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 1 

 2 על סדר היום:

 3 .םיר"בת רושיא .1

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

 7 המניין ןמ אלש הצעומה תבישי תא םיחתופ ונחנא .בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ינא .הפ ונלוכו םתמכסה וישכעל וישכעמ שממש הדותב ליחתא ינאו

 9 םצעב .םיר"בת םויה רדס לע דחא אשונ ונל שי .גיצהל יבוקמ שקבא

 10 תודש רפס תיבב יוניב לש אשונ דחא .םייזכרמ םיאשונ ינש ,דחא אשונ

 11 תנש תחיתפל םיכרענ ונחנא .יאלקח רפס תיבב םיליבי ינש ינשהו

 12 .יבוק זא .תופיחדה ןכלו םידומילה

 13 ןוויכמ המניין ןמ אל תאזה הבישיה תא ונשקיב ונחנא .בוט ברע :יבוק .א

 14 םצעב ,דועב תודש רפס תיב לש ר"בתה תא לידגהל םישקבמ ונחנאש

 15  .תותיכ 6 דועב הפרוגראמה תא לידגהל

 16 קר ,םירפסמל סנכת ילרוא ףכיתו זרכמל ונאצי םצעב ,ונלביק ונחנא 

 17 םצעב ונחנאש הז רואל זרכמה לש תואצותה ,םצעב ונחנאש המ

 18 זא תוחיטב ירדסהו ,םידומילה תועש ירחא ,ברעב הינב לע םירבדמ

 19 דרשממ ונלביקש תיביצקתה האשרההמ רתוי תורקי ויה ןה תועצהה

 20 זא תוחיטב ירדסהו צ"החאל רבעמ הנוב התאש עגרבש ןוויכמ ךוניחה

 21 .רתוי הלודג העצה ונלביק םצעב

 22 יארשא רתיה םצעב בסהל ונשקיבו זוחמל ונינפ ,עגרכ ונשקיב ונחנא 

 23 תיב הזש רחא טקיורפ םצעב ונעציב אלו הדמעש האוולה םצעב הזש

 24 רתיה םינפה דרשמ לש ,םכל ףרוצמ ,זוחמה לש רושיא ונלביק .רכיאה

 25 דועב ר"בתה תא לידגהל השקבה םצעב תאזו לקש ןוילימ לש יארשא

 26  .לקש ןוילימ

 27 םיהובג דואמ םיריחמ ונרגס זא זרכמל ונינפשכש דיגהל הלוכי קר ינא :ילרוא

 28 זרכמה תא ונרשיאש ירחא .ר"בתה לש ביצקתה ךותל וסנכתה אלש
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 1 ונתחפה .ןתמו אשמ ולומ ונלהינו הכזש ןלבקל ונינפ םיזרכמ בוועדת

 2 ךכ ,תפסונ החנה םהמ ונלביק םגו ךרוצ םהב היה אלש תודובעהמ תצק

 3 לקש ןוילימה לש הבסהה םע .ןוילימ 1,7-ל סנכתה ר"בתה הכול ךסבש

 4 ביצקתה ךותל סנכתהל ונחלצה רכיאה תיב לש ר"בתהמ ר"בתה ךותל

 5 .טסוגואב רבכ רפס תיבה תא תונבל ליחתנ ונחנאש מקווה ינאו

 6 .יסדנהה דצל סחייתא ינא :טרופפרא. 

 7 ?ונדרוה תודובע הזיא :ימיכח .י

 8 תא ביחרהל פרוגראמה ונלביק ונחנא ,לש תפסותה .דימ ריבסא ינא :טרופפרא. 

