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 16 חבר המועצה -   אביעד סיני

 17 חבר המועצה -   אורי פרץ

 18 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 19 חבר המועצה -   טל דנטס

 20 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 21 חבר המועצה -  כהן-מור עמר ד"וע

 22 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 23 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 24 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 25 הצעומה רבזג -   רלג ןר ח"ור

 26  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

 27 (הנונרא) ש"מעוי -   ןמטרא ןד ד"וע

 28 

   (10/19) 11 מן המניין מס' פרוטוקול ישיבת מועצה 

טע"תש ןויסב 'ג, 6.6.2019 ,'הם יומ  
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 1 על סדר היום:

 2 .(ימיכח ינוי י"ע שגומ) 959 ר"בת (לוטיב) הריצע אשונב רדסל העצה .1

 3 – 2 ףיעס 4.4.19 םוימ (9/19) 10 'סמ המניין ןמ הצעומה תבישי לוקוטורפ ןוקית .2

 4 יבוק רמ ,ןומא תרשמ ,הצעומה ל"כנמ יונימ) םיריכב יונימל הדעוה תטלחה רורשא 

 5 .91.5.91 םוימ לחה (ל"כנמ רכש %09-%001) םיריכב רכש רושיאו (ןולא 

 6 יתוריש תלבקל זרכמ אלל רשקתהל םיזרכמ תדעו תצלמהל הצעומה תאילמ רושיא .3

 7  רשא םיעיצמה םע רישי מ"ומ לוהינל הצעומה לש עוצקמ ימרוג יונימו – רוזחמ 

 8 .10/2019 זרכמ 'סמ ,רוזחמ יתוריש זרכמב תועצה ושיגה 

 9 .תפסונ הנשב ,לוגז הנליא 'בגה ,ךוניחה ףגא תלהנמ לש תורישה תכראה רושיא .4

 10 ,יקסרוזמ תניע 'בגה ,ךוניחה ףגאב ךרה ליגל הקלחמה תלהנמל םיריכב רכש רושיא .5

 11 .1.5.19 םוימ לחה ,30% 

 12 רוכרכ-הנח סדרפ תומרוז תויתשתל הרבחה) ז"לח – 2018 תנשל יפסכ ח"וד רושיא .6

 13 .(מ"עב 

 14  – לארשי יעקרקמ תושר תועצמאב לארשי תנידמל הריכמ םכסהל – רזוח רושיא .7

 15 .123 הקלח 10101 שוג 

 16 :(תויעוצקמה) תודעוה יבכרה רושיא .8

 17 .הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ – שכר תדעו .א 

 18 .הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - םירוטיפ תדעו .ב 

 19 .הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - תוכימת תדעו .ג 

 20 .הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - םידומיל תדעו .ד 

 21  ,הצעוהמ ש"מעוי ,הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - תואצקה תדעו .ה 

 22 .םיסכנ 'חמ להנמו הצעומה סדנהמ  

 23  פ"צשמ דועי יוניש – 308-0704551 תינכות תדקפהל םילעבכ הצעומה רושיא .9

 24 .הדקפהל – 211 הקלח 10074 שוגב ךרדל 

 25 ."רודל רודמ" תתומעל 60 טלקמ – 17.4.19 םוימ תואצקה תדעו תטלחה רושיא .10

 26  10122 שוג ,"רודל רודמ" תתומעל 60 'סמ טלקמ תאצקה םכסה רושיא .11

 27 .268 הקלח 

 28 .2019 ינוי םיר"בת .12
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 1 

 2 פ ר ו ט ו ק ו ל

 3 

 4 .הבישיב ליחתהל םיצור ונחנא ,יתובר י. קעטבי:

 5 אל ינא ,לוקה תא ריבגא אל ינא ,תשקבמ ינא ,םירקי םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 יםנמזומ םתאו הביישל כ וכמ להנתת תאזה בהיישה .קועצל תנווכתמ

 7 ךלהמל עירפהל אלו רשאיהל לבא ,תוחותפן הו נשלת וביישה יכ ראשיהל

 8 .ןוידה

 9ת ירונת רמואי נא ,תירונ .הנשמ אל ?תירונ הפיא ,ןוידה תא חתפא ינאש ינפל 

 10 אלו ול םיפתוש םכלכו םתאו הזה לגדה תא תאשל המעצל עה חקל תיורני כ

 11 .ןחלושה ביבס עגרכ םיאור םתאש ימל כ םג ,םתאק ר

 12 נולוכ לש םינכשו נלוכ ,בושי ותואב ונלוכ ונחנא ,הריס התואב ונלוכ ונחנא 

 13 תאזה בהשומה ,הפ יתדלוני נא .יםנש תוחפי מ ,רתוי ימ ,אןכ םייח ונלוכו

 14  .םכלה בושח איהש הממ תוחא פל יל בהושח

 15 דיל תיצרחב תיצרח יתרזשו יתכלהש הדליכ תרכוז ינא תויצרחהו תודשה 

 16 ףונה, הזה ףונה .םכל בחשו רשאמ תוחפ אל יל בשוחה זו .ס"נתמה לומ תביה

 17ם גו הפדים מועש םימיסקמה םידליה לש תודליה ףונ םגא ושה יתודליל ש

 18  .ונלוכ לשם ידלהיל ש

 19 לכ ?יקוא ,תדמול איהו השדח איה ,הכרד תא הליחתה ישוקב תאזה הצעומה 

 20ת שגפני נא יכ תיפיצספ הזה בעניין הריס התואב ץרבא תוימוקמה תויושרה

 21 אשנוב םג םהלש תויודדומתהה לע הברה תעמושו תויושר שיאר הברהם ע

 22  .היבשעהו םיסיסורה לש אשונב םגו ללכב הפשאהול בזה

 23 ,אמגוד איה יליבשבש אבס רפכמ הונשארבו שארבו םלוכמ םידמול ונחנא 

 24 הפל םתליעש ינפל .תובוט אלה תואמגודהמ םג דמנל ונחנא .הבוט אמגוד

 25ת א אצנמו נחנא ,ןכתא בשא ינא ,יבדם ע יתרבידו תריונ םע ירתביד

 26 המעצ לע החקלא יהשכא סב רפכ תייריע םג ,ונרמגו גנבז אלה ז יכ םיצעמאה

 27ם ינוילימא ל אם ,יאות אלפמ היעקשה איה זא רתוי םיססרמ אלש הלטחה

 28 הפ שי ,רחמל םויהמ לש עניין אל הזו .תופולחכ םיבאשמל ,םילקש לש
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 1 ןחלושה ביבס םיאור םתאש ימ לכ ,הצעומה תלהנה .םירורב דואמ םילהנ

 2 ונודנש םינושארה ריםבדה יןבה יה הז ?קיוא .ועבקנם שיהלנל םיפתוש ,הזה

 3  .לייאו הקדצ  :צהעוהמ שאר ינגסי נש םע רחדב ילצא

 4 .תושעל המ ןיא יכ ,םייקה להונל םידמצנ עגרכש רדחב ילצא םכוסו 

 5  ,בלש והשזיאב תשבייתמ םג איה תחמוצ היחמצהשכ

 6 .םיננג איבהל רשפא קהל:

 7 .אי אפשר ,אל ,וישכעו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ?אל המל קהל:

 9 ,הכורע אל תאזה הצעומה יכ רשפא יא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  .הזל םיכורע תויהל ךירצ קהל:

 11  ?ךל םיארוק ךיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .קחצי קהל:

 13  .ונתיא בשת אובת ,הצור התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 יךשמהל םילוכי אל םתא .םישעמ ושעתש ןמזה עיגה ,םימעפ הברה יתרביד קהל:

 15 ,רוביצל תלועהלו רבדל

 16  .השקבב יל עירפת לא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 וא.וש גצמ והשזיא קהל:

 18 תלדה ,קמוע ןוידב קימעהל הצור התא םא .יל עירפת לא ,קחצי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .החותפ ילש

 20 ?םילפטמ לא םבה המל ,םירושע 5 ,4 רבכ הפ תויחש תופחהמש םע המ קהל:

 21 ,בשנ ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  ?ןכ ,חרזא ,שיאמ תטלחומ תומלעתה תאזש וארי םלוכש קר .תומלעתה הז קהל:

 23ל כמ תקמחתמא יה ,תובושת הנועא לא יה. ירגמל םימלעתמ םה ,רוביצ

 24  ,הפ םייחש תנווכשה ישבות

 25 .סוסירל רושק אלש רחא והשמ לע רבדמ התא ,קיציא לבא א. סיני:

 26 .עניין ותוא הז ,אל קהל:

 27  .רחא והשמ לע רבדמ התא ,אל א. סיני:

 28 דברים ביחד(מ)
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 1  .החילס ?יל רוסא ,המ .חרזא ינא ,יל רתומ קהל:

 2 .הכול ךל רתומ א. סיני:

 3א וב .הרוטטקיד הפ היהי יכ ךלוהו םק ינא .ךלוהו םק ינא רוסאש יל דיגת םא קהל:

 4 .רוסאשי ל דיגת

 5  .הנעת לא ,דעיבא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 הפ םייחש םיבשותכ ונל עיגמ המ תובושת הנוע אל תא לבא .רוסאש יל דיגת אוב קהל:

 7  .םירושע 4 ,3

 8 דברים ביחד(מ)

 9 ונחנא ונמכיס .הבישיה תא תחתופ ינא .יתעד תא יתרמא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  .קמועל אשונב ןודנ ונחנאו בשנ

 11 דברים ביחד(מ)

 12 דואמ והשמ הז יכ ךרוצ השח ינא ,רמוא ןכ ינא ?סוסירה יבגל והשמ דוע עומשל קהל:

 13 זהת אה תנקש רייאב וישכעו םיסוסירה לע תיארחא שהייתה הרבחה .בוחש דואמ

 14 יםעבות םה .יםרוקח יםאנותיע יפלכ ,םירקוח יפלכ תומילאד ואמד ומא ןה הםמ

 15 זאת אומרת .םימסרפמ םהש תיתימא עידמ תסיפ לכ לע םירלוד ינוילימב םתוא

 16 תונקל תולקב שרפא ןכלו ןרטסמול יער אוה הזה רמוחהש חיכוהלה שקד אומ

 17 םינתונ ןכ ,ימיכ אל הז םירמוא םישנאש ןוויכ הז תא ןייצל בושח .תונחל כב ותאו

 18  .קזחד ואמה זת אם יריתסמו

 19 דברים ביחד(מ)

 20 רפסמה תא םכלוכ םיעדוי םתא ,דיינ שי ,ליימ שי ,םירקי םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .םלוכל דימת הינמז ינא ,ילש

 22 .הבר הדות קהל:

 23  ,ועדתש הצור דחא רבד קר ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 דברים ביחד(מ)

 25 .הזה אשונה תא יתמייס ינא .הבישיהמ אצי עירפי וישכעמש ימ  מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 26 

 27 (ימיכח ינוי י"ע שגומ) 959 ר"בת (לוטיב) הריצע אשונב רדסל העצה .1

 28  .רדסל העצה ,םויה רדס לע 1 'סמ אשונ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 דברים ביחד(מ)

 2  .םויה רדסל 1 'סמ אשונ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 רים ביחד(בדמ)

 4 לש (לוטיב) הריצע אשונב רדסל העצה םויה רדס לע 1 'סמ ףיעס  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 5 .השקבב ינוי .959 ר"בת

 6 ,ונל שיש בשוח ינא .הזה אשונל תוסחייתה ,רדסל העצהה ינפל .בוט ברע י. חכימי:

 7 ,ריוביצ ןוניגל ש הזה םוחתב תוחומה בטימ תא שיש בשויב ונלזמ לזמתה

 8 .הלאה תוחומה תא לצנל תדעל םיכירצ נוחנא .גיולוקא ןוניג לש

 9 םינכומ םהו בושיה ךותמש םישנא םתוא תא לצנלו אבס רפכמ דומלל הפי 

 10ב ל תמושתל זהת א תחקל ךירצש בשוח ינא .הזה עדהי תא תתל םיצורו

 11 הדובע תסיפתו לםוע תסיפתל עגיהל ידכ הלאה עוצקמה שינא לכת א שבגלו

 12 .2019-לה מיתאמש

 13 .קדוצ התא ,ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 יל ןימאתו םיננכתמו םיבשויו .ינוי ,ברע דע רקובמ הז לע םיבשוי ונחנא י. צדקה:

 15  .תועשל ךירצ קוידבש המ תא םישועש

 16 ותוא רידגהל רשפא לש םוחתב איה ילש רדסל העצהה םג יכ הז תא יתרמא י. חכימי:

 17  .הביבסה תוכיאכ

 18  .רדסב היהי והכול תונקסמל עיגנו םיננכתמו םידבועו םיבשוי י. צדקה:

 19 ותוא ץופיש לע רבדמש 959 בל תמושת רסוחמ ילוא ר"בת לע ונטלחה ונחנא י. חכימי:

 20 ,סלכוא אלא והו םינש 14-כ יפנל ומקיהש רספ תיב

 21 .ךלש העצהה תא אירקתש קר לוקוטורפה ליבשב העיצמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  ,יכ ילש ךרדב הז תא השעא ינא ,ןכ י. חכימי:

 23 .ןבל ליפ ח. בן צבי:

 24 רמה אוככ .סלכאל לכונ אל ותוא ץפשנו ותוא םקשנ םא םגו .ןבל ליפ אוה י. חכימי:

 25 ומכ רדסל העהצב זה תא םיאור .ת"תמה ,הביבסה תוכיאל דרשמה

 26  .בל קיציא לש תימראש

 27 תא עצבנ םא םינמממ םימרוג םתוא ,ףסכה זובזבל רבעמ םג שנעינ ונחנא 

 28ם של ונסנכהש עבשילאב טרופסה םלואם ע ונל הרקשו מכ ונתוא ושינעי זה
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 1  .נותואו שינעה יספה לעפמ םינש יבג לע םינושת סנכת היב את

 2 לכ תא רוצענ ,לטבנ אל ,רוצענש עיצמ ינא ןכל .תאזה הדוקנל לופינ אל זא 

 3 תמצמוצמ הדעו םיקמ ליבקמב .םינמממה םימרוגה את עידינ ,הזה ר"בתה

 4 היצנדקב םתייהש םכמ קלחו ,דחא הפ הלבקתהש רדלסה עצהה תא שממל

 5 םוחתהמ רוביצ שיאו צהעומ ירבח ינש םע ,הזל םיפתוש םתיהי מתדוקה

 6ת יבל רבעמ ,םג בושיל הבושח חטש תעוצר וז יכ טקיורפכה ז תאת חקלו

 7 ר"בתה תריצע לש הזה אשונב הטלחהל עיגהל שקבמ ינא ןכל .הזה רפסה

 8  .תווצ תעיבקו

 9 התא ,בורקה ןמזב תאצוי הצעומה .סחייתהל השקבב הצור ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 .2012 זאמ הנכדוע אל םצעב ,ךוניחלה שדח בא תינכות לש הנכהל ,דעוי

