
 

 

 

 1 7.11.2019תאריך                            

 2 פ"שת ןושחב 'ט                                                                 

 3 

 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 מועצהאש הסגן ר -   אייל כגן

 12 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 13 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 14 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 15  חבר המועצה -   אורי פרץ

 16 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 17 חבר המועצה -   טל דנטס

 18 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 19 חבר המועצה -  כהן-ר עמרומ ד"וע

 20 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 21 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 22 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 23  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 25 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 26  הצעומה רקבמ -  ןיפסוי ילא ח"ור

 27  הצעומה תריכזמ -   ןהכ יוניל

 28 

   (15/19) 16 מס'המניין  מן אלש פרוטוקול ישיבת מועצה 

פ"תש ןושחב 'ט, 7.11.2019 ,'הם יומ  
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 1 על סדר היום:

 2 :2018 תנשל םינפה רקבמ תרוקיב ח"וד .1

 3 .2017-ז"עשתה ,(עדימ תחטבא) תויטרפה תנגה תונקת םושיי .א 

 4  .הדובע רכש םולשתב םיטביה .ב 

 5  .2018 תנשל םינפה דרשמ לש טרופמ תרוקיב ח"ודו רקובמ יפסכ ח"וד .2

 6 

 7 פ ר ו ט ו ק ו ל

 8 

 9 תא חתפנ קר ,המניין ןמל םתוא רומשנ ונחנא םינוכדעה לכ תא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 לוכי אלש ונרבח באויו ,יבטעק תחפשמ רעצב תופתתשהב םג תאזה הבישיה

 11  .םאה תומ לע ,רבקל ולע םה םויה ,םויה הפ תויהל

 12 תוח"וד אשונל המניין ןמ אל תחא ,םויה רדס לע תובישי יתש ונל שי ,הככ 

 13 ינש .2018 תנשל ,ןאכ ונתיא אצמנ ןיפסוי ילא ,םינפה רקבמ לש םג ,תרוקיב

 14 ינשה .(עדימ תחטבא) תויטרפה תנגה תונקת םושיי אשונב דחא ,תוח"וד

 15 םייפסכ תוח"ודה ז ינשה אשונהו .הדובע רכש םולשתב םיטביה אשונב

 16  .דובכב ילא זא .םינפה דרשמ לש םירקובמ

 17 

 18 :8102 תנשל םינפה רקבמ תרוקיב ח"וד .1

 19 .7102-ז"עשתה ,(עדימ תחטבא) תויטרפה תנגה תונקת םושיי .א

 20  .הדובע רכש םולשתב םיטביה .ב

 21 ,תרוקיבה ח"וד לש ףתושמ הנכמ תושעל הככ בושח לכ תישאר זא .בוט ח א. יוספין:”רו

 22 אל םהלש הרטמהו ,םינוכיסה לע הרקבבו הדובע יכילהתב םייוקיל ףיצהל

 23 רתוי תמאב אלא בטיה םישענ יםרבד המכ דע קודבל אלו םינויצ קלחל

 24  .ינכטה טביהב

 25 םיאשונ ינש קר קמועל קודבל ןתינ ןכלו םילבגומ דואמ תרוקיבה יבאשמ 

 26 .הדובע רכש םולשת הזש יתוהמ אוהש אשונ יתרחב 18 תנשב זא .הנשל

 27 ביצקתמ זוחא 30-כ ,רתויב הובגה יביצקתה ףיעסה אוהש םוחתב רבודמ

 28  .תולקתל הנבומ ןוכיס וב שיו לקש מיליון 70-ל בורק ,הצעומה

 29 עדימ לע הנגהב קסוע השעמל תויטרפה תנגה תונקת אוהש ינשה אשונה 
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 1 ןבומכ ותפישחו םידבוע לעו םיבשות לע הצעומה ידיב אצמנש שיגר ישיא

 2 תנגה קוחל ע רבעמ םצעב בקע תויפסכ תויצקנסל איבהלו עוגפל הלולע

 3 ,תרוקיבה ח"וד .תויטרפה

 4 ?תוילילפ ?תויפסכ תויצקנס קר דובר:

 5 ח"ודה תיינב לש ךילהת ךילהתה ןורקיעכ .עיגנ אל הזלש הוקנ לבא .םג .םג ח א. יוספין:”רו

 6 ,םיכמסמ תניחב ,םייטנוולרה םידבועה םע תונויאר ללוכ ,ךורא יד אוה

 7 ימ לכ לש הבוגתל רבע ח"ודה הטויטה שוביג רחאלו םיחמומב תורזעיה

 8 המ לכש ךכ .תויתדבוע תויועט וב ולפנ אלש אדוול ידכ רבדב עגונ היהש

 9 ברועמ ימ לכ לע םכסומש המ תא ףקשמ ח"ודהש ךכ ,ןקות ןוקית ןועט היהש

 10  .אשונב

 11 תמא ןמזב ורבעוה םייתוהמ םיאצממ תמאבש דיגהל יל בושחש ףסונ רבדו 

 12 םימוחת שי ינש דצמ .ונקות םיטושפה םירבדה ,ידכ ךות ונקות םירבדו

 13 זא ,הרוחא תצק וגוסנ הככ םגו םיבכרומ רתוי םהש ,ןמזה ךשמב ךפיהלש

 14 .ךשמהבה ז םע דדומתהל ךרטצת איה םייוקיל ןוקיתל הדעוה ילוא

 15 קדבנ המ ,הדובע רכש לש אשונה לע םילימ המכ דיגא ינא יתרמאש יפכ זא 

 16 תורשמ 514 היה 2017 תנשב עצוממה תורשמה רפסמ השעמל .ח"ודב

 17 לש הזה םוחתה .17 רבמצדב םירנויסנפו םידבוע לש םישולת 779 וקפוהש

 18 ,הדובע ינידב עדי בייחמש יעוצקמ דואמ םוחת הז שונא יבאשמו רכש

 19  .תויועטל ףושח טלחהב אוה ןכלו הקיספו םייצוביק םימכסה

 20 םהלש הקסעה יאנתו ומדוקי םידבוע ובש ןפואה תא םיעבוקש םיכמסמ שי 

 21 ל"כנמה ירזוחו תורישה יאנת ןדגואו הדובעה תקוח הזו תוימוקמה תויושרב

 22 דואמ אוהש םוחת הז זאת אומרת .רכשה לע הנוממהו םינפה דרשמ לש

 23 עדיו הרתי הדפקה בייחמן כלו היצלוגר דואמ הברה וב שיו חקופמ דואמ

 24 רוטקסל דוגינב ,תימוקמה תושרה לש םוחתב אקווד יפיצפס דואמ דואמ

 25  .יטרפה

 26 םמצע הדובעה יכילהתב תישאר ,םימוחת ינשב הדקמתה תרוקיבה השעמל 

 27 םלושש רכשה תוניקתו ,רכשה םולשתל סיסב םיווהמש םינותנה לע הרקבבו

 28 םה םאה קדבו רכש ישולת חתינ אוהש םוחתב החמומ תועצמאב קדבנ

 29 .םייצוביקה יםמסכהלוד יקפתה תורדגהל םימאות
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 1 סנכיהל םעט ןיא ןכלו םינותנ דואמ הברה ללוכו סרכ בע אוה ח"ודה ןבומכ 

 2 הדובע ילהנ ןיאש םה םיירקיעה םיאצממה לבא .םיאצממהמ דחא לכל

 3 תעגפנ ךכמ האצותכו םעוציב ןפואו םידיקפתה תקולח תא םירידגמש

 4 .םידיקפת ילעב םיפלחתמ רשאכ עדי ןדבוא םגו תולועפה לש תויבקעה

 5 ,הבזע שונא יבאשמ תלהנמ ,שממתה ןכא הזה ןוכיסה ןכאש םיאור ונחנאו 

 6 םיאצמנ םה םויה זא ,ןר י"ע ,הלהנהה י"ע ואציש םירזוחו םילהנ הברה

 7 .ריכמ אל דחא ףא השעמלו בשחמה יכבנב והשפיא

 8 ?הצעומה תבוטל וא םידבועה תבוטל הז ח. בן צבי:

 9 אדוול הז םילהנה לכב איה הנווכה .הצעומה תבוטל הז לודגב .םגו םג הז ן:יוספיח א. ”רו

 10 ,ונל ןיא לבא .ודעונ םילהנה ךכל .םימיוסמ םיללכ לע םידיפקמ םידבועהש

 11 תקלחמ ןיב הדובעה תקולח זאת אומרת .רדסומ אל אוה הזה אשונה לכ

 12 הדובעהמ קלח השעמלשכ ,תיבטימ אל איה רכשה רודמו שונא יבאשמ

 13 השעמלו שונא יבאשמ תקלחמב עצבתתש רתוי ןוכנ רכש רודמב תעצבתמש

 14 םירבדל םגו תויועטל רוקמ םג אוהש סמוע רצונש הלאכ םה הדובעה יכילהת

 15  .הכיסאות ןיב םילופנש

 16 םיקיסעמש םינוגראב לבוקמש ומכ תינכדע עדימ תכרעמב שומיש השענ אל 

 17 תא האור שונא יבאשמ לש רדחל סנכנש ימ לכ השעמל .םידבוע הברה ךכ לכ

 18 ביחרהל ךירצ אל .תוריינ ,עדימ לש ןדבואל םג ףשוח ןבומכ הזו םיקיתה לכ

 19 דעו סויגהמ זאת אומרת ,דבועה ייח רוזחמ לוהינ ךילהת לכ השעמלו הז לע

 20 לומ םיקשממה ללוכ בושחמל םויה ןתינ הכול ,ישיא קיתו הגרדב תואלעה

 21 רובעל ולכוי שונאה יבאשמ תקלחמב תועצבתמש תולועפש ךכ ,רכשה

 22 .רכשב תפסונ הקידבו הדלקה תועצמאב אלו רכשה תנכותל תיטמוטוא

 23 רודמב רמולכ .רכשה ישולת לע תיביטקפא הרקב רדעיה איה תפסונ הדוקנ 

 24 ,רמולכ .םתוא קדוב אל דחא ףא לבא םישולתה תא םיניכמ רכש

 25 .םידבועהמ ץוח א. כגן:

 26  .ןוכנ ,םידבועהמ ץוח ח א. יוספין:”רו

 27 .תויעב ןיאש תרוכשמה תא םיקדוב :א. כגן

 28 םירבדה תא תולגל נטייה שי םידבועלש עדוי התא ,והז זא .תניינעמ הדוקנ וז ח א. יוספין:”רו

 29 רבד הז .רתיב ולביקש םירבד לע עירתהל חרכהב אל לבא ,ולביק אל םהש
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 1  .דחא

 2 תניינעמ העפות הייתה ואצמנש תויועטה לע םילכתסמ םא ,ףסונ רבד 

 3זאת  .םימוד פחות או יותר ויה רסחב םולשתהו רתיב םולשת השעמלש

 4 ,טושפ אלא תדחוימ הנווכ הזיא הפ היה אל אומרת

 5 .אצי ךכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ,ריכמ תצקש ימ לכש בשוח ינאו רכשב ללכב םגו .אצי ךכ .קוידב .אצי ךכ ,ןכ ח א. יוספין:”רו

