
 

 

 

 1 31.1.2019תאריך                            

 2 טתשע" טבשב ה"כ                                                            

 3 

 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 12 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 13 המועצה סגן ראש -   אייל כגן

 14 ראש המועצה ןסג -  אפרים מעודה

 15 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 16 חבר המועצה -   אביעד סיני

 17 חבר המועצה -   אורי פרץ

 18 חבר המועצה  -   אבי אמתי

 19 חבר המועצה -   טל דנטס

 20 הצעומה רבח -   סונמ דוד

 21 חבר המועצה -  נחמיה מנצור

 22 חברת המועצה -   חיה בן צבי

 23 מועצהחבר ה -  כהן-מור עמר

 24 חבר המועצה -   יוני חכימי

 25 :םיחכונ

 26  הצעומה רבזג -   רלג ןר ח"ור

 27 הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

 28 הצעומה לש יטפשמה ץעויה - ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

  ביצקתיבת ישוקול פרוט 

טתשע" טבשב ה"כ ,31.1.2019 ',הם יומ  
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 1  רקבמ -   ןפיסוי ילא

 2 תיש"לר -  לברא ןהכ יוניל

 3 

 4 :םויה רדס לע

 5 .2019 תנשל הצעומה ביצקת רושיא .1

 6 

 7 ל פ ר ו ט ו ק ו

 8 

 9 לש הנושארה ביצקתה תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 םעפ .ןר ,ינועבצהו יגיגחה ביצקתה רפס תא םכל שי .תאזה היצנדקה

 11  .ינועבצ הנושאר

 12 םילוכי םתא ,דיגהל תכלוה ינאש םירבדה תא םג עגרכ םכל יתקליח 

 13 ריבעא ינא הז ירחא ,ילש םירבד המכ דיגהלמ ליחתא ינא זא .בוקעל

 14 ודבע םישנא .הלהנהל הדות הברה הברה הכול ינפל .ןרל טיברשה תא

 15 לע הזה הרקמב ןרל רקיעב וא היראלו ןרלו תולילו םימי ,דואמ השק

 16 דואמו תיביסנטניא דואמ דהובע הייתה ,ביצקתה תנכה לע ,ביצקתה

 17  .הטושפ אל

 18 תושר תא ריבעא ינא הז ירחאו םכלומ שיש המ תא האירקמ ינא 

 19 םיכרד תמוצב תונורחאה םינשב היוצמ רוכרכ הנח סדרפ .ךילא רובידה

 20 תא רחבו ורבד תא רמא רוביצה םינורחאה םישדוחב .יעוציבו יכרע

 21 ינבא תא שבגמ ,תיבושייה םיכרדה תפמ תא טטרשמ רשא ביתנה

 22  .לעפנ ונא ותרגסמב רשאו םיפאוש ונא וילא קפואה תא הוותמו הבניין

 23 הלהנהה לש הרישי תרזגנ ןה ופקיהו ביצקתה תקולח יכ קפס ןיא 

 24 םלוע תוסיפתב הרוקמש תואיצמ םע תודדומתה .בושיב תמדוקה

 25 תבייחמש תבכרומ תואיצמ תרצוי ונלשמ רחא תופידע רדסו תונוש

 26 לוהינב רגתא הווהמה תודדומתה ,חווט תכורא היאר ךות ינדפק ןונכת

 27  .וננוזח תא ףקשי תושוריה תורמלש ךכ ביצקתה

 28 זאמ רבעש רצקה ןמזב השדחה הצעומה תלהנהל ייתימע םע דחיב 
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 1 ונלתשו םייתועמשמ םייוניש ונעציב ,4.12-ב היה הזש ,דיקפתל ונסנכנ

 2 ,ןתיא סיסב תריציל ונמלוע תסיפת חורב לחוימה יונישה יערז תא

 3  .זכרמב בשותה תא ביצמה שדח תויופידע רדס תריציל

 4 עגונש המ לכו הגרדמ הלעת תימוקמה הצעומה תדובע היהי ךכש ידכ 

 5 אוהו וזה הנשל יגטרטסא דעי תועצמאב רתיה ןיב תאזו ,תורישה ןתמל

 6 יונימו ריכזמ-רבזג דיקפת תדרפהב ליחתה הז .הצעומה הנבמ יוניש

 7 םייקה ישונאה ןוהה תחבשהו ןוגראה תיינבב ךשמההו הצעומל ל"כנמ

 8  .תושרה ידבוע 600-מ הלעמל ברקב

 9 הנוע ונניאש ןפואב ךא ,לדג םנמא הצעומה ביצקת יכ ןייצל יל בושח 

 10 אוה ונחתפל דמועה ףסונ יגטרטסא דעי ךכיפל ,היסולכואה לודיג בצקל

 11 יפותיש תריציו םודיקב רבכ ונלחתה ךכ ךרוצל .תושרה תוסנכה תלדגה

 12 תא שדחמ ןחבנ ,תוריית חותיפל תינכות םדקנ ,םיירוזא הלועפ

 13 רחסמהו הקוסעתה ירוזא תא םדקנ ,הצעומה יסכנב שומישה

 14 ונלחתה רבכו ליובהל יתנווכבש שוחנו שקיע קבאמ דצל םיימוקמה

 15 יקוח תא ןכדענ .היריסק הקוסעתה רוזאמ תקדוצ תוסנכה תקולחל

 16 ינפ תייאר ךותמ בושיה יפואל ומאתויש םישדח קקוחנ .םימייקה רזעה

 17  .םיאבה תורודל הגאדו דיתעה

 18 .םיבשותה לש ישיאה ןוחטב תייגוס ינחלושל האבוה הנשה לש החתפב 

 19 הטלחה יתלביק יישובי הלצהו םורח זכרמ תמקה לש םודיקה דצל

 20 רוטיש רוכרכ-הנח סדרפב הנושארל םיקהל הצעומה תלהנה םע דחיב

 21 העקשה ,תומילא אלל ריע תינכותל םג הנשה ונתסינכ דצל תאזו ,ינוריע

 22  .וניבשות ןעמל הצעומה ביצקתמ לקש ןוילימכ לש

 23 קפסל הכירצו הלוכי תושרש הלעמב ןושאר תוריש הז ישיא ןוחטב 

 24 יונישב ליחתמ עימטהלו ליבוהל םישקבמ ונאש שדחה ןוזחה .היבשותל

 25 ןסוח וססביש םיקיפא לש ידיימה םשוביגבו ביצקתה לוהינב יתסיפת

 26 תינכות תיינבב םיליחתמ ונא ךכל םאתהב .בושיל תילכלכ תואמצעו

 27  :תואבה תולועפבו תיתנש בר הדובע

 28 רפסל הלוכי ינא .ינוריע קראפכ ידאוה פ"צש ןונכת םודיק ,םינג תבשומ 
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 1 ,דעיבא לש הרידא הרזעב ,רטע ינד ל"קקה ר"וי הפ היה םויהש םכל

 2 .ל"קקה םע דחי הזה בעניין םג ךרדל אצנ ונחנאו ,דעיבא הדות

 3 םיחטשה חופיט .תונוכשב םישדח םיפ"צש השולש לש ןונכת 

 4  .םיעושעשה ינג לע שגדב םימייקה םיחותפה םיירוביצה

 5 שדח ןוכית רפס תיב תמקהל תוכרעיה ,ךוניחל בא תינכות שוביג .ךוניח 

 6  .פורמאלי יתלבה ךוניחה תוליעפ תבחרהו

 7 הרובחתה ךרעמ רופיש ,םיה ךרדב םיתמצ ינש עוציב .הרובחת 

 8 הרובחתל בא תינכות שוביגמ קלחכ תבכרה ןוינח תבחרה ,תירוביצה

 9  .המודכו השגנה ,הינח ,םיינפואו הכילה יליבש םג תללוכש

 10 .םיבאשמ םוגיאו בא תינכות םודיק ל"נכ .טרופסו תונמא ,תוברת 

 11 תשדוחמ הניחב .בושיב האורבתהו ןויקינה םוחתב שרוש לופיט ,תוזח

 12 .םזג תוניפ תמקהו רוזחמה טקיורפל

 13 םיבשותה תחוורל ליגב םייח תינכות םודיק .םיקיתו םיחרזא 

 14  .םיקיתוה

 15 תשוחת ךותמ תומישמל םישגינ ונא .הבורמ הכאלמה ,םיבר םירגתאה 

 16 ףא לע .דעצ לכב ונתוא הוולמה הקומע תירוביצ תוחילשו תוביוחמ

 17 השדח ךרדל דחי םיאצוי ונא ונשריש םייביצקתה םירגתאה רואלו

 18 בושיה לש וינפ  תא בצעל ,יונישה תא עצבל ונתלוכיב הנומא ירודח

 19 ויבשותל קינעמה ,גשגשמ ,ליבומ בושיכ תובורקה םינשב וססבלו

 20 םוי ןמיסב תיבוישי הואגו םימדקתמ םיתוריש לס ,ההובג םייח תוכיא

 21 הנח סדרפ תובשומה ןיב ודחיאל םינש 50-ו הנח סדרפל 90-ה תדלוהה

 22 .ןוידה טיברש תא ןרל הריבעמ ינא .הבר הדות .רוכרכ

 23 ביצקת רושיא לש תיגיגח הריואב הפ ונחנא .בוט ברע זא .הבר הדות ר. גלר:

 24 ביצקתה תא קר םירשאמ הפ ונחנא תומדוק םינשל דוגינב .הצעומה

 25 םכרושיאל אבוי חותיפה ביצקת .חותיפה ביצקתב םינד אלו ףטושה

 26 אוה ןוידה ,הפ ונחנא ןכ לע זא .ראורבפ ךלהמב ,אבה שדוחה ךלהמב

 27 .ףטושה ביצקתה לע קר

 28 זאת אומרת ,םכתסמ ביצקתה .םייללכ םירפסמ הככ תצק הכול ךס 
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 1 רשואש לודג יכה ביצקת הזש 268,341,000-ב תמכתסמ ביצקתה תטויט

 2 עוציב אל .2018 ביצקתמ רתוי זוחא 10 הווהמ ,הנח סדרפב םעפ יא

 3 שי ביצקתה תמועל לבא ,לודג רתוי תצק היה עוציבה ביצקת ,2018

 4  .זוחא 10 לש לודיג

 5 העקשה 2018 תמועל 2019-ב ,תפסונ העקשה לש םיקיתה תניחבמ 

 6 רבעמ םיפסונ לקש מיליון 9-כ ךוניח לש אשונב תויהל תכלוה תיברימ

 7 םיאשונו םיפסונ לקש מיליון 3 החוור לש אשונבו .2018 תנשל

 8 .םיפסונ מיליון 1,5-כ בשותל תוריש ,מוניציפאליים

 9 ביצקתמ הכול ךס עיקשהל םיכלוהש ,רגה הרמאש המ ,תוינכותה דצב 

 10 תוינכות יתש הז ,ןוחטבו ירוביצ רדס לש אשונב לקש ןוילימכ הצעומה

 11 ,תומילא אלל ריע לש תינכותב דבלב הצעומה ביצקתמ לקש ףלא 300-כ

 12  .ינוריע רוטישב לקש ףלא 700 לעמו

 13 תא אירקהל הצור אל ינא .רבזגה רבד תא יתללכ ביצקתה חתפב וישכע 

 14 לע תואבה םינשל רומשל םיצור ונחנא םאש ירקיעה רסמה לבא ,הכול

 15 סונמ ןיא ,בשותל םיתורישה לש לסהו ןווגמהו תומכהו תוכיאה

 16  .תוימצעה תוסנכהה תא לידגהלמ

 17 ךירצ הנונרא וצ ,הנונרא לש אשונ הז לכ םדוק תוימצע תוסנכה וישכע 

 18 ,עבקנ אל דוע וצה 2019-ב .הקידב יהשוזיא ,היזיביר יהשוזיא רובעל

 19 הז רעושמה דעומה העניין ךרוצל ,ראורבפ שדוחב הבישי תוהיל הכירצ

 20 ךירצו 2019-ל הנונראה וצ תא רשאל םיכירצ םתאו ןודנ ונחנאש 21.2

 21 תוימצעה תוסנכהה בכרה תא תוארל םיצור ונחנא ךיא בושחל רבכ

 22 ביצקתב תוירקיע תוסנכה הז הנונראמ תוסנכהו תואבה יםנשל

 23  .ףטושה תניחבמ הצעומה

 24 ,רזע יקוח ,תינוריע הקיקח לש אשונב םדוק הריכזה רגהש המ ףסונבו 

 25 לע ךמתסהל יכ ,חותיפבש הלא םגו ליגרה ביצקתל םיעגונש הלא םג

 26 הז ,יתדונת הז ,הנשה הז תא וניאר ונחנא ,השק דואמ הלשממה יקנעמ

 27 וא וז תיטילופ הטלחה לכו ביצי אל אוה ,עוער אוה סיסבה .עובק אל

 28 אלו בוט אל הזו הצעומה לש םויה רדס תא ונל תונשל הלוכי תרחא
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 1  .אירב

 2 םירפסמ הככ הז ,תוארל םיצור םתא םא םיפרג המכ שי ,הלחתהב 

 3 יפל ,םיקרפ יפל ,תואצוה ,תוסנכהה תניחבמ .ביצקתה לש לודגב

 4 םיקנעמה ,ישילשה ףדב םיקנעמה נושא שלה תאש פה י .םימוחת

 5 יא לבא ,הברה ונתחמשל יוציפ והשזיא ונל היה הנשה .םידרויו םיכלוה

 6 גואדל םיכירצ נוחנא ןכ לעו ,תובורקה םינשב היהי המ תעדל רשפא

 7  .הצעומה לש תוימצעה תוסנכהה קוזיחל

 8 ינא ביצקתה יבגל תולאש שי והשימל םא .ביצקתה תא םכל ונחלש 

 9  .םכתושרל

 10 תרבעה וא ןושאר ביצקת תנכה לע רגה תא ךרבל הצור ינא 'א .בוט י. חכימי:

 11 .ןושאר ביצקת

 12 .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ונלש סיסבה הז ביצקת .םישחדהו םיקיתוה הצעומה ירבח ונתוא ךרבמ י. חכימי:

 14 ירעצל לבא .רתויב םיבושחה םירבדה דחא ,בושח רבד הז ,הדובעל

 15  .תושדח תורושב ןיא ורבד תא רמא רוביצהש תורמל 2019 ביצקתב

 16 דרשממ ונלביק .ךוניחב לודיג שיש רמא ןרש תורמל ךוניחב לודיג ןיא 

 17 .מיליון 9 ,לודיגב ,מיליון 9 םיאיצומ ונחנאו םילקש מיליון 10 ךוניחה

 18 .םיפסונה ןוילימה ךלוה ןאל ןיבמ אלי נא זא

 19 אלא תורהצהב אל .טרופסו תוברתב רבד ותוא ,חותיפב רבד ותוא 

 20 .תושדח תורושב ןיאש בוצע תצקו בזכאמ תצק הז זא .םירפסמ

 21 י"ע תוסנכהה תלדגהל םיסחייתמש םגוב צע ,הנונראה תייבג יבגל 

 22 תנכה םוש ילב ,ונלש ןשיה התעשייה רוזא חותיפ אלו בשותמ הנונרא

 23 שי 2019-ב הנונראה תייבג יבגל .הזה אשונה םודיק םוש ילב ,תינכות

 24 5 לש לודיג היה 18-ל 17 ןיבו ,הלאשהו 2018 לומ זוחא 7 לש לודיג

 25 הצורי נאו ביצקתה תא רדסל ידכ הפ ומיזגה אל םא הלאשה .זוחא

 26 .רסוח לש היעבב דומענ הנש יצח דועבש וא הזה דעיב דומענ םא ןיבהל

 27 לודיג שי המל יל רורב אל ?ןר ?רגה ?יל הנוע ימ ?עיגמ הזה יונישה המל

 28  ?אשנו אשונ תונעל םיצור םתא .הזכ
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 1 .הלאש לכ לע ךל הנעי אוה א. מעודה:

 2 לודיגה הז לקש מיליון 9-ה ?יקוא ,ךוניח לש אשונב לכ םדוק .היעב ןיא ר. גלר:

 3 אשונב זאת אומרת .הסנכהה רוקמל רשק םוש ילב האצוהב הכול ךס

 4 י"ע ףסונה קלחהו ךוניחה דרשמ י"ע תוסוכמ תוסנכההמ קלח ךוניח לש

 5  .הצעומה לש תוימצע תוסנכה

 6 הסנכה םיפוצ ונחנא ינש דצמ .לקש מיליון 9-ב הלדג וטורב האצוהה 

 7 איה הצעומה לש העקשהה זאת אומרת .ךוניחה דרשממ הלודג רתוי

 8 תוסנכה לש אשונב .תועמשמה הז .2018 תמועל לקש ןוילימב הנטק

 9 .הנונראמ

 10 דרשממ תפסות םילקש מיליון 10 לש הכרעה שי םאש לבא הפצמ יתייה י. חכימי:

 11 ךרטצנש יכול להיות .תוינכותה תניחבמ ,10-ה לכ ועקשויש ,ךוניחה

 12 הז תא תוארל הצור יתייה לבא .ץוציק הזיא לבקנ םא ןוקית תושעל

 13 .נויניע דגנל תויהל ךירצש רתויב בושחה אשונה ,ךוניחה תינכותב לעופב

 14  .ה'רבח

 15 לכש יאדווב ךוניחה דרשממ לקש מיליון 10 לש םוכסה תניחבמ ר. גלר:

 16זאת  .חוכיו ןיא .ךוניחה ךותב תועקשומ ךוניחה דרשממ תוסנכהה

 17  .םירחא םיאשונל גלוז ףסכהש אל הז אומרת

 18 2018 ביצקת תא ונרבע תצק 2018 תנשב לכ םדוק ,הנונראה לש אשונב 

 19 מיליון 95 םתוא לע תולוע 2018 תוסנכה לעופב זא ,ןוכדע ונישע אל יכ

 20 אוה ,ינתפאש אוה דעיה וישכע .הבגנ ונחנאש ונכרעהו ונבצקתש לקש

 21 ונחנא זא קשמב ףירח ןותימה זיא ,םירבשמ הזיא ויהי אל םא .רגתאמ

 22 .2019-ב היבגה דעיב דומענ

 23 7 הז מיליון 7 .הנונראה לע בכעתהל הצור ינא עגר ךישממ התאש ינפל כהן:-מ. עמר

 24 תא תולעהל הצעומה לש הנווכ שיש הזל םיסחייתמ אל ןיידעש מיליון

 25 .הנונראה

 26 .ןוכנ ר. גלר:

 27 הפיאמ זאו .םירוגיפ לש היבג םש בותכש זוחא 6-ה ןיגב הז זאת אומרת כהן:-מ. עמר

 28 ,מיליון 6 שי ?מיליון דוע
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 1 םינשמ תובנז שי הנש לכ .הנש לכ םיבוג ונחנא םירוגיפמ מיליון 6-ה ר. גלר:

 2 הככו תובגל םיכישממ ונחנאש והכול תובוח ינימ לכו תומדוק

 3 .הנונראמ תוסנכהה תא םימילשמ

 4 ,ותוא לבקת הצעומה תאילמ םא ,הנונרא ףירעת תלדגה לש רושיאה 

 5 העניין ךרוצל םא זאת אומרת .ביצקתה תעצה ךותב ללכנ אל אוה

 6 ינשמ רושיאל בקל םיכירצ ,םירשה רושיא ירחא ףירעת תלדגה רשאנ

 7 הלדגה רשואתוידה מב רושיאה ירחא ,רצואה רשו םינפה רשמ :םירש

 8 .ביצקתה תא ןכדענ ונחנא

 9 .הבושת לביק אלו לאש ינוי יכ ?וב דומעל ילאיר ןכש והשמ הזו כהן:-מ. עמר

 10  .ילאיר ןכ הז תוסנכהה תניחבמ ,ןכ ר. גלר:

 11  ?םיצצקמ ונחנא המב רבכ שי דומענ אל םאו י. חכימי:

 12 ,תמדוק הנש תמועל םולכ הז לבא ,וריאשהש לקש ףלא 100 ףוסב שי כהן:-מ. עמר

 13 ,הז לקש ףלא 100-ש יאדווב ,ןכ ר. גלר:

 14 .וישכע םיריאשמש 100 תמועל ראשנש תמדוק הנש לקש ףלא 400 הז כהן:-מ. עמר

 15 ונחנאש תואדווב הז .וב שמתשהל ללכב רשפאש והשמ אל הז .םולכה ז

 16 תפוסונ תואצוהל ביצקתל ריאשהל לקש ףלא 100 .ןוערג והשזיאל סנכנ

 17 ,אלה ז

 18 הזיא ,והשמ שי םואתפ םא תוברזר ןיא ביצקתה ךותב ,ונל ןיא ,אל ר. גלר:

 19 תנש התיהש 2018 טעמל הנש ידמ ינש דצמ .תוברזר ןיא םיוסמ רבשמ

 20 םגו תולדגה םג שי ןוכדעבו ביצקת ןוכדע םישוע ונחנא ,תוריחב

 21 הארנ םואתפ םאו ,דעומה ותואל הצעומה לש עוציבל םאתהב תונטקה

 22 .םאתהב ןכדענ זא םידעיב םידמוע אל ונחנאש

 23  ?תודחוימ תואצוה 106 דומעב הז המ זא כהן:-מ. עמר

 24 הז תוליגר יתלב .תוליגר יתלב הז ,תודחוימ אל הז ,תודחוימ תואצוה ר. גלר:

 25 תנשל תוכייש אקווד ואל ןהש תומדוק םינש לש םירבד ינימ לכ בורל

 26 הברזרי השוזיא תווהל דעונ אל הזו הנש התואב ונילע ולפנ לבא 2019

 27  .תיביצקת

 28 .יקוא כהן:-מ. עמר
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 1 .ירעצל ,הברזר ןיא ונלש ביצקתב ר. גלר:

 2 ,7 דומעל רבוע ינא ,קפס םין שוא ,םינגסה ,םירבחה יל וחלסיו י. חכימי:

 3 תא הארמ הזו םיני סגנש ונל שי םינש ןומה ירחא תאזה היצנדקהש

 4 ןוכנה רעפה אל הז ,הנכו ןוגה תויהל הצורי נא, אל הזש תורמל ,רעפה

 5 קפסם וש ןיא לבא .רעפה אל הז זא ןגס ונל היה אל הרבעש הנש יכ

 6 דימת ינא ,הצועמה לע דיבכמ הז ,יל וחלסתו ,תונגסב יצחו הרשמש

 7 הז תא תושעל ןכונ רתוי היה לבא ,םינגס ינש ךירצ יתבשחו יתרמא

 8 הזו בוצע הזו .תולעופל ביצקת דוע ונל היהיש ידכ ,הרשמ יאצח ינשב

 9  .הצעומה לע דואמ דיבכמ הזו לבח

 10  .עבונ הז הממ .םש רכשב לודג רעפ שי ,הלהנמה 9 דומעב 

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

 12 .9 דומעב י. חכימי:

 13 סייגל תשקבמ הצעומה תוריכזמה ףגאב .תוריכזמה ףגא הז 9 דומע ר. גלר:

 14 רכש תמאתה שי רתיה לכ .שרפהה הז ,תוריכזמה סולפ הצעומה ל"כנמ

 15  ,םוכסב הזש הצעומה ידבועל

 16 ?ל"כנמה תולע הז ?לקש ףלא 700 לש שרפה י. חכימי:

 17 .ןכ ,לקש ףלא 700-כ ר. גלר:

 18 ?לקש ףלא 700 ל"כנמה תולע י. חכימי:

 19  .ןכ ,תוריכזמה םע ר. גלר:

 20 ,ןרו רגהל הז ,11 דומעב .ל"כנמה לש הריכזמה ,הא ?תוריכזמה הז המ י. חכימי:

 21  ,תא םיאור ונחנא הפו ןייטצמ דבוע היה ,הנטקב ילוא הז

 22 ?הפיא דובר:

 23 רגה עוריא ותואבו עובשה ןייטצמ דבוע עוריא ונל היה .11 דומעב י. חכימי:

 24 ףיסוהל ךירצש רמואזה  .ןלבקה ידבוע 300 תא הנימזמ איהש הזירכה

 25  ?ןובשחב הז תא םיחקול .לקש ףלא 60 דוע הפ

 26 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .האבה םעפל א. מעודה:

 28 .2019 הז י. חכימי:
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 1 ,ןוכדע תושעלטרך צנ םא לבא ,ןנכותמ אל הז ביצקתב ר. גלר:

 2 .סנכתי הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 תאז םא ,ןובשחב חקלנ אל הז וישכעל וןכנ לבא .ןוכדע השענ זא ר. גלר:

 4 .הלאשה

 5 ?הזב ודמעי י. חכימי:

 6 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ןר ?לקש ףלא 60-ה תא תיחפנ הממ ,המ ןובשח לע תרמוא רומש ומכ י. חכימי:

 8 ?הנוע רגה ?הנוע

 9 .ףלא 60 ףדוע יישאר זאו איצונ אלש םירבד ויהי .ביצקת ןוכדע היהי א. מעודה:

 10 ?איצונ אל המ ?איצונ אל המ ?איצונ אל הז המ י. חכימי:

 11 .איצוהל ךרטצנ אלש םירבד ויהי א. מעודה:

 12 ?איצונ אל המ ?המ לבא י. חכימי:

 13 .הארנ הנשה ךשמב .עדוי אל א. מעודה:

 14 הבישי ונמייק .םידבועה דעו םע םאותמ הכול ,רדסב הכול  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 םא הפל אוביו רדוסמ היהי ,םאותמ היהי הז ,םידבועה דעוו ינא עובשה

 16 .ךרוצ היהי

 17 .םידבועה לוועד רושק אל הז י. חכימי:

 18 .ןכש יאדווב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ?םידבועה לוועד רשקה המ .םידבועה לוועד רושק אל הז י. חכימי:

 20 אל הזש םידבועל עוריא שישכ רשקה המ ךל רורב אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ?םידבועה לוועד רושק

 22 רמוא הז ,ןלבקה ידבוע ללוכ םלוכ תא ונימזיש ןאכ תרהצה תא .החילס י. חכימי:

 23ם ידבועה דעו אל הז ,לקש 200 שאר לכ רמוא הז ,םישנא 300 דוע

 24  .וסיכמ איצומ

 25  .דובכה לכ םע ?ןלבקה ידבועל גואדל םג בושח הזש בשוח אל התא א. סיני:

 26 ,ךירצש יתרמא ,גואדל אל יתרמא אל ינא י. חכימי:

 27 .רדסב הכול ?הנמל לקש 200 ךירצש םג רמא ימ .עוריא היהי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .כולםל דבוכמ עוריא היהי ,הזב לפטנ ונחנא
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 1  .בכרה ילכ לכל ףרוג הזו ,לע רבדמ ינא הפו ,הביטחון תקלחמ 25 דומע י. חכימי:

 2 ?הז המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 .25 ר. גלר:

 4 לש תואצוהה ?הצעומ ידבוע לש ,הצעומה לש בכר תקזחא בכרומ הממ י. חכימי:

 5 ?םוכסה בכרומ הממ ,הז

 6 לש אשונ הזש תואצוהה לכ תא ןגאמ אוהש סיטרכ שי בכר לכל ר. גלר:

 7 ץוח זאת אומרת .הכול .םינמש ,םיקל, דםילופיט ,םינוקית ,םיחוטיב

 8 .השיכרהמ

 9 תיביצקתה תוסנכתהה רואל הטלחה ונלביקש דיגהל בושח  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 10  .לשמל ,הנשה םישדח םיבכר םינוק אלש םג תושעל םיכירצ ונייהש

