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 2 פ"שת תבטב 'ה                                                                 

 3 

 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 12 הצעומה שאר ןגס -   אייל כגן

 13 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 14 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 15 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 16 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 17 חבר המועצה -   אורי פרץ

 18 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 19 חבר המועצה -   טל דנטס

 20 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 21 חבר המועצה -  כהן-ר עמרומ ד"וע

 22 חבר המועצה -  רומנצ נחמיה

 23 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 24 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 25  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 27 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 28  הצעומה תריכזמ -   ןהכ יוניל

 29 

   (02/3) 12 ן מס'המניי ןמ אלש עצהול ישיבת מופרוטוק 

פ"תש טבשב א"י, 0202.2.6 ,'הם יומ  
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 1 על סדר היום:

 2  .הצעומה שאר ןגסכ ותנוהכמ ןגכ לייא רמ תרבעה .1

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6 ןמ אלש הצעומה תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא .בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .םירבד המכב חתפא ינא .דחא אשונ םויה רדס לע ,21 'סמ המניין

 8 ,םיבשותה תבוטל םייוניש ליבוהל תישיא הריחבב יתרחבנ 13.11.2018-ב 

 9 ךותו וידחי יתישע תאזו ,תוקולחמו ישוק תותיעב םג גיהנהלו ליבוהל

 10 תבוט אוה ףתושמה הנכמה רשאכ תועיסה לכ םע םיבחר הלועפ יפותיש

 11 .םבישותה תבוטו בושיה

 12 יכרעו ידדה ןומא לע הנושארבו שארב תססובמ תופתוש יכ הנימאמ ינא 

 13 השארבש העיסל עגונה לכב ויה אלכ וררופתה ירעצל ולא .םימכסומ הביל

 14  .ןגכ לייא דמוע

 15 תלצאה תא לטבל יתטלחה יכ הצעומה תלהנהל יתעדוה עובשה תליחתב 

 16 לוטילו 12.12.2018 ךיראתב הצעומה תאילמב הרשוא רשא תויוכמסה

 17  .הז עגרמ לחה ויתויוכמס תא לייאמ

 18 ,שאר דבוכבו תעד לוקיש ךות דחא הפ הטלחה הלביק הצעומה תלהנה 

 19 .הצעומ שאר ןגסכ ותנוהכמ ןגכ לייא תא ריבעהל תירוביצ תוירחא ךותמ

 20 הז תא דיגא ינאו ןאכה ז תא תרמוא ינא ,רוכרכ-הנח סדרפ יבשות תבוט

 21 םכסהה קוריפ יכ יל רורב .ינויצילאוק םכסה לכ לעמ איה ,םוקמ לכב

 22 םינש דוע תוחונה רוזאב ראשיהל יתלוכיו תיטילופ תישיא יב עוגפל לולע

 23 םע דחי בושיה תבוטל לועפל ךישמא .תואיצמה ביוחמ רבדה ךא ,תובר

 24 והשימ םא .יירבד ןאכ דע .ןוילע ךרע בושיה תבוטב םיאורש םיפתושה

 25 .העבצהל רובענו סחייתהל הצור

 26 ,ןיבמ אל ינא 'א .ןכ י. חכימי:

 27 ברע ךכמ רתוי לבא ,ירובע בוצע ברע הז .סחייתהל הצור ךתושרב ינא א. כגן:

 28 בוט יעיבצמל חטבו חטב ,תובשותו םיבשות יפלא דוע רובע םג בוצע

 29 םילצונמ םישיגרמש ,םידגבנ םישיגרמש ,םימורמ םישיגרמש הבשומב
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 1 םעתד את עיבלהם יחרוטם ג םה ךכ יםשיגרמ םהש קר אל .קדצבו