 7 םרוג יכ רכשה ישולת לע ילוהינ םרוג לש הרקב היהת דימתש בושח אשונ

 8 יהשימ םא ,שדוח ותואב דובעל םייס ינמז דבוע םא עדוי שונא יבאשמב

 9 רכשה תקלחמל ונתינש תויחנהו םייוניש דחאו ףלא שי .הדיל תשפוחל האצי

 10 .והז .היגוש הרוצב אלו םנושלכ ועצוב םה ןכאש אדוול ךירצ זאו

 11 ילמסב ןוכנ אל שומיש ,תוגרדב הגירח וללכש תויועט דואמ הברה שי 

 12 רועישמ הנוש רועישב תופסות םולשת ןוגכ םינוש םיגוסמ תויועט ,םולשת

 13  .המודכו יוגש העש ךרע ,הרשמה

 14 הרקבה ,תופסונ תועש לש אשונ הז שרוש לופיט הככ שרודש ףסונ םוחתו 

 15 םג תופסונה תועשה תומכ לע הלבגמ רידגמ החונמו הדובע קוח לשמל .ןהילע

 16 הממ רתוי םלושש םיאור ונחנא השעמל הפו .שדוחב םגו עובשב םגו םויב

 17 .לודבג הז .רתומש

 18 שונא יבאשמ תקלחמ םג יכ בוט ןמז הז וישכעו תושעל הדובע הברה שי 

 19 הדבעש לזמ 'בג תואלמגל השרפ רכש תקלחמ םגו שדחמ תונביהל הכירצ

 20  ,תונבל ךירצ וישכעו םינש דואמ הברה ךשמב

 21 תוצלמה שי ?הרקבה תמרב רמגנ הזש וא תויביטרפוא תוצלמה שי ט. דנטס:

 22 ?תויביטרפוא

 23  .חטב ח א. יוספין:”רו

 24 .שיש רורב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .שיש חטב ח א. יוספין:”רו

 26  .םימעפ טעמ אל ןהילע ונרביד  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 אל ינא לבא ,הזל סחייתהל וצרי הדעוה ירבח ילוא ,הזש בשוח ינא לבא ,שי ח א. יוספין:”רו

 28 דחא לכל ,םירזגנ םצעב ,םישקבתמש םירבד דחאו ףלאב םכתא עגייל הצור

 29 .הדיצב הצלמה והשזיא שי םיאצממהמ
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 1 ?תויטרפה תנגה קוח לע םג רובעל הצור התא ,ילא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 םינש הברה רבכ אוה ,ןשי קוח אוה תויטרפה תנגהל קוח יתרמאש יפכ זא .ןכ ח א. יוספין:”רו

 3 ינמודמכ ףקותל וסנכנש תונקת לש הרוצב שודיח לח הנורחאל לבא ,ונתיא

 4 ךירצ המ הרורב דואמ דואמ הרוצב ורידגה שממ ןהו 18 ילויב ,תנש עצמאב

 5 .תויטרפה תנגה לע תוירחאה תא שממל ידכ תושעל

 6 הדיחי ול שי םיטפשמה דרשמ םויה יכ המיאתמ תוכרעיה ךירצמ הזה רבדהו 

 7 המ תא ושע אלש אצמנש תויושר שי רבכו הזה םוחתב הפיכאב תקסועש

 8 טביהב םג אלא יתוהמה טביהב קר אל הזל סחייתהיך לרצ ןכלו ךירצש

 9  .תוטרופמ תונקת ןתוא תא םייקל ,תושעל ךירצש תולועפה לכ לש ינכטה

 10 להנמ ונשי .תורידגמ תונקתהש תויצנטסניא שולש ןנשי הזה םוחתב לודגב 

 11 לשמל .עדימ ירגאמ דואמ הברה שי ונלצא תימוקמה תושרב רמולכ ,רגאמה

 12 שי ח"ודב .ןבומכ ךוניחב ,ינוריעה חוקיפב ,היבגב ,רכשב ,החוורה ףגאב

 13 רגאמכ םימושר תויהלם יכירצ וללה םירגאמה לכ ,טעמ אל שי ,אלמ טוריפ

 14 אוהש ,רגאמ להנמ תויהל בייח םהמ דחא לכלו םיטפשמה דרשמב םושר

 15 שומישהו הלאה םינותנה ףוסיא לע יארחאש ימ ,יעוצקמה להנמה השעמל

 16 .םהב

 17 תובוחהו עדימה תחטבא ותניחבמ יעוצקמ להנמ לכ יעבט ןפואב ןאכ וישכע 

 18 שממל ךיא םיעדוי דימת אלו תוליעפה תבילב קוידב אל הז הזה םוחתב ולש

 19 םתוא לבא רבעב םילהנ ובתכנש אצמנש המו .תושעל םיכירצ םה המ ,לעופב

 20 םושייה לע הרקב ןיגם או םיירוב לע םתוא םיריכמ חרכהב אל םילהנמ

 21  .םהלש

 22 והשזיאב תיזיפ אצמנ םג אוה רגאמ לכ רמולכ .רגאמה קיזחמ הז ףסונ םרוג 

 23 םיתרש תווח יהשוזיא שי רמולכ ,ישילש דצ לצא אצמנ אוה בורלו םוקמ

 24 ןאכו היצמוטוא תרבח י"עם ינכומ רכשה ישולת לשמל ,אוהש תוריש קפסו

 25 רגאמה קיזחמ לע םג זא ,הנכותה לא ןפדפדה תועצמאב םישגינ קר םידבועה

 26  .הצירפ עונמל ידכ עדימה לע הנגה לש תובוח שי

 27 לע הנוממ הז שרופמב תרדגומ השעמל איהו הבושח איהש תפסונ היצקנופ 

 28  .שיואמ תויהל רומאש דיקפת הז ,עדימ תחטבא

 29 ?הצעומב ח. בן צבי:
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 1 ,רטוז דבוע לע לטויש עצומש המ וא רבעב עצובש המ השעמל זא .ןכ .ןכ ח א. יוספין:”רו

 2 אל ,הצעומל תוריש ןתונ אוהש עדימה תוכרעמ להנמל ףופכ אוהש והשימ

 3 בתכ שי זאת אומרת .דיקפתל ןכות קצי אל אוה השעמל ,םיבאשמ ול ונתנ

 4 ,יונימ

 5 .רחא והשימ היהי הזש ףידע ,ומצע תא רקבל לוכי אל אוה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ינאו הזה םוחתב לפטל ךירצש םירבד טעמ אל שי לודגב זא .והז זא .ןכ ח א. יוספין:”רו

 7 .ןאכ דע ,םירבח והז .האבה הנשה ךלהמב לפוטי הזש מקווה

 8  .לייא ,רומ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .סחייתא ינא ,ןכ כהן:-מ. עמר

 10 שי 2017-ל 2016 ןיב .רכשל עגר רזוח ינא .הלאש הז ינפל ,שנייה רשפא םא ט. דנטס:

 11 ?הזה בכרומ אוה הממ ךל שי .תיתועמשמ יד הילע הפ

 12 ,רכשב העלייה בור ח א. ירדן:”רו

 13  .תואצוהה לכב ,וליאכ יללכה רכשב ט. דנטס:

 14 הז העלייה בור ,ךוניח ידבוע הזש הארת התא לכתסת התא םא יללכה רכשב ח א. ירדן:”רו

 15  .תובלשמ תועייסל

 16 ,תאזה הנשב סנכנ הז ט. דנטס:

 17 לכ הז יתעדל יתסנכנש זאמ םינשה ןיב .חפת הז ,לדג טושפ הז ,סנכנ הזש אל ח א. ירדן:”רו

 18  .זוחא 30 דוע לש תפסות הנש

 19 ,ךוניחה דרשממ רתוי ךרוצ שי יכ ,ךוניחה דרשמ יכ ט. דנטס:

 20  .תובלשמ תועייס םילבקמש םידלי רתוי שי יכ ח א. ירדן:”רו

 21 .דחוימה ךוניחב רקיעב הזש תרמוא תאז ט. דנטס:

 22 .השקבב .דחוימה ךוניחב רקיעב הז  ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 23 לכל םגו רגהל םג ונחלשש ליימב תרוקיב ח"ודל ונסחייתה ונחנא ,בוט כהן:-מ. עמר

 24 ונלש תוצלמהל סחייתהל ,ילא ,ךכ לכ ךרוצ האור אלי נא ,םיבשויש םירבחה

 25 4 ינפל תחלשש ,רגה ,בתכמל סחייתהל יל בושח ןכ לבא .יוקילו יוקיל לכל

 26 תונורתפה תאו לופיט תוכירצמש תודוקנה תא לודגב םש תנייצ ,םישדוח

 27 תא ,םיקהל תכלוה תאש םייוקיל ןוקיתל הדעוה תא תנייצ םהיניב .םהל

 28 השיגו תואשרה לש םילהנן ונער ,עדימ תחטבא לע הנוממה דיקפת שויאה

 29 רכשה ימכסה תניחב רכשה לש טביהבו .תויתפוקת תוכרדה םויק ,תכרעמל
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 1 םילוכי תמאב הלאה םירבדהש תבשוח ינא וישכע .הצעומל םיעגונה

 2 .םימייקש םייוקיל דואמ הברהל סחייתהל

 3 .הכול אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ,םימייקש םייוקילה לכ אל הזש רורב הז .בתכמב תנייצש םירבד הז ,אל ,אל כהן:-מ. עמר

 5 .ואצמנש םייוקילה תיברמ תא רפשל םילוכי ןכש םייתוהמ םירבד ןכ הז לבא

 6 4-ב השענש תנייצש הלאה םירבהד ןיבמ והשמל ע תעדוי אל ינא ,םאו

 7 הז לע רבדנ אלש ידכ םג תעדל חמשא ינא השענ םא לבא ,םינורחאה םישדוח

 8 םילוכי ונחנאש םייוקיל ןוקיתל הדעו תמאב שי םא עדנש ידכ םגו וישכע

 9 .םימשוימו םישענם ירבדה תמאבש תוארלו הילא תונפל

 10  .םויה םינממ ונחנא הדעוה  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 11  ?םויה םינממ הז המ .יקוא כהן:-מ. עמר

 12 אל םתא ?והשימ ,ןארבו'ג ?ךילהתה תא ריבסהל הצור התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 תוצעומה וצ .רבעלש תורקיב תעדו ר"ויכם כלר יבסא ינא ?ריבסהל םיצור

 14 .םיעדוי ונחנא הז .האילמב םינדש דע תוח"וד םימסרפמ אל םצעב עבוק

 15 יםנד ,םימיקמ האילמב ןוידבו .םיעדוי ונחנא הז ,רבמבונ הז םומיסקמה

 16 אל ,םיצמאמ ,הצעומה שאר לש ,תרוקיבה תדעו לש תוצלהמבם ינד ,ח"דוב

 17  .טילחנש המ ,אלמ ,תיקלח ,םיצמאמ

 18 ןועבר לכ חווידב בייח םייוקיל ןוקית תווצ .םייוקיל ןוקיתל תווצ םימיקמ 

 19 לכ תא ,םייוקילה לכ תא ןימטנ םצעש דע .הצעומה שארלו תרוקיבה לוועדת

 20 ?ןוכנ יתרבסה .ךילהתה הז .םינוקיתה

 21 .ח"ודה לע והשמ דיגהל הצור התא םא יתוא תלאשש יתבשח ובראן:’ד ג”עו

 22 ?בצמה תא ןוכנ יתרבסה לבא .אל ,הא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23  .ריבסמ יתייהש הממ בוט רתוי תרבסה ובראן:’ד ג”עו