 11 .ןוכנ ר. גלר:

 12 םיכלוה ונחנאו .ןוכנ תרכוז ינא םא ,יתעדל מיליון 1,1 ונכסח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 .דיגהל ךירצ הז תא םג ,םיבכר לש הזה אשונב היזיביר תושעל

 14 ?תנווכתמ תא המל היזיביר תרמוא תאשכ י. חכימי:

 15  .הנשה םיבכר םישכור אלש היזיביר רמה אוז  צה:יגור, ראש המוע-ה. פרי

 16 םאה .םיבכרה אשונב ףוחד ןוידו ןויד םייקל ,תויהל ךירצש בשוח ינא י. חכימי:

 17  .ילועפת גניסילל םירבוע וא םיבכר תשיכרב םיכישממ ונחנא

 18 .ןוכנ .הזכ ןויד םימייקמ ונחנא ,ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ,ינא זא י. חכימי:

 20 .הנשה םיבכר שוכרל אלש הנבותה החמצ הזה ןוידה ךותמ  ר, ראש המועצה:יגו-יה. פר

 21 שי ,םירעפ םג הפ שי יכ םדקהב הזה ןוידה תא םייקל שקבמ ינא זא י. חכימי:

 22 יל השק תצק .12-ל ףלא 30-מ המ םושמ תודרוי תואצוההשם יבכר

 23  .לקש ףלא 12-ל ימואתפ דרוי זה ךיא ןיבהל

 24  .לכתסא ינא אמגוד שי םא ר. גלר:

 25 תוקלחמ ויה תאז תמועלו .הקלחמ הזיאב רכוז אל ינא ,אמגוד שי ,שי י. חכימי:

 26  .ףלא 70-ל ,ףלא 50-ל ץפק הזש

 27 יצ יכ ,םינוקית רתויו םילופיט רתוי םישרודו םינשייתמש םיבכר הז ר. גלר:

 28 םישדח םיבכר שוכרנ אל םג ונחנא םא זאת אומרת .ןשייתמ אוה בכרה
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 1 תויהל ךירצ זאת אומרת .הלדג האצוהה םגו ןשייתי בכרה יצ םג זא

 2 .בוט אל אוה םיבכרה לש בצמה יכ ,דויצ שודיחו תושדחתה והשזיא

 3  .תרמוא רגהש הממ הנוש הז זא י. חכימי:

 4 ?הנוש הז המב א. אמתי:

 5 ?ןבומ הזיאב ר. גלר:

 6 תואצוהה הנקנ אלש לככ רמוא התאו םינוק אל תרמוא רגה םא יכ י. חכימי:

 7 .הקזחאה תואצוה ,ולדגי ונלש

 8  .יאדווב .םימייקה םיבכרה לע תואצוה ר. גלר:

 9  .גניסיל היהי ילואש םירבדמ ךשמהה לע .ךתיא םירבדמ םימייקה לע א. אמתי:

 10 אל ,החיסכון תניחבמ אל .תוניחבה לכמ ,ןוכנ ,שדח בכר אל הז ןשי בכר ר. גלר:

 11  .הקוזחתה תניחבמ

 12 .ןיבמ ינא הזל תרבוע אתש ךתוא מעניין ביצקתה ,רגה י. חכימי:

 13  .ליבקמב םירבד המכ השוע ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .הפי י. חכימי:

 15  .שנייה לכ ,הקד לכ ,םוי לכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .יתנבה אל זא ,םישדח םיבכר תשיכר הפ םושר היה ןכ לבא כהן:-מ. עמר

 17 ,היה .ןכ י. חכימי:

 18 יתוא סופתת לא ,אל רבכ ינא ,וא םיינש יל הארנ ,תומוקמ המכב עיפוה כהן:-מ. עמר

 19 .םישדח םיבכר תשיכר הפ עיפוה לבא הלימב

 20 .דבלב דחא בכר א. מעודה:

 21 ,םיבכר תשיכר ר. גלר:

 22 .הירא םגו רגה םג הז ןוכנ תרכוז ינא םא ,םיינש שי כהן:-מ. עמר

 23  .גניסיל הז רגה ,אל ר. גלר:

 24 .עיפוה הז זא .יכול להיות זא כהן:-מ. עמר

 25 .ןוכנ ,םיבכר ינש הז לודגב גלר: .ר

 26 .םיבכרה יבגל תוינידמב יוניש שי םיבכרה ינש טעמל זא כהן:-מ. עמר

 27 םיכישממו המגמב יוניש ןיא תמאבש הארנכ תרמוא רומש ומכ זא י. חכימי:

 28 לש דעיב דומענ ונחנא .הינבה תורגאל יפצה ,רגה ,33וד מע .תונקל
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 1 ?הינבה תורגא

 2  .אל זא יב יולת הז םא ט. דנטס:

 3 .רגה ,הבושת יתלביק אל י. חכימי:

 4 ?המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 ?הינבה תורגא לש הזה יפצב דומענ ונחנא כימי:י. ח

 6 .םהב דומענש םיבשוח ונחנאשכ קר םירפסמ ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 דעיב דומענ םא רוכרכ הנח סדרפמ ומלעי אל הינבה קבאש זאת אומרת י. חכימי:

 8 .הזה

 9 .ןוכנ א. מעודה:

 10  .םתסה ןמ י. חכימי:

 11 .םדקתהל רשפא .רתוח התא הפיאל יתנבה .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .קבאל םיררוואמ איבנ ונחנא א. מעודה:

 13  .תוינידמ םינשמ אל וא תוינידמ םינשמ ונחנא םא ןיבהל הצור ינא י. חכימי:

 14 קוח י"פע .קוחב יולת .םירשאמ אל ,םירשאמ ונחנא םישקבמש המ ד. מנוס:

 15  .רשאל בייח התא

 16 .תוינידמ יהשוזיאמ רזגנ וב דומענש םירמואש הזה םוכסה לבא כהן:-מ. עמר

 17 לוכי אל םג התא זא תושקב רשאמ אל התאש ןוויכל תכלוה תוינידמה

 18 .ףלא 700 לש לודיג ךל היהיש דיגהל

 19 .תויקוח ןהש תושקב רשאל אל הלוכי אל תא ד. מנוס:

 20  .תוינידמ יולת אוה הזה םוכסה זא ,הפי זא כהן:-מ. עמר

 21 .הינבב ברעתהל לוכי אל אוה א. מעודה:

 22  ,יתובר ,דדחל ךירצ .אל ינא א. רפפורט:

 23 .יתנבה אל  ?לוכי אל אוה המל לבא כהן:-מ. עמר

 24 .ןיבמ סדנהמה קר הינבב ,אל א. רפפורט:

 25 תבשוח אל ינא .תוינידמ לע ונרביד ,ןיבמ אל וא ןיבמ לע ונרביד אל כהן:-מ. עמר

 26  ,שי ונלש

 27 ,ונחנא םא תלאש א. מעודה:

 28 דוע ,38/אמתב תולקהל רשק םוש ילב ,הינב תויוכז שי .יצחו טפשמ א. רפפורט:
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 1 .הינב תויוכז הברה

 2 .ןוכנ כהן:-מ. עמר

 3 תושקב שיגהל וליחתיש םירמוע תנוכש ונינפל תדמועש רוכזל ךירצו א. רפפורט:

 4 עודי אוהש תוליעפ םירזת והשזיא הזש רמוא הז .הנקב שי רבכ ,רתיהל

 5 .וב דומענש ענכושמ ינא הזה דעיה ןכלו שארמ

 6 .תוינידמ תונשל ילב כהן:-מ. עמר

 7 ,יתנבהל .רושק אל הז א. רפפורט:

 8 .תוינכותב הז הינב תויוכז ,אל א. סיני:

 9 .ןידכ ותיוכז לכסל הלוכי אל תוינידמ יתנבהל א. רפפורט:

 10  ?םירבחה תא םיקיתשמ םתא המל ,ה'רבח י. חכימי:

 11 ?םיקיתשמ המל א. סיני:

 12 אוה תוחוכה סחי ,חוטב רובעי ביצקתה ,תוכז שי םירבחל זאת אומרת י. חכימי:

 13 ונחנא םגו עדי רוביצה םגש םיצור ונחנא .חוטב רובעי ביצקתהש הזכ

 14 תואר יפל רפשלו תונשלו ןיבהל םיצור ,הישעהמ קלחכ ,םיארחאכ

 15 .עימשנ תוחפל לבא .ענכשל חילצנ ילוא ,אל ילוא ,חילצנ ילוא ,ויניע

 16 .ונתוא וקיתשתל א לבא

 17 .םיקיתשמ אל ,םולשו סח ,אל א. סיני:

 18 .רבדל םישנאל ונת ,אטבתהל םישנאל ונת י. חכימי:

 19 ינא ,םלוכ םע ורביד םלוכ ,תועש שמח הפ תבשי לומתא ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .דחא ףא הקיתשמ אל

 21 .הלילחו סח .תקתשה אל תא .הקיתשמ תאש יתרמא אל ינא ,אל ,אל י. חכימי:

 22 (דחיב םירבדמ)

 23 ,הלימ דיגהל הייתה הנווכה ,ינוי .קיתשהל הלילח אל םג ינא ,ינוי ,אל א. סיני:

 24 ומכ תוינכותו .תוינכות הפ ונחביי ךיאש הזב אוה תוינידמה יונישש קר

 25 תושרל הסנכה בינמש המ ,תושרל הסנכה תובינמ אל ןה םיעדוי םתאש

 26 הז זא .תורשואמ תוינכותש ירחא ,תונבל םיאבשכ הז הזה םוחתב

 27 .הזה בעניין תתל ךירצש קוידה

 28  .רדסב לבא ,רמוא התא המ יתנבה אל י. חכימי:
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 1 .ךל ריבסא ינא הצרת םא א. סיני:

 2 ןויד םייקל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא הפ םג .ןלבק ידבוע ,37 דומע י. חכימי:

 3 37 הפ ונל שי .הרישי הקסעה וא ןלבק ידבוע םע ךישמהל ןוכנ הז םאה

 4 .תובוחר ןויקינב ןלבק ידבוע

 5 ןויד םייקנ ונחנאו קדוצ דואמ דואמ התא .קדוצ דואמ התא  יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 6 תוחולל סנכתהל ולכוי אלשם ירבד שי .בורקב דואמו ינורקע דואמ

 7 לע םישדח םיזרכמב םיעמטומש םירבד רבכ יש לבא ,םירצקה םינמזה

 8 .הזה בעניין יוניש תושעל הנשה ךלהמב תושימגה תא ונל רשפאיש תנמ

 9 .קדוצ דואמ דואמ התא

 10 ךיראת עובקל הפצמ יתייה ,םיכיראתו םידעי לש םדא ןב ינא ,הפ םג זא י. חכימי:

 11 .ןוידל

 12 .ןכ ,ירמגל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 .תאזה היגוסה תא רוגסלו י. חכימי:

 14 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 ,םידבוע 37 י. חכימי:

 16 .הזמ רתוי הז ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 יקלח וא האלמ הרשמ וז םאה .תובוחרה יקנמ לע רבדמ ינא ,אל י. חכימי:

 18 ?הרשמ

 19 .תורשמ 37 הז ,אל ר. גלר:

 20 .תורשמ 37 י. חכימי:

 21 .הרשמ זוחא 100 םידבוע םלוכ אל ר. גלר:

 22 רמוא ינא ירעצל ,םידבוע הז ,לקש םיפלא 10 דבוע תולע זאת אומרת י. חכימי:

 23 ,דבוע תולע .םומינימ רכש לש םיפוקשה םידבועה ,הז תא

 24 שמח ינפל בושיב תועייסה תאחמ תא הליבוהש ימכ ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 אל דואמ דואמ הקסעה יאנת םע תועייס 70 םע ונלחתה םהב ,םינש

 26 .קןתב תועייס 230 ונל שי םויהו ,הלאה םינשה ךשמהב וטלקנש םיבוט

 27 .םירבהד תייארב ירמגל ךתאי המיכסמ ינא

 28 ןלבק ללוכ המ ,ןוניג ןלבק 38 דומעב .הדות .ףוחד ןוידל הפצמ ינא זא י. חכימי:
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 1 תא תושעל ונל ףידע אל םא הפ םגו ?ונממ םילבקמ ונחנא המ ?ןוניגה

 2 המכ דוע לבקל לוכי אוה ,עוציב שיא קילומש תא ונל שי ,הז תוחוכב הז

 3 1,9-ה ללוכ הז המ .לוז רתוי אלה זם א הלאשה .הז תא עצבלו םידבוע

 4 ?מיליון

 5 בשוח ינא ,רוכז אלי נא ,םידבועש םידבועה םג ללוכ ןוניגה לש זרכמה ר. גלר:

 6 ,יאלבו הזוקחת ,רמוחה לש אשונה לכו ,םידבוע 11 וא םידבוע 12 הזש

 7זאת  ,בלושמ הז .הדובע םגו םילשהל ךירצש רמוח םג הז זאת אומרת

 8 .ןוניג יחטש לש תללוכ הקזחא אומרת

 9  .ינוציח אלו ונלש הישע יבגל הזם אה יבגל ותאלש ט. דנטס:

 10 ?הז םע הרקי המ ר. גלר:

 11 .ןכ ט. דנטס:

 12 .2 יפ לפכוי הז ר. גלר:

 13 ?הדובעה תא בזע םונורגאה ח. בן צבי:

 14  .דרפנב הז םונוגרא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 ,ימונורגא ץועיי האור ינא יכ ח. בן צבי:

 16 תא ללוכ הדובע רכש .ןכ ,הטמל הפ אוה .הצעומ דבוע אל אוה לבא ר. גלר:

 17 .םונורגאה לש רכשה

 18 המן יא .ןלבקה לש הזה אשונב ןויד םייקל חמש יתייה הפ םג .בוט י. חכימי:

 19 םימלשמ נחנוא .הפשאה יוניפ 39 דומע ביגל .טסילאיצוס ינא ,תושעל

 20 ןגכ ילוא הז הפו ,קפס םוש ןיא .תומיוסמ תויום כמע הנמטה ,יוניפ לע

 21 לידגהל דעי עובקל םיכירצ ונחנאש ,הביבסה תוכיא הז יכ רבדל לכוי

 22 ,יישובי טקיורפכ םג ונחאנ .הנמטהה תומכ תא תיחפהל ,רוזחמה תא

 23 תנטקה ,רוזחמה תלדגה .תומייק ,הביבסה תוכיא ,ילכלכ ,יכוניח

 24   .יינופה

 25 .הנמטהה תנטקה הצור התא ,יוניפה תנטקה אל א. כגן:

 26 .רורב .הנמטהה תנטקה י. חכימי:

 27 .יוניפה תנטקה אל א. כגן:

 28 רזחמנ יכ רתוי לבקנ םג ונחנא ,תוחפ םלשנ הנמטהה תא ןיטקנש עגרב י. חכימי:
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 1 הצורו הפצמ יתייה ינא ,וחננא וא דעגדיר יהל םילוכי ונחנא םאה .רתוי

 2 םינימטמ ונחנא .הנמטהה תומכמ זוחא 20 לש רגתא םע דעי רידגהל

 3  .הנשב ןוט 2,400 ומכ ,והשמו זוחא 20 ,שדוחב ןוט 1,200

 4 .240 הז זוחא 20 1,200 תרמא ,אל א. כגן:

 5 אוה  ?וב דומעל םילוכי ונחנאש דעי הז .24 הז הנשב .שדוחב הז ,אל י. חכימי:

 6 םגו .רעונה תועונת םע ,ךוניחה םע הלועפ ףותשיב ףסכ ןומה ונל ךוסחי

 7 קביעת יעדים.ל ןויד הצורי תייה הפ

 8 רבח אל התא .הביבסה תוכיאל לוועדה טרףצהל ,ינוי ,ןמזומ התא 'א א. כגן:

 9 ?םש

 10 .רדסב .םינויצ קלחנ אל ,בוט ,ןיב ינאש תמאה ,ינא .אל י. חכימי:

 11  .ףרטצת ,ןמזומ התא 'א זא א. כגן:

 12 .ףרטצא ינא י. חכימי:

 13 ןפואב עדיה .תוינידמה לש אשונה לכ תא ןחבנ ,ןוידל הז תא הלעת א. כגן:

 14 המ לכב הנשה ונבצהש םידעי המכ ונל שי ונחנאש עדוי התא ,ינורקע

 15 .םש לקשיהל לוכי רוזחמהגם נושא  ,הביבסה תוכיאל רושקש

 16 .יקוא י. חכימי:

 17 תולהי ךוהפל ,ללכב רוזחמל רושקש המ לכב ןבמוכ הפיאש ונל שי א. כגן:

 18  .רשפאה לככ םיקורי

 19 ,תלוספ יוניפ ינש דצמ .הסבב י. חכימי:

 20 .קבא ילב א. כגן:

 21 ינא .150-ל ףלא 300-מ םידרוי ונחנא ,תישוג תלוספ יוניפ .ןכ ,תישוג י. חכימי:

 22 .הז תא םתעבק ךיא הלאשה ,חמש

 23 יוניפל ונלסכם שהה ,ינוי ,ךלש תמדוקה הללשא לכ םדוק .הנעא ינא ר. גלר:

 24 תובלילג הרוצב הנפמה זאת אומרת .ילבולגם כסה אוה תיתיב הפשא

 25 לככ .רוזחמה לע יוכיז לש ןונגנמ ונל שיו הפשאה לכ תא הפנמ תילשואפ

 26 תמאב ,ףסכ ונל ריזחהל ןלבקה תא בייחנ ונחנא רתוי רזחמנ ונחנאש

 27 דואמ דואמ רבד תמאב הזו ,רתוי דעו השענו תולועפ הברה ונישע ונחנא

 28  .ךרובמ
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 1 .יתוא קזחמ התא זא י. חכימי:

 2 ונתחפה ונחנא 2018-ב רבכ ,תישוג תלוספ יוניפ לש אשונב .ןכ .ירמגל ר. גלר:

 3 םזג יוניפ תויאשמל ףסונב הנופמש המ לכ זאת אומרת ,תומכה תא

 4ל בקי? אוא .תחקל תולוכי אל תויאשמה העניין ךרוצלש תישוג תלוספו

 5 ןתאו םע תונפל םיחילצמ ונחנא ,תונפל תולוכי ןה תלוספה בור

 6 לש תודחוימ תודובע ליבשב תוחפ הברה ונל ריאשמש המ ,תויאשמ

 7  .הזב דומענ ונחנאו ןטקש ביצקת ותוא אוהש יוניהפ

 8 ,טופש הז ,הז וא הפיכא בקע אלה ז י. חכימי:

 9 תא תונפל ליבשב ונל קיפסמ בוטהו לכשומה יוניפה םגו הפיכא םג הז ר. גלר:

 10 .תלוספה יגוס בור

 11  .תואצוהב ינויש םג ,בכרה לש בעניין ,רן ,םג הפ שי 45 דומעב :י. חכימי

 12 .ןכ ?45 לר:ר. ג

 13 .נקטוק בכר .לקש ףלא 12-ל לקש ףלא 40-מ ?האור התא י. חכימי:

 14 םיבכר רבכ שי .והכול הטירגל רבכ דעוימ אוה ,ןשיהוא ש בכרה ז ר. גלר:

 15  .םתוא טורגל ךרטצנ תמאבש הצעומב

 16 .בוחרה תורתאו לש למשח תכירצ י. חכימי:

 17  ,בוחר תרואת ר. גלר:

 18 ?דומע הזיא דובר:

 19 .44 דומעב הז ר. גלר:

 20 .בוחרה לש הרואתה תפלחה טקיורפל סנכיהל הפצמ יתייה הפ םג י. חכימי:

 21  .שי א. כגן:

 22 ?דמוע הז הפיא י. חכימי:

 23 רקסה תמלשה רחאל ,למשחה תרבח השועש רקסב וישכע דמוע הז ר. גלר:

 24 הכירצ למשחה תרבח זאו תואצותה המ דומלל ליבשב סנכתנ ונחנא

 25 י"ע רחבייש ןלבק י"ע תעצבתמ הדובעה םגו הרואת יפוגל זרכמל תאצל

 26 .למשחה תרבח

 27 י"ע 3,8 ,יצח  :וקלחב בצקותמש לקש מיליון 7,6 לש םג טקיורפ הז ,ינוי א. כגן:

 28 ורבעי למשחה ידומעמ זוחא 70-ש טקיורפ הז .ונדי לע 3,8 ,למשח תרבח
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 1 .תיתביבס תוכיא רתוי הברה וליאכ הרואתל

 2 ?םינמז ,םיכיראת שי י. חכימי:

 3 רומא אוה ,בכעתמ אוה .םסרפתהל רומאש רקס שי ,רמא ןרש ומכ א. כגן:

 4  .דובעל ליחתנ ונחנא הז יפלו הבורקה הקופתב םסרפתהל

 5  ?ינוריעה רוטישה לקט שירופהמ עבונ הז רכשה לש לדויגה 47 דומע י. חכימי:

 6 .ןכ ר. גלר:

 7  ?םיחקפ המכ ?םירטוש המכ ועדי י. חכימי:

 8 .השימח ,השימח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 אל ונחנא המל הלאשהו .העשת ,העשת הנח סדרפל וביצקהש עדויני א י. חכימי:

 10 ,י"ע אלא ביצקתה תא לידגהל אלו ,העשת ,העשת לע םיכלוה

 11 ,ץמאמב הז םג  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  .םימייק םיחקפ םתוא םע .םימייק םיחקפ ונל שי י. חכימי:

 13 םיחקפה בור תא ,ונרבעה רבכ ונחנא הכול ךס .ןכ .ינוי ,השעייש המ הז ר. גלר:

 14 בלושמ חוקיפב בלתשהל םילוכי םהש הרטשמ רושיא רבכ ונרבעה

 15  .ינוריע רוטישב

 16 ליחתנ ונחנאש דרשמה םע תונבהו םידבוע 5 דוע ףיסוהל ןנכותמ ףסונב 

 17 י"ע םידבועה תומכ תא וליפכי םה זאת אומרת ,םידבוע 8 םע הלחתהב

 18 י"ע םירטוש 8-ו חוקיפב םינתונ ונחנא 8 ,וסייגי םהש םירטוש

 19 .דצ לכמ 10 דע לודגל יופצ הז ןכמ רחאלו הרטשמה

 20 ?םויה ונל שי םיחקפ המכ זא י. חכימי:

 21 קר חוקיפ ידבוע רפסמ ריאשהל תינכותה .םיחקפ 6 ונל שי םויה ר. גלר:

 22 בורה לבא ,ינוריעה רוטישה לש תינכותב ףתתשהל ילבמ חוקיפל

 23 .םיפסונה יםדבועה םע דחי ופתתשי

 24 םג םילוכי םה יתליהק רוטיש תדיינב ירה ?ופתתשי םלוכ אל המל י. חכימי:

 25 רפסמ תא לידגהליף דע .הכולו"חות וגם ד םגו ירוביצ רדס ףוכאל

 26 .ונלש ביצקתה לע דיבכהל אלו תודיינה

 27 לשביב הרטשמהמ רושיא לבקל יךרצ ,רושיא םהל ןיא םקלחל ר. גלר:

 28 לש חוקיפ ידבוע לש תומישמה ןיב ינוש שי ןיידעו .תינכותב ףתתשהל
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 1 ונחנאו לדבה שי ןיידע .בלושמה רוטישה ןיבל חוקיפ קרם הש הצעומה

 2 הצעוהמ לש חוקיפ לש תומישמ ךרוצל קר םידבוע ויהיש קחלל םיצרו

 3 .ינוריע חוקיל פש ךרעמב ופתתשיש הלאכו

 4 לטל הדות דיגהלו תאזה המבה תא לצנל הצור ינא בגא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 לעו .ןבומכ לייאו ,תומילא אלל ריעל םיביצקתה תגשה לע באוילו

 6 אל דואמ ,הזה בושיל הלוגד דואמ דואמ הרושב וז ,ינוריעה רוטישה

 7 םיריכב יכה םיגרדה עד ,דואמ שהק ,טעא מל הזל ע ודבע ,וילאמ ןבומ

 8 הל םיפתוש םתאש תאזה הרשובהל ע הבר הדות תאמב .הנידמב

 9  .ןבומכ

 10 יתרטשמה רושיאה תא רובעל ולכוי םיחקפה לכש הפצמ יתייה ינא ,ןר י. חכימי:

 11 הלאכ שי םא ,דבוע ףאב עוגפל הצור אלי נא .םילבגומ היהנ אלש ,הזה

 12 ,ךירצ זא טרדנטסב דומעל ולכוי אלש

 13 .םתוא רטפל לר:ר. ג

 14 אל ,תורישב רשפתהל םיכירצ אל ונחנא .הזה טרדנטסל עיגהל ךירצ י. חכימי:

 15 .רבד לכל הנעמנו ל ןתיו ונל ךוסחי םג הז ,םיכירצ

 16 דועב היסנפל אצוי םיקסע ישויר להנמ .םיקסע שוייר 49 דומעב 

 17  .השולש ,םיישדוח

 18 .רתוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 והשימ וא ףסונ דבוע םיסייגמ םא האלשה .הנשמ אל .הנש יצח י. חכימי:

 20 .דבוע םיסייגמ ?תושרהמ

 21 .יאדווב ,ןכ ר. גלר:

 22 ךירצ ,תיביצקת היסנפב אוה ,תא ניסכהל ךירצ דבוע םיסייגמ םא י. חכימי:

 23  .םג תאזה האצוהה תא ףיסוהל

 24  .ןנכותמ הז ר. גלר:

 25 ,ךותב ?לפוטמ י. חכימי:

 26 .היסנפה ךותב ר. גלר:

 27 ,שי ,אוה קר אל הז ,אל י. חכימי:

 28 .אוה קר אל .יאדווב ,םיאצויש המכו המכ שי ,ןכ ר. גלר:
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 1 ,ךותב חוטב הז .רדסב י. חכימי:

 2 .היסנפה ךותב ר. גלר:

 3 הז .רכש תואצוהב לודיג הפ שי םג ךוניחב 59 דומעב .היסנפה ךותב י. חכימי:

 4 ?עבונ הז הממ ?םיפסונ םידבוע סויגמ עבונ

 5 .דחוימ ךוניחל הריכזמ .סייגל םיכלוה ונחנאש הריכזמ הז ר. גלר:

 6 .ןכ  עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 7  .רכש לודיגו ר. גלר:

 8י נאש והשמ הז ,ךוניחה ביצקת לע םדוק תרכזהש המ ופורפא  מועצה:ור, ראש היג-ה. פרי

 9 .תאזה הרשמל הקוקז ךוניחה תקלחמ ,םישוע ונחנאש החמש דואמ

 10 להק םילבקמ ונחנאש ךיא לש יללכ ץופיש דועום וקמ דעו לע רבדנ לאש

 11 .לפטנ ונחנא הזב םג .םש

 12  .לקש ףלא 270 לש לודיג הפ שי ,הריכזמ ,ןר לבא כהן:-מ. עמר

 13 ,םידבועה רתי םג לבא ,ןכ ר. גלר:

 14  .יעבט רכש לודיג םג שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 קתו ןיגב םידבועה לכל זוחא 3 ,2 לש תמיוסמ רכש תליחז שי .ןכ ר. גלר:

 16 .סייגנ ונחנאש השדח תדבועו תוגרדו

 17 ,רכשב םילדג ונחנאש האי רונא .םיריעצ זכרמ 73 דומעל ץפוק ינא י. חכימי:

 18  .דבוע דוע םיסייגמ

 19 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  ?םש תוריש םילבקמ םישנא המכ ןותנ לבקל לוכי ינא י. חכימי:

 21  ,ךל דיגהל הלוכי ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 תחאב הז תא גיצהל רשפא זאת אומרת .ןויד הז לע םייקל רשפא ר. גלר:

 23 .תובישיה

 24  ,הזמ רתוי ךל דיגא ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ,הקלחמה להנמ תא ןימזנ ,גיצהלו ר. גלר:

 26 איה םש תוליעפה ,סדרפה זכרמ להנמ ,תימע םע יתשגפנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 אל ילוא ונקלח ,וליפאש החוטב לא ינאש הדימ הנקב הפנע טושפ

 28 ,יתשקיבי נא .םיריכמ
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 1 ,יתייה אל ריכמ יתייה םא י. חכימי:

 2 ידכל תאזה תוליעפה לכ תא םגאל ונממ יתשקיב ינא זא .ןכ  , ראש המועצה:יגור-ה. פרי

 3 שממ הז .םלוכ תא זאת אומרת ,החמשב ךתוא ןימזא ינא .גצותש תגצמ

 4 ןזאל םיכירצ ונייהש ביצקתה שגוהשכ הלחהתב .המדהימ תולפעי

 5 ןמסי ונמשש תוקלחמה הייתה וז זא ,הלחתהב ןוערגב שגוה אוה ,ותוא

 6 תוחפל ינא ,תא וניארש ירחא .ץצקל אל ,ץצקל רשפא םא הלאש

 7 דועו דועו דוע רשפא םא קר .תעגל רוסאש ,תישיאה המרב יתפשחנ

 8 .רתוי

 9 ינא ,הז תא תוארל םג תכלל הצרא תישיא ינא .תעגל יתרמא אל ינא י. חכימי:

 10  .הז תא תוארל ךלא

 11 .המיהדמ ,המיהדמ ,המיהדמ תוליעפ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 םא יכ .םש תוריש םילבמק םישנא המכ לאוש ינא ןכל .חמש ינא :י. חכימי

 13  ,תואמם ילבקמ

 14 .תואמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .ךרובמ הז י. חכימי:

 16 .תוריש לש בחר דואמ ןווגמב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ,ךותמ אלא תרוקיב ךותמ אל ,תוארל תכלל הצרא ינא י. חכימי:

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

 19  .עומשל חמש ינא .תעדלו דומלל י. חכימי:

 20 תימעש ןוויכמ הפ ונייהש הרצקה הפוקתבש ךל דיגהל לוכי קר ינא ,ינוי א. כגן:

 21זאת  .הזל םג ול ונגאד זא ,םיסרוק דוע תושעל תנמ לע םוקמ דעו שקיב

 22 ,הנפתהש ןג שי אומרת

 23 .לודג דואמ שוקיב שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 זכרמה ךותל תוסנכה דוע הז ,דואמ ונחנא וליאכ .הזל ול ונגאד םג גן:א. כ

 25 .םיריעצ

 26 םה ,ףסכ דוע ךירצ ןבומכ הז לבא ,רגתא דוע רשפא םאו .חמש ינא י. חכימי:

 27 .עדוי אלש ימל טלקמב םויה םיבשוי

 28 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 תחתמ אוהש טלקמ רשאמ םיבוט רתוי םיאנתה זא ,םנמא יליע טלקמ חכימי:י. 

 2 ,תונבל םג לכונ דחא םויש יאוולה .טלקמ ןיידע לבא ,המדאל

 3 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .הפ םג הכזנש יאוולה ,הפהפי דחא ומיקה הרדחב .דבוכמ םיריעצ זכרמ י. חכימי:

 5 .רייסל ,תויהל המש יתיכז

 6 .בוט רתוי םוקמ םהל אוצמל ךירצ .רגתא הז א. כגן:

 7 םירע ונחנא .יפויתא רעונ תולועפב ךוניחה דרשמ תופתתשה 77 דומעב י. חכימי:

 8 ינא .ירעצל תאזה הליהקה תא ונספספ ,יצרא לווע הזו ,םרגנש לוועל

 9 ,םילבקמ ונחנאש האור

 10 ?תיפויתאה ,המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11ל זה בא .הנידמה לע ,הז לע רבדמ ינא ,הנח סדרפ לע רבדמ אל ינא .ןכ י. חכימי:

 12  .ריש יחס

 13  .הז תא דיגהל רשפא יא שממ ונלצא .רשי סחי אל הז ,אל ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 הפ האור ינא לבא .רדסב ,ןכ .ץראב רשאמ בוט רתוי ונלצא .רופיש שי י. חכימי:

 15 האצוהה תא האור אל ינא ,לקש ףלא 400 ךוניחה דרשמ לש תופתתשה

 16  .הז לש

 17 אשונב תופתתשה הז ,דחיב הכול הז לקש ףלא 400 הז ,הכול ךס הז ,ןכ ר. גלר:

 18  .הכול ךס ,רעונ םודיק תקלחמ לש

 19 .תולועפב ךוניחה דרשמ תופתתשה י. חכימי:

 20 יארחאש ימ ,םיליעפמ ונחנאש הליהקה ידלי לש ןודעומ ירה ונל שי ,ןכ ר. גלר:

 21 םגו ןודעומה םויקל םג איה דרשמה תופתתשהש רשא ונלש דבוע הז

 22 רתיה ןיב אלא יפויתא רעונל קר אל הז אומרתזאת  .תולועפה רתיל

 23  .יפויתא רעונל

 24 ישאר םע ילש הל ארקנ בל תממחמ דואמ השיגפ הייתה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ןבומכ .האלה ןכו םיכרצ לש תרדוסמ הדובע תינכות םע שממ ,הליהקה

 26 םע ךרדל ונאציל בא ,תחא הנבש הכול תושעל רשפא יא ,הכול אל

 27 הככ דיגנ אוב .תיתנש בר התוא שבגל ךירצש הדובע תינכות יהשוזיא

 28  .תתל ונל היהי קרש



  04-8666313חברת איגמי,                                                                                יןן המנמ מועצהישיבת 

 2019 ינוארב 31                                                                                                                                     

     

24 

 1 ,קרו ךא עובצ ףסכ אל הז ,הפיש ש האור ינאש המ הז י. חכימי:

 2  .קר אל ,אל ,אל ר. גלר:

 3 ,םיבתוכ המל זא י. חכימי:

 4 ,העניין ךרוצלבל א והכול ללמה םע ילוא ךישמהל םיכירצ ונייה ר. גלר:

 5  .הסנכנ אל הרושה  מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 6 .רעונ םודיק לש תואצוהב ךוניחה דרשמ לש תופתתשה הז ר. גלר:

 7  .יקוא י. חכימי:

 8  .תינודעומב הקזחאל עובצ ףסכ ונל שי ןכ םיפויתא םיאלמגל ח. בן צבי:

 9  .רעונ םודיק הז ר. גלר:

 10 .ןר ,הז תא ונקתת זא י. חכימי:

 11 .רומג רדסב ר. גלר:

 12 תניבחמ תולדגו תוכלוה בושיב רעונה תווענת .רעונועות הנת 78 דומע י. חכימי:

 13 לוצינכ הארנ יל ,ביצקתה תא םהל םילידגמ אל ונחנאש ,םידליה רפסמ

 14  .רעונה ינב תדובע ,רעונה ינב

 15 עמשיי הזש ינפל שדחמ הז תא תחסנמ ךמוקמב יתייה ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .םוקמב אל דואמ הייתה לוצינ הלימה .ער שממ

 17 אצומ אל ינא .םהלש תובדנתהה לע םיכמתסמ ונחנאש הזל ןווכתמ ינא י. חכימי:

 18 םהילע םיכמסתמ .לוצינ תאזה הלימה תא דירוא ינא לבא תרחא הלימ

 19 םידליה .םילוע םירפסמהש תורמל ,םהל םיפיסומא ל ונחנא הז בקעו

 20  .בגהמ ,רוחאמ םג הארנ םג הדועמ, רדסב א,ל ,אל ,םינתונ

 21  .ןר םע תרבדמ ינא  , ראש המועצה:יגור-ה. פרי

 22  .רדסב הז ,בג ונל השוע התא ,אל י. חכימי:

 23 )מדברים ביחד(

 24 העקשה לש אשונה לכב ןודנ ונחנא תועובש השולש דוע חותיפ תינכותב ר. גלר:

 25 וליפא תויהל לוכי ,ןושארה הנבמב זרכמל אצנ ונחנא ,2019-ב םינבמב

 26 תועונת שולשל הינבה תא םילשנ תובורקה םינשה ךלהמבו .םג ינשל

 27 ינב לש רעונו םיפוצה ,דמולהו דבועה רעונה הזש בשויב תוירקיע רעונ

 28 .אביקע
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 1 ,הצור יתייה ינאו שולש תרמא י. חכימי:

 2  .ןבומכ רתוי שי .תוירקיע ר. גלר:

 3 בושיה תניחבמ רתויב בורקה ןמזב הצור יתייה ינאו שולש תרמא י. חכימי:

 4 ,בושי ונחנא .ובמרק לש םייפנכ רעונה תעונת תא איבנ ונחנאש

 5  ?ובמרק לש םייפנכ הז המ א. מעודה:

 6 ותיא יתעבקו עובשה ל"כנמה ילא הנפ .יתיא השיגפ םהל שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ,םילוכיו נחנא ךיא הארנ ונחנאו השיגפ

 8 ?ובמרק לש םייפנכ הז המ א. מעודה:

 9 .םשל ךרדב ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 10 ?הנבמ םהל תתל ידכ צבי:ח. בן 

 11 ותיא יתייה ינא יכ ל"כנמה ךילא הנפש חמש ינא ,םהל תתל רשפא י. חכימי:

 12 לעמ ונחנא ,בושיב ונל שי .ךילא הנפ אוהש חמש ינאו ,תובתכתהב

 13 .םידחוימ םיכרצם ע םילדי יצראה עצוממל

 14  .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 ,ןכל י. חכימי:

 16 ויהי םהש קפס ןיאו הניכמה הליעפה םע םג ונשגפנ םויה  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 17 ,תולועפהמ דרפנ יתלב קלח

 18 ,רעונל םג ןתיתש םידחוימה םיכרצה םע םידליל תאזה רעונה תעונת י. חכימי:

 19 ךותבים נמנ אלש .הפי אלונה וכנ אל הלימ הז ליגר דיגא ינא םא

 20 התואמ תוחפ אל םהל ייתן הז םידחוימה םיכרצה לש היסולכואה

 21 תושעל רשפא ,הנבמ ךירצ אל .תאזה תוליעפה תא םיכירצש היסולכוא

 22ובה חש בשוח ינא .ישגנ תויהל ךירצ הז ,רפסה יתבמ דחאב הז תא

 23 .וליפא הנשה דוע הז תא ליחתהל ונלש תירסומ

 24 עדוי התאש המ תא ונישע תאזה תירסומה הבוחה ךותמ .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 קית קיזחמ ונינימו תאזה הצעומה תאילמב רבכ הנושארה הבישיב

 26 הבוט דואמ דואמ השיגפ הייתה םויה .םידחוימם יכרצ ילעב לש אשונל

 27 םגו םידליה תא םג שי יכ ,המכ ינפל יקרי םע םגו הליכמה הליהקה םע

 28 אל הז ?ןכ ,תוחפשמ 1,200 לע רבודמ .הנעמם יכירצש םירגובמה תא
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 1 .הדובע תינכות םתיא שבגנ טלחהב ונחנא .ךכב המ לש עניין

 2  .ובמרק לש םייפנכ לש בעניין ףתוש תויהל חמשא ינא .יפוי י. חכימי:

 3 .םיב"טהל רעונ םג :הנל

 4  ,הנמזה יתלביק בגא ךרד .םיב"טהל רעונ םג ,ןכ י. חכימי:

 5 ?םשמ םירבדמ המל א. מעודה:

 6 .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .תיב"טהלה הליהקל תוירש תתל ךיא תעדל הצעומ ירבחל סנכ שי י. חכימי:

 8 .הנל ייה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .חמשנ דואמ ונחנא .ןלהא :הנל

 10 ,ןפואב תובשוי ונחנאם ג  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 רעונהש הפצמ יתייה ,הנל ,יב"טהלה רעונהש הפצמ יתייה לבא י. חכימי:

 12 ,יב"טהלה

 13  .הפ החישב ךישמנ אוב ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 למשחה תואצוהי פל .טרופסה ינקתמ 79 דומעב .רעונה תועונת םע י. חכימי:

 15 יגוחל םינגזמה תא קילדנ אל הנשה םגש ןימב ינא טרופסה תומלואב

 16 .לסרודכה

 17 ,יוןדב תועובש השולש דועב הנעמ הזל הארת התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 ?החילס י. חכימי:

 19 .סחייתת ,ןר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ,ריוא גוזימ תכרעמם ע טרופס תומלוא ינש ונל שי למשחה לש אשונב ר. גלר:

 21 ארוקול קל השקב ונשגה ונחנא .תדעוב אל תכרעמה תומלואהמ דחאב

 22 ןיידע ,ביצקת לבקנ אל םא .גוזימה תכרעמ תא ןקתלו בצקתל לשביב

 23 תכרעמה 2019 ץיק ,ץיקה רבכש ומקווה ןקתל ךרטצנ ונמצע תוחוכב

 24 .דובעת

 25 .תמדוקהד במליאה וע ונלביקש הטלחה וז בגא  עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 26 .ןכ ר. גלר:

 27 ?םינגזמה תא קילדנו י. חכימי:

 28 לש תוליעפ שיש םעפ לכב אלו ךירצש יתמ קר םינגזמב שומישה ןיידע ר. גלר:
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 1 גוזימ תעש טרופס םלוא לכ תא תגמזמש תכרעמה ירה ,םידלי רפסמ

