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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה
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 6 

   7 

 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 מועצהאש הסגן ר -   אייל כגן

 12 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 13 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 14 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 15 חבר המועצה -   אורי פרץ

 16 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 17 חבר המועצה -   טל דנטס

 18 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 19 חבר המועצה -  כהן-ר עמרומ ד"וע

 20 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 21 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 22 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 23  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

 24 יטפשמ ץעוי -  ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

 25 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 26  הצעומה רקבמ -  ןיפסוי ילא ח"ור

 27  הצעומה תריכזמ -   ןהכ יוניל

 28 

   (16/19) 17 ן מס'המניי מן עצהול ישיבת מופרוטוק 

פ"תש ןושחב 'ט, 7.11.2019 ,'הם יומ  



  04-8666313חברת איגמי,                                                            (16/19) 17 ין מס'ניהמ מןעצה ישיבת מו

  7.11.2019 םוימ                                                                                                                                           

2 

 1 על סדר היום:

 2 .ימיכח ינוי י"ע ושגוהש תותליאש .1

 3 .ימיכח ינוי י"ע תשגומ ,עםונ תיישרדמ אשונב רדסל העצה .2

 4 ל"כנמ רכשמ 85% םיריכב רכש רושיאו הצעומה תירבזגל ןדרי ילרוא ח"ור יונימ .3

 5 .1.11.2019 ךיראתמ 

 6 תינכות יפל תונליא ת"הזא – תוכרדמו םישיבכ תלילס לע הטלחהו תובוחר תזרכא .4

 7 .(1-8 'סמ םישיבכ) .308-0296897 

 8  .2019 רבמבונ – םיר"בת .5

 9 

 10 פ ר ו ט ו ק ו ל

 11 

 12 ינא ,17 'סמ המניין ןמ הצעומ תבישי םיחתופ ונחנא .בוש בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ריפ ה.

 13 תחפשמ לש הרעצב ונלוכ םשב תופתתשהב תאזה הבישיה תא םג חתפא

 14  .ונלש באוי יבטעק

 15 היה עובשהש ןכדעל .םכתושרב תותליאשל רובענ זאו םירבד 3 ,2 ןכדעא ינא 

 16 .םידיקפת ילעב טעמ אל ורחבנו ןושאר םויב םדא חוכ יזרכמ תדעו ונל

 17 תריכזמ ,תויגולוכיספ יתש ורחבנ ,םידחוימ םיכרצל הקלחמה תלהנמ הרחבנ

 18 להנמ ,הסדנה ףגאב הריכזמ ,םידלי ינג רודמב הריכזמ ,השרומ ס"יב

 19 רוטישה ירק ,הפיכא תדיחי תלהנמו הפיכאו ינוריע חוקיפל הקלחמה

 20 ןיב ,םייתועמשמ םישויא דוע ונינפל שיו .הזה עובשה לש םירצות הז .ינוריעה

 21 .ע"פש ףגא להנמ םג רתיה

 22 תוינכות שוביג לש ךילהתל תיביסנטניא רפוס הדובעל עובשה ונסנכנ דוע 

 23 הזה ןחלושב םיבשויה לכל הדות דיגהל הצור ינא .2020 ביצקתו הדובע

 24 ,נורמאליים אל ,ילרוא ,םיישדוח ונל שי תמאב יכ החלצהב לחאל ,החלצהבו

 25 תצק וכרטציש ונלול כש םינמז תוחול םג רמוא הז ,םצעב ונלוכו יבוקו

 26 רובענ ונחנא .סמוע תצק היהי ,המניין ןמ אל ,המניין ןמ תובישי ,שמגתהל

 27 .הז תא

 28 ,למרכ ףוח תירוזא הצעומ ,תונכש תויושרל ונפרטצהש דחא רבד דוע ןכדעלו 

 29 ןייפמק .ונחנאו רפח קמע תירוזא הצעומ ,הדע תעבג ,הנימינב ,בקעי זיכרון
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 1 תרבח דגנ ותום איליבומ למרכ ףוח םצעבשי תרושקת קבאמב םג הוולמש

 2א לה ז םויה .הדסאה לע ףיצרוף וקש ריוא ורטינ ךרמע תרדסהל י'גרנא לבונ

 3 זא .תשרב םיצרש תומוצעו םינייפמקי נימל כת וארל וליחתת םתא, רדסומ

 4 .נולוכ םיפתוש נוחנא

 5 ?ןייפמקל ,המל א. מעודה:

 6 .הדסאה לע רדסומ תויהל ךירצ הזה ריוא רוטינ ךרעמה .ןכ  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 7 .היגרנאה דרשמב לפטל םיכירצ זא יקוח הז םא לאוש ינא זא ,ןכ א. מעודה:

 8 תוכיאל םירע דוגיאב םג םירזענ ונחנא .עגרכ ונלש השירדה תאז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .הביבסה

 10 ?הז תא םיליבומ אל היגרנאה דרשמב לבא ,אל א. מעודה:

 11  .אל ןיידע ,אל א. כגן:

 12  .אלש הארנכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ,הביבסה תנגהל דרשמ ובש ךילהת שי א. כגן:

 14 ?םה המ ח. בן צבי:

 15 .תודסאל סחיב ןתונ אוהש רתיהה גוס יבגל שי םא תויודגנתהל ארוק א. כגן:

 16 לש םג תויודגנתה ושגוי .ירוביצ עומיש לש ךילה היהי תויודגנתה ויהשיכו

 17 .םירע דוגיא לש םגו תונוש תוצעומ לש םג ,םישנא

 18 .קיפסמ אל הז וטילחהש המש םינעוט םהש א. מעודה:

 19 .ודגאתה תוצעומה הזה בעניין ,רתויש המכ ךירצ .קוידב א. כגן:

 20 דעיבאל ,לטל בוט לזמ דיגהל הצור ינא החמש רתוי באווירה .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .תדלוה םוי וגגחש סומכלו

 22 

 23 .ימיכח ינוי י"ע ושגוהש תותליאש .1

 24 .השקבב .הנעא ינא ,לאשת ינוי .תותליאש ,םוי רדס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ןורתפ תתל שיש טלחוה הרובחת תדעו תבישיבו הצעומה תבישיב .בוט י. חכימי:

 26 תומוקמ תלדגהל קפואב יוניש הארנ אל ירעצל .הינח תומוקמ תלדגהל

 27 .הז בעניין הבושת לבקל שקבמ .הינחה

 28 תומוקמ המכ תומדקתה יהשוזיא שי םא ,המכ םג תעדל הצור יתייה ינא 

 29 תעדל בושח הז .םייקהמ הינח תומוקמ יתש ערגנ ונחנא יכ םש רצוויי הינח
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 1  .ףסוותהל רומא המכ

 2 ,ךישמנו הזל הנענ .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3  .ןכ י. חכימי:

 4 ינא .בתכב תויהל ךירצ הז תוצעומה וצ יפל יכ האירקמ ינא זא  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 5 תיללכ םילוח תפוק ןורמוש ןורש זוחמ יביטרטסינימדאה להנמה :האירקמ

 6 עוציבל ןתינ תינורקע הופקה חטשב הינחה תומוקמ רפסמ תלדגה יכ עידוה

 7 םילוח תפוק תשקבלו .םירחא תומוקמב עצוב הזש רמא םג אוה .םושיילו

 8 .תישארה הלהנהה רושיאל הדידמ תפמ יבג לע תינכות הרבעוה

 9 ,סחייתהל רשפא לבא אתליאשב הז תא תלאש אלש תורמל ,רפסמ יבגל 

 10  .10-ל 5-מ ?ןוכנ ,םצעב הלפכה ,לש תפסות

 11 .עסונה ךרוצל םייניב חוורמ ךירצ תושגנומ 2 יכ 8 אצי ,אל א. רפפורט:

 12 .8 זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ,הפמה תא לבקל רשפאו :י. חכימי

 14 .חטב ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15  .תינכות שי .רשפא א. רפפורט:

 16  ,ןורחאה ןמזב תויהל הרקמב יל אצוי המש ינא ,הירא ,היעב שי 6 ח. בן צבי:

 17 .היצח רבעמ רדסל םילוח תפוקמ םג ושקיב םה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .הינח יעבר תשולשמ תוחפ ראשנ ישישו ישפוח םיסנכנ 5 .ףופצ הז 6 ח. בן צבי:

 19 לבא .תויכרוא 5 ,סנכי אל ישישש חטב זא 5-ל םוקמ היה יכ 6-ל םוקמ ןיא א. רפפורט:

 20  .תוינוסכלא 8 היהי

 21 .תומייקה תוינחה תא ערגת התא לבא י. חכימי:

 22 ,ויהי םהש םוקמב א. רפפורט:

 23 .םיערוג ונחנאש המ תוחפ רצונש המ איה תפסותה ןכל .רורב .ןכ י. חכימי:

 24  .8 ,5 םוקמב יתרמא א. רפפורט:

 25  .הינח תומוקמ 3 לש תפסות י. חכימי:

 26  .תושגנומ 2 ןכותמ א. רפפורט:

 27  .תויולעה תניחבמ .הרהבה תלאש דוע ,הירא י. חכימי:

 28 ,הז תא םיתישמ אל א. רפפורט:

 29 .הזב ךוסחנ אל ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1  .םיכירצ ונייהש תורמל םילוח תפוק לע הז תא םיתישמ אל א. רפפורט:

 2 .ינשה ןורתפה רשאמ רתוי הלעי הזש רורב הז י. חכימי:

 3  .האוושה השענ אל ,ןובשח יתישע אל א. רפפורט:

 4 .האוושה תושעל בייח י. חכימי:

 5 תמכל לוכי התא .יתוחיטב ןורתפ אל ינשה ןורתפה .לוונטיר אל ,אל א. רפפורט:

 6  ?תוחיטב

 7 .הלאכ תוינח שי הבשומה בחרמב םגו תומייק תוינח הז יכ יתוחיטב הז 'א י. חכימי:

 8 .יתוחיטב הזכ אל הז .ריהמ ירטס דח שיבכל איה האיציה לבא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ,ןכ .שיבכל האיצי ,ירטס דח אל .ירטס דח שיבכל האיצי ךל שי הבשומב םג י. חכימי:

 10 .ירטס דח

 11 .דיתעב הלאכ םישדח רוציל ךירצ אל לבא םימייק םיבצמ שי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .רחא טנטפ ןיא .רחא טנטפ ןיא ,םלועה לכב םייק הז י. חכימי:

 13 .ןחבנ ,הארנ זא והשמ רצייל ךירצש ןמז ךרואל הארנ םא .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  .ונל הלוע היה אל הז םש יכ ,לבח י. חכימי:

 15  .2 אתליאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 בושו ובמרק לש םייפנכ רעונה תעונת ףינס תמקהל ילש רדסל העצה רחאל י. חכימי:

 17 לבקל שקבא .הזכ ףינס תמקהל ךילהתב תאש הצעומה תבישיב תרהצה

 18 תמקהב תומדקתה הלח אל ןיידע עודמ םישדוח 10 רחאל םצעב הזש חוויד

 19 .ףינסה

 20 ףגאב רעונ תקלחמ תלהנמ ידו'ג לכ םדוק .החמשב זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ויהו ובמרק לש םייפנכ יבגל .תאזה הפוקתה לכ אשונה תא תמדקמ ךוניחה

 22 140 לעמ ךרעב ,דואמ תוהובג העונתה לש ביצקתה תושירד ,תושיגפ טעמ אל

 23 הלא םימיבו .םהל תתל םיכירצ ונחנאש הצעומה תפוקמ רמולכ ,לקש ףלא

 24 .תורחא רעונ תועונת םע םג תושיגפ תומייקתמ

 25 ?תויולעה המש י. חכימי:

 26 ךל דיגהל תא יודעל ינא .תוחפ תיתועמשמ .תוחפ תיתועמשמ  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 27 רעונ תועונת דוע שיש רבתסמ יכ םינתמו םיאשמב עגרכ ידו'ג לבא ,עגרכ

 28 לש ,ונלש םימייק םיכרצ לש יופימ זא .ץראב םידחוימ םיכרצל תורחא

 29ל ש ענייןם ג הז ,הארנו תומייק רעונ תועונתו םינעמ לומל ונלש היסולכואה
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 1  .2020 של דהובע תינכותל הז תא סינכהל ךירצ ,תויועל

 2 ?שי דעי ךיראת י. חכימי:

 3  .דעי ךיראת הזב ןיא ,אל .דעי ךיראת ןיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ,הכיסאות ןיב תלפונש היסולכוא י. חכימי:

 5 לבא .2020-ב תיתועמשמ הז תא םדקל הסננ ונחנא יתרמא זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  .הארנ .שדוחו העשו םוי ךל דיגהל תעדוי אל ינא עגרכ

 7 ינב ,םיפוצה ,תומייק רבכש תועונתה תא תילכלכ דדועל ךרד שי ילוא ט. דנטס:

 8 ,דבועה רעונה ,אביקע

 9 .מהעניין קלח הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ,תויפורתנליפ אל ,םהל תתל רשפא ילוא תוארל ט. דנטס:

 11 .היפורתנליפ לש גוס הז י. חכימי:

 12 .םינש היה לבא ח. בן צבי:

 13 ,םידחוימ םיכרצל תוצובק וחתפיש ,ןכ ט. דנטס:

 14 ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי .היה .םיפוצב היה ח. בן צבי:

 15 ,יפסכ לומגת ולבקיו ט. דנטס:

 16 .קדוצ ,ןויגיה .םידחוימ םיכרצל םג ושעי תומייקה תועונתהש ןווכתמ התא א. מעודה:

 17 )מדברים ביחד(

 18 ,ידו'גל הז תא דיגת ,לט א. סיני:

 19 ,ןותנ ףסכה ףוסב .הענייןמ קלחכ הז תא ןוחבל טלחהב רשפא ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ףלא 140 יל היה םא וליאכ .רעונה תועונתב ונלש תוכימתה המ םיעדוי ונחנא

 21 ,בקעמל הז תא רומשנ ואוב רוציקב .םלוכל קלחל הצור יתייה ףסונ לקש

 22 .יתמו עיגנ הפיאל הארנו ,ינוי

 23 ,היסולכוא וז תאז לכב יכ םלוכל קלחל הז תא רידגהל ךירצ אלש בשוח ינא י. חכימי:

 24 .לידגהל .לידגהל ח א. ירדן:”רו

 25 ,רדסב הז .םלוכל תקלחמ יתייה 140 יל היה םא תרמא לבא .יתנבה ,אל י. חכימי:

 26 ,דקמל ךירצש בשוח ינא לבא

 27 .קפס ןיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ,השלח היסולכוא התואל העניין תא י. חכימי:

 29 .קפס ןיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 .תוחפשמה ליבשב םגו םידליה ליבשב םג הזש י. חכימי:

 2  .ךתיא המיכסמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 רומא התאש םיפסכה תא לידגהל ,הירסיק ןרקמ םיפסכ לבקל רומא התא ט. דנטס:

 4 םיפסכ עובצל הדובעה תינכות תרגסמב לוכי התא ,הירסיק ןרקמ לבקל

 5  .םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי רובע םיידועי

 6  ,תאזה הצעומהש דיגהל הלוכי ינא .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .ביצקתל ףופכב הז ט. דנטס:

 8 הליהק םע טעמ אל םיבשוי ונחנאו העיקשמ תאזה הצעומה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 הז תא ןוחבל ךירצ ,תעדוי אל .תאזה היסולכואב םיביצקת טעמ אל ,הליכמ

 10  ,ךרד םג

 11  .תויוליעפה תא ושעי הפיא ,ויהי םה הפיא ,תיב םג םיכירצ םה ח. בן צבי:

 12 .רמא לטש ומכ רעונה תועונת לכ םע םתוא בלשל ךירצ ןכל א. סיני:

 13  ,ס"נתמב םיגוח וישכע הברה שי א. אמיתי:

 14  .םישלחל ועייסיש םידליל יכוניח טקא םג הז א. סיני:

 15  ,יכ דבוע דימת אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 ,יכוניח טקא הז א. סיני:

 17  .םיפוצב הז תא שי .הז תא שי םיפוצב א. כגן:

 18  .לט םע םיכסמ ינא א. סיני:

 19  .רתוס אל הז  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 20 ()מדברים ביחד

 21 ,רפס תיבבש ומכ םיבלשמ םידלי שי םא םג ,טעמ הז תא םישוע םיפוצה י. חכימי:

 22  .הצובק אל .טעמ הז לבא

 23 דוע חותפל ךירצ ס"נתמהו ס"נתמל וישכע וסנכנש תוינכות הברה םג שי א. אמיתי:

 24 םיכרצ ילעבל תודעוימש תוינכות הברה תנתונ םיס"נתמל הרבחה .תינכות

 25  .םידחוימ

 26 .תושדח תוינכות יתש וסנכנ וישכע  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 27 םש לבקל םגו ולש בלה תא םג רתוי חותפל ךירצ טושפ ס"נתמה .ןוכנ א. אמיתי:

 28 ס"נתמב םש ויהי םהש הז םלוכ םע םהלש בולישהמ בושח קלח הזש ןיבהלו

 29 ,םתוא םישל וא רטנסב הז תא תושעל אלו
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 1 .הלילחו סח ד. כמוס:

 2  .וישכע דע תושעל וגהנש המ הז יכ ךל רמוא ינא ,אל א. סיני:

 3 ,םידלי לש גוס הזיא הנשמ אל ,גואדל םיכירצ ונחנא היהי אלש המו ח. בן צבי:

 4 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .תרגסמ היהת םידלילש ח. בן צבי:

 6 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 והשמ תושעל םיצור םלוכו הפ הלוע הזש ללגב הווש ילואש יכול להיות א. פרץ:

 8 הארנ םג ,הנשה תליחתל עובקלו הז לע קר דחוימ ןויד הזיא תושעל ,ןוויכב

 9 ןויד חתפתיו םירבדה תא גיצת הפל ידו'ג אובת זא ,היהי המ ביצקתה תא

 10 הז תא חותפל רשפא ,םישנא הברהל הפ בושחה ז רבכ םא ,םישוע המ הארנו

 11  .דקוממ רתוי היהי הז יכ אתליאש תרגסמב קר אל .ןוידל

 12  .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 

 14 הצעה לסדר בנושא מדרשיית נועם, מוגשת ע"י יוני חכימי. .2

 15 אשונב ינוי לש רדסל העצה וז ,םויה רדסל 2 ףיעסל תמדקתמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 .השקבב ינוי .עםונ תיישרדמ