 24 ןכש םירחא םירבד שי ,םויה תרחבנש םייוקיל ןוקיתל לוועדה רבעמו .יקוא כהן:-מ. עמר

 25  .תוחפל עדנ ונחנאש ?הלאה םישדוח 4-ב ושענ

 26  .יבוקו ילאו ילרוא תא הפ שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 המ לכ ,שונא יבאשמ תקלחמו רכשה תקלחמ לש אשונ לכב ,הככ .ריבסא ינא ח א. ירדן:”רו

 28 זא .םייוקילה בורב לפטל תוכירצש תוקלחמה יתש הז רביד וישכע ילאש

 29 .שונא יבאשמ תלהנמ ונל ןיא ןיידע ונרעצל



  04-8666313חברת איגמי,                                                    (15/19) 16 ין מס'ניהמ ןמלא ש עצהישיבת מו

  7.11.2019 םוימ                                                                                                                                           

9 

 1 .ונרחב לבא  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 2 ונל שי יכ הל קר וניכיח אל ונחנאו .אבה עובשב עיגת איהו ,ןכ ,הרחבנ איה ח א. ירדן:”רו

 3 תקלחמב דובעל תפוסונ תונב יתש ונטלקו היסנפל האצי טושפ איה ,לזמ תא

 4 דוע ונליש ו תויומלתשה תושוע ןה ,הז ךותל תוסנכנ ןה טאל טאל .רכשה

 5 לכ לש םגו בושחמה לש תוכרעמה גורדש לש םג ,2020 תארקל תוינכותה ברה

 6 יבאשמ לש הקלחמה ךותב םירבד הברה ושעיש שונא יבאשמ לש ךילהת

 7 םירבד הברהש ללגב רכשה תקלחמב תורוקש תויועט עונמל ידכ שונא

 8 סמוע רצוי הזו רכשל םיעיגמ םש ולפוט אלו םש םילפוטמ תויהל םיכירצש

 9 שיו עצבלו תוארוה לבקל הכירצ רכשה תקלחמ .רתוימ ,רכשה תקלחמ לע

 10  .עצבל תוכירצ אל ןהש תועצבמ ןהש םירבד ונל

 11 גורדש תונקל םצעב ,לש הנכות תונקל הנווכ םג ונל שי ,לכ תא רפשל םיכירצ 

 12 לבקיש ,רכשה לע סמעו תוחפ היהי הז הככ ,דבוע לכש היצמוטוא לש הנכותל

 13 לכ תא ךירצ אלו לייהמ ךרד םימרזומ ויהי םינותנה ,ולש ליימל שולתה תא

 14 םויה לכי כ ,םצעב רכשב תויועטל תמרוגש וז איהש תרתוימה תרושקתה

 15 ונל שי ,כול תא ענמיה ז הככו רכשה תובשח לש תלדה לע םיבשוי םידבועה

 16  .םידבוע תויקיתה לכ תא ,שונא יבאשמב בשחמל תוינכות

 17 ןיב קשממה תא ריבעתש תכרעמ תאז הילע תרבדמ תאש תאזה תכרעמה כהן:-מ. עמר

 18 ?שונא יבאשמ תקלחמל רכשה תקלחמ

 19  ,דבועש תכרעמ לע תרבדמ ינא .תכרעמ תאזכ ונל שי םויה ,אל ח א. ירדן:”רו

 20 ?תכרעמ תאזכ םויה שי ךיא כהן:-מ. עמר

 21 תרצויש ןועשה תכרעמ זאת אומרת ,רכשה תכרעמ ןיב קשממ ונל שי םויה ח א. ירדן:”רו

 22 ,יטמוטוא ןפואב דבועה לש רכשה ינותנ תא הריבעמ איהו שונא יבאשמב

 23 לכ תא להנתש שונא יבאשמל תבשחוממ תכרעמ ונל ןיא ןיידע לבא .ץבוקב

 24 םצעב להוניש דבוע לש ץבוק לש רכשב תכרעמ ןיידע ונל ןיא .םידבועה יקית

 25 ךילהתל ורזעיש תוכרעמ המכ דוע ונל יםרסח זא ,דבועה לומ יטמוטוא ןפואב

 26  .תורקל הזה

 27 .יקוא כהן:-מ. עמר

 28 איהש הנורחאל ונרחבש שונא יבאשמ תלהנמ תרמוא ילרואש המ םצעב ק. אלון:

 29 םדוק םינושארה םירבדה דחא ,הדובעל שממ בורקה ןמזב סנכיהל הרומא
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 1 ומכ ,שונא יבאשמ ףגא םצעב הפ ונאצמ ונחנא .תכרעמה לכ תא בשחמל לכ

 2 הכול םיקיתה לכש ילש בגה ירוחאמ ריקה הז רבודמה ריקהש הפ רמאנש

 3 ונאצמו קורס היה הכול ,בשחוממ היה שהכול תושרמ יתאב ינא .יפוק דרהב

 4 ונחנאש הדובע תינכותב עגרכ הל ויהיש תומישמהמ קלח ,םיקית םצעב הפ

 5 היהי הזה ךילהתה לכו ןוזח תרדגה ,הדובע תינכות לש ךילהת לש ותליחתב

 6 ,םירבדה לכ תא בשחמל ,םיקיתה לכ תא קורסל ,שונא יבאשמ תלהנמל

 7 ךרד םישולתה תא םילבקמ םירומה םויהש ומכ ישראפ ויהיש םישולתה

 8 תומישמ הזש םיעדוי רבכ ונחנאש םיכילהת הז הלאה םכיילהתה לכ ,ליימה

 9  .הלצא ףגאה ךותב תוזכרה תא םג שייאלו תושעל ךרטצת איהש

 10  .םיקסע יושירב ונל היהש היעבה םג וז ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ןכ ק. אלון:

 12 .רשק םוש ילב ,הכול תא םש םג בשחמל ךירצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?אל ,הרזע ךרטצת וא דבל הז תא השעת איה ח. בן צבי:

 14 ?החילס ק. אלון:

 15  .הרזע ךרטצת ח. בן צבי:

 16  .םיינוציח םיתורישב רזעיהל םג רשפא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .םיינוציח םיתוריש חקינ ונחנא ח א. ירדן:”רו

 18 .2020 הדובעה תנשל ותוא םיננכתמ ונחנאש ךילהת הז לבא ךילהת הז ק. אלון:

 19 תינוציח הרבח םיחקולש תימוקמה בוועדה יתרמא לומתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 רבעמב .בשחוממ הכול אל יכ ,םינשי הינב ירתיהו תונשי תוע"בת תקרוסש

 21 .םירבד ןכ םג הפל ןורמושמ

 22 הניבמ ינא .רכשה אשונב ךישמא ינא ,רכשל רבכ סחייתא ינא זא ,בוט כהן:-מ. עמר

 23 םהילע םינד אלש החוטב יתייהש תורמל הפ תולעל תוכירצ ןכ תוצלמההש

 24  .היעב ןיא לבא

 25 .תבחרהש תבשוח ינא שונא יבאשמ תקלחמל רכשה תקלחמ ןיב קשממה לע 

 26 ,הצעומה לש םויה תירקיעה היעבה תאזש תבשוח ינא

 27  .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 םא ,הגרדב הז םא ,תרוכשמ ישולת לע תוח"ודב ועבנש םימעפה רקיעב הזו כהן:-מ. עמר

 29 היהתשו הרקי הזה רבדה לכש דעו .תופסונה תועשב הז םא ,רכשב הז
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 1 חקפל ךירצ והשימ ,האלה ןכו האלה ןכו 2020 דע ייקח הז תבשחוממ תכרעמ

 2  .הלאה םיפוגה ינש ןיב קשממה לש הרודצורפה לכ לע

 3 ימ תא יודעל ינא ,ןארבו'ג ילוא הז ,הקיספו תונקתב םידבוע ןוכדע יבגל 

 4 אל םידבועהש הז ואצמנש םייוקילהמ קלח לבא ,תויהל רומאש םרוגה

 5 קר אל הזו .השדחה הדובעה תקוחב רקיעב ,םהלש תויוכזלו תובוחל םיעדומ

 6 תרוכשמב והשמ ןכדעל הכירצ איה םא המצע רכשה תקלחמ םג הז ,םידבוע

 7 םרוגה ימ טילחהל ךירצ זא .םיעדומ אל םה יכ זה תא תשועל הלוכי אל איה

 8  .רכשה תקלחמ תא ןכדעמש

 9 טלקיש דבועל רפס והשזיא םצעב תושעל הנווכ שי .הזב הלימ דיגא ינא ילוא ק. אלון:

 10 ונחנא שונא יבאשמ תקלחמש רבד טלחהב הז .ולש תויוכזה לכ תא עדיו

 11 ןמ ,תשגלם יכירצ ימל ,דיקפת תסינכמ םג רדוסמ רפס תושעל דעיכ הל רידגנ

 12 .ולש האיציה םע םגו ולש הסינכה םע םג דבועה לש םייחה רוזחמ ובש רפס

 13 ןווכתמ תוחפל ינא ,ונחנאו הז תא ושעש תויושר רפסמ םויה שיש רבד הז 

 14 תא עדיש סנכנש דבועש סנכיתש שונא יבאשמ תלהנמל הז תא רידגהל

 15 ,תובותכה ימ ,לבקל ךירצ אל אוה המ ,לבקל ךירצ אוה המ ,ולש תויוכזה

 16 היה אלשל הונ והשזיא םג בגא רךד הנרוחאלו נרדגה .יםרבהד לכ, םינופלט

 17 םימיוסמ םידבוע הפ ויה ,הדובעמהם יאצוי וא םיסנכנש יםדובעל ש הפ

 18  .דויצ וריזחה אלו ומייסש

 19 .הזל עיגא ינא ףכית כהן:-מ. עמר

 20 רבעהמ םיריכמ ונחנאש ומכ םילויט ספוט ןמ ,רדוסמ להונ שיו ונרדגה זא ק. אלון:

 21 .הזכ רבד היה אלש אבצהמ

 22  .םילויט ספוט ילש הלימה תאז .תיב ירועיש יתיא תישע ,הז המ כהן:-מ. עמר

 23 .ונל שי םילויט ספוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .ןכ ,ןכ ק. אלון:

 25  .עצבמ אל דחא ףא לבא כהן:-מ. עמר

 26 .ותוא ןכדעלו ותוא ביחרהל ךירצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27  .לייטמ ספוטה ובראן:’ד ג”עו

 28  .חטשב רבכ אוה .ןכ ,לייטמ רבכא וה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 ,יכ התוא ןכדעי והשימש ךירצ ,תאזה תרבוחל רבעמ לבא ,אל כהן:-מ. עמר
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 1  ,םינווכתמ ונחנא .תרבוח םויה ןיא .יאדווב ק. אלון:

 2  .תרבוח שי יתעדל ,תרבוח התשע איה ,אל ,אל ח א. ירדן:”רו

 3 .היה אל ,םירמוחה לע התיא יתרבע ,הזכ רבד התשע איהש ריכמ אל ינא ק. אלון:

 4 .רדסב לבא

 5 אוהש ינוציח רקבמ יתעדל הפוקתל תחא חקינ ונחנא תורוקיבה תניחבמ ח א. ירדן:”רו

 6  .הז תא השענ ונחנא הפוקתל תחא .רכשה לכו תוח"ודה לכ לע רובעי

 7 א 26.13 הפוקתל תחא כהן:-מ. עמר

 8  .הלאש תאז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ?הלאש תאז המל כהן:-מ. עמר

 10 ןכ הז לבא .הלאש ןמיס יל םשש תכרעמב ימ שי ,ךומכ תבשוח ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ינא .ךירצ אלש העדב םיזחואש הלאכ שי .םיפגא ילהנמ לומ ילש ןוידל

