אלון:

 20 ,תעדל הצור ינא .יתנבה הז .יתנבה הז ,רדסב י. חכימי:

 21 .העניין שרוש הז ק. אלון:

 22 ,וניבג תאז לכב המכ תעדל הצור ינא י. חכימי:

 23 דעי ןכ הזש זאת אומרת .ןוילימ 1,2-ב ונדמע ןכ 2018-ב תאז תמועל לבא ח א. ירדן:”רו

 24 .עוציב רב אוהש

 25ין לי בעיה עם א ,רדסב היחנה איהש בשוח ינאו ,רהמל אל היחנהה ללוכ י. חכימי:

 26 .היההנח

 27 שיש תבשוח אל ינא .קדצב אל םהש תוסנק םינתינש תבשוח אל ינא א. ירדן: ח”רו

 28 .סנק םינתונ סנק תתל ךירצש הפיא .רהמל אל היחנה
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 1  .תוכרדמה לע א. מעודה:

 2 ?אל וא ןוכנ ,הדועמ ,היחנה הייתה .המ לע הנשמ אל הז י. חכימי:

 3  .תויהל ךישמת איהו תקדוצ איהו א. מעודה:

 4 ינאש יירבד תליחתב יתרמא ינא .הדועמ ,תאזה היחנהה דגנ אל ינא ,אל י. חכימי:

 5 .היחנהה דגנ אל

 6  .תוסנכה ןיא הז ללגב אל ,ןיא הז ללגב אל לבא א. מעודה:

 7 ינא בושו ,ןוילימ 1,350-ל עיגנ אל ,היהי הז ללגב ,ללגב אל ,רדסב הז י. חכימי:

 8 .רומג רדסב איה היחנההש יתרמא יירבד תליחתב ינא בושו רמוא

 9 היה אלש םירחא תומוקמב תועשה לע הפיכא היהתו םזג לע הפיכא היהת מעודה:א. 

 10  .םיחקפ ונל שי וישכע .םירוזאה לכב םיחקפ קיפסמ ונל

 11 .ינוריע רוטיש םגו יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ,וגאדי םה ,וגאדי םה זא א. מעודה:

 13 .ףסכה תא לבקנ אל ונחנא תוסנק ונתי םה םא ינוריע רוטישה ,אל י. חכימי:

 14 .םואתפ המ .ינוריעה רוטישה אל ,אל א. מעודה:

 15  .רגהל יתרמא ,אל י. חכימי:

 16 .אבה דומע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ,-ו 40 דומע י. חכימי:

 18 .60 דומע א. מעודה:

 19  .הדועמ ,61 דומע י. חכימי:

 20 .61 דע רורב הכול ,61 .דחא דוע ילעמ תפסוה א. מעודה:

 21 ,תוגייתסהב ינא בוש ,יל עודיש המכ דע .הביבסה תנגהל דרשמהמ תוסנק י. חכימי:

 22 600-ל הביבסה תוכיא דרשממ רושיא שי םאה .םייתסה הזה טקיורפה

 23 ?הלאה לקש ףלא

 24 ?םייתסה טקיורפ הזיא ק. אלון:

 25 ?םייתסה המל ח א. ירדן:”רו

 26 .לאוש ינא י. חכימי:

 27 ?םייתסה טקיורפ הזיא ק. אלון:

 28  .רושיא שי ,ןכ ח א. ירדן:”רו
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 1 ?ילרוא ,רושיא שי כימי:י. ח

 2  .ריעה שארל םוי לכ עיגהל םיכירצ הביבסה תנגהל דרשמהמ תוסנכהה ק. אלון:

 3 .הזל רושיא שי י. חכימי:

 4 ?הזל רושיא שי הז המ ק. אלון:

 5 ?רחא עדימ ךל שי ,המל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  .לאוש ינא .עדימ יל ןיא ,אל י. חכימי:

 7 ,הבושתה זא ק. אלון:

 8 ,םייתסה הדרפהה לש הזה טקיורפהש עדימ יל שי י:י. חכימ

 9 ,איה הבושתה ק. אלון:

 10 .יתביבס ךוניח הז ,ךוניחל טקיורפ הז .הדרפה אל הז ח א. ירדן:”רו

 11 רשאי הביבסה תנגהל דרשמהל ש ל"כנמסה בורקה ןמזבש איה הבושתה ק. אלון:

 12 ,הז תא

 13 .רשוא אל ןיידע הז י. חכימי:

 14 ?הז המ ק. אלון:

 15 .רשוא אל ןיידע הז י. חכימי:

 16  .םיחוודמש רבד לכ ומכ ,חוויד לש ךילהתב הז ק. אלון:

 17  ?לקש ףלא 600 לע רושיא ךל שי ,ילרוא י. חכימי:

 18 ,בשוח התא המל ח א. ירדן:”רו

 19 .רושיא ול ןיא ןיידעש ל"כנמהמ ןיבמ ינא יכ י. חכימי:

 20 ,ךישממש טקיורפ הז ח א. ירדן:”רו

 21 ונחנא עגרכ לבא ביצקת ןוכדע השענ רושיא היהי אל םא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  .רושיא שיש רחאמ הטלחהה תא םילבקמ

 23  .ךישממ ןכ אקוודש עדימ םג יתלביק ינאו ךישממ אל הזש עדימ ןיא יל ח א. ירדן:”רו

 24 אוה חוויד לכ ,הלשממה תדובע תא ריכמ תצקש ל"כנמה ךל רמאש המ ק. אלון:

 25 הז זא .חוויד לכ ,תיפסכ הרבעהו חווידה תא רובעל רבד לש ופוסב ךירצ

 26 םיספטה תא םיריבעמ ,הלשממל חוויד לש ךילהת לכ .גירח רבד אל

 27 תועצמאב הרזחב הז תא הריבעמוה ז תא רשאל הכירצ הלשממהו

 28 .תויביצקתה תורבעהה
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 1 ?רושיאה תא לבקל רומא התא יתמ י. חכימי:

 2 .חווידה לע רושיא הז ,רושיא אל הז ,הז המ ק. אלון:

 3 .חווידה לע רושיאה תא י. חכימי:

 4 .בורקה ןמזב ק. אלון:

 5  ?שדוח ,עובש ?בורק ןמז הז המ י. חכימי:

 6 ןמזב איה הבושתה .תונעל לכוא ינא דרשמה ל"כנמס היהא ינאשכ ק. אלון:

 7  ,יל הנעש המ הז ,בורקה

 8 הביבסה תוכיאל הדעוה ר"וי לש ויפמ רמול הצור ינאש המ לבא ,הארת דובר:

 9 רמוא ,ינממש קיבא והו והשמ הזיא יל חלש הפ אוה ?ןכ .ןגכ לייא הזש

 10 יננהש םגה .האילמה ירבחו הצעומה שאר דובכל .לוקוטורפה ךרוצל :הככ

 11 יננה םילוחה תיבב ימא לש הזופשא לשב האילמה תבישימ רדעיהל ץלאנ

 12 2020 תנשל חותיפה ביצקתבו הצעומה תינכותב ,הצעומה ביצקתב ךמות

 13 אוהו קדב אוה זה לא מפריע, ולז אם א .הירופ הדובע תנש ונלוכל לחאמו

 14  .רדסב הזו עדוי

 15 אל הז לבא ,ולש אמאל תואירב לחאל הצור לכ םדוק ינא .רושק אל הז י. חכימי:

 16 עדימ ול שיש יכול להיות הפ היה אוה םא .תאזה הדוקנה םצעל רושק

 17 .לא יודע ינא ,בוט רתוי

 18 .ביצקתה תנכהל ףתוש אוה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .תרחא עדוי ינא .יכול להיות ,רדסב ,אל . חכימי:י

 20 .יקוא המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 21 .היהיש מקווה ינא .הז שי םא ,רושיא שי םא יתלאש ןכל י. חכימי:

 22 החנה שי םימ ירוביחמ תוסנכהב 58 דומעל הרוחא רוזחל הצור ינא ,עגר כהן:-מ. עמר

 23 ,וא תורידה רפסמ יפל לקש ףלא 250-ב ולדגי תוסנכההש

 24 הז םא ,םיבשות לש תודחוימ תונמזהמ תוסנכה הז םימ ירוביחמ תוסנכה ח א. ירדן:”רו

 25 תודובע 350 האור תא .הסנכה לומ האצוה שממ הזו הז וא ףסונ רוביח

 26 .הבוג ינא ונל הלוע הזש ומכ ,האצוה לומ הסנכה הזו םימה תשרב תומוזי

 27 ,רבכ והשימש והשמ הז כהן:-מ. עמר

 28 תעצבמו השוע םימה תקלחמש ,םיפסונ םירוביח ,םישקבמש םירוביח שי ח א. ירדן:”רו
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 1 .ותוא םלשמ אוהו בשותל רבעומ ןובשחהו קפס םע

 2 יכ דרוי אל אוהש חמש ינאו ,דרוי אל םידבועה רפסמ ךיא 66 דומעב . חכימי:י

 3 .לקש ףלא 220-ב דרוי רכשה לבא ,רתויש המכ ךירצ ךוניחב

 4 .רתיב בצקות הז .שממ .עוציב יפל קויד םעפ דוע הז רדן:ח א. י”רו

 5 לש םיצעויל רבעמ הז .םיצעוי לקש ףלא 250-ו 200לנו פה סכום של  שי י. חכימי:

 6 ?ןכ .2019

 7 ?דומע הזיא עודה:א. מ

 8 .66 יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ?66 ,דומע הזיא ח א. ירדן:”רו

 10-ב יתההי ילש אתליאשה יכ םיצעויל לקש ףלא 50 דוע הז תראומ תאז .ןכ י. חכימי:

 11 ,םיצעוי ןיידע שי 2020-ב םגש האור ינאו 2019

 12 שי יכ םייגטרטסא םיצעויל לקש ףלא 250 לש ביצקת ומש ךוניחה ךותב ח א. ירדן:”רו

 13 זרכמ םג ,ךוניח ינבמ רקס םג ,ךוניח לש תיגטרטסא בא תינכות םג ונל

 14 ךוניח אשונב םיצעויב ךרוצ הברה ונל שי .יאלקח רפס תיב לש תולעב

 15 .תחפוי הזה ביצקתה 2021-בש הנימאמ ינא .2020 תנשב

 16 (עקרב תואירק)

 17 ,2019-ב הלאה םיצעויה ,םיצעויה המ זא י. חכימי:

 18 ,ונישע אל 2019-ב ח א. ירדן:”רו

 19 .המייתסה אל הדובעה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ,ונרבע אלו ךוניח ינבמ רקס ונישע אלו תיגטרטסא בא תינכות ונישע אל ח א. ירדן:”רו

 21 םירוק הלאה םירבדה לכ .יאלקח רפס תיב לש תולעב זרכמ ונישע אל

 22 .2020-ב וישכע

 23 ,הפ םידבוע 3 ומצמוצש האור ינא ,ומצמוצ בוש 70 בעמוד י. חכימי:

 24 ?70 דומעב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 רכשב הדירי שי םיידוסיה רפסה יתב .ידוסיה ךוניחה לש םדא חוכב .ןכ י. חכימי:

 26  ,הלא ימ זא ,םידבוע 3 לש הדירי םג האור ינא ,לקש ףלא 300 לש

 27 התא ,הפ יכ יביצקת קויד םג הז .םיידוסי לע רפס יתב רכשו תורוכשמ ח א. ירדן:”רו

 28ת דבוע אל וז ,אוהש והשמה ז תועייס ,תועייס לש רכש הברה הז עדוי
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 1 ,תעייס שי רושיא שישכ ,ךוניחה דרשמ רושיא יפל תדבוע תעייסה .העובק