 9 תותיכ 6 אל הז לבא ,תותיכ 6 רמוא הז ,תותיכ 43-ל 45-מ רפסה תיב

 10 םג תונבל ךירצ הזל ףסונב .םיוולנ ףס ירדח סולפ תותיכ 6 הז ,דבלב

 11 .וללה תותיכל ךרוצה תא םימילשמש םיד"ממ

 12 םיפגא 5 םיפיסומ םיפגא 1 ול שיש רפסה תיבש הז לע ססוב ןונכתה 

 13 תמייקש תחא התיכש ןוויכ םא תותיכ 7 םינוב םצעב רשאכ ,1-ה ךותמ

 14 לדוגל םירומה רדח תא לידגהל ךירצש םירומ רדחל תכפוה הטמל םויה

 15 .תותיכ 43 לש רפס תיב םירומ רדח לש

 16 התיכ לדוגב לש ללח דוע לש חוורמ וריתוה םויה םיפגאה לש הרוצתה 

 17 םצעבש ללח ותוא וישכע .המרגורפל ץוחמ היה אוה השעמל ,ךרעב

 18 םיללח ינש םתוא ,בצקותמ אל אוה ,המרגורפל רבעמ אוה גג םע ןנכות

 19 .םיפגאה ינש ןיב

 20 לוכי רפסה תיב השעמל רשאכ ,םיפגאה ינשב תוילעמ יריפ וננכות ףסונב 

 21 תא שיגנהל ביוחמ אל ,שגנומ דחא ףגא קרש עובקל ותוכמסב ,טילחהל

 22 ,הצעומל ןימזה ביצקתה ךותל סנכתהל ןוצרה תרגסמב זא .םיפגאה לכ

 23 ינש םתואו דחא תילעמ ריפ קר םינוב ונחנאש ןלבקל ונעדוהש המ

 24 קלח הזיא םינשמ ,םתוא םילטבמ טושפ ונחנא הרטסקא םהש םיללח

 25 תא רתיימ זאו ,םתוא םיברקמו תונורדסמ לש רוזא ךותל םיתוריש

 26 דרשמ לש המרגורפל ונסנכתה םצעב זאו .הזה ללחה תא רוגסל ךרוצה

 27 ,לודגב םיד"ממ םע ,תוולנ חפס תותיכ םע תותיכ 6 ןתוא הזש ךוניחה

 28  .לדגומ םירומ רדחו עוצקמ ירדח הז םצעב םיד"ממש
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 1 לע םויה ועיבצי הצעומה ירבחש החנהב ,הכירצמ עצבתתש הדובעה 

 2 תילמרופש תורמל ןלבקל היחנה ןתינ דימ ונחנא ,אוהש ומכ ביצקתה

 3 ןיכהל ןלבקל היחנה ןתינ .ןמז הברה ונל ןיא לבא ,הזוח ול איצוהל ךירצ

 4 םייעובשכ חקול ןלבקלו זרכמב תביוחמש תוחיטבה תינכות תא רבכ

 5 ירדסה לכ תא עצבמ ןלבקהש איה תינכותהו חטשה לע תולעל ןגראתהל

 6 לעמ םיפגא ינש םצעב הזש הדובעה רתא לש דודיבה לכ תא ,תוחיטבה

 7-ב םידומילה תנש תליחתבש ךכ ,רפסה תיב תוליעפמ םימייקה םיפגאה

 8 רפסה תיב צ"החא םייתשש הזכ אוה עוציבהו תטלחומ הדרפה שי /.4

 9 םישוע רקוב לכשכ הלילח רזוחו ךשוח דע דובעל סנכנ ,םש אצמנ אל

 10 תא ןכסיש ידכ רפסה תיבב עגפמ םוש ראשנ אלש אדוול רויס

 11  .םידימלתה

 12 לכל ץוחמ תיאלקח עקרק לעב םע המכסהב הנייהת הדובעל השיגה 

 13 לכ ,רוחאמ ועסי אלא ביבסמ הלחנה בוחר ךרד ועסי אל ,םחתמה

 14 דומעל איה הפיאשהו רפסה תיב ךרד אלו םיפגאה לומ היהת השיגה

 15 הפוקת לכבש ןבומכ .הזכ והשמ ,חספ ירחא תארקל ףופצ םינמז חולב

 16 לוחב רמולכ .דובעל לכוי אוה ,עובש יפוס טעמל ,ליעפ וניה רפסה תיבש

 17 םצמצל תוסנל ,ףצרב דובעל לכוי אוה ,תזכורמ השפוח שי דעומה

 18 .םירעפ

 19 תא םגו רגה תא םג ךרבל הצור ינא ןמזה לכ .הלאש קר יל שי ,הירא :ןגכא. 

 20 לש גוס תמאבש הזה הנבמב תיתריציה הלועפה לע ילרוא תא םגו יבוק

 21 תומדוק תוצעוממ ועיגה דועש תוחטבהב דומעל םיביצקת גישהל תוסנל

 22 .המש תונבלו תודשב םירוהל החטבהב דומעל תנמ לע ,הז ןיבמ ינא םא

 23 ןיבמ ינא הדודבעה תינכות תרגסמב הז ךתוא לאוש ינאש הלאשה 

 24 המ זוחא 42-ה תא המש לבקל תורשפאה תא ונל שי הכול ךסבש

 25 תא הצרנ םא ףיסוהל תורשפא ונל שי .ךוניחה דרשמ םע ונרבידש

 26 ונחנא עגרכ ,תיעוציב הניחבמ ליחתנ םא תרמוא תאז ?הינשה תילעמה

 27 ?תיטמרגרפ הניחבמ תורשפא ונל שי לבקנ םא לבא ,םימצמצמ

 28 .ריפה תא קר ,אל הנושארה תא םג :ןארבו'ג ד"וע
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 1 .תילעמ לש ריפ הז ,תילעמ אל הז :ילרוא

 2 .ןיבהל ךירצ ,יתובר :טרופפרא. 

