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 2 פ"שת רדאב 'ט                                                                 
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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה
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 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 12 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 13 מועצהה שאסגן ר -   אייל כגן

 14 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 15 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 16 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 17 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 18 חבר המועצה -   אורי פרץ

 19 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 20 חבר המועצה -   טל דנטס

 21 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 22 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 23 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 24  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 26 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 27  הצעומה רבוד -  גרבמורב יבא

 28  הצעומה תריכזמ -   ןהכ יוניל

  ןייהמנ ןמ עצהמו יבתול ישוקרוטפ 

פ"שת רדאב 'ט, 0202.3.5 ,'הם יומ  
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 1 ןומלט ביני 'רדא

 2 

 3 על סדר היום:

 4 6.2.20 םוימ (3/20) 21 'סמ המניין ןמ אלש הצעומ תבישי לוקוטורפ ןוקיתל השקב .1

 5 ןגכ לייא י"ע תשגומ – הצעומה למס יוניש אשונב רדסל העצה .2

 6  ידיגאתבו הצעומה בוועדות היציזופואה תועיסל םלוה גוציי אשונב רדסל העצה .3

 7  ןגכ לייא י"ע תשגומ – הצעומה 

 8  ןגכ לייא י"ע תשגומ – םיסוסיר אשונב רדסל העצה .4

 9 דנומדא הירסיק ןרק ןיבל רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ןיב םכסה רושיא .5

 10 דלישטור הד ןימינב 

 11  זרכמ אלל תורשקתה רושיאו (תואטורגו םזג יוניפ) 38/2019 'סמ זרכמ לוטיב .6

 12 םיעיצמ םע ןתמו אשמ לוהינל תיעוצקמ הדעו תכמסהו 

 13  ןוכדע – תושרה תודעו בכרה .7

 14  החדנ) 18.11.19 םוימ םיירוביצ תומוקמל החצנהו תומש תדעו לוקוטורפ רושיא .8

 15 (תמדוק האילממ 

 16  תרעה םושיר י"ע (ש.ג.ר תתומע) שישקל םוי זכרמל עויס דובעש םושיר רושיא .9

 17 .ח"שא 450 לש ךסב הכימת תלבק רובע תועיבתה תדיעו תבוטל אתנכשמ םושיר 

 18 ('ב 5 הקלח 10073 שוגב םירוגמו רחסמ בלושמ הנבמ) 308-0740100 'סמ תינכות .10

 19 יפל (15 ח"ח) חרזממ תינכותב לבוגה פ"צשה תללכהל םילעבכ הצעומה רושיא - 

 20  (308-0740100) השדחה תינכותה לש לוחכה וקה תרגסמב 278/ש תינכות 

 21  10074 שוגב םיחטש תפלחהל םילעבכ הצעומה רושיא 308-0785105 'סמ תינכות .11

 22 101-102 תוקלח 

 23  2020 ץרמ םיר"בת .12

 24 

 25 פ ר ו ט ו ק ו ל

 26 

 27 ונל תתלו טקשב תויהל תצק תשקבמ ינא להקהמ .בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 תאילמ תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא .בוט ברע .ןוידה תא להנל
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 1  .ארונ אל ,רפסמ הפ ןיאש הצעומה

 2 הבוט דואמ דואמ הרושב םוהי יתבליקשם ירבהד חתפב םכל רפסא ינא 

 3 תיצרא תורחתב ולוכ זוחהמ תא גצייל רחבנ תודש רפס תיב ,תחמשמו

 4 םילחאמ ונחנא זא ,חוטב םייח חרוא ,תושיגנ ,ב"הזל רושקש המ לכב

 5 .םהב םיאג דואמ .תיצראה תורחתב םג תודש רפס תיב לכל

 6 (םייפכ תואיחמ)

 7 תוחיטבה הטמל ,הדוהיל ,תזכרה ידעל ,רומלטל ,םהל עיגמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .טלחהב .הצעומה לש םיכרדב

 9 

 10 02.2.6 םוימ (02/3) 12 'סמ המניין ןמ אלש הצעומ תבישי לוקוטורפ ןוקיתל השקב .1

 11 .השקבב לייא .לוקוטורפ ןוקיתל השקב .םויה רדס ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 (3/20) 21 'סמ המניין ןמ אלש הצעומ תבישי לוקוטורפ ןוקיתל השקב א. כגן:

 13 תישישלה תפסותל א/55 ףיעסל םאתהב תשגומ וז השקב .6.2.20 םוימ

 14 ר"ויכ הדיקפתב הצעומה שאר .1950-א"ישת תוימוקמה תוצעומה וצל

 15 אלש הצעומה תבישי לש לוקוטופרה לע המותחש ימכו הנודנה הבישיה

 16 ףרוצמו לוקוטורפה ןלהל ,6.2.20-ה םוימ (3/20) 21 'סמ המניין ןמ

 17 ,וז השקלב 'א חפסנכ

 18  .ךל הבישקמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ןודנה לוקוטורפה ליימ תועצמאב מ"חה לצא לבקתה 26.2.20 ךיראתב .1 א. כגן:

 20 .הצעומ שאר ןגסכ ותנוהכמ מ"חה תרבעה בעניין הטלחה תלבק וניינעש

 21 שיגדמ מ"חה .לעופב שחרתהש יפכ ןוידה תא ףקשמ אל ל"נה לוקוטורפה

 22 ,ותנוהכמ הצעומ שאר ןגס תרבעהו קוח חוכמ השענש ךילהב רבודמ יכ

 23 .תדחוימ הבישי קקוחמה עבקש יפכ ךירצמה עומיש ןיעמ הווהמש ךילה

 24 שאר ןגס תרבעה וא יונימב שאר לקהל ןיא יכ שגדוי ל"נה תוביסנב 

 25 לעו ןוידה לע ,תומושרב םסרופמ יונימה ןכש ותנוהכמ הצעומ

 26 אל וא םימיענ אל םירבדה םא םג ,רמאנה תא הנמאנ ףקשל לוקוטורפה

 27  .והד ןאמ לש םויה רדסל םימיאתמ

 28 הצעומה שאר לש הירבד קרש הדבועה רואל םייתעבש טלוב רבדה .3 
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 1  .איה אלו ,הלש היכרצל תואיצמה בוציע תניחבב ןוידב םיעיפומ

 2 ףרוצ אל ללכש םולע לילמתל הנפמ לוקוטורפהש ירה ,ךכב יד אל םא .4 

 3 המ תא ריתסהל רחובש ימ שיש השוחתה תא ריבגמש המ ,לוקוטורפל

 4 מ"חה .עורג תוחפה הרקמב תונלשר וא ערה הרקמב ריתסהל המ ןיאש

 5 הבוגתב וירבת דא לולכישך כ ןקותי לוקוטורפה יכ ותשירד לע דמוע

 6 היה ילעש לילמתל 2-14ם דיועמב יעפומה ז .הצעומהש ארל ש התעצהל

 7 אלו לוקוטורפל ףרוצ אל אוה יתרמאש יפכ ןכש ,הצעומה רתאב ושפחל

 8 ןוידב הלוע ותנוהכמ ותרבעה עניין ןכש ,2-8 םידומע תועטב םשרנש יפכ

 9 תוכזה ול תדמוע יכ שיגדה מ"חה .םויה רדס לע הלועש דיחיה אשונב

 10 הז גירח ךילה חכונ בוטה ומש תרמיש ךות ותדמע תא עיבהל תיסיסבה

 11 .הנמאנ תאז גיצי הדעום ע לבק גצומה לוקוטורפהש ךכ

 12 רבח לש וירבד תא לולכי לוקוטורפה יכ ךכ לע מ"חה דמוע ףסונב 

 13 תליחתב םיניוצמה 85.3 ... הבשומב בוט תעיסמ רבח ,סטנד לט הצעומה

 14 תאזו ןוידב ופתתשהש םיפסונ םירבח לש םהירבד ןכו לוקוטורפה

 15 .תוימוקמה תוצעומה וצל תישילשה תפסותל 53 ףיעס תוארוהל םאתהב

 16 הזיחא אלל וב רדהתהל ןתינ אלש ךרע איה תופיקש יכ שיגדי מ"חה 

 17 וא הלאכ םיכרצל םאתהב ותוא "רדסל" ןתינ אל םגש ךרע הז ,תואיצמב

 18 הז ךרעב תרדהתמ הצעומה שארו רחאמו תופיקש איה תופיקש .םירחא

 19 תשרוד האנ תניחבב לוקוטורפה תא ןקתל הז רתונש לכ ירה םיתיעל

 20 .תמייקמ האנו

 21 םוליצ תאלעה לע תורוהל הצעומה שאר שקבתת ףסונב ,םוכיסל .7 

 22 לכמ תאזו הצעומה רתאל הנודנה הבישיב הטלקוהש יפכ הבישיה

 23 .ליעל וטרופש תוביסה

 24  .אבה ףיעס .ןקותי לוקוטורפה ,רתאל הלעי ןבומכ םוליצה .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 

 26 ןגכ לייא י"ע תשגומ – הצעומה למס יוניש אשונב רדסל העצה .2

 27 .הצעומה למס יוניש אשונב רדסל העצה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .ןכ :א. כגן
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 1 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ,וגול יוניש וא/ו הצעומה למס יוניש בעניין תשגומש רדסל העצה .השקבב א. כגן:

 3 דיגהל בייח ינא .הצעומה ,לילמס ,וגולל תפסות וא/ו תירבעב לילמס

 4  .לוקוטרופל סנכת איה םא חמשא ינאש הלימ וז לילמסש

 5י מ וא הצעומה שאר לש לשוכ ןויסינל םידע ונייה רבעש עובשב .עקר 

 6 ינד ןמאה לש ובוציעב בהטוו קיתוה הצעומה למס תא תונשל המעטמ

 7 דחוימב יתריצי והשימ יכ רבתסמ .רוכרכ דילי אוה עדוי אלש ימש ןמרכ

 8 ,הצעומה למסל תפסותב אובל יוארכ ובשחש וגול חדוקה וחוממ ארב

 9  .ינברוא בצקב הבשומ טפשמה ףסונ יתרוסמה םיינישה לגלגב ךכו

 10 תויועמשמה לע ינברוא בצקב הבשומה להנתת התעמש תעכ ונדמלל 

 11 הדמיון דיכ דועו םיקקפ יוביר ,הינבה בצק תצאה ןהיניב ,ךכמ תורזגנה

 12  .שדחה וגולה תא בצעל ואובב רטייריפוקה לע התרשש

 13 שדחה וגולה תא רשיא ימ רורב היה אל רוביצלש םגה ,הברה ונתחמשל 

 14 תא ךיבהל תונשל ךיבמה ןויסינה תרגסמב תיפסכה האצוהה הייתה המו

 15 תרגסמב עצוהמ יונישל השע המ ולש וכרדכ רוביצה ,ןוקית ןועט אלש המ

 16 ויתועבצא תועצמאב ןוכנ רתוי וא םיילגרב עיבצה םינומהה תמכוח

 17  .וקסאיפה דגנכ תודילקמה

 18 לע תוירחא תחקל וחרט אל תחא ףא וא דחא ףא יכ ,יללכ םש ,הצעומה 

 19 הליכשה םותי אוה הכישלון ךא םיבר תובא החלצהל עודיכ ןכש הרקמה

 20 24 ךותו הלפקתה ,רוביצה לש זובה ישחר תא רמול שי רהמ יד ןיבהל

 21 התשע םרט יכ ןייצל שידש. הלוגו הח תא קובסייפה רתאמ הריסה תועש

 22  .הידי תחת םיאצויה םימוסרפהמ קלחבו הצעומה רתאב תאז

 23 ומצע לע לטנש ימ לטנ ובש חצמה תוזע לע בכעתהל שי רומאל רבעמ 

 24 ותדובעל עיגהש היציבמא בר רבודב רבודמ םא ןיב ,וגולה תא תונשל

 25 3,800-כ ינורכז בטימל תגציימ התעיסש הצעומ שאר וא שדוחכ ינפל

 26 למס ונניא בושי לש למס .הריחב תוכז ילעב ףלא 30-כ ךותמ םיעיבצמ

 27 למס אוה ןכ ומשכ בושי לש למס ,הצעומה שאר לש למס אל אוה ,יטרפ

 28  .ולוכ בושיה לש
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 1 רקוב טילחמש ,היהי הז ימ א יודעל ,הלשממה שאר תא אמגודל וחק 

 2 הנימדה תא בוט קיפסמ תגציימ אל םינקה תעבש תרונמש דחא ריהב

 3  .ול אבי כ ,הככ ?המל ,תחתמ םיעבצב הנידמ םש וגולל ףיסומ אוהו

 4 ונרביד אל דועו ,רבשהו הקעזה תולוק תא ןיימדל ןכלו םכל ריאשמ ינא 

 5 התעמש הטילחה הדיקפתב הנש ירחא הצעומה שאר םאה תועמשמה לע

 6 הבושתהו ?וב םיצור בושיה יבשות בורש המ הז םאה ,ינברוא בצקה

 7  .אלו אל םמצע םיבשותה י"ע הנתינ

 8 רדסל העצה תאזב תנתינ דיתעב הלאכ םילשוכ תונויסינ עונמל תנמ לע 

 9 לש םימוסרפה לכמ רתלאל ריסהל .1 :ןושלה וזב האילמה רושיאל

 10 למסה תא ונכ לע ריתוהלו שדחה וגולה תא הצעומה רתאמ וא/ו הצעומה

 11 .ןשיה

 12 הצעומה למס לש יונישב ךרוצ הלעיו הדימב .יביטקורסטנוק רבכ הז .2 

 13 תריציב וא וגול יונישב וא וגול תפסוה וא/ו למסל תפסותב ךרוצ וא/ו

 14 בכרה יפל הצעומה יגיצנ םירבח ויהי הב תירוביצ הדעו םקות ,שדח וגול

 15 ,םש ילעב תוינמא ,םינמא ,רוביצ יגיצנ ,הצעוהמ תא תוביכרמה תועיסה

 16 . הריחב תדעו ורבעיש םייפרג םיבצעמ

 17 רוביצל וגצוי הדעוה י"ע הטלחה לכ תלבקל םדוקו ךילהתה תרגסמב 

 18 תטלחהל ,הלאה תופולחה לע עיבצהל לוכי רוביצה .תועצה 5 תוחפל

 19 .תירוביצה הדעוה תוטלחה תריחבמ זוחא 50 לש לקשמ ןתניי רוביצה

 20 תאילמל וז הטלחה שגות תירוביצה הדעוה י"ע הטלחה תלבק רחאל .4 

 21 שפוח ןתניי האילמה ירבחל הב תיפוס הטלחה תלבקל ןוידל הצעומה

 22 .דובכב .אשונה תובישח רואל העבצה

 23 הייתה אל .םויה רדסל העצהה תא דירוהל תשקבמ ינא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 תאזה הצעומה תאילמל הנווכ םוש ןיא .וגולב העיגפ וא הדרוה םוש

 25 לכ ךשמב ינא .אוה ךופהנ .הזה וגולב תעגל ישיא ןפואב יל אל חטבו

 26 הזה וגולה תא םינפהלו שיגדהל ידכ יתלוכיבש לכ יתישע הנורחאה הנשה

 27 לש שדחמה גותימה תבוטל הדיצה זז תצק תונורחאה םינשב ירעצשל

 28 זא .םניש רשע ינפל השענש הזה גותימה לכ ,דורו דיתע ,הקורי הבשומ
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 1 ונתנ ,50-90-הת א ונמש ,הזה גותיהמ את זיזהלי דכ הכול יתישע ינא

 2 יוארש ומכ בושיה למסלו וגולל םירשייתמ ונחנא .וגולל דובכ לש םוקמ

 3 .תאזה העצהל םוקמ ןיא ןכלו היהיש

 4 ,הדעו תושעל לכ םדוק היעבה המ זא א. כגן:

 5  .םויה רדסמ ףיעסה תדרוה לע עיבצהל תשקבמ ינא  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 6 ?הארוהה תא ןתנ ימ ?היה אל הז לבא י. חכימי:

 7  .ןויד ןיא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  ?ןויד ןיא הז המ י. חכימי:

 9 .העצה תשגה  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 10 .תוקד רשע רבדל םילוכי ונחנא י. חכימי:

 11 .העצה תשגה  גור, ראש המועצה:י-ריה. פ

 12 העצה שיו התוא אירקמ רדסל עיצמ ,רדסל העצה שי ,רדסל העצהב ,אל ובראן:’ד ג”עו

 13 דעב םיעיבצמ םא .םיעיבצמ זאו התוא העיצה הצעומה שארש תידגנ

 14 ןיא זא הז תא ריסהל יםעיבצמ םא .ןויד חתפנ זא רדסל הז תא סינכהל

 15  ר.דסל העצה לש הענייןל כ הז .ןויד

 16  .למסה תא הנשת אל הצעומה שארש ונינפב ונמשר זא .יקוא א. כגן:

 17  ?םויה רדסמ העצהה תא דירוהל דעב ימ זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  ?הארוהה תא ןתנ ןכ ימ זא ,הארוהה תא תתנ תא אל הזש תרמא םג ,אל ט. דנטס:

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

 20 .תועש 24 רבאווי היה הז ט. דנטס:

 21 )מדברים ביחד(

 22 היציזופואה תועיסל םלוה גוציי אשונב רדסל העצה 3 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23  .השקבב לייא .דותבווע

 24 ?הארוהה תא תתנ תא אל הז ט. דנטס:

 25 .ריסהל העצה התלעוה ,ןארבו'ג ,הרודצורפה תניחבמ .שנייה לט ,לט עגר א. כגן:

 26 .ריסהל דגנ ונחנא ?ןוכנ ,דגנ תעבצה םג שי ת אומרתזא

 27  .העבצה הייתה ובראן:’ד ג”עו

 28  ,דגנ ימ ולאש אל ,העבצה הייתה אל לבא א. כגן:
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 1 .דגנ ימ ולאש י. קעטבי:

 2 .ולאש אל ,אל א. כגן:

 3 .ללכב ולאש אל ט. דנטס:

 4  ?דגנ ימ ,הנה זא י. קעטבי:

 5 ?המ דגנ ימ א. כגן:

 6 ?העצהה תא ריסהל דגנ ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .הפי .תעדל וניצרש המ הז א. כגן:

 8 .3  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .דגנ ונחנא א. כגן:

 10 .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .השקבב א. כגן:

 12 

 13  ידיגאתבו הצעומה ותבוועד היציזופואה תועיסל םלוה גוציי אשונב רדסל העצה .3

 14  ןגכ לייא י"ע תשגומ – הצעומה

 15 .היציזופואה תועיסל םלוה גוציי אשונב רדסל העצה 3 ףיעס  ה:יגור, ראש המועצ-ה. פרי

 16 .השקבב לייא

 17 בוועדות היציזופואה תועיסל םלוה גוציי בעניין רדסל העצה .הדות א. כגן:

 18 םירושקהוה צעומל םיפנוסמה םיפוגב וא/ו הצעומה ידיגאתו הצעומה

 19 עוצקמל יתהחזרת אוש הדותו .הצעומה י"ע םיבצקותמ וא/ו הצעומל

 20  .ילש םדוקה

 21 ידדצ דח ןפואב ינויצילאוקם הכסהה לוטיב חכונ 6.2.20 ךיראתב .עקר 

 22 בוט תעיס ןיבל השארב תדמעו אהיש העיהסן יב הצעומה שאר י"ע

 23 לטו ןגכ לייא הצעומה ירבח תא הנומה מ"חה לש ותושארב הבשומב

 24 ,רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמה הצעומב תוחוכה יסחי םג ונתשה סטנד

 25 רומו אבכוכ רב דדלא םויכ םירבחהו היציזופואהש ךכ ,הצעומה ןלהל

 26 תעיסמ ימיכח ינוי ,אבכוכ רב תושארב תיאמצעה המישרהמ ןהכ רמע

 27 ,םירפא ,הבושמב בוט תעיסמ סטנד לטו מ"חה רומאכו תחא הבשומ

 28 .ןכ א. מעודה:
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 1 .יל עירפת לא ,ךל עירפמ אל ינא א. כגן:

 2  .דואמ רהמ ארוק התא ,עמוש אל ינא ,םה ימ תעדל הצור ינא לבא א. מעודה:

 3 .ידי לע בש אוב .ידי לע בש אוב א. כגן:

 4 .טאל טאל הז תא ארקת .אל ,אל א. מעודה:

 5 .דחוימב ךליבשב טאל רתוי הז תא ארקא ינא א. כגן:

 6 ,תצק ינא ,ןוכנ א. מעודה:

 7 .הבר החמשב א. כגן:

 8 .הנבהב השקתמ א. מעודה:

 9 ילוא השקתמ התא הזה הרקמב ,הנבהב השקתמ אל התא ,םירפא א. כגן:

 10  .השקתמ אל התא הנבהב ,העימשב

 11  .ימואל חוטיב דובר:

 12 .עקר .תרוכשמ ול שי ,הצעומ שאר ןגס .רש ןגס אוה ,ךירצ אל אוה א. כגן:

 13 ,6.2.20 ךיראתב

 14  .תרוכשמ הייתה ךל םג ,לייא י. קעטבי:

 15 .תמאה תא רמוא ינא ,המ א. כגן:

 16 .דבוכמ אל י. קעטבי:

 17 ?ונלחתה באוי א. כגן:

 18  ,רמוא התא ,אל  י. קעטבי:

 19 .יל עירפת לא .רדסל העצהה תא אירקהל יל ןת א. כגן:

 20 ,הלופכ הייתה ךל י. קעטבי:

 21 .יל עירפת לא א. כגן:

 22 .הלופכ הייתה ךל .םירפא לשמ םג י. קעטבי:

 23 י"ע ידדצ דח ןפואב ינויצילאוקה םכסהה לוטיב חכונ 6.2.20 ךיראתב א. כגן:

 24 הבשומב בוט תעיס ןיבל השארב תדמוע איהש העיסה ןיב הצעומה שאר

 25 .ונ ,המעטהב ארוק ינא וישכע ,םירפא ,מ"חה לש ותושארב

 26 .ןכ א. מעודה:

 27 תוחוכה יסחי םג ונתשה ,סטנד לטו ןגכ לייא הצעומה ירבח תא הנומה א. כגן:

 28 היציזופואהש ךכ ,הצעומה ןלהל ,רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמה הצעומב
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 1 תיאמצעה המישרהמ ןהכ רומ רמעו אבכוכ רב דדלא םויה םירבח הב

 2 מ"חה רומאכו תחא הבשומ תעיסמ ימיכח ינוי ,אבכוכ רב דדלא תושארב

 3 ירבח 10 לומ לא הצעומ ירבח 5 הנומ ,הבשומב בוט תעיסמ סל דנטטו

 4 הצעומב תוחוכה סחי דמוע הז םירבד בצמב .היצילאוקב םירבחה הצעומ

 5  .שילש ינש לומ שילש לע

 6 תריחבל סחייתמ ותוא תוביכרמה תועיסה י"ע הצעומה בכרהו רחאמ 

 7 תוליעפב יוטיב ידיל אובל ךירצ הז בכרהש לכל רורב ירה רוביצה

 8 קקוחמה .הצעומה תודעו העניין ךרוצל םניהש הלש םינגרואבו הצעומה

 9 1950-א"ישתה תוימוקמה תוצעומה וצל 125 ףיעסב יוטיב ךכל ןתנ

 10 :125 תודעוה בכרה ףיעסה לש אפיסב רמאנ םשו תודעוה בכרה ותרתוכש

 11 הירבח עבר ויהי קוקיח י"ע בכרה הל הנמתנ אלש הצעומ לש הדעו

 12 םניאש הצעומ ירבחכ רחביהל תוי זכלעב ראשהו הצעומה ירבח תוחפל

 13 ללוכה יתעיסה בכרההש דבלבו השגדה יש ןאכו ,101 ףיעס יפל םילוספ

 14 ,קוקיח י"פע אלש תודעוו קוקיח י"פע תודעו ,תרוומאה תודעוה לכ לש

 15 .הצעומה לש יתעיסה בכרהל םאתהב היהי .כ.א ילש השגדה

 16 יללכ י"פע טוקנל שיש ירה קקוחמה תנווכ הייתה וזו רחאמ ךכמ הרתי 

 17 הצעומה םהב םיפוגו ז"לחה תמגוד הצעומה ידיגאתב םג תונשרפה

 18 ,םינבל די תיב ןוגכ תאזכ תוכז הל תמייקש וא םירבח יונימ לע תיארחא

 19 .ס"נתמהו םינושארה תיב

 20 םכסה הז לעניין וארו ,ינויצילאוק םכסה תרגסמב אמגודל ךכ 

 21 ותושארב ס"ש תעיס ןיבל ונליבשב תעיס ןיב 25.11.19 םוימ ינויצילאוק

 22 םכסהב 5/ב ןטק ףיעס ןכו עגרכ קוסע דואמש הקדצ בקעי ברה לש

 23 באוי רמ לש ותושארב דוכילה תעיסל ונליבשב תעיס ןיב ינויצילאוקה

 24 םירבח תונמל הבייתחהו התוכמסב שומיש הצעומה שאר התשע יבטעק

 25 ס"נתהמ לש דסיימה םכסהה חוכמ תאזו ס"נתמה תלהנהל הלא תועיסמ

 26 ךרואל שומיש הב השענש תוכמס .הצעומה שארל תאז תוכמס הנותנ וב

 27 .ס"נתמה תוליעפ תונש

 28 קוחה דויבכ ,ןיקת להנימ ,היטרקומד לש םיכרעש ימ לכש קפס ונל ןיא 
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 1 תא בטיה תפקשמש האבה הטלחהה תעצהב ךומתי ויניע דגנל םידמוע