 17 לש תויתשתה תייעב ,םלוכל עודי ףסונ רפס תיבב רוסחמ לש אשונה .בוט י. חכימי:

 18 ןכלו יפוס הריכמ ךילהתב תאצמנ םעונ תיישרדמ .םלוכל עודי ףסונ רפס תיב

 19 .תידיימ לועפל םיבייח ונחנא

 20 תא יתילעה םג ינא ,יטילופה ךילהתה לש לעניין סנכיהל ילב ןייצל יל בושח 

 21 לכ תא ונל רותפי םצעב הז יכ תאזה היגוסה תא תוריחבה תכרעמב הז

 22 םוקמהמ קלח ,ילכלכ דמוע הז .רוכרכ הנח סדרפב ךוניחל תיתשתה תויעב

 23  .ותוא ריכשהל ךישמהל לכונ ונחנאו רכשומ

 24  ?ונחנא הז המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .הצעומה  כהן:-מ. עמר

 26 עיצמ ינא ןכל .תילכלכ תונכתיה ,עוציב רב אוה יביצקתה אשונה ןכל י. חכימי:

 27 ינוציח םרוגל הריכמה ךילה לוטיבל הינפ לע הטילחמ הצעומה תאילמש

 28 .הצועמה י"ע םחתמה תיינקו

 29 ?רוכמל םיצור םהש תאזה העידיה הפיאמ בגא נ. מנצור:
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 1 .בשוח ינא רבכ ותוא ורכמ ד. כמוס:

 2 .הריכמה לש יפוס ךילהתב םה י. חכימי:

 3  .ותוא ורכמ רבכש בשוח ינא ד. כמוס:

 4  ?ךילהב הזש וא ורכמ םה ,ינויל עגר בישקנ ואוב ,סומכ עגר ט. דנטס:

 5  .ותוא ורכמ יתעדל ד. כמוס:

 6  .ורכמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  ?אל ,ל"דפמה לש היה הז ח. בן צבי:

 8  ,היה אל ,אל :רבוד

 9  ?ל"דפמה לש אל ח. בן צבי:

 10 )מדברים ביחד(

 11 תיב םג ,םש עצבתהש ךילהה לכ תא קודבל ךירצו ךוניח אשונל הזש ןוויכמ י. חכימי:

 12 .החילצה אל איה ירעצל ,ןוילע ןיד תיבל דע הכלה רגהו ורכמ יאלקח רפס

 13 אל הז ,םינבמ הפ שי ,יאלקח רפס תיבמ רומח רתוי דוע הז הפש בשוח ינא

 14  .לודג רתוי עשפ הזה פ לבא םירבדה תניחבמ המוד

 15 ,ירוביצ חטש הז ,יאלקח חטש הז ח. בן צבי:

 16 )מדברים ביחד(

 17 טילחנ םא .רדסל העצהה תא םילשהל ינויל ונת ,שנייה םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .ןוידל חתפנ ונחנא ןוידל הז תא םילעמ ונחנאש

 19 םחתמ ;םימחתמ ינש םהל שי םעונ תיישרדמ .םעונ תיישרדמ הז תולעבה י. חכימי:

 20 13 ,12 ינפל ורגס הנח סדרפבשכ הנח סדרפב דחא םחתמו אבס רפכב דחא

 21 ונינהנ אל טעמכ תמייק הייתה היישרדמהשכ םצעבו היישרדמה תא םינש

 22 ןבה ,בוש הרקי הזו ץוחבמ םידלי ויה ץחומה בורה ,םידליה בור יכ םוקמהמ

 23 ,הנח סדרפ ידלי ותוא מעניין אל ,תילכלכ הז תא םסקמי אוה הנקש םדא

 24  ,הז תא השע אוה

 25 .סנזיב כהן:-מ. עמר

 26 בשוח ינא .העניין תא תוסכל ליבשב ךוניחל התומע השע ,קחיש אוה .ןוכנ י. חכימי:

 27 וא בעניין תעדה תא תתל לוכי ןארבו'ג ילוא ,יטפשמ סייק הזיא הפ שיש

 28 יטרפ ךילה תוהיל ךירצ הזש בשוח אל ינאו הזכ ךילהל סנכיהלו ץועיי תתל

 29  .קזח רתוי חוכ הזל שי ,הצעומה לש ךילה אלא
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 1 .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2  ?ןוכנ ,ילש ליימל תסחייתה התא ,ינוי ,הצור ינא .ךממ השקבב א. מעודה:

 3 ,ינא .אל י. חכימי:

 4  .ליימב הז תא יתבתכ ינא ,ןכ א. מעודה:

 5 )מדברים ביחד(

 6  .ול םג ,יתבתכ םלוכל א. מעודה:

 7 העצה הפ שי .רדוסמ הז תא השענש עגר הצור ינא ,םירבח עגר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 העצה הפ שי .רוזעל יל ןת ,שנייה ,ינוי עגר .רדסל העצה הפ שי ,שנייה .רדסל

 9 העיצמ ינא .ןודל אל רשפאו ןודל רשפא רדסל העצהש םיעדוי ונחנא ,רדסל

 10 ןיא .בושח אשונ ,ןודנש העיצמ ינא דחא ףאל תודגנתה ןיא םא .ןודנש

 11 ןארבו'ג םגש הצור ינא לבא .ןודל םיטילחמ ונחנא דחא הפ זא .תודגנתה

 12  .סחייתי

 13 דואמ דואמ הרוצב םג יתבתכ ,םעזב ליימב יתבתכ ינא ,ינוי .יאדווב ,יאדווב א. מעודה:

 14  .ןייטשקא וכזו ,הכזו זרכמ אציש יל עדונ רשאכ השק

 15 .וכז אל םה ,אל י. חכימי:

 16 ?ול םיארוק ךיא ,שיגה אוההו וכז םה .םיטרפ עדוי ינא .החילס ,החילס א. מעודה:

 17 ירחא .יתבתכו יתסעכ דואמ ינא זאו .ותוא וחדו צ"גבל ררע וליפא שיגה

 18 םיכלוה םתא הפצוח הזיאב ,ודיגת םתוא יתלאש להנימה לא יתינפ יתבתכש

 19 תצעומ תא עדייל ילבמ זרכמ םיאיצומו הקילק םיושע ,היישרדמה םע דחי

 20  .הבושת יל ונע םה ?התושרב הזש רוכרכ הנח סדרפ

 21 .תושר שקבמ רכומש דחא לכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ונייה וליא ,הארת הטושפ הבושת יל ונע .ונלש חטש הז רמוא ינא זא ,אל א. מעודה:

 23 רחאמ לבא ,ילב הז תא תושעל םילוכי ונייה אל יאדווב דועי תונשל םיצור

 24 הז תא םיאיצומ ונחנא זא ,בצמ ותואב ראשנ הזו דועי םינשמ אל ונחנאו

 25   .הצוחה הז תא םיאיוצמ ,היישרדמה םע דחי

 26 יתלאש ,הנונראל ןופלט יתמרה לבא ,הזל בישקהל יתיצר ךכ לכ אל ינא 

 27 םימלשמ םה ,ךתוא עיתפהל הצרו ינא זא .הנונרא םימלשמו יטרפ הז םאה

 28 םוקמב תונבל ףסכ ונל היהי םינש 5 ,4-ב הז םע ,יל ןימאת .הנשב ףלא 600

 29  .ןאכ דע .רחא
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 1  .ןארבו'ג  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 הניחבמ אובל הצעומכ דמעמ ונל ןיאש בשוח ינאש דיגהל הצור ינאש המ ובראן:’ד ג”עו

 3 האצי אל איה םא וליפא וא התוא רוצעל וא הקסעה תא עונמל תיטפשמ

 4 תא ריכמ אל ינא ,רמולכ וינפ לע ,הפ רבודמ יכ ,רוכמל םהמ עונמל לעופל

 5 םירכוח םה היישרדמהש להנימה לש עקרקב ,תורשקתה יל ןיא ,םימכסהה

 6  .הלבגמ ןיא ,ישפוח קושב םיאשר םהו הב

 7 רוכמלמ התוא ליבגמש ןונקת הזיא הל שיש תירוביצ התומע יהשוזיא אל הז 

 8 ברעתהל תימוקמ תושרכ תוכמס תניחבמ דמעמ ונל ןיא וליפא .םצמצל וא

 9  .ןאכ ךילהב

 10 הצעומכ ונחנאש הצור ינא ,יללכ ןפואב הריכמה תא עונמל הצור אל ינא י. חכימי:

 11 ךייש םוקמה יכ םינושאר תוכז יהשוזיא ונל שיו הזה םחתמה תא הנקנ

 12 .רוכרכ הנח סדרפל

 13 הינפ הטלחה תעצהב וליאכ ,תבתכ העצהב ,ךלש העצהה לבא ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14  .תויהל לוכיש והשמ אל הז .הריכמה לוטיב לע

 15 .ןווכתה אוה רחא והשימל הריכמ כהן:-מ. עמר

 16  .רכמ לוטיב ףוכאל םילוכי אל ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .יתנבה אל ?לטבל רשפא ךיא ח א. ירדן:”רו

 18 )מדברים ביחד(

 19 תויהל לוכיש פורמאלי ךילה שי .םכתושרב עגר שנייה ,הצור ינא ,ןארבו'ג א. כגן:

 20 ךילה שיש רורב הז .המש םילעבה ימ וליאכ ןיבנ ונחנאו ותוא ררבנ ונחנאש

 21 ,פורמאלי

 22 .להנימה הז ,םילעבה הז י"ממ :רבוד

 23 .להנימה הז םילעבה ובראן:’ד ג”עו

 24 .רדסב א. כגן:

 25 .רכוחה ימ לבא ,אל כהן:-מ. עמר

 26  ,תא םיליעפמש ה'רבחה הז תורודל רכוחה לבא להנימה הז םילעבה ,אל א. כגן:

 27  .תוישרדמה ובראן:’ד ג”עו

 28 .םילעב םה .השרדמה לש םינבמה לבא א. מעודה:

 29   ?היישרדמה התומע הז כהן:-מ. עמר
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 1 ינאש תיטפשמה היגוסה אשונה לכל עגרכ סנכנ אל ינא .שנייה קר ,שנייה קר א. כגן:

 2 ,הקיטסילמרופהמ עגר אצנ ואוב רמואו אב ינא לבא ,הכובס איהש חינמ

 3 רגהש יאלקחה לש םידקת ונל היה .תיללכה תולכתסהב עגר קודבנ ואוב

 4  ,תחקל תורשפא וישכע ונל שיו וילע הקבאנ

 5 .לייא ,רבד ותוא אל הז לבא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ,רמואו אב קר ינא ,שנייה קר א. כגן:

 7 .אל הפ ,דועי וניש המש א. מעודה:

 8 ,לכתסמ התא םא .דועי יוניש ךירצ אל התא הפ א. כגן:

 9  .יקוח היה אל רכמה םש ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  .ךירצש ומכ הז תא וקדב אל ירעצל ןוילעב םג ,םג עבקנ אל הז א. כגן:

 11  .ןוילעה תא רבע הז ,יקוח היה אלש הז תא דיגהל הלוכי אל תא י. חכימי:

 12  .תרמוא ינא הנה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  .עבקנ אל הז ,עבקנ אל הז א. כגן:

 14 ,הדבוע לבא ,רדסב י. חכימי:

 15   .הז תא תרמוא ינא םינש שש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 ןאכ םיבשוי ונחנא ,הפ הברה ונתחמשל םיאצמנ ונחנא םויהו תויה םעפ בוש א. כגן:

 17 תרגסמב המש יתייה ינא ,המש ול שי הזה םוקמהש הזה םוקמה תא שיו

 18 ,המש שי ,רויסה

 19 .תסנכ תיב א. מעודה:

 20  ,םיפי יכה תסנכה יתבמ דחא המש שי א. כגן:

 21 ,היהש לודגה תסנכ תיב א. מעודה:

 22 .תונתשהל ךלוה אל הז .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 תיב לש דועיה תויהל ךלוה המ א יודעל ינא ,תונתשהל ךלוה אל הזש אל הז א. כגן:

 24  .תסנכה

 25 .ירוביצ אוה דועיה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 לוכי ,שממ וליאכ ולדוגב רידא טרופס םלוא המש שי .רומישל הנבמ הז א. כגן:

 27 אצנש הזה יפיצפסה הרקמב הצור ינא .סופמק םש שי ,בושיה לכ תא שמשל

 28 רבדה תא ןוחבלם ילוכי ונחנא .הז תא ןחבנו אובנו הקיטסילמרופהמ עגר

 29 ,חינמ ינא .הזה
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 1 ?המ תא ןוחבל  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 2 רבדה ךותל סנכיהל םילוכי ונחנא םא ןוחבל ,הריכמה יכילה תא 'א ןוחבל א. כגן:

 3  .לוטיב תוכז ונל שי םא ,הזה

 4  .אל וא ללכב רכמנ הז םא כהן:-מ. עמר

 5 ינא םאה .תועקפה המש תושעל םילוכי ונחנא םא קודבל ,תונקל הז ירחא א. כגן:

 6  ,המש לבקל לוכי

 7 )מדברים ביחד(

 8 .רבד ותוא לע םינש שמח תמחלנ ,רחמ דע קוחצל רשפא ,רגה ,עגר שנייה א. כגן:

 9 .שש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 םייסל עגר יל ינת זא ,הדות .שנייה ,תונלבסב שנייה יניתמת זא ,םינש שש א. כגן:

 11 ,הנורחא םעפ םש תייה יתמ א יודעל .סופמק אוהש םוקמ הפ שי .יירבד תא

 12  .הנש יצח ינפל קוידב םש יתייה ינא

 13  ,תורחת יתיא השעת לא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 תא יתיארו םינפב םש יתייה ינא יתמ רמוא ינא ,תורחת השוע אל ינא א. כגן:

 15 םג שמשל לוכי ,ונתוא שמשל לוכי רקובב רחמש םוקמ המש שיו .םוקמה

 16 המ .הזה רופסיה תא קודבנ ואוב .םיפסכ בינהל לוכי ,תיכוניח הניחבמ

 17 םילוכי ונחנשא ונל רוזעל םילוכיש םינבמ םש שיש םג המ ?וליאכ היעבה

 18 דמוע המש םלואה ,םישמושמ אל ןיידע םינבמהמ קלח ,םהב שמתשהל

 19 .הזה העניין תא קודבנ ואוב ,ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ

 20 ?קודבנ ךיא ?קודבנ ךיא א. מעודה:

 21 .הקידב תווצ ?היעבה המ ,תווצ השענ א. כגן:

 22  .יטפשמ ץעוי ונל שי ,רגה י. חכימי:

 23 ?קודבת הפיא א. מעודה:

 24 םירבדה תליחתל רוזחל בייח ינא 'א .יטפשמ ץעוי ונל שי ,הדועמ ,הדועמ י. חכימי:

 25 תא יתילעה ינא יתרמאש ומכ ,הז ימ תורחת םנמא ךתיא השוע אל ינא ,ךלש

 26 .תוריחבה תכרעמ ךותב 20.8.18-ב הז

 27 .הנשמ אל א. כגן:

 28 הרמא המצעב רגה םג .ונלוכ לש סרטניא הז ,הנשמ אל הז .הנשמ אל הזו י. חכימי:

 29  .דחא עבורמ רטמ תונבל יאלקח רפס תיבב םוקמ ןיאש
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 1 .הז תא יתרמא אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 ומרי אלש ,םידלי ?םידליל תרמא ךיא ,שרופמב ס"נתמב לנפב הז תא תרמא י. חכימי:

 3 דיגא ינא ,קפס םוש ןיא ,חכוותמ אל ינאו .דחא רטמל םוקמ םש ןיא ,םכתא

 4 ,ךוניחה תניחבמ .תוניחבה לכמ הגיגח הז ,רמא ןגכש המ תא ילוא ירויצ

 5 ךופהל לוכי היהש תסנכהת יב ,טרופסה ,יאנפה תוברת ,תוברתה תניחבמ

 6 וכליש םוקמב 'ב תותיכש ,רוכרכ הנח סדפר לש לודגה תסנכה תיב תויהל

 7 םתיא לבקל ךלת הצעומה שארש ,הגיגח זהמ השענו הפל ואובי סניפ רפכל

 8 .הכול הז .הכול הז ,הז תא

 9 האצותכ הזה םוקמב הנתשה המ .הנבה תלאש תמאב ?הלאש עגר רשפא א. פרץ:

 10 ,םינש X ינפל רמוא ינויש המ תא ונישע אל המל ?תאזה הרכחההמ

 11 .םולכ הנתשה אל ,קדוצ א. מעודה:

 12 .ותוא תונקל הצור וישכע והשימש קר ח א. ירדן:”רו

 13 תמאב ?ןוידה תא ררועמ םואתפ הז הקסע הזיא הפ השענ וישכעש ללגב המל א. פרץ:

 14 .ןיבהל הצור ינא

 15  .הנתשהש המ הז .הקסעל תוריכשמ הז א. מעודה:

 16  .םוקמ ותוא ראשנ םוקמה ,רחא והשימל ריכשה והשימ א. פרץ:

 17 .ןוכנ א. מעודה:

 18 דועב ונל עירפי הז המלו הז תא תושעל הנש ינפל עירפה הז המל ,אל המל א. פרץ:

 19 ?הז תא תושעל הנש

 20 .הנש ינפל ונייה אל ונחנא י. חכימי:

 21  ,לע רבדמ אל ינא ,אל א. פרץ:

 22 .ינא אלו התא אל י. חכימי:

 23 .והשימ םע חגנתהל לש עטקב אל ,אל א. פרץ:

 24  .ילוא רוכמל וצר אל א. כגן:

 25 תושעל רשפא ,הבוט איה העצההש יכול להיות זא .יקוא רמוא ינא זא ,אל רץ:א. פ

 26  ,הז לע

 27 יתבתכ םתס אל ינא .הז תא רוכמל וצרש ךל רמוא ינא .תושפט היה םדוק י. חכימי:

 28 הייתה הצעומה םאו ךילהתב היה הזו רוכמל וצר ,העניין תא טסוגואב

 29 רמוא לייאש ומכש בשוח ינא .בוט רתוי ריחמ תלבקמ הייתה איה תסנכנ
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 1 .חוטיב תרבח הפ ןיא .חילצנש יכול להיות ,ךלהמ והשזיא ליבונאו וב

