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 6 
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 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 12 הצעומ רבח -   אייל כגן

 13 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 14 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 15 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 16 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 17 חבר המועצה -   אורי פרץ

 18 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 19 חבר המועצה -   טל דנטס

 20 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 21 חבר המועצה -  כהן-ר עמרומ ד"וע

 22 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 23 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 24 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 25  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 27 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 28  הצעומה תריכזמ -   ןהכ יוניל

 29 

   (02/4) 22 ן מס'המניי ןמ עצהול ישיבת מופרוטוק 

פ"תש טבשב א"י, 0202.2.6 ,'הם יומ  
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 1 על סדר היום:

 2 תסנכה ח"וד ב"צמ .םינימקב שומישה תרדסהל רזע קוח תקיקח םודיק לע הטלחה .1

 3  הוושמ הריקס – יתיב םומיחל םינימקב שומישה תרדסהל םילכ" 9.9.2019 םוימ 

 4 ."לארשיב בצמ תנומתו 

 5 .18.11.2019 םוימ םיירוביצ תומוקמל החצנהו תומש תדעו תוצלמה רושיא .2

 6 .(ב"צמה לוקוטורפב 5 ,4 ,3 ,2 םיפיעס) 

 7 :םיפיעסל 29.1.2020 םוימ 202001 'סמ תואצקה תדעו תטלחה רושיא .3

 8 .42 טלקמ תאצקהל השקב – "הרש די" תתומע .א 

 9  .41 טלקמ תאצקהל "ריעצה רמושה" רעונה תעונת .ב 

 10  רדח תמקה ךרוצל לארשיל למשחה תרבחל הצעומה ןיב ןיעקרקמ תקסע רושיא .4

 11 .224 הקלח 10121 שוגב האנשה 

 12 :םיר"בת .5

 13 .2020 ראורבפ 5.1 

 14 .2020 תנשל חותיפה תינכת 5.2 

 15 

 16 פ ר ו ט ו ק ו ל

 17 

 18 תסנכה ח"וד ב"צמ .םינימקב שומישה תרדסהל רזע קוח תקיקח םודיק לע הטלחה .1

 19 תנומתו הוושמ הריקס – יתיב םומיחל םינימקב שומישה תרדסהל םילכ" 9102.9.9 םוימ

 20 "לארשיב בצמ

 21 רזע קוח תקיקח םודיק לע הטלחה םויה רדס לע ןושאר ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 םילכ ,9.9.19-המ תסנכה ח"וד םכל ץפוה .םינימקב שומישה תרדסהל

 23 בצמ תנומתו הוושמ הריקס ,יתיב םומיחל םינימקב שומישה תרדסהל

 24 אשונה לע רצק ףירב עדוי התא וליאכ שממ קר .הפ התא ,לאינד .לארשיב

 25 .הזה אשונה תא ונדמלו הלהנהב ונבשיו וננוכתהו הז תא ונדמל ונלוכ יכ

 26 .םיצעה ינימק לש ןשעב יצראה קבאמהמ ינא ,לאינד ינא .םלוכל םולש אל:דני

 27 איה הלודגה ךרדה תצירפשכ םינש המכ הזה קבאמה תא יםלהמנ ונחנא

 28 ינימק םיעיפשמ המכ דע םסרפ הביבסה תנגה דרשמשכ רבמטפסב םצעב

 29 הזמ ליחתאי נא .םינותנ ינש ןתא ינא .לארשיב האוויר םוהיז לע םיצעה
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 1 .יתואירב בעניין רבודמ חירה לש מהעניין ץוח ,תיתואירב היעבב רבודמש