 2 הצעומה תאילמ תשקבתמ רומאה רואל .רחובה ןוצרו קקוחמה ןוצר

 3  :האבה רדסל העצהה תא רשאל

 4 ,קוקיח י"פע אלש ןיבו קוקיח י"פע ןיב ,הצעומה תודעומ הדעו לכב .1 

 5 ללכ ךותמ ןבכרהו יסחיה ןלדוגל םאתהב היציזופואה תועיסל גוציי ןתניי

 6 בוועדת השעיי ךכ שהגדהה םשלו קפס רסה ןעמלו הצעוהמ ירבח

 7 ינוי רמ לש ודיצלש ךכ הנתשה הבכרהש םירבח 5 םוכי הנוהמ יםזרמכ

 8  .החילס ,והינתנ

 9  .והשמ רמוא הז ,לייא .לייא ,והשמ רמוא הז י. קעטבי:

 10  .והינתנ ינוי הזל ,רשה ןגס רמא אוה הדועמל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .תיצרא הקיטילופ דובר:

 12 .םוקמ והשזיאל ןווכמ התא י. קעטבי:

 13 .הפ אל ךלש שארה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .םגמגמה ץנג ומכ קוידב הז א. מעודה:

 15 ,הדועמ רשה ןגס י. קעטבי:

 16 .םגמגמה ץנג א. מעודה:

 17  .תויוכז הברה ול שי ,ילש ד"גמס היה םגמגמה ץנג א. כגן:

 18 .ןגס אוה םא םגמגמ אל אוהש רמוא אל הז א. מעודה:

 19 ,רתויב לודגה גיהנמה היה אוהו ךל עודיש ומכ םגמגמ היה ונבר השמ םג א. כגן:

 20 .אפרנ אוה לבא א. מעודה:

 21 ,העשב םגמגמ היה אוה .ארונ אל א. כגן:

 22 .ך"נתה ךשמה תא תארק אל התא ,אפהוא נר א. מעודה:

 23 .םגמגמ היה אוה לבא א. כגן:

 24 .הרוק הז .הרותב הנבה יא תצק ךל שי א. מעודה:

 25  ,ימיכח ינוי רמ לש ודיצלש ךכ הנתשה א. כגן:

 26 )מדברים ביחד(

 27 ומכ ,היצילאוקה ירבחמ דחא םוקמב םיזרכמ תדעו רבחכ ינא מ"חה ינא א. כגן:

 28 בוט תעיס םעטמ גיצנ לש ופוריצ תא רשאל הצעומה תאילמ שקבתת ןכ
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 1 ידיגאתב .רדסל העצהה תרגסמב 2 ףיעס .תרוקיבה לוועדת הבשומב

 2 וא/ו הצעומה י"ע םיבצקותמ וא הצעומל םירושקה םיפוגב וא/ו הצעומה

 3 הלהנה ירבח תונמל תוכז הצעומל שי םהב םיפוגל וא/ו הצעומל םיפנוסמ

 4 םאתהב היציזופואה תועיסל םלוהג וציי ןתניי ןוירוטקריד ירבח וא/ו

 5 םשלו קפס רסה ןעמלו ,הצעומה ירבח ללכ ךותמ ןבכרהו יסחיה ןלדוגל

 6 םטעמ גיצנ ודיצלו ס"נתמה תלהנה רבחל הנומי ימיכח ינוי רמ השגדהה

 7 .בר דובכב ה.בשובמ בוט תעסי רבחו א/ו

 8 קלחב .הקלחב ךלש העצהה תא לבקל העיצמ ינא זא .בוט  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 9 גוציי ךירצש ןבומכ ,תוצעומה וצ י"פע םילעופ ונחנא ןבומכ ןושארה

 10 ,ןוידל הלוע אל עגרכ תרוקיבו יםזרכמ .יסחי ןפואבו תודעהו לכב םלוה

 11  .האבה האילמל הז תא איבנ

 12 ?ךילע לבוקמ א. כגן:

 13 ,ינשה ףיעסלו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  ?ךילע לבוקמ תרוקיבו םיזרכמ .יתנבה אל א. כגן:

 15 .הרומ וצה הז ,תולבוקמ לש עניין הפ ןיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .זוחא האמ א. כגן:

 17 תאילממ תשקבמ ינא ךלש העצהה לש ינשה קהשני, לחל לעניין  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 18 קרו ךא תסחייתמ תוימוקמה תוצעומה וצב הארוהה .תוחדל הצעומה

 19 לבקל זאל. וחי ךכ ןכלו םיינוציח םיפוגו םידיגאתל אלו תושרה תודעול

 20 .הדות ?דעב ימ .יתעצה תאז ,ינשה קלחה תא תוחדל ,ןושארה קלחה תא

 21  ?דגנ ימ

 22 ונחנא ונלש העצהב 1 ףיעס ,דחא קלח ךתעצה תא לבקל דעב ונחנא ,עגר ן:א. כג

 23  .דעב טלחהב

 24 .יפוי .רומג רדסב .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .2 ףיעס א. כגן:

 26  .רומג רדסב ,וגייתסת 2 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27  .םיגייתסמ ונחנא א. כגן:

 28 .יפוי  ?ןוכנ ,דחא הפ שי לבקל 1 ףיעס .עיבצנ ,לבקל 1 ףיעס זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                             ין ניהמ מןעצה ישיבת מו

  5.3.2020 םוימ                                                                                                                                        

13 

 1 ?דגנ 3 שי 2 ףיעס

 2 .התוא לבקל אלש ךלש העצהה דגנ 3 א. כגן:

 3  .הדות .ונמשר .ןיוצמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  .תויורשפא דוע שיו ,הזו עובתל תורשפא םשה ךורב שי ,אל א. כגן:

 5 

 6  ןגכ לייא י"ע תשגומ – םיסוסיר אשונב רדסל העצה .4

 7 .4 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .4 ףיעס .הדות א. כגן:

 9  .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 חכונ ךרעל הנש ינפל רבכ .עקר .םיסוסיר רוסיא בעניין רדסל העצה א. כגן:

 11 רתלאל רוצעל הלהנהה תדעומ מ"חה שקיב רוביצה דצמ תבקונ השירד

 12 םיקומינ רפסמ לשב התחדנ העצהה .הבשומה יבחרב םיסוסירה תא

 13  .תויופידע ירדס םניינעש הרואכל

 14 ינא ,שדח להנמ הנומ ע"פש ףגאל ,ביבאה ינפב בוש םידמוע ונחנא תעכ 

 15  .החלצהבו שדחה יונימה לע תוכרב לבא הפ ותוא האור אל

 16 .קוסע אוה דובר:

 17 םדוקה הצעומה שאר םותח וילע םיסוסירה להונ םלוא .בושח הז ,קוסע א. כגן:

 18 רדסל העצהל 'א חפסנכ םכל יתפריצש 27.2.18 םוימ אבכוכ רב דדלא

 19  .םייקו רירש ןיידע

 20 שומישב וניה 31.81 ... רמוחב שומישה םויהל ןוכנ יכ הלוע להונהמ 

 21 תקלחמ להנמ לש הדובע תינכות י"פע ושעיי םיסוסירה ןכו הצעומה

 22 רקחל תימאולניבה תונכוסה העבק הזה בעניין .ףגאל הכפהש ע"פש

 23 תויהל רומא 62.81 ... יכ ימלועה תואירבה ןוגראל תכיישש ןטרסה

 24  .יניצר אשונה ,םירבח .ןטרסמ

 25 הלחמה ,טעמכ תירוביצ הניג לכבו ריע לכב הז רמוח םיססרמ לארשיב 

 26 לארשיש ןיק'גדוה הניהש המופמיל גוסמ ןטרס איה רמוחל תרשוקמש

 27 הינשהו הזה ןטרסהמ האולחתב םלועב ןושארה םוקמב תאצמנ

 28  .19.4.15-ב YNET רתאב םסרופ רוקמה .התומתב
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 1 הטילחה אבס רפכ תייריע .אשונב תויוחתפתה ולח 2015 זאמ ונתחמשל 

 2 םיחטש תססרמ אל ביבא לת תייריע .ףרוג ןפואב םיסוסירה תקספה לע

 3 תא וקיספהש םיבושי 15-כ םנשי עובלג תירוזאה הצעומב .םיירוביצ

 4  .דועו םיסוסירה

 5 יכ תהדרתמ הצעומה הברה יתחמשל .תוחתפתה שי ונלש בושיב םג 

 6 ךרוצל קר ריכזא .תוניג 4-ב אמייק רב ןוניג לש טולייפב לחוה הנורחאל

 7 יתושארב הביבסה תוכיא תבוועד דלונ הזה טולייפה יכ לוקוטורפה

 8 הצעומל עיגה אל אוה ,הביבסה תנגהל םירע דוגיא לש ארוק לוקמ קלחכ

 9 שאר לש המזוימ האצותכ עיגה אל םג אוה ,העתפהב הככ םוקמ םושמ

 10 קיספהל העצהב וכמת שממ אל היארלש ע"פש קית קיזחמ וא הצעומה

 11  .הנש ה לפנילההנ תבשייב התלע העצההשכ רבכ םיססויר

 12 םיסוסירה תא קיספהל שיש מ"חה לש הרודס הנשממ קלחכ עיגה אוה 

 13 תיתימא תונמדזה ונינפב הנה לבא .תיתימאו הקורי תוינידמ ץמאלו

 14 ,ותבוט תא האורש ימ שיש ולוכ רוביצל חיכוהלו ןוקית שורדה תא ןקתל

 15 קר אלו תומייקה אשונ תא ליבוהל םימתבו תמאב שקבמש ימ שיש

 16 בגש תירונ תבשותה לש הירבד תא הזה הרקמב ץמאלו ץוחלו הפהמ

 17 םיסוסירה דגנכ תמחלנו תואל אלל תלעופו ףונו םינג תננכתמ הניהש

 18 .הכרעה תעוררמ  הרוצב

 19 םיצור ונחנא" :טוטיצ תליחת ,תעדל םיצור ונחנא :תירונ תבתוכ ךכו 

 20 ןיבש תוינדאב םיחרפ ,תורכיכב םיחרפ ,חפוטמ םוקמל ונעגהש תעדל

 21 לע ךולכל אלב יוצר ,קורי אשדו תוירוביצה תוניגב םיחרפ ,םישיבכה

 22 וניזהש םיטרסהמ ונלש תויפיצה .דקתשאמ תכלש ילע תוכרדמה

 23 םירוקיב לע םימיל רבעמש תומושג תוצראמ תודליה זאמ םייומיד

 24 .יניס דעיבא ."רבדמב םייח ונחנאש אלא ,הפוריא תוריבב םייגלטסונ

 25 אלש עדוי ועוצקמש ימ לבא חתפתהל הלחה רבכ ולש ןוניגה תוברת"

 26 הלועה הממשה תא חירפהל תישירובונ תולדתשה ,םלועל זירפ היהנ

 27 .הבר הדובעו ססויר ,ונל ןיאש םימב העקשה ללוכ ,םיבר םיצמאמב

 28 רוריקה יבשאמ את מאתנו תכסוח לצ יצע תריחבב היוקל העידי



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                             ין ניהמ מןעצה ישיבת מו

  5.3.2020 םוימ                                                                                                                                        

15 

 1 שינא תא האמבי תיננג תוורב .םמחתמו ךראתמו ךלוהש ץיקב םיצוחנה

 2 רב תייבשע לש סוסיר דים מהל ןימזש ידיחיה ןורתפל תימוקמה הצעומה

 3 םה ?ססורמה לערה עם עיהב שי .ןישב ןיערמו תופירשל ששח ךותמ

 4 ער לער ףילחמ אל יגולוקא ןוניג לבא .יגולוקא ןנויג ועיצת זא ,םילאוש

 5 ,םוקמל םימיאתמה םיחמצ תחירבב וסקע אמייק רב ןונגי ,בוט לערב

 6 תאומ וכסחיש םימיאתמ םיחוורמב הילתש .םיפי ןיידעו םימ ימכסח

 7 יופיחו המיאתמ הייקשה ,הנוכנ עקרק תנכה .תרתוימ םזויג הדובע תועש

 8 ססרל ךרוצה תא םירתיימו דואמ הבר הדובע םחוסכי האל לכ עקרק

 9 בלשב םיבשע חוסיכ רשפאי הנשה ךרואל תיננג הדובן של עוכנ וןנכתו

 10 ,זהה בלשב דהובע תועשב רבוגמהך רוצה תורמל .יםערזה תלשבה ינפלש

 11 חקרי מפלן נוגיעל  תאוצוהה תציחמכ לש וןכסח שרפאמ וןכנ ןנותכ

 12  ."תקלאוחה דרשי מ"ע ליער נוןיגל אמייק רב ןנויג יןבשי נכדע יתואושה

 13 תילעומ ליעל ואבוהש םירבדלו בגש תרינו של הירבדשך למהבו ךכל יא 

 14 :האבה רדסל העצה הצעומה תאילמ רושיאל תאזב

 15 וא רקובב רחמ .רתלאל הצעומה יבחרב הרבדהו סוסירה תקספה .1 

 16 ,ברעב םויה

 17 (םייפכ תואיחמ)

 18 .הצעומה תוניג לכב אמייק רב ןוניגל רבעמ ,אמייק רב ןוניגל רבעמ .2 א. כגן:

 19 םיחטשה ,הצעומה תוניג לכב לבא טולייפ שיש חמש ינא ,תוניג לכב

 20 .תוקוריה תואירהו םיירוביצה םיקראפה ,םיחותפה

 21 (םייפכ תואיחמ)

 22 יל לכתסת ?הלא לכ תא תילעה אל המל רכשב ןגס תייהשכ ,לייא י. קעטבי: 

 23  .םייניעב

 24 ,לכתסא ינא א. כגן:

 25  .םייניעב באויל לכתסת י. קעטבי:

 26 )מדברים ביחד(

 27  ?הז תא תילעה רכשב ןגס תייהשכ .םייניעב באוסתכל לית י. קעטבי:

 28 ביחד()מדברים 



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                             ין ניהמ מןעצה ישיבת מו

  5.3.2020 םוימ                                                                                                                                        

16 

 1 .היה ,היה באוי ט. דנטס:

 2 ביחד()מדברים 

 3  .לוקוטורפה תא רחמ ךל חלשא ינא .היה ,בואי ט. דנטס:

 4  .ונלש תרגסמב אל ,הפ אל לבא ,הקיטילופ הכול י. קעטבי:

 5  .לוקוטורפה תא רחמ ךל חלשא ינא ט. דנטס:

 6 ונרבידשכ .םלועמ הלהנה תובישיב .םלועמ .םלועמ הלהנה תובישיב אל י. קעטבי:

 7 .םתוא עיגרהל יל ןת ,םש םישנא יל שי ,באוי תרמא וליפא התא הז לע

 8 עיגרלה יל ןת ,באוי יל תרמא רמוא ינא הפ הנה ?אל וא יל תרמא הז תא

 9 .םתוא

 10 ,תדעו לש לוקוטורפה תא רחמ ךל חלשא ינא ,באוי ט. דנטס:

 11 .תמאב הז לע ןודל יתיצרשכ י. קעטבי:

 12  .קדוצש חוטב אל קעוצש ימ א. כגן:

 13  .ןאכ תמאה תא רמאת תוחפל זא י. קעטבי: 

 14  ,הביבסה תוכיא תועדבו הלע ?המ ,הלע הזש איה תמאה ט. דנטס:

 15 ,םלועמ הלהנה תובישבי י. קעטבי:

 16 .הלהנה תובישיב םגו ט. דנטס:

 17 םיכמותה תא עיגרהל בייח ינא ,באוי רמא אוה הז תא תולעהל יתיצרשכו י. קעטבי:

 18 ך אמר לי. כ .ילש

 19 ?הז תא תולעהל תיצר התא ט. דנטס:

 20  .ךישמת לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  ?הז תא תולעהל תיצר התא ט. דנטס:

 22  .ףוס ילב תוחיש ותיא יל ויה .ינא ,ןכ י. קעטבי:

 23 ,המ עדוי התא ט. דנטס:

 24  .ףוס ילב תוחיש בי:י. קעט

 25 )מדברים ביחד(

 26  .הקיטילופ הכול ,רכשב ןגס אל אוה םואתפ זא י. קעטבי:

 27 )מדברים ביחד(

 28 .הקיטילופ קחשיש י. קעטבי:



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                             ין ניהמ מןעצה ישיבת מו

  5.3.2020 םוימ                                                                                                                                        

17 

 1 ,רדסב הזו יטילופ הזה ןחלושה 'א ,באוי י. חכימי:

 2  .תיתימא לבא .תנגוה לבא ,ןכ י. קעטבי:

 3  .ןגוה הז י. חכימי:

 4  .עניין לש ופוגל סחייתהל הצור ינא ,ואוב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ?רדסל העצהה תא םייסל רשפא א. כגן:

 6  .ךישמת השקבב ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ךשמהבו ךכ םא .הבשחמה ףצר תא ונל עטק באויו תויה ,ליחתנ .יקוא א. כגן:

 8 רושיאל הזב תילעומ ליעל ואבוהש םירבדלו בגש תירונ 'בגה לש הירבדל

 9  .ךומתל ןמזומ התא באויו ,האבה רדסל העצהה הצעומה תאילמ

 10 הנושי ברעב םויה יכ רתלאל הצעומה יבחרב הרבדהו סוסירה תקספה .1 

 11  .םאתהב סוסירה להונ

 12 ,םיחותפה םיחטשה ,הצעומה תוניג לכב אמייק רב ןוניגל רבעמ .2 

 13  .תוקוריה תואירהו םיירוביצה םיקראפה

 14   .םיחותפ םיחטשב 01.42 ... תמקה דודיע .3 

 15  .אמייק רב ןוניגב ןלבקה ידבועו ע"פש תקלחמ ידבוע תרשכה .4 

 16 אלו םעפ אל הז לע ונרבידש ע"פש קית קיזחמ הקדצ ןודאל דעוימ הזו .5 

 17 שוכינ םשל רוטיק י"ע לעפומה םידא רישכמ 02.42 ... שומיש .םיימעפ

 18  .בר דובכבו הכרבב .בוחרב היבשעה

 19 (םייפכ תואיחמ)

 20  ,אל הז ,םייפכ תואיחמ ילב ףידע  ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 21 .ךרדב הרטשמה קהל:

 22 שקבל יתלוכי ,הארת .הלאה תורעהה םע יד תשקבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ינאו אשונה תובישחב הריכמ ינא ,םויה רדסמ תאזה העצהה תא ריסהל

 24 .םירבד לש םפוגל סחייתהל הצור

 25 .החמשב א. כגן:

 26 העצהה תא ךושמל תוצרל אל וא תוצרל ךכ רחא ךל ריאשא ינא  המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 27 היצנדקה ,הארת .התוא ריסנ זא אל םאו ,ילש תוסחייתהל םאתהב

 28  .טעמ אל וניניב הז לע ונרביד ,דחיב ונלחתה תאזה
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 1 ?דחיב ונלחתה הז לע א. כגן:

 2  ,אל אוה .בישקמ אל אוה ,העצהה תא יריסת א. מעודה:

 3 .הלאכ תורעההמ תמלעתמ ינאו יכרדל הנמאנ תראשנ ינא  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 4  .רוביצל הז תא ונרמא ,םירחא תומוקממ םג דומלל ךלנש דחיב ונרמא

 5 לש םיחמומה .הנח סדרפב םירג םישנאה יבוט ?דומלל תכלל הז המ י. חכימי:

 6 הפיא ?דומלל ךירצ ןאל .אבס רפכב אלו הנח סדרפב םירג לארשי תנידמ

 7 .הפ םיבשוי םקלח .הנח סדרפב הפ ,הפ יםשנאה תא ונל שי ?דומלל ךירצ

 8 .דומלל השוב אל םעפ ףא הז .ינוי ,דומלל השוב אל הז י. קעטבי:

 9 .הנח סדרפב םירגש םיבוטה םישנאהמ דומלל י. חכימי:

 10 .השקבב ,יל עירפת לא .יל עירפהל אל ךממ תשקבמ ינא ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ףוסה דע יל בישקת

 12 .יל יבישקת תא י. חכימי:

 13 .סחייתת סחייתהל הצרת הז ירחא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .הצור ינאש יתמ סחייתא ינא י. חכימי:

 15  .דבכל תצק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .ךתוא דבכנ ונחנא ידבכת תאשכ י. חכימי:

 17 םינימאמ ונחנא יכ םירחא תומוקממ םג דומלל ונאצי זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 לש םנויסינמ דומלל םג רשפא הפ תוחומה בטימ תא ונל שיש םגש

 19 םג ונבשיו לאימרכב םגו וכעב םגו אבס רפכב םג דומללו נאצי .םירחא

 20 .רקובהמ החיש ,לייא ,בגא םתושר אלל םהמ טטצמ התאש םישנאה םע

 21  .הקיטילופה רדסב הז לבא

 22  .יתושר םע :בגש .נ

 23  .טקש א. מעודה:

 24 .בגש 'בגה לש התושרב םיטטוצמ םירבדהש לוקוטורפל םשרייש זא גן:כ א.