 2 ,םיפאצובו ,תויתברחה תותשרב ,הכימתו סעכ ,ההימת לש יםנופלבט

 3 ה,צעוהמ ילתוכל ץוחמש םלעוב ,ליגרהם לבשיחות מלב אל לב כי בעו

 4 לשו רשויר סול חש ,תונימא רסוח לש יםכרעבל עפוש ימ םלוכ לש םלובע

 5 וארקתו בוט ולכתסת םא .ןולקה דומע לא דמעומ ,עקומ תוריסומ רסוח

 6  .הצעומה שאר תא םש ואצמת ,תולוקה תא ועמשתו תובוגתה תא

 7 תא תיאקירמאה המואה ילודגמ דחא ןלוקניל םהרבאל םיסחיימ 

 8 רוגי-ירפ רגה .ןמזה לכ םלוכ לע דובעל רשפא יא תיתומלאה הרימאה

 9 הכיסמה תא המצע לע תוטעל הקיספמ אל איהו הכיסמ המצע לע התטע

 10 הלפנ הכיסמהש ךכמ תעבונ איה הזה ברעב החמש יב שי םא ,תאזה

 11 הקיספמ לאש וז לש ,הקיספמש וז לש אל ,יתימאה ףוצרפה הלגתמו

 12  .םיעלקה ירוחאמ םלטצהל

 13 ,הליהקלו תורייתל ביצקתה תלדגה לע יתמחלנ תועובש השולש ינפל קר 

 14 תורמל השדח ךרדל םיאצוי ינאו רגהש יתנמאה תועובש השולש ינפל קר

 15 עיבצנש תננכתמ קר רגהש ךכ לע רבע לכמ ילא העיגהש תועומשה תשורח

 16 תונורדסמב הפ ובובתסה בגאש תועומש .ונתוא רטפל זאו ביצקתה לע

 17 .םיזהל החרטא ל רגהו םיכורא םישדוח בושיבו

 18 תוארל יתבריס בושיה תבוט לש תימיטפוא היאר ךותמ יתומימתב ינאו 

 19 תא ,קחשמה תא וקחיש היחולשו איה .תולוקל בישקהלו תוארמה תא

 20 ינממ שקיב ימא לש היילוח תטיממ .הקיטילופ ארקנש ךלכולמה קחשמה

 21 יל רמא ,יל ןימאת הבוט הצע וז .ביצקתב הכימת תעדוה חלשאש באוי

 22 ל"כנמה ינפב יתעבה תועש ךשמבש םגה ינאו המיזמל םיפתושהמ דחא

 23 יתכימתת א יתבעה ,ביצקתב םינוש םיפיעס לע יתוגייתסה תא תירבזגהו

 24 .חוכה כל םע השדחה דובע תנשל תאצל ןוצרה םשב ,תולאיולה םשב

 25 תא הנכמ אוה םהב םייוטיבה תא םכמ ךוסחא ודובכ תאפמש יבטעק רמ 

 26 זא ,ןורדסמב ונדגנ עבצא םירי אלש קדצ ןהב חיטבה םג ודצל תבשויש וז

 27 םלעו ,הלימא ל איה הלימ ובש ןניקסע יטילופ םלעוב ירה .חיטבה אוה

 28 םידבכנהם ינודאה ובש םלעו ,םירצ יםסרטניאל ש םלוע, הימר לש

 29 םיגדכ וב םיחוש הקדצוה דועמ ,בבוחו בבוי ,ןחלשוה שארב יםבשויש
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 1 ללשה תקולחל יהצנדקה תליחתמ םינייען ויליכבם יכחמ קר ולא ,םימב

 2  .הניבהג תא ליפיש ברועל הכחמש לעושה וכמ קוידב

 3 םהל חטבומכ רוביצה תבוט תרגסמב החמשב תועבצאה תא ומירי םה 

 4 הככ יכ ,רכשה תיצחמ לבקי הזו רכשה תיצחמ לבקי הז ,יטילופה ןנתאה

 5 ןתא ינא ,חקו ןת לש םיקחשמה תרגסמב הז הככ ,הנשיה הקיטילופב הז

 6  .עבצאה תא םירהל וגאדת םתא ,םתשקיבש המ תא םכל

 7 אלל הצעומה שאר לש לילחה ילילצל תודקורש טוח לע תובוב ,תוטנוירמ 

 8 ,יל םירמוא םלוכ הקיטילופב הז הככ ,ונרמא רבכ הקיטילופ .הרדש דומע

 9 רדחב ןאכ ונבשישכ ןחלושה הצקב םש תבשויש 'בגהש המ םג הז

 10 הרמא הכשלל סנכיהל הל ןתנ אל םדוקה הצעומה שארשכ הזה תובישיה

 11 םהילע יםקסעה קית תאו ךוניחה קית תא מאתנו החקלש תעב יל

 12 יתישעש ינאו הכייחו הרמא .םהיניב םתחנש תונבהה רכזמב הבייחתה

 13 .ליבוי הכול ןאל ללכ יתנבה אל דוע םינושארה יידעצ תא

 14 ,הנשיה הקיטילופב הז הככ ,ןחלושל הפ יירבח םכרובע תושדח יל שי זא 

 15 הקיטילופה ,םכרובע תושדח דוע יל שיו .תכלכולמה הקיטילופב הז הככ

 16 .םירואזוניד לש הקיטילופ תאז .םלועהמ רובעל הניד תאזה

 17 (םייפכ תואיחמ)

 18 ,ינאו לט ,ונחנא .ךשחמב תולועפ לש ,םירדח ירדח לש הקיטילופ תאז א. כגן:

 19 ,חטשהמ וחמצש םיטסיביטקא ונחנא .ינוי םגו רתחא הקיטילופ םיגציימ

 20 ,ןאכל ונחלשנ םהילעש םיכרעה תא םדקל ידכ רדגה לע וישכע םיבכשנש

 21 לש ,רוביצה ףותיש לש ,רוביצל הבשקה לש ,הרשוי לש ,עשייה לש םיכרע

 22 ןסוחה קוזיחו תוליהקה קוזיח לשו ךוניח לש ,םייח תוכיאו הביבס תוכיא

 23  .יתרבחה

 24 ךותמ ,תיתימא תימינפ הנומא ךותמ אלא גוזגיזב אל ,תובובנ םילימב אל 

 25 .תישיא אמגוד ךותמ ונידלי תא םיכנחמ ונחנא הרואלש ןפצמ םע הכילה

 26 עמשומש לוק לכ לע םיצפוקא ל ונחנא ,יתובר ,םיגזגזמ אל ונחנא

 27 דוע ששוקלו תוסנל ידכ קר ותוא עימשהש ימ תא תוצרל ידכ קובסייפב

 28 זיעהש ימב ףוזנל םירשקתמ אל םג ונחנא .2023 לש תוריחבל לוק

 29 ץחלנש חורב ףדינ הלע אל ונחנא .ולנש העדה תא תדגונש העד עימשהל
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 1 .הרדש דומע ונל שי .הרימא לכמ

