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 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 

 3 םויה ,29 'סמ הצעומה תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא .בוט ברע יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  .השקבב .הצעומ ירבח 5 תשקבל ,שדוחל 20-ה

 5 יבאשמ לוהינ אשונב תושר תדעו תמקה ונלש ןושארה אשונה .בוט ברע ימי:י. חכ

 6 קסופ יתלב םרזל םידע ונחנא םינורחאה םישדוחב .הצעומה לש שונא

 7 לזלזמה ,םלוה אלה סחיה לע ,דחאכ םירטוזו םיריכב ,הצעומה ידבוע לש

 8  .שונא יבאשמ תלהנמו ל"כנמה לש השקה תורמעתההו

 9 אטבתמ ןיוצש יפכ שונא יבאשמ תלהנמ וא/ו הצעומה ל"כנמ לש סחיה 

 10 ומכ ,תוססובמ יתלב תונעטב ןירוטיפ תדעו ינפב עומישל םידבוע תנמזהב

 11 דעו ירבח לע םהיניבו תושרה ידבוע לע םימיא תכלהמ תוגהנתהב םג

 12 .םיינעגופ םיכלהמ ב"צויכו עומישו רוריבל הנמזה יבתכמ .םידבועה

 13 סדרפ תצעומב הערל הילפאו םידבוע תפידר תאזכ הייתה אל םלועמ 

 14 די ןתמ בקע רשפאתמ הז לכ .םילפא םירטשמ ריכזמה ןפואב רוכרכ-הנח

 15 םידבועה לש הפידרה עסמ .הצעומה שאר י"ע הלא םידיקפל תישפוח

 16  .הצעומה תאילמ לשו םירחבנה לש תרוקיבו הרקב אלל השענ

 17 האילמ תבישיל תועצה יתש רבכ ונשגה תירוביצה ונתוירחא תרגסמב 

 18 די תתל םילוכי ונניא רוביצ ירחבנכ .הלא םיאשונב המניין ןמ אלש

 19 םינש תורשע ךשמב רשא הצעומה ידבועב תכשמתמו השק העיגפל

 20 םוי םוי םיאצמנ רוביצ ידבוע .בושיהו הצעומה יכרעל םתונמאנ וחיכוה

 21 .בושיה יבשותל תורישה לש ןושארה וקב

 22 תלבוס רשא תכרעומו הקיתו תדבוע לש התנולת הלבקתנ ףא הנורחאל 

 23 יבאשמ תלהנמו ל"כנמה דצמ השק תורמעתהמ היתונעטלו התטישל

 24 היתויוכמס תא םצמצל ריחמ לכב הכורא הפוקת הזמ םיסנמש שונא

 25 הרואכל תנמ לע הז לכו ,תונורחאה םינשה 15-ב הדיקפתמ הריבעהלו

 26 תעצה ינפל .תנחובו תיתרוקיב ןיע לכ אלל םידבוע יניינעב תוטלחה לבקל

 27  ?ףיסוהל הצור התא הטלחה

 28 ונחנא .הצעומה ירבח תא ןיבמ אל תצק ינאש ןייצל בייח ינא .בוט ברע א. כגן:
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 1 המניין ןמ אלש תובישיל השעמל תישילש העצה רבכ וז םישיגמ םצעב

 2 .םידבוע יניינעל רושקש המ לכב

 3 החנה תדוקנ ךותמ םיאצוי ונחנא הז תא תושעל םישקעתמ ונחנא םא 

 4 ןב ינרוקען פואב זא היעב שישכ וישכע .היעב הפ שיש םיניבמ םתאש

 5  .תאזה היעבה תא רותפא ינא ואוב רמואו אב ריבס םדא

 6 תאזה היעבה תא רותפל תמאב םיצור םתא םא וליאכ רורב אל יל וישכע 

 7 ,םכינפלש תאזה העצהה תעצומ ןכלו תאזה היעבה תא רותפנ ואוב זאו

 8 שארה תא ןומטל ךישמהל ,תאזה היעבה םע ךישמהל םיצור םתאש וא

 9 לכ ונמצע תא אצמנ ונחנא זאו רבד םוש הרוק אלש בושחל ,לוחב

 10 ,תינשקע היציזופוא ונחנאש םיינבמ רבכ םתאש םושמ ןאכ םייעובש

 11 םתאש םושמ ,קוחה תוארוה תא םעידוי ונחנאש םיניבמ םתאש םושמ

 12 ,המניין ןמ אלש הצעומ תובישי םעפ דועועם פ דוע סנכנ ונחנאש םיניבמ

 13 ללגב אלא שדחמ םעפ לכ םכתא תוארל םינהנ נוחנאש ללגב קר אל

 14 רותפל םיבייח רוביצ ירחבנכ ונלוכש היעב הפ שיש םבישוח ונחנאש

 15 .התוא

 16 רפסלו אובל רשפא .הצעומב תודבועהו םידבועה לא סחיה איה היעבהו 

 17 ונחנא יכ היציזופוא ירבחכ םיעדוי ונחנא לבא ,תונויקינ םוי םישועש

 18 היצילאוק ירבחכ םתא םגש חוטב ינאו םינופלט םוי םוי םילבקמ

 19 םירבדה תא םילבמק םג ,בבניין םיאצמנש הלא ,םכקלח הצעומ ירבחכו

 20  .םירבדה תא םיאורו

 21 שיש םיעדוי ונחנא ךיא .הצעומה תלהנה ןיבל םידבועה ןיב היעב הפ שי 

 22 תכלוה תאזה היעבהש םושמ ?הצעומה תלהנה ןיבל םידבועה ןיב היעב

 23 ןפואב ינא אל ,בתכמ ונלביק םויה קר .אמגוד םכל ןתא ינא .הרימחמו

 24 סומע רמש ןוכנ זא ,שונא יבאשמ תלהנמ רלסקו ינח 'בגה אלא ישיא

 25 הנופא והשכ תננג ומכ גהנתמ דעוהש בשוח םידבוע דעו ר"וי היהש

 26 תרודתסהמ ה'רבחלם ג ודבכ ןתינו אוב תאזל כבו ,םידבועה תורדתסהל

 27 .תונורחאהם ניש האמב הער אל דהבועו שעשים בדועה

 28 הצעומ ,שונא יבאשמ תלהנמ ,רלסקו ינח 'בג 'בכל" :תבתוכ איה ךכו 
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 1 דוגינב םיזרכמ םוסרפ :ןודנה .בר םולש הדבכנ 'בג .הנח סדרפ תימוקמ