 12 .ןכש תבשוח

 13 תושרב תודיחיה לומ יגטרטסא ךילהתל וישכע םיסנכנ ונחנא ,יארת ק. אלון:

 14 םמצלע םירידגמ םהש תומשימה המ ירחא בקעמ םג ומכ ,הדובע תינכותהש

 15 םצעב ,הצעומה שאר לומ םג הנש יצח ירחאו ילומ ובשי םהש ןועבר לכ

 16 ללכב רוביצה לומ לא ,הצעומה לומ לא ובייחתה םה םצעב המ םתוא דודמל

 17 הדידמ הייתה אל רבעב ,רבעב היהש המל דוגינב ,םהלש תומישמה המו

 18  .תאזכ

 19 ירחא רטוש אל ינא לש טופיש לש הנווכ ךותמ אל ,יתימא ילכ תמאב הז 

 20 רידגה דחא לכש םידעיה תא תמאב תוארל הנווכ ךותמ אלא םילהנמה

 21 תללוכה תינכותה ךותמ וא ןוזחה ךותמ רזגנ הזש ,דמוע אוהש תוארל ומצעל

 22 לומ אבה עובשב םיליחתמ שממ ונחנאש ךילהתה הז .הצעומה שאר לש

 23 .םילהנמה

 24 ?םילהנמה לומ קר הזו כהן:-מ. עמר

 25 רבעמו םילהנמ הז זאת אומרת ,רתוי בחר רזגנ הז ךילהתה תליחת .אל ,אל ק. אלון:

 26ם ירבדה תא עובקל ךרטצי להנמה ,ףגא לכ י"ע רדגות הדובע תינכותה .הזל

 27 לש טופשיה .החילס ,םידבועה לומ ,היהי טופישהו םילהנמה םע דחיב

 28 .ךילהתב ונתוא הוולמש ימ לומו ילומ להנמ היהים ירבדה לש הרקבה

 29 רתוי ינא .דבועל בושמ תתל תוחפו םידעיל העגה לע רבדמ התא לבא ,ןכ כהן:-מ. עמר
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 1 ךירצ המ ,בוט אל המ ,בוט המ דבוע םע בושמ תחישב תבשל לע תרבדמ

 2  ?רדסב .רופיש ךירצ אל המ ,רופיש

 3  .הככ תבשוח םג ינא ,תקדוצ  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 4  .ןיבמ ינא ק. אלון:

 5  .הנש לכ .תושעל ךירצ הנש לכ ד. כמוס:

 6 ינא .הקידב הווש הז .הז תא תושוע תוימוקמ תויושר דואמ טעמ .ןיבמ ינא ק. אלון:

 7 יטרפ קסעל דוגינב תוימוקמ תויושרב יביטקפא דימת אלש והשמ הזש בשוח

 8 רוזחמב ללכב רבוע התאש םיכילהתה לכו םימכסהה לש העניין תניחבמ

 9 תצק הזש בשוח ינאל בא ,ףסה לע הז תא ללוש אלי נא לבא .דבוע לומ םייחה

 10  .ירוביצ ףוגב וא תימוקמ תושרב להנתמ הזש ךיא יטרפ קסעמ הנוש

 11 קיסעמה םע בשי אוהש םוי ףוסב לבקמ דבועהש השגרההו הנוש חוטב הז כהן:-מ. עמר

 12 לע קבדיפ לבקמ אוהו ,ולש הקלחמה להנמ וא רגה וישכע העניין ךרוצל ,ולש

 13 התוא איה האצותהש תבשוחי נא ,בוטה שע אל אוה המו בוט השע אוה המ

 14 .הבוט האצות

 15  .ןיוצמ ד. כמוס:

 16 ,םינש הברה דבועש דבוע םע םישוע המ ח. בן צבי:

 17 היה אוה המ ,היה אוה הפיא בושמ ול תושעל הנשל כ ךירצ רדוסמום קמ ד. כמוס:

 18 .ונממ םיפצמ המו

 19 .דיגהל הצור ינאש המ תעדוי ינא ח. בן צבי:

 20 ךלש תלוכיה המו הזה בושמה םע השוע התא המ הלאשה לבא ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 .הזה בושמה םע תושעל

 22 .ונממ םיפצמ המ ד. כמוס:

 23 םיאור םישנאו תורחא תודובע השוע אוה םוי עצמאב ונממ םיפצמ םאו ח. בן צבי:

 24 דע הצעומה שארמ ,םלוכ תא ,הצעומב םיריכב םידיקפת ילעב םג ,ותוא

 25 .םיקתוש םלוכו הטמל

 26 ךותל סנכנ הז ,רקובב רחמ לש יטקרפה ןבומב םולכ הז םע הרוק אל םא םג א. סיני:

 27 ןיב ,דבועל םיעידומ הבש הדוקנל עיגמ הז םימיה ןמ םויבו ולש ישיאה קיתה

 28 תווח לש הירוטסיהה תא ולם יארמ ,ןירוטיפל הז םא ןיבו לומגתל הז םא

 29 םוקמב ,ןוכנ .עיגמש ךבדנ לע ךדבנ לש גוס הזו לביק אוהש םיבושמהו תעדה
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 1  ,לבא השק רתוי הפיט ירוביצ

 2  .תבשוח ינא דואמ בושח הז   כהן:-מ. עמר

 3 .בושח ילכ הז א. סיני:

 4 .הדובע תינכותל המישמכ הז תא סינכהל רשפא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  .בושח הז .ליםהנמה לומ ,ןכ כהן:-מ. עמר

 6 .תוטיש ינימ לכ םג שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 .ולש םידבועל הז תא השוע הקלחמ להנמ לכ ד. כמוס:

 8  ,ילש ןויסינהמ תוחפל דיעהל לוכי ינא א. סיני:

 9 .הז תא םישוע ןכש םילהנמ הפ שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 תוחיש ושעי םאש דיגהל לוכי ינא רבעשל תימוקמ תושר דבועכ ילש ןויסינהמ א. סיני:

 11 ול תוננוכו םיאנתו רכש אשונב הז וררועתי ביבסש תויגוסה רקיע ,הלאכ

 12 .חדא רבד הז זא .תרחאה וא תאזה תפסותה יל הנתינ אל המלו

 13 המב םילבגומ יד םה םירבדה בורל ,יביטרפואוק והשמ רצייל םיצור םא 

 14  ,אלפנ אוהו ןיוצמ אוה םא םג ימוקמ ןוטלש לש היעבהמ קלחו .תתל רשפא

 15 .דעיבא ,רכש לע החיש אל הז לבא כהן:-מ. עמר

 16 ךירצ זא .יתכרעהל האצותה היהת המ ךל דיגא ינא ,רפסמ ינא ,אל ,רדסב א. סיני:

 17 ךירצ ,תרמאו תאש המ דגנ אל ינא ,הז תא םישוע ךיא הבוט הבשחמ תושעל

 18 ביבס ילוא לבא ,םיבישקמו םיעמושש השגרה תתל ,םידבועה תא חפטל

 19 ךירצ תמאב הז דצלשכ הרופ רתוי םוקמ הז הדובע תוינכות לש ןויער לשמל

 20 רבד הז םג יכ לומגתה לש אשונה תא לבלק יאכז דחא לכ המ םע רדס תושעל

 21 רפ'צל לוכי אל התא םיבוט םידבועשל כסתמ דואמו בושח רבדם ג הז .בושח

 22ה זיא הזה רבדל דחא םוי ןתנייש יאוולה ,תגשמ אל ךלש דיה ,ךל ןיאו םתוא

 23  .ןורתפ

 24  .ינחורה לומגתה תא ןתית תוחפל איה בושמ תחיש זא י. חכימי:

 25 .רדסב א. סיני:

 26 .בושח תוחפ אל הז י. חכימי:

 27  .ךתיא םיכסמ ינא ,ןוכנ א. סיני:

 28 .םיחרפ רז לבקי ןייטצמ דבוע ישיש םוי לכ וליפא ?המ עדוי התא י. חכימי:

 29  .ךתיא םיכסמ א. סיני:



  04-8666313חברת איגמי,                                                    (15/19) 16 ין מס'ניהמ ןמלא ש עצהישיבת מו

  7.11.2019 םוימ                                                                                                                                           

15 

 1  .בושממ קלח םג הז י. חכימי:

 2 לשמל ומכ ףסכ הוושב ,ףסכ הוושב םג ,ינוי בגאו .הז תא תושעל ילוא .ןוכנ א. סיני:

 3  .רזוע דואמ היה ,תויומלתשה םג ,רגה .תויומלתשה

 4 ינא .םירסלקב אלו ונרביד תבשחוממ תכרעמב םידבוע יקית לוהינ .בוט כהן:-עמרמ. 

 5 ףאו תאצל רסלק תחקל ,סנכיהל הלוכי טושפ ינאש תולגל יתדרחנ תישיא

 6 לש םיישיאם ירבדל הפושח ינאש קר אל וליאכ הז ,בוזע .עדי אל דחא

 7 רכז לכ ןיא ,הצעומה תא עבותש דבוע שי םייתרחמ ,רחמ טושפ ,םידבוע

 8 ,תבשחוממ תכרעמלה ז תא ריבעהל קר אל הז זא .ותיא היהש הממ םולכל

 9 אוהש רדחבם לוכל םיפושח םה םויהש הלאהם ירסלקה לכ תא םישל םג הז

 10  .רוגס

 11 .רוגס רדחה ,אל ח א. ירדן:”רו

 12  .הככ הז תא תחקל יתלוכי ,יתסנכנ ,הצעומל יתסנכנ ינא .רוגס אל אוה ,אל כהן:-מ. עמר

 13 .רוגס רדחה ח א. ירדן:”רו

 14 .חותפ דימת .חותפ היה אוה ,אל ח. בן צבי:

 15  .חותפ דימת כהן:-מ. עמר

 16 .רדחב אל יבוקש דואמ רידנ ובראן:’ד ג”עו

 17 .סנכיהל ףיכ אלש םש רק ךכ לכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  ?סנכי ימ ,ללכב אופק ובראן:’ד ג”עו

 19  .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 לכ תושעל יתעד בטימל היצפוא יהשוזיא שי .רכשה ישולתל תוח"וד תקפה כהן:-מ. עמר

 21 ותוא לש רכשה ןיב האוושה השוע םצעבש ישדוח ח"וד ןיב האוושה הפוקת

 22 .םירעפ לע תולעל הככו תמדוק הנשל שדוח ותוא ןיבל שדוח לכב דבוע

 23  .הז תא השענ ונחנא ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 24 .הרוק אל הז כהן:-מ. עמר

 25  .וישכעמ הז תא השענ ונחנא ח א. ירדן:”רו

 26  .םירעפ לע תולעל ךרד דוע םג תאז כהן:-עמרמ. 