 25 רדסומ היה אלש ע"פש ףגא לש תומלועב ונחתפל המ םג ונעדיו  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 26 שדח ע"פש ףגא להנמ ונל שי הבוט העשב םויהו ךרד תרבכ ונישע הזב םגו

 27 םישויאו הניקת ונלביקו םינפה דרשמ לומ םאותש שדח ףגא הנבמ םע

 28י נא לבא ריכמ התא הז לכ תא .תושדח תוקלחמ יתשל םיאצויו נחנאו
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 1 םג זא .האורבת תקלחמו ןוניג תקלחמ ,םלועו םע לבק ןאכ ךל הנוע

 2  .ךרדל אצויו םייקו דמוע ותוא תונבל ןמז חקלש ףגאה

 3 םיביכרמ לולכיו שדחמ שבגתמו ךלוהו םויס תארקל ונלש ןוניגה זרכמ 

 4 רבכ םישמתשמ ונחנא ,זרכמה תביתכל הבשומל אמייק רב ןוניג לש

 5  ,רחאלו בושיהמ הלאכ ללוכ הנושארה הרושהמ םיחמומב

 6  ,הלש הדובעה תנמזה תא םישדוח 4 ךשמב א. כגן:

 7  ,לייא ,אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .לאוש קר ינא א. כגן:

 9 ,םימיוסמ םימרוג לע עיבצהל ךלש ןונגסה הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .קדוב קר .קדוב קר א. כגן:

 11  .םיזרכמ רופתלו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ,םישדוח 4 .רגה ,קדוב קר א. כגן:

 13 תא ךל שי ,םיסוסיר לכ םדוק .םירבד המכ דיגהל הצור ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  ,ןטק הזכ הז םיסוסיר לבא ,רדסב הז ,תורתוכ סופתל הזה ןונגסה

 15  ,רגה ,תורתוכ סופתל לש ןונגסה תא שי יל א. כגן:

 16  .אמייק רב ןוניג ארקנש םלועב ןטק הזכ הז םיסוסיר ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ,בטיה ותוא הריכמ תאש א. כגן:

 18 ,דחא ךבדנ הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .עובש ינפלמ גן:א. כ

 20  .יב לזלזת לא .דחא קלח הז ,דחא ךבדנ הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 .ךב לזלזמ אל ינא א. כגן:

 22 .יב לזלזת לא ,ךב תלזלזמ אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ,םצעב לזלזמ ינא .ךב לזלזמ אל ינא םג א. כגן:

 24  .יירבד תא םילשהל יל ןתו יב לזלזת לא ,ךב תלזלזמ אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .רבדל הל ןת ,הבשקהב ךתוא העמש איה י. קעטבי:

 26  .קיידמ קר א. כגן:

 27 בצעמ ע"פש ףגא םויהש קנע לזאפב דחא קלח םה םיסוסירה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 אב הברה ותוכזל רמאיי ,יקסרבוק ידוא לש הלבוהב שדחמ ותוא
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 1 הככו יח אוה הככ ,ולש הדנ'גאה הז ,הלאה תונורקעהמ ,הזה םלועהמ

 2  .הקדצ בקעי ינגס קיתה קיזחמ לש הבידאה ותרזעב ,ליבומ אוה

 3 ןוכסחב עגי אוה .שדחה זרכמב תונורקע המכ לע דומעל הצור ינא וישכע 

 4 י"ע עקרק יופיחב שומישב עגי אוה ,םימב ןוכסחב עגי אוה ,םיבאשמב

 5 אב הז םג ,תא יודעל ינא ,תקסרמ הנקנ וליפא םג ילוא ,ימוקמ קסר

 6 אל הז ,יתגרדה ןפואב ןבומכ ,םיסוסיר תקספה ,רקובמ ןושיד .ונחתפל

 7 םגש עדוי ךומכ ימ .והזו CUT האלהו םויהמ טילחהל רשפאש והשמ

 8 הצעומה ביצקתב לקש מיליון 2,5 ונבצקת ןכלו םדא חוכ ךירצמ שומרחה

 9 ,תובוחר ןויקינב ,תובוחרב םדאה חכו תא רבגתל ידכ וילע תעבצה התאש

 10  .האלה ןכו םישומרחב

 11 ןוכסח ,םיבאשמב ןוכסח לש םג שדח םלועל סנכיהל םיכלוה ונחנא זא 

 12 םיבשע ילטוקב שומישה תקספהו םילקימיכב ןוכסח ,עקרק יופיח ,םימב

 13 הנבהה בושח יכהו רקובמ ןושיד ,ףסכב ןוכסח ,קלדב ןוכסח ,םיימיכ

 14 םיעיצמ ונחנאש תונורקע רבכ הז לבא ,תלוספ הזכ רבד ןיא תמאבש

 15 ?והשמ ףיסולה הצור התא .המלש תינכותב

 16  .ףוסה דע ילש העצהה תא תלבקמ תא השעמל זא א. כגן:

 17  .ןמזמ הזב םילעופ ונחנא ,אל ,אל י. קעטבי:

 18 ,ךלש העצהה יכ ךלש העצהה תא תלבקמ אל ינא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 19  ,הזש עדוי התאו םילעופ ונחנא י. קעטבי:

 20 ןכ .חטב .קוריה תבוטל לעופ התא ,יתנבה ,רדסב ,םיפ"צשב התא ,באוי א. כגן:

 21 .רגה

 22 םשלש הניבמ ינא ,תשקבמ ינא ןכלו תיקלח איה ךלש העצהה  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 23 תוינידמ איה יתגצהש תוינידמה .םויה רדסמ התוא ריסהל ,ךלוה הז

 24  ,ידוא לש ותסינכ זאמ ,םינורחאה תועובשב רבכ הצעומה

 25  ?אל המל ,תויהל לוכי הדעב עיבצהל םיצור ונחנא דובר:

 26 ,לכ םדוק דעב ונחנא ?המ דעב א. כגן:

 27 ,הצעומה תוינידמ תאז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ןוניג זרכמ .םויהמ םיצור ונחנאש המ הז .רתלאל םיסוסירה תריצע א. כגן:
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 1 ,ודעב ונחנא

 2  .הלועמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 .אבס רפכב ושעש ומכ הקיספמ תאש הדעו םע לבק וישכע יעידות לבא א. כגן:

 4 ?ססרל ךישמהל המל

 5 ,הלאה םיארחא אלהו םייטסילופופה תומוקמל תכלוה אל ינא  ה:, ראש המועציגור-ה. פרי

 6 .קלחו דח ןטרסמ הז ?יטסילופופ אל הז המ .רגה ,תמאנו ב א. כגן:

 7 ,ךלוה הז םשלש הניבמ ינא ,התא םא ,ילש העצהה ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .םויה רדסמ העצהה תא דירונ ונחנא

 9 .ידירות א. כגן:

 10 .םיכלוה ונחנא םשל ,יתגצה ינאש ומכ איה הצעומה תוינידמ  ר, ראש המועצה:יגו-יה. פר

 11 ?דעב ימ

 12  .ןמז לש טימיל והשזיא עבקנ ואוב ?ןמז מהכ ט. דנטס:

 13 ?דעב ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  ?םיישדוח ,המ ט. דנטס:

 15  ?דעב ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 )מדברים ביחד(

 17 ?דגנ יה רבה. מדות .תוינידמה תא יתגצה ,םויה רדלהוריד מס   מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 18  .הדות .3

 19  ?םיישדוח ,המ ט. דנטס:

 20 השוע אוה ,מעניין אל הז ותוא .ךל הנעא ינא זא ,ידידי לט ,לט י. קעטבי:

 21 אל ,דירוהל ותוא מעניין .הכול הז ,השוע אוהש המ הז .הקיטילופ

 22  .ריכמ אוהו עדוי אוה הלאה םיאשונה לכ תא ,הכול עדוי אוה .דירוהל

 23  ?וישכע רגה התשע המ ,באוי י. חכימי:

 24 .וישכע ןמז לש טימיל והשזיא תתל הסננ ואוב ט. דנטס:

 25 ?וישכע רגה התשע המ י. חכימי:

 26 קושב ?םויה םידבוע הככ ,תמאב ונ ,דירוהל םויה ואוב ?השוע אוה המו י. קעטבי:

 27  .תמאב ונ ,וישכע וישכע םידירומ אל תוינבגע םג ,הככ םידבוע אל

 28 .ונטלחה רבכ ונחנא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 ?ןמז המכ ,באוי ?באוי ,םיישדוח ט. דנטס:

 2 .בושי םילהנמ ונחנא ?האלה תויוטשה המ י. קעטבי:

 3 ?ןמז המכ ט. דנטס:

 4 הז המ .תושעל וישכע ,דירוהל וישכע םילהנמ אל ,בושי םילהנמ ונחנא י. קעטבי:

 5  ?הלאה תויוטשה המ .לקש מיליון 300 לש בושי הז ?תלוכמ הז המ ?ןונג

 6  ,םיזרכמ בוועדת אוהש ינוי תא הפ שי ,לט א. כגן:

 7 תישענ רבכ התחפהה .ןוידה תא תמייסמ ינא הזבו ךל הנעא ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  ,לש םיללכ יפל םויה תוננוגמש תומלש תוניג שי .דואמ תיטמרד הרוצב

 9 ,טולייפב תוניג 4 ט. דנטס:

 10  ,ךמצעל חקית לאו הזמ רתוי הברה ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ?תוניג 4 ושענ ,עגר לבא .השענ ,ושענ תוניג 4 י. קעטבי:

 12 ,טדילקחתם קרועה שלנו צה ט. דנטס:

 13  .ןוידה רמגנ ,והז .5 ףיעס .יד ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 

 15 דנומדא הירסיק ןרק ןיבל רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ןיב םכסה רושיא .5

 16 דלישטור הד ןימינב

 17 .האלה תרבוע ינא .הירסיק ןרק םע םכסה תמיתח 5 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ,ןבומכ אוה הירסיק ןרק םע םכסהה .הירסיק ןרק םע םכסה ,םירבח

 19 ישיא ןופאב ינא ,הברו הכורא ךרד תרבכ ונישע ,ותוא םיריכמ םתא

 20 תא תונשל ידכ רצואהו םינפה ידרמש לומ הצעומה תלהנהב יירבחו

 21  .הירסיק ןרקמ תוסנכהה תקולח

 22 םהש רלוד ףלא 750 ונלביק 2018 עצמא דע םאו יתפסות קנעמ ונלביק 

 23 דע הנשב לקש מיליון 12-ב םיאצמנ ונחנא םויה ,לקש מיליון 2,6 ךרעב

 24 ,םוכסה ךותמ מיליון 7 אוה יתפסותה קנעמה .הירסיק ןרקמ 2032 תנש

 25  .הירסיק ןרקמ םה םיפסונה ןמיליו 5-ה ,מיליון 7 הז 12-ה ךותמ

 26 (להקב המוהמ)

 27 םינשה ךשמב וריבעה הירסיק ןרק לקש מיליון 5,2 זא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 דרשמ קנעממ מיליון 7 דועו םוכסה לפכומ עגרכ ,םוכסהמ תיצחמ
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 1 לש ות דעתחו הפ שי .שארמ ותוא םתלביק ,םכסה םכל שגומ .רצואה

 2 ךומתל ,השקבב .לוכי התא ,ןארבו'ג ,סחייתהל הצור התא םא .ןארבו'ג

 3 160 תומדב הנח סדרפל הלודג הרושב ונאבה הבוט העשבו םכסהה תא

 4  .תובורקה םינש רשעל לקש מיליון

 5 .םייפכ תואיחמ י. קעטבי:

 6 (םייפכ תואיחמ)

 7 ?סחייתהל הצור התא ,ןארבו'ג  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .תולאש שי םא ובראן:’ד ג”עו

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

 10 .ןכ ט. דנטס:

 11 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ןגעמש םצעב םכסהשהוא הסכם  הז .לאשתש ינפל הנטק הרעה קר ובראן:’ד ג”עו

 13  ,הרוצב תורדסומ ויה אל וליפאש תומדוק תומכהס

 14 .הכול תרמא ,הפי א. סיני:

 15 יתועמשמ אוהש םלושמש ןבומכ םוכסה יבגל יתוהמ יוניש םע לבא .ןכ ובראן:’ד ג”וע

 16 לע רבדמ ותוהמבש תמיוסמ הפוקת ןגעמו היהש המל סחיב דואמ

 17 אוהש טילחהל והשלכ בלשב לוכי םג דצ לכש ןמזב הבוצק תובייחתה

 18  .ונממ שרופ

 19 שי םא תעדל הצור ינא ,ונלש תובייחתהה יבגל ,ןארבו'ג ,לכ םדוק ט. דנטס:

 20 רבעב לאיצנטופ היה וא םיחטש תפלחהל ךתכרעהל לאיצנטופ והשזיא

 21 אל וא הפ םיספספמ ונחנאש לאיצנטופ והשזיא ,תולובג יונישל

 22  .םיספספמ

 23  ,היה מהעניין קלח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ?4 ףיעס ךל רמוא אוה המ ,ףיעסה תא הארת ךל דיגהל הצור קר ינא א. סיני:

 25 אוהש יתמש יכול להיות ,תולובג לוועדת הנפת התא םאש ךל רמוא

 26 דואמ הרדגה שהייתה תורמל הבשחמה דגנ אל ינאו תונפל הצרת

 27 קרפמ התא זא תולובג לוועדת הנפת התא םא .דובכה לכו תיתועמשמ

 28  .הליבחה תא
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 1 .דעיבא הדות ט. דנטס:

 2 ?הזב היעבה המ זא ,ונ א. סיני:

 3 ,לאוש ינא .יתנבה ינא הז לבא יטפשמה שוריפה לע ט. דנטס:

 4 ?הלאשה המ זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  ,לאיצנטופ היה םא ,הזכ לאיצנטופ שי םא ט. דנטס:

 6 תא ךירעהלמ יתנוטק ןבומכ ינא הזו לאיצנטופ שי המכ לעופב היגוסה ובראן:’ד ג”עו

 7 ,ילילגה חטשה לע רבדמ הזה םכסההש המ לבא .הלאה תויורשפאה

 8 ,תויושרה תחא לש םצעב ןוצר והשזיא היהי דיתעב םאש ילילגה חטשה

 9 הזה ילילגה חטשהמ טופיש חטש תלדגהל ןועטל ,הנח סדרפ לש קר אל

 10 שממתהל לוכי תמאב אוה המכ עדוי אל דחא ףאש לאיצנטופה םצעב הז

 11 ,םייקה רבדה םצעב הז רמוא ינא לבא ,אל וא

 12 .םירחא תוזוחממ וליאכ ,רחא זוחממ אמגוד לבא תחקל רשפא  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 13 תונמדזהה ונכרדב התרקנ לכלב ךיא ?הזה בצמל ונעגה ללכב המל ירה

 14 שי הירסיק ןרקלש הזמ ליחתה רופיסה ירה ?הזה םכסהה תא חותפל

 15 ,2018 ,2017 תנשב היה הז ,האב הנידמהו ?יקוא ,םי רואב תומדא

 16 הנב אוה וליאכ ,תקולח םייקנ ואוב ,ילילג חטש הז הרמאו האב הנידמה

 17ל ע הדמע ןרקה זאו .תוימוקמ תויושרל םיחטשה תקולח לע תיפרגואיג

 18 הזב רמגנ הזו רצק שממ שממ רופיסה תא השוע ינא ,תוירוחאה םיילגרה

 19 הייד תא הכשמ הנידמהו לקש מיליון 800 הנידמל המליש ןרקהש

 20  ?יקוא .םייוכיס ופורפא .תיפרגואיגה הקולחה לש רופיסהמ

 21 ?השרד הנידמה המ א. כגן:

 22 ?החילס  יגור, ראש המועצה:-ריפ ה.

 23 ,השרד הנידמה המ א. כגן:

 24  ,ןכתשמל ריחמה תא םי רואב התצר הנידמה א. סיני:

 25 ,השרד הנידמה המ עדוי ינא א. כגן:

 26 .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 לש תפסותה תא םעפ בוש ךירעמ ינאו דובכה לכ םעו רמואו אב ינאש המ א. כגן:

 28 רשאמ םכסהה ירה ,ומצעלשכ םכסהה תא םיארוקשכ ,םינפה דרשמ
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 1 ,וב ןיא .םימדוק םימכסה

 2 ,2009 םכסה לע ןעשנ םכסהה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3  .םימכסה ינש לע א. כגן:

 4 .הלפכהו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 הז ירחאו 2009-מ יל המדנ םכסהה לע ןעשנ אוה .םימכסה ינש לע א. כגן:

 6 ,שי וליפא ,ךישמה םכסהה

 7   .הלשממ תטלחה הז 2009  יגור, ראש המועצה:-פרי .ה

 8  ,םירבח רמואו אב ינא ,אל א. כגן:

 9 .הלשממ תטלחה הייתה ,םכסה היה אל וליפא 2009-ב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 תקולח השעמל .םכסהה תא יתארק ינא ,יבישקת רגה ,רמואו אב ינא א. כגן:

 11 17-ה תא םילבקמ ןיידע ונחנא ,התנתשה אל םכסהה ךותב תוסנכהה

 12  .זוחא

 13 ,תוסנכהב תקלוחש תויושרה עבראמ תחא לכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ,לבקל הכישממ א. כגן:

 15 ,היהש הממ 2 לופכ תלבקמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .םולכ הנתשה אל םכסהה ךותב לעופב הקולחה תניחבמ לבא .ןוכנ א. כגן:

 17 יתפסותה קנעמה ךותמ יכ קיודמ אל הז .קיודמ אל הז ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  .זוחא 40 ונחנא םויה

 19 םכסהב .הירסיק םכסה לע רבדמ ינא ,יתפסות לע יתרביד אל ,עגר יבזע א. כגן:

 20 ,לש זוחא 17-ה םע םיראשנ ונחנא השעמל הירסיק

 21 ,ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  .עגר א. כגן:

 23 הפיאמ יתוא מעניין אל ינא ,הנידמל יתכלה ינאשכ .בישקת  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 24 .ףסכה תא םיאיבמ

 25  ,רמואו אב ינא ,רגה א. כגן:

 26  .ילוא הז תא יריבסת א. סיני:

 27 וב ןיא הזה םכסהה .טושפ ארונ והשמ ריבסהל עגר הצור ינא ,ריבסמ ינא א. כגן:

 28  ,םכסהה תמועל לקש מיליון 25-ב יונישה טעמל
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 1  .טעמל א. מעודה:

 2 .טעמל  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 3  .טעמל א. מעודה:

 4 .דובכה לכ םע ,ךלש לבא אל הז א. כגן:

 5 ?הנשמ הז המ .לבקמ ינא לבא א. מעודה:

 6 )מדברים ביחד(

 7  ,תוארהל הסנמ התא המ ?הזב ער המ בגא א. סיני:

 8  .םוכס הזכבל קל ?הזב עמה ר א. מעודה:

 9 )מדברים ביחד(

 10 חברים, ,יתינפ ינא .ש כסףי .הירסיק ןרק ךרד עיגמש ףסכ שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ינאו יתנעט ינאשור פיסה סיסב לע םינפהו רצואה דרשמל יתינפ ינא

 12 הקולחב ןויווש אלו יתקולח קדצ הפ היה אלש ,ומיכסת םכלוכש תבשוח

 13 .םינש ןומה ןומה לש היסטורי לווע םגו

 14 ,רוכרכ הנח סדרפ לע וליאכ יתכלהו םינפהו רצואה דרשמל יתעגה ינאשכ 

 15 רואו רס'ג ,הנימינב הזש תוקלוחש תויושר שולש דוע שי עקרבשכ לבא

 16 ואוב זא יתקולח קדצו ןויווש לע םירבדמ רבכ םא יל ורמא זא ,אביקע

 17 .לוכשאה תויושר לכ לע רבדנ

 18 ןרקמ ונרזגש מיליון 800-ה ךותמ  .יקוא רמאו רצואה דרשמ עיגה זאו 

 19 קלחל ידכ מיליון 7 דוע ונפסוהו תויושרל ןתינ ןרקהמ מיליון 25 הירסיק

 20 קדצה ,יתקולחה ןויוושה סיסב לע הככו ,תויושרה לכל ינויווש ןפואב

 21 הזש תויושר שולש דוע יפלכ היסטורי לווע ןוקיתל םג יתאבה יתקולחה

 22 .וזיכרון למרכה ףוח ,סידרפ

 23 )מדברים ביחד(

 24-ל זוחא 17-מ ונלש תנסוכהה תא ונלדגה הזה ןבומבסליחה, ו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 המ הנשמ אל כשיו זהע .מיליון 12-ה לע לכתסמ התאשכ זוחא 40

 26 האג ךכ לכ ינאו תויושרה ללכ ולביקש קנעמ ךותמ מיליון 12 ,רוקמה

 27 .המרד תכיתח הז ,םקלח תא םירחאל םג איבהל ונחלצהש הזב

 28ל כ םע הזה יפיצפסה םכסהה םעפ בוש רמואו אב ינא םעפ דוע ,רגה א. כגן:
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 1 תאש יפכש לקש מיליון 25 לש םוכס טעמל םולכ הנשמ וניא דובכה

 2 ןיב םיקבאמה תרגסמב רצואה דרשמ לש השירדב ורוקמ ךמצעב תרמא

 3 ,ןולחכ ונמזב היהש ימ ןיבל יערד ןיב ,םינפה דרשמ ןיבל רצואה דרשמ

 4  .ונל רורב הז ?יקוא

 5 םיצור ונחנאו תויה ,רקובב רחמ תאזכ איה הטושפה הלאשה וישכע 

 6 אולב הצור ינא םימכסהל עיגמ ינאשכ ,םימכסהל םיאב ונחנאשכ ,אובל

 7 ,רקובב רחמ םאה לאושו אב ינא ,ףתוש יתייה אל ינאו חוכ תדמעמ

 8  .הלהנה רבח תייה ?ףתוש תייה אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .רעטצמ .ףתוש יתייה אל ה'רבחה לומ םינוידל םעפ בוש רמוא ינא ,אל א. כגן:

 10 ,הצעומ ירבח רותב רמואו אב ינא וליאכ

 11  .םילוקוטורפה תא איצונ ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 קראפ תרגסמב םיחטש לע ילש רותיוה הפ םאה הצעומ ירבח רותב א. כגן:

 13 .לאוש ינאש המ הז .לקש מיליון 5,5-ה תא םיווש הירסיק

 14  .ךל הארנש המ טילחת זא ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .לאוש ינת השאלה שאאז .לאוש ינאש המ הז :א. כגן

 16 .עגרכ ונחתפל אל הז ,לייא .עגרכ ונחתפל אלה ז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .לאוש ינאש מה הז א. כגן:

 18 איהש יכול להיות .הלאש תאזש הניבמ ינא ,רדסב ,ונחתפל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .החותפ הלאש ראשית

 20 קודבל הצור התא םא התא זאו לידגמ התאש הזב תיטקט ער המ םג א. סיני:

 21 רתוי הברה החיתפ תדוקנמ ליחתמ התא ?הזב היעבה המ ,הכרעמ להנלו

 22  הבוט

 23 )מדברים ביחד(

 24 ,הצור ינא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .חוכ תדמעמ ליחתת אוב א. סיני:

 26 .חוכ תדמעב אל התא א. כגן:

 27 .הבושח תחא הדוקנ דוע ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .ןכ התא א. סיני:
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 1 םיביצקתה תא ולביק תורחא תוימוקמ תויושרש הזל דוגינב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ךוניחל ונלצא םבועיצ 12 ךותמ מיליון 5 ,החוורו ךוניחל םיעובצ םהו

 3  ,מיליון 7 ,החוורו

 4 ?5,5 וא 5 א. כגן:

 5 רחבת תאזה הלהנההש תרחא הרטמ לכל םהש רתיה דועו 5,2  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  .ןוכנל

 7  ,בגא ךרדו א. כגן:

 8 ,החילס לייא ,ונחתפלש אשונה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  ?ונילא רבוע ףסכה ךיא ,עגר א. כגן:

 10  .יד  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ךשמהב התוא הלענ ונחנאש הלאש םג תאז א. כגן:

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

 13 ?רבוע הז ךיא הנשמ א. סיני:

 14  .ידידי ,םיקוח שי .רורב . כגן:א

 15  ?יקוח אל הנידמהמ הלאכ םימוכס םיריבעמש בשוח התא י. קעטבי:

 16 ,ךרד שי קוח יפל אל םילעופ ונחנאש בשוח התא םא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ?הז תא םיריבעמ ימל ,ןאל הלאכ םימוכס הריבעמ הנידמהש בשוח התא י. קעטבי:

 18 ,א יודעל דוע התאש םירבד הברה שי ,באוי א. כגן:

 19 .עדוי אל תה יודע שהואא .עדוי אל אוהש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .עדוי אל ינאש עטבי:י. ק

 21 .הקיטילופב הנש 20 ירחא א. כגן:

 22  .א יודעל ינאש י. קעטבי:

 23 .א יודעל התא א. כגן:

 24  .בוט רתוי עדוי התאו י. קעטבי:

 25  .טלחהב א. כגן:

 26 .הלאה םימוכסה תא תאבה אל התא י. קעטבי:

 27  .הלאש לואשל הצור ינא ט. דנטס:

 28 .דובכה לכ י. קעטבי:
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 1  .תאבה התא ,אל א. כגן:

 2 ונחנא ?קבאמ דועל הפ םוקמ ןיא םאה .הלאש לואשל ןיידע הצור ינא ט. דנטס:

 3 תושרה ונחנאש ןמזב וב דבלב זוחא 17 הירסיק קראפהמ הפ םילבקמ

 4  ,הלודג יכה

 5  .זוחא 40  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 והשזיא דוע ,קבאמ והשזיא דוע ,ןויסינ והשזיא דועל םוקמ הפ ןיא םאה ט. דנטס:

 7  ,והשמ

 8 תארקל חתפיי הזה קבאמה ,םיקבאמ בבוח התאש הניבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ,םכסהה יפל 2032

 10 ים ביחד()מדבר

 11 ,לכ תא רבד לש ופוסב םיגפוס ונחאנ ט. דנטס:

 12  .ךתוא הניבמ ינא ,לט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ,הלודג יכה תושרה ונחנא ט. דנטס:

 14 .ךתוא הניבמ ינא  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 15 .קבאמ דועל הפ םוקמ שיש יכול להיות לבא ט. דנטס:

 16  .2032 תארקל הז תא חתפנ ונחנאו ךתוא הניבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .ןמז הברה דוע הז 2032 טס:ט. דנ

 18 ,עיבצהל תשקבמ ינא וישכע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ,םינקז היהנ ונחנא ט. דנטס:

 20 ףוס רבכ איבנש ידכ םכסהה תמיתח לע עיבצהל תשקבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ?ענמנ ימ ?דגודה. מי נת ?דעב ימ .ונלש ךוניחה תכרעמל ףסכה תא ףוס

 22  .הדות

 23  .חוכ רשיי ,ינוי :א. סיני

 24 .השלוח לש הדמעמ עיגמ התאש הזל דגנתמ ינא א. כגן:

 25 .דגנתמ התאש עיבצמ התאו ףסכ לבקנש דגנתמ התא םא הייתה הלאשה א. מעודה:

 26  ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27  ,ףסכ לבקנש העניין אל הז ,אל א. כגן:

 28  .העצהה הייתה וז א. מעודה:
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 1  .העצהה הייתה תאז י. קעטבי:

 2 חבתשי .דגנ עיבצמ ןגכ .דעב ימ ,ףסכה תא לבקל םיצור ונחנא העצהה א. מעודה:

 3 .דעל ומש

 4 )מדברים ביחד(

 5  .רבכ תויהל לכי 2018-ב ףסכה א. כגן:

 6 תכלל הצורש ימ .יון הסתייםדה .םייתסה ןוידה ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 תונתיאל ,תאזה תושרה לש תונתיאל תגאוד ינא .ךליש ,םיקבאמל

 8  .הלש תילכלכה

 9  .דדלא תא תפקת תא רבד ותוא לבא א. כגן:

 10 .ינפל הז תא השע אל דחא ףא ,לגרב םיאב אל לקש מיליון 160  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .הוז

 12 תפסונ היצנדקל הזה ףסכה םע רחביהלו הזה ףסכה תא תחקל לכי דדלא א. כגן:

 13  .הזה העניין לע ותוא תפקת תאו

 14 

 15  זרכמ אלל תורשקתה רושיאו (תואטורגו םזג יוניפ) 9102/83 'סמ זרכמ לוטיב .6

 16 םיעיצמ םע ןתמו אשמ לוהינל תיעוצקמ הדעו תכמסהו

 17 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ןיב םכסה לוטיב 6 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 (תואטורגו םזג יוניפ) 38/2019 'סמ זרכמ לוטבי .6 ףיעס .החילס ,ןיבל

 19 משא ומתן לוהינל תיעוצקמ הדעו תכמסהו זרכמ אלל תורשקתה רושיאו

 20 ?היגוסה תא ריבסהל תצק הצור התא ,ןארבו'ג .םיעיצמ םע

 21 האצותל עיגהל ונחלצה אל םיזרכמה תדעוב ,ןכדועמ אלש ימל .הדות .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 22 םינשב םגש עקרכ ןייצל קר בייח ינא וישכע .הכוז העצה תריחב רבדב

 23 םיזרכמ תדעו תטלחה הלבקתה אל םהבש םיזרכמב ,תונורחאה

 24 ונמסרפהזה  זרכמה םג ,תחא םעפמ רתוי ומסרופ הלאה םיזרכמהו

 25 ,הצעומל הז תא ונאבה ,הטלחהל עיגהל ונחלצה אלו זרכמה תא םיימעפ

 26נהל תש תיעוצקמ הדעו יונימ לעו זרכמ אלל תורשקתה לע טילחהל םצעב

 27 .םייעצמ רפסמ םע משא ומתן

 28 תחא םעפ הזה זרכמה תא המסרפ םיזרכמה תדעו הזה הרבמק 
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 1 םוסרפ היה .םיזרכמה תדעו י"ע הרחבנ אלש דבלב תחא העצה הלבקתהו

 2 ,הטעמה ןושלב תועצה לש עפש ולבקתה אל ינשה םוסרפב םגו ףסונ

 3  .ףסה יאנתב ודמעש דבלב תועצה יתש ולבקתה

 4 הזה ףנעה ,הדומצ דואמ הייתה תורחתה םהיניב תורחתה תניחבמ םג 

 5 לש תוח"ודה דחאב םג ,תורתוכב היה םעפ אלש ףנע אוה םכל עודיכ

 6 תוחפל ששחמ ,םיריחמ םואיתמ לבוס הזה ףנעהש ןיוצ הנידמה רקבמ

 7  .לטרק ,םיריחמ םואיתמ

 8 ודמע תורחב 9פחות ל הזה זרכמל רכשנש ץעויה לש תעדה תווח יפל 

 9 תועצה יתש קר ולבקתה םלוא ,העצהה תא שיגהל ולכיו ףסה יאנתב

 10 תדעוב .ףסה יאנתב הדמע אלש תפסונ העצה הייתה .ףסה יאנתב

 11 שאר לש החתפל עיגה הזו 2 לומ 2 ,םילוקשו יה תולוקה םיזרכהמ

 12  .הצעומה

 13 .ענמנ 1-ו 2 ,2  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ץמאל וא לועפל השעמל קוח י"פע תוכמס הל שי הצעומה שאר .ענמנ 1-ו ובראן:’ד ג”עו

 15 שאר יפל הצילממ הדעו איה םיזרכמ תדעו .םיזרכמ תדעו תצלמה

 16 תא ריאשהל וא תרחא העצה הצעומה תבישיל איבהל םצעב וא הצעומה

 17 .לטבתמ זרכמה הצילמה אל הדעוה השעמלש איהש ומכ הצלמהה

 18צב של המועצה מה תא רפשל ןויסינ לש םימעטמ הייתה הצלמהה 

 19 תחרותב תושימג רתוי חיטבהל ינש דצמ ,דחא דצמ םג תירחסמ הניחבמ

 20 תיעוצקמ הדעו ,השעמל אןכ רושיא לבקל ךירצ הזו םיעיצמל תונפל

 21 הצעומה ל"כנמ ,הצעומה תירבזג םה הב םיעצומהש הדעו איה תצלמומ

 22 ,יכונאו

 23 .ע"פש ףגא להנמו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 הנופ הצעומה ונחנא הדעוה תולהנתה תניחבמ ךילהה .ע"פש ףגא להנמו ובראן:’ד ג”עו

 25 הלא קר אקווד ואל ,ףסה יאנתב םידמועש םיילאיצנטופ םיעיצמ לא

 26 הנפנ ,ףסה יאנתב םידמועש 9 שי ,ילאיצנטופ עיצמ לכל אלא ושיגהש

 27 יתורחת ריחמ לבקל הצעומה תא ףתשל הסננ ,ןתמו אשמ םייקנ ,םהילא

 28  .הטלחהה תעצה תאז .האצותב םכתא ןכדענו תמאב
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 1 .ותוא ריכמ אל ינא ?הפ אוה ,ץעויה תא ואיביש יתשקיב ינא ,ץעויה ט. דנטס:

 2 לש ,םייטנוולרה םינוידה לש יתשקיבש םילוקוטורפ ?הפ אל ץעויה

 3  ,הצעומה תוטלחה

 4 .הכול תא ינויל שי .הכול לבקל לוכי התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ,ןורחאה ןוידה לש קר לוקוטורפ שי ?הפ ןיא  ?הפ ךל שי .לומתא יתשקיב ט. דנטס:

 6 ,לש םג יתשקיב

 7 .םיינש שי  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 8  ?הז תא שי .תמדוקה הבישיה לש םילוקוטורפה לכו ץעויה לש תוצלמהה ט. דנטס:

 9  .לבקת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .הטלחהל ,וישכעל הז תא ךירצ ינא ?לבקת הז המ ט. דנטס:

 11 .השקבב ,חק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .יל שי הזה לוקוטורפה ט. דנטס:

 13 .םדוקה הז ,אל  גור, ראש המועצה:י-ריה. פ

 14 )מדברים ביחד(

 15 .סחייתהל הצור ינא י. חכימי:

 16 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 תנווכמה דיה םע היעב יל שי ,ךילהל תודגנתה יל ןיא ,קפס םוש יןא י. חכימי:

 18 יאנת י"ע ,םוקמה ןב ,בושיל םינש 4 תוריש הפ ןתונשקבלן ורידה הש

 19 ידכ הלאה ףסה יאנת תא דירוהל תורחמתהל םיכלוה ונחנא םא זא .ףסה

 20 4 ךשמב הפ תוריש ןתנש ןלבק חטבו חטבו ,ףתתשהל לכוי ןלבק לכש

 21 יאנת תא דירוהל ךירצ ןכל זא ,וישכע הזוחה תא ותיא וכיראהו .םינש

 22 .ןושאר רבד הז .ילש העצהה וזו ,ףתתשהל לכוי דחא לכש ףסה

 23 רסוחב םיבצקותמ ונחנא .הזה םוחתה בוצקת לש היעב הפ שי ,ינש רבד 

 24 השולש תיאשמ לכש תויאשמ 3 ןנכות .זרכמה תליחתמ הז תא רמוא ינאו

 25 5-ל 4 ןיב וישכע דע התשע תיאשמ לכ ץיקבש רבדמ חטשה .םיבוביס

 26  .דחא רבד הז ,םיבוביס

 27 ןכל ,שדוחב ןוט 800-מ רתוי םינפמ ונחנא .ןוט 800-ל לבגוה הז ,ינש רבד 

 28 אוהש ןוט 850 רמוא אוה ראורבפ שדוח לש ןותנה םג .ביצקתב דומענ אל
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 1 זא .רתויב םושגה ,רתויב יפרוחה אוה ,הנשב רתויב רצקה ,רתוי שדוח

 2 רשפא ,שקבמ ינא ביצקתה ינפל לבא .ביצקתה תא תונשל םג ךירצ

 3 ולכוי םלוכש ידכ ףסה יאנת תא דירוהל שקבמ ינא .ביצקת ןוקית תושעל

 4  .ףתתשהל

 5 .השקבב לייא, ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  24.05 ... א. כגן:

 7 .םינדמואה ךותב ויה םה א. סיני:

 8 ירבח לכ ,ועדי םלוכשו ןייצל בושחש המ לבא ןדמואה ךותב םנמא הז י. חכימי:

 9 םידמוע לוכיבכש םיעיצמה ןיב לקש ףלא 500 לש לדבה שי ,הצעומה

 10  ,םיכלוה ונחנא .ביצקת הפ ןתונש רוחבה ןיבל ףסה יאנתב

 11  ,תויגוסל הפ סנכנ התא לבא ,ינוי א. סיני:

 12 ,סנכנ ינא ,500 קורזל י. חכימי:

 13  ,התא המ ,תויגוסל סנכנ התא א. סיני:

 14 .ול ןת א. מעודה:

 15 .הצור התאש המ דיגת ,בוט א. סיני:

 16 .דיגיש א. מעודה:

 17  .הצור התאש המ דיגת א. סיני:

 18  ,םימוכסב םירעפ ויה אל םא י. חכימי:

 19 )מדברים ביחד(

 20  ,םירבח ,םירבח ,םירבח א. כגן:

 21 .העבצהל הז תא יאיבת א. מעודה:

 22 .לקש מיליון 4,5 לע ןויד הז ?העבצהל הז תא יאיבת הז המ ,םירפא עגר א. כגן:

 23 .שנייה םושנת

 24 .זרכמה ינפל םייקתה רבכ הזה ןוידה א. מעודה:

 25  .םייקתה אל ןוידה א. כגן:

 26 ,וישכע םירחוב ךיא לע אוה ןוידה ,לקש ליוןמי 4,5 לע אל אוה ןוידה א. פרץ:

 27 .ןוכנ א. מעודה:

 28 .סחייתהל הצור ינאש םירבד המכ דוע הפ שי לבא ,ירוא אל א. כגן:
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 1  .הדעוה אל הז לבא א. מעודה:

 2  .לקש מיליון 4,5 לע אל אוה ןוידה לבא סחייתת א. פרץ:

 3 ,ירוא ,רמוא ינא םעפ דוע א. כגן:

 4  .ןחלושה לע עגרכ רפסמ ןיא .לקש מיליון 4,5 לע אוה ןוידה רמוא התא א. פרץ:

 5 .רפסמ ןיא

 6 ?רפסמ ןיא א. כגן:

 7 .ןחלושה לע עגרכ רפסמ ןיא א. פרץ:

 8 ?תועצה ןיא א. כגן:

 9 .שדחמ חתפנ הכול הפ עצומש יפכ ךילהל םיכלוה ונחנא םא א. פרץ:

 10 ?עומשל רשפא ,תועצהה המ זא א. כגן:

 11  .שדחמ חתפנ הכול י. קעטבי:

 12 ,יטפשמה ץעויה וישכע ךל ריבסה א. פרץ:

 13 .תויפסכה תועצהה המ ,אל א. כגן:

 14  .שדחמ חתפנ הכול י. קעטבי:

 15 השעא אל ינאו ךביבס לכתסת םגו ןאכ הז תא חתפנ אל ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .םלואב םיאצמנש םיעיצמהמ קלח ינפב הפ םיזרכמה תדעו תא

 17 ,תדעו ישעתש יתשקיב אל ינא א. כגן:

 18 לבקת ,הילדואל שגית .עדימ לכ לבקל יאשר התא ,הצור התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .עדימה לכ תא

 20 לוקוטורפב םירפא הפ רמואש המ רואל הצור ינא ,עגר יל ינת ,רגה ,אל א. כגן:

 21 .רגה ,םירומח םירבד הז ייניעבש

 22 .םירומח םירבד  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ,הבישי הזש ריכזמ ינאו רבעה ןויסינ רואל .רמוא אוהש המ הז .ןכ א. כגן:

 24  ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ,יל השרמ אל תא ,המ א. כגן:

 26 .תוקד 7 דוע ךל שי לבא ,היעב ןיא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .לבא תוערפה ילב .ןיוצמ ,הבבס א. כגן:

 28 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  .ןמז ונל חקית הערפה לכ ,אנא א. כגן:

 2  .ךלש ןמזה ךותמ הז תוערפה ,אל ,אל א. מעודה:

 3 םזג זרכמב הז הרקמ רבעב הרקש רחאלו רבעה ןויסינ רואל א. מעודה: א. כגן:

 4 עיגנש תנמ לע תולודגה תורבחה לכ םע משא ומתן לש בצמל ונעגה

 5 יל שיש תורמל רחא וא הזכ ןלבק םע עניין יל ןיא .דחוימב ךומנ ריחמל

 6 ,ףסה יאנת יבגל תורעה

 7 .ןוכנ א. מעודה:

 8 ,לעופב תויאשמל השקב היהתש ינויגה אל .ריבסת התא ףכית ,ינויגה אל א. כגן:

 9  ,דחא יאנת הז .הזכייה רחאל השיכרל תובייחתהב קפתסהל ןתינ

 10 .ףיכ הזיא .יתרמא ינאש המ קר אירקמ התאש חמש ינא א. מעודה:

 11  .בוט עמוש םג התא וישכע א. כגן:

 12  .יתרמא המ עדוי ינא ,עומשל ךירצ אל ינא א. מעודה:

 13  .םייסל ול ןת י. קעטבי:

 14  .ךתוא בוזעת ?הז תא דיגהל םיפוצל ,הצור התא המ א. מעודה:

 15 חינמ ינאש תופסונ םירע םע ןויסינ יבגל םג .הז לש ןמזה תא תיקחי ,רגה א. כגן:

 16 ינאש לכמ רומח לבא .ףס יאנת ינש רמולכ ,היעב יל שי ינש ףס יאנת הזש

 17  .ףסונ זרכמ שקבמ ינא ןכ לעו לטרק הפ האור

 18 ,רומח ייניעב הזו הלאה םימכסהב ובתכנ תמאב םאה תעדל הצור ינא 

 19  ,ירעצל ןאכ אצמנ אלש ץעוי י"ע ובתכנש םימכסה

 20 ,רושק המ א. פרץ:

 21 םא .םייפכ ןויקינ םע הצעומ ונחנא ,קניד תאייחב ונ ,עגר יל ןת ,ירוא א. כגן:

 22 םירחא וא הלאכ םיעיצמ םיליבגמ שארמ יאנת םהב שיש םיזרכמ ובתכנ

 23 ,םדא ןבה רחמ לוכי .יקוח אל זרכמ הז

 24  ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .עגר יל ונת א. כגן:

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

 27 )מדברים ביחד(

 28  .ךריצש הפיאל ךל ?יקוח אל .םייניב תאריק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 ,אל דוע ינא א. כגן:

 2 .יקוח אל ןפואב םילעופ ונחנאש הזה ןחלושה לע דיגת אל התא  ה:יגור, ראש המועצ-ה. פרי

 3 .רהזית

 4 ,יתלאש ינא א. כגן:

 5 .רהזית  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ,יתלאש א. כגן:

 7  .רהזית  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  ,ילע יעיבצת לא ן:א. כג

 9 .יקעצת לא קהל:

 10  ,ילע יניירבתת לאו ילע יעיבצת לא א. כגן:

 11 .הרטשמה תא יאבת קהל:

 12 ץעוי מרתי, שאלתי האםאי נא .עבצאה םע ילע יניירבתת לא ,םירבח א. כגן:

 13 ,ףלא 100 יל המדנ ,רכשנ אוהש המכ וא םילקש ףלא 100-ב רכשנש םזגה

 14 תשגל ולכויש םירחמתמ שארמ םיליבגמש ףס יאנת ועבקנ םאה

 15 םע ימצע תא אוצמל יושע רחמ ינא הזה רבדהמ האצותכו תורחמתהל

 16. תרחא העצהמ לקש מיליון יצחב העניין ךרוצל ההובג רתוי הברה העצה

 17  .לאשוי נאשה לאשה תאז ,תעדלה צרוי נאש המה ז

 18  .וישכע תורחמתה שי הז ללגב א. מעודה:

 19  .תורחמתהה םע היעב ןיא .ףסה יאנת תדרוה םע לבא י. חכימי:

 20 דוע דיגהל הצור התא .יד .תורעה אל תשקבמ ינא ,םירפא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  ?והשמ

 22  .יתוא טטיצ אוה ,אל א. מעודה:

 23  .הבושת יתלביק אל א. כגן:

 24 ,ונחנאש עבתיש טפשמ תיבל ךליש זא .טטיצ ,טטיצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .הבושת יתלביק אל א. כגן:

 26  .הבושת תלביק אלש םושרת .השקבב לט .תיקוח אל םילעופ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 מר את זה.וא לוקוטורפה .יתמשר א. כגן:

 28 ומכ העצהה לע עיבצהל תשקבמ ינא .יפוי ?ךישמהל פשרא  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי
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 1 'סמ זרכמ תא םילטבמ םצעב ונחנא .יטפשמה ץעויה התוא חסינש

 2 ומכ ,תיעוצקמ הדעו תכמסהו זרכמ אלל תורשקתה רושיא ,38/2019

 3משא  לוהינל ,ע"פש ףגא להנמ ,יטפשמ ץעוי ,תירבזג ,ל"כנמ ונרמאש

 4 רחבנ ימ ןוכדעה תא ונל ואיבי .ויהש יפכ זרכמה יאנתל םאתהב ומתן

 5 ?דעב ימ .רמגנ הזבו

 6  ?ואיבי ןאל ?האילמל ואיבי דובר:

 7  .הצעומה תאילמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 )מדברים ביחד(

 9  .דגנ 3 ?דגנ ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .ינויגה אל הז ,ה'רבח דובר:

 11  .רופיסה רמגנ .יתוכמס תאזהחוק,  הז .ינויגה אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 הצעומה שאר רשאתו ,םיעיצמה תא ןחבת תיעוצקמה הדעוהש צעה היאהה ובראן:’ד ג”עו

 13  .הצעומה תאילמו

 14 )מדברים ביחד(

 15  .ריהבהל הצור ינא ובראן:’ד ג”עו

 16 .רבדל ןארבו'גל ונת א. סיני:

 17משא  להנל הצעומה י"ע ךמסות תיעוצקמה הדעוה .ריהבהל הצור ינא ובראן:’ד ג”עו

 18 ,היהתש הבישיב היהי ןוכדעה .הכוזב רוחבלו ומתן

 19  .הככ קוידב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 )מדברים ביחד(

 21  .ונרמגו ילש תוכמסה תאז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 

 23  ןוכדע – תושרה תודעו בכרה .7

 24 תדעו .הצעומה תלהנהו תושרה תודעו בכרה תעצה ,7 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ,הלהנה

 26 )מדברים ביחד(

 27 .7 ףיעס .רוביד תוכז םכל ןיאו ןוידה תא תלהנמ ינא ,יד םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 )מדברים ביחד(
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 1  .הקספה תוקד שמח ,יםרבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 (הקספה)

 3 הדעו ,םכינפל הלהנה תדעו .תושרה תודעו בכרה תעצה ,7 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ךוניח םורופ ,בכרהה לכ תומילא רוגימל הדעו ,םכינפל הביבסה תוכיאל

 5  .יישובי

 6  .תכלל םילוכי ונחנא ?דבל תויהל הצור תא דובר:

 7  .ןוידב הכישממ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ונחנא ,הכירצ אל תא .תכלל םילוכי ונחנא דבל תויהל הצור תא םא ,אל דובר:

 9  .היעב םוש ןיא .ךלנ

 10 .7 'סמ ףיעס  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 11  ?םלוכל ארקא ינאש תוכחל הלוכי תא דובר:

 12 .הכישממ ינא .תכלל םילוכי םה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?תכלל םילוכי ונחנא דובר:

 14  .תוקד שמח ונרמא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 םילוכי ונחנא הז המ .הככ ותוא תלהנמ תאש ללגב בושיה הארנ הככ דובר:

 16  .םלוכל ארקנש עגר יכחת ?תכלל

 17  .ועיגת ,תוקד שמח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .רדסב דובר:

 19 ,השועו תבקוע תאש תונותיעב האור ינא ?ונירחא םג יבקעת ילוא י. חכימי:

 20 באוי ,סומכ דוד ,בקעי ,יבא ,ירוא ,דעיבא ,רגה :הלהנה תדעו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .רוצנמ הימחנ ,יבצ ןב היח ,הדועמ םירפא ,יבטעק

 22 היח ,רבח לייא ,רבח הימחנ .ר"וי ,יניס דעיבא :הביבס תוכיאל הדעו 

 23  .דוהאו רומ ,הרבח

 24 ,ינוי ,סומכ דוד .הדעו רבח באוי .ר"וי ,ץרפ ירוא :תומילא רוגימל הדעו 

 25 .םכינפל הפ רתיה לכו לט

 26 .יתעמש אל ,החילס רגה ?הביבס תוכיא תדעו יבגל תרמא המ דובר:

 27 ,רבח סומכ .ימוקמ אלממ באוי .ר"וי ינא :יישובי ךוניח םורופ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .ןבומכ הנליא .הרבח היח
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 1 .ימוקמ תא אלמי דעיבא ,המש תאצמנ ינא :הביבס תוכיאל םירע דוגיאו 

 2 תונמל שקבמ ניאו .ימוקמ תא אלקה ימקב צדעי ירנירטו םירע דוגיא

 3 םירגתא הברה ונל שי .תויגולונכט קית קיזחמכ ץרפ ירוא תא םג םויה

 4 היהתש ןיע םג ,תובורקה םינשב תויגולונכטל רושקש המ לכב

 5 ימ .האלה ןכו המכח ריעל המדיק ,האלה ןכו ר"מנמה לע תולכתסהב

 6 ?דגנ ימ ?דעב

 7 )מדברים ביחד(

 8  ?דגנ ימ .ןויד ןיא ?דגנ ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ?ןיבנש ידכ הז תא אורקל רשפא א. כגן:

 10  ?ןיבנש ידכ הז המ ,שארמ הז תא םתלביק א. סיני:

 11  ,עירפהל םתאב םא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 )מדברים ביחד(

 13 דעב אמגודל ינא ?יטרהליך הדמוקתה תא הניבמ אל תא ,םעפ דוע ,רגה א. כגן:

 14 הז דגנ ינאו היגולונכט קית קיזחמ היהי ךירעמ ינאש ץרפ ירואש הז

 15  .הביבסה תוכיא תדעומ יתוא וריבעיש

 16  .השקבב הז תא ימשרת ,יוניל .הז תא ונמשר ,רומג רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 וריבעיש הז דגנ ינא ,רעטצמ ,דיקפתה תא יתבהא .רדסב הכול ,דעיבא א. כגן:

 18  .הזל דגנתהל יתוכז ,הדעוה ר"וימ יתוא

 19 .הז תא ונמשר זא  יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 20  .הלהנה רבח לש דיקפת הז לבא י. קעטבי:

 21 םעפ ,רגה ,וליאכ בצמה הז ,היציזופוא תרבח תייה תא ,היציזופוא ךל שי א. כגן:

 22 תא ריבעהלו עירפהל אל הז ,היציזופואה םע דדומתהל הכירצ תא שדוחב

 23 .הז

 24  .ינומכ היציזופוא תייהש יאוולה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .רדסב .יקוא לבא ,הלודג החלצה הזכ יל רוכז אל א. כגן:

 26 )מדברים ביחד(

 27  ?והשמ דיגהל רשפא י. חכימי:

 28 .תומש תדעו לוקוטורפ רושיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  .דגנ אלו דעב אל ונעבצה אל ונחנא א. כגן:

 2 םיבקעמ יאשונ לע הרטשמב הנולת שיש ןוויכמ ילוא .החילס ,החילס י. חכימי:

 3 ,םידבוע ירחא

 4 .וישכע אשונ אל הז א. מעודה:

 5 תוגהנתהה רשפ המ עומשל םיצור ונחנאו תרושקתב הז לבא אשונ אל הז י. חכימי:

 6  ,תאזה

 7  .עגרכ אל לבא רדוסמ עמשת ,הנפת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .ךייחב ינוי ,םויה רדס לע אל הז לבא א. פרץ:

 9 ?םויה רדס לע אל הז המ י. חכימי:

 10  .יד ירוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ,רבד הז י. חכימי:

 12 .רבד לכ סקרק תושעל רשפא יא א. פרץ:

 13 ינימ לכ םהל םישלו םישנא ירחא בוקעלו תושעל הז סקרק .סקרק אל הז י. חכימי:

 14  .םהלש םישדחה םיבכרה ךותב םירבד

 15  .דיגת הרואכל א. כגן:

 16 םישאמ התא ,לוקוטורפל הצור ינא ?הזב יתוא םישאמ התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ?הזב יתוא

 18 .הרואכל .הרואכל י. חכימי:

 19  .יתעמש ,הבבס ?הרואכל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 

 21  החדנ) 91.11.81 םוימ םיירוביצ תומוקמל החצנהו תומש תדעו לוקוטורפ רושיא .8

 22 (תמדוק האילממ

 23 .8 ףיעס ,הימחנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  ?ותוא להנל רשפא ?ןוידל ןכ ,לוקוטורפל ןכיון הקודם דה לבא ,ירוא א. כגן:

 25 ,החצנהו תומש תדעו לוקוטורפ רושיא 8 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26  ?המ זא ,תאצי זא .תוניצרב ,המ א. כגן:

 27 .םיירוביצ תומוקמל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 יכול להיות ?שקבמ ינא המ .הכול הז ?ךירצש ומכ ותוא אירקהל רשפא א. כגן:
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 1 ךירצ לבא .רדסב הכול ,דגנתהל המ םש ןיאש יותיכול לה .דגנתנ אלש

 2  ,תביהמ רבכ הכול תא תושעל רשפא זא .הז תא ןיבהלו הז תא אירקהל

 3 ?ארוק התא ,הימחנ א. מעודה:

 4 )מדברים ביחד(

 5 ,םוימ לוקוטורפב 6-ו 5 ,4 ,1 ףיעס .השקבחמיה בנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ,רגה ,רגה א. כגן:

 7  .18.11.19 םוימ .ךתוא יתעמש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 י"פע תבייח תא הביבס תוכיא בוועדת 7 ףיעסב .יתוא תעמש אל תא ,אל א. כגן:

 9  .םיקורי םינוגרא יגיצנ המשל סינכהל קוח

 10 ,תיבכוכל בלתשים  .םיקוריה םיגיצהנ בכרהב יתעגנ אל  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 11   .המידק הצר תא יכ בישקהל חילצמ אל ינא ,אל א. כגן:

 12 .םושר ,בישקהל ךירצ אל .םושר הז לבא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 .םולכ הפ םושר אל א. כגן:

 14 םויבכ רמשיי םייעוצקמ םיפוג לש םיגיצנו רוביצ יגיצנ .םושר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  .השקבב הימחנ .12.12.18 הטלחהה

 16 )מדברים ביחד(

 17 ,תמדוקה מהוועדה ונחקל תומש תדעו לש םינוירטירקה ,הככ זא נ. מנצור:

 18 היה ןגכ לייא ,הצער מובח סומכ דודו ינא ונבשי .תומדוקה תויצנדקב

 19  ,ועדהבו

 20 .ןיידע הצעומ שאר ןגסכ א. כגן:

 21 ,ףרצנ ונחנאו ןינקעו הדוהי ,דדוע ןבואר ,רומיס ןועדג ,םירבח רפסמ דועו נ. מנצור:

 22 םינבל די תיב ר"יו ,זוערב באויש לוקוטורפל הז תא ףיסוהל רשפא

 23 .ל"וחב היה אוה יכ היה אל ןטסק ינד .תושמ לוועדת ףרטצי

 24 הזה תא יל שי ,שממ ,שגינ ונחנא זאו םתוא אירקא ינא םינוירטירקה זא 

 25 :הככ זא .הפ לעב םכל אירקא ינאש םוקמב ןייעל ולכותש

 26 םינבמ ,רפס יתב ,םינג ,תורכיכ ,תובוחר החצנהל תומש תדעו .1 

 27  .םיירוביצ

 28  .דרפנב ןודית השקב לכ .2 
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 1 .הליהקה ןעמל ומרת רשא רוביצ ישנא תחצנהל תורשפא היהת .3 

 2 ףיסוהל שיש תרמאו הלהנה תבישיב תנקית התאש אשונה הפ ,דעיבא .4 

 3 המ תא הארת התא 9 ףיעסב הארת התא .9-ב הזל ונסחייתה ונחנא זא

 4   .ףיסוהל דוע רשפא ףיסוהל הצרת םא לבא ,תיצרש

 5 סדנהמ ,הדעוה ןיב םואיתב ועבקיי החצנה ירתא ןונכתו בוציע .5 

 6 .םימרותהו הצעומה

 7 .הבשומה ןעמל םשפנ ופריח רשא םישנא תחצנהל תורשפא היהת .6 

 8 םיחטשב םיבשות לש אלמ וא ימון חלקימב החצנה תורשפא היהת .7 

 9 .שארמ הצעומהו םימזיה םע םואיתב השעית החצנה כל .םימייק

 10  ,חיצנהל ורחבי רשא תוחפשמ .9 

 11  .הארת הלעמל 8 .םייק החצנה רתאב ישיא וא היסטורי םש 8 א. כגן:

 12 תאז תושעל ולכוי רטפנ רשא ןריקי תא חיצנהל ורחבי רשא תוחפשמ .9 נ. מנצור:

 13 דעיבא ד"וע לש ותעצה וז .רוביצל החותפ תיתליהק תוליעפ לש ךרדב

 14  .היה אל הז יכ בוועדה הז תא ונסנכהו יניס

 15 הדיחא ךרדב השעית םוקימ וא תורככ ,םינבמ יבג לע החצנה .10 

 16  .דיחא בותיכב הדעוה י"ע עבקיתש

 17 ,הניגנ ילכ ,םיחמצ תומש לע וארקי רוכרכ הנח סדרפב תובוחרה לכ .11 

 18 .ורבעש םינשב בוועדות ושענש תוטלחהה יפל לארשי ץראב תוערואמ

 19 ישאר ,םיירוטסיה םיישיא תומש סינכנ ןכש ונרמא אל ,הימחנ עגר כגן:א. 

 20  ?והכול תולשממ

 21  .דירוהל דימת רשפאו ףיסוהל דימת רשפא .הז תא ונדרוהש בשוח ינא נ. מנצור:

 22 .םייח ילעב ,םיצע ,םיחרפ תומש לע וארקיי בושיב םידליה ינג לכ .12 

 23 .םידלי ירופיס תומש לע וארקיי בושיב םיעושעשה ינג לכל .13 

 24 םאתהב םידחוימ םירקמב םינוירטירקב יונישל תורשפא היהת .14 

 25 .הדעוה תטלחהל

 26 הברה רמולכ .םינש שמח םות ינפל אל ונודי החצנהל תושקבב ןויד .15 

 27 .הפל ועיגה תושקבה לכ אל לבא תושקב הברה שי ,הז תא יתיאר םימעפ

 28 העיסל בוט ירבח ,ותשא השקיב ןולחכ סומע ל"ז ונרבח ,אמגוד םכל ןתא
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 1  ,אל זאם ינש שמח ורבע אל לבא ,םינשמ

 2 ?הלאה םינש שמחה תא ךירצ המל י. חכימי:

 3 ,ןמז קספ והשזיא ךירצ יכ א. סיני:

 4  .ןמזמ םייקש ןוירטירק הז א. מעודה:

 5 ול אוצמל רשפא ןכ ינפל הצורש ימ תיתליהקה תוליעפה לש ףיעסב םג א. סיני:

 6 ,תא

 7 לע םיאשונ זא ,הברהו וניחד הברה תמאבו ,רדסה לע ולעש םיאשונ זא נ. מנצור:

 8  :םויה רדס

 9 רמוח ףרצל החפשמהמ תשקבמ הדעוה .ןהכ דוד תחצנה הז דחא אשונ 

 10 (עקרב םירבדמ) היה ןמז המכ ,תירוביצה ותמורתו ולעופ לע דועית

 11  .האבה לוועדה

 12 הפל הז תא ונאבהו נודש ירחא ,םינותנה תא היה אל ונדשכ לוועדה בגא 

 13 זא ,הכולשתה את עו םינושארה תיבל הכלה איהו הכול תא הנתנ איה

 14 תא רשאנ ונחנאש בשוח ינא םירקמה בורבו ןודת הדעוה האבה בוועדה

 15 .הז

 16 רש ,תסנכ רבחכ ןהיכ ןודנה ,ירזינב בקעי ש"ע ארקייש בוחר תחצנה 

 17 ולעופ לכ לע לוועדה הנפוהש בתכמב חסונש יפכ לארשי תלשממב

 18 ,םידיחי םינב ינש דביא חונמהש וגצוהש תוביסנה רואלו ירוביצה

 19 בשות אוהש ריכזנ קר .ותחצנה תא דחא הפ רשאל הדעוה הטילחה

 20 י"פע תאזו ותחצנה תא .הלשממב רשו הצעומ רבח היהו ורוקמב םוקמה

 21וסיף שיש ה ןינקעו הדוהי .בושיב תומש תחצנהל םינוירטירקל 15 ףיעס

 22 ,רכיכה םוקימ תא קודבל

 23 .רכיכ אל ?הרק המ ?רכיכ םינתונ םתאש רמא ימ א. מעודה:

 24  .םיאנומשחה בחרמב ךרד וניה בוחר נ. מנצור:

 25  .הטילחה הדעוה הככ יכ א. כגן:

 26 ץכיכר הסמוכה לכיוון קיבוהש דחא הפ טלחוה ,לאירא ריאמ 3 אושנ נ. מנצור:

 27 .הה אחד היפ הזשמו.  לע ארקית תורמשמ

 28 (םייפכ תואיחמ)
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 1 תשקבמ הדעוה ,הינפצ ןרע םש לע הטרדנא ונרמא ,לספ אל ,לספ נ. מנצור:

 2 סדנהמל ריבעהלו תשקובמה הטרדנאה יבגל םינותנ גיצמהמשפחה לה

 3 סחייתה סדנהמה .הדעוה סדנהמ לש ורושיא תא לבקלו רושיאל הדעוה

 4 סדנהמ לש ותעד תווח רחאל ןודתו בושת הדעוה .ורושיא תא ןתנו הזל

 5 םירשאמ ונחנא ורושאי תא ןתנ סדנהמהש רחאלש בשוח ינא .הצעומה

 6 .הפ םג םיאצמנ הדעוה ירבח בור אליממ יכ ,הפ םג הז תא

 7  .םוקימ רמוא אל התא לבא א. מעודה:

 8 הלעופ תא רשאל הצילממ הדעוה ,הברע הרש לש אשונ .5 .םייק רבכ ןגה נ. מנצור:

 9 .לכואה רדחל ךומסב השרומ רפס תיב םחתמב ל"ז הברע הרש לש

 10 ןובשח לע הכול הזש ריכזהל שי .הלעופ דועית תא חסנת החפשמה

 11  .תויולעה לש אשונב תפתתשמ אל הצעומה ,החפשמה

 12 תרשאמ הדעוה ,תוברתו הרבח חופיטו הדוגא אישנ ,םולש ןב הידבוע .6 

 13 ,תישיא יתרמא יכ הז לע ונרבידש רכיכב היהי אל הז בגא .רכיכב חיצנהל

 14 אוהש הנעט ול שי אוהש יול השמ ךל יתרמא ,רגה ,תרכוז תא ,ונילא הנפ

 15 ינפל רטפנש יול המלש םשב רוחב לע תמדוקה היצנדקב בתכמ איבה

 16 םולש ןב הידבועל רכיכ אצמייל כ םדוק ונרמא זא ,רכיכה לומ המחלמה

 17 י"ע השעיי החצנהה עוצבי .יזבש תנוכש דיל ,השרומ דיל רכיכב אל לבא

 18  .והז .תוברת םלוא חופיט

 19 הנעט הלוע .תומש תבוועד הז תא הלעא ינאש וא תחא השקב יל שי א. כגן:

 20  .תוחצנומש םישנ קיפסמ הפ ןיא םצעבש

 21 .םתעבק םתא הז לבא י. קעטבי:

 22 .תוחפ תותמהן  ח. בן צבי:

 23  ,ארוקש אז מה א. כגן:

 24 .הברע הרש הנה א. מעודה:

 25 ןפואב תומש םישגומ לוועדה .בוועדה יתייה ,יתיאר ,עדוי ינא ,ערג א. כגן:

 26 הדוקנה תא םוזינ ונחנאש םוקמ שיש תויהל לוכיש םוקמ שי זא ,ינורקע

 27  .תאזה

 28 )מדברים ביחד(
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 1 דצה ונרמא סדנהמה ,גצימה לש הנקתהה לש ךילהה ךלוה ךיא .הלאש י. חכימי:

 2  .ינכטה

 3  ?ןלוג לש א. סיני:

 4 .הינפצ ןלוג לש נ. מנצור:

 5  .ןגה ךותל תוליעפמ אציש טובור תנתונ הרטשמה י. חכימי:

 6  .הדות ?דחא הפ ?דעב םלוכ .בוט .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 

 8  תרעה םושיר י"ע (ש.ג.ר תתומע) שישקל םוי זכרמל עויס דובעש םושיר רושיא .9

 9 ח"שא 054 לש ךסב הכימת תלבק רובע תועיבתה תדיעו תבוטל אתנכשמ םושיר

 10 .ןארבו'ג .שישקל םוי זכרמל עויס דובעש םושיר רושיא ,9 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ץילמהל ונטלחה תואצקה בוועדת ונחנא .הרצקב הז תא גיצא ינא ובראן:’ד ג”עו

 12 התומעה .הנבמ תמקהל ןיעקרקמ תקלח לש האצקה םתרשיאו םכינפל

 13 ₪ ףלא 450 ךס לע השעמל קנעמל השקב השיגה האצקהה תא הלביקש

 14 .הינמרג דגנ תועיבתה תדיעו לא

 15 יאנתה םצעבו םיאנתה דחא .קנעמה תא הרשיא תועיבתה תדיעו 

 16 תמקהל םיפסכה םצעב וחקלנ ומשלש קנעמה לש דועיהש אוה יתוהמה

 17 הנש 18 ךשמב שומישה תחטבה ךרוצל .םינש 18 ךשמל רמשי הנבמה

 18 חיטביש ןיעקרקמה לע דובעש םושרל קנעמה ןתמל יאנתכ הדיעוב ושקיב

 19  .וזה הרטמב שומישה תא

 20 תא תרשפאמש הטלחה הצעומב לבקל םיכירצ ונחנאש הרטמה םצעב וז 

 21 תרזחה תחטבהל דובעש אל הז םצעב .ןיעקרקמה לע דובעשה םושיר

 22  .הרומת התואב שומיש תחטבה ךרוצל דובעש אלא האוולה

 23 לומ םג הזוחב הז תא הצקהש ימש הצעומכ ונחנאש ףיסומ קר ינא וישכע 

 24 י"ע לטובי הזוחה השעמל ,הזה שומישה תא ונחטבה ונחנא התומעה

 25 ןבומב אשונה לע םג הטילש ונל שי רמולכ .הנתשי שומישהו םא הצעומה

 26 רפות האצקהה לש הרטמה םאו ןיעקרקמה לש םילעבה ונחנאש הז

 27  .רמשית הרטמהש חיטבהלו הז דגנ טוקנל םילוכי ונחנא

 28 ?תאלוש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 ?םש םישוע המ ?םש שימה  דובר:

 2 ,הז ובראן:’ד ג”עו

 3 ,םוקישל יאופרה זכרמל המלשה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ?אל ,רגוגיל המבל וא שפנ ישושתל ובראן:’ד ג”עו

 5  .הדות ?דעב םלוכ .הנבמה םלשומ טעמכ רבכ .םימשנומל ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 

 7 ('ב 5 הקלח 37001 שוגב םירוגמו רחסמ בלושמ הנבמ) 0010470-803 'סמ תינכות .01

 8 תינכות יפל (51 ח"ח) חרזממ תינכותב לבוגה פ"צשה תללכהל םילעבכ הצעומה רושיא -

 9  (0010470-803) השדחה תינכותה לש לוחכה וקה תרגסמב 872/ש

 10 .308-0740100 'סמ תיוכנתב תימוקמה דהבווע ונד .10 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 הצעומה תאילמ תשרדנ .תרוכזתל לוקוטורפה םכל ףרוצ ,הטלחה ונלביק

 12 ?תולאש שי .תינכותה תדקפה לע םילעבכ עיבצהל

 13 ?םידסיימה 'חרב הז ,עגר ט. דנטס:

 14 .םידסיימה ,ןכ ,ןכ א. רפפורט:

 15 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 תא םיפרצמ ונחנא לכה ךסבש ןיבמ ינא ,םידסיימה 'חר לכ םדוק ט. דנטס:

 17 ?פ"צשה חותיפ תולע המ .פ"צשה

 18 .טוריפ לש הזכ קמועל ונסנכנ אל דוע א. רפפורט:

 19  .ע"בתכ וישכע םינד ונחנא  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 20גללה בש תאזה ע"בתה לש ןויערה לכ ירה ,תא סינכהל םיצור ונחנא ,אל ט. דנטס:

 21 םש ונישע םצעבש ןיבמ ינא לבא ןורחאה ןוידב יתייה אל ,םצאנחנו בע

 22 הז םזי תלטמ םצעבו םעייקרק תת םינוינח ינש שיש גללב המוק תפסות

 23 ?תמא .פ"צשה תא חתפל

 24 .הנווכה תאז פורט:א. רפ

 25 פ"צשה תא םיסינכמ ונחנא םילעבכ םיכשומ ונחנא הז ללגב .הנוהכו תאז ט. דנטס:

 26 האילמה לש הטלחהה תאזו ,ונחנאש תנמ לע לוחכה וקה ךותל

 27 .תאזה םזיה תלטמ תא לבקל לכונ ונחנאש תנמ לע עגרכ תשקבתמש

 28 לש תולעהו לדוג לכ םדוק המש פ"צשה תרמוא תאז לואשל יתיצר וישכע 
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 1 םש ייס הזיא ונל שי ונחנא ?חותיפ לש גוס הזיא ,הזה רבדה לש חותיפה

 2  ?הללצה המש םישוע ?אשד תושעל םילוכי ונחנא ,השירדב

 3  .ע"בתב ונחנא ,טרופמ ןונכתב אל ונחנא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 4 .טקיורפה ירייד תא קר שמשי פ"צשהש ונלש ששחה ,פ"צשה םא הלאשה א. כגן:

 5 ,םיצור אל ונחנא

 6 .חותפ ירוביצ חטש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ,םש םישרוד ונחנא פ"צש לש חותיפ תמר הזיא לאוש ינא זא א. כגן:

 8 בלשב אל דוע ונחנא ,עגרכ הז לע ךל תונעל רשפא םא תעדוי אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .עקרק ידועיי יע"בת בלשב ונחנא .טרופמ ןונכת

 10 ,יבגל עבצא ללכ הזיא ונל שי א. כגן:

 11  .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .המוק דוע המש ונתנ ,םינתונ וליאכ ונחנא זא  ?המ זא א. כגן:

 13  ?ונתנ הז המ ?ונ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 המש שי ליגר בצמב .רגה ,המוק תפסות ול הרשיא הדעוה ,המש ונרשפא א. כגן:

 15 ,תומוק 5

 16  .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ת אומרתזא .המוק דוע לש השנייה הפולחב ,לש תפסות הרשיא הדעוה א. כגן:

 18 חותיפ םש ונל תתל בייחתה םדא ןבה הזה רבדה דגנכ וא הזמ האצותכ

 19 לש גוס הזיאב ,הזה חותיפה לש תולעה המ תעדל יתיצר ינא .פ"צש לש

 20 המש יל שיש עדוי ינא םאו פ"צש לבקמ רבכ ינא םא ,ונממ שרוד ינא המ

 21 חטש ת אומרתזא ,םיחקולש קורי חטש ,רוביצה תבוטל אוהש והשמ

 22 ,םולכ וב השענ אלש

 SORRY. 23 .תאזה הלאשה לע ךל תונעל עגרכ ךרד ןיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ?פ"צש לש חותיפ הלוע המכ ונל ךירעהל לוכיש והשימ ןיא ,המ א. כגן:

 25 ,לבא םיחנמ םיווק םהשזיא תתל לוכי ינא ,אל א. רפפורט:

 26  .דואמ בחר דענמ שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ,לאוש ינאש המ הז א. כגן:

 28  .סופמילוא יכול להיות הזו אשד יכול להיות הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 ,תאזה תומימעה תא ריאשהל אל ליבשב זא א. כגן:

 2 .ףלא 500-ל ףלא 50 ןיב הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 לש גוס הז ירה ,תומימעב הז תא ריאשהל אל ליבשב ייןהענ קוידב הז א. כגן:

 4 ,ילש ףסה יאנת המ ,שרוד ינא המ תעדל הצור ינא ,משא ומתן הזל ארקנ

 5  .ילש םומינימה יאנת המ

 6 .ךכ רחא רתיהל אובי הז :הקדצ

 7 לכוא ינאש ,הזכ רבד לש הכרעה ודומ וסורג רתוי וא תוחפ יל ןת ,הירא כגן: א.