 3 ,דע םוטא היהיש םינוב דחא ריפ ,ירמגל םילטבמ דחא ריפ :ןארבו'ג ד"וע

 4 .וכרטציש דע :ילרוא

 5 ,תודובעה רדס תניחבמו היה םא לבא .יתנבה :ןגכא. 

 6 .ריפה תייגוסל םג סחייתא ינא ךכ רחאו ןושארה קלחל סחייתא ינא :טרופפרא. 

 7 שי ,העניין ךרוצל סיפה לעפמ וא ךוניחה דרשמ לש בוצקת לכב ןורקיעב

 8 תושירד ןהש הזיא וא טקיורפ לש תויובכרומ ןיגב ףסונ בוצקת

 9  .םיפירעת הזל שי ,תודחוימ

 10 40 םינתונ םיכמות תוריק ךירצש עפושמ דואמ שרגמ שי םא לשמל 

 11 קחרמ שי .זוחא 2 דוע םינתונ תואסנולכב סוסיב הז םא .זוחא

 12  .םיזוחא םינתונ ,הירפירפ

 13 שיש ביצקתה לע הרטסקא זוחא 42 ונלביק רבכ רפסה תיב תא ונבשכ 

 14 דרשמ לומ עגרכ בצקתמ אוהש סיפה לעפמ םע רוריבב .רפסה תיבל

 15 אלש העינמ םוש ןיא ,ןושארה בלשב ונלביקש עגרמש רמאנ ךוניחה

 16 טקיורפל סיפה לעפמ תופתתשה לש ביכרמה רמולכ .וישכע םג לבקל

 17  .ןוילימ 1,6 היהי

 18 עצבלו ןנכתל םיביוחמ ונחנא תישאר .תוילעמ תיינב תייגוס יבגל וישכע 

 19 המצע תילעמה תא עצבל םיביוחמ אל .שדח הנבמ לכב תוילעמ יריפ

 20 רושיא שיו השגנה ךירצמ אוהש דימלת שיש לככ תנקתומ תילעמ אלא

 21  .חרכה תמאב הז הזה דימלתהש תושיגנה יצעוי לכ לש

 22 םיניקתמ ונחנא םויהו ריפ הנבנש םיליבש רפס תיבב לשמל היה הככ 

 23 היה אל הנבנ השרומ .הזה בלשל עיגמש דימלת עיגה יכ תילעמה תא

 24 .ריפה תא םינוב וישכע ,ריפ

 25 ןיבהל ךירצ דחא .םילוקיש ינש הפ שי ףסונ ריפ תיינב יבגל וישכע 

 26 הלאשה .ר"מל ריחמ רקי טקיורפ הז םירחא םיטקיורפל יסחי ןפואבש

 27 םיעצבמ אל םא בייחמ הז ,תמייק תיסדנה תורשפא .שרדנ ןכא םא

 28 הז יכ רקיימ הזש תודוסי שדחמ עצבל רחואמ רתוי סנכיהל וישכע
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 1 ץילממ יתייה אל ינא יללכה לולקשב .שדחמ חטשה לכ תא ךופהל