 2 ,לש קויד םג הז זא .תעייס ןיא רושיא ןיא

 3  .םדא חוכב הדירי שי ,אל י. חכימי:

 4 בצקתמ התא ,רשפא יא יכ ןוכנ דימת אל הז .ןוכנ היה אל בצקותש המ יכ ח א. ירדן:”רו

 5 לבקנ םא םואתפ יולת יכ היהת אל וא היהת איהש חוטב אל התאו תעייס

 6 קיוד הז 2020-בו עוציבל קיוד טושפ הז זא .םיוסמ דליל תעייסל השירד

 7 .ונלביקש ךוניחה דרשמ לש םירושיאל

 8 ,רתוי ךרטצנ םא תרמוא תאש ומכו י. חכימי:

 9 ,4 דוע ונבצקת ונחנא זא ח א. ירדן:”רו

 10 ?המ י. חכימי:

 11 דימת שי .רתיב ובצקותש תועייס המכ דוע .רתוי המכ דוע ביצקתב הפ שי ח א. ירדן:”רו

 12  .תופילחמכ תובצקותמ ןהש תועייס

 13 .3 רבכ םתדרוה לבא י. חכימי:

 14  .עוציבל ,ביצקתל קיודש והשמ הז .םעפ ףא ויה אל 3-ה לבא ח א. ירדן:”רו

 15 לקש ףלא 800 שי םש םג לבא ,תתנש הבושת התוא וז ילוא ,71 דומעב כהן:-מ. עמר

 16 ,תועייס

 17  .ןקתל םירבוע טושפ .תרחא הבושת וז ,אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 לצא הברה הרוק הז בגאו .תוחפ לקש ףלא 550 .ףלא 250 דועו .יקוא כהן:-מ. עמר

 19 ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי

 20 םילקש ןוילימ לש תורוכשמב הפ לודיג שי האור תא .אל ,אל ,אל ח א. ירדן:”רו

 21 ,הצעומ תודבועכ אל תוקסעומש תועייס הז תועייס תוינלבק תודובעבו

 22 .ןלבק תועצמאב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 הפ ויה ןלוכ תועייסה םע ךילהתה תא ונלחתהשכ .תוירסנלירפ הלאכ ןה ח א. ירדן:”רו

 24 ףיעסל הפמ ורבע טאל טאל .הצעומ תודבוע ויה אל ןה ,הזה ףיעסה ךותב

 25 .תוירסנלירפכ תמלשמ ינא תועייס המכ עוציב י"פע שממ הז ?רדסב .הזה

 26  .לקש ףלא 800 הפ היה אל 2019-ב .תמלשמי נאש המ הז

 27 .דואמ הפי א. מעודה:

 28 .הצעומ תודבוע תויהל ורבע ןה . ירדן:ח א”רו



  04-8666313י,  חברת איגמ                                                  (2/20) 20 ין מס'נימה מן לאשעצה ת מוישיב

 47  23.01.2020 םוימ                                                                                                                                       

 1 .םידחוימ םיכרצל אקווד הז הפ כהן:-מ. עמר

 2 ןתוא הז ,םידחוימ םיכרצ בוליש קוח הז .םידחוימ םיכרצ םתוא הז ח א. ירדן:”רו

 3 תא ונרבעשכו .הצעחלקן עובדות מוו תוירסנלירפ ויה ןקלח טושפ ,תועייס

 4פשרנו להן א תוירסנלירפ תויהל וצרש הלאל ונרשפא זא הזה ךלהמה

 5 .ראשיהל

 6 ,ידוסי לעב תופתתשהב תפסות ןיאש הז תא יתרכזה ,ותוא לע 73 דומעב י. חכימי:

 7 ,תפסות האור אל ינא ,ןוילימ 1,7 ןוילימ 1,7

 8 ?המל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  ,ידוסי לעה ךוניחב דחוימב .דואמ םרוצ הזו י. חכימי:

 10 ?תפסות האור אל התא הפיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ,םיידוסי לע רפס יתבל תובצקה ףיעס לע יתרביד הפ הנה ח א. ירדן:”רו

 12 ?האור אל התא המ .תפסותה תא םיאור הפ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 .לקש ףלא 300 ח א. ירדן:”רו

 14  .לבא הנתומ הז י. חכימי:

 15 .הנתומ הז ח א. ירדן:”רו

 16 ,םירמוא םתא םכל חונש המ י. חכימי:

 17 1,7-ה םג .ןוילימ 1,7 ונל שי םייתניב ,ונל ןיאש אל הז לבא ,הנתומ הז רדן:ח א. י”רו

 18 ,ןוילימ

 19 .ונל היהש המ הז י. חכימי:

 20 ןוילימ 1,7-ה לש עוציבה .רתיב בצקות אוה ןוילימ 1,7-ה םג .אל ,עגר ח א. ירדן:”רו

 21 שארל לקש 500 יתבשיח ינא םא זאת אומרת .ןוילימ 1,3 לע דמוע הנשה

 22 .ןוילימ 1,7 ןתונ אל הז םידימלתה רפסמ לופכ השעת

 23 ?ןוילימ 1,7-ה תא םתתנ אל המל זא י. חכימי:

 24 רפס תיבב ונבצקת ונחנא .תורחא םיכרדב הז תא םינתונ ונחנא זא ח א. ירדן:”רו

 25 ,לע םיטקיורפ ןומה יאלקח

 26 .ןוילימ 1,7 םתתנ ןכ זא י. חכימי:

 27  ,תורחא תולועפ ונישע ונחנא .הבצקה אל אוהש א. ירדן:ח ”רו

 28 אל הז הזל םיארוק ונחנא ךיא ,ןוילימ 1,7 ונתנ .םירבדה תא יקיידת י. חכימי:
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 1  ?2019-ב ןוילימ 1,7 ידוסי לעל ונתנ .הנשמ

 2 תפסות הפ שי .ןוילימ 1,4 לע הפ דומעל םיכירצ ויה רפס יתבל תובצקה ח א. ירדן:”רו

 3 ונטלחה רתי הפ שיש וניארשכ ,תמאב ,ונטלחה ונחנאש לקש ףלא 300 לש

 4 ,התוא תתל

 5 )מדברים ביחד(

 6 הצעומה תופתתשה ןוילימ 1,7 בצקות 2019-ב .ןוידל רזוח ינא ,ילרוא י. חכימי:

 7 .ידוסי לעה תודסומל

 8 .ינוי ,רסחב היהש ךל הרמא איה א. סיני:

 9 הזה ביצקתה .דליל לקש 500 לש סיסב לע אוה ןוילימ 1,7 לש בוצקתה ח א. ירדן:”רו

 10 2020-ב ותוא ונתחפה אל רתיב אוה בוצקתהש וניארשכ םג .רתיב אוה

 11 .לקש ףלא 300-ב ותוא ונלדגה דועו

 12  ?ןוילימ 1,4 תתנ 2019-ב זאת אומרת י. חכימי:

 13 .םימכסההו םיזוחהו םיבושיחה יפל .ונתנ תתל ךירצ היהש המ ח א. ירדן:”רו

 14 ,םתדרוה י. חכימי:

 15 ?ונדרוה רמוא םתס התא המל .לקש ונדרוה אל ח א. ירדן:”רו

 16  ,תרמוא ךמצעב תא ,םתתנ תרמוא תא יכ ימי:י. חכ

 17 .םימכסה שי .שארל דליל לקש 500 רמוא סייו וקנרב םע ונלש םכסהה יכ ח א. ירדן:”רו

 18 ?רדסב ,תרחא הרוצב ןתינ ונחנא הרתיה תאו רתיב בוצקת אוה בוצקתה

 19 .שארל דליל הבצקה לש הרוצב אל

 20 ,הצעומה לש תימצעה תופתתשהה לש תפסות ןיא ,ילרוא י. חכימי:

 21 .לקש ףלא 300 לש הפ תפסות שי ח א. ירדן:”רו

 22 .הנתומ י. חכימי:

 23  .הנתומ ח א. ירדן:”רו

 24 ,הנידמ ביצקת רושיא היהיש עגרב ,הנתומ ק. אלון:

 25 .תפסות אל הז לבא י. חכימי:

 26  .ררחושי הנתומה הנידמ ביצקת רושיא היהיש עגרב ?תפסות אל הז המ ק. אלון:

 27  .תועמשמה הז

 28 הזה ףסכהש חוטיב והשזיא ךל ןתנ אל דחא ףא ,בייחתה אל דחא ףא י. חכימי:



  04-8666313י,  חברת איגמ                                                  (2/20) 20 ין מס'נימה מן לאשעצה ת מוישיב

 49  23.01.2020 םוימ                                                                                                                                       

 1 .לבקנ

 2 ןוזיאה קנעמ ביצקת הרוקש המ ,חוטיב יל ןתנ אל דחא ףא .ךל הנעא ינא ק. אלון:

 3 ךל יתינע רבכו ,1:12 ללגב עגרכ ררחושש המ ,שידג תחסונ י"פע רשואמ

 4 .1:12 י"פע עגרכ בשוחמ אוה הנידמה ביצקתש ללגב זוחא 50 ,הז לע

 5 הז תא ונמש ןכלו בצמה הז זא .1.4 יפל איה הנח סדרפל הקולחה

 6 ראש לש תפסונ הקולח היהת הנידמה ביצקת רשואיש עגרב .הנתומב

 7 .הבושתה תאז .ןוזיאה יקנעמ לש ,ביצקתה

 8  ?תפסות אל הז ,תפסות הירסיק ןרקב ןוילימ 2,6-ל ארוק התא ךיאו ח א. ירדן:”רו

 9 ,לע רבדמ ינא י. חכימי:

 10  .ךוניחל תפסות א. ירדן:ח ”רו

 11  .הצעומה תופתתשה לש תפסות י. חכימי:

 12 .םדוק הייתה אלש הצעומה תוכזב תפסות הז ןוילימ 2,6 ח א. ירדן:”רו

 13  .הצעומה יפסכמ תפסות אל הז ימי:י. חכ

 14 .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 שיש האור ינא ?ונמליש המכ לגרודכה שרגמ לש םימבש האור ינא .87 י. חכימי:

 16 ?תוחפ ונמליש וא תוחפ הקשנ וליאכ ,הדירי

 17 .האור ינא םוכס ותוא ?המל י. קעטבי:

 18  .אל י. חכימי:

 19  .שומימל םאתהב 595-ל 790-מ דרי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 .250-ל 400-מ דרי י. חכימי:

 21 .עוציבה הז ח א. ירדן:”רו

 22 ,רבד ותוא לש םינטק םיפיעס ולהכ הז 10 ,340 ,400 ,40-ה ,ינוי גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 23 םאתהב םתוא ונקייד .790 דחיב םהש םיפיעס 4 ,םיפיעס 4 הז ?יקוא

 24 .595-ל שומימל

 25 ,לגרודכ שרגמב םא הלאשה .לגרודכ שרגמב הז הלודגה הדיריה י. חכימי:

 26 .לגרודכה שרגמ לש םלוכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ?החילס י. חכימי:

 28 .שרגמ ותוא הז םיפיעסה תעברא לכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  ,הלאשה ,למשח שי .םימה הז הפ לבא ,אל י. חכימי:

 2 ךורב .18 י"פע בצקות 2019-ו ,לגרודכה שרגמב םימ ץוציפ היה 2018-ב ח א. ירדן:”רו

 3 ונחנא םא .רתיב בצקותמ הזה ביצקתהו םימ ץוציפ היה אל 2019-ב םשה

 4 .ונלש ביצקתה היהי הז 2020-ב ץוציפ היהי אלש רומשנ

 5  ,81 דומעב כהן:-מ. עמר

 6 .הרוחא םירזוח יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .150-ל התנתשהו ףלא 100 הייתה תרוכשמה כהן:-מ. עמר

 8  .תוברת תקלחמל ילוא ,תקלחמ דבועל הרשמ הפ שי ,הפ בצקות ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 9 ?המ ילוא כהן:-מ. עמר

 10 .תוברת דבוע .תוברת תקלחמל ח א. ירדן:”רו

 11 ?ףסונ כהן:-. עמרמ

 12  .ירה ותוא ןיא .ףסונ ח א. ירדן:”רו

 13 .ןיידע ןיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  .ןיידע ןיאו בצקות אוה ח א. ירדן:”רו

 15 ?םצעב ושמומ אלש לקש ףלא 100 בצקות רבעב כהן:-מ. עמר

 16 .ושמומ אל םה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .שדוחב לקש 4,000-ב רתוי םכל הלעי הזה דבועהש םיכירעמ םתאו .יקוא כהן:-מ. עמר

 18 .ןומה הז

 19  .האלמ הנשל בצקות אל הארנכ לקש ףלא 100 ח א. ירדן:”רו

 20 .ןוכנ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ידירות .תיסיסב הרשמ תאז 150 .הנשל לקש ףלא 100-ב תאזכ הרשמ ןיא ח א. ירדן:”רו

 22 ףלא 60-ו רכש תולע זוחא 40 דירוהל הכירצ תא .רכש תולע הז ,תויולע

 23  .םומינימ רכש הז ,שדוחל לקש 5,000 הז 12-ל יקלחת לקש

 24 .ס"נתמל רבעומ טרופסהו עדמה דרשמ תופתתשה הפ האור ינא 88 דומע י. חכימי:

 25 .ס"נתמל תורבעהב הז תא האור אל ינא

 26 ?הז תא האור אל התאך יא ,ס"נתמב לבקתמ הזש יאדווב ח א. ירדן:”רו

 27 ?הפיא י. חכימי:

 28 ינא לש הרימאה תא יתנבה אל ,האור אל התא זאת אומרת המ ראש המועצה:יגור, -ה. פרי
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 1  .ס"נתמל תורבעהב הז תא האור אל

 2  .ס"נתמל רבעומ טרופסהו עדמה דמשריש פה השתתפות  י. חכימי:

 3 ,רבוע הז ,ינוי .2020-ל לבא הז י. קעטבי:

 4  .הז תא הארת התא ס"נתמה לש ביצקתב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .ינוי ,2020-ב הז טבי:י. קע

 6  ?תורבעהב הפ הז תא האור ינא הפיא לבא ,2020-בש רורב י. חכימי:

 7 .טוריפב כהן:-מ. עמר

 8 .טוריפב י. חכימי:

 9 .יתנבה אל ?זאת אומרת המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ,טרופס תולועפה ךותב ח א. ירדן:”ור

 11 .ףסכ תרבעה םהל םישוע ונחנא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 עיפומ הז הפיא ,הסנכהב הפ יל עיפומ הז ?תואצוהב עיפומ הז הפיא י. חכימי:

 13  ?האצוהב

 14 .טרופס תולועפה ךותב ח א. ירדן:”רו

 15 ?הפיא י. חכימי:

 16  .ףוסב 810-ב םייתסמש ביצקתב ח א. ירדן:”רו

 17 באיזה עמוד?  י. חכימי:

 18 .הנורחאה הרושב הטמל ,דומע ותואב ח א. ירדן:”רו

 19 ?88 דועמב י. חכימי:

 20 .טרופס תולועפב ,הטמל ,ןכ ק. אלון:

 21 .טרופס תולועפ י. חכימי:

 22  .ולדגש יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 רבוע הז וליאכ ,ךלוה הזו 70-ב לדג הז ,80 הז הפו ףלא 70-ב לדג הז י. חכימי:

 24 ,ס"נתמל

 25 .אצויו הצעומל סנכנ .הז לש רוניצ ונחנא טושפ ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 26 ?דומע הזיא ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 27  .106 דומע י. חכימי:

 28 .ינפל והשמ רומל שי ילוא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  ?א"דמב ףתתשמש ד"וע ןומימ הז המ 94 דומע כהן:-מ. עמר

 2 ?הפיא ח א. ירדן:”רו

 3 יתוא תניינעמ תוחפ .א"דמב ףתתשמש ד"וע ןומימ םיריקסת תדעו ,94 כהן:-מ. עמר

 4 .א"דמב ףתתשמש ד"וע ןומימ הז המ ןיבהל ומכ האצוהה

 5  .החוור ביצקת הז ח א. ירדן:”רו

 6 ?וליאכ םיריקסת תדעו יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .ןכ כהן:-מ. עמר

 8 ?אל ,רושיגה הז י. חכימי:

 9  .השדח תוליעפ איה ,תאזה תוליעפה תא הריכמ אל ינא .ןכ ח א. ירדן:”רו

 10  .רושיג זכרמה ,רושיגה י. חכימי:

 11 .ספאל ךפהו ףלא 360 היה ןוכיסב םידליב לופיט 95 דומעב כהן:-מ. עמר

 12 ףכית ,רחא םשב וישכע ול םיארוקש בה תקציז .הנתשהש ביצקת הז יכ ח א. ירדן:”רו

 13 .רחא והשמ ךרד רבעש הארנכ ביצקת הז ,ינאש והשמ םג הז .ךל דיגא ינא

 14  .ושקיב םהש המ הז ,החוור יביצקת הז

 15  ?םיריקסת תדעו הז המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 הארנכ .יוסח לע ריקסת החפשמ יניינעל טפשמ תיבל םינתונש יכול להיות א. סיני:

 17  .ד"ועה תא ךירצש

 18 ביצקתה לכ ךרואל האור םצעב ינא ,אבה אשונל רבוע ינאש ינפל ,ילרוא י. חכימי:

 19 ינא תאז לכב לבא רתי בוצקת ,רתי בוצקת ,רתי בוצקת לע םינעוט םתאש

 20 בוצקתה תא םידירומ םתא וישכע .2019-ב ןזואמ רמגנ ביצקתהש ךירעמ

 21 שי .רסחי ,רבד םוש םיריאשמ אל ,יןאש ללגב ונל רסחיש ששוח ינאו רתי

 22 ?תאזה תוירחאה תא םיחקול ונחנא הפיאמ וליאכ ,הז שי ,םימ"תלב

 23 ונחנא תאזה הרתיה .רתיב רגסיי הארנכ אוה ,רגסנ אל דוע 2019-ל ח"ודה ח א. ירדן:”רו

 24 .2020-ל התוא ריבענ

 25 ?רגסיי 2019 לש ח"ודה יתמ י. חכימי:

 26 .ינויל יאמ ןיב רגסיהל רומא יפוסה ח"ודה ח א. ירדן:”רו

 27 .ינפל תעדוי רבכ תא ,תרוקיבה ירחא רגסנ הז י. חכימי:

 28 .ראורבפ ףוסב ,םיישדוח ירחא השוע ינא ח א. ירדן:”רו
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 1 ןיאו ןוזיאב תמייס םאו ,אובל לכוא ינא שדוח דוע רמולכ .ראורבפ ףוסב י. חכימי:

 2  ,לע תכמתסמ תא ךיא ,רתי

 3 )מדברים ביחד(

 4 ,סנכנ אל ינא ,לא יודע י. חכימי:

 5 ,בצקתל םעט ןיא .בצקתל ךירצ אל בצקתל ךירצ אלש הפיא ,הארת ח א. ירדן:”רו

 6 תוכזב יכול להיות .ןוכנ היהא וה ותוללכב ביצקתה זא ןזואמ ונמייס םא י. חכימי:

 7 הריכמ תא ,הטשיה תא לא יודעי נא ,רחא וא הזכ רתי בוצקת ושעש הז

 8 תייה לבא הז תא תלבוה אל ילוא ,2019-בם ג תייה תא ,בוט רתוי זה תא

 9 ריבעהל ששוח ינאש אל הז ,ילרוא ,תרוקיב אל הז בושו ,הנשה בור

 10 ,תרוקיב

 11  .הצעומב םינש רשע רבכ ח"ודה תא השוע ינא ח א. ירדן:”רו

 12 .רסוחב ראשנ אל ,אלש יל בושח הזו םירפסמל תוירחא ךל שי ח"ורכ י. חכימי:

 13 הזה העניין תא קודבל יאדכו ידמ רתוי לבחה תא הפ וחתמש יל הארנו

 14 ינאו יאוולהו ןזואמ ונמייסש ךירעמ ינאו ןזואמ ונמייס םא יכ תינש

 15 .הזה ביצקתה רושיאב דואמ לודג ןוכיס הפ םיחקול ונחנא זא ,העוט

 16 ףדועה תא .ןזואמ אל ,ףדועבם להסתיידמ וע 2019 יתקדב ינאש המ יפל ח א. ירדן:”רו

 17 ,הזה

 18 ,תיפוס תקדב אל לבא י. חכימי:

 19 .רדסב הכול ,ףדוע יל שי ,םיינועבר תוח"וד השוע ינא ,הז תא תקדוב ינא ח א. ירדן:”רו

 20 אל םג ינאש הככ זא ,2020-ל רבעוי הזה ףדועהו ןזאומ אל אוה ח"ודה

 21 אל ינא יכ םיעוגר תמאב תויהל םילוכי םתא .הפ ףדועה תא יתבצקת

 22ת עדויי נא ,םינש רשע רבכ ותוא השעו ינא ,הנושאר םעפ ח"ודה תא השוע

 23 .ותוא ךירצ אלש והשמ בצקתל םעט ןיא .הארנ זה ךיא

 24 לעתל לוכי רתיה תא תוחפל התא .קוידב ער אל ?הזה קוידב ער המ ,ינוי א. סיני:

 25 ,זאו םינוכנ רתוי תומוקמל

 26  .רתי היהי אל וישכע לבא י. חכימי:

 27  ,ששוח התאש ומכ רסוח לש היעב ךל היהת םא לבא ,אל א. סיני:

 28 .הז ירחא ךל ריבסהל ןכומ ינא ט. דנטס:
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 1  ?המ א. סיני:

 2 .הז ירחא ךל ריבסהל ןכומ ינא ט. דנטס:

 3  ,תקייד וישכע םא ,רסוח שי םא ,יחא ,אל א. סיני:

 4 ?לט ,וישכע ריבסמ אל התא המל ,עגר י. חכימי:

 5 ףדועה הז המ 2019 ,2017 ,2018-ב .הטושפ דואמ איה הלאשה ,אל ט. דנטס:

 6 רבודמ הפ ?לקש ףלא 300 ,לקש ףלא 200 ,100 ?2019-ב וילע םירבדמש

 7 .תוברזרב היה אוהש לודג דואמ דואמ ביצקת תמאב ,הזה לכ ךרואל

 8 .הלאה תוברזרה הז המ ךל ריבסא ינא ?הלאה תוברזרה הז המ וישכע 

 9 רבכ ותוא ריבעהל לוכי אל התא ביצקתה פ עבוצ התאשכ הלאה תוברזרה

 10 .עובצ אוה ,רחא םוקמ ףאל

 11 ינוי המ יכ .ןוכנ אל הז ,לט לבא .ןוכנ אל הז ,הז תא רמוא אל ינוי .ןוכנ אל א. סיני:

 12 1,4 ואיצוה לעופב ,ןוילימ 1,7 ובצקת הרבעש הנש רמוא ינוי  ?רמוא

 13 הל זבא .ותוא םגרתמ ינאאם  ה מה שיוניז .רחא רוב הסיכ 300-ה ,ןוילימ

 14 וםקמב םירייפס ךל יישאר םא זא תקייד םא .2020-ב יכול להיות םג

 15 ,םיוסמ

 16 ,יישאר אל כהן:-מ. עמר

 17 ךל היהי םא .תלדגה םימיוסמ תומוקמב ?ןוכנ .וישכע תלדגה לבא ,עגר א. סיני:

 18 אוהש הפיא רסוח ךל היהיו הז תא תשמימ אל דוע יכ המש םירייפס

 19  ,ללגב

 20  .רחא והשמ שארמ תיפצ םא ,דעיבא ,תלדגה לבא א. סיני:

 21 .רחא והשמ תישע י. חכימי:

 22 ,הזה ןועיטה תא ןיבמ אל ינא .ךל שיש המ תא םסקמל איה המכוחה לכ א. סיני:

 23 ינא .קחשל רשפא רמוא ינוי .ידכ ךות קחשת זא ידכ ךות קחשל רשפא םא

 24 ,עבוקמ יד הזש בשוח ינא ,בשוח אל

 25 )מדברים ביחד(

 26 םילקש ןוילימ 4 הזיאב רתיב ונבצקתש תורמל הז רמוא ינאש המ ,דעיבא י. חכימי:

 27  ,5 ,4 ,קיודמה ןובשחה תא יתישע אל ינא ,סונימ סולפ

 28  ,ח"ודה תא םייסנ ונחנא לבא םיזגמ תצק התא יל הארנ 5 ,4-ה םע ח א. ירדן:”רו
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 1 .ותוא עומשל הצור ינא ,ילרוא א. סיני:

 2 תפסות םע ןזואמ ונמייס תאז תורמל .דעיבאל ריבסא ינא ,תאז תורמל י. חכימי:

 3 ,ףלא 300 לש

 4 ךלה לקש ןוילימ ,רמוא ינא םתס ,תויהל לוכיש ?הזב רמוא התא המ לבא א. סיני:

 5 ירה ?הזב ער המ הפ קיודמ רתוי ושיכע ןוילימה םא זא .םירחא תומוקמל

 6 תלדגה עגרכ לבא ,רתוי ותאו לידגנש יאוולה ,תלדגה התא ,ףסכ ותוא הז

 7 המ רלאוו סייגתש םיפסכ לש תוחנה סיסב לע םילקש ינוילימ המכב

 8 ?הזב ער המ .ףסכה תא םש התא הפיא תא תקייד ,תומדוק םינשב היהש

 9 ,תומוקמב ךל רסחי םאו י. חכימי:

 10 ,ביצקת ןוכדע השענ ח א. ירדן:”רו

 11 )מדברים ביחד(

 12 םע קחשל רשפא ,ףדוע הפ יל שי ,רתוי הפ יתאצוה .םילשהל רשפא ,ינוי י. קעטבי:

 13 .ביצקתה

 14 דברים ביחד()מ

 15 היהיש המ עדוי ינא ?עדויי מ ?בותכ הפש ומכ ךלי עוציבה לכש חוטב התא י. קעטבי:

 16 .תעדל רשפא יא  ?ךרדב

 17 ,ביצקתה תא הקייד איהש תרמוא ילרוא י. חכימי:

 18 .יתפסוה דימת לבא ח א. ירדן:”רו

 19 רתוי ילוא ,תעדל רשפא יא .זוחא האמב םייקתי עוציבהש רמוא אל לבא י. קעטבי:

 20  .תוחפ ילוא ,השענ

 21  .רתוי 10 ,5 דן:ח א. יר”רו

 22  .סיסבה הז .סיסבה הז ,ביצקתה הז .עדוי אל ינא י. קעטבי:

 23 ?תישע המכ י. חכימי:

 24 קיידמלא ה תא .תוחפל ,זוחא 5 דוע יתישע םוקמ לכב תרמוא ינא ח א. ירדן:”רו

 25 םש התא ,האבה הנשב ךל היהי המכ עדוי התא הפיאמ ,למשח תואצוה

 26 ,יפל קוידב

 27 .תואצוהב םג קוידה תא םתישע םא הפיו ןוכנ הכול כהן:-מ. עמר

 28 .רומ ,קויד רשפא יא י. קעטבי:
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 1 .יתישעש יאדווב ח א. ירדן:”רו

 2 )מדברים ביחד(

 3  .אבה ףיעס ,האלה .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 תעדל הצור ינא ,ןוילימ 1,732 ןיוצמ תיתדה הצעומה ביצקתל 106 דומעב י. חכימי:

 5 םיביוחמ ונחנא יכ ,הובג רתוי אל אוה תותדה דרשמ לש םוכסה םא

 6 .ונתוא בייחמ תותדה דרשמ ,גני'צמב

 7 ןוילימ 1,4-ל הלע הז 2019-ב .ןוילימ 1,280 ונמליש 2018-ב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ןיא עגרכ .ןוילימ 1,732-ל לדג הזו תולעהל ונשקבתה הנשה ךלהמבשכ

 9 .בוצקתה תא תולעהל תרמואש הריזג םושו יפצ םוש

 10 .הריזג אל הז י. חכימי:

 11 ?המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ,ביצקתה תא ולעי םא הריזג הז י. חכימי:

 13 הלשממה ידרשממ אב הזשכ .תוריזג הז ביצקתל רושקש המ לכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  .תורחאו הלאכ תוסיגנ ,תואלעה םיצוציק

 15 תתל יכרטצת תא זא ןוילימ 2 תתל ךתוא בייחי תותדה דרשמ םא ,אל הז י. חכימי:

 16 .ןוילימ 2

 17  .ןוכנ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ?בייחי תותדה דרשמש עדוי התא ךיא ק. אלון:

 19  ?עדימ ךל שי המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 20 .עדוי אל ינא י. חכימי:

 21 שיש ןותנ לע רבדמ התא ,תויושרהמ קלח שי ,הציפקה .ךל הנעא ינא זא ק. אלון:

 22 המ ,הציפקה תא ונחנא .הציפקה תא ושע אל 20-בש תויושרהמ קלח

 23 לש הבצקהה יבגל וקה תא ונרשייו הציפקה תא ונישע הרמא רגהש

 24 תא .ביצקת ותוא לע םצעב ונראשנ ונחנא ןכל ,תותדה דרשמ לש השירדה

 25 .19-ל 18 ןיב רבעמב ונפסוה רבכ ונחנא ןוילימ יצחה

 26 ?רתויל ונתוא בייחי תותדה דרשמ 20-ל 19 ןיב םאו י. חכימי:

 27 .רתוי בייחי אל ,הציפקה תא ונישע רבכ ונחנאו הז תא ונקדב ונחנא זא ק. אלון:

 28 אל תויושרה תיברמש ןוילימ יצחה לע תרושקתב ללחב םירבדמש המ
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 1  .19-ל 18 ןיב וק ונרשיי ,רבכ ושע הנח סדרפב ,ושע

 2 ףלא 550 תומדוק םינשמ תוסנכה 111-ב .ודיגיה מאה רנראה, אנחנו נ י. חכימי:

 3  ?לקש ףלא 555-ה עבונ הז הממ .לקש

 4 לבא ,הז הלוכי אל ינא זא רגסנ אל דוע אוה ,לומ רגסנש הרשפ םכסה הז ח א. ירדן:”רו

 5 .עיגהל דמועש ףסכ שממ הזו ונלש העיבת אוה .םתחיהל דמוע אוה

 6 .תרמוא תא רגסנ אל אוה לבא י. חכימי:

 7 לומ וליאכ דיגהל הלוכי אל וליפא ינא .רגסי םיבורקה םימיב שממ אוה ח א. ירדן:”רו

 8 .רגסיי הז .הז ימ

 9 הזה םכסההש תעדל לכוא ינא יתמ ?הזה םכסהה תא ךל היהי יתמ י. חכימי:

 10 ?םותח

 11  .הנימאמ ינא םייעובש ח א. ירדן:”רו

 12 ?הזב ברועמ יהמשפט ץעויה י. חכימי:

 13 .םימ אשונב הז .םימה לש יטפשמ ץעוי הז ,הלוכי אל ינא ח א. ירדן:”רו

 14 .עדוי אל ןארבו'גו י. חכימי:

 15 ןכדועמ אל ,ריכמ אל ינאש יכרד םילהנתמ אלש םייטפשמ םיכילה שי ,אל ובראן:’ד ג. ג”עו

 16 .'וכו ועיגה הפיא םהב

 17  ,113-ב י. חכימי:

 18  ,רתוי ויהש וא ןוילימ 13 תמדוק הנש ויה הנונראב תוחנהה .112 ,עגר כהן:-מ. עמר

 19  .12-ל בורק ,11,6 היה 2019 תנשב עוציבה ח א. ירדן:”רו

 20  .הז תא קיידל םיכירצ םתייהש םוקמ אל הז הפ אקווד כהן:-מ. עמר

 21  ,ונקייד אל ק. אלון:

 22 ,ותואב הז תא תראשה ,הנשמ אל כהן:-מ. עמר

 23 .13 ונעמש ונחנאו והשמו 11 היה עוציבה ,11 היה .ןוילימ 2,1 ונראשה ,אל ק. אלון:

 24 .ןוילימ 1,4 יתפסוהו 11,6 ח א. ירדן:”רו

 25 ,תוחנהה תא םתדרוה זא ן:כה-מ. עמר

 26 ,תוחנהה תא ונדרוה אל ק. אלון:

 27 תוחנהה רבצ ןוילימ 15,4 היה םא ,הזה רבדה לש תועמשמה הז .ןכ כהן:-מ. עמר

 28  .דרוי הז םויה זא םיבשותל
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 1 הפ ומש .ןוכנ אל היה הפ בוצקתה ,11 היה לעופב .הבישקמ אל תא ק. אלון:

 2 הפ ונמש ונחנא ,ונדרוהש אל ונחנא .עוציבה לומ םינוכנ אל םירפסמ

 3 .עוציבה היהש הממ רתוי הברה

 4 ,עיגה אלש רתוי ולביק ילוא .ךופה הז לע לכתסהל םג רשפא ,רומ י. קעטבי:

 5 .אל ,אל ,אל ח א. ירדן:”רו

 6 .אלש הנקסמל ונעגהו י. קעטבי:

 7  .אל הז ,אל ח. בן צבי:

 8 )מדברים ביחד(

 9  .החנהה תא תינמז םילבקמש םישנא שי ,באוי ח. בן צבי:

 10 )מדברים ביחד(

 11  .םירנויסנפה ,113 דומע י. חכימי:

 12 .ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ינאו םירנויסנפ ונל ופסוותהש עדוי ינא ,לקש ףלא 200 לש קר הילע שי י. חכימי:

 14  .ונל ותומי אלש מקווה

 15 .ותמ םגו ופסווהת א. מעודה:

 16 )מדברים ביחד(

 17  ?תולאש דוע שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  ,תולועפב 98 ףיעסב תועט שיש יל הארנ לכ םדוק .ןכ כהן:-מ. עמר