 8  .הז תא שורדל

 9  ,ליחתא ינא רט:א. רפפו

 10  ,ונרביד ונחנא לבא ,ןכ :הקדצ

 11 ,ףצר אוה פ"צשה תינונכת א. רפפורט:

 12 .טושפ ןוידב יתייה אל א. כגן:

 13ולא  והשמ הזיא לע טילחנ ,דחיב השענ וא ונתעידיל אבוי הזש ונרביד ,אל :הקדצ

 14  .והזו אשד נחליט

 15  .חותיפ תינכות שיגי אוה ,יוניב תינכות שיגי אוה .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 לע הפ רתוומ ינא וליאכ ,בייחתמ ינא םויה םא ,שארמ לבא לוכי ינא  א. כגן:

 17 ,הכול ךסב פ"צש

 18  .דדחל הצור ינא .פ"צש לע רותיו הפ ןיא ,אל ,אל ,אל ,אל ,אל א. רפפורט:

 19  .פ"צש לע רתוומ אל התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .תינכות ךותב פ"צש סינכמ ינא ,יאדווב א. כגן:

 21 אל 8 וא 7 2/ש-ו 18/ש תינכותמ קלח אוה הזה פ"צשה .דדחל הצרו ינא א. רפפורט:

 22 'חר דע עיגמו םירוענ בוחרמ ליחתמש ,278 ,עגרכ הלש רפסמה תא רכוז

 23 רבעמכ ראשיי אוה .פ"צש םגו רוביצ ינבמ םג לש טוריפ הפ שי .הזוחא

 24 קר הזש תנעטש המ הרואכל ,לוכיבכ הלבגה אלל ירוביצ ללכ שומישל

 25  .םוקמה יריידל

 26 ?הזוחאל עיגמ אוה א. כגן:

 27  ,ספ אוהש הזה ספה א. רפפורט:

 28 .םידסיימה 'חרל ליבקמה א. כגן:
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 1 רוביצ ינבמ שי ולש ימורדה קלחב יכ ברועמ אוה לבא ,עיגמ אוה ,ןוכנ א. רפפורט:

 2 חטש לש ףיצר דחא ספכ לבא .רוביצ ינבמ שי ולש ינופצה קלחב םגו

 3 הסיפתה ןכלו ךרואה לכל אוה רוביצ ינבמ םגו פ"צש םג אוהש ירוביצ

 4 ,רוביצל ףיצר רבעמ שיש איה

 5 .לעופב םויה םייק אל אוהש א. כגן:

 6 .םויה םייק אל אוהש א. רפפורט:

 7  .יקוא .םויה םייק אל א. כגן:

 8 תוהשל בחרמכ ותוא חתפל איה הנווכה הזה פ"צשה לש חותיפה וישכע א. רפפורט:

 9 ,חותיפה תמר המ עגרכ הבושת ךל תתל עדוי אל ינא .רוזאה ללכל יאנפלו

 10 בוליש היהי הז ,תויביסנטניא לש גוס היהי הז ,יביסנטסקא היהי אל הז

 11 לבא .היחמצ ,םיצע ,תוללצה ,םיקחשמ ינקתמ לש גוס ,ץוח תייהש לש

 12 .םש אל ונחנא עגרכ

 13 הז ינממ בוט רתויו ינומכ קוידב הזל עדומ התא .םישרפה קר הז ,יתנבה א. כגן:

 14 ,אשד ןיב תרמוא תאז םילודג םישרפה

 15  .אשדל הנווכה ןיא ,אל הזש רורב א. רפפורט:

 16 .םושר היהיש הצור קר ינא .רורב הכול זא רורב הכול םא א. כגן:

 17 תפסונ הקלח שי .הלפנ הנוקל ,הפ שי ,דחא רבד דדחל הצור ינא קר א. רפפורט:

 18 פ"צש יצח קר השענ אלש ,הלוכ איהו הדומצ איה ,פ"צשהמ קלח איהש

 19 15 הקלחמ קלח תא םג לולכל איה הטלחהה רמולכ .377 איה הקלחהו

 20 .377 םגו פ"צש ודועיי אוהש

 21 ?תודגנתה שי והשימל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 תחפי אל הזש הטלחהה תלתוך הצע סינכהל רשפא .שנייה קר ,עגר א. כגן:

 23 ?לקש מיליוןל חצי ש םיוסמ םומיניממ

 24 .אל  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 25  ?המל א. כגן:

 26 אל דוע ינאש והשמ לע משא ומתן הזיאב אל ונחנא יכ .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .ותוא תופצל תעדוי

 28  ,במשא ומתן אל חטב ךתיא ינא א. כגן:
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 1  ?םיכסמ אל אוה יאול :הקדצ

 2 ומה.רת לבא ול יתנת ?םיכסמ אל אוה םא א. כגן:

 3 ?לקש ןוילימב הצור אוה ילוא :הקדצ

 4  .אל תיעמשמ דח איה הבושתה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .הסרלובט סנכנ ינא ת אומרתזא א. כגן:

 6 אישור :הז לע רוזחנ .עיצה היראש המ לע עיבצהל תשקבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ?תרמא הזיא ,תוקלח יקלח תללכהל םילעבכ הצעומה

 8  .15 הקלחמ קלחו 377 האלמ הקלח הז אל ,377 א. רפפורט:

 9  ?דעב ימ .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ,לוקוטורפב םשרייש שקבמ ינא ,שנייה קר ,עגר א. כגן:

 11 .הדות ?דעב ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  ,לוקוטורפב םשרייש שקבמ ינא .רגה ,עגר א. כגן:

 13 .לילמתב םושר הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 חטשה ךותל הסנכהל תאזה תיפיצפסה תינכותל דגנתמ ינאש .אל ,עגר א. כגן:

 15 .תאזה הניגה יבגל ןדמוא שיש ילבמ

 16 ?דעב תייה ןדמוא היה םאו י. קעטבי:

 17 ,עמשא ינא םא ,יולת א. כגן:

 18 ?דעב תייה י. קעטבי:

 19 ,םעפ דוע רמוא ינא א. כגן:

 20 םא .בטימה תא איצונ ונחנאש ונילע ךומסת זא ,דגנ אל התא ןורקיעב י. קעטבי:

 21  .רחא רופיס הז דגנ התא

 22 ימ ?דגנ ימ .ענמנ ימו דגנ ימ יתנבה אל .דעב ימ יתנבה ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ?תעבצה המ ינוי .ענמנ לט ?ענמנ

 24 .דעב יתעבצה י. חכימי:

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

 26 

 27  47001 שוגב םיחטש תפלחהל םילעבכ הצעומה רושיא 5015870-803 'סמ תינכות .11

 28 201-101 תוקלח
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 1 רומלט ביניל ןתינ זאו והשמ אירקהל עגר הצאני רו .11 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2  .גיצהל לכירדאה

 3 ךירצ אל ינא .הז תא גיצי אוה הצעומ סדנהמ שי ,הזל דגנתמ םג ינא א. כגן:

 4 ה.ז תא גיצי םזיה םעטמ  והשימ ,םזיהש

 5  .גיצמ ימ טילחת ןוידה תא להנתשכ ,רדסב  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 6 חד()מדברים בי

 7  ,308-0785105 רפסתוכנית מ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 )מדברים ביחד(

 9 קלח אל להקהו ןוידה תא תלהנמ ינא הזה ןוידב ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  .ןוידהמ

 11 )מדברים ביחד(

 12 ןוידה .ןוידה תא תלהנמ ינא .בישקהלו ראשיהל םילוכי םתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ,רדס יפל ורבדי םה ,רבדל םיאשר םה .הצעומה ירבחל קרו ךא אוה הזה

 14 ,ןויד תוברתב

 15 )מדברים ביחד(

 16 ,הזכ אוה ןוידה רדס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .ןוידל רדסל העצה שקבמ ינא זא א. כגן:

 18  ,לוכי אל התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19לפני ש ףיעס הז  ?תושעל המ .םיינשמני מבקש אחד אמה לעשות?  כגן:א. 

 20 ,ןוידה ליחתמש

 21  ,ןוידה תא להנת התא הפ היהת התאשכ ,רקיה לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .םש היהא ינא םא א יודעל ינא א. כגן:

 23  .ןוידה תא תלהנמ ינא עגרכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ,שקבמ ינא זא .זוחא האמ א. כגן:

 25 .רבדל יל ןת השקבב זא ןוידה תא תלהנמ ינא זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .הבר החמשב א. כגן:

 27  .ךנמז ךל היהי  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 28 .הדות א. כגן:
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 1 ,רקיה ביני :ןלהלדכ םייקתי ןוידהו הזה ןוידה תא תלהנמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 הרוצב ןתוא תגצהש יפכ תופולחה תא ונל גיצתש תשקבמ ינא

 3 .תיגולונורכ

 4 ,ךיא ןיבמ אל ינא .לצנתמ ינא ,אל םעפ בוש ינא ט. דנטס:

 5 ,ךיניעב ןח אצומ אל םא ,לט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 לא .החילס .הבישיה תא ץצופל הלוכי תא ייניעב ןח אצומ אל םא ,אל ט. דנטס:

 7 תא ךל ןיא ?רדסב ,תכלל לוכי ינא ייניעב ןח אצומ אל םא יל ידיגת

 8 והשימ תאבה םאו דובכ שי ,דובכה לכ םע ,החילס .תאזה היגליבירפה

 9 אל הז המל ?םוי רדסב אלה ז המל .לוקוטורפב אל הז לכ םדוק רבדל

 10  .רבדל ךופה החמומ איבהל ונלוכי ונחנא ?םוי רדסב

 11  ?הרק המ ,םולכ םתרמא אל א. פרץ:

 12 )מדברים ביחד(

 13 .ןויגיהב הז לע בושחת .ןונכתה בוועדת ומוי ול היה ,ירוא לבא א. כגן:

 14  .תינכות גיצמ אוה א. פרץ:

 15 )מדברים ביחד(

 16 .ןוהדיצץ את ופל םיסנמ םה ,אורי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .םולכ ץצופל םיסנמ אל ונחנא א. כגן:

 18  .יצצופת זא ץצופל הצור תא םא ט. דנטס:

 19 הצורש ימו רבדל ךישמא ינא .ןוידה תא ץצופל וסנת םתא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .בישקי

 21 .לסופ ומומב לסופה א. כגן:

 22 הברה הז ןאכ תותיחש תושעלו ותוא האיצמהש ימ דיל זרכמב ןודל ,לייא :הקדצ

 23  .תינכותה לע ונתיא רבדל םזי איבהל רשאמ עורג רתוי

 24  ,בקעי .רבד ותוא הז ?המל א. כגן:

 25 רתוי האמ יפ הז העש יצח ינפל םתישעש המ .השקבב רסומ ופיטת לא :הקדצ

 26  .תינכות גיצהל עיגמ םזיש הממ עורג

 27  .תיעוצקמ לוועדה ךלוה התא ,הרוגס לוועדה ךלוה התא ,אל שממ א. כגן:

 28 )מדברים ביחד(
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 1קל ש מיליון יצח תתל .תותיחש הז רתוי לקש מיליון יצח תתל ,בקעי י. חכימי:

 2  ,לקבלן

 3 )מדברים ביחד(

 4  .תותיחש הז ןלבקל לקש מיליון יצח תתל ,בקעי ברה י. חכימי:

 5 .יל הארנ תותיחש ןכ םג הז ףס יאנת עובקל א. כגן:

 6  .בוט .תותיחש אל הז םיוסמ ןלבקל זרכמ תוטהל תוסנל ,אל :הקדצ

 7  ?זרכמ תוטהל הסנמ ימ א. כגן:

 8  .דובכה לכ םע :הקדצ

 9 ?זרכמ תוטהל הסנמ ימ א. כגן:

 10  .םדוקמ םתיסינש המ הז :הקדצ

 11 התאש המ עמוש התא ?ידידי ,רמוא התאש המ עמוש התא יל דיגת א. כגן:

 12 איצומ התא .ןפצוח תכיתח .ךומכש ןפצוח ?םיזרכמ בוועדת ינא  ?רמוא

 13 .וישכע הביד

 14 )מדברים ביחד(

 15 .הינבו ןונכת בוועדת ולש ןמזה תא לביק םזיה לש גיצנה ,הזה םזיה :א. כגן

 16  ,ןפצוח דיגהל לוכי התא ,לייא :הקדצ

 17 ד()מדברים ביח

 18 ומלעי תוקעצהשכ ,קועצל וקיספת םתאשכ .ןמז שי יל ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .רבדא ינא םלואב

 20 )מדברים ביחד(

 21 .הביס םוש ןיא ,רוביצב הלודג תודגנתה וילע שיו םזי סרטניא לעב הפ שי ט. דנטס:

 22  ,עוצקמ לעב הפ שי

 23 )מדברים ביחד(

 24 אליעל עוצקל מעב ,המעטמ דבוע ,העצומה לש עוצקמ לעב הפ שי ט. דנטס:

 25  .גיצהל לוכי אוה ,אליעלו

 26  .גיצת ביני י. קעטבי:

 27 .םילימ יתש .הדות :ביני

 28 לוכי אל התא לבא .גיצהל לוכי אל התא לבא ?ןכ ,ךדגנ אל הז ,יל רצ ,ביני ט. דנטס:
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 1  .יל רצ .ביני ,גיצהל

 2  .הפל ריניב, תדב א. מעודה:

 3 יכי זה לא חוק רבדל ךל ןתא אל ינא ,לצנתמ ינא .גיצהל לוכי אל התא ט. דנטס:

 4 . גיצמ התאש

 5 )מדברים ביחד(

 6 תא גיצהל ןמזה תא ול ןתינ ונחנא ,הצעומה סדנהמ הירא תא הפ שי ט. דנטס:

 7 לוכי אוה ,הירא תא הפ שיו ,לוכי אל אוה ,דובכה לכ םע .תוינכותה

 8 איבהל ךרוצ םוש הפ ןיא .גיצהל לוכי הירא עדוי אוהש המ לכ .גיצהל

 9 והכול םלוכל גיצהל לוכי ,הירא תא שי .ךרוצ םוש הפ ןיא .םזי לש גיצנ

 10 ,םולשב אב

 11 )מדברים ביחד(

 12 .םזי אל אוה י. קעטבי:

 13 לש גיצנה אוה  ?אוה המ זא ?םזי אל אוה ת אומרתזא המ .םזי אוה ט. דנטס:

 14  .םזיה

 15 ,ריהבהל לוכי קר אוה לבא ,לט ובראן:’ד ג”עו

 16 .יל ריהבי אוהש הצור אל ינא .יל ריהבי אוהש הצור אל ינא ט. דנטס:

 17 .לבא ול רתומ ובראן:’ד ג”עו

 18 םשו רדוסמ תימוקמה בוועדה ומוי תא ול שי .ריהבהל לוכי הירא תא שי ט. דנטס:

 19 םלועב הביס םוש ןיא .רחא ןויד הז וישכע .תונעטה תא עימשהו אב אוה

 20 .דובכה לכ םע ,להנתהל הזה רבדל הפ רשפאל

 21 )מדברים ביחד(

 22 איבהל המל דיגהל לוכי התא ילוא םשש תימוקמה מהוועדה לידבהל ,לט ובראן:’ד ג”עו

 23 ךלש ףתושהמ עומשל ףתושכ ךתוכזו הזב ףתוש ומכ התא הפ ,לוועדה

 24 הצעלמו שי .התוא ריבסיש ,הילע טילחהל הצור התאש תינכות םדקמש

 25 םהל וגיציש ךירצ וטילחי םירבחהש ינפלו הצעומה תולעבב םהש םיחטש

 26 .הז תא

 27 אלש יתרמא אל ינא ?גיצהל עדיה לא יורא ,וגיצי אלש יתרמאני לא א דנטס: ט.

 28 קוידב עדוי אוה ,דואמ בוט גיצהל עדוי הירא לבא ,וגיציש יאדווב ,וגיצי
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 1 .הז תא ריבסהל לוכי אוה ,השקבה המ עדוי אוה ,םש תויהל ךלוה המ

 2 .וגיצי אלש יתרמא אל ינא

 3  .םיצור המ ןיבהל ונל ןת י. קעטבי:

 4 םיענומ םתא ,ךממ ענומ אל ינא .סדנהמ ךל שי ,השקבב ,השקבב דנטס:ט. 

 5  .השקבב ,םדקתהל םיצור םתא םא .הז תא ןתא אל ינא .םכמצעמ

 6 )מדברים ביחד(

 7 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 םישנאה המ עומשל םיצור דואמ ונחנא ,הרצקב ריבסנ ונחנא .הבר הדות :ביני

 9  .םיצורו םיבשוח הפ

 10 .השקבב גיצת ,ביני  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ,םינבה ךרד הצקב תואצשנמ 102-ו 101 הקלח לע הפ םירבדמ ונחנא :ביני

 12 רבודמ .המדק ךרד םע לוציפב םינבה ךרדב אצמנש רפוסה ןוויכל םכאוב

 13 ךסב םנוד 14 הז תינכותה חטש ,דואמ תולודג תוקלח יתש לע םצעב הפ

 14 ינונכתה בצמב רבכ םינוש עקרק ידועיימ תבכרומ איה םצעבש הכול

 15 .םייקה

 16  ,תבכרומ איה עקרק ידועיי הזיאמ דיגת אוב א. כגן:

 17 ,ינאש המ דיגא ינא :ביני

 18 .דיגהל ךממ ושקביש המ דיגת התא א. כגן:

 19 ,רקיה לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 .הצעומ רבח ינא א. כגן:

 21 ,וירבד תא םייסי אוה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  ?תולאש ותוא לואשל לוכי אל ינא :א. כגן

 23  .תולאשה לכ תא לאשת וירבד םויסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .ךלש הצעומה לע אלו םזי לע הניגמ םג תא וישכע א. כגן:

 25 .תולאשה לכל תובושת לבקת התאו לאשת התא הגצהה םויסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .רגה ,תיניצר תועט השוע תאש בשוח ינא .היראמ םתוא לבקל יתלוכי א. כגן:

 27  ,רשפא אי הז ,תמאב וישכעמ עירפיש ימ ,םירחב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .רצייע א. כגן:
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 1 ינא ,תמאב ,םישקבמ םתא .תמאב ,הככ ןויד להנל רשפא יא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ונלש הנידמב ,קיפסמ ,קיפסמ ונל שי .רקי להק ,והשמ םכל דיגהל תבייח

 3  .םירבד ןוילימ לע םוי לכ ונמצע םע בירל

 4 )מדברים ביחד(

 5 ,רוכרכ-הנח סדרפ ונלש הנטקה םיהולאקת החלב ,השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 )מדברים ביחד(

 7  .חיש לע רומשנ ואוב ,דובכה לע רובואו נשמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 )מדברים ביחד(

 9 .לוועדה גיצת .דצ תוחיש להנל אל ךממ תשקבמ ינא ,ביני  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 102 הקלחב ןאכ שי .חשטב םויה םימייקה עקרקה ידועיי לש טירשת הז :ביני

 11 שיו ותוא תוארלר שפא ,רוביצ ינבמ לש דועיב אוהש 'מ 800 לש שרגמ

 12 םע ברועמ פ"צש אוה עקרקה דועיש הזה רוזאב םינגה לולכמ תא ןאכ

 13 ןגו הברע ןג ,םינג ינש םע 'מ 1,800-כ לש שרגמ ןאכ אצמנ .רוביצ ינבמ

 14 ונחנא .םינבה ךרד הז ,המדק הז ,הגנ ךרד איה תאזה ךרדה .וילע גורתא

 15 ,םידדצה ינש לע ,הלאה תוקלחה יתש לע םירבדמ

 16  .השקבב ועירפת לא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .םנוד 14 לע רבודמ יתרמאש ומכ ,102-ו 101 הקלח לע :ביני

 18 ,תולאש ןיא ,השקבב ,הנליא  , ראש המועצה:יגור-ה. פרי

 19  .ונל הז תא גיצמ אוה ,ךל הז תא גיצמ אל אוה י. קעטבי:

 20 ףוסב הרבעש ראתמ תינכות שי, הינבל עקרק דועיב תוקלח לע רבודמ :ביני

 21 תרשפאמ ,םנודל רויד תודיחי 4 לש תויופיפצב תונבל תרשפאמש 2017

 22 תינכות הז .םיירקיע םיחטש ,הלאה םירוזאב הינב זוחא 64 דע תונבל

 23 תינכותל ךשמה םצעב איה םישוע ונחנאש תינכותה .הרבעש ראתמה

 24  .הילא ףופכב ראתמה

 25 .אל א. כגן:

 26 .עגר .עגר :ביני

 27 ,השקב ונשגה .אל א. כגן:

 28 .ףוסל תורעהה תא ךל םושרת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 אוה ,תימוקמה לוועדה ונגצה ונחנאש ןושארה טירשתה הז ,הככ וישכע :ביני

 2 בושל הייתה הטלחההו 2019 רבמצדב יתעדל תימוקמה בוועדה ןודנ

 3  .ןודלו

 4 תא ןיבהל ליבשב הצעומה לומ ונלש ,ונלומ ינונכת ךילהת ליחתה הפמ 

 5 .תינכותה םהל עירפהש םישנא ועיגה ,הצעומל םישנא ועיגה .םירבדה

 6 ,ונישע ונחנאש ינונכת ךילהת והשזיא הפ היה

 7 ?רבמצדב גצוה המ  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 8 ,גצוה רבמצדב :ביני

 9 )מדברים ביחד(

 10 עקרק ידומצ םינבמ לש הינב הפ ונשגה ונחנא ,הזכ אוה בצמה וישכע :ביני

 11  .דחאל דחא ,ראתמה תינכותב תרותמש תופיפצל םאתהב

 12 ךרד ןיב שגפמה ,בוחרה ןרקב הפו ןאכ תוארל רשפא םידליה ינג תא 

 13 םינבה ךרד ,םינבה ךרד הצק אוהש רוזא הזש המדק ריצו םהבני

 14 ראתמה תינכותב אורקל לוכיו ריכמ אלש ימל ,ראתמה תינכותב

 15  ,ינוריעה ריצכ תראותמ

 16 .בשומל דע ט. דנטס:

 17 )מדברים ביחד(

 18  .ךמצעב טולשת ,לט  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 19 םע םסוק והשזיא בשוי אל לבא בשומה בוחרב תונבל רתומ םינבה ךרד :ביני

 20 .ליחתמ םשו רמגנ הפ רמואו בשומה בוחרב םסק הטמ

 21 )מדברים ביחד(

 22 

 23  .רבכ קיפסמ .ואצת םתא ןוידל ועירפת םתא םא י. קעטבי: 

 24 םכל גיצנ ונחנאש הממ תיתועמשמ לודג הנבמה תא ונגצה 2019 רבמצדב :ביני

 25 .הצעומה םע ןאכ ונרבעש ינונכת ךילהת רחאל ,תישילשה הפולחב םויה

 26 לע ספא וקב םצעב בשויש תירחסמ המוק ןב הנבמ אוהש הנבמ ןאכ שגוה

 27 ןוינח םע ,ןאכ הז תא תוארל רשפא ,תאזה היצטניירואב המדק ךרד

 28 תרשמ אוהו ןיטולח חותפ אוהש ,הינח הפ ךירצ ,םיבכר הברה לש חותפ
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 1  .םלוכ תא

 2 אוהש ןוכנש םיבשוח ונחנא הקלחה לש הזה קלחב הזה הנבמה ןאכ םג 

 3 ליבקמב תויצקנופ וב םייקתהל ולכויש ,םישומיש בוריע לש הנבמ היהי

 4 ,עקרק תמוקשרדים, קצת מסחר במ

 5  .רבמצדב ההי הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 )מדברים ביחד(

 7 האבה םעפב .ואצת .השקבב ואצת .השקבב ואצת ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ינא .ירמגל תיניצר .ירמגל תיניצר ינא .ץוחב ויהת םתא הפ וצפת םתאש

 9 .ךישמת .ץויצ הפ עומשל הצור לא

 10 תמוקב רחסמ תצקו םידרשמ ,םירוגמ םתקיימ םישומישה בוריעש עגרב :ביני

 11 רתוי הרוצב עקרקה באשמ תא לשמנצ הנבמ רצייל םילוכי ונחנא עקרקה

 12צר ייל רשפא .םויה לש תומויסמ תבשעו התוא סמור אלו הנובנו הנוכנ

 13 .הזכ בצמב תורקל םילוכיש תונורתי דואמ הברה דועו תוינחב תופחפי

 14 םיאתמש םוקמ אוה םינבה ךרד הצקש בשוח ינא .הזב םינימאמ ונחנא

 15 .הז ירוחאמ דומענו הז תא גציינ ונחנאו םישומיש בוריעלו הזה רבדל

 16 .המדק 'חרל הנופש תומוק 4 םתשגה רבמצדב .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .ןוכנ :ביני

 18 תופולח וגיצת ,תיב ירועיש ושעת וכל הדעוה םכל הרמא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .תואבה

 20 .ןוכנ :ביני

 21 .םדקתת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .תואבה תופולחה תא ונשגה םצעבו תיב ירועיש ונישע ונכלה .ונכשמה :ביני

 23 ,םנוד 2 הז ,הזה קלחה לע םירבדמ םצעב ונחנא םאש הפולח איה תאז

 24 המוק םצעב ,ןויער םצעב ןאכ היה .הילע םידליה ינג םע םנוד 1,7 הז

 25 ,תירחסמ

 26 )מדברים ביחד(

 27 וא מפותח עםהש חותפ ירוביצ חטש ןאכ ונתנש הז םצעב היהש המ זא :ביני

 28  ,םקניתמ
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 1 קיידת השקבב .תינונכת ,ביני ,ירוביצה חטשה םצעב הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .םינותנב