 2 לש אלו ילש הדנ'גאב אל םיכלכולמ םיקחשמ ,םכרובע תושדח דוע יל שיו 

 3 תיארמו יטילופ ןורמת םתרטמ לכש םיכלכולמ םיקחשמ .סטנד לט ,ירבח

 4  .ונלש הדנ'גאב אל איה עשייה לש ןיע

 5 ונתוא ריבעהל הטילחה רוגי-ירפ רגה המל ,תמאה לע הדונ ואוב יכ 

 6 םכתא ריאשא אל ינא ,וגאדת לא ?תיתימאה הביסה המ ?ונלש הנוהכהמ

 7 .תדחופ רוגי-ירפ רגה .הבושתה תא תועדויו םיעדוי םתא םגו חתמב

 B 8 גוסמם ילהנמ .A גוסמ םילהנמב םמצע תא םיפיקמ A גוסמ םילהנמ

 9 תא םירגתאמ שממ אלש גוס ,C גוסמ םילהנמ םע דובעל םירחוב

 10 תומזי ,תיאמצע הבישח .הלאכ שי םא ,םהלש תוילוהינה תולוכיה

 11  .ונרפס תיבב היהי אל הז לבא ,ינודא החילס .תרוקיב ,תויתריצי ,תיתימא

 12 ץוצינ והשזיא הנממ יתיאר אלו רוגי-ירפ רגה תא ריכמ ינאש יצחו הנש 

 13 יתיאר ןכש המ .הפ רועפ יתוא ריתותש הרימא יתעמש אל ,תויתריצי לש

 14 ימ רובע יכ .מעניין אל הזש תושעל המ ,'א 'א גוס תיאקיטילופ יתיווחו

 15 ילב רוביצל יתימא חווידבו תיתימא תופיקשב ,תיתימא בעשייה ןימאמש

 16  .מעניין אל הז םייומס םיסרטניאו םירטליפ

 17 לכ לש תכשוממו תנווכמ הלשכהב יתלקתנ היצנדקה לש התליחתמ 

 18 לש םיתיעל ,תונמזה בוכיעב תינונטק תוקסעתה ידכ דע יתנכהש תינכות

 19 הטוב תוברעתה .ךלהמה תא יתמזי ינאש ללגב קר ,םילקש תואמ

 you name 20 ,םימכסה תרפה ,תוחטבה תרפה ,ןידב יל ולצאוהש תויוכמסב

it. 21 ןגכ לש החלצה םע ןלציל אנמחר ההוזמ תויהל היה לוכיש טקיורפ לכ 

 22  .ץרחנ ולרוג

 23 שי .תונורדסמב הפ םיבבותסמ אלש הלאל ןטק דוס אספר לכם ינא ואוב 

 24 טאל ןקורתהש הזה ייןהבנ לש תונורדסמב תמצעתמו תכלוהש הרימא

 25 הז היהי ןגכ םא .היוטנ דוע דיהו םיבוטה וידבועמ םיבוטו םיברמ טאל

 26 ןתיתא ל איה ןגכ לש טקיורפ הזש עדת רגה םא רמול הצור ,היהי אל

 27  .לעופל ותוא איצוהל

 28 טילחיש תנמ לע ןזואה תא רבסל ידכ קר גלזמה הצק לע תואמגוד תצק 

 29 לע הצעומה שאר תא התחנהש וז איה רוביצה תבוט םאה רוביצה
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 1 יחוכ לכב יתמחלנ םישדוח רפסמ ךשמב ,םירכיא קוש .ןגכ לש המיסחה