 19 ?דומע הזיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 רומא הז םיפלא 10 תילאמשה דומעב ,תולועפ שי ,תואצוה 2 ףיעסב .98 כהן:-מ. עמר

 21 .תוכזובה, נכון? לא חב תויהל

 22 .ןוכנ ח א. ירדן:”רו

 23  .םירפסמה םע רדתסמ הזש תוארלו םש ןקתל םיכירצ זא כהן:-מ. עמר

 24 ?ילרוא ?המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .הבוחב אלו תוכזב םה לקש םיפלא 10 ח א. ירדן:”רו

 26 וישכע .והשפיא הזל אוצמל וכרטצי םה ,ןוזיא רסוח הזיא שיש רורב כהן:-מ. עמר

 27 דיגנ הצקוהש העניין ךרוצל תולועפב האור דימת תא תוכזב 102 דומעב

 28 תא תואצוהל תדרוי תאשכ זאו תורענל םימח םיתב לקש ףלא 85 תוכזב

 29 .ןיבהל החילצמ אל ינא .לקש ףלא 70 קר הזל הצקמ
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 1 לש ביצקתה זא ,רכש שיו תולועפ שי ביצקתה ךותב יכ .ריבסא ינא זא ח א. ירדן:”רו

 2 תולועפה ,תולועפל קלוחמ הז ?רדסב .רכש לש ףיעסב בצקותמ רכשה

 3 ?רדסב .רכשה לש ףיעסה ךותב ,רכשה ךותב ואה רכשהו הפ וראשנ

 4 אוה החוורה רכש ,החוורה לכ לש הלחתהב אוה רכשה לש ףיעסה

 5 ןוילימ 6,7 תורוכשמ ,החוורה רכש ,םישישקה לש רכשהמ ץוח הלחתהב

 6 תולועפה לכו הזה ףיעסל סנכנ החוורה ידבוע לש רכשה לכ .93 דומעב

 7 זא הרענל םח תיבב דיגנ הלועפ שי םא זא .תולועפ ףיעסה ךותב תוסנכנ

 8 םלהש יבצקתה זא ,תיבם או הכירדמ זה יכ רכשל הפ ךלהו ביצקתה בור

 9 הז זאה זו דויצ ,ןוזמ יםנקוש תולועפ ביצקת םהל שי זהמ ץוחו. רכשב

 10  .תלוועפה ךובת

 11 ,תויורכמתהב םג ל"נכ זא כהן:-מ. עמר

 12 .ןכ ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 13 ,תולועפב ףלא 25-ו ףלא 130-ה כהן:-מ. עמר

 14  .ןכ .ןוכנ ח א. ירדן:”רו

 15 ?רכש הז רתיה לכ זא כהן:-מ. עמר

 16 .רכש הז בורה .ןכ ,קוידב ח א. ירדן:”רו

 17 ,לאשא הארנכ ינא תולאשה רתי תא כהן:-מ. עמר

 18 תא העבצהל איבהל תשקבמ ינא תולאשה ורמגנ םא .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ימ ההובג די תמרהב תשקבמ ינא .2020 תנשל ביצקתה תעצה ,ביצקתה

 20  .יקוא ?דגי נמ ?דעב

 21 ,תוחנה הברה ךכ לכ שיש הזכ ביצקת רשאל רשפא יא י. חכימי:

 22  .םיענמנ םה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 .דיחפמ שממ הז ,לוכיבכ תומאתה הברה ךכ לכו י. חכימי:

 24 התא ,הירא .חותיפ ביצקתל םירבוע ונחנא .הבר הדות ,בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .השקבב גיצהל הצור

 26 (הקספה)

 27 ,םיסנכנש חותיפ ימוחת רפסמל קלחתמ חותיפה ביצקת .םלוכל בוט ברע  א. רפפורט: ’אדר

 28 )מדברים ביחד(

 29 תנשב ומייתסיו וליחתי םהש םיכירעמ ונחנאש םיטקיורפ םנשי ינש דצמ  א. רפפורט: ’אדר

 30 שי םירבדה עבטמ .2020 תנשל רבעמ ךשמתמ עוציב םגש הלאכלו 2020
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 1  .תוחפ םיטקיורפ שיו רתוי םיבכרומ םיטקיורפ

 2 לע רובעא ינא .תוחיטבו הרובחת ,םישיבכ הזש ןושארה קלחלעובר  ינא 

 3 ינא זא םיוסמ והשמ לע דקמתא ינאש וצרת םאו ןורקיעב םיפיעסה לכ

 4  .הז לע בישהל חותפ

 5 )מדברים ביחד(

 6 ,תמוצה תרדסהל הרובחתה דרשמ ביצקת שי בשומה הזוחא תמוצב  א. רפפורט: ’אדר

 7 רוקמכ רכוהש םוקמ הז ,הכרדמ ,תמוצה ביבס תודובע הז המש ןורקיעב

 8 רפסממ לופכ ,ןכ ינפל הנייצ רגהש ומכ ,תבכרה ןוינח תבחרה .ןוכיס

 9 ונחנא .םייקה ןוינחל חרזממ אצמנ הז ,עגרכ םימייקה הינחה תומוקמ

 10, ירובתם חתמל ש חותיפה תדוובע תא םייסנ אבה שדוחה תליחת ךלהמב

 11 .הלעמו רורדה תמוצ דעו םילקדה, דעלגה 'חר לש טקיורפה םצעב זה

 12 הינחה שרגמ .העונת לגעמ םש תושעל איה הנווכה רורד םירדה תמוצב

 13 ינומיס םע תרדומס הרוצב ותוא רידסהל ונירוחאמ אצמנ הפ הצעומה לש

 14 תמוצמ ינופצה תמוצב הכדרמ עצבל םיכלוה הז בלשב הזוחא 'חר .הינח

 15 לכו תוליעפה זכרמל דחוימב םיאבל הנעמ ייתן הז ,םידסיימה דע בגויה

 16 .אוהה םוקמב רושקש המ

 17 שיש ןיוצ רבכש םיתמצ ,םיה ךרד לע םיתמצה הז םיאבה םיתמצה ינש 

 18 דרשמ לבא לארשי יביתנ לומ היטרוקריבהמ תעבונה בר ישוק והשזיא הפ

 19 ךירעמ אל ינא ,הנשה הדובעב ליחתהל ץמאמ לכ םישוע ונחנאו הרובחתה

 20 םיתמצ עצבל ןנכותמ םיתמצה ינשב יכ ,הנשה םיתמצה ינש תא םייסנש

 21 .םירזמורמ

 22 דע סנכי אוה ,הכוז רבכ שי םצעב ,ןויצ יבש בחרמל ךרד ,םיה ךרד תרדסה 

 23 ינשמ לולס אל ראשנש בחרמל ךרדב ראשנש עטקה הז .שדוחה ףוס

 24  .ןויצל ןושאר תמוצ דע םירדה תמוצמ הזו םינוויכה

 25 ?הירא ,םירדהה ליחתמ הז יתמ י. קעטבי:

 26 םייתסה ,הרובחתה דרשמ ביצקת ,תבכר תנחת םיינפוא ליבש .שדוח דועב  א. רפפורט: ’אדר

 27 'חרמ ליבש םיעצבמ ונחנא .זרכמל רמוח םיניכמ עגרכ ונחנאו ןונכתה

 28  .המצע תבכרה תנחת דעו םיסדרפהמ רמולכ ,קסרפאה

 29 תובוחרה דחא שודיח .הכרדמ תלילסו דוביר הז ןויצולשו רורדה 'חר 

 30 תודובעה יכ תודובע תליחת םצעב הז הכאלמה 'חר .בושיב םינשי רתויה
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 1 עטקה הז ,םידרטמ קוליס לש הדובע תליחת לבא ,תורקי רתוי ןמצע

 2 ןכמ רחאל הנשב איה הנווכה .הקוסעתה רוזא דעו הדשה 'חרמ אצמנש

 3 לכל בידנה ךרדב יפולח שיבכ רשפאל ןכמ רחאל ביצקתה שומימ םע

 4 'חר לש עטק הז ,םינבה בשומה 'חר תלילס  .םמצע הנח סדרפ יבשות

 5  .הנשה ותוא םילשנ ונחנאש עטק הזו םעפ ףא ללסנ אלש בשומה

 6 ןנשי ירוזא רפס תיב הזו רחאמ טרופמ ןונכת ונשי ,םעונ רפס תיבל העסה 

 7 םרט ,הרובחתה דרשממ ביצקת תלבקב הנתומ הזה טקיורפה ,תועסה

 8 הריפצה םירדה 'חר ,עטק שי הריפצהו רורדה 'חר .ביצקתה לבקתה

 9 שיבכו הכרדמהת א םלישנ ונחנא ,הכרמד רסח אוהש עטק שי תלצבחהו

 10 הנח סדרפ לש ינופצה קלחב תובוחר ,לשאו ןומרח 'חר .הינח יצרפמ םע

 11  .הלילס תודובע עצבל סנכנ ,רזע יקשמב תולבוג ןהש

 12 ותאו לולסל םיכלוה ונחנא בוחרב זוקינה תא ונמייסש ירחא תויפלת 'חר 

 13 לכ םע ונירוחאמ אצמנ הפש בוחרה ז ,תודובע ליחתנ רמושה 'חר .הנשה

 14 ומכ םויה ובצמ ,בוחרב לפטל ךרוצה םג זא הבשומה זכרמ לש תולעיפה

 15 הלא ,הנח סדרפ לש ןשיה םקרמב תובוחר .בוט אל שממ םיעדוי םתאש

 16 .םייפרועה םילקחב תויכוז שומימר שפאל ודעונש תינכות יפל תובוחר

 17 'חר תא ונל שי דובירו ףוצרק תודובע ,הנשה ךלהמב םתוא עצבל סנכנ

 18 עטקו םידסיימה לארה ,לילגה דעו בידנהמ םינבה ךרד ,הליסמ ,םיבורח

 19 'חר שודיחו היללס הזל ףסונב ,שודיח כן םג םירדה 'חרו לילגה םינבה לש

 20  .יאלקחה לש םירוזאב הזש ובנו הירומ יניס

 21 (עקרב םירבדמ)

 22 םיקרפ השולש לע אוה שגדהשכ הנשה הרובחתל בא תינכותב אצנ ונחנא  א. רפפורט: ’אדר

 23 .רתוי בחר תוריש לש המרב תירוביצ הרובחת חותיפ הז דחא :םיירקיע

 24 ,הבשומה זכרמב הינח תונורתפ לש אשונל תוסחייתה

 25 .םילוח תפוק ח. בן צבי:

 26 .םג יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 םיינפוא יליבש דלשה היהי המ ,בושיה יבחרב םיינפוא יליבש לש דבורה  א. רפפורט: ’אדר

 28 ידקומב לופיטו רותיאו ראתמה תינכותל ךשמהב םתוא חתפנ ונחנא ךיאו

 29 .םהב לפטל תופולחה המ תוארל ,בושיה יבחרב העונתב יושקו סמוע

 30 ןויסינה השעמל ,תוכרדמו םישיבכ תויתשת בצמ לש רקסל אצנ ףסונב 
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 1 רתויה לכלו תוחפל ירחא טלפסא שדחל םיבייחש רמוא ילש יעוצקמה

