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 1 על סדר היום:

 2 יוניבה דרשמ לומ (648/ש ע"בת) זמר תנוכשב ד"חי 71 חותיפ םכסה רושיא .1

 3  .ןוכישהו 

 4 .תופתוש קוריפ לש ךילה תרגסמב 383 ח.ח 10047 שוגב סכנ תריכמ רושיא .2

 5 .ינבא ילרוא – תפסונ הדובע רושיא .3

 6 .2020 רבמצד – םיר"בת .4

 7 

 8 ט ו ק ו לו  פ ר

 9 

 10 ןמ הצעומה תאילמ תא חותפל תדבכתמ ינא .םלוכל בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .םויה רדס לע םיאשונ העברא ונל שי ,3.12-ה םויה ,המניין

 12 

 13 יוניבה דרשמ לומ (846/ש ע"בת) זמר תנוכשב ד"חי 17 חותיפ םכסה רושיא .1

 14 ןוכישהו

 15 זמר תנוכשב תודיחי 71 ,חותיפ םכסה רושיא ןושארה אשונה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .אשונה תא וגיצת ,השקבב ןארבו'גו יבוק .ןוכישהו יוניבה דרשמ לומ

 17 םכסה לש שנייה הסרג הז םכסהה ,היה אל וא רכוז אלש ימל .בוט ובראן:’ד ג”עו

 18 ותוא ונאבה ןכל םייוניש המכ וב ויהש םכסה הז ,הצעומב ןאכ רשואש

 19 ומצע לע לטונ ןוכישה דרשמ חותיפ םכסה לכ ומכ חותיפ םכסה .םעפ דוע

 20 דרשמ הז םישיבכ ,םימ ,בויב ,תויתשתה לכ .תוירוביצ תודובע עוציב

 21 יבגל ,םיטרפ ,תולאש והשימל שי םא ךכל רבעמ .ומצע לע לטונ ןוכישה

 22  .תונעל חמשא ינא זא םכסהה

 23 ונילא עיגמ ןוכישה דרשמ םצעב םישדוח המכ ינפל ונחנא .בוט ברע ק. אלון:

 24 הלאה תודיחי 70-ה תא ,הנוכשה תא חתפל שקבמ אוהש רמא םצעבו

 25 םצעב לע תויתשתה לש הנוכשה לש חותיפל רבעמ העקשה לע ורביד םהו

 26  .םילקש מיליון הזיא לש העקשהב

 27 תויתשת דוע שיו חינז יד אוהש םוכס הזש ונל הארנ אלש ונרמא ונחנא 

 28 רבעמ לבא ,הנוכשה תא םג ןקלח תוכמות ןהש עיקשהל ךירצש תופסונ
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 1 ףגא םע ,ןוכישה דרשמב תושיגפ רפסמ ונל ויהו הבשומה תא םג הזל

 2 .לקש מיליון 4,5 לש תפסות גישהל ונחלצהו ןוכישה דרשמב םיביצקת

 3 לקש מיליון דועו הזל רבעמ םגו הנוכשל םג הנעמ ןתונש בויב וק הזש 3,5

 4 הזש בשוח ינאש ,הנוכשל ךומסב אוהש רוקנא 'חרב םינפ תחיתמ לש

 5 .ער אל ןורתפ ייתן

 6 לכתסנ ונחנא העונת ירדסה לש אשונ יבגל םג שיגנ ונחנא הזל רבעמ 

 7 רעזמל תסונל ידכ הנוכשה יבגל םידבכה םילכה תא סינכנ ךיא תוארל

 8 .הדות .םיבשותל דרטמה תא

 9 .תולאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 היהי הז םייוניש היהי םא ונחנאש וא םוכסב םוחת הז .הרהבה .בוט ברע  י. חכימי:

 11 ?הצעומה ןובשח לע

 12 .תונעל לוכי הירא ובראן:’ד ג”עו

 13 ימ ,ריחמב יוניש היהי םא ןיבהל הצור ינא ,ןארבו'ג ,הזוחה תניחבמ םג י. חכימי:

 14 ?יונישב אשי

 15 היהי םאו ןהיפל דובעל ךירצ ןוכישה דרשמש תוינכות שי .יוניש הפ ןיא ראן:בו’ד ג”עו

 16 .הנווכה תופסות תניחבמ ,הזה יונישה תא שקבי ןוכישה דרשמ הז יוניש

 17 ,תויהל םילוכיש םייוניש

 18  ,ליחתמ התא .תורקל לוכי הזש טקיורפ לכ ומכ ךרדב תועתפה שי י. חכימי:

 19 .הזל סחייתי הירא לבא .ילשואפ םכסה ומכ ובראן:’ד ג”עו

 20 ןונכת ירחא ססובמ םכסהב עבקנש חותיפה לש םוכסהש ןייצל הצור ינא א. רפפורט:

 21 םג ןובשחב חקולשם וכס הז ,הנוכשה לש חותיפה תויתשת לכ לש טרופמ

 22 ,הזו תויתשת ,םישיבכה תא קר אל הסכמ הזה םוכסה .לוהינ םג ,מ"צב

 23 יל השק ,הזמ וגרחי תודובעהש לככ הרואכלו ירוביצ ןג םג הסכמ אלא

 24 םכסהה .הדובעה לכ תא עצבל רומא ןוכישה דרשמ ,הזמ וגרחיש ןימאהל

 25 תלבק לע אוה םכסהה לבא םוכסב םוחת חותיפה ,חותיפ תלבק לע אוה

 26 .חותיפה

 27 ,תינכט הניחבמ אל ,הזוחה תניחבמ לאוש ינא ןכל ,תועתפה ויהי םא י. חכימי:

 28 .הירא
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 1 ?לשמל המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ייונישל תונעטב םיאבש הלאכ שיו הרוק הז ירה ,לשמל המ לא יודע ינא י. חכימי:

 3 בשוח ינא ןכל .םירחא םירבד ביתכמ םימעפל חטשש בשוח ינא ,ר"בת

 4 םאה עדנ ונחנאש תוחפל וא ןוכישה דרשמ לומ המאתה תושעל ךירצש

 5 אשי ימ ,חטשה ךותב תיפיצפס היעב בקע יוניש והשזיא היהי םא

 6 ?תויולעב

 7 ,לכה תא חקל לולכמכ ןוכישה דרשמ .תויולעה לכב אשי ןוכישה דרשמ ובראן:’ד ג”עו

 8 תויומכה יבתכ הלא ול רמואו ןלבקל איצומ ינאש הדובע תנמזה אל הז

 9 אולמ םוסרפ ומצע לע חקל ןוכישה דרשמ הפ ,'וכו הגירח שי םא זאו

 10 100 עצבת ול רידגמ ינאש והשמ אל הז רמולכ .ןפוד אצוי ילב תוודהעב

 11 ומכ ,הז תא חקל אוה לולכמכ הז .ןקתל ךרוצ ול שי זאו םימ וק לש 'מ

 12 .ותוא הנשמו ןימזמ ינאש והשמ אל אוה עוציבהש םג המ .ילשואפ םכסה

 13 ,רמולכ

 14 .רדסב הכול זא םכסהב ןגועמ הז םא י. חכימי:

 15 .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 16 מיליון 4,5-ל ונעגה םואתפ ,חותיפל לקש מיליון ירה ורידגה םה לבא ט. דנטס:

 17 ?חותיפ לקש

 18 .אל ,אל ,אל ,אל ק. אלון:

 19 .ונתבוטל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 םה םצעב הז ןארבו'ג ריבסהש המ .חותיפל רבעמ תפסותה .תפסותה ק. אלון:

 21 רבעמ הז יתנייצ ינאש המ לקש ןוילימה .ללוכה חותיפה תא םישוע

 22 ,הז תאי תרמא ינא ,וקה תא םצעב עצבל ונשקיב ונחנא ,םהלש חותיפל

 23 ,הנח סדרפל הזל רבעמם ג אוה לבא הנוכשל םג ןורתפ ןתונ בויב וקה

 24 מיליון 3,5 בויב וק ותואל םיכירצ ונחנאש ונעדיו ונאב ונחנאשכ ןכלו

 25 שקיע במשא ומתן גישהל ונחלצהש ונלש השירדה הייתה תאזו לקש

 26 הנוכשה לש חותיפ תואצוהל רבמע אוהש וקה לש עוציבה תא גישהל

 27 .הנוכשב חותיפ תואצוהל רושק אל הז .תאזה

 28 ?תורהבה ?תופסונ תולאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  ?הזה רוזאב וקדבנ םיצע ט. דנטס:

 2 ?החילס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 .םיצעה םע השיגר הפוקת וישכע הז .םיצע ?הזה רוזאב וקדבנ םיצע ט. דנטס:

 4 .השיגר דואמ הפוקת איה ,ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5  .ןכ ט. דנטס:

 6 לונוס תרבח וליפא םויהל ןוכנש ךתוא ןכדעל הלוכי ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 תרדש לע םיקבאנ ונחנאש הז לע ,הצעומה לע ,העיבתב ילע תמייאמ

 8  .השיגר הפוקת וז ,ןוכנ .קבאיהל ךישמנ ונחנאו ,םישורבה

 9  .לאוש תמאב ינא ,והשזיאב הז תא רמוא אל ינא .רומג רדסב ,אל ט. דנטס:

 10 תא םינגעמ ונחנא םא הלאשה ,ןונכתה ירחא הערל איהש העתפה הז בגא דובר:

 11 .תרחא וא תאזכ המרב ונמצע

 12 דוע .קוחכ םיצע חפסנב הוולמ רתיהל השקב לכו ע"בת לכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?תולאש

 14 קלח איהש הזה םחתמה םוחתב השרוח שיש ןייצל לוכי ינאש המ א. רפפורט:

 15 דרטמ הווהמ אל ,ךפיהלו ,הנוכשהמ סכנל ךפוה הז וליאכ ,פ"צשהמ

 16 .חותיפה לש אשונב

 17 םכסה רושיא דעב ימ .העבצהל איבהל תשקבמ ינא זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  ?חותיפה

 19 .ענמנ ינא ט. דנטס:

 20 .הבר הדות .ענמנ לט זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 

 22 תופתוש קוריפ לש ךילה תרגסמב 383 ח.ח 74001 שוגב סכנ תריכמ רושיא .2

 23 ,רושיא 2 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ,תומדקתה יהשוזיא שי םאה .הרהבה תלאש הזיא םויה רדס ךשמה ינפל י. חכימי:

 25 הרוק ,הדובעה ךוסכס םע תומדקתה יהשוזיא ,םויה רדס לע אל הז

 26 ?םידמוע ונחנא הפיא ?והשמ הרק ?והשמ

 27 תבישי עבקיהל הכירצ ,ךשמה תבישי העבקנ .הבישי הייתה  ר, ראש המועצה:יגו-יה. פר

 28  .תורבדיה ךילבה ונחנא עגרכ .וניניב תבותכת שיו ךשמה
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 1 קוריפ לש ךילה תרגסמב 383 ח"ח 10074 שוגב סכנ תריכמ רושיא 2 ףיעס 

 2 .השקבב ,ןארבו'ג ,הירא .תופתוש

 3 קלח הצעומל שי .הצעומל הז תא איבהל יתשקיב ינאש ףיעס הז .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 4 םיאור םתאש יפכ .םילעב ,הרבח דוע םע תופתושב ןיעקרקמ שרגממ