 3  ,תינונכת :ביני

 4 תושעל םתשקיב ותיאש םינבה ךרד 'חרל רבעמש םוח חטש שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ?ןוכנ ,םיחטש תפלחה

 6 .ןוכנ :ביני

 7 ?ןוכנ ,הפ קוריו םוח תויהל ךפוהש םוחה חטשה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .ןוכנ :ביני

 9  .הפי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 םייקתמ טלחהב אוה יתעדל הצעומה תשקב רואל הפ ירוביצה סרטניאה :ביני

 11 חטש רציימ ,ירוביצ חטש לע קבדומ ירוביצ חטש הז הז רואל .ןאכ

 12 ירוביצה סרטניאהו ןוכנו לודג .תאזה הרוצב לודג רתויה ברה ירוביצ

 13 ותוא תושעל הזה יונישהמ דואמ ונחמש .תאזה הרוצב הפ םייקתמ

 14  .שךמהב ונגצהש תופולחה ראשב םג רמשנ הזו דחא הז .ותוא םדקלו

 15 דמצנ אל התא יכ תקיידמ ינא ,רבמצדב םתעצה םתא ,ביני  צה:יגור, ראש המוע-ה. פרי

 16 ?ןוכנ ,המדק לא הנופ אוהש תומוק 4 ןב ןינב םתגצה רבמצדב .םירבדל

 17  .ןוכנ :ביני

 18 .והזו  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 19  .ןוכנ :ביני

 20 םע הנופש הפולח םע ראוניב םתרזח ,םתכלה .אל םכל ונרמא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 .תומוק 2,5-ל תומוק 4-מ םתדרי ,םינבה ךרד 'חר לא תירחסמ תיזח

 22 ?ןוכנ

 23 .ןוכנ :ביני

 24 ?ןוכנ ,ם במגוריםוח םתחרצה .וב םתעגנ אל םוחה חטשה .יפוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .עגפנ אל םוחה ,'ץיוסה תא םתישע

 26 .ןוכנ :ביני

 27 תאילמב ,םצעב ראורבפב השנייה הפולחה הייתה תאז .יפוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ,חר כךאו ?ןוכנ .הנורחאה הדעוה
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 1  .שנייה קר ,רגה א. כגן:

 2  .תאזכ נטייה ךל שי ,יל עירפת לא ,שנייה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3  .לאוש קר ינא ,עירפמ אל א. כגן:

 4  .ףוסה דע בישקת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  .יקוא א. כגן:

 6 ,הרבד תא הרמא םצעב הדעוה .םירבד יפוליח ויה ךכ רחא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 םצעבו םיישק ינימ לכ וררועתה ךכ רחאו הזה רבדה לע הדי תא המש

 8 ,תאז איה תחאה ?ןוכנ .תופולח יתש דוע עיצהלו אובל םתשקיב םתא

 9 .תמאב .תחא הלאש ,ךתושרב רגה א. כגן:

 10 .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ?וישכע גצומ הזש וא הדעוה ינפב גצוה הז ,אל א. כגן:

 12 ,תמדוקה בוועדה תייה אל התא .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .לאוש ינאי יודע, נא א. כגן:

 14  .ףוסל הכחת התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  .וישכע לאוש ינא א. כגן:

 16 ,דבכל דמלת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 תאזה הפולחה הדעוה ינפב גצהו הז .תיניינע הלאש לאוש ינא ,דבכמ ינא א. כגן:

 18  ?אל וא

 19 .עמוש תייה בישקמ תייה םא .בישקמ אל התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .יל הנוע אלו וילע הנגמ עגרכ תא א. כגן:

 21  ,דחא ףא לע הנגמ אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  .ןכ ךיא דועו א. כגן:

 23 .דבלב ירוביצה סרטניאה לע הנגמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  .רגה תמאב ונ ,ירחסמ הנבמ םש היהי אלש ירוביצה סרטניאה א. כגן:

 25 ,החילס ,ראורבפב .םעפ דוע תרזוח ינא ,ראוניב זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 הנופש תומוק 4 םוקמב תומוק 2,5 םתשגה הנורחאה הדעוה תאילמב

 27 םוחה םצעבש םירוגמהו םוחה לש החרצה ,המדקל םוקמב בידנה ךרדל

 28 .ןויד ךכ רחא חתפתהל ליחתהו .ראשנ ,עגפנ אל
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 1 םילעבכ ןודל ידכ סנכתהל הכירצ הייתה תאזה הדעוה תאילמ םצעב 

 2רתם מא םייתניב לבא .תינכותה תדקפה לע תיזוחמה לוועדה הצלמהל

 3 .תופולח יתש דוע עיצלה םיצור ונחנא ,רוביצה תא םיעמוש ,םיצוראנחנו 

 4 ךישמת ?ןוכר, נחסמה לש הגסה םצעב תרמואש תאז איה תחאה ?ןוכנ

 5  .הפמ

 6 ינג רוזאב רתוי לודג חוורמ צרייל ולש ףפוציהו רחסמה לש הגסה :ביני

 7 םזיהש ת אומרתזא ,םזי תלטמ םג איהש הינח םג םצעב רציילו .םידליה

 8 ינג רובע הינח עצבל פ"צשהמ קלחכ ,טקיורפהמ קלחכ התוא עצבמ

 9 ינגל הפל םיעיגמש עדוי הזה רוזאה תא ריכמש ימ לכ םויהש ,םידליה

 10 ,יתוחיטב אלו ףופצ והכול רקובב םינבה ךרדב םידליה

 11 )מדברים ביחד(

 12 .להקהמ תורעה אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  ,הסינכ רצייל הז ינואשהכי גבים שוח ונחנא תאזה הביסהמ אקוודו :ביני

 14ת אתמתחו  לא ,תמאב ,האבה םעפ .להקל אלו ילא רבד ,ביני  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15שארתם הו .יד .אצי םדא ןבה להקהמ הרעה היהתש האבה םעפחבל. ה

 16  ,אל ,םצעב גנים כדיה לא םינבה ךרדמ פתחה

 17 .ןאכ .הטמל ,אל א. רפפורט:

 18 הסינכה תא ןיידע רשפאל ידכ םצעב רחסמה תא םתצמצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ,ךרדמ

 20 .לזמ א. כגן:

 21  ?ןוכנ ,הפולח דוע םתעצה זאו .יפוי  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 22 תמצמוצמ הפולח איהש תאזה הפולחה תא םצעב ונעצה הזה ןוידה ירחא :ביני

 23 אל ,ןוינק םוש הפן יא ,ןוינק םילימ יתעמש ןוינק ,הרצי םצעבש ,רתוי

 24 תמוקב תוינח שולש הפ שי .ןוינק אל הזו ןוינק ןנכות אל ,ןוינק הפ היה

 25  .עקרקה

 26 חניות לפני זה. 7יו ה גן:א. כ

 27 ,םירוגמ לש תיקלח המוק דועו תומוק יתש לש בצש פה בעצם מי :ביני

 28 ,םידרשמ תמוק שי הילע .'מ 450 ,400-כ רחסמ ונל שי עקרק תמוקבכש
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 1 ?לדוג הזיאב א. כגן:

 2  .'מ 800-כ לש :ביני

 3 .'מ 1,300 א. כגן:

 4 .םינתשמ .םינוש םילדגב רויד תודיחי 6 שי הילעו :ביני

 5 ,םידליה ינג לש םוחתב ללכב םתעגנ אל תאזה הפולחב םצעב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 יפלכ הינחה תא סדרתםה ?ןוכנ ,עגפנ אל ,ואולמב ראשנ םוחה רמולכ

 7 םש ןיא םויה יכ םש םוקמה תא םג תיתוחיטב רידאופן שמסב הגונ 'חר

 8  ?ןוכנ ,פ"צשה תא חתפל םכמצע לקחתם על .הזכ לדוג רדסב תוינח

 9 .ןוכנ :ביני

 10 םוש ןיא ,פ"צשהו םוחהד ועי לע רמוש .חותפ ירוביצ חטשכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ךפוה םוחש םישנאהמ קלח בושחל ילוא הפ וטנש המ ,םצעב העיגפ

 12  .בצמה אל הז ?ןוכנ ,רחסמל

 13  .םירוגמ תויהל רומא הפ .םירוגמ שי הפ ירוקמה בצמבש דיגהל קר :ביני

 14  ,חותפ ירוביצ חטש ינשה דצהו א. כגן:

 15 .הווש עקרק אל הז ,ףדוע חרס הז ינשה דצה :ביני

 16 .ףדוע חרס אל הז א. כגן:

 17  .ףדוע חרס הז :ביני

 18 .ףדוע חרס אל הז הלאה 'מ 800-ה א. כגן:

 19  ,ולש םינוויכה לכמ ןינב יווק ול שיש שרגמ הז :ביני

 20 .ףדוע חרס ול ארקת אל התא ,הארת א. כגן:

 21 ,הצור ינא :ביני

 22 ?דבכנה ןודאה םייס אוה :א. כגן

 23 רשפא .הנוכשה לש שגפמ םוקמ רציימ אוהש ,םידליה ינגל דומצ אוהש :ביני

 24  .םידליה תא הפל איצוהל רשפא ,םידליה םע הפל תאצל רשפא ,אובל

 25 וליפא אוהש הבוגב ירחסמ זכרמ שי שיבכל רבעמש חוכשל אלו  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 26  .הזמ הובג רתוי ףא

 27 יחד()מדברים ב

 28  .השקבב התוא ואיצות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 )מדברים ביחד(

 2 .הצוחה השקבב ואצת .השקבב הצוחה יאצ ,לגסי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3  ?עצרים כרגוע ימת א א. כגן:

 4 .ןוידל עירפהל יקיספת .הצוחה השי בבקאצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  .היערפמ אל איה א. כגן:

 6 .תבשות ינא ,העירפמ אל ינא קהל:

 7  .הזה ןוידהמ קלח אלש תבשות תא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 )מדברים ביחד(

 9  .תמדקתמ ינא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 )מדברים ביחד(

 11  .הבר הדות .הדות ,ביני  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 )מדברים ביחד(

 13 הגצוה הפ תגצומש הנורחאה תאזה הפולחה םא תעדל הצור ינא ,הירא א. כגן:

 14 ,הינבו ןונכת תדעו ינפל

 15 .אל א. רפפורט:

 16 ,הינבו ןונכת דתבווע ןוידב היה אל הז ת אומרתזא .יקוא .הדות א. כגן:

 17  .אל א. רפפורט:

 18 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ,ןיב הרוקש וליאכ וילע רבדמ רוחבהש הזה המשא ומתן השענ ימ לומ א. כגן:

 20 אצמנ םג ,רוביצה ישחר תא עמושש םזי שי .משא ומתן אל הז  ור, ראש המועצה:יג-ה. פרי

 21 ,קובסייפב

 22 ?רוביצה ישחר א. כגן:

 23 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .יקוא א. כגן:

 25  ?קר התא הז רוביצה ,המל י. קעטבי:

 26 .הלילחו סח ,אל כגן:א. 

 27 .יתבשח י. קעטבי:

 28 יתש דועציע הל ןוכנל בשח אוהו הפ רג םגא וה .הפ רג םג אוה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  .תופולח

 2 , הנורחאה תאזה הפולחהו .יקוא א. כגן:

 3 )מדברים ביחד(

 4 .תומוק 3 הפ םתעצה םתא ,תומוק 2 לע תרבדמ "עבתה .םירבח שנייה א. כגן:

 5  ?תומוק 2 וא תומוק 3 ,הגיסנב המוק יל דיגת לא

 6  ,ףיעסל ךתוא תונפהל לוכי ינא .תפסונ המוק תרשפאמ ראתמה תינכות :ביני

 7  ,םחתמב המש תפסונ המוק תרשפאמש א. כגן:

 8 .ןכ  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 9  .הזה ףיעסל ךתוא תונפהל םילוכי :ביני

 10  ,אל א. כגן:

 11 .הצור התא םא ךתוא הנפנ :ביני

 12 ?ןוכנ ,רויד תודיחי 30 לש ,רויד תודיחי לש תפסותל השקב םתשגה םתא א. כגן:

 13  .אל ,אל ,אל ,אל   :א. רפפורט

 14 ,דואמ בוט עדוי התאו א. כגן:

 15  .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .ראתמה תינכותל םאתהב אוה רוידה תודיחי רפסמ ,לייא א. רפפורט:

 17 ?המדק לש הקלחה ללוכ א. כגן:

 18 .ראתמה תינכות יפל הז עצוממב יללכה הכול ךסב א. רפפורט:

 19 אצמנ אל המדקל הנופש הזה חטשה ,אל אוהש םיעדוי ונחנא הזה חטשה א. כגן:

 20 .בשומה בוחרב רצענ יוביעה .יוביעה תרגסמב

 21  ?יוביע הזיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ,הזה דמחנה םזיהש הצור תא ,ונבה .דיגהל יל ינת ,רגה ,עגר שנייה א. כגן:

 23  .יוביע הז המ ריבסת לבא א. מעודה:

 24 ,ןאכל םיעיגמ אל םה .רחסמ לש יוביע םירשפאמש םיריצ שי .ריבסמ ינא א. כגן:

 25 .בשומה בוחרב רגסנ ריצה

 26 ,םיוסמ ףופיצ תרמוא ראתמה תינכות ,לייא ,לייא א. רפפורט:

 27 .ןכ א. כגן:

 28 יברימה ףופיצל תחתמ םידמוע ונחנא עצוממב ,102 ,101 הקלח תא חקינ א. רפפורט:
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 1  .ראתמוכנית התב

 2 ?םידרשמו רחסמ םש פשרתאמ ראתמה תינכות .רומג רדסב א. כגן:

 3 ת.ויצולוזר לש תאזכ המרל תדרוי אל ראתמה תינכות א. רפפורט:

 4 ,רחסמ תרשפאמ איה א. כגן:

 5  ,תאזכ המרל תדרוי אל איה א. רפפורט:

 6 ,הירא א. כגן:

 7 .הבושת ךל ןתא ינא ,אל ,אל א. רפפורט:

 8 רחסמ תרשפאמ איה .ךתעד תא דבכמ ינא .ךתוא לאוש ינא ,השקבב א. כגן:

 9  ?םיתורישו

 10  .ןכש תרמוא ילש תונשרפה רפפורט: א.

 11 )מדברים ביחד(

 12 רשפאמש ראתמה תינכותב םושר הפיא יל ריבסת יך אבל,א ?תונשרפה א. כגן:

 13  ,רחסמ

 14 םימחתמ וא תועוב הארמ איה ,תינללוכ תינכות איה ראתמה תינכות א. רפפורט:

 15 אזורב םירתומה םישומישה םה המ לכתסמ התאשכ .ינוריע יוביעל

 16 םג ,םישומגוון שימ הפ שיש האור התא ראתמה תינכות םירוגמ

 17  .הזו םיירחסמ םג ,םיירוביצ

 18 שי םש ,םימיוסמ םיריצ לע תודקמתה שי ךבתוכנית המתאר בנוסף לכ 

 19 ,תיזוחמ הדעו םג ,ינא קר אלו ,ינא ןכלו .רדגומש המל רבעמ יוביע

 20  .ראתמה תינכות תוארוה תא םאותש שומיש הזש הרובס

 21 .תיזוחמדה ההוע םע הכח א. כגן:

 22 ?רדסב .הז לע רבדנ עיגנשכ א. רפפורט:

 23 ,ףיסומ הזה דבכנה םדא ןבה תוינח הכמ א. כגן:

 24  .ןונכתב םינד אל וישכע ונחנא ,החילס לייא עגר ,עגר א. רפפורט:

 25 ,עגר א. כגן:

 26 עקרק יפוליח תושעל הנווכה םצעב םינד ונחנא .החילס לייא ,אל ,אל ,אל א. רפפורט:

 27 ,םיסכנ ילעב רותב

 28 ?הזה יפיצפסה הרקמב םזיל רוזעל ירוביצה סרטניאה המ ט. דנטס:
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 1 ילכירדא ןונכת לש סרטניא הפ שי .םזיל רוזעל ירוביצ סרטניא הפ ןיא א. רפפורט:

 2 ,היגוסהו רתוי בוט

 3 ?המל ט. דנטס:

 4 וא םזיל בוט הז רחסמ הפ היהי םא הלאשה קר אל ,םיביכרמ הכמ שי א. רפפורט:

 5 לצנל התוצרב הצעומה לש תלוכיהו םיפסונ םיביכרמ הפ שי .רוביצל ער

 6 הכומנים נבה המדק 'חרב הניפב אצמנש ירחסמה שרגמה תא רתוי בוט

 7  ,תלוכיהמ

 8 .ירוביצה ,ירחסמה אל ט. דנטס:

 9 דצב םש ינא ,םוחה חטשה לע םירבדמ ונחנא הכול ךסב ירה ,ירוביצה א. רפפורט:

 10 .תירוביצה תלעותה יבגל הפ יתוא ולאש .ירחסמה שומישה תא עגרכ

 11 רבוחמ ותויהב הגנ המדק תניפב ונל עצומש םוחה שרגמב שומישה

 12 לוקיש הז .לוצפיהמ יתוכיא רתוי םלש רצוי יםדליה ינג לש שרגמל

 13  .תירוביצ תלעות תניחבמ

 14 .דחא דצ הז א. כגן:

 15 .עגר א. רפפורט:

 16 ,םוקמל ירחסמ זכרמ ףיסומ התא ינשה דצה א. כגן:

 17 ,תויונח 3 הפ םיפיסומש הז .לייא ,ירחסמ זכרמ ףיסומ אל ינא ,אל א. רפפורט:

 18 .'מ 800 א. כגן:

 19 ,תויונח 3 א. רפפורט:

 20 .'מ 1,300 א. כגן:

 21  .דחא הפק תיב הזמתוכם  ,עקרקה תמקוב תחנויו 3 א. רפפורט:

 22  ,םישנא הברה איבמש א. כגן:

 23 .תיתליהק היצקארטניא איבמ ,םישנא איבמ ,תוינברוא איבמ ,ןכ א. רפפורט:

 24 ים ביחד()מדבר

 25 ?ןוזיאה הפיא ט. דנטס:

 26  ?ןוזיאה הפיא א. כגן:

 27 ןוינקה תא ךל שי ,םידסיימה 'חר תא ךל שי ,בשומה 'חר תא ךל שי ט. דנטס:

 28 ?ןוזיאה הפיא .שדחה
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 1 תא םקעל םילוכי םתא ,ה'רבח ,עדוי התאש בשומה 'חר תא ךל שי א. כגן:

 2 'חר ףוסב ירחסמ זכרמ עוקתל וליאכ םיצור םתא .רחמ דע םיפוצרפה

 3 ?םינבה

 4  .ירחסמ זכרמ אל הז א. רפפורט:

 5  ?'מ 1,300 הז המ א. כגן:

 6  .אל ,אל א. רפפורט:

 7 ?ןינב א. כגן:

 8  .ןוכנ ,הנבמ הז .החילס א. רפפורט:

 9 .ירחסמ הנבמ .רדסב ,הנבמ א. כגן:

 10 .ברועמ שושימ םע הבנמ. לא, לא א. רפפורט:

 11 ?אל םשמ 'מ 2-ו רשפא ךלש תיבה דיל המל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 )מדברים ביחד(

 13 300 לש קחרמב תודש יל שי .ןיבהל הצור ינא םעפ דוע .ןיבהל הצור ינא א. כגן:

 14 'חר תא ךל שי .זע םהל ועקתו םיליגר םישנא לש הליגר הינב הפ שי .'מ

 15  ,הזב םעפ דוע הצור התאש המכ םש ,םידבכנה םינודאהש בשומה

 16 .ינברוא ןונכתב הפ ןד אל ינא ,לייא א. רפפורט:

 17 ?ןד אל התא הז המ ,הירא לבא א. כגן:

 18 .ןד אל ורט:א. רפפ

 19 .ןודל ךרטצת התא ,העיגה אל ללכב תאזה הפולחה לבא א. כגן:

 20 .ןוכנ .ןוכנ א. רפפורט:

 21 ינפל רדסל העצה לע טילחנ אוב ,עגרכ םצעב הדעוה זא .יקוא .יפוי א. כגן:

 22 .םיחטש יפוליחל ללכב םיסנכנש

 23 ,הככ רמוא ינא .טילחמ אל ינא א. רפפורט:

 24 .רדסל העצהה תא עיצמ ינא זא א. כגן:

 25 .ךל ריבסהל הצור ינא .ןוידה ךילהת תא ךל ריבסהל הצור ינא א. רפפורט:

 26 .ןוידה ךילהת תא יל ריבסת א. כגן:

 27  ,ףילחהל עקרקב תוכז ילעבכ םישרדנ ונחנא א. רפפורט:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 ,ךתוא דבכמ ינאש עדוי התא ,ונ ,םייסל יל ןת א. רפפורט:

 2 .ןוכנ א. כגן:

 3 םצע לע טילחהל הכירצ הצעומה ,ינא אל ,טילחהל םיכירצ ונחנא א. רפפורט:

 4 איה תאזה הפולחה ,הקסעה ?יקוא ,ןיעקרקמב הקסע ארקנ הז .הקסעה

 5 יכ תאזה הפולחב ןודלו בושל תביוחמ היהת הדעוה ךכל ףסונב .הקסע

 6  .והז .הינפב הדמע אל איה

 7 םג התוא יתלאש ינאו ךתוא הטושפ הלאש לואשל הצור ינא וישכע א. כגן:

 8 ,הזיאו חותיפה לש תולעה המ ,הזה פ"צשה לש חותיפה לש תולעה .םדוק

 9 הפיא ,םעפהש מקווה ינא ,הקסע תאזו תויה לאשא ינא הפ םג םעפ בוש

 10 תולעה המ תאזה הקסעה .הקסע ךותל סנכנש הצור ינא םעפה ?הקדצ רמ

 11 ינא המ ,רכומ ינא המב תעלד הצור ינא ?הזה חטשה לש חותיפה לש

 12 הצור ינא .רחסמ דוע וא םש המוק יצח דוע תונבל תאזה תוכזה תא רכומ

 13 ,הללצהם ע ,שם תושלע םיכלוה םידבכנה יםרבחה חותיפ הזיא תעלד

 14  .הללצה ילב

 15 )מדברים ביחד(

 16 ,םוש הפ ןיא ,ירוביצ סרטניא םוש הפ ןיא ט. דנטס:

 17  ?הלאהשל ע יל תונעל לוכי התא א. כגן:

 18 .םילקש יפלא תואמ זה כמה א. רפפורט:

 19 תצעומ םילקש יפלא תואמ המכ ליבשב זא .םילקש יפלא תוה מאמכ א. כגן:

 20 ,תונשלו רוכמל תכלוה רוכרכ הנח סדרפ

 21  ?תרכומ איה המ .רבד םוש תרכומ אל א. רפפורט:

 22 .רוביצה תא א. כגן:

 23 .יתנבה א. רפפורט:

 24  ,ידאוהמ םתוא תחקל רשפאש םילקש יפלא תואמ המכ ליבשב א. כגן:

 25 .תרשפאמ ע"בתה לבא י. קעטבי:

 26 .באוי יל ןת ,באוי עגר א. כגן:

 27 .תרשפאמ ע"בתה לבא י. קעטבי:

 28  .תרשפאמ אל ע"בתה א. כגן:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ,רתוי תרדוסמ הרוצב הז תא ןנכתל ןוכנ רתוי ,הצור אוהש ךיא הנביש י. קעטבי:

 3 .רתוי רוביצה םע ביטייש

 4  .ןונכת ךל ןתא ינא זא ,באוי א. כגן:

 5 .ןיבמ אל ינא י. קעטבי:

 6  .ןונכת ךל ןתא ינא א. כגן:

 7 הז .ץיברת בורדוא תינכות שיגהל ?לוכי אוהש ךיא רפאח הנבי דחא לכש י. קעטבי:

 8 ,רתוי היהי

 9  .ךל הנעא ינא ,אל א. כגן:

 10 .םכתא ןיבמ אל ינא י. קעטבי:

 11 חטש ךל שי .תופסות םוש לבקל ךירצ אל אוה ,קוריתמ ע"בתה תא ול שי א. כגן:

 12 המ ליבשב .לאוג ןויצל אבו ירוביצה חטשב הניג התא םיקת ,ירוביצ

 13 זכרמ ךל שי 'מ 300 לש קחמרבש תאזה תשפוטמה זעה תא ףוחדל

 14 םידבוע אלש םינבמ 200 ךל שי בשומה 'חרב .סלכוא אל דועש ירחסמ

 15 רעשה הז ,ןוינק הצרו אל ינא הרמאו האטבתה המצעב רגה ?המ .ןיידע

 16 2,5-ל ודרי םהש ?םישידוח ךות הטלחהה תא הל ךפה המ .יחרזמה

 17 הז ?םינגה דיל םינוינק ריעב וא םינג ריעב םיאצמנ ונחנא םאה ?תומוק

 18 .הצעומה ר"וי הנעת וא תאזה הבושתה לע יל הנעת ,לאוש ינאש המ

 19 )מדברים ביחד(

 20 ןינב בוועדת חכוותת. ל תענה בבקשהא .ךל תונעל ודיקפת אל הז ,החליס א. מעודה:

 21 .חכוותת םירע ןינב בוועדת .םירע

 22 .םש תייה אל יכ לוועדה אובת קר, אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23  ,הבישיב יתייה אל ,ואוו .המש יתייה אאז ל א. כגן:

 24 ,קועצל לק רתוי ןאכ יכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .הנשמ אל הז שערב וא טקשב בוועדה םג ןעטא ינא א. כגן:

 26 )מדברים ביחד(

 27  ?ןוכנ ,הבשומה ךל הבושח .תרדענ הוואדי לע הבישיב תייה אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 הז תא השוע תא ,תחא הבישיב היה אל אוה .ןגוה אל רבד השוע תא ,רגה י. חכימי:
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 1 .תובישיל עיגמ אל אוה וליאכ

 2 תיבב יתייה תחא הבישיב ,הינבו ןונכת בוועדת תובישי יתשב יתייה אל א. כגן:

 3 הנורחאה הבישיבו .תודסאהמ רוביצה לע ןגהל ליבשב םילשוריב טפשמ

 4  ,ימא לש היילוח תטימ די לע יתייה יכ ירעצל יתייה אל

 5  .תייה אל 2 תובישי 4 ךותמ א. מעודה:

 6 ,תחא הבישי סולפ .תובישיה יתש הז א. כגן:

 7 .הפ תייה רקובב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ?ירחא תבקוע תא המ יל ידיגת א. כגן:

 9 )מדברים ביחד(

 10 ?וישכע ןוידה הז ?ןוידה הז ךתוא לאוש ינא ?ןאבל זה הדיו י. קעטבי:

 11 ינא םילעבכ .םיחטש יפוליח םיפילחמ ונחנאש חטש הפ שי .שנייה רוצעת א. כגן:

 12 הלאש וז ,יםרבח שנייה ,םילעבי נאש ןוויכמ .םילעבכ ?יקוא ,תעדל הצור

 13  .תיטפשמ

 14 הזה הרקמב ףושח אל ינא םאה חטשה תא יתעקפה ינאש ןוויכמ 

 15 עבתי חטשה לש ירוקמה םילעבהש הזל  םיחטשה יפוליחמ האצותכ

 16 ?םיחטשה תא יתפלחהש הז לע יתוא

 17  .הבושת ךל ןתא ינא זא א. רפפורט:

 18 .םילעבה ונחנא א. מעודה:

 19  ,יוניש ךל ןיא ובראן:’ד ג”עו

 20 תאשכ .םוח חטש תעקפה תא ךל ריבסמ ינא ?רבדמ ינא המ לע הז המ א. כגן:

 21 תירוקמה תוכזה לעבל םיחטש יפוליח השוע תא םא םוח חטש העיקפמ

 22  .חטשה תא הרזח עובתלו אובל תורשפא ול שיו הדימב

 23 .הבושת ךל ןתא ינא א. רפפורט:

 24 וא העקפה הז םא א יודעל ינא .העקפהה תרטמ לש דועי יוניש הפ ןיא ראן:וב’ד ג”עו

 25 ,םוח חטש ךל שי ןיידע .דועי יוניש ךל ןיא העקפה תאזש חיננ לבא ,אל

 26 .שדחמ הז תא קלחמ התא הכול ךס

 27 ?ירוקמ העקפה לוטיב אל הז א. כגן:

 28 .הניעב הרתונ העקפהה לש הרטמה ,העקפה לטבמ אל הז ,דועי הנשמ אל ובראן:’ד ג”עו
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 1 .םוח חטשל הרצונ העקפהה לש הרטמה א. כגן:

 2 .ןוכנ א. רפפורט:

 3 .םוח חטש ןיידע הזו ובראן:’ד ג”עו

 4 ת אומרתזא .םש םיחטש תפלחה התא עקרקה לעב תניחבמ לבא ,ןכ א. כגן:

 5 התאש םוחה חטשב תישענ אל רבכ איה תישעש תירוקמה העקפההש

 6 ,תא קודבתש שקבמ ינא .תעקפה

 7 .הרטמה לע רמוש התא ןיידע לבא ובראן:’ד ג”עו

 8 םדא ותוא תולעבב ןה 102 הקלח םגו 101 הקלח םג .ךל ריבסא ינא ,לייא א. רפפורט:

 9 .םילעב ותוא ,דחא

 10 ?הזה םדאה הז ימ א. כגן:

 11 לש םילעבה אוה לבא ,םזיה הזש חוטב אל ינא ,יל המדנ העניין ךרוצל א. רפפורט:

 12ברגע ו .םהילענל סנכנ אוה םירחאמ שכר אוה םא םג .תוקלחה יתש

 13 הקלחב שרגמה לש םוקימה ןיב הפלחהה תא השוע התאו ךלוהשאתה 

 14 אל אוה .בצמ ותוא תראשהצם עב התא םילעב םתוא הז הינשל תחא

 15 ריזחמ התאו םירוגמל הז תא תכפהו העקפהה תא תלטיב ונממ לוכיבכ

 16 הקולחו דוהמגרש. וזה תוכנית איחמ הז תא תחקל יכ ירוקמה םילעבל

 17 .היעב םוש ןיאו תינכותה םוחתב

 18  .העבצהל הז תא יאיבת א. מעודה:

 19 לעום יה םותחל ינממ שקבמ התאו תויה הזה העניין תא שקבמ ינא א. כגן:

 20 תא ריזחהל ךירצ יכ הנשמ אל לבא ,וילע םותחל ןוני לא מתכואש והשמ

 21 הצעומה שאר םא האבה םעפל דעש שקבמ ינא לבא ,לוועדה אליממ הז

 22 קדביי ,הז תא םיריזחמש ינפל ,הזה העניין לכב םינדש ינפל ,םיכסת

 23 אשונה תא קודבל ךירצ .םש העקפהה אשונ ת אומרתזא ,דובעשה אשונ

 24 אוהש והשימ דצמ העיבתל ףושח תויהל רקובב רחמ לוכי אל התא ,הזה

 25 .ונממ תעקפהש םילעבה

 26 .םילעב םתוא הזש ךל רמוא אוה לבא א. מעודה:

 27 ה.זכ ששחן יא ,הרטמ יוניש הפ ןיא לבא ובראן:’ד ג”עו

 28 .קודבנ ונחנא טוב, א. מעודה:
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 1 .הפ םקלחש םיבשותה לש בתכמה תא אירקהל עגר הצור ינא ט. דנטס:

 2  .תוקד 4 ךל שי ,השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3  .קיפסמ הז תוקד 4 ט. דנטס:

 4 .ילש תא ול ןתא ינא א. כגן:

 5 .רבעמ ףאו תיצימ רבכ ךלש תא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .תולובגה תא קדוב קר ינא א. כגן:

 7 םידליה ינג חטש לש תוירוביצ הינב תויוכז תרבעהל םידגנתמ ונחנא ט. דנטס:

 8 'חר הצקב ,הז תא תוחפל ,ןובשח לע אל הזש ונרשבתה וישכע ,םינוריעה

 9 הלאה הינהב תויוכז .תומזי יח ישל ךיישה יטרפ חטשל רוכרכב םינבה

 10 םיינשה לע ףסונ ירחסמ זכרמ הנביי וב דומצה חטשל רובעל תודעוימ

 11 תישילש המוקו רחסמ תומוק 2 םע ןנכותמה הנבמה .םימייק רבכש

 12 חטשה לש ע"בתה ?םיירוביצה םיחטשה הפיא .םירוגמל תדעוימה

 13  ,תסנכ יתב ,םידלי ינג תרשפאמ םוח ירוביצה

 14 לכ תסנכ תיב יה אנטתא .תסנכ תילב אגוד םואתפ .בוט לזמ ,תסנכ יתב א. מעודה:

 15  .ןמהז

 16  .םינודעומ ט. דנטס:

 17   .תסנכ תיבל גאוד וישכע .הל דגנתמ אוה תסנכ תיב היהש תינכות לכ א. מעודה:

 18 המו בשוח התאש הממ רתוי תסנכ יתבל גאוד ינאש ךל חיטבמ ינא ט. דנטס:

 19  .תסנכ יתבל גואדל ילב תומלש תונוכש איבמ אל ינא .גאוד התאש

 20  .תסנכ יתב יטנא התא א. מעודה:

 21 זאו ינומכ קידצ היהת אוב .לודג קידצ התא ךלש הפיכה םעש בשוח התא ט. דנטס:

 22 .רבדת

 23 .יובאו יוא א. מעודה:

 24 )מדברים ביחד(

 25 .םינודעומ ,תסנכ יתב ,םידלי ינג תרשפאמ ירוביצה חטשה לש ע"בתה ט. דנטס:

 26 לבקל םילוכיש םיירוביצ םיכרצ ןווגמ שי ,רחסמ חטשל תורשפא ןיא

 27 םויה םתואל בקל תורשפאה תא רוביצהמ לולשל ןוכנ אל הז ןכלו הנעמ

 28 .ירוביצ חטש לש הינב ןממל הלוכי אל הצעומה עגרכש הנעטב דיתעב וא
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 1 .הז תא לצנל רשפאו המידק םינש דוע שי

 2 יזכרמה העונתה ריצ לע ,םיירוביצ םידלי ינג 4-ל תודימצב ?הז הפיא 

 3 תוכימסב ,קוריה רפכהו הקורי הזוחא ,הזוחא תנוכשו תודש רפס תיבל

 4 לש םייק ירחסמ חטש לומ בורקב חתפייש תודש ירחסמ זכרמל

 5 הדובעל האיציה שעותב אליממ קוקפו סומע אוהש םקומב לסרפושה

 6  .הינחה תקוצמ לע רבדנ ףכית .הינח תקוצמ םע בוחר .םינגלו

 7 רחסמה יחטש .םיפסונ רחסמ יחטש תרשפאמ אל ראתמה תינכות 

 8 'חר לש יחרזמה דצב םות דע ולצונ ,ר"מ 3,000 הז רוזאב תרשפאתמה

 9 םיפסונ םיחטש םימייק בשומה 'חרב .בשומה בוחרבו םידיסיימה

 10 תרמצ םחתמל תימוקמה תינכותה .ולצונ אל ןיידעו רחסמל םידעוימה

 11  .רחסמל דעוימ 61 לסרפושה םייק ובש חטשה קרש תעבוק הבשומה

 12 אל םא .תופסונ ןונכת תויועטב האלמ בוועדה הרשואש תינכותה ףסונב 

 13 לש ופוסב ונביי אל הלאה תויועטה םג ,וללה תויוכזה תרבעה תא ורשאת

 14 ללגב הגנ 'חרמ םינגל הסינכ לש הפלחה רשפאל רוסא אמגודל .רבד

 15 תומוקה הבוג .םינגב םידלי לש האלעהו הדרוהמ םייקש ברה סמועה

 16 .דבלב תומוק 2 אוה ירוביצה הנבמב א"מתב רתומה

 17 איה ,תומוק 4-ל ירוביצה חטשה תא לידגהל תרשפאמ ראתמה תינכות 

 18 ראתמה תינכות .תומוק 3-ל םירוגמו ירחסמ הנבמ םיקהל תרשפאמ אל

 19 רוכרכ לש ההיסטורי םחתמה לש ירפכה הצביון לע רומשל שיש השיגדמ

 20 ,ןייצמ קר ,הרמא רגהש המ קוידב הז םא לוקוטורפב וקדבת ,הז םחתמו

 21  .רתומ םשש תוריחבה לע רבדמ אל ?ןכ ,םיישדוח ינפל

 22 תא תפפוצמ איה ,הלא דוסי תויחנהב הטוב ןפואב תעגופ תאזה תינכותה 

 23 תודיחי 4-מ רתוי ויהי לעופבש ךכ ראתמ תינכותב עובקל רבעמ םירוגמה

 24 תיב לכל הצקומה הניגה חטש לש הנטקה איה תועמשמה .םנודל רויד

 25 תופצל ןיא ךכ םושמ .םיציצע חותיפ אלא תוניג חותיפל םוקמ ןיא ןכלו

 26 תללוכש תאז ,רומשל תשקבמ ראתמה תינכות וילעש ירפכה ןויביצהש

 27 .הלאה םיאנתב רשפאתי ,םיצעו היחמצ

 28 אלו בשומה בחור וק דע םינבה ריצ יוביע תא הליבגמ ראתמה תינכות 
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 1 םוש וב ןיא המדק 'חר דעו בשומה 'חר ןיבש הז םוחת .ונממ החרזמ

 2 יוניבה יפוא ללגב םינבה ריצ לש ךשמה םעפ ףא היהי אל םגו הרוצ

 3 ןכלו (םיירחסמ םינבמ אלו עקרק ידומצ םירוגמ יתב םע תובוחר) םייקה

 4 הווהי אלו תמייקה היונבה המקרל ןיטולחל רז עטנ היהי הזה הנבמה

 5 .יוביעה תנווכמ יזיפו יתימא קלח

 6 ינא .הינח תומוקמ 24 קר םש שי ,הקד יצחב דחא בעניין קר ףיסוא ינאו 

 7 םיתב 6 םש שי ,24 קר שי תמדוקה תינכותב ,השדחה תינכותב א יודעל

 8 ולבלבי אלשו הזה קנעה ןוינקה לכל םיחקול רבכ םהש תוינח 12-ו

 9  ,ןוינק הז ,םכתא

 10 .ןמזה ךל רמגנ ,לט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  ,דבלב הינח תומוקמ 12 ,החילס .דבלב הינח תומוקמ 6 היהי ט. דנטס:

 12  ?השקבב הזה ריינה תא לבקל רשפא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .ןכ ט. דנטס:

 14  ?להקב ?הזה ריינה תא בתכ ימ .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .פאצווב ותוא ךל יתחלש םגו ,ןכ קהל:

 16 וא 2 דוע םע ךתוא הנימזמ ינא ,ילחר ?ןוכנ ילחר ,חמשא יאז אנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 תשקבמ ינא .הודת ?רדסב .םשמ ךישמנו השיגפ םאתנ ונחנא ,ירחבתש 3

 18 תפלחהל םילעבכ הצעומה רושיא 'א :רבד הזכ תשקבמ ינא ,הככ עיבצהל

 19 הפמש תשקבמ ינאו .ונפריצש ומכ 102 ,101 תוקלח 10074 שוגב םיחטש

 20 העבצה םע תימוקמה הדעוה תאילמל הצעומה תאילמ לש הרימא אצת

 21 ימ .ראורבפב הגצוהש השנייה הפולחה אלו הגצוהש תיעיברה הפולחה לע

 22 ?דעב

 23 )מדברים ביחד(

 24 

 25  0202 ץרמ םיר"בת .21

 26  .ץרמ שדוח רים"בת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ביחד( )מדברים

 28 .השקבב םיטרפ ונממ וחק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 לוכי אל אוה ,חקפ קר אוה .חקפ קר אוה ,יתוא איצוהל לוכי אל אוה קהל:

 2 ?תושעל המ .יתוא איצוהל

 3 .םייאמ התא יכ ךממ תחקל לוכי אוה םיטרפ לבא ,איצוהל אל א. מעודה:

 4 .בוט רוחב ,ללכב םידבוע דעו ר"וי ,ינור תא ובזעתחברים,  א. כגן:

 5 .רדסב עודה:א. מ

 6 ינשה ירחא דחא ורבעי אל םיר"בתהש שקבמ ינוא .םיר"בת ,קדימה א. כגן:

 7 .דחא דחא וארקי אלא

 8  .ינא הז הזה ןוידה תא להנמש ימש ךל הריכזמ ינא ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .וליאכ לועיי תוצע ןתונ קר ינא ,עדוי ינא א. כגן:

 10 ,ץיק יצופיש ר"בת א. ירדן:

 11  .טקשב ויהת ,םירבח דובר:

 12 ?המ ,ילרוא ,עגר ,עגר א. כגן:

 13 .תושרה תונרקמ ₪ מיליון 4 ךס לע 1083 'סמ ץיק יצופיש ר"בת א. ירדן:

 14 ?ןשי וא שדח הז א. כגן:

 15 .שדח הז א. ירדן:

 16 ,2,5-ה לע ונרשיאש המל ףסונב הז א. כגן:

 17  .תמדוקה הנש הז ,אל א. רפפורט:

 18 .השדחה הנשל הז א. ירדן:

 19 ?לקש מיליון 4 הז ץיק יצופישש טלחוה ףוס ףוס ת אומרתזא א. כגן:

 20 80-ב ותוא םילידגמ ונחנא .ינוריעה רוטישל ליבי הנבמ 1013 ר"בת .ןכ א. ירדן:

 21 .₪ ףלא

 22 ?וישכע המכ א. כגן:

 23  .בותכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  .המל יתלאש ,עגר ,עגר ?המל ?המל א. כגן:

 25 ?ותוא לידגהל המל א. ירדן:

 26 .ןכ א. כגן:

 27 ,יכ א. ירדן:

 28  ..150-ב ונלחתה א. כגן:
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 1 .יוקלןונכת .יוקל ןונכת א. רפפורט:

 2 ,300-ב ונחנא וישכע .220-ל 70-ב ונצפק ,150-ב ונלחתה גן:א. כ

 3  .יכול להיות דואמ הז .בוצקתב וניעט הליחתכלמש יכול להיות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  ,רפס יתב הז םיליבי םינבמ רכוז ינא םא לבא א. כגן:

 5 ונבצקתש הנבמה ,ותוא םיקהל םיכירצ ונחנא ינוריעה רוטישה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ךירצ זא רתוי הובג אוה ריחמהש זרכמב ךכ רחא וניאר הלחתהב

 7 .תרחא ךרד ןיא ,ינוריעה רוטישה תא רבכ םיקהל םיצור ונחנא .לידגהל

 8 לש האשרה ,לקש ףלא 225 ןונכת 1084 'סמ ר"בת לחנה קראפ ןונכת א. ירדן:

 9  .סיפה לעפמ

 10  ,אל ינא ,החילס ?ללכב לחנה קראפ הז הפיא ,עגר ,עגר ט. דנטס:

 11 .הוואדי א. מעודה:

 12 ?לחנ ךפהנ ךיא ידאו היה לבא .הוואדי ט. דנטס:

 13 םעפ ףלא 15 הז תא יתרבסהש תורמל ,לט ,ךל ריבסא ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  ,הלהנהב תבשישכ

 15  .םעפ דוע יל יריבסת זא ט. דנטס:

 16 ,הצעומל םיינוציח םימרוג םע ייתוחישבש םכל ריבסא אני זא  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 17 םילוכי תורדגה לש םיסנאוינ ,םימעפל םיסנאוינש רהבוה ,ל"קק תוברל

 18 רשפא זא םלש לחנ שי םא רמולכ .ביצקת ברקל םילוכיו ביצקת קיחרהל

 19  .אל ידאו היהי אוה םא ,ביצקת לבקל

 20 )מדברים ביחד(

 21 לע וא הוואדי קראפ וא לחנה קראפ לש ףודעתה לע תטלחה םא הלאשה א. כגן:

 22  ,לקש מיליון 5 תחקלש הוואדי

 23  .הבשומה לע אלו הוואדי לע רבודמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ינא ,תונשל םיכירצ אל ונחנא .לכ םדוק הוואדי ול ארקנ ואוב זא א. כגן:

 25 ,רגה ,רעטצמ

 26 ?ףסכ לבקת אל זאו א. מעודה:

 27  .ףסכ לבקנ ונחנא א. כגן:

 28 ?מיליון 5 לע רתוונ א. מעודה:
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 1 ,סיפה לעפמ לש םיפסכה א. כגן:

 2 .סיפה לעפמ אל הז א. מעודה:

 3 ,קודבת  ?אל א. כגן:

 4  .ל"קק הז א. מעודה:

 5  .הפ בותכ המ קודבת א. כגן:

 6 .סיפה לעפמל ץילממ ל"קק לבא א. מעודה:

 7 .ארקת םירפא .סיפה לעפמ ןמממ םרוג א. כגן:

 8  .לחנה קראפ הזל םיארוק יכ ץילממ ל"קק לבא ,ןכ א. מעודה:

 9 .ןמממה םרוגה ימ ארקת ,םירפא א. כגן:

 10 ?הוואדי תא חתפל אל הצור התא ?הצור התא המ ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .הצור ינא ,ןכ א. כגן:

 12 .הוואדי חותיפ דגנ התאש לוקוטורפב םשריי זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ,דעב ינא ,דגנ אל ינא א. כגן:

 14  .דגנ היהת ,לייא :י. קעטבי

 15  ,באוי ,עגר שנייה א. כגן:

 16 ,ראשיי בצמהש ךתניחבמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .ןכ יתניחבמ א. כגן:

 18 .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ,הקורי האיר הז ,קראפ אל אוה קראפה ,העיגנ ךירצ אל הוואדי קראפ א. כגן:

 20 .יתנבה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .ךלש בושיה עצמאב א. כגן:

 22 .ךתעד וז א. מעודה:

 23 .ךלש םג בושיה הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  .ןוכנ א. כגן:

 25 ,ךתטישל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ,יתטישל הזה בושיב ינאו א. כגן:

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

 28 ,דחאו ףלא ינבת ,תידיל ןורטאית ינבת ףסכה תא יחק .םוקמ ןיא א. כגן:



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                             ין ניהמ מןעצה ישיבת מו

  5.3.2020 םוימ                                                                                                                                        

78 

 1 .התא אלו יתרחבנ ינאש קר ,היעב ןיא ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .ןוכנ א. כגן:

 3 .התא אלו תאזה הדנ'גאה לע יתרחבנ ינאו  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 4 ?הדנ'גא הזיא א. כגן:

 5 .דגנתהל לוכי התא .השעמל הכלה עצובי אוה ןכלו  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 6  ?הוואדי לע היצנו לש א. כגן:

 7  ,םדוקמ וגולה לע הנגמ תאש תרמא לבא ט. דנטס:

 8  .תירוביצ הניג ןונכת .האלה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .וגול ומכ קוידב הז ט. דנטס:

 10  .רבדל יתרמג אל ,החילס עגר א. כגן:

 11 ,הניג ןונכת  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 12 .העבצהל ותוא ילעת .דגנ ונחנא א. כגן:

 13 .תמאב ונ ?םיר"בת דגנ התא ,לייא י. קעטבי:

 14 .ןכ הוואדי ר"בת דגנ ,אל א. כגן:

 15 .דרפנב העבצהל הלעי דגנ המ הארנ ףוסזה ב ובראן:’ד ג”עו

 16 .₪ ףלא 32 ךסב (עקרב םירבדמ) 1087 ר"בת .₪אלף  86 א. ירדן:

 17 דגנתמ ימ .הדות .ודי תא םירי םיר"בתה לכ דעב ימ .ןיוצמ  ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 18 .דגנתמ אוה ףיעס הזיאל דיגיש

 19 ידיצל םג ינויו 1084 ר"בתל סטנד לט םגו דגנתמ ינא ,םידגנתמ ונחנא א. כגן:

 20  ,ארקנש 1084 ר"בתל

 21 .ודיצל אוה ,ךדיצל אל אוה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .דגנתמ אל ינוי א. מעודה:

 23 .לאמש דצב סטנד לטו ןימי דצב ינא הנה ,ידיצל ,ידיצל אוה א. כגן:

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

 25 

 26 הבישיה ףוס

 27 