 27  ,תושעל תורשפא שי ח א. ירדן:”רו

 28  ,םדוק שדוחב הרק המ רמוא התא ,לכתסמ התא .האוושה כהן:-מ. עמר

 29  .ןכ .תוציפקה תא תוארלו הז לומ ,תמדוק הנש לומ רדן:ח א. י”רו
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 1 .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .רבזגה לשמל ומכ ,יולת יתלב אוהש םרוג י"ע רכשה ישולת לע הרקב תכירע כהן:-מ. עמר

 3 .המצע רכשה תקלחמ לש תוח"ודה לע דחוימב ,תושעל רשפאש והשמ דוע הז

 4 שולתה תא רקבמ אלם ג דחא ףאו רכש שולתה תא ןמצעל תוקיפמש הלא ןה

 5 ,המכו המכ תחא לע תבשוחי נא זא .ןהלש

 6 םישועשכ םג ,םירבוע דימת ונחנא .רקבמ אל דחא ףאש הזכ רבד ןיא ,אל ח א. ירדן:”רו

 7 ןיאש םיקדובו םלוכ לש רכשה לכ לע םירבוע ,שי םייניבב םגו ביצקת

 8  .תוחפל הנשל תחא הז תא םישוע .תוציפק

 9  .יקוא זא כהן:-מ. עמר

 10 רשאמו ולש םידבועה לש תוח"ודה לכ לע רבוע להנמ לכ זא ,םייוניש םגו ח א. ירדן:”רו

 11 .הלאכ תוציפק שי םואתפש ,הזש הזכ רבד ןיא זא .םתוא

 12  ?רכש תובשחה לש להנמה ימ כהן:-מ. עמר

 13 .ילרוא ק. אלון:

 14 הז רכש תובשח ,הפ הז רכשה .םת תלאש דוע ,הלאש יל שי .החילס ,עגר א. סיני:

 15  ,וא תושר תודבוע

 16  .ןכ ק. אלון:

 17  .תוינוציח ןהש חוטב יתייה .תושר תודבוע א. סיני:

 18 .הקלח תובשחב ,אל ק. אלון:

 19 ?רכשה לש ,אל ח א. ירדן:”רו

 20  ,ונישעש בתכמ הזיא היה ,שי יכ א. סיני:

 21 תלהנהב יל שי .הצעומה לש ,ונלש .תושר ןה םויה רכשבש תונבה יתש ח א. ירדן:”רו

 22 ,תודבוע תונובשח

 23 הז .םהלש הקסעה תא ומייסש םידבועל רכשה תנכותב תואשרה לוטיב .בוט כהן:-מ. עמר

 24  .ילא לש ח"ודה לכ ךרואל רזח

 25 ?תא דומע הזיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ספוט הפ ןיא טושפ םצעבש תרוקיבה לכ ךרואל רזח הז .דומעב אל ינא כהן:-מ. עמר

 27 הזיא ,תומייק תואשרה הזיא ,אצי ימ ,דבע ימ עדוי אל דחא ףא ,םילויט

 28  .תומייק אל תואשרה

 29 ךירצ םצעב םילויט ספוטה ,דבוע ובש הקירבור םצעב םויה שי .םויה שי ,שי ק. אלון:
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 1  .תואשרהה לכ תא לטבל םיכירצ םהו בושחמה תקלחמב רובעל

 2 .רכש ,בושחמ קר אל כהן:-מ. עמר

 3 .ול שיש המ לכ ךרואל דבוע לכ לש תואשרהה לכ תא םצעב אטבמ בושחמ ק. אלון:

 4 ריזחהל ךירצ אוהש וא ותבוטל םיכמסמה לכ תא לבקמ אוהש אדוול רכשב

 5 ופוסבש םצעב ונישעש הנבומ םילויט ספוט שי ,הזש המ לכ .םיכמסמה תא

 6 תופוק לש יםכמסמה לכ וא הסנכה סמל בתכמה תא לבקמ אוה רבד לש

 7  .תמתוח ומשו ומתח םלוכש םצעב האור העונש ירחא רורחשל למגה

 8 .הז לע ורבעת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .וישכעמ והשמ כהן:-מ. עמר

 10 ,שדוחכ ינפלמ והשמ הז ,ןכ ק. אלון:

 11 ,בתכנש להונה תא יחק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  .הז תא ונישעש ,ןכ ק. אלון:

 13  .השענש םיעדוי אל ונחנא .רדסב ,אל כהן:-מ. עמר

 14 .םג תרוקיבהמ קלחכ השענ הז לבא ,רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 םידבועש היה םייוקילהמ קלח יכ ?תויהל הכירצ רכש תקלחמ המל בגא כהן:-מ. עמר

 16 ,האשרהב קר אל הז זא .תרוכשמ לבקל וכישמה םתדובע תא ומייסש

 17 ,ותוא ונישע ,ךילהתה לכ תא םישוע ונחנא .רורב ,אל ,אל ק. אלון:

 18 סח תרוכשמה תא םמצעל ושע םהש אל הז .תאזה האשרהל רושק אל הז ,אל ח א. ירדן:”רו

 19 .םולשו

 20 ,ושע םהש יתרמא אל ,אל כהן:-מ. עמר

 21 ,שונא יבאשמ ןיב תרושקתה וליאכ הז ירדן: ח א.”רו

 22  .התוא ועדיי אל יכ  ?העדי אל איה המל ,העדי אל רכש תקלחמש יתרמא ינא כהן:-מ. עמר

 23  .רכשה תקלחמל שונא יבאשמ ןיב תרושקתב לפונ הז יכ ח א. ירדן:”רו

 24  .ךילהתה לכ א. כגן:

 25  .םילויט ספוט .רדסב כהן:-מ. עמר

 26 .ןוכנ ח א. ירדן:”רו

 27  ?הרזחב הלאה תורוכשמה תא ושרד ,ילא כגן:א. 

 28 .יאדווב ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 29  .םייניבה ךרדב וכלה רמולכ .העבקנש תמיוסמ הפוקתל היה ח א. יוספין:”רו
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 1  ?הרוחא םישדוח 3 קר ונממ ושרד ,הנש יצח לביק םדא ןב םאש זאת אומרת א. כגן:

 2 .הזכ רבד ןיא ח א. ירדן:”רו

 3 ,שולש וא םייתנש לביק אוה םא ,אל ח א. יוספין:”רו

 4 ?בצמ הזכ שי  ?רכש ולביק םייתנש ח א. ירדן:”רו

 5  ,ונתינש רכש תופסות שי ,אל ,אל ח א. יוספין:”רו

 6 .וריזחה םלוכ םה זא ,הדובעה תא ובזעו רכש ולביקש םישנא לע רבדמ אוה ח א. ירדן:”רו

 7  .וריזחה םהש יאדווב

 8 תרוכשמ םולשת ךשומ ינא םא אומרתזאת  ,הנייצ איהש המ לע לאוש ינא א. כגן:

 9 ,ןיב 'ץקניל רסוח ללגב

 10  .םייתדוקנ תמאב םירבד הז ,אל ,אל ח א. יוספין:”רו

 11 ?םייתנשה הז המ ?תרביד התא המ לע א. כגן:

 12 ,ונתינש תופסות הז ,אל ח א. יוספין:”רו

 13 ןהש תועייס לצא רקיעב הרוק הז תועטב רכש םולשת ?הרוק הז הפיא ח א. ירדן:”רו

 14 זא .תורזוח אל ,הדיל תשפוחל תואצוי ,תופלחתמ ןמזה לכ ןה ,תונמדזמ

 15  .ונילא רזח ףסכהו םימעפ המכ םש הרק הז הלאכב

 16 לכו דבעידבש וא ונרצעו ומלוש אלש םירבד םהש רכש תוגירח לבא ונל שי א. סיני:

 17 ?הז תא הפ שי .הלאכ םירבד ינימ

 18  .ומלוש אלש תופסות שי כהן:-מ. עמר

 19  .וריזחה אלו ולביקש רתוי שי ח. בן צבי:

 20  ,היעב יללכ ןפואב ונל שיש םיירוגטק םירבד הז א. סיני:

 21 10 תפסות ולביק אל ןויקינ תודבוע לשמל .םייפיצפס דואמ םירוטקסל ,ןכ ח א. יוספין:”רו

 22  .זוחא

 23  ?דבעידב םישרודו רתיב םהל םלושש הלאכ שי א. סיני:

 24 .קוידב ח א. יוספין:”רו

 25 .רוכזל םג הז תא ךירצ ,םידבועל םג דואמ השק היעב רציימ הז א. סיני:

 26 ור.רב ח א. יוספין:”רו

 27 ,ףסכה תא ךרצ אוהש ירחא םואתפ דבועה יכ א. סיני:

 28 .היעב תאז הז תא שורדל כהן:-מ. עמר

 29 יפלא תורשע הנממ וצרו הקיתו דואמ שהייתה ילש תדבועל ואב הרדחב ילא א. סיני:
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 1  .םילקש

 2  ?הזכ בצמ ונל הרק .הזכ בצמ ונל הרק אל לבא ח א. ירדן:”רו

 3  .תויועט ללגב א. סיני:

 4  ?םילקש יפלא תורשע ונחקלש הלאכ םיבצמל ונעגה ח א. ירדן:”רו

 5 .הרצ הרצ ,רופיס הז א. סיני:

 6 תוכירצ ויה ךכ רחאו ולביק ןהש תוילאיצוסה תודבועה םע היה לבא ,ילרוא ח. בן צבי:

 7  .ריזחהל

 8  .םילקש יפאל .םילקש יפלא תורשע אל לבא ,הרק וישכע הז ח א. ירדן:”רו

 9 .האלה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 יכהש םיאשונה דחא יתעדל הז תופסונ הדובע תועש ,תוננוכ לש אשונה לכ כהן:-מ. עמר

 11 לבקל ,תופסונ תועש דובעל לוכי דבוע ,תולקב הככ יל הארנ הזו םהב םילשוכ

 12 םוקמב הלחתהמ זוחא 150 םימלשמ יכ ןוכנה רכשה תא אל םג .רכש ןהילע

 13 .זוחא 125

 14  ,םימלשמש הזכ רבד ןיא ,אל ח א. ירדן:”רו

 15  .היעב .ןכ כהן:-מ. עמר

 16 )מדברים ביחד(

 17 ומכ ,תתל תאזכ הטיש וליפא הפ היה ,הזמ רתוי ךל דיגא ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 הזיא ןמ ,ןתוא ושע אל ,ןתוא ושע םא א משנהלש ,הזכ לומגת לש גוס הזיא

 19 .ףוס הזו לנמש זא .םינוירטירק ילב ,הרורב אל תאזכר כש תפסות

 20 ,הרקב יהשוזיא תויהל ךירצש ח"ודה לכמ בושח יכה רבדה יתעדל הז זא כהן:-מ. עמר

 21 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  ,תופסונ תועש דובעל המכסה לבקל ,תוקלחמה ילהנמ לש כהן:-מ. עמר

 23 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ,הזה רבדה לש טוריפ ןיא םאו .תופסונ תועש ןתוא ויה המ לע חוויד לבקל כהן:-מרמ. ע

 25 לביק אלש דבוע ,תיקוח הניחבמ אל וא ןכ ירשפא הז םא תא יודעל ינא

 26 .הלאה תועשה תא ול םלשל אל רושיא

 27 ,לס שי .הרוקש המ הז לבא   ח א. ירדן:”רו

 28 .ח"ודל ןוכנ תרבדמ ינא ,תעדוי אל ינא כהן:-מ. עמר

 29 ןיב לסה תא קלחל ךירצ הקלחמה להנמ .הקלחמ לכל תופסונ תועש לס ח א. ירדן:”רו
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 1 לע רובעל לוכיא ל אוה .םינוכנ םהש בשוח אוהש םינוירטירקה יפל םידבועה

 2  .ולש לסה

 3 ,ולביק םינש ךשמבש םידבוע הפ שי ,ילרוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  .םהלש להנמה לש ןוירטירקה היה הז יכ ולביק א. ירדן:ח ”רו