 2 םידבועה דעו תועצמאב יתעידיל ואבוה הנורחאל .םינפה דרשמ תונקתל

 3 יאנת תאירקמ .שונא יבאשמ תוזכר ידיקפתל םיזרכמ תינשב ומסרופ יכ

 4 דרשמ תושירד תא םימאות םניא םיאנתה יכ הלוע ומסרופש זרכמה

 5 ףסה יאנתב ןכש ל"נה םידיקפתל עגונב ימוקמה ןוטלשה להנימ ,םינפה

 6 יאנת שרוד םינפה דרשמ דועב ,דומיל תונש 12 קר םתשרד םתמסרפש

 7  .האלמ תורגב תדועת לש ףס

 8 ומסרופש םימדוקה זרכמה יכמסמ תא יתקידבמ יכ ןייצא דוע 

 9 ףאו האלמ תורגב םתשרדו ןיקת היה םוסרפה שונא יבאשמב םידיקפתל

 10 .םינפה דרשמ יכמסמ ב"צמ .ןורתיכ B.A ןושאר ראות םתשרד

 11 םישקבתמ םכנה" הלש ןוטה תא הנשמ תצק איה ןאכו  "רומאה רואל 

 12 ןכו םינפה דרשמב עובקה ןידל םמיאתהלו זרכמב ףסה יאנת תא תונשל

 13 יאדכש בשוחי נא ,"הארנ יכ הניקת הרוצ התואב התוא םסרפל

 14 .הצעומה שאר 'בכ ,יבישקתש

 15 .בתכמה תא הריכמ ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .ותוא הריכמ תאש חמש ינא ,יפוי א. כגן:

 17 .הבושת בתכמה תא קר ךל ןיא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ףסה יאנת תא םיאתהל הארנה לככ איה םכתרטמ יכ הארנ" .יפוי א. כגן:

 19 תושירדל םידמעומה ירושיכ תא אלו םכשפנ םהב הצפח רשא םידמעומל

 20 תשגה תורשפאב העיגפ ןכו בלה םותב השק העיגפ הווהמה רבד ,הרשמה

 21  .ןיד י"פע םייוארו םימיאתמ יםדבועל תודמעומ

 22 הכרבב .דיתעב ונשיי אל ל"נה גוסה ןמ תויועט וא תולקת יכ הפצמ ינא 

 23  ."פ"ומה תורדתסה תריכזמ ,ד"וע הקיסמ-גבס רדה

 24 רופתל םיסנמ םתאש הזמ ונל סאמנ גבס 'בגה תרמוא תורחא םילימב 

 25 תאז םא אלימ וישכע .הלאה םירבדהמ ודרתש םישקבמ ונחנא ,םיזרכמ

 26 התנפ הצעומה תירבזג םג ,בתכמה תא תבתוכש גבס 'בגה קר הייתה

 27 .ותוא רובעל ןתינ אלש ףס והשזיא שיש הל הריבסהו הצעומה שארל

 28 הצור הצעומה שאר 'בכ .הצעומה שאר 'בכ לע אלפתמ םג ינא וישכע 
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 1 םייפיצפסה םיזרכמב המ םושמו ןוגראה תא לעייל הצור ,םיבוט םידבוע

 2 הקלחמה תרגסמב הדובע יהשוזיא רדסל הארנה לככ ודעונש הלאה

 3 קר יכ הניקת יכה הרוצב תלעופא ל םיעדוי ונחנאש לככש שונא יבאשמל

 4 תורבזגל הלש םירמוחה תאה חלש איה וא התנפה איה ןורחאה עובשב

 5 .תורוכשמה לש אשונב דחא םוי לש בוכיע היהו תויועט םש ויהו

 6 ףגאה תלהנמש ,ףגא תויהל הכפהש תאזה הקלחמהש םיפצמ ונחנא זא 

 7 700-ב לפטמ יעוצקמ ףגא ,הקלחמ היהת ,עודיכ זוחא 60 תלבקמ

 8 ,םיזרכמ ינש ,םיזרכמ ינימ לכ םש רדסל םיסנמ ,איה אל לבא .םידבוע

 9 .דחא דיקפת היה

 10 הז םש  תאצמנ הארנכש תיפיצפסה תדבועה הארנה לככ יכ ?המל הז לכו 

 11 אללש הזה זרכמהש מקווה דואמ דואמ ינא זא ,הל םיאתמ ךכ לכ אל

 12  .הטושפ אמגוד וז .דרי ףסה יאנת

 13 .תוחושק רתוי תצק ?םתוא רידגנ ךיא ,רתוי תצק תואמגוד שי ירעצל 

 14 ןאכו הצעומל תבתוכ גבס 'בג התוא ןכ םג הבש תרחא אמגוד חקינ ואוב

 15 תענצ תאפמ ,זרכמב רבודמ ,תרחא רתוי תצק םיעמשנ םירבדה רבכ

 16 'בגה תבתוכש המ תא אירקא קר ינא ,זרכמ הזיא דיגא אל ינא טרפה

 17  .ינח התואל גבס

 18  ,הפ .שקבמ ינויש המ רמוא התאש המל דוגינב הז לבא ד. כמוס:

 19  ,המ עגר בוזע א. כגן:

 20  .שקבמ ינויש הממ ךפיהה הז ד. כמוס:

 21  ?שקבמ ינויש הממ ךפיהה המ א. כגן:

 22 םדקל םיצור ,ךפיהה רמוא התא .םידבועב םירמעתמש רמוא אוהש ומכ ד. כמוס:

 23  .םידבועה תא

 24 גוסמ םידבוע םדקל םיסנמ .עגרה יתרבסהש המ ןיבמ אל התא ,אל א. כגן:

 25  .םיוסמ

 26 ?המל ד. כמוס:

 27 התא ?המל הז המ .םהלש תודימל םיאתיש זרכמ םהל םירפות יכ ?המל א. כגן:

 28  .ןיבמ אל
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 1 לבא .םיאנתה תא וחישקהש רמוא תייה םא אלימ .אל יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ,םיאנתה תא םידירומשכ

 3 .היעב ןיא א. כגן:

 4 .ךפיהה קוידב הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ?רדסב .ךתושרב ,ונל יעירפת לא קר א. כגן:

 6 .ידמ רתוי םכל העירפמ הארנכ ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 תבתוכ "םולש ינח" .דוד ,רדסב הכול ,ןמא דיגת התא דיגת רגהש המ א. כגן:

 8 תדעו לש יפיצפס לוקוטורפל תסחייתמ איה ,"ןייצא תישאר" ד"וע התוא

 9  .הב הרבח איה םגש הניחב

 10 יוגש ןפואב בותכ ,די בתכב בותכ בתכנש לוקוטורפה יכ ןייצא תישאר" 