 5 .ןכ ,יפוי ?הפרוצ תואמשה .ףרוצ המ תוארל הצור ינא ,עגר ,םכסהה

 6 רמולכ .ןיעקרקמ רוכמל זרכממ רוטפ ןיא קוחה יפל ,'מ 383 שי הצעומל

 7 ונחנא ,זרכממ רופט לש לולסמב םיאצמנ אל ונחנא לבא ,זרכמ תבוח שי

 8 העיבת השיגה הרבחה .עיןקרקמה קוח תרגסמב ףותיש קוריפב םיאצמנ

 9 .ףותיש קוריפל הצעומה דגנ

 10 לכ תא רוכמל איה ןהמ תחא .םיכרד המכב תושעיהל לוכי ףותיש קוריפ 

 11 ןיעב הקולחה זש ןיעב קוריפ השנייה ךרדה .םיפתוש ,ישילש דצל הדיחיה

 12 םיפתושהמ דחאש איה תישילשה היצפואהו .רשפא היהיש לככ שממ

 13 .לקו טושפ ףותיש קוריפ הז .ינשה תא שוכרי

 14 לש תרגסמב ףותישה תקולח לע םויה טילחהל הרומא הצעומה וישכע 

 15  .לודגר תויה קלחה לש םילעבה םג אוהש הרתיה לש םילעבל הריכמ

 16 תמייק ינא ןוידל הז תא איבהל הלהנהה םצעב ונשקיבש ינפל ונחנא 

 17 הדעוה לאמש ,הדעוה יאמש םעו הצעומה סדנהמ ,הירא םע תוצעייתה

 18 לולסמ שיו .הצעומל הסנכהה תא ומסקמיש תופולחה יבגל לגס ילג

 19 יכ םהילא הנופי נא ,ןיעב תוקולח תושעל ונל ףידע םאה רמולכ ,תכלל

 20 ,ןיעב הקולח שי ,ינא םא החילס זא ,הז תא יתרבסה הלהנהב ינא

 21 לבקת הצעומהש ,ןעיב הקולחל ןאכ ןיעקרקמה תא קלחלר שפא תינורקע

 22 תא רוכמלו תודרפנ תוקחל יתש תושעל זאו ףתושה לבקי הרתיהו 'מ 383

 23 .דרפנב הז

 24 היראש רבסה הזל שיו ,יאמשה םע תוצעייתהה יפל הסנכה תניחבמ לבא 

 25 רויד תדיחי יהשוזיא שי זא ןיעב הקולח םישוע ונחנא םאש אוהו ונל ןתנ

 26 לכ רמולכ .התוא םידיספמ םיפתושה ינשש התוא תונבל רשפאש תפסונ

 27 קלחה לע ןיעב הקולח השענ םא לבא ,4 תונבל רשפא דחיב הדיחיה

 28 תא זאו ,םייתש תונבל לוכי אוהו הדיחי תונבלר שפא הצעומה לש רתונה
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 1 זא שרגמה לש הריכמב זאו םיספספמ תונבל שרפאש תפסונה הדיחיה

 2  .תפסונ הדיחיב נולש יסחיה קלחה תא םידיספמ

 3 הרוצב הז ףותיש קוריפה תא םסקמל בוט יכה לולסמה תיאמש הניחבמ 

 4 היה יאנתהש המוש איה המושה .ונלש תואמשה י"פע ףתושל הריכמ לש

 5 ,המשו אלו ןתונ הדעוה סדנהמש המושה איה המושהש

 6 .הדעוה יאמש .יאמשה א. רפפורט:

 7 והעניין .המכ םיעדוי ,ריחמב םג םיטלוש ונחנא הככ .הדעוה יאמש ובראן:’ד ג”עו

 8ה זש ללגב ונלש קלחה ךרע ןיגב התחפה םישוע אל םג ונחנאש ףסונה

 9 םג ןיא הזה הרקמב ,השומב תופתוש ןיגב התחפה יל שי ,השומב תופתוש

 10 הסנכהה תא םסקממש לולסמה םצעב הז ןכל .תאזה התחפהה תא

 11 .ףותישה קוריפב הצעומל

 12 המ ,רויד תדיחי ונל ןתונש שרגמ ונל שי םא יכ ,תיעמשמ דח קלוח ינא י. חכימי:

 13 זרכמ לכב .ךכ רחא הז לע רבדנ תפסונה ריוד תדיחיה תא דיספי אוהש

 14  .לקש מיליון 1,086-מ רתוי הברה לבקת התא םסרפתש

 15  .יאמשה לש תעד תווחל דוגינב הז נ. קסטן:

 16 .ןכ י. חכימי:

 17 .ךממ ןעוצקמ רתוי תצק אוהש נ. קסטן:

 18 דחא לכ ,הז תא דיגהל לי וראס ילוא ?המ עדוי התא .ןעוצקמ רתוי ינא י. חכימי:

 19 דחא לכ םג .דחא לכ .לקש מיליון 1,1-ב הזכ שרגמ תונקל ןכומ היה

 20 .הז תא רוכמל םילוכי ונחנא מיליון 1,5 םג .הפ בשויש

 21 ,יאמש שי ןיידע .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .ןכ ,יבגל וישכע י. חכימי:

 23 ,ועדהולו הצעומל יטפשמ ץעוי שי ,לוועדה ןיעקרקמ יאמש שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .םיכמסנ ונחנא הז לעו ונלש םיצעויה םה

 25 ,םש ובתכ ךיא ,םירבחהש מקווה ינאו יתעד תא עיבמ ינא ןכל זא .רדסב י. חכימי:

 26 םומינימב תאצל לוכי זרכמ םג ,םסקמל םיביוחמ ונחנא זא ?םסקמל

 27 םוסקמל תחא הלימ ריכמ אל ינא .םוסקמ הז .רתוי לבקנו מיליון 1,086

 28  .םוסקמל תרחא תורשפא וא
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 1 והשזיא תושעל רשפא ,ןארבו'ג ,רבדמ התאש תפסונה הדיחיה יבגלו 

 2 הרתיה תא ,'מ 250 הל קיפסהל לוכי הצעומל תחא הדיחי יכ םכסה

 3 ול היהי זאו רויד תדיחיל ישפוחה קושב רוכמנ 250-ה תאו ול רוכמנ

 4 .םימסקממ ונחנא הככ .םסקמלו רוכמל לכונש הדיחי ונלו תודיחי שולש

 5 יוטיב ןתמ איהש ליג לש המושה תא שי .חכוותמ אל ינא יווש םע ינא ובראן:’ד ג”עו

 6  .הלאה 'מ 380-ל ילמיסקמ ךרע ןתנ אוה ירה ,רמוא התאש המל

 7 ונל שי יכ ישפוחה קושל הז תא איצונש עיצמ ינאש המ ,עיצמ ינא זא י. חכימי:

 8 ?הדועמ ןוכנ .העניין תא םסקמנ זאו רוביצ יפסכל תוירוביצ תוירחא

 9 ?הדועמ

 10 .ןכ א. מעודה:

 11  .היציזופוא היצילאוק חוכיו אל הז ?בשוח התא המ י. חכימי:

 12 .השק הלאש .השק הלאש א. מעודה:

 13 ,הבושת הנעת י. חכימי:

 14 רוכמל הזה שרפהה תא לוכי ינאש רמוא התאש המ תמאב איה הלאשהו א. מעודה:

 15 הצרי הזה ןכשה םא יודע לא ינא ,רוכמל 250 יל יישאר ךכ רחאו ותוא

 16 ,'מ 50-ה תא תונקל

 17 .385 רוכמנ .הנקי אלש זא י. חכימי:

 18 .רתוי לבקנ אל דובר:

 19  .רתוי לבקנ ונחנא י. חכימי:

 20 .רתוי לבקנש חטב עמר:-מ. כהן

 21  ?רתוי לבקנ אלש עדוי התא ךיא .רתוי לבקנ י. חכימי:

 22  ,קודבת ךל דובר:

 23  .זרכמ המש היה וישכע י. חכימי:

 24 .מיליון 1,1-ב הכז םומינימה עמר:-מ. כהן

 25 .תיטרפ המדא וז ?םיזרכמ המש דובר:

 26 .ןוכנ ,ונ עמר:-מ. כהן

 27 .להנימה לש זרכמ ,להנימה לש .רתוי דוע הז י. חכימי:

 28 ?חטשה הפיא עדוי התא דובר:
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 1 .ןכ י. חכימי:

 2  .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 .להנימ תומדא םש הכול עמר:-מ. כהן

 4 ?תונעט ?תולאש דוע שי .רדסב הז ,ךתעד תא תרמא .רדסב  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 5  ?דעב ימ .סכנה תריכמ רושיאל איבהל תשקבמ ינא זא .בוט ?תויוגייתסה

 6  ,זרכמל הז תא איצוהל ,הכירצ םג ילש העצההו י. חכימי:

 7 ,ךלש תוגייתסהה  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 8 ינוציח זרכמל הז תא איצוהל העצה הז .העצה הז ,תוגייתסה אל הז י. חכימי:

 9 .הצעומה תפוקל גאוד ,םכל גאוד ינא ,ךפיהל .חוורה תא םסקמלו

 10 .הצעומה תפוקל םיגאוד ונלוכ ,גאוד התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .חוטב י. חכימי:

 12 ץעוי ונל שי .ותעד תווח לע םיכמסנ ונחנא ,לוועדה יאמש שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 תעד לע םיכמסנ ונחנא ,הדעו סדנהמ ונל שי ,ולוועדה הצעומל יטפשמ

 14 התא .ךל הארנ אל וא ךל הארנש עבצא רפסמ לע אלו עוצקמה ישנא

 15 .תידגנ ביא שומהת ?הצור

 16 ,תידגנ המוש אל לבא עמר:-מ. כהן

 17 .תידגנ המוש אל הז י. חכימי:

 18 םא ,תוהובג רתוי חרכבה ןהש תועצה ילבקת תא זרכמל יאצת תא םא עמר:-מ. כהן

 19  .םולכ תדספה אל זא ילבקת אל

 20 תייה הככ ךלש הרבחה לש ףסכ היה הז םא ?ףסכ לע רתוומ התא הככ י. חכימי:

 21 ?רתוומ

 22 ,יתרמא ינא ילש תא ,ינוי דובר:

 23 םתא הפו הלהנהב יתרמאש סואמ רבכ טפשמ הז ?םתרמא הז המ ,אל י. חכימי:

 24 .לקש ףלא 400 הזיא הפ דיספהל םיכלוה ונחנאש ינויגה אל הז ,הז

 25 יצח ונדספהש ,ןוילימ הזיא ונדספהש דיגהל לוכי םג התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 לש תעד תווח ןחבמל םידימעמ אל ונחנא .מיליון ינש ונדספהש ,מיליון

 27  .יםקיסעמ ונחנאש הדעוה יאמש לש וא יטפשמ ץעוי

 28 .ךרדה לע קלוח אל ינאו ךרדה לע ולש תעד תווח עיבמ יטפשמה ץעויה י. חכימי:
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 1  .הדעוה יאמש לש תעד תווח לע םג םיקלוח אל ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 התאש כול להיותי .רתוי חיוורנ חוטבש החנה ךותמ אצוי התא ,ינוי נ. גנצרסקי:

 3 ,שי לבא ,קדוצ

 4  .ללכב יניצר אל הז ובראן:’ד ג”עו

 5 .קוידב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 איהשכ הנידמה םג ,יאמש הזו ומצע לע חקול ירוביצ ףוג לכ וא הצעומש נ. גנצרסקי:

 7 רשפאש בשוח התא םא םג .תואמשה יפל תכלוה איה עקרק תרכומ

 8 ךממ ייקח ,מיליון 1,1 ול עיצתו וילא ךלת זא .כול להיותי ,רתוי לבקל

 9  .המ עדוי אל ינא ,שרגמה תא חקיתו

 10 הככ תכלל ךירצש ךרדב תכלוה הצעומה םא ,קפקפל תויהל לוכי אל לבא 

 11  .הכול הז ,דובעל ךירצ

 12 ?הככ םא הפ בשוי התא המל זא ?הפ בשוי התא המל זא ט. דנטס:

 13  .ךרד םושב קפקפמ אל ינא י. חכימי:

 14 .הלאשה תא יתנבה אל ובראן:’ד ג”עו

 15 ?ירשפא הז ,זרכמל אצת רמוא אוה א. סיני:

 16 תא איצונ זאו ןיעב קוריפ השענש ןווכתמ אוה ?זרכמל תאצל הז המ ובראן:’ד ג”עו

 17  ,הצעומה לש קלחה

 18  ?הז לש תועמשמה המו א. סיני:

 19 ביני אל הז רמולכ ,םעט ןיא ותיא תוצעייתהבו ליג לש תעדה תווח יפל ובראן:’ד ג”עו

 20 .ףתושל אלמ ךרעב הזש ומכ הז תא רוכמל תלעות

 21 רדסה הזיא שי ?טפשמה תיב םע ךבתסנ ונחנא תיטפשמ הניחבמ לבא א. סיני:

 22 ?והשמ וא הנתומ

 23 .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 must.  24 והשמ אל הז .אל ,אל ובראן:’ד ג”עו

 25 ילג שירב םיבתוכש ןוויכמ לבא .הככ םגו הככ םג תושעל רשפא זא י. חכימי:

 26 .םסקמנ ואוב זא םסקמל

 27 .העבצהל התוא האיבמ ינא .ותעד תווח תא ןתנ יאמשה ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 .אבה אשונל תרבוע ינא .הדות ?דגנ ימ .הדות .ודי תא םירי דעב ימ
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 1 ינא ,יבטעק .ףסכ לע הככ םירתוומ םתאש השוב .הפרחו השוב ,השוב י. חכימי:

 2  .ךלש תיטרפה הרבחב הככ רתוומ תייה אלש חוטב

 3 

 4 ינבא ילרוא – תפסונ הדובע רושיא .3

 5  .ינבא ילרואל תפסונ הדובע רושיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 תלהנמ ,ונלש תוירפסה תלהנמ איה ילרוא .סחייתהל הצור ינא .ןכ לון:ק. א

 7 תוירפסה ךרעמ תא םצעב להנמש טרופסהו תוברתה דרשמבו תכרעומ

 8 .ץראב תוירפהס ילהנמ ברקמ אוה חקפמ אוה םצעבש ימ לכו הלשממב

 9 הז ,חוקיפ לש דיקפת תושעל הנממ שקיבו ילרואל הנפ תוברתה דרשמ 

 10 ונחנאו ונלש רוזאב תויושרב טופישה םוחתב ,ונלש רוזאב היהי אל ןבומכ

 11 לש םצעב תפסונה הדובעה תא רשאל םישקבמ ,הז לע םיצילממ ןבומכ

 12 .דרשמה םעטמ חוקיפה

 13 רשפא ?תודגנתה והשימל שי .ןכ .הזכ והשמ ,עובשב תועש 4 הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .הדות ?דחא הפ הז לע עיבצהל

 15 

 16 0202 רבמצד – םיר"בת .4

 17 .ילרוא השקבב ,םירבת  יגור, ראש המועצה:-. פריה

 18 תדיחי דוע חיוורמ אוהש הז לע קר יכ םמוקמ טושפ .םמוקמ טושפ הז י. חכימי:

 19 שרגמה תא לבקמ אוהש הז תוכזב .םילקש יפלא תואמ ול הווש הז רויד

 20  ?יםרהממ םתא ןאל ?הפ ןויגיהה הפיא .רויד תדיחי דוע לבקמ אוה

 21 .ףסכ ןיא דובר:

 22 .השקבב ילרוא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 23  .הזב קסוע התא ,הזב ןיבמ התא ,דעיבא י. חכימי:

 24 (דחיב םירבדמ)

 25  .רבכ ורבד ,ורבד י. חכימי:

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 .םיר"בת אשונל ונרבע ונחנא ,ה'רבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .ונרבע אל םוקמ םושל .םוקמ םושל ונרבע אל י. חכימי:
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 1 .רדסב  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 2 .קמועל הז תא קודבל ךירצ י. חכימי:

 3 .ךתדמע תא הניבמ ינא ,ךתוא סיעכמ הזש הניבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .םישנא הברה סיעכמ הז י. חכימי:

 5 .האלה םירבוע ונחנאו הלבקתה אל ךתדמע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ,הז יכהש המ הז .וישכע הז תא תושעל ץחלה המל רבסה םג ונלביק אל ט. דנטס:

 7  ?ץחלה המ

 8 ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ?המ .םיישדוח דוע ,שדוח דוע זא ט. דנטס:

 10 ,ונלביק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ירוביצ סכנ הז ט. דנטס:

 12 הדימל יבחרמל ךוניחה דרשממ הנורחאל ונלביק תואשרה 5  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 2119 םינולאו 2118 םיליבשו 2117 יאלקחו 2116 ר"בת תודשב .21

 14  .2120 תונייעמבו

 15 ?םיליבש הז המ א. מעודה:

 16-כ לש םוכסל םימכתסמש םיר"בת 5 .ןבומכ ןיגב ש"ע םיליבש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 םישיבכ ,יכישמת ילרוא .ךוניחה דרשמל םידומ ונחנאו לקש ףלא 760

 18  .םיכרדו

 19  .םילקש מיליון 2 לש הלדגה הפ םישקבמ ונחנא םיאנתה 'חר תלילס א. ירדן:

 20 תונרקמ םילקש ףלא 750 לש הלדגה תבכר תנחתל םיינפוא ליבש עוציב 

 21  .תושר

 22 ,92 לע ר"בת םיכרדב תוחיטב תוליעפ 

 23 אל .אירקהל ךירצ אל .ועיבצת ואוב ,ועיבצת .אירקהל ךירצ אל ,יבזע י. חכימי:

 24 ובזע .רבד לכ לע תיטמוטוא םיעיבצמ םתא אלימב ,רבד םוש ךירצ

 25 .םכתא

 26  .תיטגרנא תולעייתה .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .₪ מיליון 3 לש הלדגה תיטגרנא תולעייתה א. ירדן:

 28 לש הלדגהה יפל ףלא 355-ב הפ םילידגמ ונחנא .תומלצמ ,המכח ריע 
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 1 .םינפ לביטחון דרשמה

 2 ,לוועדה בכר תשיכר 

 3 .השניי ,עגר ,עגר ,עגר ט. דנטס:

 4 .ףלא 250 לש ר"בת א. ירדן:

 5 .ילרוא עגר ט. דנטס:

 6 .ןכ א. ירדן:

 7 ?מיליון 1,9 לש החיתפ תרתי ונל היה םעפ דוע .המכח ריע ט. דנטס:

 8 לש האשרהה יפל הז ,מיליון 1,1 לש החיתפ תרתי הייתה ,המכח ריע א. ירדן:

 9  .םינפ לביטחון דרשמה

 10 .ןכ ט. דנטס:

 11 םילוכי ונחנא עגרכ .₪ ףלא 355 דועב האשרהה תא לידגה דרשמה א. ירדן:

 12  .מיליון 1,455-ב המכח ריע ר"בת תושעל

 13 .266-ל לידגהל ובראן:’ד ג”עו

 14 .גני'צמ זוחא 25 תתל הכירצ םג ינא זא לידגמ אוהשכ לבא ,ןכ א. ירדן:

 15  ?יצחו ןוילימב תושעל םיכלוה ונחנא המ טוריפ תצק רשפא ט. דנטס:

 16 .תומלצמ לש םימחתמ ,תוריז 19 לש המקה לש ךילהתב עגרכ ונחנא ק. אלון:

 17 דרשמה לומ גישהל ונחלצה םצעבש תפסות תאז םצעב תאזה תפסותה

 18 .'ב בלשת א תושלע לכונ םצעבו ומקומיש תוריז רפסמ דוע לש תפסותל

 19 .הבושתה תאז

 20 ינא ,תידגנ חוות דעת איבא ינא ,םייתניב הזוחה לע םותחל אל שקבמ ינא י. חכימי:

 21 יטרפה יפסכמ .ראח יאמשמ חוות דעת איבא ינא ,יטרפה יפסכמ איצוא

 22 .זה המ םכל הארא ינוא איצואי נא

 23  .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24חוות  היהת אלש דע םותחל אל שקבמ ינא .דיספהל םיכלוה ונחנא המכ י. חכימי:

 25 .תידגנ דעת

 26 שגית ,הצרת .המייקתה העבצהה ,ךכ רחא הז לע רבדנ ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ללוכ םג הז םדוק תרמאש המל ףיסוהל קר .החמשב .רבדנו ךכ רחא ילא

 28  .דקומה לש אשונה תא
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 1 .ןכ ק. אלון:

 2 ?האור דקומ םישוע ט. דנטס:

 3 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ?בשי אוה הפיא ט. דנטס:

 5 הלוועד בכר תשיכרו .בושחמה תדיחיש הפיא ,הטמל ונלצא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .ילרוא ,תיאלקחה

 7 ונחנא ,2020 לש ביצקתב רבכ הצקוה הז ,תיאלקחה לוועדה בכר תשיכר א. ירדן:

 8 .שדוחה .רבמצדב בכרה תא שוכרל םיצור

 9 ?דגנ ימ .הדות ?םיר"בתה דעב ימ .עיבצהל תשקבמ ינא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .הלוענ הבישיה .הבר הדות .דחא ףא

 11 

 12 הבישיה ףוס

 13 