 2 םתוא םיליעפמ םה ,תיבב םיצע ינימק םיבשותהמ זוחא 4-ל שי לארשיב

 3 רוציי לכמ םינטרסמ רתוי 4 יפ לאוויר םיטלופ םהו הנשב םישדוח 3

 4 ונחנאש םוהיזה לש לדוגה ירדס הז .המלש הנשב לארשיב למשחה

 5  .ותיא םידדומתמ

 6 סדרפ יבשותל ביבא לת יבשות ןיב הוושב הווש קלחתמ אל הזה םוהיזה 

 7 ינימק רתוי הברה הפ שי יכ טושפ רתוי םימשונ הנח סדרפ יבשות ,הנח

 8 7 ,םינטרמסל גניפורד ןיימ השעא ינא ,םכל ןתא ינא ראשה ןיב .םיצע

 PM2.5 9-ה תוטילפמ זוחא 10 .םיצע ינימק לארשיב ןזנבה תוטילפמ זוחא

 10  ,זוחא 21 וא זוחא 22 .םיצע ינימק שדחה טסבזאה ול םיארוקש

 11 .החותפ תלדל ץרפתמ התאש בשוח ינא י. חכימי:

 12  .יקוא זא .חמש ינא דניאל:

 13 .ול עירפהל אלו ךשמהב סחייתת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ךותמ םיריכמ םתאש תונולתה תומכ .ץרפתמ ינא םא חמש ינא .קוידב דניאל:

 15 ,ייניעב בושח יכה הזו תויונמדזהה רפסמ .לודג םכלש רוביצהמ הבשומה

 16 לע הרכשא עיפשהל תונמדזה תימוקמ הצעומל שיש תויונמדזהה רפסמ

 17 לע רבודמ אל ,שיבכ לע רבודמ אל .הצעומב םיבשותה לש תואירבה

 18 לש תואירבה לע רבודמ ,רבד םוש לש תוידי לע אלו רכיכ לע אל ,תוחונ

 19 .הדותה. זל ע עישפהל הרכשא םכלש עגרה הז ,םיבשותה

 20 ,תוחנהל תשקבמ ינא .עיבצהל תשקבמ ינא ,םירבח .הבר הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ינוריע רזע קוח ןיכהל הצעומה לש יטפשמה ץעויה ןארבו'ג תא החנמ ינאו

 22 כוועדה ונתבשב לבא ונמצעל האירק םג הפמ אצתש תשקבמ ינאו ,אשונב

 23 הז לע .הזה אשונב ,הירא ,תויבחרמ תויחנה ןקתל ,הינבו ןונכתל תימוקמ

 24 ?תורעה שי והשימל .עיבצהל תשקבמ ינא

 25 .רזע קוח שי לבא ?רזע קוח ןיכי ןארבו'גש תרמא .יתנבה אל .הלאש ,ןכ כהן:-מ. עמר

 26 דוע הז ,ןוידל הטויט הז .קודבל דוע ךירצ לבא ,הטויט ונשגה ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 תא םיחנמ ונחנא ,הטויטה תאם ירשאמא ל ונחנא עגרכ .רושיאל אל

 28 .קמעול התוא ןוחבל יטפשהמ ץעויה

 29  .ןארבו'ג ילוא ,התוא ןיכה ימ תעדוי אל ינא זא כהן:-מ. עמר
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 1 .טספ יפוק הז א. כגן:

 2 ,יתלכתסה ינא .תעדוי אל כהן:-מ. עמר

 3  .םירחא םיבושיב תמייקש תינוריע רזע תקיקח לע ססבתמ הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 םושב יתיאר אלו םירחא םיבושי לש הקיקח לע םג יתלכתסה ינא זא כהן:-מ. עמר

 5זאת  .הצעומה שאר י"ע היהת םוהיזה לש הניחבהש םושרש םוקמ

 6  .קוח יפל ןחבנ דרטמ ,קוח והשזיא יפל תויהל ךירצ אומרת

 7 .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 וא הצעומה שאר תעדלש ,הצעומה שאר אלו רבעמ םהש םיללכ יפל כהן:-מ. עמר

 9 תא םינחוב םתא רבכ םא זא .תואירבל קיזהל לולע וא קיזמ חקפמה

 10 ,קוהח

 11 ,רזע יקוח השישב עיפומ הז :רבוד

 12  ,ךל דיגהל הלוכי םג ינא זא םירחאב יתקדב ינא כהן:-מ. עמר

 13 .השקבב להקהמ תורעה ילב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ,קוח לש אמגוד םצעב ,אוהש קוח הז ,רומ ובראן:’ד ג”עו