 11 הזב ףרוצמה לוקוטורפה ירעצל .לוקוטורפה תכירע יללכל דוגינב ךורעו

 12 רבודמ ."םיזרכמה בוועדת טלחוהו רמאנש המ תא ללכ ףקשמ וניא

 13 לבקתהל תנמ לע הצעומה ידבועמ תדבוע השגינ ןבומכ ובש זרכמב

 14  .דיקפתל

 15 תא ףקשל ךירצ לוקוטורפ יכ עבוקה ספוטב 4 ףיעסל ךתונפהל ינירה" 

 16 ספוט ,תינש .רבדה ךכ אלו ,היתוטלחהו הירקיע ,הבישיה ךלהמ

 17 לע הפסונ ךכמ רומחו הדעוה ירבח י"ע םותח ונניא תפריצש לוקוטורפה

 18 וטילחה הדעוה ירבח יכ טלחומ רקשב םשרנ הב 1.3.20-המ הרעה ספוטה

 19  .זרכמה תא לטבלו דמעומ ףא רוחבל אל

 20 הטלחה ונלביק אל חטבו הדעו תרבחכ ילא םתינפ אלש םכל רמול יל רצ 

 21 תדמעומ יתאצמ אקווד ינא זרכמב רבכ יתרמאש יפכ .זרכמ לוטיב לע

 22ו ב שי ןכש רומח הז השעמ .בוועדה רוביצה תגיצנ םג ךכו דיקפתל היואר

 23 ועדמ הרהבה שקבא .תדובועה ףוליסו היעטה ,בל םותר סוחם ושמ

 24ה ז ךיא ןכו הדעוה תסונכתה ראחלת ועבוש השולשכה סנכוהו ז הרעה

 25 ."יתעידי אלל הרוק

 26 רבד ,לוקוטורפה ירחא תורעה םיפיסומ הבש םיזרכמ תדעו ונל שי זא 

 27 תריפתל ןויסינ ,בל םות רסוח ,הדבכנה 'בגה הז תא תנייצמו רומח אוהש

 28 הבישיב ,ינפל קרש ריכזנ ונחנא ,םיעומיש לע רבכ רבדמ אל ינא .םיזרכמ
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 1 ילב ,םילהונל דוגינב השענ הז םגו דבוע ירחא הפ ובקע הנושארה

 2 וליאכ ךשמהב .םידבועה לוועד עידולה ילב ,יטפשמ ץעוי םע ץעייתהל

 3 הרטשמ תריקחל ןמוזי ל"כנהמשם יעדוי ונחנא ,הפישח זאת אומרת

 4 הריקחל ןמוזת הארנה לככ עצהומה שאר םגש םיעדוי ונחנא ,בעניין

 5 .זהה בעניין טילחי יטשפמה ץעויהש ירחא הזה בעניין

 6 לש ףויז הנה ?רוצעל םיצור םתא הפיא ?עיגהל םיצור םתא ןאל ,יתובר 

 7 םיצור םתא הפיא קר ודיגת .םיזרכמ לש הריפת הנה ,םילוקוטורפ

 8 ןלהא ,הזה ץובה ךותל םכתא וררגיש םיצור םתא םא ודיגת .רוצעל

 9 היה הז םידלי רותב ,ףיכ הז ףרוחב ,ץוב ךותב תויהל הלחא .ןלהסו

 10  .רוביצ ירחבנ ונחנאו םתא .הלחא

 11 התא הנה ?תויאר תמדוקה הבישיב תשקיב התא ,םירבד הנה וישכע 

 12 ,םרמוא םשב םירבד איבמ ינא ,הז תא יתבתכ ינא אל .תויאר לבקמ

 13 .לזלזמא ל ינא ,לזלזל אל רשפא ,לזלזל רשפא .תורדתסה לש הגיצנ ,ד"וע

 14  .תונכה אישב ,עיגהל םיצור םתא ןאל לאוש ינא

 15 די ול תנתונש הצעומ שאר שי ,הצור אוהש המ השועש ל"כנמ םכל שי 

 16 םתא .הל הארנש לככ םירבד השועש שונא יבאשמ תלהנמ שי ,תישפוח

 17 'בגהש המל םיפתוש םתא .םהלש תומוקמהמ םידבוע זיזהל םיצור

 18 ,הצעומה שאר הל ארקא ינאש התצרש הצעומה שאר 'בכ ,השוע תאזה

 19 .םידבועה ןוגרא תא תקרפמש הצעומה שאר 'בכ

 20 התאשכ .יתריבג ,םידבוע ןוגרא קרפמ התאשכ תוכלשה הזל שי וישכע 

 21 בבותסמ ינאו האור ינאש הממ םייתניב .תונבל ךירצ התא סרוה

 22 תא .בטהי עתדוי תא סורהל ,תעדוי אל תא תונבל, בהשומה תובוחרב

 23  .יםדובע וןגרא תסרוה

 24 ואצמש םיבוט םידבוע ויה םלוכ םה ,אחינ ,ינוגרא עדיה חרבש אלימ 

 25 די תנתונו הכישממ תאש הז לבא .םהלש םיבוטה תומוקמה תא םמצעל

 26 ,תרוקיבה תא עומשל באוכ ,רחמ דע הככ ישעת ,ל"כנמה 'בכל תישפוח

 27 תא .םולכל הפצמ אלי נא ךממ ,םירבחל הפ הנופ ינאו תקדצומ תרוקיבה

 28 הנושאר היצנדק ,רדבס הכול .רדסב שהכול תוארהלו םלטצהל יכישמת
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 1  .הדוקנה תאז אל לבא .רמואו רזוחי נאו תחא םעפ ךל יתרמא ,הנורחאו

 2 הכול ךסב םכחתפל םימשו םיאב ונחנא וישכע .תוניצרב םכתא לאוש ינא 

 3 'בג לעו ל"כנמ ןודא לע תרוקיב לש גוס והשזיא ,הנוכנ איהש הטלחה

 4 תותוחפ תויוכז שי ונל .בושיל ןמזמ אל ועיגהש שונא יבאשמ תלהנמ

 5 בקעי רמ ,ךירוחאמ .םישנא ונב ורחב ונחנא ?הלאה םידבכנה םירבחהמ

 6 .םיטדנמ ינש ,1,900 ,1,800 ?המכ ,םישנא 2,200 ,3,000 םידמוע ,הקדצ

 7 .וליאכ 1,000 הימחנ .והשמו 1,000 ,ינוי .1,000 ,םירפא .1,700 ,באוי

 8 .רוביצ םיגציימ ונחנא .3,000 ונחנא ,יתובר

 9 ךב רמעתהל טילחמ ל"כנמשכ הדובעל םוי לכ עיגהל הז המ םיעדוי םתא 

 10 התאש דבוע רותב עדהלוו עיגהל זה המ םיעדוי םתא ?ךתוא זיזהל וא

 11 םיפיסומ דועו ךלש םודיקה דגנכ םיטילחמ רבד לש ופוסבו םודיק הצור

 12  ?לטוב אל אוהש העשב לטוב זרכמהש הז ירחא תורעה

 13 ,אלימ וישכע .הדעו םיקהל תורשפא ןאכ שי םכל םירמואו םיאב ונחנא 

 14 רוח רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמ הצעומב היציזופוא ,היציזופוא ובזע