 5  ,לומגת וליאכ ,רכש תפסותל ןונגנמ ,רכש תפסות הזיא ומכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .רתוי הרוק אל הז לבא ח א. ירדן:”רו

 7  ,םילקש מיליון 1,2-ש םושר היה רקבמ ח"ודב .תעדוי אל כהן:-מ. עמר

 8 )מדברים ביחד(

 9 תועיסנ רזחה םילבקמ םידבוע ,ןורקיע ותוא לע .תועיסנ ירזחה יבגל ל"נכ כהן:-מ. עמר

 10 םהל שיש םיינש יל הארנ ,המכ ויהו .העיסנה תרטמ תא וחוויד םהש ילבמ

 11  .בל הזל םישל ךירצ זא .תועיסנ רזחה ולביק םגו דומצ בכר

 12 דיקפת שויא .רגה ,ךלש בתכמב תבתכש והשמ םג הז .תויטרפה תנגה ביגל 

 13 .עדימ תחטבא לע הנוממל

 14 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  .הרק אל ןיידע הזש החינמ ינא כהן:-מ. עמר

 16 יתוריש לע זרכמל וישכע םיאצוי ונחנא .הז תא זרכמל ךירצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .םדא חוכ זרכמל תצאל םג ךירצ ליבקמבו בושחמ

 18 ולש ח"ודב ןייצ ילאש תבשוח ינא בושחמ יתורישל זרכמ רבכ םא זא כהן:-מ. עמר

 19 ?ילא ןוכנ ,15 הנקתל סחיב תוארוהה םושר אל בושחמה לש םיזרכמבש

 20  .אצי אל דוע זרכמה ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .םכבל תמושתל ,זרכמ תדעו ירבח הפ םיבשוי .הנשמ אל כהן:-מ. עמר

 22 ?רבדמ התא המ לע ?תוידוס ,המ ובראן:’ד ג”עו

 23   .תוידוס ,ןכ ח א. יוספין:”רו

 24 ,המש שי תוידוס ובראן:’ד ג”עו

 25  .תוארוהב ללכיהל ךירצ כהן:-מ. עמר

 26  .העניין ךרוצל דיקפתה לע ףסונ יכול להיות עדימ תחטבא להנמ  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 27  .יתעמש אל ?ךלש הנורחאה הרעהה הייתה המ א. כגן:

 28 ?זיםרכמה יבגל כהן:-מ. עמר

 29  .טפשמ דוע תרמא הז ירחא ,אל א. כגן:
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 1 דיקפת שויא .םיבושחה םירבדה דחא הז .הז תא סינכהל ךירצש יתרמא ,אל כהן:-מ. עמר

 2 ילהנמ  ,תכרעמל השיג תואשרהו םילהנ ןונער .עדימ תחטבא לע הנוממ

 3 ,תוכרעמל השיגל האשרהל סחיב םהלש תובוחה תא אל םיעדוי אל תוקלחמ

 4 הז זא .ולאה תואשרהה יבגל םושיר והשזיא להנל םיכירצ םהש םיעדוי אל

 5  .תויתפוקתה תוכרדהה םע דחיב תושעל ךירצש והשמ דוע

 6 בייחתו שגד הז לע ןתית הצעומה םאש תבשוח ינא ,תויתפוקת תוכרדה יבגלו 

 7 היה אוהש הכרדה לכ ףוסב םותחלו הלאה תוכרדהב חכונ תויהל דבוע לכ

 8  .תועמשמה תא לבקי הז זא חכונ

 9 תווצהמ שורדל ,ושענ אלש תבשוח ינאו םתוא ןקתל לק דואמש םירבד שי 

 10 סנכיהל םימעפ המכ ןויסינ השענ לשמל ,תיטמוטוא העדוה רוציל ינכטה

 11 וא ,והשימש תוכחל ךילא צר ,ידיימ הז תא םוסחל רשפא לשכ אוהו תכרעמל

 12 רבכ ותוא ןקתל רשפאש והשמ הז .לעפי העניין ךרוצל םייוקיל ןוקיתל תווצש

 13  .תושעל לוכי םג ינכט תווצ .הרוק אל הז םגש יתנבה ,תואמסיס קזוח .םויה

 14  .תכרעמה יל תלעננ םימעפ שולשמ רתוי הסנמ ינא םא ינא ח א. ירדן:”רו

 15 הזו םימעפ שולש לעמ וסינ .הרק אל טושפ הז םיבשחמהמ קלחב ,ךל זא כהן:-מ. עמר

 16 היהתש ,הנש יצח לכ תואמסיס תונשל שורדל .סנכיהל תורשפא תתל ךישמה

 17 ,העדוה

 18 .טמוטוא ןפואב הרוק הז ח א. ירדן:”רו

 19 תא וקיספהש םידבועל תואשרה רוגסל .עצובש והשמ רבכ הז ילוא זא כהן:-מ. עמר

 20  .בושח דחא והשמ דוע יל היהו .םהלש הדובעה

 21 .תטרופמ הדובע תישע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 רבדל תולעה המ תעדוי אל ינא .םיתרש רדחב המלצמו ןדוק תנקתה .ןוכנ כהן:-מ. עמר

 23 .םיתרש רדחל האיציוה סינכ ,תישפוח השיג שי םויה לבא הזכ

 24 ונחנאו תכרעמל העש לכב סנכיהל םילוכי םידבועה םויהש .בושח והשמ דוע 

 25 שורדל םצעב תושרפא שי .הלילב םג ,תוגירח תועשב םג זאת אומרת ,עדנ אל

 26 הז .תויתרגש אל תועשב תכרעמל הסינכל הארתה יהשוזיא וא ח"וד והשזיא

 27  .ותוא תושעל ךירצש והשמ דוע

 28 .ח"ודב תואצמנ תוטרופמה תוצלמהה .ונלש תוצלמהה יבגל ןורקיעב והז 

 29 הפי תנייצו תנייצ תא .הלאהים יויקלל תוסחייתה ןתניתש םיפצמ ןכ ונחנא
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 1 תא םשיילו הרקב יכילה להנל ולש תלוכיב םצעב דדמנ וןגראה לש ןסוחהש

 2 הנפנ רבכו נחנאו םייוקילה לש ןוקית תוארל םיפצמ ונחנא זא .תוצלמהה

 3 .לוועדה

 4 תא ץמאנ ונחנאש העיצמ ינא הככ םא .בוט ?ףיסוהל והשמ ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 םירבד שי ,תוצלמהה תא םג ןובשחב חקינ .תוח"ודה לש ןאולמב תוצלמהה

 6 תוצלמהו קויד ולפיא םהש הלבטהם ע תשגהש ריינב ,רומ ,תפסוה תאש

 7 ,ילאה שמ לע תויביטרפוא תפוסנו

 8 .דחא דחא ונרבע ונחנא ,ןוכנ כהן:-מ. עמר

 9 .םייוקיל ןוקית לש םיתווצ ינש םיקנ ונחנאש העיצמ ינא זא .והז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ר"מנמ ,תירבזג ,ל"כנמ :תויטרפה תנגה תונקת םושיי לש אשונל דחא

 11  .שונא יבאשמו

 12 הז .שונא יבאשמו תירבזג ,ל"כנמ :הדובע רכש םולשתב םיטביה לש אשונל 

 13 ,םכל םישדוח השולשל תחא חוודל ךירצ הזה תווצה .םייוקיל ןוקית תווצכ

 14  ?ןכ ,בקעמה תווצ לע ובקעת םתא םגש תשקבמ ינא .ילו לוועדה

 15 םייוקיל ןוקית תווצ לש םימי תרכוז ינא יכ םתס הז תא תרמוא אל ינא 

 16 םעפ ילוא תלבקמ יתייה זאו תגצומ הייתה איה ,הפ הרימאב רמגנ היהש

 17יכול  האילמב הפו רשואש תוצלמה םגו ,אצויה רבזגהמ לסקא הזיא הנשב

 18 אוהש הלאכ םילסקא שממ יל שי .םתוא שממל אל טילחה אוהש להיות

 19 עצבל הטילהח האילמהש תורמל עוציבל אל ,עוציבל אל ,עוציבל אל רמוא

 20  .תוצלמה ץמאלו

 21 ובקעת םכלש דצב םג השקבב זא ,רחא ןדיעב רבכ ונחנא הרקמ לכב זא 

 22 אל תוצעומה וצ תניחבמ ,ןייל דד והשזיא זהל ןיא .םיביגמו םיסנכתמש

 23 םיעדוי ונחנא לבא ,םייוקיהל לכ תא עימטהל םיכירצ תמיוסמ הפוקת ךותש

 24  .ריבס אל המו ריבס המ

 25 .וישכע ןוקית ירב םה םירבדהמ קלח כהן:-מ. עמר

 26  ?לבוקמ ?רדסב .הטלחהה תאז םכתושרב זא .בוט .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .דחא הפ א. מעודה:

 28 הדותו תישעש תידוסיה תמאב הדובעה לע ילאל הדותו הבר הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 ןוקית תווצל בר רזעל היהתש החינמ ינא םכלש הלבטה .תרוקיבה לוועדת םג
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 1 רשפאש ןותנ ןמז לכב תנרכנוסמ תילסקא ,הצלמה ,התוא ושעת .םייוקיל

 2 לש זהה קלחה תא םותחנ ונחנא זא .בוט .ןכדעתהלו תוארלו סנכיהל

 3 הביישה לש הזה קלחה .החילס ,אל הא .תאזה הבישיה תא לעננ ,הבישיה

 4 .הנושארה

 5 

 6 8102ודו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  םימבוקר םיכספי תודו"ח .2

 7 דרשמ לש םייפסכה תוח"ודה הז תאזה הבישיה לש ינשה קלחה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8-ל םירקובמ םייפסכ תוח"ודו 31.12.18-ל טרופמ תרוקיב ח"ודש י .םינפה

 9  ?םילימ המכ דיגהל הצור תא ,ילרוא .31.12.18

 10 ,אל תמאב יכ םילימ המכב דיגהל ח א. ירדן:”רו

 11 לש הלאה תוח"ודה לע ?תרוקיב בוועדת הז לע םתרבע םתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  ?םינפה דרשמ

 13 ,וא השע ילאש המ כהן:-מ. עמר

 14 .םינפה דרשמ ,אל  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 15 .ןכ כהן:-מ. עמר

 16  .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 לע תצק ריבסא קר ,תוח"ודה לע םתרבע םתא םא גיצהל המ ידמ רתוי ןיא ח א. ירדן:”רו

 18 טרופמה ח"ודה תאו יפסכה ח"ודה תאש ןבומכ .תוח"ודה תנכה לש ךילהתה

 19 ח"וד הז .םינפה דרשמ םעטמ הנוממש ינוציחה ח"ורה םע דחיב םיניכמ

 20 שי דימתו םייפסכה ;םימוחתה לכב הקימעמ תרוקיב םע ,יביסנטניא תמאב

 21 ןיב חקולש ךילהתה ז .הנש לכ רוקרז וילע םש אוהש תרוקיב םוחת הזיא

 22 לכ תא שקבמ ,ותיא דחיב םינותנה לכ לע םיבשוי ,םישדוח השולשל םיישדוח

 23 גיצמש יפסכ ח"וד אצוי ףסוב .קדוב אוה ,ול םיגיצמ ,שקבמ אוהש םינותנה

 24 .םייפסכה םינותנה לכ תא

 25 תולהנתהה לכ לע ולש תרוקיבה תודוקנ תא גיצמש תרוקיב ח"ודה תא שיו 

 26א ל תמאב ינא יכ הנעא ינא תולאש שי םא יפסכה ח"ודב .םצעב הצעומה לש

 27  .שבי ןפואב הככ ותוא גיצהל הלוכיי נא ,ותוא גיצהל ךיא תיודע

 28 מיליון 70-כ הצעומה לש םיסכנ הככ הז לע רובעל ,וליאכ דיגהל הלוכי ינא 

 29 אל םהש לקש מיליון 145-כ לש םיחותפ תובוח ונל שי .תויובייחתה לומ לקש
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 1  ,לקש מיליון 13 לש תוולמ ונל שי .ןבומכ תוח"ודה ךותב םיעיפומ