 15  .היעב ןיא כהן:-עמר .מ

 16 הנבנו שיש המ תא חקא ןבומכ ינא ,ןכוי לבא .יתנכה ינאש והשמ אל הז ובראן:’ד ג”עו

 17 .הנח סדרפל םיאתמו בוט אוהשה חוק זמ

 18 ?תורעה דוע .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .תורעהל םלוכל ינפל ריבעת התא קוחה תעצה תא םג הרקמ לכב :ירוא

 20  .יאדווב ,הבישיל אובי הז ובראן:’ד ג”עו

 21 תבישי תאילמב ,הצעומה תאילמב םילעמ םא ,תויבחרמ תויחנה יבגל א. כגן:

 22 לכ תא רבכ הלענ ואוב זא תויבחרמה תויחנהה תא הינבהו ןונכתה תדעו

 23 ץבוק שי ,םינימקה תיינב תא אקווד ואל .תויבחרמה תויחנהה לש ץבוקה

 24  .ןמז הברה רבכ ןכומש

 25 םע םדקתהל ליבשב ול תוכחל ךירצ אל לבא ,הנכהב הז ,ןוכנ  צה:יגור, ראש המוע-ה. פרי

 26, דחא קרפ םדקל ,דחא קרפ לע עיבצהלו זה תא קרפל םג רשפא .םינימקה

 27 .ילבקבמ רמוכל ,רוטב אל ודבעלר שפאו תורעהלו וםסרפל חותפל

 28  ?ןכומ הזה ץבוקה ןמז המכ ,הירא א. כגן:

 29 ?םינימקה לש ,המ לש א. רפפורט:
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 1 .םינימקה לש קר אל ,אל א. כגן:

 2 .שבוגמ אל שממ אוה .יסיסב דואמ אוה ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 םיאתהל תובישח טלחהב שיש בשוח ינא לבא ,ידמ יללכ אוהש ץבוק שי א. רפפורט:

 4 ןייפאמ םהל תתל ידכ בושיה יבחרב םינוש םיבחרמל תויבחרמ תויחנה

 5 .יונב אלד וע הז ןכל .םהלש ןונכתה תא םאותש

 6 ,וא ליבקמב וא תויחנהל וישכע םדוק קוחה ן:א. כג

 7 זא .רבד איצומ אל רבד ,רתוס אל הז .רשק ןיא ,ליבקמב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .הבר הדות .דחא הפ ?םלוכ ?דעב ימ ,העבצהל רובענ םכתושרב

 9 (םייפכ תואיחמ)

 10 ,רצק שממ הז םא ,השקבב לבא ,להקל רוביד תוכז ןיא ןורקיעב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ךל רעוב שממ םא

 12 ינוריע רזע קוח ,םייק יקנ ריוא קוח .הפ בשות ינא ,ריאי .רצק שממ ,ןכ :(להק) ריאי

 13 .הפיכא תויהל תבייח ,ךרובמ הז

 14  .רורב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .דרפנ יתלב קלחכ קוחל סנכיהל בייח הז :(להק) ריאי

 16  .הדות .ונלוכ לש סליכא בקע הז  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 17 .השק דואמ תיתואירב היעב ונל םתרתפ ,דובכה לכ קר דיגהל הצור ינא :להק

 18 )מדברים ביחד(

 19  .רבעשל תסנכה תרבח ,סנרפנוק לעי .לעי ,תא הזש ללגב קר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ,האירק דחא דעצל םג ןווכי הזש העיצמ ינאו ךרדה תצירפל דובכה לכ :סנרפנוק .י

 21 ,םיצע ןימק ליעפהל בשות ףאל םיארוקא ל ונחנאש הצעומה לש הרימא

 22 רבכה ז לע ובשחת לבא תוינוכתה וסנכי אל דוע .השדחה הינבב חטב

 23ו נעגה ונחנא דיגהל ,םינימקה תא ליעפהל אל הצוחה אורקל וישכעמ

 24 .הוז .ןכוסמ הז, אירב אל הזש הנקסמל

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

 26 (םייפכ תואיחמ)

 27 ,סנרפנוק לעי תסנכה תרבח דיגהל ךירצ :יניס .א

 28 .רבעשל :רבוד

 29 ,סנכתש הל םילחאמ ונחנאו הסנכנ אל ונרעצל א. סיני:
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 1 .וישכע ןוידל ךייש אל הז א. מעודה:

 2  .קוריה לעניין גאדתשו תואבה םימעפב א. סיני:

 3  .הדות םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 

 5 .9102.11.81 םוימ םיירוביצ תומוקמל החצנהו תומש תדעו תוצלמה רושיא .2

 6 (ב"צמה לוקוטורפב 5 ,4 ,3 ,2 םיפיעס)

 7 רדסמ דירוהל תשקבמ ינאו 2 ףיעס .השקבב ,2 ףיעס ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 החדנ ונחנא זא ,תומש תדעו ר"וי אוהו גיצהל ידכ ןאכ אל הימחנ ,םויה

 9  ?לבוקמ ?רדסב הז ?רשפא .םכתושרב אבה ןוידלה ז תא

 10 ,םירבד בכעל הז ?המל ?המל י. חכימי:

 11 תא גיצהל הימחנל ןתינ .אבה ןוידל הכחנ ונחנא ,אל ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  .תוצלמהה

 13 .ןמז ייקח הז ,הפ אל ללכ ךרדב אוה כהן:-מ. עמר

 14 .הבישי לכ הפ אוה יכ ךב ירזחתו ןוכנ אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .הפי אל ,רומ ,הפי אל :רבוד

 16  .ןוכנ אוהש והשממ יב רוזחא אל ינא כהן:-מ. עמר

 17  .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 

 19 :םיפיעסל 0202.1.92 םוימ 100202 'סמ תואצקה תדעו תטלחה רושיא .3

 20 24 טלקמ תאצקהל השקב – "הרש די" תתומע .א

 21 14 טלקמ תאצקהל "ריעצה רמושה" רעונה תעונת .ב

 22 .יבוק .תואצקה תדעו תטלחה רושיא 3 ףיעס  צה:המוע יגור, ראש-ה. פרי

 23 .רשאל םישקבמ ונחנאש םיאשונ ינש שי םצעב ,ונחנא תואצקה תדעוב ק. אלון:

 24 ינשה אשונהו .טלקמ תאצקהל השקב "הרש די" תתומע לש רושיא םצעב

 25 אלם הש ללגב טלקמ םהל תוצקהל "ריעצה רמושה" רעונה תעונתה ז

 26 .המש הינבה ללגב תודש רפס תיבב עגרכ לועפל םילוכי

 27  .הנשל הזש ריכזת איבת א. מעודה:

 28 .הנשל הז .רורב ק. אלון:

 29 .הנשל הז ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 .רורב אל א. מעודה:

 2 ,לוקוטורפב לבא תא שי ק. אלון:

 3 .הנשל זרוזמ להונ הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .זרוזמ להונ הז ק. אלון:

 5 .הנשל הזש בותכ תוטלחהב ,אל ובראן:’ד ג”עו

 6 ,םיסנכנ םה וליאכ יתמ .ףינסה תא םהל ורגסש ןיבמ ינא וליאכ "הרש די" א. כגן:

 7 ,בר שוקיב שי ?סנכיהל םילוכי םה יתמ האצקהה תא שיש עגרב

 8 ,ךילהתה תא ונישע הז ליבשב .תידיימ ק. אלון:

 9  .ידיימ ןפואב ובראן:’ד ג”עו

 10 .רצק ךילהב ק. אלון:

 11 ?םינמז תוחול שי א. כגן:

 12 תא איבנ ונחנא ךשמהב ,האצקהה תא וישכע םירשאמ ונחנא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 13 .םכסהה

 14 .רופיסה רמגנ ,וילע ומתחי ,םכסה םהל איבהל ךירצ ובראן:’ד ג”עו

 15 .זרוזמ ךילהב ונישע העניין לש תוציחנה ללגב ינורקע ןפואב ק. אלון:

 16 .קוידב ובראן:’ד ג”עו

 17 .הדות .דחא הפ ?םירבח ,דעב ימ  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 18 