 2 םישיבכ מ"ק 145 ונל שי בושיה יבחרב םאש ת אומרתזא .םינש רשע

 3 הזש ,מ"ק 14 שדחנ הנש לכ ונחנאש עיגהל ףואשל םיכירצ ונחנא ,םילולס

 4 .תופידע רדס יפל העיבקו ףודעתו תינכות תושעל ךרטצנ ןבומכ לבא .ןומה

 5 ,ובצמ דחאו דחא לכ המ ,םישיבכ הזיא לש יאצמ ונל תתל רומא רקסה

 6  .תוחפ המו רתוי רומח המ

 7-כ תנקתהל הרובחתה דרשמ ביצקת עיגה .הזה רקסה לש הרטמה תאז 

 8 לש הנכהה לש תויסדנהה תודובעה ךרוצל םוכס ,סובוטוא תונחת 100

 9 ,לקש ןוילימ 42 ביבס אוה ביצקתה ,הרובחתו םישיבכ קרפ .תונחתה

 10 קרפב תולאש .םירחא תורוקממ ינוציח ןומימ שיו 23 הז תונרק ךותמ

 11 ה.זה

 12 .תבכרה ןוינח תבחרהב 2 ףיעסב כהן:-מ. עמר

 13 .ןכ  א. רפפורט: ’אדר

 14 2 אוה ללוכה ןדמואה לעופבו ןוילימ 2,340 הצקוי םא .תיללכ הלאש כהן:-מ. עמר

 15 ?רעפה ךלוה ןאל ,ןוילימ

 16  .לעופב לקש ןוילימ 2-ב לארשי תבכר לש הבצקה ונל שי .אל ,אל  א. רפפורט: ’אדר

 17 )מדברים ביחד(

 18 הז מ"עמ יפיסות .מ"עמ ינפל ןוילימ 2 הז ,חוסינב איה תועטהש בשוח ינא  א. רפפורט: ’אדר

 19 הגירח היהתש יכול להיות .תיביצקת המאתה שיו ןוילימ 2,3 אצוי רבכ

 20 הזש ביצקתה תנכה ןמזב התוא וניאר אלש היעבב ונלקתנ ונחנא ,הנטק

 21 תרגסמ ךותב ראשיהל ץמאמ םישוע ונחנא לבא ,םיחלוק םימ וק

 22 .ביצקתה

 23 םג ,הצעומה תבישיב םג הרמא רגה ,תרבודמה הינחה לע דעלגה 'חר יבגל י. חכימי:

 24 .םילוח תפוק תיזחב יוניש היהיש הרובחת בוועדת םגו היחל החיטבה

 25 וחיטבה .עוציב הז ,ביצקתה אל הז ,רבכ עוציב הז .ףוסה ינפל ונחנא

 26 .הרובחת לוועדת וחיטבה ,ינויל אל ,היחל

 27 אשונ אוה םילוח תפוק .סכנה ילעב לש המכסה לבקל םיכירצ ונחנא ,ינוי  :א. רפפורט ’אדר

 28 ,לש

 29  .המכסה הלביק איהש הרמא רגה י. חכימי:

 30 ןידב אצמנ הז ,םכסה תטויט יהשוזיא ונלביקו תינורקע המכסה שי  א. רפפורט: ’אדר
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 1 ךות רגסיי הזש רעשמ ינא .םכסהה יבגל םייטפשמה םיצעויה ןיב םירבדו

 2 הבחרהה תא םילשנו הרזח סנכנ ,ונמייס הרואכל םא םגו בורקה שדוחה

 3 ,תושגנומ ,םיכנ תוינח יתש ןמסא ינא םייתניב .המאתהה תא השענו

 4 תושרדנש תויסולכוא ןתואל רוזעל ידכ םייקה בצמב ,םיכנ אל ,החילס

 5  .רתפי הזו םהלש בכרה תא דימעהל

 6 םוי םישנא הז תמאבו תותשרב םוי לכ הז תא האור התא ,ךל רורב לבא י. חכימי:

 7 .רוביצ הז ,ינוי אל הז .הז תא םילעמ םוי

 8 .דעלגה 'חר לע וישכע ןויד אל הז .רתפיי הז ,רדסב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .יוצרה ןורתפה תא איבי אל אוה הזה ןורתפה םג י. חכימי:

 10 .יקוא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ןויד ןכ הז י. חכימי:

 12 .םימעפ המכ רבכ הזה ןוידב ונייה עצה:גור, ראש המוי-ה. פרי

 13 .שדחמ םעפ לכ תרקישו י. חכימי:

 14  .ךתוא יתעמש יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  .םעפ לכ י. חכימי:

 16 )מדברים ביחד(

 17 ?תינכות לש הפוגל תולאש םכל שי .ךתוא יתעמש יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18   .עניין לש ופוגל הז י. חכימי:

 19 .השקבב אבה קרפל ךישמת ,הירא .יקוא צה:יגור, ראש המוע-ה. פרי

 20 .םירבד דוע שי .הירא ידיגת לא ,עגר קר י. חכימי:

 21 .רומ השקבב ?חותיפה ביצקתל תויטרקנוק תולאש ךל שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 םא הלאשה .תונבל םינלבקה םיסנכנ וישכעש ןיבמ ינא רמושה 'חרב י. חכימי:

 23 ,הליחתמ

 24 תרבח לש תויתשת תקתעה הפ שי .תונכהב ליחתמ ינא ,ליחתמ אל ינא ,אל  א. רפפורט: ’אדר

 25 םלשוי אל אוה ,הדובעה תינכותב אצמנ אוה .םירבד ינימ לכ ,למשח

 26   .הנשה

 27 ,וא ותוא ריבעהל רשפא ץעה ח. בן צבי:

 28 .םיצעה ינש .העונת יאה עצמאב אצמיי ץעה ,אל  א. רפפורט: ’אדר

 29 )מדברים ביחד(

 30 .ןוידה ךלהמל עירפהל ךישמת התא םא ךתוא איצוא ינא ,ינודא ה:יגור, ראש המועצ-ה. פרי
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 1  .השקבב הירא .תפסונ םעפ ריעהל תנווכתמ אל ינאו תישילש םעפ תאז

 2 .800 ללוכ ןדמוא ,150 ר"בת ביצקת םושר .ןורקעי ותוא על 18יף עס כהן:-מ. עמר

 3 לכ .השעמל חותיפ לש עצומ ביצקת אוה הזה ביצקתה ,רומ ,עיצמ ינא ובראן:’ד ג. ג”עו

 4 לבא 'וכו םיקיודמ םירפסמ ךירצ .הצעומה תבישיל ר"בתב אובי הז עוציב

 5 השעמל העבצהה תא רבוע אל אוה לבא ביצקתל הוולנ קלחכ גצומ אוה

 6 יבגל הצעומה תלהנה תוינידמ תגצה לש ביצקת אוה .רושיא אלו רושיאכ

 7  ,2020 תנש

 8 ?םהמ םלעתהל םירפסמה זא כהן:-מ. עמר

 9 ,ןבומכ הכרעה הז ראן:וב’ד ג. ג”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11 םע הצעומל אוביש ר"בת לש ביצקת אוה ביצקת לכ רבד לש ופוסב ובראן:’ד ג. ג”עו

 12 ,תואצוהו תוסנכה

 13 .ןמממ םרוג םושר םירבדהמ קלח לבא כהן:-מ. עמר

 14 טושפ הז .תובוט דימת םייניע גוזד וע .הלאשה לע ךל הדומ ינא ,רומ  א. רפפורט: ’אדר

 15 תויהל רומא הז יכ רדתסי הז זאו הטמל תחא הרוש ץיצהל ךירצ ,טמשנ

 16 הז 800-הו דבלב ןונכתל הז 150-ה .ןונכתה תרגסמ אל ,עוציבה תרגסמ

 17 .הבורקה הנשה ךלהמב עוציבל הכרעה

 18 )מדברים ביחד(

 19 השעיי הזשכ לבא םורופה הז םא תעדוי אל ,סובוטוא תונחתה יבגל כהן:-מ. עמר

 20 .הז תא תושעל ךירצ הפיאל ףודעת היהיש

 21 .רורב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 המכב דקמתהל איה הנווכה .תרדוסמ תינכות השענ ןבומכ ונחנא  א. רפפורט: ’אדר

 23 ,הנחת םש בצמל ןתינש לכל כגד קר שיש תומוקמב הז דחא .םירושימ

 24 ןבומכו .האוויר גזמ יעגפמ ןגומ היהי ןיתממש ימש ידכ הנחת םישל

 25  ,םימייק םיריל צע םג ביצהלו ןתוא ףילחהל תונשי תונחת תחקל

 26 ?בושיב שי תונחת המכ דובר:

 27 .רכוז אל ינא ,המכ דוע שי ,תורוקמ תונחת ינורכז בטימל 120-כ שי  א. רפפורט: ’אדר

 28 .אבה קרפ .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 הזש םירמוע תנוכש לש 'א בלש תא םייסנ הנשה עצםב .תונוכש חותיפ  א. רפפורט: ’אדר

 30 םישיבכ תצירפ ,תויעקרק תת תויתשת עוציב הז .תויתשת רמג בלש םצעב
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 1 דועו היוור הינבל םילודג םישרגמ 6 הז ,םינייכזה לכל םישרגמה תריסמו

 2 .הכזש ימל עקרק ידומצל םישרגמ תורשע המכ

 3-כ םש שי ,80 הנחמל ןופצמ אצמנש םחתמ הז 6749 םחתמ הזל ףסונב 

 4 .םייטרפ עקרק ילעב דועו דחא םזי רקיעב הז ,רויד תודיחי ףלא 100

 5 ןוכישה דרשמ םע ונלש חותיפ םכסה תרגסמב אצמנש ישילש םחתמו

 6 .רויד תודיחי 70 שי גדלש 'חר זמר םורדב

 7 .אורבאנית הלכלכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .רבאניתאו הלכלכל רבוע ינא ?תונוכש לש םיטקיורפ יבגל תולאש שי  א. רפפורט: ’אדר

 9 הלכלכ תוליעפ לש לגדה טקיורפ ,םיירקיע םיטקיורפ ינש םצעב

 10 םחתמה הז .תונליא הקוסעתה םחתמ הז תיגטרטסא הניחבמ אורבאנית

 11 .הינבל ר"מ ףלא 300-כ לש םחתמ הז ,תבכרה תנחת דיל ע"בתב רשואש

 12 םינכומ המש היהנש ידכ תויסדנהה תויתשתה ןוקיתב הנשה ליחתנ ונחנא

 13 .עקרקה לע תולעל זרכמל

 14 דימעהלו םתוא ץפשל םנשי עגרכש הצעומ יסכנ תחקל הז ינשה טקיורפהו 

 15 זכרמב הנבמב בשויש םימה תקלחמ הז וישכע םהמ דחא .תוריכשל םתוא

 16 .אורבאנית הלכלכ חותיפב םייתוהמה םירבדה יבגל הז .הבשומה

 17 ונחנא םצעב םירמוע תנוכש יבגל .ךוניח תודסומו רוביצ ינבמ םוקיש 

 18 ידוסי רפס תיב תמקהב ךרוצב ריכהל ךוניחה דרשמ לומ לפטל ליחתנ

 19 לקש ףלא 500-כ םיעיקשמו נחנא הנש ידמ .ידוסי לע השדח ךוניח תירקו

 20 .ךוניח תודסומב םוטיא תויעבב לופיט

 21 ליחתי ,עקרקה לע תולעל ךרענו הכוז ןלבק רבכ שי ןרומ 'חרב םוי ןועמ 

 22 רעונה תעונתל הנבמ .הלכלכה דרשמ ביצקת ,הזה שדוחה ךלהמב דובעל

 23 לבקנש ןבלמ םע םכסה ונל שי .דלש המייס רבכ ,ןורבח 'חרב עגרכ הנבנש

 24 םש םיקהל םנוד 6-כ ע"בת תרגסמב ונילא עיגהל הרומאש עקרק תביטח

 25  .א"דמ תנחתו שא יוביכ רובע םורח זכרמ

 26 (עקר)מדברים ב

 27 המוקב תופסונה תותיכ 6-ה הז ,הנשה ךלהמב םלשוי תודש רפס תיב  א. רפפורט: ’אדר

 28 .ד"בחו ס"ש לש ךוניחלו רמת 'חרב ןג תותיכ 3 םימיקמ ונחנא .השנייה

 29 תבחרה תרגסמב יאלקח םוירוטידוא לש תודובע תליחתו ןונכתל סנכנ

 30 תאש תותיכ 12 תמקהל יאלקחב ביצקת ףסונב .רפס יתבב תוליעפה
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 1 .הנבנש שדחה בבניין תישילש המוק תרגסמב הנשה דוע םילשנ םקלח