 2 דסייל ידכ תואלקחה דרשממ ₪ ףלא 628 ךסב ונלביקש הנתמהש תנמ לע

 3  .םשוית םייאנוטיס םיריחמב תויאלקח תורוחס לש קוש

 4 יתאבה ןאש תיבל יתעסנ ,לופי אל הזש ידכ תוכראה לע תוכראה יתשקיב 

 5 םע יתשגפנ ,קושה רצח יגיצנ םע יתשגפנ ,תואלקחה דרשמ יגיצנ תא

 6 תונוש תונאותמ תונאותב תורקל הזל ןתנ אל ימו .דועו דועו םיקיפמ

 7 תבוטש וז ,חתמב םכתא ריאשא אל ינא ,םעפ בוש ?קסעה תא סמסימו

 8  .היניע דגנל תדמוע רוביצה

 9 ידכ ןהו הליהקה רובע הניגה תא ןה חפטל דעונש טקיורפ ,תיתליהק הניג 

 10 ןטק טקיורפ .לקש ףלא 50 לש טקיורפ ,יתוריית חוור זכרמל ותוא ךופהל

 11 םיביצקתה ךותב ,ילש תויוכמסה ךותב אצמנשמועצה  לש לדוג ירדסב

 12  .ילש

 13 תרירג ,שכר תודעו בוכיע ?טקיורפה תא רוצעל ידכ התסינ אל איה המ 

 14 תלהנממ שקבל ,הצעומ שאר ןגס ,ינא יתצלאנ .ל"כנמב שומיש ,םיילגר

 15 אצי טקירופהש ידכ קר הנממה מזוהי תא איצותש הליהקו החוור ףגא

 16 לש הנמזהה הרשוא םרט וןרחאה ניש םויב עדויי נאש הממ תוחפל .לעופל

 17 דועש הצעומה ל"כנממ ,םיפויתאה לש יתרוסמה תיבה הז ,ו'גוגה םוקיש

 18 רוביצה תבוטש ללגב טושפ .רגה י"ע תונמזה תכרעמו ןיידע םש היה אל

 19 םע ההוזמ היהי טקיורפה ןלציל אנמחר וא היניע דגנל תדמוע הליהקהו

 20 .ןגכ

 21 ,בושיה לש תורייתה תינכות .םכתושרב םידבכ רתויה םיחתותל ךישמנ 

 22 תבוטת א האר אלש ימ .ינא הז בא תינכות ןיכהש תאזה הצעומב דיחיה

 23 ושיכלע וןכנ ?תינכותה התעל הכמ .הבשומב בוט שיא ,ויניע דגנלב ושהי

 24 ףלא 100 אל .תורייתה דרשמ ?ףסכה תא םליש ימ .לקש ףלא 20-מ תוחפ

 25 ,םילקש יפלא תורשע אל ,לפנ זרכמל םזג ץעויל הצעומה ןובשח לע לקש

 26 דוע ,יאלקחה לוציפ תינכות לע דבעש ץעויל ,העוט ינניא םא ףלא 70

 27  .לקש ףלא 20-מ תוחפ .םייתניב הזנגנש תינכות

 28 םיקסע תואמ םע בושיה תבוטל לעופל תאצל הרומאש תינכותה םאה 

 29 ?ילש תונשנו תורזוח תושקב תורמל הלהנהל הגצוה םאה ?לעופל האצי
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 1  .יתוא םתקחצה

 2 לש היניע דגנל תדמוע םיקסעה רוביצ תבוטש הז י"ע החדנ תיירותה סנכ 

 3 קוידב ,אלפ הז וארו .ביצקתה רושיאו הלהנהה ינפב הגצהל דע רגה

 4 תא הרשיי הצעומה שאר ר,שוא רבכ ביצקתהו הלעי אשונהש ונמכיסשכ

 5 יכ ?המל. המודא הפיכ ונלה שועו הילגרל רנ איה רוביצה תבוטש ךרדה

 6 רפסנו ותוא רפטנ ואוב .גןכ לש הזו חילצהל היה לוכי הז הלילחו סח

 7 םיליחתמ רבכ םתא ,חתמב םכתא ריאשנ אל ?המל .םולכ השעא ל אוהש

 8  .הבושתה תאן יבהל

 9 ,2014 זאמ ונתיא תכלוהש ונלש המזוי דוע ,תירוזא תוריית תינכות 

 10 תוירוזא תוצעומ שמח בישוהל חילצמ והשימ רוזאה תודלותב הנושארל

 11 ימ .ףתשומ ילכלכ יתוריית בחרמ תריצי םשל דחא ןחלוש ביבס תוימוקמו

 12  .תורייתה דרשמ ?ןמממ

 13 הסינכה ינפל דוע תירוזא הדובע תינכות תונבל ידכ דחי םידבועש םיגיצנ 

 14 .וזה היגוסב העירכמ אלו םיילגר הצעומה שאר תררוג םש םגש ,לוכשאל

 15 ?התכרב תא תנתונ הצעומה שאר םאה

 16 .תוקד שולש דוע ךל שי ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .עומיש לש ךילה הז ,ןמז יל שי ,תוקד רשע יל שי א. כגן:

 18 .עבש ורבע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .עומיש לש ךילה הז א. כגן:

 20  .עומיש לש ךילה אל הז ,עבש ורבע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 שאר םאה .קיפסמ יל תערפה ,יל יעירפת לא .יל יעירפת לא .יל יעירפת לא א. כגן:

 22 תירוזאה הלועפל וא הזה לוכשאל וליאכ התכרב תא תנתונ הצעומה

 23 ?רשפא ךיא ,ונ .הל השק ?הזה םיהדמה םזימל תנגרפמ איה םאה  ?תאזה

 24  .הז לע םותח הלש ןגסה

 25 הבתכהשכ ןכש המ ,םידיגו רוע םרוק האלנ יתלבה ןגכ לש טקיורפ דוע 

 26 איה הבש הנומת היהתשו התוא וטטציש תגאוד איה ןותיעל תדרוי

 27 תווצ י"ע ןגרואמש סנכל העש יצח לש רוחיאב העיגמ איהש םגה ,העיפומ

 28 יתיא ,הדש ןליא ,הלש תוגלוקהש העשב העש יצח ירחא תאצוי .הדובעה

 29 תא םידבכמו םייתעש ךשבמ םיבשוי ,שמד ןרומ ,אשד ויז ,גרבסיו
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 1ם הש םיבושיה לש רוביצה תבוט תא יםאור הם ,בוט .הכאלמב יםקסועה