 19  רדח תמקה ךרוצל לארשיל למשחה תרבחל הצעומה ןיב ןיעקרקמ תקסע רושיא .4

 20 422 הקלח 12101 שוגב האנשה

 21 .השקבב ןארבו'ג ,4ף יעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 23 .ןיעקרקמ תקסע רושיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 תמקהל השעמל למשח תרבח םע םכינפב ותוא םכל שיש םכסה ונל שי :ובראן’ד ג”עו

 25 השעמל ,ילש תעדה תווח תא םתיאר .םיסדרפ נווה תנוכשל האנשה תנחת

 26 םיפירעתב תרדגומש הרומתב ,האנשהה תמקהל םירטמ המכ לש הקסע

 27 ומכ דיגאת יפלכ תרתומ הקסע וז ,זרכממ הרוטפ הקסע .למשח תרבח לש

 28 תמקהל םיחטש הריכחה העצומשה םימעפה מכ השענבר כ .למשח תרבח

 29  .האנשה תנחת
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 1 .תולאש ,השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2  .םירוגמה תנוכש תבוטל הז ובראן:’ד ג”עו

 3 ?תאזה הנחתה לש המש הנירק קדב והשימ ,הירא א. כגן:

 4 םירוגמ הנבמ םוש םש ןיא .הנירק לש תויחנה יפל תודבוע הלאה תונחתה א. רפפורט:

 5 ,דחוימ ןויפיא והשזיא הפ ןיא .רכיכל דומצב אצמנ ,דומצב

 6 ?תאזה הנחתל םיתבה לש הברקה המ א. כגן:

 7 רתויב בורקה תיבה לבא ,רפסמ לע בייחתהל הצור אל ינא ,בשוח ינא א. רפפורט:

 8 .םשמ 'מ 50 הזיא לש קחרמ

 9 תאזה הנחתה לש םינקתה תוחפל וא הנירק תקידב השעיתש עיצמ ינא זא א. כגן:

 10 הז ירחא ,תועט השענ אלש ,םירוגמ תנוכש ךותל הז תא םיסינכמ ונחנאש

 11 .ונל וכביו ואובי

 12 תונוכשמ דרפנ יתלב קלח םה האנשה תונחת .דדחל הצור ינא ,לייא א. רפפורט:

 13 איה ,הבורק רתוי הברה הנחת םויה רבכ שי תאזה הנוכשב .םירוגמ

 14 תושעל ךירצ םא .טרדנטס הז תאזה הניחבהמ .םיתבה תא םש תתרשמ

 15 תיתביבסה הדיחיל תונפל היעב יל ןיא תיביטמרופניא הקידב יהשוזיא

 16 םיתורישה לכמ הנוש וא גירח רבד םוש הפ ןיא לבא ,הקידב ושעיש

 17 .בושיה יבחרב םינתינש

 18  ?דעב ימ .נעבור להצבעה .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ?הינבו ןונכת לוועדת עיגמ הז ט. דנטס:

 20 .דחא הפ רבע .הדות ?ענמנ ימ ?דגנ ימ  צה:יגור, ראש המוע-ה. פרי

 21 

 22 :םיר"בת .5

 23 0202 ראורבפ 1.5

 24 0202 תנשל חותיפה תינכת 2.5

 25 לש םיר"בתהמ םיליחתמ ונחנא .השקבב ילררים. או"בת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .חותיפה תינכותל רובענ הז ירחאו ראורבפ

 27 רחאו ראורבפ שדוח לש ןושארה בלשב םיר"בת רשאנש שקבל רוצה ינא א. ירדן:

 28 .תמדוקה הבישיב ונרשיא ונחנאש חותיפה תינכות תא רשאנ ונחנא ךכ

 29 .₪ ףלא 80 לש ךסב תודש רפס תיבב הדימל יבחרמ בוציע הז ןושארה זא 
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 1 בוציע .₪ ףלא 80 עבשילא רפס תיבב הדימל יבחרמ בוציע הז ינשה