 2 .הרקמ לכב ינש ריפ תונבל

 3 ךבוסמ ,דואמ רקי טקיורפל םיסנכנ ונחנא .הלימ דיגהל הצור ינא :יבוק .א

 4 םג זא .ךשמהב מ"צבה היהי םיעדוי אל ונחנאו הז תא ונישע אל ,דואמ

 5 ונחנא ךיא תוארל יאדכ .בוצקת תניחבמ שקשקה לע ונחנא הככ

 6 אל ,םתס אל ונדרוה יכ םיפיסומ ונחנאש ינפל טקיורפה םע םיחתפתמ

 7 .דירוהל םיצור ונחנאש

 8 .קיפסמ הז תחא תילעמ לבא :יבצ ןב .ח

 9 דעיבא תאו םיזרכמ תדעו תא ךרבל וז תונמדזהב תמאב הצור ינא :יבטעק. י

 10 ללגב קר ,ללכב ביצקת שיש ינפל ןלבק רשאל הטלחה ונלביקש השארב

 11  .ץמאמה תא ונישעו רפס תיב הזש

 12  .ןוירוג ןבלו ץרפ ירואלו ימיכחלו הדועמלו באוי ךל םג דובכה לכ :יניס. א

 13 ואציש יתניחבמ .רדסב ,הז תא ולבקי בשוח ינא לבא ,הז תא ונרשיא :יבטעק. י

 14 תושעל ךירצ והשמ תושעל םיכלוה רבכ םאש בשוח ינא לבא ,הדובעל

 15 .בוט ותוא

 16 .ןוכנ :יניס. א

 17 יולת הז .ףסכה לכש דע הפיט תיחדנ איה לבא תינכותה לכ תא תושעל :יבטעק. י

 18 ,םולכ םצמצל אלו תילעמ םוש דירוהל אל .דובעל לוכי ןלבקה .םירוהב

 19 אלו ריפה תא םיניקתמ ונייה ,ריפ םש היה  .תילעמ םידירומ אל ונחנא :ילרוא

 20 .לבח .יבטעק ,יל ןימאת .הלוע תילעמ המש הייתה

 21 יעוצקמה תווצלו םיזרכמה לוועדת רבעמ ,םיטידרק לע הלימ קר :יניס. א

 22 חמשנ ונלוכו העייסש םירוהה תגהנהל ,לוועד דיגהל בושח םג ,רגהלו

 23 .היעב ןיא .רפס יתב רשאל המניין ןמ אלש סנכתהל

 24 ?רגה ,השקבב והשמ דיגהל לוכי ינא :סומכ. ד

 25 .השקבב ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 רפס תיב םג שי לבא ,יימדוק ורמאש המ תא ךרבמו קזחמ ןכ םג ינא :סומכ. ד

 27 אל ,ןיא רבכ המש םגש םעונ רפס תיב הז ,ןיסולכוא ץוציפ אוהש

 28 םשל קיתעהל רשפא טקיורפ ותוא תא ילוא .םולכ אלו םידלי םילבקמ
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 1 .טושפ םידלי םושרל רשפא יא ,ןיא המש יכ ,תושעלו

 2 הנש תליחתב חותיפ ביצקתבש ךל הריכזמ ינא לכ םדוק  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 3 .הדובעה תינכותב עיפומ

 4  .יתיאר :סומכ. ד

 5 .5050 תנש תארקל יוניב  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 6 ,לאל הדות ,םשה ךורב ,טושפ הז המש םידליה לש יובירה לבא :סומכ. ד

 7  .וכישמיש

 8 .םינוורק םימש םג םייתניב :ימיכח .י

 9  ,שי םיליבשב םגו רוכרכ יתכלממה םגו םש םג  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 10 .םש ןיסולכוא ץוציפ :סומכ. ד

 11 ונסנכנ ונחנאשכ .בושח והשמ יל ריכזמ התא ?המ עדוי התא  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 12 םצעב יכ ,ךוניחל בא תינכותל תאצל הטלחה ונלביק זא תאזה היצנדקל