 2  ,לש תובוח י. חכימי:

 3  .םיבשות לש ח א. ירדן:”רו

 4 ?בעניין םישוע המו י. חכימי:

 5  .תושעל ךירצש תולועפה לכ תא שיו הנש לכ םיבוג . ירדן:ח א”רו

 6  ?םידובא תובוח ארקנש המ שי י. חכימי:

 7 תובוחה ךותב םידובא תובוח שיו .ןכ ,םינמוסמ ללכ ךרדב םה םידובא תובוח ח א. ירדן:”רו

 8 .הלאה

 9 ?ונל שי זוחא המכ י. חכימי:

 10 ,140-ה ךותב ובראן:’ד ג”עו

 11  .םידובא תובוח םג שי 140-ה ךותב ח א. ירדן:”רו

 12 ?המכ י. חכימי:

 13 .םידובא תובוחו תונשייתהב תובוח הז לודגה קלחה ךירעמ ינא ובראן:’ד ג”עו

 14  .הברה שי .הז ךותמ הברה שי ח א. ירדן:”רו

 15 ?זוחא המכ י. חכימי:

 16 הארנ הזמ שילשש תבשוח ינא לבא ,רפסמה תא תרכוז אל רבכ ינא ,יתעדל ח א. ירדן:”רו

 17  .יל

 18 ?םירפסהמ םיוסמ בלשב הז תא איצוהל םירומא אל זא י. חכימי:

 19 .הקיחמה יכילהת לש ,הז לש םייקוחה םיכילהה תא שי ח א. ירדן:”רו

 20 ?הצעומל ונל םיבייחש תובוח שי המכ .יתנבה אל ,ילרוא ח. בן צבי:

 21 .םינשי דואמ .םינשי דואמ דואמ דואמ תובוח הז לבא .לקש מיליון 145 ח א. ירדן:”רו

 22  .שדח רפסמ אל הז .הנש ירחא הנש הזב ונד ?םכל שדח הז  ר, ראש המועצה:יגו-ה. פרי

 23 .גלש רודכ ומכ הז ,תעדוי ינא ח. בן צבי:

 24 ?קלחתמ הז ךיא ?םיטרפ וא םיקסע רתוי הז י. חכימי:

 25 14 היה בוחהמ זוחא 80-ש שולש וא םייתנש ינפל תרכוז ינא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 26 .םיבייח

 27 ירבחו הצעומ ידבוע לע קר טרופמה ח"ודב םג ,עיפומ  הז תומושב ונל שי ח א. ירדן:”רו

 28  .הצעומה

 29 .םייטפשמ םיכילה שי ?םירתוומ המל דובר:
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 1 .ךירצש המ לכ תא םישוע ,דחא ףאל םירתוומ אל ח א. ירדן:”רו

 2 .תמ בוח הז ,הקרפתהש הרבח ובראן:’ד ג”עו

 3 ונלביק ,הפ שי .םימ יבאשמ לש ,ונשכרש הרבחה לש םימ תובוח הברה הפ שי ח א. ירדן:”רו

 4  .ןכ ,תושורי

 5 םירבד המכ הפ שי .םיירגוסב שנייה ,ילרוא ,עגר הצור ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 תודעומ קלחש לשמל .בל תמושתל תחקל ךירצש תבשוח ינאש תוח"ודב

 7 ,ונא וננמזב םג הרוק הז לבא 2018 םנמא הז .ללכב וסנכתה אל הצעומה

 8 .שרדנהמ תוחפ וסנכתה ןקלחו

 9 ינא ןהינימל תודעוה ר"וי זא ,ןועברל תחא סנכתהל הכירצ הדעו לכש ריכזנ 

 10 רוגסל ךירצו הזב םידמוע אל םאו .בייחמ וצהש המב דומעל םלוכל תארוק

 11  .יל ודיגת ,הדעו

 12 .זוחא 300 לש הילע שי דובר:

 13 .תנווכתמ תא הבוח תדעו תאז ,עגר א. מעודה:

 14 וצ יפל תגהנתמ איה התוא תמקהש עגרב הדעו .תושרו הבוח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 הצעומה לע תרוקיב תרעה ןאכ שי .רבד ותוא הבוחו תושרכ תוצעומה

 16 4,3 ,מיליון 4 לש תואצוהב תינמז הגירח םע םיר"בת 29 2018-ב העציבש

 17 2018-ב היה .םג דיגהל ךירצו 2019 תנשב הנקות הגירחה לבא ,הזכ והשמ

 18  .מיליון 1,1 לש ללוכ ךסב הצעומ ידבוע 12 לש תובוח

 19  ,יכ םיכשמתמ הלאה תובוחה 2019-ב םג ח א. ירדן:”רו

 20 )מדברים ביחד(

 21 תרוכשמ םעו ,לקש ףלא 300 לש בוח םע הדובעל הלבקתהש תחא תדבוע שי ח א. ירדן:”רו

 22  .םלשל השק דואמ הז הצעומ לש

 23 .רדסהב הז לבא ,הרוק הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  .רדסהב הכול רדן:ח א. י”רו

 25 ?רדסהב םה םיבייחש םידבועה לכ י. חכימי:

 26 .ןכ ח א. ירדן:”ור

 27  .תרוכשמהמ םהל םידירומ א. מעודה:

 28 .תובית ישארב תומש הפ שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29  .תומש ךירצ אל ח. בן צבי:
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 1 ,וליאכ טוריפ שממ שי ,ח"ודב תוארל לוכי התא לבא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .םיבייחש םידבוע הברה ןיא לבא ח א. ירדן:”רו

 3 .תרוקיב םילבקמ ונייה רדסהב היה אל הז םא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  .תרוכשמהמ םלוש םימהו הנונראה םידבועהוב ר .הברה םילבקמש טעמ שי ח א. ירדן:”רו

 5 אל הזה ח"ודב לבא םיבייח ויה רוביצ ירחבנ םגש םינש ויה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  .הלאכ ואצמנ

 7  .תובוחה תא ומליש םה ח א. ירדן:”רו

 8  .הרוק ,רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9-ב לבא בוחה תא םליש אוה 1.1-בש יכול להיות ,31.12 םויל בצמ תנומת וז ח א. ירדן:”רו

31.12, 10 

 11 אל םילהנ תוח"ודב ךלצא םג תינשנו תרזוחש הארנ הפ םג היה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 תושפוח תינכות תמייק אלש םגמר פה אנ .תיללכ הרעה ,יללכ ןפואב ,םיבותכ

 13ן כ םג הז .הפוקת ידמ השפוחל ואצי םישיגר םידיקפתב םידבועש החיטבמש

 14 םיאצוי םגש גואדל .יבוק ,הדובע תינכותל סינכהל םיכירצ ונחנאש והשמ

 15 תא אלמל יעוצקמ םוקמ אלממ שממ שי שפוחל םיאצוישכש םגו ,שפוחל

 16 ,םילהנמ רוד תצק הפ רישכהל םיכירצ ונחנאש תבשוח ינא ללכב .דיקפתה

 17  .םייניב רוד

 18 ,תריבצל הסכמ שי י. חכימי:

 19  .55 ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ?בקעמ םע י. חכימי:

 21 תא השוע אוהשכ שקבמ אוהש ןושאר רבד הז ,תרוקיבב דחא םג הז .יאדווב ח א. ירדן:”רו

 22 ,ונחנא ללכ ךרדבו םידבועה לכ לש השפוח תורתיה תא יל איבת רכשה

 23 .הנשה ףוס ינפל השפוחה תא םיחקול םידבועה

 24 םימה תחפ לע בל תמושתל תחקל םיכירצש הרעה דוע והייתה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 תוחפל הלא .זוחא 21.26 היה תמדוק הנשב ,זוחא 14 הנש התואב היהש

 26  .םהילע ונבשיש םייזכרמה םיקרפה

 27 רקובמ ףוג לכב ונילע לחש הנידמה רקבמ קוחל םאתהבש םג ריבסא ינא 

 28 דומעי ושארבש ,הפ םג ,םייוקיל ןוקיתל תווצ רקובמה ףוגה שאר הנמי

 29 תווצ םיקהל הילדואו ילרוא ,יבוק הפ םג םיכירצ ונחנא זא .יללכה להנמה
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 1 .השקבב .המצע לע תרזוח אל הפ תרוקיבהש תוארלו םייוקיל ןוקיתל

 2 ךותב ריעה שארל ויתוצלמה תא שיגי תווצה .הריבסמ קר ינא ,רומ ,הפ םג 

 3 חוודיו הצעומה י"ע ןודנ רקבמה ח"ודש םוימ רבד ותוא ,םישדוח השולש

 4 ותוא זא .םישדוח השולשל תחא ויתוצלמה םושיי לע תרוקיב יניינעל לוועדה

 5 תווצל םישדוח השולש לכ םינפה רקבמ תוח"ודו הלאה תוח"ודה ל"נכ

 6  .ומצע לע רזוח אל הזש תוארל ,חוודל ,חוודל ,חוודלו םייוקיל ןוקיתל

 7 ?ךתושרב עגר רשפא א. כגן:

 8 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ,הרודצורפל רבעמ עגר רבדנ ואוב ,לקש מיליון 145-ה לש אשונה א. כגן:

 10 .יפסכב ,תרוקיב ח"ודב אל לבא ,תובוחה לש טוריפל 25 דומעב הז תא ונל שי ח א. ירדן:”רו

 11 תא הנפמ ינאש המ .לקש מיליון 145 לע םירבדמ ונחנא .רדסב ,יפסכב א. כגן:

 12 תאצוי סמה תושר ,תויושר דיגנש עדוי ינאו תויה הז ןארבו'גל ןאכ הלאשה

 13 .עצבמ והשזיאב םינש המכב םעפ

 14 ,תלוכי ונל ןיא ק. אלון:

 15 ,םעפ ונישע ,ונל שי ,אל ח א. ירדן:”רו

 16  ,הזה רבדה תא רשפאל הלוכי תיצרא הקיקחב קר ובראן:’ד ג”עו

 17 .ןוכנ ק. אלון:

 18 .ונתוכמסב ןיא תרחא ובראן:’ד ג”עו

 19 זכרמב ידיקפתב דוע הז םע ונייה ,רושיא ןתונ םינפה דרשמ ל"כנמ -ב םעפ ק. אלון:

 20 רדסהל עיגהל לוכי הסנכה סמב רטוזי כה דיקפה ,וניסינ ,ימוקמה ןוטלשה

 21 .הנח סדרפכ אל ,זכרמכ ךתיא רבדל ללכב ןכומ אל םינפה דרשמ ,תובוח

 22 .השק יד היעב תאז ,הזה אשונה תא ונילעה

 23 ?ןכומ אל הז המ .יקוא ,עיצמ ינאש המ זא א. כגן:

 24 .היצלוגרה תא עבוק אוה ,ןכומ אל ק. אלון:

 25 והשמ הז היצלוגר וליאכ ,םייתניב יניסמ דריש והשמ אל הז היצלוגר ,רדסב א. כגן:

 26 שיש ןוויכמ ,תושר ונחנאש ןוויכמ ,האילמ ונחנאש ןוויכמ .םישנא י"ע עבקנש

 27 ,ירמגל םידובא םה שילש חינמ ינא םכותמש תובוח לקש מיליון 145 ונל

 28 דרשמל תונפל תורשפאה תא קודבל לוכי ינא םא לקש מיליון 100 ןיידע

 29 ,יתובר דיגהלו אובלו םלוכ רובע םידקת רציינ ונחנאש יכול להיות ,םינפה
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 1 הז תא קודבל ךירצש ןבומכו אב ינא ובש םיוסמ עצבמל תאצל הצור ינא

 2 50 לע רתוומ ינאש עצבמל תאצל הצרו ינא לבא ,וכמתסהשם ישנא תניחבמ

 3 תורשע לש לאיצנטופ המש יל שי ,הזו הז ךיראת דע תובוחהמ זוחא 30 ,זוחא

 4 .םילקש ינוילימ

 5 זכרמ ךרד ךירצ התא אלא תורישי הנופ אל ללכ ךרדב התאש איה הבושתה ק. אלון:

 6  .עצבמ והשזיא ושע יצחו הנש ינפל יל המדנ .ימוקמה ןוטלשה

 7  .עצבמ היה ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 8 ,חינז היה הזה עצבמה ק. אלון:

 9 .םלשל אב אל דחא ףא ח א. ירדן:”רו

 10 )מדברים ביחד(

 11 ל"כנמ לומ לא הז תא הלעיש ימוקמ זכרמל תונפל הז םילוכי ןכ ונחנאש המ ק. אלון:

 12  .םינפה דרשמ

 13  ,םישנא דדועל םייבויח אל םג םידדצ הזב שי לבא ובראן:’ד ג”עו

 14 אלש םחלנו שקעתה קרמיז הדוהי ,הז תא השע םינפה דרשמש הביסה וז ק. אלון:

 15 .הזה םוקמהמ תולקהה תא תתל

 16 100 ,חינז אל וא חינז םא םג ,ןיידע לבא רמוא םעפ בוש ינא ,םיכסמ ינא א. כגן:

 17 8 ,לקש מיליון 7 הז זוחא 7 ,זוחא 12 ,זוחא 15 העניין ךרוצל לקש מיליון

 18  ,לקש מיליון

 19 לשמל .םירוגיפמ םיבוג הנש לכ ,אלש הזכ רבד ןיא ,םירוגיפמ םיבוג ונחנא ח א. ירדן:”רו

 20 ,םיבוג אלש אל הז .םירוגיפמ מיליון 7 וניבג הנשה

 21 ,הפלו הפל תוכלשהל עדומ ינא ,ןיבמ ינא ,םעפ דוע םא ,שי רמואו אב ינא א. כגן:

 22 ,תובוח םליש אל םדא ןבה ,יתובר דיגיו אובי ןמזב םלשמש םדא ןבש רורב

 23יכול  זא הסנכה סמל בוט הז םא תאז םע דחיו ,הזו ול וקחמו רייפ אל הז

 24 .רוכרכ הנח סדרפ תימוקמ הצעומל בוט םג הזש להיות

 25 ,ונחנא זא םלשל הצור אוהש דיגיו םדא ןב אובי ח א. ירדן:”רו

 26  ,םלשל הצור אוהש דיגיו אובי אל םדא ןב א. כגן:

 27תי מ ,הז םיכירצ םה ,ובאטל רושיא םיכירצ םה ,םיכירצ םה אוהש יתמ ח א. ירדן:”רו

 28  .םתוא ספות התא אוהש

 29 ,תורשפא שי םא ,תללוכה הנומתה לע עגר לכתסמ ינא ,ילרוא א. כגן:
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 1 .שקבל תוסנל רשפא ח א. ירדן:”רו

 2 ?הז תא תרדגה ךיא ,תאזכ הינפ חסנל א. כגן:

 3 .שקבל רשפא ,יבוק ח א. ירדן:”רו

 4 ?םינפה דרשמ ל"כנמל א. כגן:

 5 אל ,יבחור עניין הז יכ ,הלא םצעב םה ,ימוקמה ןוטלשה זכרמל הז ,אל ק. אלון:

 6  .והשמו הנש ינפל היה .יבחור ךילה הז ,הנח סדרפ לע הטלחה ולבקי

 7 .הזה ךלהמה תא ליבונ אוב א. כגן:

 8 .תונפל רשפא ק. אלון:

 9 .ףסכ הז א. כגן:

 10 רשפא .רשפא לבא ,ושע רבכש הלאכ שיש תבשוח ינא ,ליבונש תבשוח אל ינא ח א. ירדן:”רו

 11  .תוסנל דימת

 12 לקש מיליון 145 יל שי דיגהלו הנשל הנשמ הז תא ריבעהל ,םושרלו אובל א. כגן:

 13 ,הרבעש הנשש חינמ ינא ?הרבעש הנשב היה הז המכ ,הנשל הנשמ ,תובוח

 14 ,ונל היה הרבעש הנש ח א. ירדן:”רו

 15 ד()מדברים ביח

 16 ,ףסוותמ לקש מיליון 8 ,7 הז תויבירה קר הנשה לכש העניין ובראן:’ד ג”עו

 17 .139 ונל היה הרבעש הנש ח א. ירדן:”רו

 18 )מדברים ביחד(

 19 םושר היהי םינפה דרשמ לש אבה ח"ודב םא דואמ חמשא ינאש רמוא ינא א. כגן:

 20 50 וא לקש מיליון 70 וא לקש מיליון 80 העניין ךרוצל םידובאה תובוחב יל

 21 ינא זא .רמואו אב ינאש המ הז .לקש מיליון 20 המש יתיבג יכ לקש מיליון

 22 .תאזה הינפה תא תושעל םעפ דוע הזה הרקמב עיצמ

 23 .רשפא דימת .רשפאש תבשוח ינא ח א. ירדן:”רו

 24 .הדות א. כגן:

 25  .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 2018 תנש לש תרוקיב ח"ודבש האור ינא ,דחא .תולאש יתש ,תולאש שי יל א. סיני:

 27 ,לקש מיליון יצח .ךרע תוריינב דספה לש לקש מיליון יצח שי

 28 טעמכ ונישע ונחנא םינשה בור לבא ,דואמ השק הנש הייתה 2017 .2018-ב דן:ח א. יר”רו

 29 ,ונישע ונחנא לשמל הנשה .ונלש תועקשהה לע זוחא 10
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 1 ,םיעקשומ ונחנא המכב א. סיני:

 2 לשמל הנשה .ל"כנמ רזוח יפל םילהונמ ,לקש מיליון 30-כב םיעקשומ ונחנא ח א. ירדן:”רו

 3 .תאזה הדוקנל דע 7.7 ומכ והשמ םהילע ונישע

 4  .יתנש 7.7 דובר:

 5 המרב ונל היהי םא ,2020 לש ביצקתה ינויד תארקל חמשא ינאש רבד דוע א. סיני:

 6 תולוכי ףוסבש תועיס הפ האור ינא יכ ורבעש םינשה תא תוארל תוסנכה לש

 7 12 טעמכ לע הכמתסה ,התנב הצעומהש 2018-ב לשמל ומכ ,רוב רצייל

 8 תמועלו מיליון 2 לש רסח םש היה ,10 סנכנ לעופב ,ריע ןינב לע ןונכת מיליון

 9 ,םיקנעמב תאז

 10 תקלחמ לכ ,וליאכ התא .תונרקמ הכישמ הז ריע ןינב לע ןונכתב .אל ח א. ירדן:”רו

 11 .ולש וטנה תא תונרקהמ ךושמל הלוכי ינא הקיפמ איהש המ לכ ,הסדנהה

 12 .חותיפה ךרוצל הז ,ןוכנ א. סיני:

 13 ךרוצ ןיאו םינזואמ ונחנאש האור ינא םא ,ךרוצ ןיאש האור ינא םאו ח א. ירדן:”רו

 14 הכירצ אל ,תונרקבה ז תא הריאשמ ,תונרקמ תוחפ תכשומ ינא ,ךושמל

 15 .ביצקתב ףדוע רוציל

 16 .יתנבה .יקוא א. סיני:

 17 .ףסכה תא תונרקב ךל ראשנ ,תונרקב תוחפ יתכשמ טושפ ינא זא ח א. ירדן:”רו

 18 ביצקת םשה תרזעב הפ ריבענ 2020-בש ידכ ילש הלאשל יל יריבסת קר זא א. סיני:

 19 הלהנהלש םג לבא ,השענש חינמי נא ,םאה וא םילוכי ונחנא םאה ,יארחא

 20 תמועל עוציבה תא תוארלר שפא היהיש ןבומכ האילמל ךכ רחאו אובי הז

 21 הממ ןוכנ ןוויכב הכול ךסבו נחנאש תוארלו םימדוק םיביצקתב ןונכת

 22 .תויטס שי לעופבו ביצקתב הכרעה יהשוזיא הנוב התא ףוס, כי בהפ ךרעומש

 23 םתס ,18 ביצקתב םא לבא ,תשמימ לאש הזמ האצותכ הזש יכול להיות זא

 24 ,מיליון 10 עוציב ףוסב ,4.4 םייללכ םיקנעמ םושר ,רמוא ינא

 25 ,ראתמה תינכותב וכירעהש ומכ טעמכ הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ןוכדע ונישע אלש הדיחיה הנשה הייתה תאז 2018-ב .ךל ריבסא ינא ,אל ח א. ירדן:”רו

 27 היה ביצקתהת א ונינבשכ ,םיקנעמה וישכע .הז ללגבו תוריחבה ללגב ביצקת

 28 אל הז זא .לודג רתוי קנעמ האור התא זא ,קנעמה תא וניש ךכ רחאו X קנעמ

 29 ךל ןיא לבא ,רתוי ונתנ לעופבו הזכ קנעל יפצ היה וליאכ ,ביצקתהמ וניטסש
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 1 ,ביצקתב םיבצמ

 2 .ךופהה בצמהמ ששוח ינא ,הלועמ הז א. סיני:

 3 האצוה םוש ןיא ,ביצקתה לע ימוי םוי אוה בקעמה .םיכופה םיבצמ ןיא ח א. ירדן:”רו

 4 אל איה םא ,ביצקתמ תאצוי האצוה לכ ירה .ביצקת הל ןיאש תאצויש

 5 וישכע לפוי ,ססיירק הזיא היהי וישכע ןכ םא אלא ,האצוה ןיא תבצקותמ

 6 ,והשמ

 7 .רומג רדסב א. סיני:

 8 רואל הזה בתכמה תא איצות התא ,באוויר יישאר אל הזש ליבשב קר ,יבוק א. כגן:

 9 ,אשונה יבגל ימוקמה ןוטלשה זכרמ םע ךלש םירשקה

 10 )מדברים ביחד(

 11 תווצ תא ונמקה זא .בוט  ?והשמ ?תולאש ?תורעה דוע שי .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 תוח"ודה תא רשאל ךירצ המ .עוציבה לע ינא ,ינוי ,רומ .םייוקילה ןוקית

 13 ?וליאכ

 14  .תוח"ודה תא רשאל ,ןכ ח א. ירדן:”רו

 15 .הלוענ הבישיה .דחא הפ הללאי .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 

 17 הבישיה ףוס

 18 

 19 