 2 קר גוזימ םייקל ליבשב קיפסמ אוה ביצקתהו ףסכ דואמ הברה הלוע

 3 םיצור םא .תוליעפ לכב אל ,םירוה תופיסאו תויורחתו םיעוריא ןמזב

 4 םלואב תוליעפ תמייקתמש םעפ לכב הנשה תומי לכב גוזימ קילדהל

 5  .למשחה תואצוה תא שלשל ךירצ

 6 .קילדנ אל זא י. חכימי:

 7 ,םירקמ םתואב קילדנ ר. גלר:

 8 .בר להק שיש א. מעודה:

 9 ,םירוה תויוסנכתה שיש .הז תא בייחמ הזש ר. גלר:

 10 קילדנ תרמוא תא .םירחא םירבד םירמוא םתא לבא .לבקמ ינא הז תא י. חכימי:

 11 ,רמוא אוהו

 12 ,םריקמ םתואב קילדנ ר. גלר:

 13 ,םיעוריאב קר קילדנ י. חכימי:

 14 .ךרוצ הזב שיש ר. גלר:

 15 .רבד ותוא תא םירמוא ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 רפס תיב לש םג ,תוליעפ תמייקתמש םעפ לכב אל .ךרוצ הזב שישכ ,ינוי ר. גלר:

 17 .גוזימה תכרעמ לכ תא קילדהל ךירצ םוי לכב הזש

 18 ןכ םאא לא .םיקילדמ אל ביצקתה יפל םצעב יכ ןורתפ הזל אוצמל זא י:י. חכימ

 19 .ביצקתה ל אתידגת

 20 שיש הפיא תומלוא ינשב גוזימ תואצוהש בגא ךרד םיאור םג ,אל ר. גלר:

 21 תאצוה ןובמכ שי ןיידע זא .גוזימ ןיאש הלאמ ההובג רתוי גוזימ תכרעמ

 22 ,גוזימת כרעמ לע למשח

 23 הנשב בל קיציא הז רקחמ תדובע הז לע השעש ימ בגא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  .תמדוקה היצנדקה לש הנורחאה

 25  .רקחמ תדובע הזמ תושעל ךירצ אל י. חכימי:

 26 הז לע השע .קוחצ לש ץמש ילב ,יל ןימאת ,רקחמ תדובע השע  עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 27 .רקחמ תדובע

 28 .רדסב ,אל י. חכימי:
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 1  ?םיררוומא שי דובר:

 2-ב הזמ ץוחו .טרם ספולל אוכב .םיררוואמ שי טרופס םלוא לכב ונלצא ר. גלר:

 3 הנעמ םינתונ תמאבש הלא ,קנע יררוואמ ןיקתהל םיצור ונחנא 2019

 4 הנעמ ןתונ הז ירונימ אוהש וליפא גוזימ םע דחיש יכול להיות ,והכול

 5 .ןנכותמ םג הז .תיביטרופס תוליעפל

 6  .ןורתפ יכול להיות קנע יררוואמ םג י. חכימי:

 7 .ןנכותמ הז ,ןכ ר. גלר:

 8 ?ןנכותמ הז םא הלאשה י. חכימי:

 9 .ןנכותמ הז ר. גלר:

 10 ?ביצקתב הז הפיא י. חכימי:

 11 ,זואח 50 גני'צמ לש ביקצתבו טרפוסה דשרמ לש ארוק לוק ונשגה ר. גלר:

 12 תוחפל הכזנ ונחנאש הוקנו ונחנא תיצחמ ,דרשמה ןובשח לע הז תיצחמ

 13  .תומלואהמ קלחל

 14 ?הקולחה ךיא ,טרופסה יפנע תכימת 80 דומע י. חכימי:

 15 .תרגסמ הז ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .תרגסמה הזש עדוי ינא ,ןכ י. חכימי:

 17 .הצעומה תאילמ רושיאלו תוכימת תדעו תטלחהל הז טרופס תכימת ר. גלר:

 18 תחאב .קלחתי הז ךיא ,ךותב הקוחלה הפ רושיאל אבוי הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .םיפנעה לכב תוכימתה לכל בגא ןוכנ הז .תואבה תובישיה

 20 ?םלוכ ושיגה רבכ ןאכ ח. בן צבי:

 21 לע הצעומה תאילמ רושיא ירחא םסרפל לכונ ונחנא .ונמסרפ אל דוע ר. גלר:

 22 והשמ חינמ ינא .ראורבפ ךלהמב הז תא םסרפנ ,םויה הזש ביצקתה

 23  ,רבכ םייקנ יאמ שדוחב ומכ

 24 ?םייראלוסה םילנפהמ ונלש תוסנכהה המ י. חכימי:

 25 לש םינושארה םידומעה דחאב הז ,לקשף לא 80-כ יתעדל תוסנכה ר. גלר:

 26 הז םא ונטלחהעוד לא  ,הנשד הוע דשח זרכמל םיאצוי ונחנאו .ביצקתה

 27 קלחש וא הצעומה תולעבב תוכרעמ תנקתות או שהגג תרכשהכ היהי

 28 .הנכהב רבכ זרכמה לבא .תרחא קלחו הככ
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 1 תייעב תא ונל ונרתפו טרופסה תומלואב חטבו חטב בושח הז ,ןכ י. חכימי:

 2 ,הצעומה תולעבב היהי הזש ,למשחה

 3 תויאדכה תא קודבנ ונחנא .תויפסכ תובחרנ תועקשה הז לבא ,ןכ . גלר:ר

 4 מיליון 3-כב תאצל םיצור ונחנא וישכעל ןוכנ זרכמה לש ףקיהה .ןבומכ

 5 .תוכרעמ תנקתהב הצעומה לש העקשה לקש

 6  .ילכלכ חוטב הז י. חכימי:

 7 .ןוכנ הז ר. גלר:

 8 .ילכלכ חוטב הז זא ,יטרפ ןפואב הז תא השוע וישכע הרקמב ינא י. חכימי:

 9 ךותל סינכהל העצה יתההי ןרל ,םיסינכמ ונחנא .ינוי ,הזמ רתוי א. סיני:

 10 הדוקנב לועפל םג רוביצה תא דדועל םיצור ונחנאש ללגב ,תא םיזרכמה

 11ך והכניס לתל ,ונלש הקוריה תולכתסהה ךותמ םעפ דוע ,תאזה

 12 היהי הזש ןבומכו םיריחמה תא ועיציש תורבחהש ףיעס םיזרכמה

 13 םתוא תא ,םילודג םיירוביצ םיזרכמל םישגינו נחנא יכ םיבוט םיריחמ

 14 .לבקל לכוי רוביצה םג םיאנת

 15 ,הז תא תושעל ךירצו ןוכסח ,קורי .רדהנ ןויער הז י. חכימי:

 16 .הז תא םישוע א. סיני:

 17 למשח תריכממ הצעומה תוסנכה יבגל תלאש .ינוי ,לקש ףלא 80 הז ר. גלר:

 18  ,אל ונחנא לבא דמחנ הז .הנשב לקש ףלא 80 יראלוס

 19 ?ונלש תוכרעמה י. חכימי:

 20  .תוגג תרכשה קר הז ,אל ר. גלר:

 21 רבכ הז ףוסב .בוט .ונלש תוכרעמ ויהי תואבה תוכרעמהש עיצמ ינא י. חכימי:

 22 תא לידגנש לככ ,לייא ,רוזחמה תא לידגנש לככ ןורחא אשונ ,ונרביד

 23 ,מקווהני א .םצעב לגעמה תריגס הז ,רתוי סינכנ ונחנא רוזחמה

 24 .רמוא התא הביבסה תוכיא הז ר. גלר:

 25 הלאה םינוידה תא םייקנ אלא םירוביד קר אל הזש המקווני א .ןכ י. חכימי:

 26 תתל םג םילוכיש ונחפתל םידמועש םיאנושה תא םדקנ ,בורקה ןמזב

 27  .תולועפל םיפסכנו ל תונפל םגו הצעומל ךוסחל םג ,בוט תוריש

 28 דיגהלו תאזה המבה תא לצנל תבייח ינא לכ םדוק .ףיסוהל שי ילן, כ כהן:-מ. עמר



  04-8666313חברת איגמי,                                                                                יןן המנמ מועצהישיבת 

 2019 ינוארב 31                                                                                                                                     

     

30 

 1 םייניעה לכשכ חתפנ הזה ביצקתהש שממ יל הרוח תישיאה המרבש

 2 הלאש ולו ןיא היציזופואה ירבחמ דחא ףאלש ,היציזופואה יפלכ ונפוה

 3  .ביצקתה לע תחא

 4 .הז לע ונרבע הלהנה תבישיב .הלהנה תבישיב ונייה ,רומ ,ונלאש .ונלאש י. קעטבי:

 5  .הז לע ונרבעו הז תא םיריכמ ונחנא

 6 .תועש א. סיני:

 7 .תועש ונבשי י. קעטבי:

 8  .תועש יבג לע תועש א. סיני:

 9 אלו םיעדוי םלוכ אלש םירבד הפ שיש השגרה שי יל .תעדוי אל קי.וא כהן:-מ. עמר

 10  ,םיניבמ םלוכ

 11 .םיניבמ םלוכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .אל י. קעטבי:

 13 הכז אלש והוני אמר פה איזשהו משי .החילס זא םיניבמ םא לבא כהן:-מ. עמר

 14כל ב בושח יכה רבדה יתניחבמ הזו הלחתהב רמאנ הזו תוסחייתהל

 15 לוציפה ללגב ל"כנמל םיכלוהש םילקש ףלא 700 הפ שי .ביצקתה אשונ

 16 מהל ןיבהל בושח ילש ,הז ינפל היה המ תעדוי אל וא רבזגה דיקפת לש

 17 תאזכ הנשבש ךרוצה המל ,ףסכה הפיאמ אל .הז תא תושעל ךרוצה

 18 הלאשהו .ל"כנמ לש דיקפתל םילקש ףלא 700 איצוהלו לוציפ תושעל

 19 .ךילא איה הלאשה ,ביצהתק תא הנוב ןמזה לכ ןר יכ ןרל לא איה

 20 .סחייתא ינאו תולאש דוע יכישמת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 לייא אל ,הלילח ישיא רבד םוש הפ ןיא ,םינגסה אשונ יבגל םג זא .יקוא כהן:-מ. עמר

 22 הארנ וינגסו הצעומ שאר רובע תואצוה םילקש מיליון 1,1 .הדועמ אלו

 23 אלש ןוכנ ,מיליון 1,1 אוה רעפה ,ילנויצרופורפ אל אוהש והשמם ג יל

 24 ,םינגס היה אל תמדוק הנש תמאב יכ מיליון 1,1-כ הזל סחייתהל ךירצ

 25  .וןבשחב ותוא תחקל ךירצש והשמ הז םג לבא

 26ים רבדל תכלל לוכיש יצח הז מיליון 5 הז םינש שמחב זה תא ליפכהל 

 27 תויהל םיצור וניהי אםו .הזה בלשב אל ייניעב ,הקדצה הזל ןיאו םיאחר

 28 תושעל המ םילקושת, אזה היצנדקב םיליחתמ ילוא ונייה זא רייפ
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 1  .רכש םלשל הז ירחא ילואו

 2 1,1 וישכעמ תוצקגיוני להה יל הארנ אל ,תבשונ חורה ןאל םיאור אל 

 3 קר ונחנאו .ל"כנמל םילקש ףלא 700 דועו רכשל םילקש מיליון

 4נלוו באמצע ש רכשה תואצוה כל על תרבדמא לי נאו ,רכש קר ,הלחתהב

 5  .רכש תיילעל ןומשהיה ה

 6 .םיבדוע ודעו סיוג לבא ,רכשם ידבולע תולעהל ךירצש הנימב ינא ,רדסב 

 7 .ןוהמה ז .תמדוק הנשל סחיב מיליון 4,230 לש רכש תייעל פה יש

 8י נאש והשמ דעו הז .םינגסלו ל"כנמל קר הז מיליון 2 טעמכ םכותמ

 9 .ויאל וסחייתתש שקבא

 10 רבח ימד םושר 11 דומעב .הניבמ אל ינאש ךילא הלאש שי יל ,ןר 

 11 ינא זא ,הז המ הניבמ אל תישיא ינא .ףלא 400 תויעוצקמעמותות ל

 12  .רבסה לבקל חמשא

 13 ?לואשל ךישמהל הצור תאש וא רשפא וישכע ר. גלר:

 14 ,יל שי יכ וישכע ,אל כהן:-מ. עמר

 15 םייצוביקה םימכסהב .רבח ימד לש הזה ףיעסה לע הנעא קר ינא .יקוא ר. גלר:

 16 תותומע יתשל יאכז דבוע לכ ,םימכסה הברה שיו הצעומה ידבועל ש

 17 ךרעב הזש ,דומללו םלתשהלו הנשה ךשמב עוסנל לכוי אוהש תויעוצקמ

 18 תומכב 750 םתוא לש הלפכהה זא .דבוע לכל לקש 750 ומכ והשמ

 19  .450 לש וםכסה תא םינתונ םיפסונ םירבד ינימ לכו םידבועה

 20 ,היה אל הז תמדוק הנש ?0400 הז המל זא כהן:-מ. עמר

 21 לכ תאשאיגד  לס ףיעס ,הכול ךס דחא ףיעס היה תמדוק הנש ,אל ר. גלר:

 22  .הנבהל חונ רתוי היהיש ףיעסה תא לצפל וניצר הנשהו םיפיעסה

 23 ,600 וליאכ היה הז תמדוק הנש זא כהן:-מ. עמר

 24 .והכול תויומלתשה םגו שוביג ימי םג ,הכול תא דגיאש לקש ףלא 600 ר. גלר:

 25 .ףיעסה תא ונלציפ ונחנא תוחונה והשנה בשביל

 26 םידבועה יבגל ,ולש תולאשב הזל סחייתה אל ינוי ,ודע שי םג 34 דומעב כהן:-מ. עמר

 27 ינש דוע לש סויגב ךרוצ שי המל .הינבו ןונכתל תימוקמה בוועדה

 28 ?םדיבוע
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 1 .ףסונ ןעדימ דועו תוינכות תקדוב הז תחא הפ שי ר. גלר:

 2  .תמדוק הנשל סחיב הנשה ךרוצה עבנ המל הלאשה ,אל כהן:-מ. עמר

 3 י"ע קסעומ םויה אוהש דחא ןעדימ ,בוט תוריש תנתונו תבחרתמ הדעוה ר. גלר:

 4 תועשל רבעמ תופסונ תועש דבוע אוהש וליפא ,קיפסמ אל אוה הצעומה

 5 .דבוע דוע סייגל ךרוצ שיו ולש תוליגרה

 6  .יקוא כהן:-מ. עמר

 7 ?אל ,תיזוחמה הדעוה לש בשוח ינא השירד םג וז ר. גלר:

 8 הדירי שי 4 דומעב ,ןושארה דומעב וישכע .הז הממ ןיבהל יתיצר ,אל כהן:-מ. עמר

 9 שי םיפרגה םע ןושארה דומעב ,ןר ,םיקנעמב םירחא הלשממ ידרשמב

 10 שי םצעב המל .מיליון 3,273 סונימ שרפהה ,םירחא הלשממ ידרשמ

 11 ?הדירי

 12 ,ןוזיא יקנעמ .בוט גלר: ר.