 11 םצעב ןחבנ ונחנא תאזה תינוכתה תגרסמבש ךנויחה דרשמלו נעודה ונחנא

 12 ,יולער בדמ התאש הזה הנבמה תא םג םהבו בשויב ךוניחהי נבמ לכת א

 13 ששמינ ונחנאש ושקיבם ה הנשה ,ותוא שימשו ננחנאש ושקיבם ה םצעבש

 14 .םייתביבסם ילוקיש ןובשחב חקינ ונחנאש םג םהל נורמאו ,שדחמ ותוא

 15 רבמבונל עגר רוזחנ ?רדסב ,הרוחא עגר רוזחא ינא ילוא ,ר"בתה םצעב ןכל 

 16 .בגאו תיאי תריבד םג םויה ?רדסב ,קיציא לש העצהה תא תרכזהש 17

 17 הצעומה תלהנה תטלחה תא תצמאמ הצעומה תאילמש הייתהה טלחהה

 18 םתיף במאבק השירותתשת תושרהו ינש לייא לש ויתוצלמהת א תצמאמו

 19  .הטלחהה הייתה תאז .ץעוי יתוריש תריכש תוברל

 20ם שה ,ץעוי יתוריש תריכש התיה רמולכ .התטלחה תא האלימ הצעומה זאמ 

 21 הנוממה רותרא םע שהיגפ המייקתה ךכ רחא ר,קלמ יבא ר"ד הז ולש

 22 לע םויה דע ונמליש .ןאישב ןיידע ויה תויוצעייתההו הביבסה תנגהל דרשמב

 23 ה.צעומ תטלחהה תואל םאתהב הז ,16,380 הלאה תויוצעייתהה

 24 תובקעב ,959 ,וילע רבדמ התאש ר"בתה תא ונחתפ הנשה ראורבפ שדוחב 

 25 זהה הנבמה .הנבמה את שדחמ שישמהל וינלא הנפ ךוניחה דרשמש הז

 26 ,יםעודי ונלוכ ונחנאו ,יוצמ אוה .ךוניח יכרוצל דעוי אוה ,הנש 15י נפל םוקה

 27 .חתמה יווק תחת

 28 ונילא ונפ םה ,ךוניחה דרשמל ונרמא ,יתלחתהש המ הז ,תבשוח ינא וישכע 
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 1 ךוניחל השדח בא תינכותל םיאצוי ונחנא םהלו נמרא ש.דחמ שימשהל

 2 תאם גו ךוינחה ינבמ לכ תא ןבחנ ונחנא וז תרגסמב ,התשענ אל 2012 זאמש

 3 ר"בתה ןכלו .םחריאוה לאכ םייתביבס םילוקיש םע ןבומכ ,הזה הנבמה

 4 אוה ןכלו ,ותוא ונאפקה ,ותוא ונרצע ,םינפה דרשמל םלועמ חלשנ אל הזה

 5  .רוגסלה מ יןא רמולכ .םייק אל

 6 .םייק אוה י. חכימי:

 7 .ונלשמ לקש אל בגא .ךוניחה דרשממ מיליון 5,429 לע היה ר"בתה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .עדוי ינא ,ןכ י. חכימי:

 9 אל אוה ,אפקומ לעופב ר"בתה הלאה םירבדה רואל ולכן אני  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ,שתמבק ינאן כל .שרוא אלו חלשנ אלו םייק

 11  .רשואמ אוה א. סיני:

 12י מ .רבסהה הז .םויה רדסמ אשונה תא דירוהל תשקבמ ינא ןכל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 בעד? 

 14  .רשואמ הזה ר"בתה ,ה'רבח א. סיני:

 15 ,ךלש העצהה תא תגצה .העבצהל הז תא תחתופ ינא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 ?דעב ימ .םוהי רדסמ תהואד ריוהל שתקבמ ינא .יתינע

 17 דברים ביחד(מ)

 18 ?תעבצה המ .םויה רדסמ הדרי העצהה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 שרפא ךיא זא תואלש לואשל םינתונ אל םתא .דגנש חטב .דגנ ?הז המ י. חכימי:

 20 ?זאת אומרת המ ?לבקא מלי נאש הושמל ע דעב עיבצהל

 21  .הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22א ל תא .רבד ותוא .רבד ותוא הז .ובמרק לש םייפנכה ומכ רבד ותוא הז דובר:

 23 הקרה מ ,תשגפנשת רמא ובמרק לש םייפנכ םג .רבד םוש תושלע תגלוסמ

 24  ?זה עם

 25 ברים ביחד(דמ)

 26 

 27 – 2 ףיעס 91.4.4 םוימ (91/9) 01 'סמ המניין ןמ הצעומה תבישי לוקוטורפ ןוקית .2

 28 (ןולא יבוק רמ ,ןומא תרשמ ,הצעומה ל"כנמ יונימ) םיריכב יונימל הדעוה תטלחה רורשא
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 1 91.5.91 םוימ לחה (ל"כנמ רכש %09-%001) םיריכב רכש רושיאו

 2 המניין ןמ הצעומה תבישי לוקוטורפ ןוקית ,םויה רדס לע 2 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 ,4.4.19 םוימ

 4 דברים ביחד(מ)

 5 ,הצעומה ל"כנמ יונימ ,םיריכב יונימל הדעוה תטלחה רורשא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 6 דברים ביחד(מ)

 7  .יד דעיבא ,ונחנאש המ םצעב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 דברים ביחד(מ)

 9 ,תאו רכשה תא ונרשיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 דברים ביחד(מ)

 11 ןקתל תשקבמ ינא ןכלו .לח הז םוי הזיאמ םצעב ונבתרק שלא כ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ,לוקוטורפה תא

 13 דברים ביחד(מ)

 14 .אצת התא עירפת התא םא וני,י  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  ?תרמוא תא המ י:י. חכימ

 16 דברים ביחד(מ)

 17  .המשר איה המ תעדל הצור ינא א. מעודה:

 18 דברים ביחד(מ)

 19  .דעב םלוכ ,תענמנ תאו דגנ םהש סטנדמו ינוימ ץוח י. קעטבי:

 20  ,לוקוטורפ ןוקית 2 ףיעס זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 דברים ביחד(מ)

 22  .ר"בתה םע הרק תמאב המ רבסוה אל יכ תענמנ ימשרת כהן:-מ. עמר

 23 .15.5 םוימ לחה ףיסוהל יםשקבמ ונחנא ,לוקוטורפ ןוקית 2 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  ?דעב ימ

 25 ?הז ינפל היה המ כהן:-מ. עמר

 26 רומו ינוי ?ענמי נמ ?דגנ ימ ?דעב ימ .םוי הזיאמ בתוכ היה אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27  .הדות .םיענמנ

 28 



  04-8666313יגמי,אחברת                                                        (10/19) 11 ין מס'המני עצה מןישיבת מו

 2019 יוניב 6                                                                                                                                            

     

10 

 1 יתוריש תלבקל זרכמ אלל רשקתהל םיזרכמ תדעו תצלמהל הצעומה תאילמ רושיא .3

 2 תועצה ושיגה רשא םיעיצמה םע רישי מ"ומ לוהינל הצעומה לש עוצקמ ימרוג יונימו – רוזחמ