 13 תויזחת לע תנעשנ ,5045-ב הנורחא םעפ הפ התשענ ךוניחל באה תינכות

 14 ןפב קר אל הז ךוניחל בא תינכות םצעבו .44 ,5040 לש היסולכוא

 15  .יזיפה ןפה םג הז ,יגוגדפה

 16 ידכ התוא ןיכנ הבורקה הנשב ,התוא ןיכהל םיכירצ םויה ונחנאו 

 17 שיש בצמל עיגהל הלקת לש גוס הז לבא ,תרמוא ינאש החילס ,תולקתש

 18 יפצ לכ תא המידק םינש רשע וליפא ,שמח תופצל זא .הנעמ ןיאו ךרוצ

 19 ןמזב אלו שארמ םינעמ הזל תתלו היסולכואב לודיג ,היסולכואה

 20  .תועיצפ

 21 דיגהל תבייח ינא לבא ,הזה םוקמב אל שממ ינאו םיטידרקב םתלחתהו 

 22 היגוסב לפטל ליבשב יתנקור טעמכ ילש ז"ולה תא ינא יכ הזה בעניין

 23 סדנהמ ,ךוניח ףגא תלהנמ ,לדוגא דצב בקע השענ הזו תיפיצפס תאזה

 24 ,םירוהה דעו .הצעומה רבזג מ"מ ילרוא ,הצעומה ל"כנמ ,הצעומה

 25 הברה הפ ויהו ךרדה לכ ךרואל תחא תופתושב רפסה תיב תלהנמ

 26 הלאכ םיימינפ םיקבאמ הברה ,תומחלמ לש גוס ,ןכ ,הברהו תומחלמ

 27 ,וליפא ,תויצפואה לכ .תויצפואה לכ תא תמאב ונחב ,ךיא לש

 28 אל םתבשחש ללגב שדוח ונדספהו הזה תא תושעל אל תבשח ,רגה יכ :ימיכח .י
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 1  .יחרמת לא .הז תא תושעל

 2 .תושעל המ ןיא .ביצקתב רתוי תתל ןוכנ דימת אל הז יכ :ילרוא

 3 תודובעל םיכלוה ונחנאש ונעדי ירה ,הזהמ ונגרח המל ןיבמ אל םג ינאו :ימיכח .י

 4 דחא ףא ןיאש הדובע שדוח ונדספה המל ?הז תא וננכת אל המל ,ברע

 5 .הבשחמ רסוח הז ?תורמשמ יתש דובעל רשפאש ,רפס תיבב

 6 ינא ,דעב ינא רמואו םידקא ינאו ,םלוכל טידרק עיגמו רייטצהלו אובל 

 7 רפסלו אובל לבא .דעב יתייה םיזרכמ בוועדת םג ,הזה ר"בתה דעב

 8 דוע ונדספה הז ללגב ,ךירצ אל תרמאו רדחהמ תאצי תא ,םירופיס

 9 .שדוח

 10 המ ארבנ אלו היה אלש הז לע ודיעיש םידע קיפסמ הפ שי  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 11 .רדסב לבא ,תרמאש

 12 ?ארבנ אלו היה אל ?ןכ :ימיכח .י

 13 .הצור התאש המ בושחל ךתוכז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .הדובע שדוח ונדספהו הז תא תרמאש הדבוע הז ,בשוח אל הז :ימיכח .י

 15 ?הז תא תרמוא יתוא תעמש התא  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 16 .רורב :ימיכח .י

 17 ?ןכ  :ועצהיגור, ראש המ-ה. פרי

 18 .םיזרכמ בוועדת ונייהשכ רדחהמ תאצי :ימיכח .י

 19 ?המש  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 20 ,ךירצ אל תרמאש :ימיכח .י

 21 .םיזרכמ בוועדות תאצמנ אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 .דואמ רקי שדוח ונזבזבו תרמאו הפ ונבשישכ ךלש רדחהמ תאצי :ימיכח .י

 23  ,רשאכ שדוח ונזבזב  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 24 .ינוי ,ביצקת היה אל ,ינוי :יבטעק. י

 25 .הז עוד לפני ,אל  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 26 .םדוק הז לע בושחל םירומא ונייה :ימיכח .י

 27 (דחיב םירבדמ)

 28 .הליל תודובעל םיסנכנ ונחנאש שארמ ונעדי :ימיכח .י
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 1 ינפל ר"בת ונרשיא .בושי םושב ושע אלו םישוע אלש רבד ונישע ,ינוי :יבטעק. י

 2 .ביצקת היהש ללכב

 3 .םש יתייה ינא ,ונישע המ תספר לי לא :ימיכח .י

 4 .תייה אל ונרשיאש םויב .תייה אל ונרשיאשכ ,אל .הז תא ונישעו .ןוכנ :יבטעק. י

 5 ?הז לע רתוול  ?היצפואה המ ,עגר החילס ,ינוי :ןגכא. 

 6 .הלילחו סח ,אל :ימיכח .י

 7 ,יתריצי ןורתפ ושפיח ,הזה הרקמב שדוח ושע זא ?הצור התא המ זא :ןגכא. 

 8 אוהש רכיאה תיבל ביצקת לע םג ונרתיו הפ ונלוכ .יתאיצי ןורתפ ואצמ

 9 אשונב םיאור ונלוכש תובישחה ללגב ,הפ םדקל תנמ לע בושח תוחפ אל

 10 חינמ ינא ,עיבצמ התאו הז תא עדוי התאו הז תא ןיבמ התא םגו

 11 .דעב עיבצתש

 12 .רורב :ימיכח .י

 13  .תוברקה תא להנל תעדל ךירצ ,ינוי עמשת ,תרוקיבה זא .רדסב זא :ןגכא. 