 13 .םירחא הלשממ ידרשמ םושר כהן:-מ. עמר

 14 ידרשמו .ןוזיא קנעמ הז יללכ קנעמ הפ בותכש המ .דרפנ הז ןוזיא קנעמ ר. גלר:

 15 ,לארשי תלשממ הז םירחא הלשממ

 16  .יתיא אל התא ,אל ?התא הפיא כהן:-עמרמ. 

 17 .לקש מיליון 3-ל 6,3-מ הדירי שי האור ינא ,ןכ ר. גלר:

 18 .ןוכנ כהן:-מרמ. ע

 19 המ קודבל תמאב מעניין .ביהתקצ הז 2018-ב לקש מיליון 6-ה וישכע ר. גלר:

 20 אלם הש םירחא םיקנעמ 2018-ב ולבקתה תמאב המכ ,עוציבה םע הרק

 21-ב המכו ,םינפה דרשממ ןוזיא קנעמ אלו החוורה דרשמ ,ךוניחה דרשמ

 22 קוידב ךל דיגא ינא ?רדסב ,ךל בישא ינא חתנאי נאש יצרת םא .2019

 23 .עבונ הז הממ

 24 .הדיריה כהן:-מ. עמר

 25 .הדיריה ר. גלר:

 26  ,הזה ףסכה תא גישהל ןכ תורשפא שי םא יכלא,  כהן:-מ. עמר

 27  ?אל ,השיגפ םייתעש םתבשי ?הז לע םתבשי אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ,םירבסה לבקל ונבשי כהן:-מ. עמר



  04-8666313חברת איגמי,                                                                                יןן המנמ מועצהישיבת 

 2019 ינוארב 31                                                                                                                                     

     

33 

 1  ,העש ונבשי י. חכימי:

 2  ?אל הז לע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 ,םירבד ,לכב ונעגנ אל לבא י. חכימי:

 4 .תאזה הבישיה תא םישוע ונייה אל תרחא כהן:-מ. עמר

 5 .יקוא .לודג םוכס יבגל הלאש טושפ תלאוש תא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ,הזה רבדה לע םיידשוח ובשיש היצילאוקה בריחל דוגינב א. כגן:

 7  .םיישדוח  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 8 .בושח אל אוה םהלש רכשה לבא א. כגן:

 9 ,אל שממ הז .לייא ,בושח אל ךלש רכשהש יתרמא אל ינא כהן:-מ. עמר

 10  .רדוסמ ינא .רדוסמ ינא א. כגן:

 11 .השקבב .תונעל םכלש המבה הז ,הנה וישכע זא .אל שממ כהן:-מ. עמר

 12 אלה ז םאה .רעונה מחלקת הז יתילגדש דחא אשונ דוע שי ןכ ינפל לבא י. חכימי:

 13 תונורחאה םינשבו תחא גג תרוקל ונכלה ונחנא ,ס"נתמה לומ תוליפכ

 14 הז תא דגאל ךירצ ,םיבאשמ דוביא הזש בשוח ינא .בל שוצפתה הז

 15  .תחא גג תרוק תחת הרזח

 16  .הצעומה הזש ר. גלר:

 17 תא םיריכמ הלאכ שי .הקידב הווש הז .יכול להיות .ןכ ,יכול להיות י. חכימי:

 18 בל הז .הנש 30 וב יתקסע ,ונממ עיגמ םג ינאש םוחת הז ,ילש העדה

 19 .רעונה ינב םע העשייה לש הבל

 20 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ,ףסכ דואמ הברה םידבאמ ונחנאש בשוח ינא י. חכימי:

 22 ?המב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ,רוזיפב י. חכימי:

 24 .הזה ןיודל ושיכעל אל הז לבא .ךתיא םיכסמ אל ינא א. אמתי:

 25 ?םיכסמ אל התא המל . חכימי:י

 26 ןוכנ דעצ הז ס"נתמהמ תלצופמ איהש רעונ תקלחמש ךתיא םיכסמ אל א. אמתי:

 27 רעונה תא ודירפהש הזה דעצה םע ושעה שמש יוארו דואמ בושוח

 28 ,ןוכנ להנתהל ןיב .ןוכנ דואמ רבד אוה ס"נתמהמ
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 1 .רבד ותוא תא םירמוא םתאש יל הארנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .ס"נתמל הז תא ריזחהל ךירצש רמוא אוה ,אל מתי:א. א

 3 ןויסינה ךותמ in house תויהל ךצרי הזש רמוא אוה .ךפיהל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 .םינש הברה ינפל הפ ולש

 in house.  5-המ קלח הז הקלחמה תא שיש הז םצע ,ינוי לבא א. כגן:

 6 ,ןטק קיספ הז י. חכימי:

 7 .קדוצ התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .אליתפורמ יתלבה תוליעפהמ י. חכימי:

 9 ?הפ תבזעש היה הז יתמ ,התאש ירחאו .קדוצ התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .םינש רשע י. חכימי:

 11 לע םירבדה תא םישל ךירצ ,תוליעפה תמאב זא .ךרעב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 תא הפ ךירצ ,ףוצרפב תרמוא ינאו דימת יתרמא ינאש המ ?ןכ ,ןחלושה

 13-הצעומ יסחי דואמ יתועשממ ןויד םייקל ךירצ ,הלאה תויוליעפה

 14  .יתועמשמ דואמ ןויד הז לע םת את זה. אנחנו נקייומרא .ןאל ס"נתמ

 15 ןכו הלחתהב יתרמאש הצעומה הנבמב שומישה םג הז ,יסחי קר אל הז 

 16 ילוא ינא .תיתועמשמ הדובע תושעל םיכירצנחנו א הזה ובעניין .האלה

 17 ,םירבד שי .ל"כנמה יבגל יתוא הלאש רומש המל שיוכעה ז תא רבחא

 18 תייריע ל"כנמ לש ונימיד י והייתה התרישש ימכ הז תא ךל תרמואי נאו

 19 רשפא ל"כנמ תכשלך ותמ קרש םירבדש י ,םינש הברה הברה םילשורי

 20  .םדקל

 21 ,רבזג שי ,שאר שי םתס אל ,תאזכ הרוצב יונב םויה ימוקמה ןהשלטו 

 22 הנוכנ איה תאזה תויושרה תדרפה .ל"כנמ שיו יטפשמ ץעוי שי

 23  .תתרשמ איה .תילנויצקנופ

 24 ,ןהילא סנכנ אלש תוביס ינימ לכמ תונוחראה ניםשב הפ רצונש בצמה 

 25 לע ?ןכ ,לילח לא באב דע הפמ תרוקיב הייתה ישיא ןפואב יל ,רשפא

 26  .ושענ םירבדה ךיא

 27 ינמז יונימ הלחתהב לביקש רבזגה םג ובש בצמ רצונ הבש היצאוטיסה 

 28 םינשה םגשמה לעשות, כ .עובק יונימ תויהל ךפהשכ ,ריכזמ תויהל
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 1 ברו רשכומ ,לדגו לדגו לדגו ךלה הזה בושיה ונלוכ םיעדוי ונחנא הלאה

 2ן וגראה תורטמל אטוח .רוביצה תא תרשמ אל היהיש לככ םילעפ

 3 .היהיש לככ םילעפ ברו רשכומ .ירוביצה תורישל אטוחו

 4 .ל"כנמה דיקפתו רבזגה דיקפת ןיב ,תיתעש ,תימוי םוי תתנגשוה שי 

 5 רבזגה ןיב ,תוינידמ עצבמ גרד שיו תוינידמ עבוק גרד ונחנאו שמכ

 6כי  תושגנתה היהת דימת דימת דימת תוינידמ עצבמ גרד םהש ל"כנמל

 7 ךלש ןוזחה תא קורפל ךירצש ל"כנמ שיו הפוקה לע יארחאש רבזגיש 

 8  .םישעמלו תוטורפל ילשו

 9 ,םינש הברה הפ הרקש המ הזו תחא הפיפכב הלאה םירבדה םיאבכש 

 10 ,םינש שמח ינממ תאזה תרוקיבה תא םג עמש אוה לבא ,ןר יל חלסיו

 11 ןוזח חימצהל רשפא יא שורגה לש רוחהמ ןמזה לכ איה היארהשכ

 12 לככ םילעפ ברו רשכומ .רשפא יא .םיבשותלו בושילו הצעומל ףועמו

 13  .יניעב ןוי זה נככ בושו בשו הז לע תרזוח ינא ,היהיש

 14 םיבשות 43 לש בושיב תשקבתמ תאזה תויושרה תדרפהש תבשוח ינאו 

 15  .הלש תרשואמה ראתמה תינכות יפל םיבשות ףלא 78 לש קפוא םע

 16 ךירצו הבעתהו ךלהש םדא חוכ הפ שי .לדגו ךלהש תוליעפ ףקיה הפ שי 

 17 השעמה םגו תיביסמ דואמ דואמ תיתורבזגה הדובעה םגו הנעמ ול תתל

 18 תוינידמה לש לעופל האצוהבו ישונאה ןוהב ,םדאה חוכב לופיטה לש

 19  .לדג דואמ דואמ ונלש

 20 ונלוכ םג יכ תעדוי םג ינא יכ תפקשמ ינאש הכירעמ ינאו יתניחבמו 

 21תפיסה המזה בא  ,תוריש הז ,תאזה הלהנהלו נרבחשכ הז לע ונמכסה

 22 הזה ל"כנמה לש הנושארה המישמהו תוריש ןתמ לש תילנויצקנפוה

 23 ןפואב בשותל תורישה לס תאו םיתורישה ןתמ תא תונבל םג היהת

 24 אלא וה ,םויה ייניעב יוקל אוהש ,הצעומה הנבמ היהי הלעמב ןושארהש

 25 .ןגרואמ אל אוה, ןוכנ

 26 .תוקלחמ ילהנמ וא םיפגא ילהנמ םה םא םיעדוי אלש םיפגא ילהנמ שי 

 27 לוכיש םיפגאב תובשויש תוקלחמ שי ,תוקלחמ ילהנמלי ב תומחלק שי

 28 רוטיש וישכע םימייקמ ונחנא הנה .היזיביר םהב תושעל ךירצש תויהל



  04-8666313חברת איגמי,                                                                                יןן המנמ מועצהישיבת 

 2019 ינוארב 31                                                                                                                                     

     

36 

 1  .הזה רבהד לע יארחאה צעומה םעטיהיה מ ימפה, יא הלאש ,ינוריע

 2 תוארל רפסה יתב ןיב בבס השוע וישכע ינא אמגוד ,ךירצש םירבד שיו 

 3 רבדל רשפא םהילעש םייגוגדפה קרא ל ,םייזיפה שאיםונה תא םייניעב

 4 ?ןכ ,רקובב םוימה ,גמא מהשבועוד .םייניעב תוארל ךירצ םייזיפ ,הפ

 5 וישכע ילב ,ינא זא .היעב יהשוזיאב יתלקתנ ,השרומ רפס תיבב יתייה

 6 ךתוב םישנא הרשע ירתבע ינא ,םישנא הרשע יתרבע ,תומש ןייצל

 7  .הטושפ דואמ דואמ הלשאל הבושת וא ןורתפ לבקל ידכ הצעומה

 8 םעפ םישיגדמש הצעומ רקבמ תוח"וד ונל שי ,היצלובלב תצקיש פה  

 9 ,םישנ שמח הפ תרוקיב תדעו ר"וי יתייה ינא ,תעדוי תאו םעפ ירחא

 10 ,םתוא יתבתכי נא יכא ל ,תרוקיב תוח"וד הברה יכה בגא ילש הפוקתב

 11 תוח"ודב ונד אל הכורא הפוקת ,סנכנ ילאש ינפל םינש הברה טושפ יכ

 12 יתייהש הלאהם ינבש תוח"וד הרשע הזיא לש ךרד תרבכ ונרבע .תרוקיב

 13 םילהנ ןיאש ינשה טוחכ רזח הזו .תוח"וד הרשע םינש שמח ,הפ

 14 תומישמ הלאו .תוינוגרא םינפ ,תוינוגרא ,תוילוהינ תויעב שיש ,םיבותכ

 15  .ל"כנמ לש ובל בלב

 16 םג וז בגאו תילנויצקנופ ייניעב תורישה בויט לש הסיפתה ךותמ ןכלו 

 17 םויה םילעופ ונחנא יכ ,הנידמה רקבמ דרשמו םינפה דרשמ לש השירד

 18 םישל הנכומ ינאו הזה. לענייןז זה א .ל"כנמ תונמל ,הניקת אל הרוצב

 19  .תוריש רתוי היהי ףוסב בשותלש ידכ לקש לכ

 20 שממ לבא הפ הז תא תחתופ ינא ,ןויד ררועתה םויהש ומכ הז 

 21 ןויד הז לע םייקנ דוע ונחנא לבא םיבחר רתוי תצק וליא ,םיירגוסב

 22 רפס תיב םע תושעל המ האלשה הלוע ,ידועי ,יניינע רתויה ברה שממ

 23 הלעוו םידימלת רפסמ תניחבמ ויתודג לע הלועש רפת סיב .יאלקח

 24  .תודסומ ינשל פרסה תיב תא לצפל םאה הלאהש תא ופיצה ,הלאש

 25 אל ,היהיו םוקיש ,ךירצש ףסונ ןוכית דוע לש אשונה תא דצב המש 

 26 הסיפת שי לבא .רורב הז תא תרמוא ,הדירפמ ?יקוא ,םש אל הז ,רושק

 27 דימלתל תורישה ןתמ לש ,תילנויצקנ, הפותילוהינה המרב תרמואש

 28 ילוהינה גרדהש ידכ תודסומ ינשל הזה דסומה תא לצפל ןוכנש הרוהלו
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 1 ביצקת הז ,תושרה לש ביצקתהמ אל הז ,וגאדת לא ןבומכ ?יקוא .לפכוי