 15 אל ,םילודג תעדל ונוויכ ארקנש המ ,םינפה דרשממ םיאב .םלועה הצקב

 16  .הטישה תא ונאצמה ונחנא

 17 םתלביק םכבור ,ןונגנמ תדעו םיקש אפשרות להיש טילחה םינפה דרשמ 

 18 ןונגנמה תדעו תארקנ ךכו .תונפל לוכי לביק אלש ימ .הזה רפסה תא

 19 לש הלצאה י"ע תינמתמש הדעו וז ,תושר תדעו יהוז םדא חוכ יניינעל

 20  .םיבחרנ דואמ דואמו םירורב םה הלש םידיקפתהש הצעומה שאר

 21 הזו ,םדא חוכ לש תוינידמ שוביג ;ןונגנמה תדעו ינפב םידמוע םידעי ינש 

 22 לופיטו תוינידמ שוביג ,יקסרצנג םוחנ רמ ,שקבמ התאש המל םיאתמ

 23 ,דיקפתה יולימ תרוצ ,דיקפתל הסינכ תוברל ,םידבועה יניינע לולכמב

 24 ירוטיפ .הדובעה םויס, םידבועה םויס ,םידבועה לש תוריש יאנת

 25 ןתמ ,םילהנו תונקת י"פע םישדח םידבוע תלבק ,היסנפל האיצי ,םידבוע

 26 הנהכו תוקלחמה ןיב יםדבוע תרבעהו דוינ ,םיינמז םידבועל תועיבק

 27  .הנהכו

 28 תושיגר לשב םינפה דרשמב הפ םירמוא .הדעוה בכרה לע םג רבודמו 
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 1 תושר ונחנאו ,תונטק תויושרב שי םיבר םיישיא םיניינעל ותקיזו אשונה

 2 תצק ונחנא יםנגס תונמל םיצורשכ .םיצור המ יולת ,תינוניב וא הנטק

 3 תנמזומ ,הדעוה שארב דמועה תימוקמה תושרה שאר .םילודג רתוי

 4 דומעי ןגסש איה תרחא תורשפא .תושרה שאר 'בכ הדעוה שארב דומעל

 5 הדעובו תושרה שאר לע לבוקמו ברוקמה רחא ריכב וא תושרה שארב

 6 דעו גיצנ ,רוביצ יגיצנ ,הצעומ ירבח :םאיבה םימרוגה םיגצוימ ויהי

 7 ןונגנמ תלהנמ ,תימוקמה תושרה ל"כנמ :יםאבה םידיקפה ,םידבועה

 8 ץעויה .ונלש תירבזגה הפ אל איה .תושרה רבזג .אחינ ,םדאה חוכ

 9 בכרהה תא ןתינש לככ םאות אהי יתעיסה בכרההו ןבומכ יטפשמה

 10 .עצהומה לש יתעיסה

 11 הנבהה ךותמ תאזכ הדעו שי ,ונתעדל ונוויכ םינפה דרשמב רמולכ 

 12 הצעומה יבחרב םידבוע לש אשונל םינתונ ונחנאש ,לאנתנ ,תובישחהו

 13  .םינתונ םהש תורישלו ונלש בושיבו

 14 ,2-ו 3 הקולח היהתש ונרמא .תנגוה העצה וז ונעצה ונחנאש המ ןכלו 

 15 דע ןירוטיפ עגרכ ושעי אל ,רבד םוש ,ןונגנמה אשונ לכ ורצעיש עגרכ

 16 תאז .םיחטוש ונחנאש המ הז .תויצמרופניאה לכ תא לבקנ ונחנאש

 17 תונמדזהה תאז וליאכ תוניצרה אישב רמוא ינאו ,םכלש תונמדזהה

 18 סנכיהלם ידמעו םתאש ןגלבהמ םכמצע תא איצוהל ,ונתיא תכלל םכלש

 19ה דות .הצעוהמ תבוטלו ובשיה תבוטל יךרצש ומכ ודבעלו ואבל ,וילא

 20 ה.בר

 21 תא תונפל ידכ תדבוע התואב םירמעתמ ,סומכ ירבחל קר דדחא ינא י. חכימי:

 22 ףס תא ודירוהו זרכמ אלל וישכע העיגהש יהשימל דיקפתב םוקמה

 23  .הליבשב קר תושירדה

 24 זרכמב םיאשרש הלא ךותמ והשימ זרכמב ולבקם יא לצנתא ינאו 

 25 תימינפה בוועדה לבקתה אל דחא ףאש הדבתנ ירעצל ונחנאו .ימינפה

 26  .ואיבהש הרוחב התואל םיאתי הזש הצוחה הז תא ואיצויו

 27 התוא וריזחהו תאזה הרוחבה םע יתרביד ינא זא ,תרביד רבכ התא םא ד. כמוס:

 28 רתוי םיאנתב ,ךפיההו ,הרזחב הלש םוקמה תא תלבקמ איהו םוקמל
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 1 .םיבוט

 2  ,בוחש הזו ןוכנ הז יזיפה םוקמה .ירקיעה םוקמה אל אוה יזיפה םוקמה י. חכימי:

 3  .םיבוט רתוי םיאנתב ד. כמוס:

 4 .בושחש המ הז דיקפתהו תויוכמסה י. חכימי:

 5 .םיבוט רתוי םיאנתב התארקל ואב ד. כמוס:

 6 רבד הז .םישוע ונחנאש קבאמה לכ תובקעב הז התארקל ואב םא םג א. כגן:

 7 .ןושאר

 8 םע יתרביד ינא .קבאמה תא יתישע ינא ,קבאמה תא םתישע םתא אל ד. כמוס:

 9 בשח אוה .רבד םוש הל השע אלו הב רמעתה אל אוה ל"כנמהו ל"כנמה

 10  .רדסב הזו הזה םוקמב תויהל המיאתמ אל איהש

 11 ,ךל עימשא ינא י. חכימי:

 12  .תויוכמס ול שי ד. כמוס:

 13 אלש ףידע ?רמוא ל"כנמהש המ לש הטלקה ךל עימשא ינאש הצור התא י. חכימי:

 14  .עמשת אלש ףידע .עמשת

 15  .הכולך סב ונתעדל ףרטצמ התא דנטס:ט. 