 3 9102/01 זרכמ 'סמ ,רוזחמ יתוריש זרכמב

 4 רשקתהל םיזרכמ תדעו תצלמהל הצעומה תאילמ רושיא ,3עיף ס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .גיצת ,ןר ילוא .רוזחמ יתוריש תלבקל זרכמ אלל

 6 .הצעומה יבחרב םירוזפש םיבולכמ םינוטרק יוניפל זרכמ הז .ןכ .ריבסא ינא ר. גלר:

 7 ,תועצה יתש ושגהו .יוניפה תולעכ םומיסקמ ריחמ המשרו זרכמב האצי הצעומה

 8 תועצההן כ לעו זרכמב ונגצהש םומיסקמה ריחממ תהוובגר תיו ויה תעוצהה יתש

 9  .ולפסנ

 10  ,הצעזרת למווח םינוטרקה לש יוניפה ,רוזחמה תולע אולמש ןייצל קר הצור ינא 

 11 .ןר ,ךתוא םיעמוש אל ,עגר י. חכימי:

 12 ?דיגהל םעפ דוע .רימת דיגאת י"ע ר. גלר:

 13 .םיעמוש אל יכ ,עוד פעם י. חכימי:

 14 יתש ושגוה .בולכ לכ יוניפל םומיסקמ ריחמב זרכמב ונאצי ,םינוטרק יוניפל זרכמ ר. גלר:

 15 םומיסקהמ ריחממ הובג רתוי ריחמו נתנ םיעיצמה תועהצה יתבש ,ריחמת ועצה

 16  .הכוז זרכוה אל זרכמבש בצא מצי. ולפסנת ועהצהו

 17ו נחנא יוניפהו םינוטרקה לש ףוסיאל ,םימלשמ ונחנאש המ ,יוניפה תולע אולמ 

 18ך ימסהל רוישם איכירצ ונחנאו .הצעומל תולע ןיא, זואח האמב הרזח םליבקמ

 19ם ג ,יםעיצמה ינש םע משא ומתן להנל ליבשב םידבוע תדעו, צהעוהמם עטמ העדו

 20 ריחמל עגיהל ליבשב, צעהה ושיגה אלש הלא םג יכול להיות ,העצה ושיגהשה לא

 21 .עצבתה אל זרכמהו תויה םינוטרק יוניפל םכסומ

 22  ?ויהי אלש וא םינוירטירק ויהי הפ םג זאו  כהן:-מ. עמר

 23  .ןתינ הזש לככ זרכמה תוארוהל דמציהל הסננ ר. גלר:

 24 ,םיזרכמה בוועדתה ז תא תולעהל ,ריחמב דירוהל אוה ןויערה זרכמה יפל א. סיני:

 25 ?בהשומה זכרמב, םינוטרקהל ש יוניפה תא ,תבש תסינכ ינפל דע ישיש םוי ללוכ ח. בן צבי:

 26 איה תורחמתהה .זרכמה יאנתמ תונשל םיצור אל .והכול תועשו םימי שי ,אל ר. גלר:

 27 .בדלב ריחמה לעניין

 28 םיכירצ ונייהו ההובג רתוי הייתה םהלש העצהה .ריחמ אוה העניין ,היח ,עגרכ ק. אלון:
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 1 ?אל ,רימת לש ורשיאה תא לבקל

 2 .משא ומתן ךילהל סנכיהל רימתמ רושיא ונל שי ,ןכ ר. גלר:

 3 .בתש תסינכ ינפל דע םג יוניפה תא ללוכ הז םא יתלאש ינאש המ .אל ,אל ח. בן צבי:

 4 רק העניין עגרכ .םתיא רבלד רשפא לועפתה הז ירחא ,זרכמה לש ךילהב היה ק. אלון:

 5  ,ירחהמ

 6 .יוניפ רפ םיחקול םה המכ א. סיני:

 7  .לועפתה לעניין ותיא ןיידתהל רשפא הכוז רחבנ ונחנאש לככ ,היח ,לועפתה ר. גלר:

 8 .הלאשה תאז ?ןוכנ .ץלמומה ריחמל לעמ אוה ריחמה םא הרוק המ הלאש רומ א. סיני:

 9 ללכ ךרדב זרכמ שישכ .םישנא רפסמ םע משא ומתן השוע התא יתלאש ,אל כהן:-מ. עמר

 10ת וארוהל ףופכ התא חרכהב אלו משא ומתן הזה פ .הכוז רתויב הכומנה העצהה

 11 את הלניו להנמש ימשו רתויב הכומנה העצהה רחביתש יל חיטבמי מ .זרכמה

 12 ,תוארוהל ףוכפ יהיהה זהא שונה

 13 ,ילאיר אל אוה ריחמהש יכול להיות ריחמהש וניאר .ריחמה לש ןניימהע ץוח ,אל ר. גלר:

 14 רתוי קוהש ריחמו ילאיר אל אוהש דעי ריחמ ונבצהש יכול להיות .יכול להיות םג

 15 את רחבנ בןומכו משא ומתןל הנל לכונש לבא .םג הז תא ןחבנו נחנא ז, אהובג

 16 .הלזו יכה תיבטימה העצהה

 17 ?הפל וא םיזרכמ לוועדת הז םע רזוח התא ,ןר ,ערג א. סיני:

 18 .םיזרכמ לוועדת ,יאדווב ר. גלר:

 19  .םיזרכמ לוועדת םירזוח זא א. סיני:

 20  .הצעומה תאילמ רושיא ךכ רחאו םיזרכמ תדעו ר. גלר:

 21 האצוהת תא הגישמא יה ךיאו התשע תיעוצקמה הדעוה המ תנחוב םיזרכמה תדעו א. סיני:

 22 .יםזרכמה לכם בישוע ונחנאש המ הז .ובשיהת בוטל תיבטיהמ

 23  .ספא איהה צעומל תולעה רגסיי אלש המ יכ חונ תיסחי אוה הפ בצמה ר. גלר:

 24 ,ךכ רחא םילבקמ םג ונחנאו םימלשמ ונחנא .ןוכנ יתנבה םא ,ןר החילס ח. בן צבי:

 25 זוחא 100ו נלר יזחמ ,ארקנ הז רימת דיגאת ,דיגאתל הז תא םיחוודמ ונחנא ר. גלר:

 26  .תואצהוהמ

 27  ?ונל הנשמ הז המ רקי רתוי הז םא הככ םא ח. בן צבי:

 28 .םהלש רושיאה תא לבקל םיכירצ ונייה ק. אלון:
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 1 ירחא ,רושיא ןיא םויהל ןוכנ .דיגאתהמ רושיא לבקל םיכירצ ונחנא ,אל ר. גלר:

 2 .םהמ רוישאל בקנ תורחמתהה

 3 תא תונמלו םיזרכמה תדעו תצלמה תא ץמאל העיצמ ינא זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ימ, השקבב .המשא ומתן תאל הנל צהעומהת בחש ,יטפשמ ץעוי ,רבזג ,ל"כנמה

 5 .הדות ד.חא הפ ?דעב

 6 

 7 תפסונ הנשב ,לוגז הנליא 'בגה ,ךוניחה ףגא תלהנמ לש תורישה תכראה רושיא .4

 8 .לוגז הנליא ,ךוניחה ףגא תלהנמ לש תורישה תכראה רושיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9ת שקבמי נא .ילוימ הנש דעו ראשיהל השקיב איה ,השריפ ליגל העיגמ איה וטוטוא