 2 תוארל ובאט חסנ איצוהל םויה יתיסינ ינאש הממ ,סכנהש ךירעמ ינא ובראן:’ד ג”עו

 3 הסינ לילבובש הממ וישכע .הלועפ עוציבל אפקומ סכנה ,הזו תויולעב

 4 .הז תא השכר טרוא תשר יכ הארנ וינפ לע ,תושעל

 5 .הזמ ודרי םה ,אל :רבוד

 6 .הנומתב םג ויה םה ,אל י. חכימי:

 7 ,הככ םינותנה הז ,לקש מיליון 25 ובראן:’ד ג”עו

 8 אל ינא ,ףסכ ול שיש םדא ןב מיליון 25 םשש ימ ,25-ב הז תא הנקש ימ ףוסב י. חכימי:

 9 שי ןכל .ךוניחל קר הז יכ ךוניחה תבוטל התומע םיקהש .םשה תא ריכמ

 10 םדא ןב הזכ ךילה השע םאו הזה העניין תא ףוקתלם ילוכי ונחנאש םוקמ

 11 ,ףוגמ הנוש הז יטרפ

 12  ?המל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13  ?דיגת המ ?ףוקתת ךיא ח א. ירדן:”רו

 14 ?הנוש הז המל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 ?הנקי אל אוהש המל ח א. ירדן:”רו

 16  ,'א י. חכימי:

 17 ,סופמק ךל שי רקובב רחמ לבא ,הנקי אל אוהש אל א. כגן:

 18  .הז תא שכר רבכ והשימ ,וישכע הז תא הצור ינא ח א. ירדן:”רו

 19 .םירוגמל הז תא ךופהיו דועי יונישל השקב שיגי והשימש א. כגן:

 20  ?הלימ דיגהל רשפא ,םלוכ תא יתעמש ינא א. סיני: 

 21 .דועי יונישל יוכן סייא א. מעודה:

 22 ?הלימ דיגהל רשפא א. סיני:

 23 .השקבב דעיבא  המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 24 .דגנ אל ינאו קודבל הכול רשפא ,דואמ בוט ,קודבל ער אל הז ןושאר רבד א. סיני:

 25 ונחנאש רורב ,ולש תולטמהמ קלח הז הזה ןחלושה יתעדל הפו ינש רבד

 26 ךוניח ינבמ ונל היהיש ךכל רותחל םיכירצ תימוקמ תושרכ ,בושיכ ,הבשומכ

 27  .הפ קלוח זה לע ןיא ,ינש רבד הז .הכול ,תוברת ינבמ ,םיראופמ ,םיבוט

 28 ףסכב בוט ןיבמ אוה זא יסרפ ינויו ,ףסכל םיסנכנ ונחנא המשו ישילש רבד 

 29 הלאש שי ףסכב .ערלו בוטל ולש תורצהו דחא לכ ?תושעל המ ,ינומכ קוידב
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 1  ,ךל הלוע המ

 2 )מדברים ביחד(

 3 יתרבע ינא ,רבדמ םתס אל ינא ,יל ןת ,עגר יל ןת ,המשנ יל ןת ,ידידי עגר א. סיני:

 4 ינא ,םיניבמש הברה ןיא ,יל ןימאת ,םיסכנה םע הרדח תייריעב תוקתפרה

 5 .ינוכמ םיניבמ הזה םוחתבש ,תועינצב רמוא

 6 ךלוה התאשכ .הלש ףסכה תא העיקשמ איה המב תימוקמ תושרב הלאש שי 

 7 תרגסמבש דועב עקרק תונקל ךלוה התאשכ ,לודג ןואג תויהל ךירצ אלו

 8 םילאוש םא ,םניחב עקרקב רכזו התא זירטב לשמל ומכ ,תוינכותו תועקפה

 9 ללגב םניחב עקרק לבקל ךל הוושש רורב ףסכה תא םישל הפיא ךתוא

 10 רשאמ ,תונבלו ךלש תופיה םייניעה ללגב לבקמ התאש אל הז ,תוינכות

 11  .דגנ רמוא אל ינא ,עגר ,םישל ךירצש רבד הז .עקרק תונקלום ינבמ תונקל

 12 )מדברים ביחד(

 13 היה הזו ,סינכמ התא םאש רורב יכ ?קודבל ךירצו דגנ אל ונחנא ןיידע המל א. סיני:

 14 המ לבא ונדספה בורה ,דובכה לכ וחרצ םקלחבש יאלקחב תומחלמהמ קלח

 15 .ירוביצ דועיב יישאר הזה חטשהש בושחש

 16 .קוידב א. מעודה:

 17 זא ,רורב הזו תורחא תויצביטומ ול שיש יכול להיות יטרפ םרוג סנכנ םאו א. סיני:

 18  .תונכסהו תוששחהמ קלח הז

 19 .תימוקמה לוועדה הדמע שי ,ולש תויצביטומל דובכה לכ םע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ןונכתהש הז ךלש תוחוכהמ קלחש תקדוצ ייניעב רגה הזבו רוכזל ךירצו .ןוכנ א. סיני:

 21 קלחו ףונמ הזיא ליעפהל דחא םוי הצרי אוה םא זאת אומרת .ך.לצא םג

 22 הזה רבדב לפטל ךרטצנ זא ,ךוניח אל םהש םירחא תומוקמל תחקל הזמ

 23 אל ינא ,דיגהל יל בושח היה לבא ,קודבל קדבנ אל ינא .ןידה תרמוח אולמב

 24 .שארב םישל הז תא םג ךירצ לבא דעב ינא ,קודבל דגנ

 25 )מדברים ביחד(

 26 יביצקתב העניין ךרוצל שי םא .ינוי ,םייסמ ינא הזבו הלימ דוע קר ,החילס א. סיני:

 27 העניין ךרוצל םתוא עיקשהל חמש יתייה ינא םילקש מיליון 10 חותיפ

 28 תכלל רשאמ נורמאלי ןוכית תונבלו ךוניחה דרשממ ביצקת תחקל ,תונבלב

 29  .ןשי ןינבו עקרק תונקל
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 1 .ןשי ןינב אל הז לבא א. כגן:

 2 .יתעד תא דיגהל יל רתומ ,ןגכ ,יתעד תא רמוא ינא ,רדסב א. סיני:

 3 )מדברים ביחד(

 4 רדוסמ הז תא השענ ואוב ,רבדל דחא לכל ןתא ינא ,םירבח  , ראש המועצה:יגור-ה. פרי

 5 .הירא .השקבב

 6 עקרק תשיכר לש אשונב עגרכ הלעה דעיבאש ןפל ףיסוהל הצור קרי נא א. רפפורט:

 7 ןיבהל ךירצ .הלכלכ תניחבמ הסיפתכ תוימוקמ תויושרב תוירוביצ תורטמל

 8 םילבקמ םייתלשממ םיפוג לומ םיעובק םיכילהב תוימוקמ תויושרש

 9 ךוניחה דרשמ ,רפס תיב .םיטקיורפה תרגסמב רוביצ ינבמ םיקהל םיביצקת

 10  .םידלי ינג ,רפסה יתב לכ תא ןמממ

 11 התוא םיעיקפמ ,עקרקה תא םישכור אל ללכ ךרדב ונחנאש רמוא הז 

 12 תא שכור םג התא םצעב הזכ ךילה .רוביצ הנבמ עצבל ביצקת םילבקמו

 13 ךל ןממל אובי אל יתלשממ ףוג ףא יכ ומצע הנבמה תא ןמממ םגו  עקרקה

 14  .םינבמ םתוא לש הינב וא ץופיש ךכ רחא

 15 .םג דומיל תותיכ רסח ?המל ד. כמוס:

 16 .ץראה לכב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 .ןובשחב הז תא תחקל ךירצ זא .רוח לע רוח לע רוח הז ילכלכה טביהב ןכל א. רפפורט:

 18 םויה אב התאש לקש לכ לע םינפה דרשמ .הרעה דוע דיגהל הצור ינא ק. אלון:

 19 תחקל הזכ רבד ןיא .טקיורפה המ םצעב תוארל ךממ שקבמ ילכלכ חותיפל

 20 ריכמ תצקי נאו תוימוקמ תויושר הברה ריכמ אל ינא .עקרק תונקל ,האוולה

 21 חותיפ הז ךממ םישקבמש ןושארה רבדה ,הלאכ םיטקיורפל תכלל וחרבש

 22  .ילכלכ

 23 םיביצקת ףגאל םויה אובא ינא םא יכ ,םירמוא םתאש הממ ךופה קוידב הז 

 24 סכנ תונקל תינכותב םויה הצור ינא ,ובישקת םהל דיגאו םינפה דרשמב

 25 ודיגי ,הפ וקרזנש םימוכסה ,לקש מיליון 30 ,25 לש להנימה לש זרכמל תכלל

 26 הממ ךופה קוידב ?הזם ע השוע התא המ ?הז תא ףנממ התא ךיא ,רדסב

 27 .םירמוא םתאש

 28 )מדברים ביחד(

 29  .ץרפתהל אל  יגור, ראש המועצה:-. פריה



  04-8666313חברת איגמי,                                                            (16/19) 17 ין מס'ניהמ מןעצה ישיבת מו

  7.11.2019 םוימ                                                                                                                                           

18 

 1 .שנייה א. סיני:

 2 .אל ,עגר  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 3  .ול תונעל הצור ינא ,עגר א. סיני:

 4  .ץרפתהל אל ,רובידה תוכז תא תנתונ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .ירבח ינויו ירבח סטנד ירחא רובידה תוכז תא שקבמ ינא זא .רדסב ,השקבב א. סיני:

 6  .השקבב לט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 ילעבל תחא שנייה עגרכ סנכנ אל ינא ,יכ העניין לע ןיטולחל קלוח ינא ט. דנטס:

 8 ףידעש דעיבא לש ללכב תיתוהמה השיגב קלוח ינא .םהילע ךמוס ,עוצקמה

 9 שי .הבישח תניחבמ תפרוטמ איהש עקרק הבשומה זכרמב ןשיה רשאמ שדח

 10 הז ,בושי לש ובל בלה ז ?שדחהה ז המ .בושיכ ונלש הבל בל םהש םינבמ םש

 11 יכול להיות .הבשומ לש בל הז .ףוגה ראש תא ליבות ךל בל ילב ,הפ ןיא .בלה

 12 לבא .םלוכ תא עמוש ינא ,סחייתנ ףכית ,רשפאש יכול להיות ,רשפא יאש

 13  .הזה עטקב ללכב רמאנה לע ןיטולחל קלוח ינא

 14 איהש הקידב אלא הקידב םתס אל הזו הקידב הפ תושעל ךירצש בשוח ינא 

 15 ,ונל רוסא .ףסכ תצק הלעיו תחקל ךירצש עוצקמ ילעב הב שי ,תלמגותמ םג

 16 יכול להיות .ףוסב רשאפ יאש יכול להיות ,עדוי אל ינא זא ,רתוול ונל רוסא

 17  .םכיסמ ינא ,הרירב היהת אל ףוסבש

 18  .ונלש היה אל הז ,הז לע רתוול  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 לע םיעדוי ונלוכ ,לקש מיליון 25-ב וישכע הז תא הנוקש ימ .החילס ,אל דנטס: ט.

 20 אל אוהו םימש םשל זה תא הנוק אל אוה ,הנידמב םילהנתמש םיכילהתה

 21-ב עקרק הנוקא לד חא ףא .ן"לדנ םשל זה תא הנוק אוה ,םשלה ז תא הנוק

 22 דוע ,הינב לש ץחל היהי ,תימוקמה הדעוה לעמ גלדי אוה זא ,לקש מיליון 25

 23 ,הז תא הנק אל דחא ףא יאלקחב םג ,הז תא םינוק אל .שולש דוע ,םייתנש

 24 .רוביצה תבוטל םינבמה תא םש ריאשהל א. כגן:

 25  .רוביצה תבוטל םינבמ םש ריאשהל ט. דנטס:

 26  .תעדל אי אפשר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .םש תונבל ולכוי אלו לקש מיליון 25 םש אל דחא ףא ,הרקי הזה ךילהתהו ט. דנטס:

 28 אלו םישדח םהש הצעומ ירבח הפ םיבשוי יכ םכל ריכזהל קר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 יתייהש תורמל תמדוקה הצעומה .תמדוקה הצעומה תלועפ תא םיריכמ
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 1 לע םירכיאה תודחאתה לומ תורחמתה לש ךילה היה ,ילגרהכ טועימ תעדב

 2 לקש מיליון 30 לש רופיס םש היהו הז תא רכוז התא ילוא .לגרודכה שרגמ

 3 הזה רופיסה לכ ,וליאכ ןיאו לקש מיליון 30 ןיא הרמא תירוזאה הצעומהו

 4 .רמגנ

 5 .העקפה ובראן:’ד ג”עו

 6 .עגר קר ,שנייה א. מעודה:

 7 .די םיריש רבדל הצור ימ .שנייה .הזה ןוידה תא תלהנמ ינא ,עגר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 ,ביגהל הצור ינא א. מעודה:

 9 .ינוי .הדות .די םיריש רבדל הצור ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 םג הזב שיש בשוח ינא ,תנבה אל וא יל תבשקה אלש הארנכ יבוק 'א י. חכימי:

 11 לוכיש ששוח אלי נאו שרגמכ הז תא םינוק אל ונחנא .תילכלכ תונכתיה

 12 .ן"לדנ תיינבלה ז תא וכפהיש ששוח אלי נא, הרקי הזש תויהל

 13 .ששוח ינא א. סיני:

 14 המ לכל ןורתי ונל היהיש ,דקמתנש הצור ינא הזבו יתוא דירטמש המ י. חכימי:

 15 לכ םע ,רמא לטש ומכ בושיה בלב ,ןימז הז םש ,ןכומהמ הז םשו יתרמאש

 16 ,תושיגנ .גם תד וליפא ,יאנפה תוברת ,ךוניח ,תונורתפה לכ םעו הירוטסיהה

 17 ליבוהל הז ,קודבל קר אל הזש בשוח ינא ןכל .זכרמה לש ץחלה תא ררחשל

 18  .ךלהמ

 19 תמא ןמזב זא יתבשח םג ינא ,םייסא ינא הפו ,יאלקח לש העניין יבגלו 

 20 ,רכמנש המ לע אל םירכיאה תודחאתה לומ תויהל הכירצ הייתה המחלמהש

 21 ורכמשכש ,ונרתיו הז לעו ונספספ םששו םהל ראשנש תועוצרה יתש לע אלא

 22 היה ךירצ ,ןרל םגו םייחל םגה ז תא יתרמאו ,רפסה תיב תא ונלביקו הז תא

 23 תאצמנש הפיאו תפרהו לגרודכה שרגמ :תועוצרה יתש לע םתיא תמעתהל

 24 הז לבא .םחליהל םיכירצ ונייהה ל זע .ןומיר ?םש רפס תיב הזיא ,הימינפה

 25 שקבמ דואמני א .היישרדמה לש תאזה היצפואה תא ונל ראשנו דובא רבכ

 26 .הדות .הזה ךילהל סנכיהל

 27 .השקבב םירפא .לייא הז ירחאו ירוא הז ירחא ,םירפא  ה:יגור, ראש המועצ-ה. פרי

 28 ילא ונפ והשמ וא םינש שש ינפל .הירוטסיההמ רפסל תצק הצור ינא .בוט א. מעודה:

 29  ?םהל םיארוק ךיא ,םדא ותוא
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 1 .לילבוב :רבוד

 2  .וישכע םיאצמנש ,אל א. מעודה:

 3  .ןייטשקא תיב ח א. ירדן:”רו

 4 רשי ינא .םוקמה תא תונקל הצרו ןייטשקא תיב לש ל"כנמה .ןייטשקא תיב א. מעודה:

 5 אובל יתיצרו היישרדמה ישארמ דחא אוהש ןחוד םשב דחא לא יתלצלצ

 6 אל הז ,ינודא ורמא ,הקסעל אובל וסינ םהה .ךוותמכ הקסע םהיניב תושעלו

 7 ונל שי ,עגר ,עגר ,עגר ,עגרי ל רמוא שעג םייח .שעגל הז תא יתרפיס .ךלוה

 8 ןכומני א .ץראה ימוחת לכב תועסהל םינוילימ םימלשמו נחנאש םידלי

 9 םינוילימ ךוסחנש ידם כוקמה תא הפ רוכשי אוהש ןייטשקא לא תונפל

 10 ונכסח זא רבכ זא .לבקי אוה לדי לכש ןייטשקא םע רוגסלו תועסהב

 11 .םוקמל ץוחמ תועסהב םינוילימ

 12 םינופלט רפסב הארנכ יל שי ,א יודעל ינא ,םדא ןב ילא הנפ םייתנש ינפל 

 13 תא הפ תונקלה צרו ינאי ל רמוא אוה ,ילא םילצלצמ זא .ךווית בותכ ןיידע

 14 ,ינודא ול יתמרא .םירוגמ תונבל דצהמ תחקל לוכי ינא םאהו הזה חטשה

 15 יתרמא ,הז םע םג ,להנימה םגם ע הזה העניין תא קודבל יתכלהו יוכיס ןיא

 16 קסעהמ דרי .סנזיב ליבשב המש םוריגמ תונבל יוכיס ןיא ,מהעניין דר ול

 17 תושירדל הנע ,ונל ,ונל הזש ךכ .תורשפא םוש ןיא ,םוח חטש הז יכ הזה

 18 ,תועסה םע תומוקמ ינימ לכל םינוילימב ונחלשש ונלש םידליה לכ תאש

 19  .הנונרא לקש ףלא 600נו ל שי םגו םינויליהמ תא ונכסח

 20 דרשמ ,שדח תונבל רמוא אוהש ומכ ,תונבל םיצור םאש בשוח ינאש ךכ זא 

 21 וא םירמועב וא חטשה ינפ לע מיליון 10-ל עיגנ ילואו ונל רוזעי ךוניחה

 22  .קראפה לע הנח סדרפ ,קראפב

 23 .תרמא התאש המל ,םירפא ,תחא הרעה י. חכימי:

 24 .והז .יתרפיס קר ינא א. מעודה:

 25 ריכשהל ךישמנ ונחנא םירבדה תליחתב יתרמאש ומכ ךל רמוא ינאש המ זא י. חכימי:

 26 .הז תא תונקל חילצנ םא םילעבכ ריכשמ ןייטשקא תיבש המ תא

 27  .רמוא ינא ונליבשב הרטמה ,ריכשהל הרטמה אל א. מעודה:

 28 .ילכלכה ןונגנמה היהי הז ,תוריכש םג לבקת ךל רמוא אוה א. כגן:

 29  .ילכלכה ןונגנמה הז י. חכימי:
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 1  .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 הז ,עיגהל יתחלצה וישכעש המ ינא ,הקסעה יכ רתוימ ןוידהש בשוח ינא ובראן:’ד ג”עו

 3 םכסהבש ,ןייטשנרב ,הילגנאמ והשימ ,העצהה תא עיצהש ילגנא והשימ

 4 ללוכה תלעפה ללוכ ,ץראה תבהא ,יתד ידוהיה צביון לע רומשל בייחתמ

 5 .םכסהב תובייחתה שי .המש שרדמה לש םיכרבאל תיבו

 6 .בוט .הפי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 דחא ,הל ויהש םיסכנה דחא תא רוכמל הביוח היישרדמה ,ןייטשקא תיב ובראן:’ד ג”עו

 8 הרקמ לכב ןייטשקא תיב .לגר יטשופ םה יכ ץראה זכרמב דחא ,הנח סדרפב

 9 הז זא .םינפמ םה םג ,תויצפואה םע דחי רמגנ םהלש םכסהה םייתנש דוע

 10 .ילוי שדוחב םתחנם כסההו בצמה

 11  .היישרדמ םעפ דוע ונל היהתש בצמ שי זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 )מדברים ביחד(

 13  .ןוידה תא תרגוס ינאו לייא הז ירחאו ירוא ,עגר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ונלוכ ונחנאש דועיה לע חוכיו ןיאש בשוח ינא ,וארת .הרצקב שממ הצור ינא א. פרץ:

 15 םידימלתה תא, הבשומה תא שמשיש ,הזה םוקמב תוארל םיצור ונייה

 16  ,ונלש

 17 .רוביצ יכרוצל  עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 18 ילוא תמאבש בשוח ינא .רורב הז .הז תא םיצור םלוכ ,םיעד תומימת הפ שי א. פרץ:

 19 םייטפשמ םיניינע לע דואמ רהמ תצפנתמ הזל הוולתמש הקיטנמורה םג

 20 ונלש ףסכ הברהב רבודמ יכ הזה םוחתב הרוקש המ ללכ ךרדה בז .םיילכלכו

 21 לכב דמעמ ונל ןיא ללכב רמוא ןארבו'גש המ יפל ,עדוי אם לגו ותוא ןיא

 22 תא ןיבנש רמוא ינא קר ,םיידי תופרל הצור ינאש אל .הזה רופיסה

 23  .םדקומ אוה הזה ןוידהש בשוח ינא .תואיצמה

 24 .הצור התא המ ,הזוח ומתח רבכ םה א. מעודה:

 25 .םיפלקה תא ףרט תצק ללכב רמא ןארבו'גש המ וישכע א. פרץ:

 26 .ןוכנ א. מעודה:

 27 ןתינ ,קודבל םיצור םלוכש ומכ ,קודבל םיצור תמאב םאש בשוח ינא א. פרץ:

 28 לכ םע אובנ ,םייעוצקמה םישנאל הפ ןתינ ,האבה הבישיל הלטמ ןארבו'גל

 29 ,תוביטנרטלאה המ ,תולוכיה המ ,ונדמעמ המ ,היה המ ,היה ימ םינותנה
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 1 לכ ,תוריתס הפ שיו םינותנ אלמ לאוויר קרזנ עגרכ יכ יניצר ןויד הפ השענ

 2 ללכב ןארבו'ג ףוסבו קוידב עודי אל דחא ףא יתעדל .רחא והשמ רמוא דחא

 3 הארנכ רבכש והשמ לע וישכע םינד ונחנא וליאכ זא .ילויב רמגנ הזש רמא

 4  .תושלע המ ונל ןיא

 5 ?ירוא תמייס א. כגן:

 6 .השקבב .ןכ א. פרץ:

 7 םג הכול ךסבו תונווגמ דואמ תועד ןחלושל ביבסמ הפ עמוש ינא .הדות א. כגן:

 8 דרשמש הצעומה ל"כנמ וליאכ רמוא .תעמשנ םג םירבדה לש הקיטמגרפה

 9 שיש כםסה םתחנ הארנכש וליאכ ןארבו'ג רמואו רבד םוש רשאי אל םינפה

 10ת א יתיאר לאי נאש הזה לומ לאם זי ותאול ש תובייחתהי שהוזיאו ב

 11 היישרדמה לש ה'רבהחו ליעפי תויצקנסה זיא א יודעל גםי נא זאם סכהה

 12 ,ירוא ,קדצב רמוא םג התאו זהה וםכיסב דומיע אל הלילחו סחא ם הוא

 13  .הקידב תושעל ךירצש

 14 המש תושעל לוכי ינא ?רופיסה המ ,שנייה םולחנ ואוב ,יתובר רמוא ינאו 

 15 קראפ המש תושעל לויכ ינא ,רוכרכ הנח סדרפ תללכמ תא ,המיהדמ הללכמ

 16 ,םלוא אוהש הזה םלואה תא םש שמשל לויכ ינא ,יברעמה רוזאה לכ תבוטל

 17 זאת אומרת ,ןשיה גוסהמ םלוא הז ,המש ורבעת םכל ריכזמ ינא םעפ דוע

 18 ללכב ער אל בצמב הכול ךסב אוהש דירודכ וב קחשל רשפאש םלוא הז

 19 הברהב םש שמתשהל םילוכי ונחנא ,ףסכ תצקב וב עיקשהל םילוכי ונחנאו

 20  .ףסכ תושעל םילוכי ונחנאש הימינפ םש שי .םינבמ דואמ

 21 הללאל לק הז .לק הז ,הריסב םירוח עוקתל םילוכי םלוכ ,רשפא וישכע זא 

 22 רתוי דוע הז עצבלו השק רתוי תצק הז םולחל ,הריסב םירוח עוקתל וליאכ

 23 תא ונל ושיגיו ואובישכ הז ירחא הכבנ אלש רמוא ינא ואוב זא .השק

 24 ןידעו ,כוועדה דגנתנ ונחנאו ,םוח חטשה זש תורמל ,דועי יונישל השקבה

 25 זא .תיזוחמב חיוורי אוהה שמ תא חיווריו תיזוחמב הז תא דיקפיו ךלי אוה

 26 ,ואוב רמוא ינא

 27 .התמה יתפוג לע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ,ךתפוג םוש האור אל ינאו בוט הכול ,התמה ךתפוג לע ,רדסב א. כגן:

 29 ,תרמוא ינא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 שיש םיעדוי ונחנא .תיזוחמ הדעו םג שיו תימוקמ הדעו ןיידע ,רדסב א. כגן:

 2 םסחנש לארשי מקווה לש םימידקת ויהו םירשק שי םישנאלו תויצנטסניא

 3  .ומסחנ אלש םימידקת םג שיו ונתחמשל

 4 ךרבמ ינא ,הזה רבדה תא םולחל היעב םוש ונל ןיא ,ואוב רמואו אב ינא זא 

 5 םיכבמ םישנא ,הזה בושיהמ קלח איה םעונ תיישרדמ ,תאזה העצהה לע

 6 םינפב םלואה ךותב םש יתייה ,סומכ דוד ,המש יתייה ינא ,םישנא .התוא

 7 שי ,תורודל היכב הזש קבא םילעמ לגי לשם ירפס .הכול המש שי ,וליאכ

 8ד ואמה ברה ןיידע המש שי ,םיהדמה הנבמהמ אצויש תוהוגנ רוא המש

 9  .הזה רבדה כל לודג דחא בל באכה זו קבם אילמעש יםרפס

 10 ונל ואיבי ,תווצה תא םיקנ ,קודבנ ואוב ,לודג רתוי בל באכ ונל היהי אלש זא 

 11 אובו יטפשמה בצמה תא קודבל רשפא ,דוע המש תושעל רשפא .םינותנה תא

 12 ילבו דחפל ילב המש רוכרכ הנח סדרפ תללכמ תושעל םולחה םע המידק ךלנ

 13 .הריסב םירוח עוקתל

 14 ?ןוכיתה םע המו א. מעודה:

 15  .םוקמ קיפסמ ךל שי ,םג ןוכית השעת . כגן:א

 16 .השקבב .ןוידה תא תרגוס ינא הז ירחוא היח  יגור, ראש המועצה:-. פריה

 17 םידבועלו םירומל דעוימ היה םשש תינרוחאמש םירוגמה םא תעדל יתיצר ח. בן צבי:

 18  ,היישרדמה לש

 19 .היישרדמה לש ראשנ הז א. מעודה:

 20 הפוצמל רבעמ הככגם  ךראתה הז ,ןוידה תא תרגוס ינא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ומכ ,הזוחב קימעהל ןכ ךממ תשקי מבנא ,ןארבו'ג .הזה ןוידה לע הדותו

 22  .תקדב וישכעש

 23  ,תונעטה יבתכמ לבא ,הסנא ינא הזוח ,ונל ןיא הזוח ובראן:’ד ג”עו

 24 ,הנשמ אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 תא ירה יל ןיא הלחתהב יתרמאש ומכ ,ונל ןיא .תונעטה יבתכל עיגהל ילוא ובראן:’ד ג”עו