 2 ףיסוהל ךוניחה דרשמ לש ילכירדא רושיא שי רוכרכ יתכלממ רפס תיב 

 3 לע ראורבפב ןוידל םיניתממ ונחנא .ביצקתה עיגה םרט ,תותיכ 6 םש

 4 דדומתנ ךיא הארנ ,הנשה רומגנ םא עדוי אל ינא .עוציבל סנכנו ביצקתה

 5 רפס תיבבו תופסונ תותיכ 6 תמקהל ביצקת שי םעונ רפס תיבל םג .הז םע

 6 ,רפס תיב רמולכ ,ןוכית תמקהל האשרה שי ןיגב םש לע ןוכית

 7 )מדברים ביחד(

 8 זא ךוניחה דרשמ ביצקת עיגה םרט הלאה םיטקיורפה תשולשב .תותיכ 18  א. רפפורט: ’אדר

 9 םרט ,ךרוצב הרכהל קר הז הינגד 'חרב ןג תותיכ יתש .ייב דנטסב הז עגרכ

 10  .ךכל ךוניחה דרשמ רושיא לבקתה

 11 םידרשמ ץופישל ביצקת שי ,רוכרכבו יאלקחב רפס יתבל תושגנה 

 12 סנכנ ונחנא םא טילחהל הנתמהב הז עגרכ .ונרכש ונחנאש תינוינקב

 13 לש הנבמל יםרבוע םצעבש הדעוהו הסדנה ףגא ידרשמ .אל וא ץופישל

 14 סנכנ הפמ ונתאיצי םעו .םיבורקה םישדוח 3-ה ךלהמב ומלשויש ירובת

 15 תונושה תוקלחמהו םיפגאה לש שדחמ ןוגראו הצעומה הנבמ ץופישל

 16 .הנבמה ךותב

 17 .ךכב ךרוצ םהל שיש םידימלת תרגסמב תוינטרפ תושגנה ינימ לכ ונל שי 

 18 ולדגש ןוילימ 2 םוקמב םידימעמ ונחנא הנשה .רוכרכב הירשל הספ ץופיש

 19 ונחנאו יתועמשמ רבד הזש ץיק יצופיש לקש ןוילימ 4 ,ןוילימ 3 טעמכל

 20  .רספה יתבל תובישח תלעב רתוי המורת ייתן הזש םיוקמ

 21 רוביצ ינבמו םישיבכ ןומיס ,םישיבכ לש הקזחאל תרגסמ יזרכמל אצנ 

 22 םתוא איצנו ונחנא תושרדנ תולועפ י"פעו םיכוז םינלבק םצעב ונל היהיש

 23 עמש תותיכ לש תושגנה .לקש ןוילימ 1,8 לש לטובמ אל םוכס ,תוליעפל

 24  .רפס יתבב תותיכל תויטסוקא תושגנה םצעב הזש

 25 .תימוקמה הרטשמה לש םחתמה תרגסמב םקויש יתליהק רוטיש הנבמ 

 26 ליעפהל ונלביקש המורת תרגסמב ס"נתמב תינדעומב ץופיש תודובע שי

 27ו נחנאן מזה לכ ,רוביצ ינבמב םיללכ םיצופיש .םש תינודעומת הא

 28  .םילפטמ

 29 (עקר)מדברים ב

 30  .ץוח תורוקמ הז רתיהו 20 הז תושרהת ונרק ,לקש ןוילימ 59-כ הכול ךס  א. רפפורט: ’אדר
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 1 ?תסנכ יתבב םג רבודמ הז רוביצ תודסומ ד. כמוס:

 2  .האצקהב וכהם זשותות מע י"ע םילפוטמ תסנכ יתב  א. רפפורט: ’אדר

 3 )מדברים ביחד(

 4 ?המ דוד ,המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ומכ שא יוביכ ןכ םג םהל תושעל אל המל ,האצקה ולביק אלש תסנכ יתב ד. כמוס:

 6  .רוביצ תודסומב

 7 .ץפשל הינפ םוש הייתה אל ילא לכ םדוק יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ,םהש תסנכ יתב לע רבדמ ינא .רוביצ תודסומ ובתכ ,אל ד. כמוס:

 9 .רוביצה תודסוממ קלח הזש רורב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  .והז .הבר הדות ד. כמוס:

 11 לש םלוא שי בושיב .יאלקח רפס תיבב םוירוטידואה יבגל הגשה יל שי י. חכימי:

 12 ,תומוקמ 800 לש םוקמ םישועו םיחקול ויה םא ,תומוקמ 400

 13 .הרדח ומכ ח. בן צבי:

 14 דועל ילועפת ןוערג דוע םירצוי םצעב ונחנא .הז תא ןיבהל לוכי יתייה זא י. חכימי:

 15 .הנבמ

 16 לוקה תא ריבגהל םג לוכי התא םא .ינוי ,הלאשה תא יתנבה אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .הפ םיעמוש אל יכ

 18 .תומוקמ 400 לש םוירוטידוא ונל שיש רמוא ינא .ןכ י. חכימי:

 19 .ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ונחנא .תילכלכ דומעי אל הז תומוקמ 400-ל דחא דוע תונבל תכלל י. חכימי:

 21 ,םירצוי

 22 ?תילכלכ מרתזאת או המ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ,םלואה תא ,הזה טרופס םלואה תא לעפתל הכירצ תא י. חכימי:

 24 .רפס תיב שומישל הז אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 25 תיבל ביצקת תתל ךרטצנ ונחנא ?ביצקת הזיאמ .ותוא קזחתל ךירצ לבא י. חכימי:

 26  ,שמתשהל רשפא יא תומוקמ 400 הזש ןמזב רפס

 27 .ןטק הזש רמוא התא .ןטק הז דובר:

 28 ,לוחמ זכרמ תושעל הזה ףסכב ףידעש וא 800 םישועש וא זא .ןטק הז י. חכימי:

 29 םתוא חקינ םא וליפא ,םייקה םלואה םע שמתשהלו טרופס םלוא

 30 .תילכלכ לוז רתוי היהי הז רפס תיבמ עוריא לכל סובוטואב
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 1 .הצעומה תלהנהב קומע דואמ ןויד ,הזה ןוידב ונייה ונחנא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ,לבא הזה ףיעסל ונעגה אל דוע ונחנאש תויה ?יקוא

 3 ,םינמואל ןטק םלוא ונל רסח ,ךפיהל אקווד ק. אלון:

 4 ,םכח רבד הז רמוא התאש המ .תבשלו הדעו םיקהל רשפא הז לע לבא י. קעטבי:

 5 .ללכב הזה אשונה לע םיעיבצמ אל ונחנא םויה .הדעו תבשוי לבא

 6 ינא .אל וא םיעיבצמ לש עניין אה לז ,הבשומב סדר, נכנסים לתכנוןב י. חכימי:

 7 ,תא הלעמ

 8 תא האור אל דוע התאו הב ונדש הנוכנ היגוס הלעמ התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ונחנאש ןורטאיתיפמאה ךרד הנעמ םג שי לבא ,הפ תרצענ יכ ךשמהה

 10 רבכ הזו יט.וא.יב זרכמל ותוא איצוהל ,ותוא ץפשל ליחתהל םינווכתמ

 11 הז זא רתוי וליפאו 1,000-ל םוקמ דועו 400 דוע שישכ יתועמשמ חפנ ןתונ

 12 ,תפטעמ ןתונ רבכ

 13 .1,400 י. חכימי:

 14 ונגאדו הצקה ךוניחה דרשמש המ רפסה תיב זא ,תרמוא ינא זא יגור, ראש המועצה:-פרי ה.

 15 .רפסה תיבה ז ס"נתמל סחיב יתועמשמ ןפואב לדגות םש המבהש

 16 רוכרכ הנח סדרפב תוברת זכרמ ,תוברת םלוא דוע ךירצ ,ןוכנ ,ליבקמב

 17 .הירא השקבב .תינכותב גצוי דימ זה, ןורטאיתיפמאה תא םדקנ ונחנאו

 18 עוד שאלות לפרק הזה?  א. רפפורט: ’דרא

 19  .רוכרכ רפס תיבל תינטרפ השגנה כהן:-מ. עמר

 20 .ךוניחה דרשמ י"ע תועצובמ תוינטרפ תושגנה ,דימלת שי  א. רפפורט: ’אדר

 21 )מדברים ביחד(

 22 .הביבס תוכיאו טרופס ינקתמו םיפ"צש חותיפ לש אבה קרפל רבוע ינא  א. רפפורט: ’אדר

 23 אוה הזה םשה .הוואדי פ"צש ,הבשומה פ"צש לש םשה הז לחנה קראפ

 24 ונחנא .חותיפ ביצקת תרגסמב ל"קקמם ג םיפסכ סייגל לכונש ידכ םצעב

 25. טקיורפה תא חותפל הז לבא קיפסמ אל הז ןוילימ 6 ,הנשה ןונכתל סנכנ

 26 .םנוד 90 טעמכ ,לודג דואמ דואמ חטשה

 27 םיסדרפ נווה תנוכשב הבשומה ברעמב וסףנ פ"צש ןנכתל םיכלוה ונחנא 

 28 פ"צש םוקישו .א"קיפ ,דודגה רוזאב דגמ רוזאל פ"צש .סיסעה 'חרב

 29 םצעבש תויסולכואל םיפ"צש לש הנשה לש הסירפ לש גוס הז ,יזירחלאב

 30 .רוזאב יוקל הנעמ וא בוט קיפסמ הנעמ םהל היה אל םויה דע
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 1 םינקתמה םינכדעתמ םינקתמ ןמזה לכ ,םיעושעש ינקתמ תמקהל ביצקת 

 2 בושיל תוסינכ 5 לש ביצקת הצקנ .םהב לפטל ךירצו םיקדסנ םמצע

 3 ךותב תחא ,ומקויש םיבלכ תוניג יתש .יתוזח טנמלאו םיאבה םיכורב

 4 תמקהל םיכלוה לקש ףלא 200 .ל"קק 'חראחת בו םירופיצה ןג לש םחתמ

 5 קלחה ז הייקשה תכרעמ .בושיה יבחרב םיחטש תעיטנם צעבו תושרוח

 6 100-כ תמקה לש יתועשממ טקירופ שי .חטש תקלחמל ש תודובעהמ

 7  .םזג ףוסיאל תודמע

 8 (עקרב םירבדמ)