 10 תשקמב ינא זא .האילמ רושיא ךריצ לבא לישה טלהח הז .םלכשה מכסהה תא

 11 .הדתו ד.חא הפ ?דעב ימ .תספונ הנש הל שראנש

 12 

 13 ,יקסרוזמ תניע 'בגה ,ךוניחה ףגאב ךרה ליגל הקלחמה תלהנמל םיריכב רכש רושיא .5

 14 91.5.1 םוימ לחה ,%03

 15 הקלחמ תלהנמ הנורחאל הרחבנ ,םיריכב רכש רושיא ,5 ףיעס   יגור, ראש המועצה:-ריה. פ

 16 ?יבוק ,דיגהל הצור התא ילוא ,יהה זרכמה .יקסרוזמ תניע ךרה ליגל

 17י נפל תצק ,שממ ינפל היה ךרה ליגל הקלחמה תלהנמ םצעב תלהנמה לש דחא ק. אלון:

 18 גרוידל ש רכשב הודבעל הסנכנ איה ,םצעב הרחבנ יאה ,הודבעה תא יתלחתה ינאש

 19 םרייכב רכשב רכש שראלם ישקבמו נחנאו ךומנ דואמ תיסחיר כשא ושה הגרד

 20 .הצעומה רושיא את םישקבמ ונחנאו 30%

 21  .1.5.19-המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22  .הובג רכש אל םג הז ק. אלון:

 23 דברים ביחד(מ)

 24  .היעב ןיא ,בצקותמ הז ר. גלר:

 25  .ביצקת שי הזל לבא ,ביצקת ןיא תונוכשב םידליל קהל:

 26 דברים ביחד(מ)

 27 םכסה יפל הקסעה וא הליגר הקסעה ,הקסעה תויצפוא יתש ונתנ זרכמב םג ר. גלר:

 28 תלהנמל חטב ,ךומנה לבלב אוהש רכש הז 30% לש רכשה םג ?יקוא .םיריכב
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 1  .תיזכרמ דומאה קלחמא ישה הקלחמ

 2ת עדל הצור ינא .100% חיוורתש ידצמ ,הלש רכשה לע תרבדמ אל ינא ,אל כהן:-מ. עמר

 3 ,הומש הז םא

 4 .ןכ .2019-ל הצעומה ביצקתב בצקותמ הז .ןכ .בצקותמ הז ר. גלר:

 5 ,וא והשימ הפילחמהיא  דובר:

 6  .ןכ מחליפה מישהו, ר. גלר:

 7 .היסנפל האצי איה ,חבש רמת םוקמב ח. בן צבי:

 8 .דפה אח ,הדות נע?נמ ימ ?דגנ ימ ?דעב ימ השקבב 5 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 

 10 רוכרכ-הנח סדרפ תומרוז תויתשתל הרבחה) ז"לח – 8102 תנשל יפסכ ח"וד רושיא .6

 11 (מ"עב

 12  .ז"לח תוח"וד ,ןכ ,6 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 זוחא 76-ב םיקיזחמ ונחנא ,הצעומה לש תב הרבח תאז תומרוז תויתשתל הרבח ר. גלר:

 14ת אילכמו נחנאן יידעו הליעפ אל איה הרבחה 2004-מ ,הרחבהל ש תונימהן והמ

 15 להנמל חוודלוה רבחה לש יפסכה ח"ודה תא הנשל תחא שרלא םיכירצ הצועמה

 16 .םינפה דרמשבם דייגאתה

 17ד ואמ דואמ אוה םג ןזאמה .תוליעפ הל ןיאש םיאור .הרבחה לש ןזאמה הפ גצומ 

 18 יש םא .ןזאהמ את רשאל עצומ .דבלב םילקש יפלא המכב םכתסמ ,םצמוצמ

 19 .תונלע חשמאי נא תולאש

 20 תוח"ודה תא רשאל רשפא זא ?ח"ודל תולאש והשימל שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ?םכתושרב

 22 ?הליעפ אל איה םא הרבחה תא םירגוס אל המל י. חכימי:

 23  .תשועל וטילחת םא תידיתע תוליעפ יהשוזיאל ילוא הדותעכ ר. גלר:

 24 דברים ביחד(מ)

 25 תא םירי ז"לחה לש 2018 תנשל יפסכ ח"וד רושיא דעב ימ ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26  ?םיענמנ שי. הדות .ודי

 27  .תענמנ ינא כהן:-מ. עמר

 28 
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 1  – לארשי יעקרקמ תושר תועצמאב לארשי תנידמל הריכמ םכסהל – רזוח רושיא .7

 2 321 הקלח 10101 שוג

 3 תועצמאב לארשי תנידמל הריכמ םכסהל רזוח רושיא ,7 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ץעויה לש בתכמה תא םכל ונפריצ .123 הקלח 10101 שוג ,לארשי יעקרקמ תושר

 5 אלל קר ,הרשיא תמדוקהה אלימה ,השריא האילמשהו השמ םצעב .יפטשהמ

 6 הוצר התא ילוא .תעדה תווח תא ףרצמ אוה וישכוע יטפמשה ץעויה לש תעד תווח

 7 ?ביחרהל

 8 ךרד ,הנשי ךרד תאז הקורטמ .הקורטמ לע תקולחמ העלגתנ .םילימ יתש ילוא ר. גלר:

 9 ,להנימל הצעוהמן יב רושיג השע זוחמה לע הנוממה .הצעומל להנימה ןיב ,תיקרוט

 10 שיו .ישמא תכרעהל ש יווש יפל הקורטמה תא מאתנו שכורל הניהמש עבקנש מה

 11 .יטפשמה ץעוהי לש תעד תווחו םתחנש כםסה

 12 ?הז תא שכור אוה ךרוצ הזיאל י. חכימי:

 13 .וקסרב םירוגמל שרגמ והשזיאב ןיעקרקמ תמלשהכ ר. גלר:

 14  .תויוכז רידסמ להנימה הז א. סיני:

 15 ?תואמשה תא ןתנ ימו י. חכימי:

 16  .תיזוחמה הדעוה יאמש ר. גלר:

 17 ?בוש התוא תושעל ךירצ המלו כהן:-מ. עמר

 18 אוה וישכעו ןארבו'ג הדעת של תווח םדוקה ןוידב הפרוצ אל זא יכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .התוא ףרצמ

 20 .בוש הז תא רשלא ךירצ הז ללגב ,ןארבו'ג לש תעד תווח הייתה אל תועטב ונמזב ק. אלון:

 21 .דחא הפ .הדות ?דעב םלוכ ?דעב ימ .טושפ בוטה רדסה ןעמל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 

 23 :(תויעוצקמה) תודעוה יבכרה רושיא .8

 24 הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ – שכר תדעו .א

 25 הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - םירוטיפ תדעו .ב

 26 הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - תוכימת תדעו .ג

 27 הצעוהמ ש"מעויו הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - םידומיל תדעו .ד

 28 הצעומה סדנהמ ,הצעוהמ ש"מעוי ,הצעומה רבזג ,הצעומה ל"כנמ - תואצקה תדעו .ה
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 1 םיסכנ 'חמ להנמו

 2 תודעו אלא רוביצ ירחבנ ונלש אל תודעו .תודעו יבכרה ,8 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 הפ םכל טרופמ ,תואצקה ,םידומיל ,תוכימת ,םירוטיפ ,שכר תדעו .תויעוצקמ

 4 ץעויו רבזג ,ל"כנמ .םכליבשבה פם ג טורפיה ןכלו ןנערל יךרצה שעמל .הכול

 5 ונחנא םכתושרב זא .םיסכנ 'חמ להנמו הצעומה סדנהמם גזה  תואצקהבו .יטפשמ

 6  .םישדחה םיבכרהה תא רשאנ

 7 ?םידומיל תדעו הז המ א. מעודה:

 8  .תויומלתשה ר. גלר:

 9  .הדות .דחא הפ ?דעב םלוכ ?דעב ימ  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 10 

 11  פ"צשמ דועי יוניש – 1554070-803 תינכות תדקפהל םילעבכ הצעומה רושיא .9

 12 הדקפהל – 112 הקלח 47001 שוגב ךרדל

 13 דועי יוניש ,םילעבכ ונלש תינכות לש הדקפהלאישור  9ף יעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .הירא .ךרדל פ"צשמ

 15 םצעבש יפרוע שרגמ ונשי אישנה 'חרב .תימוקמה בוועדה הזב ונד םצעב ונחנא א. רפפורט:

 16 דיל הישג םליבעה הלחתהב וגיצה ,השיג ורידסה אל 73 תנשמ דוע 18/ש תניכותמ

 17  .פ"צש וןבשח לע םימה לדגמו םיהמת וכירב

 18 ,'חרמ אבש לגר יכלוהל ליבש ןובשח לע היהי הזש הפידעמ איהש הטילחה הדעוה 

 19 של הטלחהה סיסבל ע הז תאם ירשאמ עקרקה ילעבכ ונחנא .הפל עב לא זוכרי נא

 20 .הדקפהל ץלימהל דהעוה

 21 .הדות .דחא הפ  ?רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 

 23 "רודל רודמ" תתומעל 06 טלקמ – 91.4.71 םוימ תואצקה תדעו תטלחה רושיא .01

 24 862 הקלח 22101 שוג ,"רודל רודמ" תתומעל 06 'סמ טלקמ תאצקה םכסה רושיא .11

 25  ,האצקהב הנד תואצקה תדעו .דחיב םהב ןודנ 11-ו 10 םיפיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26  .האצקה לע הצילמה ר. גלר:

 27 ונחנא ."רודל רודמ" תתומעל 60 טלקמ לש האצקה לע הצילמה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 םא .םכסהה תא 'ב-ו .תואצקהה תדועל ש הצלמהה תא 'א םצעב הפם ירשאמ
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 1 .מןזהה ו זישכע זאם כסההי בגל תולאש שיו השימל

 2 םויה שיש המ לכו ,קיר טלקמה תא לבקל םיכירצ םה .הז לע והשמ דיגהל שי יל ח. בן צבי:

 3 .המש דויצ שי .הצעומה תושרלר וזחל יךרצ הזה טקלמב

 4 .רומג רדסב .היעב ןיא .הז תא קודבא ינא ר. גלר:

 5  .דחא הפ הז תא םירשאמ ונחנא זא .רומג רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 

 7 9102 ינוי םיר"בת .21

 8  .םיר"בת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ?תאלו שאלושיש וא נקריאש ר. גלר:

 10 אל הז ,הז תא םירשאמ ונחנא םא .דעיבאמ ןיבהל הצור קר ינא םיר"בתה יבגל י. חכימי:

 11 .יןאב ינאש ?רשואמ

 12 .םג זוחמה לש רושיא ךירצ התא א. סיני:

 13 .רשואמ אל םינפה דרשמ רושיא רבוע אלש המ לכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .זוחמל ףופכ התא ,הז תא תושעל לוכי תייה יאוולה .חטב א. סיני:

 15 ,וליאכ הז ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .לופכ רושיא ר. גלר:

 17 .יפוס אל ,ןושאר דעצ א. סיני:

 18 ?דחא דחא םהילע ץורנ ,םיר"בת .הזל ארקנ הנתומ רושיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .דחא דחא רובעכן, אני בעד ל י. חכימי:

 20 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .מיליון 1,5 .תובוחר תלילס לש ןרקמ מיליון 1,5 2019 דובירו ףוצרק ר. גלר:

 22 .בויבו םימ לש ןרקמ לקש ףלא 400 לדגמ 'חרב בויבו םימ תודובע 

 23 .₪ ףלא 50 ,ןונכת תדובע ,הלואגלם יאנומשחה 'חר ןיב זוקינ תכרעמ 

 24 .₪ ףלא 50 ,ןונכת תודובע ,הריפצל תלצבח ןיב םירדה 'חר תלילס 

 25 300-ב היה הכול ךס ?יקוא ,ר"בתה יוניש הז ,רמת 'חרב םידלי ינג השולש יוניב 

 26 ךס ,ךוניחה דרשמ של האשרה ולנ שי ,ותוא םילידגמו נחנא .ןונכתת ודובע ₪ ףלא

 27  .לקש מיליון 3,255 הכול

 28   .₪ ףלא 450-ל םיפסונ ₪ ףלא 100-ב הלדגה קראפה לע הנח סדרפ לש ר"בת 
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 1  .₪ ףלא 780-ל םיפסונ ₪ ףלא 130-ב ר"בת תלדגה ,והיתתמ תטמס תלילס 

 2  ,2019 םיסכנ רקס 

 3 ?ןוכנ ,תושר יסכנ הז י. חכימי:

 4 381 ,תודידמ ,הנונרא יכרוצל םיבשותה לש םיסכנ רקס הז .תושר יסכנ אל הז ,אל ר. גלר:

 5  .םינפה דרמש של האשרה יפל ₪ ףלא

 6  .םיליבש רפס תיבל םיליבי םינבמ 

 7  ?381 םיסכנ רקסה .עגר א. מעודה:

 8 .ןכ ר. גלר:

 9 ,תועמשמה המ א. מעודה:

 10 .דדמי ןמז הברה רבעו דדמנ וא דדמנ אלש המ ר. גלר:

 11 ?הזה םוכסה עבקנ ךיא א. מעודה:

 12 .םינפה דרשמ לש עוציב קנעמ הז ר. גלר:

 13 ?250 אלו 381 המל א. מעודה:

 14 .ותוא ונתנ הככ .םינפה דרשמ לש קנעמה לכ הז יכ ר. גלר:

 15 ?ולוכ תא איצוהל בייח ינא המל א. מעודה:

 16 ?חקול אל התא ךל םינתונ ?אל המל א. סיני:

 17 ,ריזחהל ךרטצנש וא ונל ףדוע ראשנ א. מעודה:

 18  .אל א. סיני:

 19 תולע יכ ףדוע יישאר אל לבא ,הבסה תושעל רשפא ףדוע יישאר םא לכ םדוק ר. גלר:

 20  .הצקהוש םוכס וטורבה איה תודידמה

 21 ,זרכמ שי םאה א. מעודה:

 22 .זרכמ היהי ךכ רחאו םדוק ר"בתה תא רשאת .זרכמ אצי ,יאדווב ר. גלר:

 23 תולע הכול ךס ,הצעומה ןובשח לע 80 .ךוניחה דרשמ לש האשרה ₪ ףלא 70 ליבי 

 24 .₪ ףלא 150 לש

 25 ותוא ונרשיא הלחתהב .ר"בתה לש יוניש ,ןרקה 'חרב ןג תותיכ יתש לש יוניב 

 26 נוחנאו ךוניחה דרשמ לש האשרה הלבקתנ ,הצעומהן בושח לעם וכסה אולמכ

 27 .םידלי ינג ינשל מיליון 2,3 הכול ךס .האשרלה זה תא םימיאתמ

 28 ףלא 118-ב הלגדה ,₪ ףלא 535 תילעמ תנקתה ,השרומ רפס תיבב תיזיפ תושיגנ 
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₪. 1 

 2  ?הנבמה ללוכ הז ,עגר א. מעודה:

 3  .תילעמ ריפ הז ר. גלר:

 4 ?רבכ הזה זרכמה תא ונמסרפ אל י. חכימי:

 5   .זרכמה תואצותל המאתה הז ר. גלר:

 6  .₪ ףלא 100 םיירוביצ םיטלקמב המאתה תודובע 

 7 תאמה?מה זה עבודות ה א. מעודה:

 8ת א שימשהל ליבשב םימת ודובע ,בויב תודובע ,ודות חשמלבע הז המאתה תודובע ר. גלר:

 9  .םורח תעשל םירשכ םתוא קיזחהלו םיטלקמה

 10  ?םיטלקמה לכ א. מעודה:

 11  .םיאתהל ךרוצ ןיא בוטו דקפתמש המ לכ .ךרוצה יפל ר. גלר:

 12 ,קר ואם ירכשומש הלאכ םג לאוש ינא ,אל א. מעודה:

 13ה זו לפי היכולות הז לדם כוק ₪ ףאל 100 .ךרוצ םהב שיו םירכשומש הלאכ םג ר. גלר:

 14 .תודובעה תא ךישמהלו האלה רשאלטרך צנ הנש לכ .2019 תנשל

 15 ינימ כל ,םיבשחמ ,דויצ ,₪ ףלא 55 ךוניחה דרשמ לש האשרה ,תיגולונכט השגנה 

 16  .הזה דויצלם יקקזנשילדים ל םכשירימ

 17 ₪ 8,000 הז ךותמ ,₪ ףלא 77 הכול ךס הביבסה תוכיאל טקיורפ ןורחאה ר"בתהו 

 18  .הצעוהמ וןבשח לע

 19  ?הז המ א. מעודה:

 20 .םירע דוגיא רתיה ר. גלר:

 21  ?הלאה םיטקיורפה הז המ א. מעודה:

 22  .ונרחב אל דוע ונחנא  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 23 ?םידעוימ םיבשחמה י, למןר י. חכימי:

 24 ךרוצל םאתהב םייפיצדים ספלי .ךוניחה דרשמ רשופי איל .םג םידליל הז ר. גלר:

 25  .ךוניחה דרשמ רושיאל םאתהבו

 26 ?ישיא ןפואב םידלי י. חכימי:

 27 .ישיא ןפואב םידלי ר. גלר:

 28 ?טילחמש ףוג הזיא ?הטילחמש הדעו הזיא שיו י. חכימי:
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 1  .אידווב .דלי כלל םייפיצפס םירושיא ונל ןתונ ךוניחה דרשמ ,םינפה דרשמ הז ר. גלר:

 2 ,דדע מי הילוי רבכ התא לבקמ התאשכ כהן:-מ. עמר

 3 .ול תונקל םיכירצ ונחנאש דויצה המיזה ילד וא .בוודאי ר. גלר:

 4 ?רמוא הז המ ?תוינלבק תודובע ןמממ םרוג הז המ  כהן:-מ. עמר

 5 ?הז ר"בת הזיא ר. גלר:

 6  .תומוקמ הברהב הז תא שי כהן:-עמר מ.

 7 תודובע ,תואצוהל וא תונסכהל רתוי ךייש ןמממה םרוגה .ךיישלא  הז, לא, לא ר. גלר:

 8 .הנותחתל אלו הנוילעה הרושל אקווד תסחייתמ תרתוכה .האצוה הז .תוינלבק

 9 

 10 םיר"בת ינש – םויה רדסל תפסות

 11  .םישדח םיר"בת ינש הז ,םכל ונחלש אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .ןכ לר:ר. ג

 13 ונלביק םוי רדסה תא םכל ונצפהש ירחאש םישדח םיר"בת ינש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14ן ודל םכלש רושיאה תאע גרכ תשקבמני א ןכל .תורייתה דרשממ תואשרה יתש

 15 םתא .תועש 48 ,24 ינפלש ממת ואשרהה תא םצעב ונלביק .םיר"בת ינשד ועב

 16 .הדות ה?זב וןדל ריםשמא

 17 25-ו 35 םעצב הז ,תוריית תינכות הז 1006 .1007-ו 1006 םיר"בת ינש הפ שי זא 

 18 ,תיתורייתת ינוכת רובע הז ,ונלש 4-ו 31 תורייתה דרשממ ₪ ףלא 35-ה ,₪ ףלא

 19 150 על רובמד ,וןנתכה דתעו לומה דובעל תיתשת הווהישך סממם צעבת נכה

 20 .תורייתה שרדממ ץועי תועש

 21 סדרפ יתושר ןיב הלועפ ףותישל סיסב ,הינבל תינכות ,תובשומה ךרד טקיופרו 

 22 ,רס'ג ,מקווה ינא למרכ ףוח ,זיכרון ,הדע תעבג ,הנימינב ,זיכרון, רוכרכ-הנח

 23 .ץועיי תועש 100 ,השנמ

 24  ?ףלא 35-ל ףסונב הז א. מעודה:

 25 לכ תא רשאלאני מבקשת  שותכםרב .4 ונלשו 21 תורייתה דרשמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .םיר"בתה

 27 אלו נחנא ונשריאש חותיפ תינכות תרגסמב .יתנבה אל והשמ ןיידע ינא ,עגר כהן:-מ. עמר

 28 ?העוט ינאו ןשכ וא םידלי ןג הזיאל וא רפס תביה זיאלך להו המ ונעבק
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 1  .ונעבק ר. גלר:

 2  .הדות .דחא הפ ?דעב ימ .םיר"בתה תא רשאנ םכתוז ברשב. אוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 חותיפה תינכות זאת אומרת ,ךוניחה דרשמ לש תואשרה ועיגה תומוקמהמ קלחב ק. אלון:

 4 ,ךנויחה דרשמ ךותב ךילהת היה יכ רוקמה תא םבה יהה אל םהק מלח ,הרשוא

 5 תת המקורוא םיאיצומ ונחנאו ק היה ממקורות שלנולח .ר"בתה תא ונדכעו עיגה

 6 .ךוניחה דרשמ לש רוקמה תא םיסינכמו ונלש

 7 

 8 0202 תנשל הנונראה וצ רושיא

 9 לבא ,ךורא היהי אל .בשק תצק ,רבד הזכ תשקבמ ינא וישכע .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 הלהנההת בישיב .2020 תנשל הנונרא וצ עלן וידם צעב 8-לו נעבק .בשק תצק

 11 רואלש ונטלחה ,הנונראה לש הזה אושבנ השנייה הייתה רבכ וז, עובשה ונמייקש

 12 הלבקתה םרט םגש רחאמ ,םויה תמייקש תיביצקתהו תישפטהמ תואדוה יא

 13 רויעשו חראמ םגו ,הנע אל דוע םינפה דרשמ ,2019-נו ללש השקבב הטלחה

 14 שקבנ אל ונחנא ,הככ םג יתועמשמ ,2020ת נשל ,הנשהית רוטוטטסה האלעהה

 15  .קולח אםתהבש מה אלא היגה חראלעה הנשה

 16 דברים ביחד(מ)

 17 ונחנא םצעב .2.58 אוה 2020 תנשל םינפה דרשמ עבקש ףירעתה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 םניש שמחב .יםרבד המכ ףיוסהל הצרו ינאל בא .וילע הגירח האלעה םישקבמ אל

 19-ה ביה הז, הגירח האלעה השקיב הצעומת האלימת חאם פעק רם צעב תוונרחאה

 20  .זוחא 2.23 ונשקיבשכ 2017

 21 .ןכ ר. גלר:

 22 .םינפה דרשמ רשיא אל האילמה השקיבש החידעם יפ התואגם ו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 דרמש עבשק המל סחיב גירח ןאופב התלע אל הפ הנונראה םינש שמחש רמוא הז

 24י בושיל סחבי דמועו נלש בושיה הפיא ,ביווק ןר ,הקידו בניעש נוחנא .םינפה

 25 ונחנא .תואמגוד המכ תםס .7 לוכשאב תוימקומת ויושרל חסיבם גוה ביסבה

 26 דיגנ תויושרבו 51,01 הנימינבב .53,55 בזיכרון .םירוגמ ר"מל 46,52 םויה םימלשמ

 27  .55,74 רוזאו ונללש בורק ודאמ הז 46,86 הרדג ,תומאגדו יתש תםס ,7 לוכאש

 28 םבש תרבדמי נאש תבשוח ינא ,הדנ'גא לע תצק הככ םירבד המכ דיגהל הצור ינא 
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 1 אל .םבישוהתת א בולחל לש הדנ'גא ןיא ןחלושב םיבושיהמ הפ דאח ףאלש נולוכ

 2 הונמת זהיא רייצה לסמנ ילואש ימ שיש תורמל תאזכ הדנ'גא םע דחא ףאו נאב

 3 .קובסייפב טסופה זיא ללגבש ודיגי חטב וישכעם גות אזכ

 4 תאו תועד עומשל ןוכן מנגנ הז .הדובע תינכות אל הז קובסייפה ,םידבוע אאנחנו ל 

 5 הדנ'גא םוש ונלן יא ונחנא דחא מצד שני אני אומרת מצדו .ןכ הז ,רוביצה ישחר

 6 לש הדנ'גא וםש הפ הייתה לא םג תונורחאהם ינשב ינש דצמ ,םיבשותת הא בולחל

 7י רחי אכ הזת את עבוקי נאו .םבישותהמ אלש םירחאה הסנכהה תורוקמ תלדגה

 8 גוריםמגורים ולא מ לש הנונראמ תוסנכן היבש ןזאמה ,הנונראה תוכורא םינש

 9  .דרויו ךלוה

 10 ,םירוגמל אלש הנונראמ זוחא 31, 30 לש לדוג רדסב שולש ,םיינתואם היינו לפני ש 

 11 תא לדיגהל איה ונלול כש המישמהו ילש המישמהו .30-ד מרי .29 ,28 זה םויה

 12-ב ונלש המישמהאת ז .תופטושה תואצוהה תא םג ןיטקהלו הצעוהמ תוסנכה

 13  .האלהו וישכעמ ללכבו 2020

 14 לש לסה תאו שפנל העקשה וא שפנל האצוהה ךס תא לידגהל הרטמב לכה 

 15 הנונרא ם,יבשות :תסונכה תלדגהל תורוקמ לש בחר ןווגמ שי .בשותל םיתורישה

 16 ריואז חתפל לע בוחשל ליחתהל םיבייח ונחנא לבא .םהד מחאה זם יורגמל

 17 ,הלשמהמ ידרשממף סכ רתוי איבהלו רחסמל 'זרטמה תא ליגדהלו הקוסתע

 18 ,ר"בת היהשכ לבא י. חכימי:

 19 .יל עירפהל אל תשקבמ ינא  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 20 הכאלמה ךרד לש התעשייה רוזא אשונ תא םדקל ר"בת היהשכ ,יבישקת י. חכימי:

 21 .ול הדגנתה היצילאוקה .ול םתדגנתה

 22  ,הצעומה העיקשמ הפש ןמזבו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 ?הדועמ ןוכנ י. חכימי:

 24 ביצקת לש טושפ יכה המוניציפאלי דדמה ,בשותל ₪ 6,300 רךעב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ףלא 11 הז אביקע רואבו 7,600 הז רס'גב ,6,800ה ז הנימינבב ,םיבשות יקלח

 26 ,הפ דיגהל ילבישב תונמדזהם ג הז .ךרעב

 27 ונשקיב םיישדוח ינפל .הגירח ונשקיב 2017-ב קרש תרמא תא ,תנייצמ אל םג תא י. חכימי:

 28. ינוגיהה יהי הז זאו ונשיקבש הגירחה תא לטבל ךירצ .דורסבאה הזו הגריח םג
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 1 האלעה לבנק שדוח יראחש יתעדי אל לבא ,הגירח התוא דעי בעתבצהגם י נא

 2 ,ידיגת לא ,ףוסה דע הפוקש ייהתז א .תאזכ

 3 ?רבמד התא המ ?ינוי ,ונעדי לבא הפיאמ א. סיני:

 4 ברק ,ברקל ונאצי ונחנאש הפ ןכדעל םג ילש תונמדזהה תאז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 םויה םילעופ ונחנאו הסרייק התעשייה רוזאמ תוסנכהה תקולח לע יתועמשמ

 6י נא רוכרכ-הנח סדרפו ,רצואה דרמש לומו יםנפהד רשמ לומם גה מצועה אולמב

 7ן את אלי נאו ,יםבשות ףלא 43 ,רוזאב לודג יכה ובשיהה זם יעודי םכלכושה חינמ

 8 לא זהנה. ש 30-ו 20 ינפל ונילא וסחייתהש ומכ הזה בשויל סחייתהל דאח ףאל

 9  .הריק

 10 םכסה ותואמ הקולחבש הל מש תוסנכההמ זוחא 33 תלבקמ אביקע רוא םויה 

 11 ,ולנש ראתמהת ינכותו .תונשלך ירצ הזה ןזאמה תא .זוחא 17ו נחנאו ,היסטורי

 12  .םיבשות ףלא 80 לש דלוג רדסל ונתוא תדעיימ, זה על רבדנ אלש

 13 דצמו רוידה תודיחי תופסות לש בצק לש המילב ברק והשזיאב ונחנא דחא דצמז א 

 14 לפטל ליחהתל יםכירצו נחנא הז לכ דצבו .הסנכה תורקומ לש הלדגה ינש

 15 ,טורספה תויתשת הז ,ךוינח הז ם,ישיבכ הז תויתשתת רמאו ינאשוכ .תוישתבת

 16 םזהג יוניפ םג. תיתשת גם הז ,הפשאה יוניפ הז ,זוקינהו םימוהב ויבוהת רנצהה ז

 17 .תיתשתל שג סו הז

 18 הזת א םג ידיגת ?2019-ב ונלקורות שממ ךוניחה ביצקת תא תדרוה הז ללגב י. חכימי:

 19 .ךנויחלו נלש ןומיהמ ביצקתת דרוהש

 20 םינפה דרשמ עבקש המ היהת 2020 תנשהארנונה ל םכסל םא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .דבלב

 22 . 0.42ר יתוו הזיא .ואוו ,ואוו י. חכימי:

 23 תורטמ המצעל המש הצעומה תלהנה ,רוביצהמ תשקבמ ינא  מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 24 נוחנוא תנולבסת צק דוע .דאומ תוכואר םינש רבכ ושענ אלש הדובע תוינכותב

 25 האבה הביישה תא חותפל אל םמכ תשקמבני א .חשטב תואצתוהת א הארנ ונלוכ

 26 וצ תא עובקלו הצעומה תלהנהב ונבליקש הטלחהה תאץ מאל ,המניין ןמ אלש

 27 .הבר הדות .דחא הפ ?דגנ ימ ?דעב ימ .התוד .םניפה דרשמ עבקש ומכ הוננראה

 28  .הבר הדות .הלוענ הבישיה
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