 2 הדימל יבחרמ בוציע .₪ ףלא 80-ב םג יאלקח רפס תיבב הדימל יבחרמ

 3 רפס תיבב הדימל יבחרמ בוציע .לקש ףלא 80 ןייטשקא תיב רפס תיבב

 4 תיב תודייטצה ,ליבי הנבמ לש השיכר ,הלכה יבחרמ .לקש ףלא 80 ןורושי

 5 .₪ ףלא 70 תונייעמ רפס תיב הלכה יבחרמ .₪ ףלא 150-ב םיבחרמ רפס

 6 בניע ןג םיינשדח םינג בוציעו ₪ ףלא 100 בלוד ןג ,םיינשדח םינג בוציע

 7  .₪ ףלא 100

 8  .יפוי  ?םידגנתמ שי ?דחא הפ רשואמ ?תולאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ,רשאל הפ םישקבמ ונחנאש חותיפ תינכותה יבגל .הרעה דיגהל הצור ינא ק. אלון:

 10 םגה תוא ונילעה ונחנא תולאש והשימל שי םא חותיפ תינכות םצעב

 11 אל םא ,תולאש והשימל שי םא .התוא םיריכמ םתא ,ביצקת תבישיב

 12 םעצב הז ,תינכותה לכ תא ארקנש המ הז תא רשאל םישקבמ ונחנא

 13 תמדוקה האילמה תבישיב גצוהש המ ינכט ןפואב םיר"בתה תא חותפל

 14 .רשואו

 15 ?תולאש שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .רשאל םישקבמ ונחנא זא תולאש ןיא והשימל םא זא ק. אלון:

 17  .ילוא ףיעס ףיעס רובעל ךירצ ,אל י. חכימי:

 18 .ינוי השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .ריבסת ילרואש א. כגן:

 20 .תיפיצפס הלאש ךל שי םא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ינפל ונחנא ירה .תונעל חמשנ ונחנא זא ,לייא ,יפיצפס והשמ שי םא ק. אלון:

 22 הזו םולכ הנתשה אל .ונינעו תלאש התא .ףיעס ףיעס ונרבע םייעובש

 23 .יל המדנ דחא הפ רשוא

 24 ר"בת ,1046 ר"בת, 1045 ר"בת .לוקוטורפל אירקא ינא חברים,  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 3, 4, 5, 6, 1057, 1058, 1059, 1060, 25 

 26 1082 דע 1073 ,1072 ,1071 ,1070 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61

 27 ?תודגנתה שי והשימל םאה .ףצרב

 28 .תינכט הרוצב אצי הזש הארנכו הארנכ הפ אצמנ אל הוואדי פשצ" אלון:ק. 

 29 .בותכ אל אוה םא םג ותוא רשאל רשפא ,הנשמ אל א. מעודה:
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 1 .רומג רדסב .חותיפה תינכותב רשוא םג הז .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2  .חותיפה תינכותב רשוא הז ק. אלון:

 3 .םתוא רשאנו הז תא סינכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  .וילא דגנתמ ינאו דרפנ ףיעסכ ותוא תולעהל שקבמ ינא זא ט. דנטס:

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

 6  ?דגנתמ דוע והשימ ק. אלון:

 7  .םג דגנתמ לייא ט. דנטס:

 8 ?היציזופוא םכתויהב קר הזש וא קמנל םיצור םתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 הז ונל עירפמש המ ,אוה הזה הוואדי לע ךלש םולחה .היציזופוא אל ,אל א. כגן:

 10 לעפמ לש תויופידע ירדס תניחבמ וליפא תקדב אלש לקש מיליון 5-ה

 11 ףא לואשל ילב לקש מיליון 5 תחקל תטלחה .םירחא םירבד שי םא סיפה

 12 .םידגנתמ ונחנא .הוואדי פ"צשל דחא

 13 אלש ,רבד םושב הצעומה שאר דובכ םע ונמכסה אל ונחנאש םתרמא ט. דנטס:

 14 .הז לע ונרביד אלו וניביג לקש מיליון 5 ,וניביג ןכ זא .החילס ,וניביג

 15 .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  ,וישכע זא ט. דנטס:

 17 רדסב הז .ר"בתה תא םירשאמ אל םתאו ביצקתה תא םתרשיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  ?דגנ ימ .הדות ?דעב ימ .ינויגה וליפא הז ,וילאמ ןבומ הז .רומג

 19 ,הוואדי פ"צש לש ףיעסה ,ונרבסה הזה ףיעסהמ ץוח ט. דנטס:

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

 21 

 22 הבישיה ףוס

 23 