 2-ל דחא םויה רפס תבי להנמ שי םא העניין ךרוצל לבא ,ךוניחה דרשמ

 3י נש ויהי םתחתו רפס יתב ילהנמ ינש ויהי רחמ זא םידימלת 1,800

 4 תוינפה תא ,תורישה תא הלידגת מוא ,ינש ויהי םתחתו תוביטח ילהמנ

 5 .דימלתו ידמלת לכל להנמה גרדה לש םג

 6 םירבדה חתפב הז תא יתרמאו לכ םדוק תייאר לשמקום הזה המ ןכלו 

 7 ,זכרמב בשותה תא תרשל ידכ ןוכנ המו זכרמב בשותה לש ,ילש

 8 ןוכנ הז ,יתיא המיכסמש הבחר הלהנה הפ שיש החמש ינאו יתסיפתל

 9 תאזה הצועמה לש הנבמהשכו .תורישה בויט הזוף י בסכ ל"כנמ תונמל

 10  ה.חוטב ינא ,םיאלפ הלעי תורישה ביציו ןתיא דומעי

 11 תבשוח אל ינא .םינגסה יבגל םג ההז היהת הבושתהש החינמ ינא כהן:-מ. עמר

 12 יכה רבדה הזש תבשוח ינא ,ןוכנ אל אוהש והשמ הז תויוכמס רוזיבש

 13 לבקי בשותהש ידכ ךילא זקנתהל םילוכי םירבהד לכ אלש חטבו ןוכנ

 14 .אלש יל רורב .בוט יכה תורישה תא

 15 ןגס דוע םג ,רכש אלל ןגס דוע םג ,רכשב םינגסם שני גו ל"כנמ םג לבא 

 16  .יתעד וז .תמדוקה הנשל סחיב םירבד ידמ רתוי הפ שי וליאכ ,רכש אלל

 17 .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .םירבחה לע הפ תלבקתמ אל איהש הניבמ ינא כהן:-מ. עמר

 19 ,םע יקיספתו .םינגס השימח ול ויה תמדוק הנש ,החילס א. מעודה:

 20  ?הדועמ ,רכשב ויה םהו כהן:-מ. עמר

 21  .תרכזה ותוא םג ,רכש ילב ותוא תסנכה תא א. מעודה:

 22 נכון.  כהן:-מ. עמר

 23  .םולכ ושע אלש םינגס השימח םע הצעומ שאר היה הרבעש הנשב מעודה: א.

 24 .הפי כהן:-מ. עמר

 25  .תמאב יקיספת זא א. מעודה:

 26 ,ףסכ קר זא םולכ ושע אל םה םא  ?רמוא התא המ זא כהן:-מ. עמר

 27  .אל א. מעודה:

 28 ?ללכב דיגהל אב התא המ זא כהן:-מ. עמר
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 1 )מדברים ביחד(

 2  .רבד םושל תוסחייתה אל איה תמדוקה הנשהש בשוח ינא י. חכימי:

 3 ויה הרבעש הנשב .ראותב ,ראותב ,ראותב םינגס רבדת אלש ,אל א. מעודה:

 4  ,םינגס השימח

 5 ,הרמא רגהש המ תא תנבה אל התא זא כהן:-מ. עמר

 6  .יתנבה ינא .יתנבה ינא א. מעודה:

 7 ולביק ר אל םה ,תויוכמס םהל שי הארנכש ןגס דוע ךל שיו ןגס התא כהן:-מ. עמר

 8 .תרתוכב ןגס קר אם לה ?ןוכנ ,תרתוכ

 9 .קפס ןיא א. מעודה:

 10 .יפוי זא כהן:-מ. עמר

 11 איה תפסותה ,הזה ןוידה תא רוגסנ הזבו ,תפסותה לכ םודק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .ןגס יצחב קר

 13  .רומג רדסב ,ןוכנ כהן:-מ. עמר

 14 ילש םינגסל הדות דיגהל םג תאזה תואני רוצה בהזדמנו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 לכ םימק .םיבשותה ןעמל השק הדובע ,תכרובמ הדובע הפ םישועש

 16 תמאבו .ךתיא םיסמתסמ םהש ירחא הליל לכ ,ברע לכ םיכלוהו רקוב

 17  .העבצהל רובענ ונחנא .תאזהה דובעב האג ינאו המיהדמ הדובע םישוע

 18  ?סחייתהל רשפא א. פרץ:

 19 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 20  ?רדסב הז ,יצחו רבד הזיאל סחייתהל הצור ינא רץ:א. פ

 21 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 המכ הפ ורמאנ יכ ,םג הצור ינא זא רוביצ יגיצנ םג הפ םיבשוי טושפ א. פרץ:

 23 הפ םיבשוי ונחנא זא .ביצקתה ירשקהב היצילאוקה ירבח לע םירבד

 24  .ךרעב םישדוח 3 הזה ביצקתה לע ונדבע רבכ ונחנא יכ טקשב

 25 .הבושת יתלביק כהן:-מ. עמר

 26 םג לבאה מצד אחד, שודה קבע דואמ הברה אטבמ הזה ביצקתה א. פרץ:

 27 ביצקתו ,הפל סינכהל וניצרש םירבד הברה רסח היה ונל םג ,םילוכסת

 28 הצעומהו רוביצה תושירד לכ תא םעפ ףא אלמי אל באופן טבעי
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 1 .דחא רבד הז זא .הפ םירבחהו

 2ן ה ןקלח היציזופואה ירבח דצמ הפ ורמאנש תורעהה ,ינשה רבדה 

 3 לבא םתסה ןמ ביצקתה ךותל וסנכי םהש םיצור ונחנאש תורעה תמאב

 4 דיגהל ךירצ אלו רחואמ אל ןיעדי הז לבא .םדוק יתרמאש םיצוליאהמ

 5 ןר להציע אותשפאא לא ביצקתה לומ הסרתה וליאכ הלאה תונעטה תא

 6 , ותעצהכ

 7 .ירוא ,יתישעש המ הז י. חכימי:

 8 םילודג םירבד םיקהל אי אפשר ,ןוכנ .םינוכדע וב ויהי רמוא ינא :א. פרץ

 9 תורעהו םירבד שי לבא ,וישכע םהב נוד אל םא הנשה ךמהלב םידבכו

 10 תא םיתרשמ הפ ונחנא .תרדוסמ הרוצב רדסל םתוא ולעת ,הפ ורמאנש

 11 ןחלושב הונו פדת םתסה ןמ םהש םיכרצמיני  לכ אטבל סרטניא ותוא

 12 םוקממ אלא ,ביצקתל דגנתהל לש םוקממ קרא לו יוטיב לבקל ולכוי הז

 13 .םדקלו ףוחדלו אובלש

 14 ,תודגנתה הפ הייתה אל כהן:-מ. עמר

 15ל הדברים כי כ ךלש הרעהה ייניעב הומת הז ,םירבדה לכ ,יל חלסת י. חכימי:

 16 .ןויד םייקנש יתשקיבשהעליתי 

 17 הדובעה ךשמהל העצהכ הז תא רמוא ינא .םגו םג ויה םירבדה א. פרץ:

 18 םירושק אקווד ואל םה םילעמ םתאש םיכרצה ייינעב .תפתושמה

 19  ,הציילאוקו היציופוזאל

 20 .ןוכנ חכימי: י.

 21 ןוידב אקווד אלו .ולעי םהש הווש ןכלו רוביצה לש םיכרצל םירושק םה א. פרץ:

 22 .הכול הז .תרחא םישוע אל המלו עצוב אל הז המל דגנכ

 23 הצעומ וא חברהש הימחנ ידיל בשוי הרקמב .ןיבמ אל תמאב תמאב ינא י. חכימי:

 24 ,יניינע יתייה ?רמא אוהך יא ?ךתואט טצל יל השרמ תהא ,םינש הברה

 25 .םדקלו תונשלו רפשל יתאב ,תרוקיבל יתאב אלו ןקתל ןוצר ךותמ

 26 .ךל תונעל הצור ינא ,רומ .םיטפשמ השולש א. כגן:

 27 .השקבב כהן:-מ. עמר

 28 לש יצרא םורופב ללכב אשונה תא וישכע םדקמש דעיבא הפ בשוי א. כגן:
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 1  .הזה הרקמבם ינגסל אקווד ואל ,הצעומרי בחל רכש םולשת

 2 .גוציי םהל ןיא .הצעומה ירבחל גוציי ללכב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 תבוטל םילעופ ונחנאש ירמגל ךל רורבו רוביצ יגיצנ ונחנא ,יעמשת .ןוכנ א. כגן:

 4 איה הזה רבדב תויהל תבייחש תוניצרה תדימש רורב הזו רוביצה

 5 .תלמגותמ םג תויהל תבייח

 6 .קפס ןיא כהן:-מ. עמר

 7 םימיוסמ םימוחתב םה םירפאל םגו יל ולשיו הסמכויות שהואצכע א. כגן:

 8 סינכהלו בושיה תא קזחל רומאש תוריית לש אשונ הז דחא .םייפיצפס

 9 וא עברא דועב ,הנש דועב יתוא ינחבתו ,בושיה תבוטל הסנכה הברה

 10 .םינש שמח דועב

 11 ךל רורבזה  .תונוכהש ןיב רשקה לש קוזיחו תוליהק לש קוזיח הז ינשה 

 12 לע רם יומי, ואני לא מדבוי הזה רבדב עיקשהל ךירצש תוניצרה תדימש

 13 תא םא וישכע .ונעגהש זאמ הפ םישוע ונחנאש ביבסמם ירבד ףלא

 14 לש תובישחהת א הניבמ תא ,הלאה םירבדה לש תובישהח תא הניבמ

 15 תוניצרה יכ תקולחמ ללכב הפ ןיא זא ,הריבסה רגהש ומכ ל"כנמ

 16 אלי נאו הלאהים רבדה תא םדקלו הלאה םירבדב קוסעל בייח התאש

 17 הדובעב הפ לקש ףאל 800הבאנו  ש  תומילא אלל ריע לע רבמד

 18  .םירבד דחאו ףלא .העקשהה תא ונרזחה רבכ ,תפתושמ

 19 וילע םתבשי וליאכ םתאש הזה ביצקתה לע ונדבע ונחנא זאת אומרת 

 20ה ברה םע םיישדוח ךשמב וילע דבעש ביצקת תווצ הפ ובשי ,םייתעש

 21 .םיביר הברה ,הדובע תועש דואמ הברה ,םילוכסת דואמ

 22 .םייתעשמ רתוי ונדבע ונחנא ,החילס י. חכימי:

 23 ונלביק ונחנא םג ,ונדבע רמוא ינא לבא .הנשמ אל ,ינוי רדסב ,אל א. כגן:

 24 איה תעמשנש תרוקיבה .ותוא ןזאל םיכירצ ונייהו ינוערג ביצקת

 25 קידצנ ונחנא .הדובע דואמ הברה שי ,דחיב דובענ ואוב .תיניינע הרואכל

 26  .דיגהל הצור ינאש המ הז .םילבקמ ונחנאש לקש לכ

 27 .החלצהב כהן:-מ. עמר

 28 .הדות א. כגן:
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 1  ?ביצקתה רושיא דעב ימ זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .רושיא ינפל י. חכימי:

 3 ימ ?דגנ ימ ?ביצקתה רושיא דעב ימ .ינוי ,העבצהל יתרבע ינא  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 4 ?ענמנ

 5 ,עגר .דעב תויהלח גם מש יתייה .ענמנ ינא המל דיגא ינאו ענמנ ינא י. חכימי:

 6 ?בשוי וא אצוי התא

 7  .ילא רבד ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .הבישיה תמייתסמ ללכ ךרדב העבצה ירחא א. מעודה:

 9  .ןכ  ראש המועצה: יגור,-ה. פרי

 10 םיאשונה לע םינוידה ירחא תאזה העבצהה תאייתי שמח לקיים ה י. חכימי:

 11 .הלאה םייפיצפסה

 12  .1:12 םידבוע ונחנא םייתניב .םייתנש חקול היה הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 םירבדה לע ןודנו חננא םייתנש דועב קרש תרמוא תאש המ הז םא זא י. חכימי:

 14 ,זא

 15  דה רבה.ות .הלוענ הבישיה ,םירבח .בוט  ור, ראש המועצה:יג-ה. פרי

 16 

 17 הבישיה ףוס

 18 


