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 2 טתשע" 'א רדאב ז"ט                                                          
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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה
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   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 12 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 13 ש המועצהסגן רא -   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 חבר המועצה -  כהן-מור עמר

 21 חבר המועצה -  נחמיה מנצור

 22 חברת המועצה -   חיה בן צבי

 23 עצהחבר המו -   יוני חכימי

 24 הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

 25 הצעומה ריכזמו רבזג -   רלג ןר ח"ור

 26  הצעומל יטפשמה ץעויה - ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

 27 

 28 

(6/19) 7המניין מס'  מן  אלשוקול ישיבת מועצה פרוט   

טתשע" 'א רדאב ז"ט ,21.2.2019 ',הם יומ  
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 1 על סדר היום:

 2 .2019 תנשל הנונרא וצ תעצה רושיא

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6 הנונרא וצ רושיא אשונב 7 'סמ המניין ןמ אלש הצעומ תבישי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 .השקבב ןר .2019 תנשל

 8 םויה קוחה י"פע לכ םדוק .2019 תנשל הנונרא וצ תעצה ,הנונרא וצ ר. גלר:

 9 הנשה לש ינוי ףוס דע םייקל ךירצ האבה הנשל הנונרא וצ לש רושיא

 10 ימ .וטלחה םייקל רשפא .וחדנ תוטלחהה תוריחבה ללגב לבא ,תמדוקה

 11 בבסב ונלצא ומכ ,20.2-ה דע הז תא תושעל לוכי ןושאר בבסב היהש

 12 תרגסמב םויה הבישיה תא םייקנ ונחנא זא ,םייעובש דוע הז ינשה

 13  .תיקוחה

 14 םייקל רשפא הנשה ,ינוי שדוח ףוס דע הנונרא תטלחה ינורקע ןפואב 

 15 תא םימייקמ ונחנא זא ,םויהמ םייעובש דע העניין ךרוצל הז תא

 16 רושיא רחאל לבקנ םויה ונחנאש הטלחהה תרמוא תאז .םויה הבישיה

 17  ,רצואה רשו םינפה רש לש

 18  .ונל םירשאמ אל םינש שמח רבכ יכ ורשאי  םא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 לוכי תרמוא תאז ?יקוא .1.1.19-מ לוחי ,רשואי הזשכל לוחל הכירצ ר. גלר:

 20-מ הטלחהה לש הלוחתה לבא ,הנשה עצמאב היהת הטלחההש תויהל

 21 30.6.19-ה דע ,םישדוח המכ דוע ,םויהמ םיישדוח דועו ?יקוא .1.1.19

 22  ?יקוא .טעמ דוע הזש 2020 תנש יבגל הטלחה לבקל ךרטצנ ונחנא

 23 השעמל ,םינש רפסמ רבכ ונחנאש םייוניש הברה הפ שי .תורדגהה קרפב 

 24 תא ןקתל ונגהנ םינש הברה ךשמב הז ינפל לבא 2018 תנש טעמל

 25 .םינפה דרשמ רושיא ונלביק אל לבא ,עצוממה תטלחה יפל תורדגהה

 26 לש םינוקיתה םתוא לע רוזחל הצעומה תלהנה לש הטלחה הייתה

 27 וצה זא .רושיא לבקנש ידכ םירשה רושיאל הז תא חלשנו תורדגהה

 28 ונתוא הוולמ ירוקמה חסונה .ירוקמה חסונל רזחוי אוה אל םא ,ןקותי
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 1 לש חסונה ?יקוא ,1982-מ והשמ יתעדל ,םינש דואמ הברה רבכ

 2  .הנתשמ אל תורדגהה

 3 זוחא 2-ב םיפירעת תאלעה ליכמ אצומה חסונה 2019 לש הנונראה וצ 

 4 ידמ תיטמוטוא האלעה הזש זוחא 0.32 שי זוחא 2 ךותב .םיגוויסה לכב

 5  ,תססבתמ איהש הנש

 6 .הנורחאה הבישיה יפל ח. בן צבי:

 7 .ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8  .זוחא 2 ,ןכ ,הלהנהה תבישי יפל ר. גלר:

 9 .זוחא 1.6 קר איה ונלש תפסותה וליאכ  ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 10 .2-ל לגעל ,ןכ ,ןכ ח. בן צבי:

 11 האלעה זוחא שילשכ שי זוחא 2-ה ךותבשכ ,זוחא 2 ולהכ ךס ,ןכ ר. גלר:

 12-ו .ירוביצה רזגמב רכשה תיילע יצחו דדמ תיילע יצח הזש תיטמוטוא

 13 .םירשה רושיא לבקל ךרטצנ הילעש הגירח האלעה הזש זוחא 1.68

 14 רבכ תוליכמ רבכ וחלשנש הנונראה תועדוהו רבכ רשואמ 0.32 ?יקוא

 15  .0.32 לש האלעהה תא

 16 .1-ה לש אל ,0.32-ה לש כהן:-מ. עמר

 17 1.68 .הנשה תליחתב וחלשנש הנונראה תועדוה ךותב רבכ אצמנ 0.32 ר. גלר:

 18 .םירשה רושיא רחאל קר ןכדועי

 19 יפל ולביק רבכש ורמא םישנא בבניין ונלצאש יתרמא ,יתקדב אל ינא כהן:-מ. עמר

 20 .תלאוש ינא הז ללגב .1.68 לש ףירעת

 21 םיישדוחה לש הנונראה תועדוה ךותב םושרש המ .אל שממ ,אל ,אל ר. גלר:

 22 1.68 לש רושיאל השקב חולשל תדתעתמ הצעומהש בותכ ,םינורחאה

 23  .חסונ והשזיא הז ?רדסב .זוחא

 24 ,ורשיא אלש הזכ בצמ היה ,המ נ. מנצור:

 25 .ןוכנ א. מעודה:

 26 ?ורשיא אלש הזכ בצמ היה נ. מנצור:

 27  .םינש שמח ,ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .ורשיא אל תונורחאה םינשב ח. בן צבי:
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 1 .הלענ אל ורשאי אל םא א. מעודה:

 2 .והז ר. גלר:

 3 .האלעה זוחא 4 וישכע ורשיא בזיכרון בגא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ,הזה 1.68-ה לע סחייתמ אל הנשה ביצקתהש דיגהל םג ךירצ דובר:

 5 .יאדווב ,ןכ ר. גלר:

 6 ,רשואי אל םאש תרמוא תאש דובר:

 7 .רשואי הזש תואדו שיש המ 0.32 ר. גלר:

 8 .תולאש ,בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 בבניין יוצמה ינקת לדוגב טלקמ 1.4 ףיעסב ,ןינב הז המ ,תורדגהב .ןכ כהן:-מ. עמר

 10 .םירוגמ בבניין הרדגהה הז המ יתאצמ אל ינא .םירוגמ

 11 .םירוגמ הז םירוגמ ןינב ר. גלר:

 12 ,וא תומוק קר ?המ ,ןכ כהן:-מ. עמר

 13 ,תוחפשמ האמ וא תחא החפשמ לש םירוגמ ןינב ,אל ,אל ר. גלר:

 14 .אל וא תומוק הז םא הנשמ אל כהן:-מ. עמר

 15 םיטלקמה ,1991 ינפל היהש ומכ םיטלקמ ,םיד"ממ אל ,לבא םיטלקמ ר. גלר:

 16 .ןיא םיד"ממל ,הנונראמ רוטפ שי הלאה

 17 ?הרידה לש 'זרטמה ךותב הז ד"ממ ח. בן צבי:

 18 .ללכ ךרדב רדח הז א. מעודה:

 19 הנבמב אלש םיטלקמ ,היה המ הז ינפל ?הזה ךרוצה עבנ המל וליאכ כהן:-מ. עמר

 20 ?םירוגמ

 21 שמתשהל רשפא ,ללכב רוטפ ול ןיא םירוגמ הנבמב אל אוהש טלקמ ,אל ר. גלר:

 22 ינפל ,םירוגמ הנבמב אוהש טלקמ .הנונרא םלשלו יקסע ךרוצ לכל

 23 שי זא שומישל יתייעב דואמ דואמ אוהש ללח ללכ ךרדב אוהש ,ד"ממ

 24 .וצה יבגל תולאש שי םא ,םירבח ,והז .הנונראמ רוטפ ול

 25  ?תולאש דוע  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 םא ,הגירח האלעה תומדוק םינשב היה המ ,עדוי התא םא ,יבגל קר כהן:-מ. עמר

 27  .ללכב ההיית

 28 ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1  .רשוא המ אל כהן:-מ. עמר

 2 .הנתשמ אוה 0.32-ה םג ,םעפ לכ ונשקיבש םינש המכ הפ ויה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 האלעה הייתה אל תונורחא םינש 5 ,4 הקידב ונישעש בשוח ינא םירוגמ ר. גלר:

 4 הרשוא אל איה הצעומה תאילמב הגירח האלעה הרשואשכ םג .הגירח

 5  .םינפה דרשמב

 6 םיכומנ יכה ונחנא ונביבסמ תויושרל סחיבש רבד דוע םג דיגהל ךירצ א. פרץ:

 7  .םויה

 8 .העבצהל הז תא תולעהל תשקבמ ינא זא ?תולאש דוע שי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9  ?דעב ימ .2019 תנשל הנונראה וצ תעצה רושיא

 10 .דחא הפ א. מעודה:

 11  .םיענ עובש ףוס .הלוענ הבישיה .דחא הפ .הבר הדות ?דגנ ימ  מועצה:ה. פרי יגור, ראש ה

 12 

 13 הבישיה ףוס

 14 