 16 עוגפל ןתא אל ינאו ,תובר םינש םידבוע בוועדי תייה ינא ךל רמוא ינא ד. כמוס:

 17 .םידבועב

 18 (דחיב םירבדמ)

 19 .ציםור ונחנאש הדוקנה תא הלעמ קוידב התא ,ףרטצמ התא ,סומכ לבא ט. דנטס:

 20 הז ,רדסבה ז .התוא ליבוהל וליפא ילוא ,תאזה בוועדהה יכול לשבת תא

 21  .םינווכמו נחנאש המ קוידב

 22 .לאודיבידניאב ןודל לבא םוקמה אל הז :יקסרצנג .נ

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 תויוכזב רושקש המ לכב ןודל לכונ ונחנא הבש הדעוו לע תיללכ תוינידמ א. כגן:

 25 גצייל השקתמ םידבועה דעוו , דמעמ ירסח םה עגרכ םידבועה , םידבועה

 26  .תומייוסמ תומרב םתוא

 27 אל תופסונ תועש ולביק אלש ודיגי ךילא ואובי םידבועה לכש הרקיש המ :סומכ .ד

 28  .הזמ אצת אל התא..הז יתלביק
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 1 ונחנא .הלש דיקפתה קוידב הזש הדעו ךל שי .רמוא ינאש המ הז זא :ןגכ .א

 2 רושקש ימ לכ לעועצה ומה ל"כנמ לע חקפל םיכירצ רוביצ ירחבנכ

 3  ,םידבועל

 4 ,הצעומה תא ךל שי :סומכ .ד

 5 לע ךמוס אל ינא .ונלש דיקפתה תא תרחא הרוצב םיניבמ ונחנאש הארנכ כגן: א.

 6 ו שצריך. מכ םידבועב לפטתש הצעומה שאר

 7  .הילע םיכמוס ונחנא ד. כמוס:

 8  ,טילחנו הדעו השענ ובוא זא .זוחא האמ א. כגן:

 9  (דחיב םירבדמ)

 10  .ךירצ אל םיצור אל א. כגן:

 11 .הנטק הלאש .הנטק הלאש נ. קסטן:

 12 .םג הלודג הלאש גן:א. כ

 13  ?ןוכנ ,ןגס יצחו הנשל בורק ךשמב תייה העוט אל ינא םא נ. קסטן:

 14  .קוידב שדוחו הנש ,אל א. כגן:

 15 תאזה העצהה תא תולעהל תלוכי אל שדוחנה ושך שמב .שדוחו הנש נ. קסטן:

 16 ?הלהנהל

 17  ?וישכע הנשמ הז המ א. כגן:

 18  .וישכע ופצ םירבדה י. חכימי:

 19 הדבכנה 'בגה יכ ולבקתה אלש תועצה דואמ הברה יתילעה .ךל הנעא ינא א. כגן:

 20  ,הלביק אל

 21  ,לע לאאני שו נ. קסטן:

 22  .הבושת לבקת ,הלאש לה שואתא .ךל הנוע ינא א. כגן:

 23 וישכע םיפצ םה .וישכע םיפצ םה ,םדוק ופצ אל םירבדה ,לאנתנ י. חכימי:

 24 .םינורחאה םישדוחב םיפצ םה .םירבדה

 25 סנכיהל ונל ונתנ אל ,וסניכ אל .דובעל ול ןתינש ושקיב ,ל"כנמ עהגי ט. דנטס:

 26 .תאזה הצעומב היהש עדימ לכמ ונותא ורדימ ,ל"כנמה תריחבל לוועדה

 27  .םכח היהת לא

 28 .ןוכנ אל הז ור, ראש המועצה:יג-ה. פרי
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 1 .םכח היהת לא ט. דנטס:

 2  .ןוכנ אל הז לבא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 הצעומה שאר .ןגכ לייאמ ודחפ ,הנווכב ונתוא ורדימ .םכח היהת לא ט. דנטס:

 4 .ונתוא התמיר ,ונתוא הרקיש ,ןושארה םויהמ ןגכ לייאמ תדחפמ

 5 ,היהש המ אל הז רבכ תוריחבה ירחא וישכע ונל םתרמא

 6 .דחא ףאמ תדחפמ אל ינא ,ךליבשב תושדח יל שי יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .ונתוא תימירו ונתוא תרקיש ט. דנטס:

 8  .לבזה ןללא מקב םג .דחא ףאמ גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 9  ,היה אוהש הנשה ךרוא לכל הככו ןושארה םויהמ ט. דנטס:

 10  (דחיב םירבדמ)

 11 ?םידבועל רושק הז המ :סומכ .ד

 12 .ךרדה ךרוא לכל ונתוא ומירו ונתוא ורקישש םידבועל יאדווב רושה קז ט. דנטס:

 13  ,וישכעו .ךרדה ךרוא לכל עדימ מאתנו וריתסה

 14  .עיבצת לא ?הצור אל ,עיבצת עיבצהל הצור ,הטעת החלצה :ןגכ .א

 15  .היה אל הזש םכל רמוא ינאו ט. דנטס:

 16 .הטלחהל רובענ ואוב ,בוזע .הטלחהל רובענ ואוב י. חכימי:

 17 היה אל הז .םינפב ונייה ונחנאשכ היה אלם שזה ג ךל רמוא ינאו ט. דנטס:

 18 תא ולצינ .תונמדזהה תא ולצינ ונאצי ונחנאשכ .םינפב ונייה ונחנאשכ

 19  .תונמדזהה

 20 .םדוק הז תא ונישע אלש לבח יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 יל הריבעה יבצ ןב.ןוגרא תדעוול רשקב ,ךתעד תא לביק אל םינפה דרשמ נ. גנצרסקי:

 22 דיגהל לוכי התא .תרחא תבתכ התא , םיישדוח ינפל הזה רפסה תא

 23 .ךפיהל אלו םינפה תדעוו תא תלביק

 24 ,הרהצה ןאכ שי , הנשמ אל הז :ןגכ .א

 25 תודעוה ךיא לש םיקוח לע הזה רפסב םיקרפ המכ דוע שי בגא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .ךירצש ומכ תולהנתמ אל ןהב םירבח םתאש תודעוה לכש ,תולהנתמ

 27  .בגא

 28 ןיא היעב שי ,המגודה ךרוצל ןוירוטקריד רבח התא , הצעומ ירבח ונחנא :ןגכ .א
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 1 .היעב ןיאש דיגהל רשפא , לוחב שארה תא ןומטל רשפא. תושעל המ

 2 ?םויה רדסל העצהב הז תא איבהל היעבה המ :סומכ .ד

 3 רשפא רדסל העצהב .היעבה המ ךל דיגא ינא .היעבה המ ךל דיגא ינא י. חכימי:

 4 ,אל התא .רבד ותוא אל הז ,העצה ןיב לדבהה הז .ןויד ילב הז תא דירוהל

 5  .רבד ותוא אל הז

 6 .הז תא םידירומ העבצה םידוע , רבד ותוא :סומכ .ד

 7  .ןויד שי לבא ,הבבס י. חכימי:

 8  .רבד ותוא הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .רבד ותוא אל הז י. חכימי:

 10 (דחיב םירבדמ)

 11  .םדקתנ ואוב י. חכימי:

 12 (דחיב םירבדמ)

 13 המ ,רגהו .רדסב הכול תואירבה דרשמ יללכ יפל םידבוע ונחנאש דוע לכ י. חכימי:

 14 ,ךל עיצמ ינאש

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 יכה הז .ךלש םישעמהמ ידחפת ,דחא ףאמ ידחפת לא עיצמ ינאש המ י. חכימי:

 17  .ךלש םישעמהמ ידחפת ,בושח

 18  .הטלחה תעצה .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 תא ל"כנמהמ לולשל הצעומה שארמ שורדל .א  :הטלחהה תעצה י. חכימי:

 20  .םידבוע יניינעב לפטל ותוכמס

 21 ירבח 3 לש בכרהב שונא יבאשמו םדא חוכ יניינעל הדעו םיקהל .ב 

 22 םיאשונה לכב ןודל היהת התוכמסש היציזופוא ירבח 2-ו היצילאוק

 23 ,דוד ,ךלו .ב"צויכו תוקולחמ ,תועד יקוליח תניחבמ םידבועב םירושקה

 24 וז הדעו .ונילא אובל רומא אל רכש אשונ .םודיקו רכש אשונ ללוכ אל

 25 .הצעומה שאר לש הרושיאל ואבוי ולאו תוצלמה שבגת

 26 םייתעמשמה םיכילהה תא איפקהל שי התוסנכתהו הדעוה תמקהל דע .ג 

 27 םינומיז ,תעמשמ יניינע הז ללכבו ,גוס לכמ תודבועהו םידבועה דגנ

 28 ל"כנמה הטלחהל םאתהב יכ שגדוי .םהיתויוכזב יונישו עומיש לוועדת
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 1 םיאשונב תוטלחה לבקל םישרומ דוע םניא שונא יבאשמ להנמ וא/ו

 2 הרושיא תלבקו ל"נה בוועדה םירדבהגת צה אלל 2 ףיעסב םיטרופמה

 3  .םאתהב

 4  תמדוקה הבישיב הלע רבכ הז .1 ףיעס יבגל ןייצל קר בייח ינא ובראן:’ד ג”עו

 5 םירוטיפ ונשרד תמדוקה הדעווב ,אל :ימיכח .י

 6 תרמוא תאז . רשפא יא , התוכמסב שומיש תושעל הצעומ שארל תורוהל :ןארבו'ג ד"וע

 7 הלוכי הצעומה שאר .הזה אשונב קר אל םירשקה הברהב הלע םג הז

 8 לולשל וליפא הצעומה שאר תא בייחל הלוכי אל הצעומ לבא ליצאהל

 9 . בייחל רשפא יא התוכומסב אצמנש המ ,ןאכ רבד ותוא . הלצאה

 10 תוכמסב הז ל"כנמ יונימ , הלש תויוכמסב תוטלחה לבקל הלוכי הצעומה

 11 .היבגל טילחהל הלוכי הצעומה שארש הרשמ וז . הצעומה שאר

 12  (דחיב םירבדמ)

 13 תאז איה הלהנהה .הטלחהה לע עיבצהל תשקבמ ינא זא .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  ?העצהה דעב ימ .תרחא הדעו םוש אל ,םיכילהתה תא ןחבתש

 15 ?העצה הזיא א. כגן:

 16 ?דגנ ימ .הדות ?העצהה דעב ימ .היציזופואה לש העצהה דעב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .םויה רדסמ דרי .הדות

 18 העצהה התיה המ : הדועמ .א

 19 .הדעו םוש אל ,םיכילהת תניחבב ןודת הלהנהה יתרמא ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .העבצה ךירצ אל ,יתרמא

 21 המל רשק םוש היהי אל היציזופואלש תרמוא ךלש הטלחהה םצעב : רמע ןהכ .מ 'ב

 22   הלהנהב הרוקש

 23  .השקבב ,2 אשונ .בוט...אל הז הל המועצה: יגור, ראש-ריה. פ

 24 םתאבהש הפ יתיארו ארקנש המ הנורוק ןמזב הנונרא הז 2 אשונ י. חכימי:

 25 ,םיימוי ינפל .םיקסעה אשונ םע אקווד ליחתא ינא .תעד תווח יהשוזיא

 26 60 ועגפנש םיקסעל זוחא 95 לש החנה תתל הטילחה הנידמה השולש

 27 לכ ךותב היהי םתסה ןמ הזו ןומימה תא לבקנ הזו תוסנכההמ זוחא

 28  .תויושרה
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 1 60-ב םג ועגפנו ונלצא םירכושש הלא םיקסעה נייןלע עיצמ ינאש המ 

 2 תבכרב תוינומה יגהנ אמגודל .םתארקל אובל עיצמ יתייה זוחא

 3 .זוחא האמב טעמכ העגפנ םתדובעש

 4 .יאדווב .םיגירחה ךרד וסנכנ םה .וסנכנ םה יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 5 ?החילס י. חכימי:

 6 .ולביק .םיגירח תדעו ךרד ולביק יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ,ולביק י. חכימי:

 8  .םלוכ ומכ ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 9 אצנש דע רבדמ ינא .םלוכ ולביקש םישדוח 3-ה לע רבדמ אל ינא י. חכימי:

 10 אל ןיידעש ימ ,וישכע הנתנ הנידמה םג .ןווכתמ ינא הזל .הזה רבשמהמ

 11  ,איקב

 12  .םלוכ ומכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  ,םוכס הזיא וניצקה :יבטעק .י

 14 .מיליון יצחה ךותב םג הז יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 ?החילס י. חכימי:

 16  .הזכ םוכס וניצקה :יבטעק .י

 17  .ןוילימ יצח ,ןכ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 (דחיב םירבדמ)

 19 .רמגיש דע אלא םישדוח 3 אל םירמוא םה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 הנידמה .ךליאו יאממ רבדמ ינא .יאמ ,לירפא ,ץרמ  :םישדוח 3  היה י. חכימי:

 21 תוסנכההמ זוחא 60 עגפנש קסע לעב לכש הזירכה השולש ,םיימוי ינפל

 22 .הנונראב זוחא 95 לש החנה לבקי

 23 יתעדי אל העצהה תא ונשגהשכ ,יתשגה ינאשכ ,הזו רמואו אב ינא 

 24 ונחנאש רמואו אב ינא ,בוטו הפי הזו םיקסעה תארקל אובת הנידמהש

 25 60-ב ועגפנו מאתנו םירכושש הלאל םיקסעה יןבעני ףיסוהל םיכירצ

 26 תבכרב תוינומה יגהנל קר עדוי ינא ,דחא ףא ןיאש מקווה ינא ,זוחא

 27 דוע שיש כול להיותי .ספאל טעמכ הדרי םהלש הדובעה םויה דע ץרממ

 28 60 ועגפנש םיקסע םתוא תארקל אובלו הז תא םסרפל ךירצ ,םיקסע
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 1  .הלעמו זוחא

 2 .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 יתלקתנ ינאש אמגודל ,תופסונ תויריעב ומכ םייטרפה םישנאה יבגלו י. חכימי:

 4 החנה ולבקיש הלטבא וא/ו ת"לחל ואציש הלא לכל ,הילצרה תייריעב

 5 ,הז תא םסרפנש תוחנה תדעו ךרד ,םהלש הסנכהה תעיגפל םאתהב

 6 .תופסונ תויושרב דועו הילצרהב הז תא שי .הז לע זירכנ

 7 ונחנאש קוח שי ותוללכב ונלש רוביצה תארקל אובל םיצור ונחנא םאו 

 8 אובלו שממל רשפא ותוא םגש תולוגרפה קוח ,ותוא ונשמימ אל ןיידע

 9  .תאזה השקה הפוקתב רוביצה תארקל

 10 עצמאב קר העיגמ ןטרא ןד לש תדמולמה תעדה תווחש לבח לכ םדוק א. כגן:

 11 לבא ,םינותנ םיאיבמ םתאש תומדקתה הזיא הפ שי תוחפל וליאכ ,ןוידה

 12 הז תא חולשל םילוכי םתא .ןיילנואב הז תא אורקל םיכירצ ונחנאש לבח

 13  .תיבב הז תא דומלל לכונש תנמ לע ,רבד םוש הרקי אל ,םדוק

 14 ינא ,ולש תדמולמה תעדה תווח תא ארוק ינא ןטרא ןדש הדבועל רבעמ 

 15 הטלחהה תעצהש תאז לכב רמוא ןדש המל ףופכב וא תורמלש עיצמ

 16 המ ונל ןיא תאזה הניחבהמ .םינפה דרשמ רושיאל רבעותו לבקתת

 17 הביס ןיא הזה אשונה תא הילצרהב רשיא םינפה דרשמ םא ,דיספהל

 18  .השקב התוא תא םינפה דרשממ שקבנ אל ונחנאש

 19 ואובי ,מקווה ינא םינפה דרשמב םירשק ונל שיו ונתארקל ואובי 

 20 אל זא ונתארקל ואובי אל .הילצרה ירחא רותב םיינש היהנ ,ונתארקל

 21 תעצה תא לבקל .םיעיצמ ונחנאש המ הז .הסננ ואוב תוחפל לבא ,ונחלצה

 22 שיגהלו הטלחהה תעצה תא לבקל זאת אומרת ,רושיאל  ףופכב הטלחהה

 23 .הדות .םינפה דרשמל הז תא

 24 .העצהה תא הנשנ ונחנא םצעב זא :ןארבו'ג ד"וע

 25 רמוא ינא .םינפה דרשמ יונישל ףופכב דיגהל יוניש הזש בשוח אל ינא  :ןגכ . א

 26 .םינפה דרשמל הז תא שיגנ אוב זא תוכמסה תא שי םינפה דרשמל םא ןיידעש

 27 ?הז םע היעב והשימל שי

 28 ?הטלחהה תעצה תא םינשמ םתא ,עגר :יקצינדרוג .נ
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 1 , אל  :ןגכ. א

 2 (דחיב םירבדמ)

 3 %04ב עגפנש , ת"לחל אציש ימ עגפנש ימש ,הטלחהל עיגנ ונחנא םא  :ימיכח .י

 4 אל ורחביש הלאכ שי , םהל דיגנו הז תא םסרפנ אל םא .ולש רכשהמ

 5 עגפנש רוביצ ותוא תא עדיינ תוחפל לבא . םהל שיש תוברזר ךותמ , תשגל

 6 הככ הנידמה .תוחפל ינוי דע הדובעה לגעמל ץוחמ היהיש תויהל לוכי יכ

 7 החנה היהת , רוביצל ארוק לוקב תאצל ךירצ ןכל . ןובשחב הז תא החקל

 8  20% לש

 9 םיבשותל רוזעל ךיא תעדל ידכ תאזה העצהה תא הכירצ אל הצעומה :ע"הר ,רוגי-ירפ .ה

 10 ,םוסרפבו ,הברה םישועש תבשוח ינא.תושרב

 11 אל הצעומלש דיפקה ,שארמ , םינפה דרשמש םוחת הז הנונראה אשונב :ןארבו'ג ד"וע

 12 תונקתה תא וניקתה ןכל ,הזו תוחנההו םירוטפה ןבומב תוכמס היהת

 13 התא .הז לע ףיסוהל תוכמס ןיא הצעומל .תוחנההו םירוטפה לש הלאה

 14 ךירצ רשאל ליבשב םינפה דרשמ םג , םינפה דרשמ רושיאל ףופכ רמוא

 15 .הנח סדרפל רוטפל תונקת קר רשאי אל אוה ,  תונקת תושעל

 16  (דחיב םירבדמ)

 17 עלקנש ימ וישכע .הילצרה תא ריכמ אל ינא .הילצרה תא ריכמ אל ינא ובראן:’ד ג”עו

 18 תרגסמב תאזה החנהה תא לבקל לוכי אל אוהש אל הז ןיידע השק בצמל

 19 ,בוט אל ילכלכה ובצמ ,הנורוקה ללגב קוזינ והשימ םא ירה .תוחנה תדעו

 20 בוועדת ןיידע זא .החנהה תא לבקל לוכיו החנה ןתמל השקב שיגהל לוכי

 21  .הז תא םילבקמ תוחנה

 22 היגלבירפה תא לבקתו הז תא םסרפת הצעומהש םוקמב ,תורחא םילימב :רמע ןהכ .מ 'בג

 23 התא םויה ,החנה םינתונ םתאש ןיבי בשותהש הזמ תונהל המבהו

 24 לוכי התא יתאזה הדעווה ףקותמש םסרפל לוכי התא תוחנה תדעווב

 25 ללגב אלא הנורוקה ללגב אל , השקב שיגהל לוכי עגפנש ימ לכו תכלל

 26 .היגליבירפה תא לבקמ התאו חיוורמ התא זאו עגפנ אוהש

 27 םילוכי ונחנא תרמוא רומש ומכ זא .רדהנ ןויער התלעה רומ .רומל הדות י. חכימי:

 28 ,ה'רבח םוסרפל תאצל רחמו םיידיל תוכשומה תא ארקנש המ תחקל
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 1 .תוחנה לוועדת ושיגת

 2 םסרפנ ואוב .םינוגה ,דוד ,הקיטילופ קר אל .םינוגה ונחנא רמוא ינא 

 X. 3 לבקי ותוא ורטיפ וא/ו ת"לחל אציש ימש הצעומכ ונחנא

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 .השקבב םירבד ינש דיגהל הצור ינא .בוט ק. אלון:

 6 .רומ הדות י. חכימי:

 7 תויושר םגו בחרמב הפ תויושרה תא ריכמ ינאו תאזה הצעומה לכ םדוק ק. אלון:

 8 הבשח איה יכ םיבשותה ןעמל םירבד הברה הברה הפ התשע ,תופסונ

 9 ןוילימ יצחכ הצעומ תאילמכ ןמזמ אל םתרשיא םתאו תושעל ןוכנ הזש

 10 תובקעב הז תא ושע תוימוקמ תויושר דואמ טעמו עויס ונתנש לקש

 11 .הנורוקה עוריא

 12 הזו הז תא םתלביק םתא ,ונצלמה יעוצקמ תווצכ ונחנאש בשוח ינאו 

 13 וילע םותחש 15.3.20-המ ךמסמ הפ קיזחמ ינא ,ינש רבד .עוציבל אצי

 14 ישאר דובכל" .ותוא אירקא ינאו ,ןהכ יכדרמ םינפה דרשמ ל"כנמ

 15 ,ךל יתערפה אל ינא ,"תוינפ רואל .תוימוקמה תויושרה ירבזגו תויושרה

 16  .ןגכ רקיה ירבח

 17 ןתמל עגונב םינפה דרשמב ולבקתהש תוימוקמ תויושר לש תוינפ רואל" 

 18 עבונה בצמה לשבו תורגאו םילטיה ,הנונראמ םירוטפו תוחנה

 19 ריבעהל ינירה ,אשונב םינפה דרשמ תויחנהו הנורוקה ףיגנ תוטשפתהמ

 20 ,הנונרא ימולשתמ רוטפ וא החנה לכ ןתיל ןיא היפל דוסיה תולכשומל

 21 וא החנה ןתמל הקיקחב תשרופמ המכסהל םאתהב אלא תורגאו םילטיה

 22 ןתמ יכ ןייצל רתומל .ןיד לכ י"פע ךכל םישרדנה םירושיאל ףופכב רוטפ

 23 רדעיהב וא הקיקחב תשרופמה המכסהל םאתהב אלש רוטפ וא החנה

 24 ,ןהכ יכדרמ ,הכרבב .קוחל דוגינב תלעופ איה םישרדנה םירושיאה

 25  ."םינפה דרשמב יללכה להנמה

 26 לש הרקמה תא ריכמ אל ינא .תוימוקמה תויושרל אציש בתכמ הז 

 27 דוגינב תלעופ אל איהש תרדוסמ תושר איה הילצרהש חינמ ינא ,הילצרה

 28 .דרשמה ל"כנמ לש תויחנהל
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 1 תייריע לש םוסרפה תא איצוי ינא .זא ןוכנ היה הז ,ץרמל 15-ב אצי הז י. חכימי:

 2 .היצילאוקה לש הצובקל הז תא סינכי והשימ ,םכל ריבעא ינאו הילצרה

 3 אצנ ,דחיב הז תא חקינ ואוב העיצה רומש המ תאז לכבש בשוח ינא

 4  .תוחנה לוועדת תונפל ולכוי ועגפנש הלאש םוסרפב

 5 תווח תא שי ,רמאנש המ לע םג רוזחל הצור אל ינא ,ןוויכמ ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 הצעומהש ןבומכו רמא יבוקש המ שי ,רמא ןארבו'גש המ תא שי ,תעדה

 7 לע וחקל תוימוקמ תויושרש המל רבעמו לעמ הברה תמאב התשע תאזה

 8 סיכל די ונפחד ,הנונראמ רוטפה לש לקש מיליון 7-ה לע רבדל אלש ,ןמצע

 9  .טולישו הריד רכשל לקש מיליון יצח דוע ונאצוהו

 10 זא .טילחהל ידכ הצעומה תוכמסב אל איה התוא םתשגהש ומכהצעה ה 

 11  ,תדעו תא החננש תידגנ העצה השיגמ ינא ,הפמ ונחנשא יעהצמ ינא

 12 .תוחנה דתלווע תונפל רשפאש הכול ךסב המסרפש המ הילצרה תייריע נ. קסטן:

 13  .קוידב ,ןכ ור, ראש המועצה:יג-ה. פרי

 14 .המסריפ איהש המ לכ הז , לכה הז נ. קסטן:

 15 .תוליבומ ארקנש רבד הזכ שי :ןגכ. א

 16 (דחיב םירבדמ)

 17 המ לע תיצרא המרב רבדל אלשו רוזאה לכב םיליבומ ונחנא גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 18 הצעומה יכ תוליבומ לע יל ופיטת לא ,ואוב .ךילהתה לכב הפ ונלבוהש

 19 .תימואל המה גם ברליבוה תאזה

 20 איהש תוחנהה תדעו תא החננ ונחנאש איה ילש העצהה ,תשקבמ ינא זא 

 21 רדס שארבו תבייחתמה בל תמושתב ןודל ,הקדצ בקעי ,ךתושארב

 22 רבשמהמ ועגפנש םיבשות י"ע ושגוי רשא החנהל תושקבב תויופידעה

 23  .תיפיצפס ,הזה

 24 רתיב םהב ונודי תוחנהה בוועדת הנורוקה רבשממ ועגפנש םישנא רמולכ 

 25  .ןיד לכל םאתהב ןבומכ ,ןויד הזיאב דרפנב וליפא םג תויהל לוכיו תושיגר

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 .הז תא םילבקמ ונחנא .הז תא םילבקמ ונחנא י. חכימי:

 28 .יקוא יגור, ראש המועצה:-. פריה
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 1 .תויניצב אל .תויניצ ילב ,רגה .הז תא םילבקמ ונחנא י. חכימי:

 2  .הלועמ ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 3 ,הדובעל ורזח אלש םיקסעה לש העניין תא םג דדחנש הצור קר ינא י. חכימי:

 4 זה. תא ןחבנ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  .הצעומל םימלשמש הלא י. חכימי:

 6 .םירכושה לע :סטנד .ט

 7  .ןכ .םירכושה לע י. חכימי:

 8  .הלוענ הבישיה .הבר הדות .דחא הפ זא .בוט יגור, ראש המועצה:-יה. פר

 9 

 10 הבישיה ףוס

 11 