 2 .םימויאמ םישיגרא מל םה תמאה לע הדונ ואובו םשארב םידמוע

 3 םהבש םיכרעה לע םחליהלו םוקל רמוא הז קורי תויהל .הביבסה תוכיא 

 4 םי לע ונמחלנ םיבוטו םיבר דועו ינאו לט .ליבוהלו םוקל ,ןימאמ התא

 5 חותיפל הרבחהו הצועמה שאר לש לודגה רוטנמה ,עלס ןומרכ לומ ישפוח

 6  .םיה תא ,םישבותה ,מאתנו העיקפהש הירסיק

 7 ךרדה תא ונישע ל"ז יקניפ תלבוהב יצחו הנש .תוכזב ונל עיגמ הזש ונמאה 

 8 ריחמ תא תורוגא תורשעב ונמליש ,הפיחבו םילשוריב טפשמה יתבל

 9 הז ונרועב .וניתויוכזב םעיגופכ וניניעב וספתנש ימל חונמ ונתנ אלו הינחה

 10 .זהג תודסאד גנ קבאמל סייגתהל יעבט ךא היה

 11 ,ןושארה עגרהמ ?זגה תודסא דגנ הריתעל הפרטצה הצעומה שאר יתמ 

 12 ונל ארוקש יתמסרפש בתכמ תובקעב ץחל לעפוהש ירחא ?יתובר

 13 חטב ,לק הז טסילופופ תויהל .דלב םיעדוי םתא הבושתה תא .ףרטצהל

 14 .הריתעה תא ןמממ אשד ויזשכ חטבו

 15 ילש העצהב םישדוח רבכ הנד אל איה המל הצעומה שאר תא ולאשת 

 16 יושירה יכילה תרגסמב הקורי הינב לש ןקת ות עובקלו הכיפהמ תושעל

 17 תויהל הרואמ אתזה הכיפהמה ןלציל אנמחר יכ .ולאשת .היוור הינבו

 18 ,רוביצה תבוטל טלחהב איהשת אזה הכיפהמה ,ןגכ לש ומש לע המושר

 19 הקוחרה ןפימש הביסה וז .םלילזזמ לאו נחנאש םניימקמ רתוי תצק

 20  ,השקב העיגה

 21  .לייא ,ביחרת תורייתה לע י. קעטבי:

 22  ,השקב העיגה א. כגן:

 23 ,םירופיס רפסמ הפ התאש ביחרת תורייתה לע י. קעטבי:

 24 .יל עירפמ התא א. כגן:

 25  .ול עירפמ התא קהל:

 26  .אצי הצוחה םכמ רבדיש ימ י. קעטבי:

 27 .יל עירפמ התא א. כגן:

 28 .עירפמ התא קהל:

 29 .הצוחה אצי רבדי והשימ םא י. קעטבי:
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 1 .עירפמ התא ,באוי א. כגן:

 2 תא רפסמ התא ימל .תאבה ביצקת הזיא ,תורייתה לע רבדת ,אל ,אל ,אל י. קעטבי:

 3  ?הז

 4 .יל עירפמ התא ,באוי א. כגן:

 5  .תורייתה דרשממ ךתוא וקרז ךיא עדוי ינא י. קעטבי:

 6  .יל עירפמ התא א. כגן:

 7  ,הפ תמאה תא רמאת תוחפל זא י. קעטבי:

 8 .תמאה לכ תא רמוא ינא א. כגן:

 9 .םמש ךתוא וקליסו תינכות םע תאב .תמאה תא םיעדויש הלאל י. קעטבי:

 10  .יל עירפמ התא א. כגן:

 11  ?תורייתה דרשמב רשה םע השיגפ ךל רדיס ימ י. קעטבי:

 12 .התא אל .התא אל א. כגן:

 13  .יטסילופופ .הקיטילופ רבדל אל זא י. קעטבי:

 14  ?ןאכ הצעומה רוביג ההדובה ר"ד ,החילס :להק

 15 .הצוחה אצי רבדי םכמש ימ י. קעטבי:

 16  .רבדל ונל ןת זא א. כגן:

 17 .החטבאה תא השקבב ןימזת י. קעטבי:

 18 .רבע ךלש ןמזה ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 תוכז תא לבקמ ינא .הפ תויהל םינש הברה דוע יל שיו רבע אל ילש ןמזה א. כגן:

 20  .לטמ רובידה

 21 .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ,השקב העיגה הקוחרה ןפיבש הביסה וז א. כגן:

 23 .ונ .עומשל ונת ,טקש קהל:

 24 .םירופיס רפסמ אוה י. קעטבי:

 25  ,הקוחרה ןפימש הביסה וז א. כגן:

 26 .תורייתהמ ותוא וקרז י. קעטבי:

 27  ,באוי ,עירפת לא א. כגן:

 28 ?מעניין הז ימ תא א. מעודה:

 29 .תמאה םע דדומתת א. כגן:
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 1 .תמאה תא רפס ?אל וא תורייתהמ ךתוא וקרז י. קעטבי:

 2  .תמאה םע דדומתת ,באוי א. כגן:

 3  .תמאה תא רמאת .יטסילופופ הפ רבדת לא זא ?םש תושיגפ ךל רדיס ימ י. קעטבי:

 4 .הבוט יל השע ,באוי ,באוי א. כגן:

 5 .תישע המ תמאה תא רמאת י. קעטבי:

 6 ,אל ינא ךדובכ תאפמ א. כגן:

 7 .יפוי ךל היה ביצקת י. קעטבי:

 8 .באוי קיפסמ ,יד א. מעודה:

 9  ,ריכזמ ינא ,אשונה תא ריסהל השקב העיגה הקוחרה ןפימש הביסה וז א. כגן:

 10 .תמאה תא דיגת י. קעטבי:

 11 ודות .הביבסה תוכיאל הדעוה לש המוי רדסמ הקוריה הינבה אשונ לש ן:א. כג

 12 וקספוי יתמ הארנו היחנ ואוב ?םיסוסירו .חתמב םכתא יתראשה אלש

 13 העדוה לש םילוקוטורפב בטיה וקדבת ?ורמאת םינימקהו .םיסוסירה

 14 הלא י"ע אל ?זמר .ימ י"עו הנושארל הלע אשונה יתמ הביבסה תוכיאל

 15 .חכוותלה השק תודבוע םע .ךכל םיארחאה םהש תוצוח שארב םיחרוצש

 16  .6.10-המ הבישיה לש לוקוטורפה תא השקבב וקדבת

 17 הזה רופיסה יכ םכיתומוקמב חוורתהל ןכלו םכל עיצמ ינא ןאכ .ךוניח 

 18 ישנא רפסמ םע דחי למעי נא תועובש רפסמ הזמ .םלוכבש בוטה ילוא אוה

 19 ילאוד ןוכית תמקהל הדובעה דרשמל ארוק לוק תשגה לע בושיהמ ךוניח

 20 ןהו עוצקמ תודועת ןה לבקל ב"י דע 'ט תותכי ידימלת ולכוי ובש בושיב

 21 דרשמב תמדוקמש תינכפהמ המרופר תרגסמב תאזו תורגב תודועת

 22  .םינורחאה םישדוחה 14-ב הדובעה

 23 םימזיה ןיבל תויכוניח תותשר ןיב םיכודיש רצייל יתינפ תאזה תרגסמב 

 24 לש יזיפה הנבמה תמקהל המזויה תא םדקל ןתינ םהבש תומוקמ ןיבל

 25 חמוצ ןוכית אוהש ,יל עירפמ התא ,באוי ,חמוצ ןוכית אוהש רפסה תיב

 26 המזויה יכ שיגדהל ךירצ .רבד לש ופוסב םידימלת 160 ליכהל רומאש

 27 .בושיה ידימלת תא תרשל הדעונ

 28  .החילס .זכרתהל ול םיעירפמ םתא קהל:

 29  .בעניין say ללכב שי תושרלש ילבמ רוזאב א. כגן:
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 1  .םירבד המכ דועל םכל םיעירפמ הארנכ ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 תא המירה למע תשר יתחמשל .תושרה לש םינבמב רבודמ אל שארמ ןכש א. כגן:

 3 לש תיכוניחה הדנ'גאהמ קלחכ רפס תיב לש ןויערה לע הקלדנ ,הפפכה

 4 5 לש ביצקתב הדובעה דרשמ םע ףותישב המוד רפס תיב המיקה ,תשרה

 5 םתוא ץפשל ,םינבמ םש שי יכ םהושל סנכיהל התצר איה ,לקש מיליון

 6 םידימלתלו הזה בושיל הנתמ .הרכשהבו ץופישב ₪ יפלא תואמ עיקשהלו

 7 .ולש

 8 אל הזה טקיורפהש יל הרמאש הצעומה שאר לש הפצק אצי המ לעו 

 9 שאר התוא .ופוסב קר אלא ךילהתב התוא יתעדיי אלש הז לע ?היהי

 10 ךכ לע תמערתמ וניארה רבכש יפכ לעשו דעצ לכ לע יתוא המסחש הצעומ

 11 תיקזוקה שממ .הלשבה ףס לע אוהשכ ךילהתה לש ופוסב תפתושמ איהש

 12 .תלזגנה

 13 לע םימלשמש םירוההו וידימלת תבוט אל ,הלילחו סח בושיה תבוט אל 

 14 הדימב הזה הרקמב ירעצל .טידרקה אלא תויביטנרטלא תורגסמ

 15 סופמקב ,הביבח תעבגב הארנה לככ םוקי ןוכיתה ,ךרדל אצת המרופרהו

 16 היהי אוה .דעוו החותפ הטיסרבינוא ,ימואלניב רפס תיב ליכמ רבכש

 17 .ולנצא ןאכ תויהלה יה לוכי אוה לבא בושיה ידימלתל ןבומכ חותפ

 18 לכל ונינמש תוביסהמ קוידב ,ולאשת היצילאוקב וליאכ ונראשנ המל זא 

 19 ונומכש םישפט ונמאה יכ ,רוביצה תבוט תא וניאר יכ ,הזה ברעה ךרוא

 20 םע ילש הנורחאה הדובעה תשיגפ .םייניש ונקרח ,ונלבס ,תושעל ונאב יכו

 21 םכתא עיתפא אל ,ומצעלשכ הפי ךיראת ,19.9.19-ב הייתה הצעומה שאר

 22 .לעופה לא אצי תאזה השיגפהמ רבד םושש רמוא םא

 23 םירחובה יפלא תא וננייעמ שארבו וניניע דגנל ונמש הכול תורמל ןיידעו 

 24 בוטש תורחובו םירחוב יפלא בגא .תונשל ידכ ונתוא וחלשש ונלש

 25 ימל רורב היהישו .ינשה בוביסב רגהל עיבצהל םהמ ונשקיבש הבשומב

 26 ירה ונלוכ תשרה תא הרבשש תמסרופמה הנומתה תא ,ול רורב אלש

 27 חטב ,הדועמ ירחוב אל ,ןוטלשל רגה תא ולעה יבטעק ירחוב אל ,םירכוז

 28 .ןוטלשל רגה תא ונילעה ונחנא .ס"ש ירחוב אלש חטבו

 29 (םייפכ תואיחמ)
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 1 .ןוטלשל רגה תא התלעה הבשומב בוט תעיס א. כגן:

 2 .ןוטלשל עיגהל הל תערפה התא י. קעטבי:

 3 ,םיכמוס אל םהש ונל ורמאש םיבוטו םיבר ויה א. כגן:

 4 .ןוטלשל עיגהל הל תערפה התא י. קעטבי:

 5 ,םהל ונרמאו .םינכומ אלו םיצור אל םהש א. כגן:

 6 .בוזע א. מעודה:

 7  .תמאה תא דיגת ,אל י. קעטבי:

 8 ,הלימ ונתנ .התיא תכלל ונרחבש תופתושה תאז א. כגן:

 9 .תמאה תא דיגת  י. קעטבי:

 10 ,ונדמעו ונבייחתה א. כגן:

 11 .הצעומה שאר תויהל הל יתעייס ינא י. קעטבי:

 12  .החידב שממ התא .החידב התא ,בישקת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ?הפ םישוע ונחנא המ ,יד הלאוו בי:טעק י.