 9 תשרוח הז תחא ,ל"קק ש"ע תושרוחהן ש תשורוח יתש ןב לתכנויצקת  א. רפפורט: ’אדר

 10 חותלפי ףסכ םהמ לבקל ל"קקל תונפל זאו ל"קקב תחאו םינבה

 11  .ףטוש ןפואב תובוחר טוליש .וללה תושורחה

 12 (עקר)מדברים ב

 13 לקש ףלא 500 דועו אוהה רוזאב ףסונ קראפו רוכרכב קראפ טייקסה ןונכת  א. רפפורט: ’אדר

 14 הז .בושיה יבחרב תוירוביצ תוניג תמקהו חותיפ לש תונטקה תודובעל

 15 .הזה קרפה

 16 ?רוכרכב אקווד היהיפארק  סקייטהה מל כהן:-מ. עמר

 17 .אקווד ואל  א. רפפורט: ’אדר

 18  .אקווד ונרמא אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .טילחהל ךירצ קראפ טייקסה  פפורט:א. ר ’אדר

 20 .רוכרכ רמא אוה כהן:-מ. עמר

 21 .קרטנפה .אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ,ולש םוקימה תא טילחהל ךירצ קראפ טייקסה .רוכרכב קרטנפה  א. רפפורט: ’אדר

 23  .םוקמ רתאל ךירצ המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 24 אוהש םיבלכ תוניגב ךרוצ שי תלאוש ינא תמאב .םיבלכ תוניג וישכע כהן:-מ. עמר

 25ה ז יכ ?הבשומה ברעמב םיעושעש ןג םיקהל ךרוצהמ לודג רתוי הברה

 26 .דרוסבא

 27 )מדברים ביחד(

 28 לקש ףלא 50 הז םיבלכ נתיג .םגו םג ךל זה לא סותר, צריבא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29  ,הז קראפו

 30 .םגו םגש אל הז ,דחא וליפא ןיא לבא כהן:-מ. עמר
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 1  .םייתש שי ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 2 ?הבשומה ברעמב שי הפיא כהן:-מ. עמר

 3  .סיסעב  א. רפפורט: ’אדר

 4 ?ןג כהן:-מ. עמר

 5 .החילס .ןוילימ 1,5 ,חטב  א. רפפורט: ’אדר

 6 .הז תא תספספ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .סיסעה 'חרב ןגל לקש ןוילימ 1,5  א. רפפורט: ’אדר

 8 ?רבדמ התא הז לע ,פ"צש עוציבו ןונכת כהן:-מ. עמר

 9 .םנוד 5 ,4 לש הניג תאז .ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ,םירופיצה ןג םגו .ושע וישכע םירופיצה ןגו א. סיני:

 11  ,אל הז םירופיצה ןג לבא כהן:-. עמרמ

 12 ןג ןופצהמ ליחתנ .הבשומה ברעמב םה ועצוב הנשהש םיפ"צשה תשולש  א. רפפורט: ’אדר

 13 ןג דועו .ןוילימ 1,8 לש העקשה הזש םירופיצה ןגו םתור תטמס רתסא

 14 .הבשומה ברעמב ןכ םג הנשה ףסונ

 15 םע תכלל ןאל םהל ןיא םיסדרפ נווה לכ ,ךרוצ הז םיבלכ תניג םג א. סיני:

 16 .םיבלכ תניג לש ןויערה הז .םיבלכה

 17 .הירא האלה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 תאז ןופצ רזע יקשמ לש ע"בת .תימוקמה הדעוה לש תולועפל רבוע ינא  א. רפפורט: ’אדר

 19 לש ע"בת .םינושאר 'חרב הז ,התיא רמגל עיגהל םיפאוש ונחנאש תינכות

 20 הישעת רוזא .תיזוחמה לוועדה העיגה רבכש רזע יקשמ םג הזש דגמ

 21שיתוף עם ב תיאלקח עקרקכ רדגומ עגרכש חטשה לכ לש חותיפ הז רהדת

 22  .לארשי יעקרשות מקר

 23 תויוכז הבעמ הנח סדרפ לש ראתמה תינכות ,הנח סדרפ לש ר"עמל ע"בת 

 24 םש תושעל םיכלוה ונחנא .ירובת לש טקיורפה קר אל ,הבשומה זכרמב

 25 לש עוציבל אצוי ףוס ףוס .הבשומה זכרמ חותיפ לש תללוכ תינכות

 26  .םינבל די ,םילפונל די רכיכל תילכירדא תינכות

 27 )מדברים ביחד(

 28 לקש ןוילימ 2 לש ביצקת הז ,תוקיתו תונוכשב העקשה הלודגה הרושבהו  א. רפפורט: ’אדר

 29 תינוריע תושדחתהל בא תינכות ןנכתנש תינוריע תושדחתהל תושרהמ

 30 רוכרכב תינוריע תושדחתהל ארוק לוק ונשגה ונחנא .הבשומה ברעמב
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 1 רבכ הז לבא ,ביצקת םש םג לבקנ ונחנאש מקווה ינא ,םינפה דרשמב

 2 הנח סדרפ יבחרב תוקיתוה תונוכשה רקיע תא םיסכמש םיטקיורפ

 3 .רוכרכ

 4 זוקינב לופיט םצעב וא יליע רגנ לוהינ אשונל בא תינכות םדקנ הזל ףסונב 

 5 עיגנשכ םכל גיצא ינא הזו .קורי לופיטל הז תא םיכפוה ונחנאש הז י"ע

 6 רואל דחוימב ,ץראה ללכב הזה אשונה לכב תשודח תונובת שי ,בלשל

 7 הדועהל ש הזה קרפהי בגל הז זא .זהה ףרוחב וניווחש תלוודהג תופהצה

 8 .תואלשש ים א ,תימוקמה

 9 תולעייתה טקיורפ .ירוביצה בחרמב יללכ חותיפ תודובעל רבוע ינא 

 10 םידל תורונל תובוחרב הרואתה תורונ תפלחה הז םצעב תיטגרנא

 11 לש לקש ןוילימ דוע ףסוותמ הזל .הביבסה תנגהל דרשמה תופתתשהב

 12 דרשמה לש ארוק לוקמ הרואתה לע דוקיפו הרקב תכרעמ םצעב

 13 .םיקיתו םיחרזאל

 14 האור דקומב תומלצמב בושיה תושיר הז המכח ריע .ירוביצ טוליש 

 15 םיירוביצ םיתבב לופיט לש םיטקיורפ .הטמל הדעוה םוקמב םקוממש

 16 םזימ תועצה תלבק םצעב יט.וא.יב זרכמל האיצי .תושרדנ תומאתהו

 17 תוריית לש אשונב םיטקיורפ השולש חותיפ ,ןורטאיתיפמאה תא שייקח

 18 בידנה 'דשמ ריצ הז ,תובשומה ךרד חותיפ רתיה ןיב ,הביבס תוכיאו

 19  ?תואלש .ירוביצה בחרמב תודובע לש אשונה הז .ןאכ םיניינבל רחבמתו

 20 .האלה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 םינטק םיפקיהב םיטקיורפ לש הנש ידמ עובק םוכס ונל שי .זוקינ תודובע  א. רפפורט: ’אדר

 22 תינכות וא בא תינכות לש העקשהו זוקינ תודובעב לקש ףלא 500 לש

 23 ליחתמ הז ,לחנה תנוכש קר אל הז םצעב .לחנה רוזאל תללוכ זוקינ

 24 םיאנומשחה רוזאב הבשומה ברעמב זוקינ לש ףסונ טקיורפו .הזוחאמ

 25 ?זוקינ יבגל תולאש .הלואג

 26 ,תרנצ תפלחה לש םיטקיורפ לש ןרק עבודות המים. יש פה מספר מגוופ 

 27ני לא אכנס לכל הפירוט א .םישדח םימ ידמ תנקתהו םימ ידמב לופיט

 28 שי םא .בושיה יבחרב םימ תודובע לקש ןוילימ 8-זה כ הכולאבל סך 

 29 .הז יבגל תולאש

 30 לכ דיגהל רשפא הרושבה הפ לבא ,םיטקיורפ ונל שי בויבה קרפב םגו 



  04-8666313י,  חברת איגמ                                                  (2/20) 20 ין מס'נימה מן לאשעצה ת מוישיב

 72  23.01.2020 םוימ                                                                                                                                       

 1ן יא חתפתמש רחסמוה תוקוסעתהוה עם המלאכות דשרח' דרך ה רוזא

 2  .הזה בויבה קוליסל הנעמ שייתן לודג דחא טקיורפ הז ,בוהיום פתרון בי

 3 ןוילימ 3,5 דוע זמר םורדב השדחה הנוכשה לש טקיורפה תרגמסבובנוסף  

 4 תא ףקועש ףקוע םש תושעל ןוכישה דרשממ הז תא לבקנ ונחנא לקש

 5 7-כ הכול ךס .תובוחרה לש רוזאב געכר תויטפל בחלק מהבעיו הנוכשה

 6 .לקש ןוילימ

 7  .בוט ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 8 ןוילימ 67 .לקש ןוילימ 194 לע דמוע ,הנשה חותיפל ונלש ביצקתה הז  א. רפפורט: ’אדר

 9 40 שי תונרקב עגרכ .םיינוציח תורוקממ ןוילימ 108-ו תושרה תונרקמ

 10  ,תורעושמ תוסנכהמ ףלא

 11 .ןוילימ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 יתרבסהש ומכ ,הנשה לצונמ הכול אלש ןביהל יךרצ .ןוילימ 40 ,החילס  א. רפפורט: ’אדר

 13 אל ומייתסיש הלאכו הנשה םימייתסמו םיליחתמש םיטקיורפ םנשי

 14 אל תולועפ עצבנ ,םיטקיורפ עצבנ הנשהש ילש יפצה ןכלו ,הנשה

 15 ןוילימ 120-כ ףסכה לבא ,ומלשוי אל םקלח םיטקיורפה יכ םיטקיורפ

 16  .לקש

 17 תודה. יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 דומעל השקתמ דואמ םויה הסדנה ףגא לש תווצה .םויסללי ש דחא טפשמ  רט:א. רפפו ’אדר

 19 םיסדנהמ ינש הז ,םיפסונ תוחוכ סייגל לע ונרביד ונחנא ןכלו םיטקיורפב

 20 העניין תא םדקל ץמאמ לכ השענו טקיורפ לוהינ לש גניסרוס טואא דועו

 21 .םירידא עוציב יפקיה הז יכ הזה

 22 .חוכ רשיי א. סיני:

 23 די תמרהב חותיפה ביצקת לע עיבצהל תשקבמ ינא ,םירבח ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 24 .ודי תא םירי חותיפה ביצקת דעב ימ ,העבצה השוע ינא ?דעב ימ ,ההובג

 25  ?דגנ ימ .הדות

 26 .דגנ אל הז י. חכימי:

 27 .יקוא גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 28 .ענמנ י. קעטבי:

 29  .ענמנ אל םג ינא י. חכימי:

 30 ?תוגייתסהב דעב םתא זא עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי
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 1 לש תפסותה תא ןיאש דעלגה 'חר לש םירבד ינש לש תוגייתסהב דעב ינא י. חכימי:

 2 .טרופס םלואהו תוינחה

 3 .יקוא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .םיידי רשעב דעב ינא .החילס ,םוירוטידוא י. חכימי:

 5 הדות .תויוגייתסהה תחת דחא הפ העבצה זא .הבר הדות .ןיוצמ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .םלוכל הבר

 7 

 8 הבישיה ףוס

 9 