 26 יל ןיא ,םימסרופמה םירגאמב שפחל איה היצפואה וישכע .הלאה םיכמסמה

 27 .יוסח והשמה ז ,םכסה גישהל תורשפא

 28 .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 .ןארבו'ג ,ן"לדנ עדימ א. כגן:
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 1 .היעבה אל הז .לקש מיליון 30 ףסכ המכ .ףסכ המכב ן"לדנ עדימ ובראן:’ד ג”עו

 2 עקרקה דועי ביגל .הרורב איה הזה ןחלושב הרימאהש תבשוח ינא  צה:יגור, ראש המוע-ה. פרי

 3 ןפהי בגל .תויהל ךירצ המו םויה המ םיעדוי ונחנא עקרקב םישומישהו

 4 .תויופידעה ירדס תאו ללכב תלוכיה תא תוארל ילכלכהו יטפשמ יניינקה

 5 .הדעו םוש ךירצ אל .והזו ןכדענ רוזחנ ,הקידבב הקמעה דוע ושעת

 6 ד()מדברים ביח

 7 רדסל העצהה תא תוחדל הצור אל ינא .והז ,ןוידה רמגנ ,םירבח  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 8 תילעהש הדותו בושח אשונה יכ םויה רדסמ התוא דירוהל יתיצר אל םגו

 9 ימ .הקידב תקמעהל יעוצקמה תווצה תא חלשנ ונחנאש העיצמ ינא .ותוא

 10  ?ילש העצהה דעב

 11 )מדברים ביחד(

 12 8 .הדות .דגנ אוה יתניחבמ עיבצה אלש ימ .הדות .לעננ ןוידה  המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 13 .הדות .דעב ועיצבה

 14 .התלע העצה הזיא ,העצהה המ ןיידע ונבה אל ,החילס ?דגנ המ א. כגן:

 15 .אבה אשונל תרבוע ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .החילס  ?התלע העצה הזיא א. כגן:

 17  .הקידבה תא תושעל יעוצקמה תווצה תא חולשל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18  ?ןמז המכ ךות א. כגן:

 19 .בישקת האבה םעפ ,הכול לע יתינע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  ?דגנ ינאש רמא ימ ,עומשל דעב ונחנא .דגנ ונחנאש ימשרת לא זא א. כגן:

 21  .ענמנ זא .היעב ןיא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ?הזה רבדל םינמז תוחול שי ,יעוצקמ תווצ לש הקידב דעב ונחנא .ענמנ אל א. כגן:

 23  .ןיוצמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24  .ענמנ הפ ןיאו דגנ הפ ןיא ,רגה כימי:י. ח

 25 .דעב ונלוכ א. כגן:

 26 .םיכלוה ונחנאש ךילהה תרוצ הז העניין י. חכימי:

 27 הקידבה .רדסב הכול ,ףתוש היהת .הז תא רקבת ,םתיא דובעת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28  .האילמב היהי ןוכדע ,היהת

 29 ,ונחנאש לוקוטורפב םשרייש א. כגן:
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 1 .3 אשונ ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2  ,עגר שנייה ,רגה א. כגן:

 3 ,םיבתוכ המ יל ביתכת לא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ,הצור ינא ,ךל ביתכמ אל ינא א. כגן:

 5 .לוקוטורפב םיבתוכ המ יל ביתכת אל התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 ונחנאש לוקוטורפב םשרייש הצור ינא .ךתושרב ,הצעומ רבח ןיידע ינא ,רגה א. כגן:

 7 .דגנ ונחנאש ימשרת לא .העצהה דעב

 8 .הז ירחא ינא ,רבכ הז תא ונקית  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 9 .הכול הז ,ןקותי הזש הצור ינא זא א. כגן:

 10  .םימעפ שולש הז תא דיגהל ךירצ אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 .ןקותי הזש הצור ינא א. כגן:

 12 

 13 מנכ"למשכר  %85מינוי רו"ח אורלי ירדן לגזברית המועצה ואישור שכר בכירים  .3

 14 .1.11.2019מתאריך 

 15 .תוכרב ,ילרוא ,םשה ךורב .תירבזגל ןדרי ילרוא ח"ור יונימ 3 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .הדות ח א. ירדן:”רו

 17 (ןוידהמ תאצוי ןדרי ילרוא ח"ור)

 18 רכש רושיאו הצעומה תירבזגל ןדרי ילרוא ח"ור יונימ זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ?תודגנתה שי והשימל .1.11 ךיראתמ לחה ל"כנמ רכשמ 85% םיריכב

 20 ?הז לש תולעה המ א. כגן:

 21  .םיריכב רכש ,עדוי אל א. מעודה:

 22  ?הז המכ תעדל רשפא ,םיריכב רכש ונל םימשור דימת א. כגן:

 23 ?םה המכו אוה המכ תלאש אל המל א. מעודה:

 24  .וישכע לאוש ינא זא ,הנשמ אל א. כגן:

 25  .םוכסה המ  עדוי אל א. מעודה:

 26 )מדברים ביחד(

 27 .וטורב 27 .רפסמה תא ךל ןתא ינא ,התוא תונמל טילחת םדוק ובראן:’ד ג”עו

 28 ?וטורב 27 א. כגן:

 29 ילרואל וארקת .דחא הפ .הדות  ?הזה יונימל דגנתמש והשימ שי  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי
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 1 .הרזחב

 2 

 3 אזה"ת אילנות לפי תוכנית –חובות והחלטה על סלילת כבישים ומדרכות אכרזת ר .4

 4 (.8-1. )כבישים מס' 0296897-308

 5 ,םירכוז םתא .םישיבכ תלילס לע הטלחהו תובוחר תזרכא ,4 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 תזרכא ,הירא ,ןונכתב םדקתהל ידכ ,יתעדל הרוחא תחא האילמ הזב ונד

 7 ?םירפסמב תובוחר

 8  ?םירפסמב תמאב תובוחרה יישארו אלש המל א. מעודה:

 9 )מדברים ביחד(

 10  .תולאש ןיאו דעב םלוכש הניבמ ינא ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ,הטלחהה אשונל דיגהל עגרל הצור ינא .הרעה ריעהלצה ור עגר ינא י. חכימי:

 12  .בוט לזמ ,ילרוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 (םייפכ תואיחמ)

 14 לכ .ךרובמ רבד הז הקוסעת רואזה לע הזרכאהש בשוי חנא הירוטסיה בגא א. סיני:

 15 הצרוד אמו הפ אלש באויל םג ,קלח חקלש ימל דובכה לכ ,רגהל דובכה

 16 תמאב הז ,ףסכ איבהל לוכיה ז יכ קודבל בגא םיכירצ ונלוכ ,הז תא ףוחדל

 17 רוזאה לש ןונכתה אשונל רוטקיורפ רבכ היהיש הירא לע ץוחלל ,ףסכ איבי

 18 הזה העניין םע ץרויש רוטקיורפ ותבטוס לנכיהל ךירצש רבד הז יכ הישעת

 19 רשפאל לכויש ףונמ היהי הזו תואיצבמ אלא באוויר דומעל לכוי אל הזו

 20 רשק םהל ןיאש תויזנטפ אלו הפ םהליע ורבידש תומולחו םירבד הברה

 21  .דובכה לכ .בושח רבד ייניעב הז זא .תילכלכ תלוכי םושל

 22 .הבר הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 

 24 . 2019ר נובמב –תב"רים  .5

 25 והשימל ,םיר"בתה תא םתלביק .השקבב הצעומה תירבזג ,ילרוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ?רובעל יפיצפס והשמ םיצור םתא ?תולאש שי

 27 ,שי םיר"בתב .ןכ כימי:י. ח

 28 .השקבב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29 ?יללכ םוטיא הז המ .יללכ םוטיא ר"בתה יבגל י. חכימי:
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 1  .תוגג םוטיא ח א. ירדן:”רו

 2 .רוביצ תודסומב תוגג לש םוטיא ק. אלון:

 3  .קר אל ,תוגג רקיעב א. רפפורט:

 4 ?יפיצפס רבכ ךל שיש וא ךרוצה יפל הז תא תבצקתמ תא י. חכימי:

 5  .ךרוצ יפל םגו יפיצפס םג ונל שי ח א. ירדן:”רו

 6 ונחנא .םוטיא לש םיפיעס תולע לש תיתנש תרגסמ זרכמ ונל שי .ריבסא ינא א. רפפורט:

 7 יבתכ םיניכמ ,בצמ רקס םישוע הפוקת תארקל וא תויעב תולועש םעפ לכ

 8 םייתשנ וא הנש לכו תדוובעה תא ר"בתה לש הזה קנבהמ םיבאושו תויומכ

 9  .םעפאף  רגמנ אשל רבד הז םוטיא יכ ותאו לידגהל ךירצ

 10 ,המכ ךלש ןויסינה יפלו י. חכימי:

 11  ?ךרעב הנשב המכ א. רפפורט:

 12 .ןכ י. חכימי:

 13  .םידלי ינג שי ,םינשיב דחוימב ,רפס יתבב .לקש ףלא 300 דע 200 ביבס א. רפפורט:

 14 .רדסב ,אל ,אל י. חכימי:

 15 .תויעב תומוקמ ינימ לכב שי ,תוינודעומב א. כגן:

 16 ,1027 ,1026 ,1025 ,1022 םיר"בת :לוקוטורפל קר זא ?תולאש דוע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 םיענ עובש ףוס .הלוענ הבישיה .הבר הדות .םירשואמ 1030-ו 1029 ,1028

 18 .םלוכל

 19 

 20 הבישיה ףוס

 21 