 14 .הקיטילופ רבד לכמ תושעל אל לבא ,תוברק להנמ אל ינא :ימיכח .י

 15 םדקל ונלוכ לש ןוצר הפ שי .הקיטילופ הזמ השע אל דחא ףא ,עגר בוזע :ןגכא. 

 16 .רפס תיבה תא

 17 יוריקל השירד שי ףסונ ריפ םוקמב ,באויל רמוא ינא הז תאו ,רבכ םאו :ימיכח .י

 18 ךירצ הז תא .הדובעה תואובמ תא ,תושעל ךירצ הז .הדובעה יללח

 19 .םדקל ךירצ הז תאו תושעל

 20 (דחיב םירבדמ)

 21  .רפס תיבה תא תונבל ביצקתה תא ונל שי ישוקב :ילרוא

 22 ,ביצקת ףיסוהל רמוא אל אוה :יבטעק. י

 23 .ףיסוהל הז :ילרוא

 24 .ריפה םוקמב :יבטעק. י

 25  .וילא סנכתהל ידכ ביצקתה תא ונדרוה זא ,ףסכ ונל היה אל ריפל לבא :ילרוא

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 היה ךלהש שדוחה ,תודבועה תכסמ תא םילשהל ידכ קר  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 28 אצי ההז זרכמה .עיצמ ףא ילב ונילא ורזח ל"כשמש ירחא ךלהש שדוח
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 1 ספא ןמזב ונמצע לע ונחקל ונחנאו עיצמ ףא ילב םצעב רזחו ל"כשמל

 2 םיידיב היה הזש עגרהמ לבא ,ונבכעתה תצק הז לע .זרכמה תא איצוהל

 3 .דיגהל תבייח ינא הז .איש תוריהמב היה הז ונלש

 4 ינא ,חנזוי אל רכיאה תיבש שקבמ ינא ,רכיאה תיב לש ר"בתמ ונרבעה :ןגכא. 

 5  ,תוינכות שיש עדוי

 6 .אלש רורב  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 7 ,לקש ןוילימ רכיאה תיבמ ונחקל םעפ בוש רמוא ינא ,אל :ןגכא. 

 8 .יפוי הזיא הארת .יטטניס אשד ונישע ?המל :ימיכח .י

 9 (דחיב םירבדמ)

 10  .דחא ר"בת דוע ונל שי .ינשה ר"בתה תא גיצנ ואוב  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 11 (דחיב םירבדמ)

 12 אל ינא בוש .תצק דוע ץוחלל ילוא ,ןלבקה םע הז תא םישוע ךיא תוארל :טרופפרא. 

 13 .תצק דוע ץוחלל רשפא לבא ,הזה יוריקה לש תולעה המ עדוי

 14 ,ריקל ותוא יתצחלש יל ןימאת :ילרוא

 15 .חוטב ינא :טרופפרא. 

 16 יכה הככ םג ריחמה תא ןתנ אוה ,םולכ ראשנ אל תמאב .ותוא יתטחס :ילרוא

 17 .לוכי אוהש ךומנ

 18 רפס תיבב תוליבי תותיכ יתש תבצהל םצעב ר"בת הז ינשה ר"בתה .בוט :טרופפרא. 

 19 תיב רובע שהייתה האשרה רימהל ךוניחה דרשמ לש רושיאה .יאלקח

 20 ונחנא .םייעובש ינפל קר הלבקתה תוליבי תותיכ יתשל ןומיר רפס

 21  .הזה ר"בתה תא םירשאמ

 22 תא םיניכמ ונחנא ,ןתוא ןיכמ רבכ אוהו עדוי ןלבקה ןמצע תותיכה 

 23 ידכ טסוגוא שדוח ךלהמב ןתוא ריבענ ונחנאו ןתוא ביצהל עקרקה

 24 ונחנאש ליגרה ביצקתה .יאלקח רפס תיבב תורסחה תותיכה לע ףיסוהל

 25 םיפיסומ ונחנא .לקש ףלא 70-כ הז התיכל ךוניחה דרשממ םילבקמ

 26 יתשל ר"בתה ףקיה הז זא .לקש ףלא 440 הזיא דוע חותיפה רובע

 27 .תוליבי תותיכ

 28 .דחא הפ ?דעב ימ .הלאה םייונישה לע עיבצהל תשקבמ ינא  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי
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 1  .הלוענ הבישיה .הבר הדות

 2 

 3 הבישיה ףוס

 4 