 14 ?רבדמ התא המ לע ,ינש בוביסל יתעגה ךללגב ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 )מדברים ביחד(

 16 אל ,םימורמ םיעיבצמ הבשומב בוט יעיבצמ םניחל אל .בגב ןיכס ונלביק א. כגן:

 17 םעפ אל ירואל יתינפו באויל יתינפ ,רשגל תונויסינ ונישע אלש אלו .םניחל

 18 לע יתערתה .הלועפ ףתשל ןוצר ךותמ תושיגפ םייקל םיימעפ אלו

 19 ונגהנ ונחנא ,ונינפב הרוגס הרתונ הכשלה תלד .םכתא םעפ לכו שחרתמה

 20 דחא םדא יפלכ תוירחאב תגהנ תאו םיבשותה רוביצ יפלכ תוירחאב

 21  .דבלב

 22 תינקחש .ופאש ךל עיגמ ,ולכתסת ,עבוכה תא דירומ ינאו ,רגה ,קפס ןיא 

 23 ,תונומת רמול אלש ,ןיע תיארמל תחא הנומת רוביצה יפלכ ,תמלפודמ

 24 םיכשחמב תולהנתה ,הלועפ ףותיש רדעיה לש המוגע הנומת םינפבו

 25 .הבוט הקלח לכ תמרחהו רודימ ,תופיקש לכ תרסח

 26 ,תופיקש ונשקיב ,yes man תויהל ונבייחתה אל םלועמ ,ןתינ אל ונחנא 

 27 תאז תמועל תא .רואנו יטרקומד לוהינ ונשקיב ,םירפסמ איבהל ונשקיב

 28 תויבשיב םהב ןודנ דועש םיקפקופמ םייונימ ,תיביצקת תורקפהב תרחב

 29 רידאהל ודעונש םילקש יפלא תואמ לש תויביצקת תואצוהבו תובורקה
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 1  .דבלב ךתוא

 2 לע רתוול ונמכסה אל יכ וילאמ ןבומה תא םידקהל עדונ ךלש ךלהמה 

 3 אל הרוצב םיכשחמב תושעל תרחב תודרפיהה תא םג .ונלש תונורקעה

 4 הילע םיעדוי רבכ םויה .ךכרד תאז יכ תונמקנו הלפשה התרטמש תדבוכמ

 5  .עדי אלש דחא היהי אל היצנדקה ףוס דעו םיפלאו תואמ

 6 םירבחה חטב הזו ,רמא דימתש ל"ז ילש אבא תא טטצמ ינא הזה בעניין 

 7 ףדורה" תורוקמה הפיאמ ,זה מגיע הפיאמ תעדל ולכוי הפיכה ישבוח הפ

 8  ."ונממ חרוב דובכה ,דובכה רחא

 9 אל ,ברעה קספית אל איהו לומתא ונלחתה אל ,הדובע הברה דוע ונל שי 

 10 תוברתה ימוחתב םינש ךרואל ןאכ ונלעפ ,םיעדוי ונחנאש המ תא ונחכש

 11 .תימוקמה הלכלכהו םינטקה םיקסעהו הביבסה תוכיאו הליהקהו

 12 העשייה תמוחב הנבל דוע ,ךבדנ דוע קר הייתה הצעומל הסינכה ונליבשב

 13  .תושעלו ךישמהל תנמ לע

 14 ריכמ ינא ,הזה בושיה רובע יבבל לכבו ידואמ לכב יתלעפ םישדוח 13 

 15 יתיא וכלהש הצעומה תודבועו ידבועמ תובוטו םיברל הכרעה אלמו הדות

 16 ןקלחו םקלח ,וננכתש הממ הרצק וז םא םג ,תאזה ךרדה תרבכ תא

 17 העשייה תוודח יכ ורתיו אל תאז תורמלו ןגכ םע םיהוזמ תויהלב ונכתסה

 18 .םהיניע דגנל הדמע ונלש תפתושמה

 19 ,תורבחו םירבח םכל ארקא ינאש םכל עיגמ אלש תורמל ,תורבחו םירבח 

 20 םלש ינא ,ןנוגתהל המו ימ ינפב יל ןיא ,הדירפ םואנ אלו הנגה בתכ אל הז

 21 ,ומלשוי םא קפסו ומלשוה אל תומישמהמ תובר םא םג ,יתישעש המ םע

 22 עווגי אלש מקווה דואמ ינאש יתרמא םישדוח 13 ינפל ןאכל יתסנכנשכ

 23 יתדמעש מקווה דואמ ינא .ךלוה ינא ןאלו יתאב הפיאמ חכשא אלו יבבל

 24 .הדות .תאזה המישמב

 25 (םייפכ תואיחמ)

 26 דחיו ,וישכע לטמיון דרת הדובע הברהש הדבועה הז קומע בצע יב שי םא א. כגן:

 27 ביבס םיבשוי ונחנאש ןמז לכ לכונש המ תא השענ הכול תורמל תאז םע

 28 השענ ,הודח ךותמ אלא תונקייצ ךותמ אלו תורירמ ךותמ אל ,ןחלושה

 29 רמאש ומכ יכ םיעדויו נחנאש ומכ ,םויה דע ונישעש ומכ תרחא הז תא
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 1 ,חוכ לש םיגוסני ש םנשי ,הז תא הטטיצש יתב לאונמעל הדותו ,ידנג

 2 הבהא לע ססובמה חוכ .הבהא לש תווחמ י"ע ינשהו דחפ י"ע גשומ דחאה

 3  .דחפ י"ע גשומה הזמ םינומ ףלא עובק אוה

 4 םיעדוי םכקלחו וישכע עיבצהל םיכלוהש םתא ,הבהאב דימת רחבנ ונחנא 

 5 .הבר הדות .דחפב תויחל וכישמת םתא ,םכשפנב רקש םישוע םתאש

 6 (םייפכ תואיחמ)

 7 ינא הזבו תוקד 20 דוע םכל שי ,תוקד 20 רביד לייאש תויה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .ןוידה תא תרגוס

 9 שאר םע םדא ןב קר תעדוי תא .תורודצורפה םע אקווד ליחתא ינא .יקוא י. חכימי:

 10 .תאזכ תרדהנ היסולכואל ,ושל היסולכואל םינרדס הפל איבמ ילנימירק

 11 ,הנשמ אל הז ,יפלקב עיבצהש הזמ רתויש ,ילנימירק שאר םע םדא ןב קר

 12 איהבל םיכירצש תאזה הדבועה םצע ,עיבצה ימ עדוי אל דחא ףא

 13 ,יל וחלסתו ,תוכמסם ג םהל ןיאשכ ןוחטב ישנא תרדהנ תאזכ היסולכואל

 14 יתוא ןקתיו .תאזה הבישיבה פ ירוביצה רדסב טולשל תוכמס םהל ןיא

 15 .העוט ניאם א יטשפהמ ץעויה

 16  .העוט התא ובראן:’ד ג”עו

 17 .ןקתת לא א. מעודה:

 18 .שי רדס תושעל ובראן:’ד ג”עו

 19 הלהנהבש ךל רמוא ינא ,ידידי ךל .הפרוצדורה תאז לבא ,העוט אל ינא י. חכימי:

 20 תינרקשו תעשופ תאזכ תולהנתהב יכ ,היציזופואה הז רתוי בושחה תאזה

 21 התאו .רוביצל בושח רתוי אוה ותוא יתלחתהש ומכ ונלש דיקפתה

 22 .חכווית

 23 .ןמא הללאי קהל:

 24 רוביצה תבוט המ תעדל הצור ינא .רוביצה תבוט תרמא תא .העניין םצעל י. חכימי:

 25  ?ןגכ תא רטפלב

 26 (םייפכ תואיחמ)

 27 ומכ ףסכ הברה ךכ לכ םיכסוח זאו תאזה הרשמה לע םירתוומ םאה י. חכימי:

 28 תא םירזפמו םיכלוה וא ?תאזה היצנדקה לש הנושארה הבישיב יתרמאש

 29 תבוט המ תיבבו הפש הזה דבכנה רוביצה לכל יריבסת זא ?הזה ללשה
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 1  ?ןגכ תא רטפל רוביצה

 2 ?השקבב סחייתהל הצורש והשימ דוע שי  יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 3 .םירבח ,םדא ןיידע ונחנא .הצעומה ירבח ,יירבחל הנופ ינא .הצור ינא .ןכ ט. דנטס:

 4  .םירבח ןיידע לבא תושק םילימב אטבתה לייא

 5  .הזב דומענ ,ארונ אל .דואמ תושק םילימ א. סיני:

 6 אוה .תמאה תא עדוי אוהו ףתכ ול ונתנש םירבחל .ףתכ ול ונתנש םירבחל י. קעטבי:

 7 .ביבסמ ,הפ אל ,תמאה תא םכל דיגי אוה ,ותוא ולאשת .תמאה תא עדוי

 8  .ףתכ לביק אוהש עדוי אוה

 9  .ףתכ ול תתנ ןורדסמבש רמא אוה קהל:

 10 .להקהמ תורעה ילב ,םירבח .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .רדסב לבא .ףיכ םויב אל ,הקנולאל תחתמ הז ףתכ ,באוי ט. דנטס:

 12 ,בישקת ,בישקת י. קעטבי:

 13 ,דובכ ףיסומ אל הז .הככ םירבדמ אל ,לט א. סיני:

 14 ,עגר בישקת י. קעטבי:

 15 ,דיגהל המ הברה שי יל א. סיני:

 16 ,הפ קורזל אובל קעטבי: י.

 17 )מדברים ביחד(

 18 ,הרקש המ לכ ,סטנד י. קעטבי:

 19  ,םרוז הז דוע לכ בוט הזש הז תא ריכמ ינא א. סיני:

 20  .םשא לייא הרקש המ לכ קעטבי: י.

 21 אל הז .תוטנוירמ םלוכ ,םיעשופ םלוכ ,םיער םלוכ זא בוט אל הזש א. סיני:

 22  .לבוקמ

 23 ,ישילש םויב .יניס עגר י. קעטבי:

 24  .דובכ ףיסומ אל הז א. סיני:

 25 ,ןורחאה ישילש םויב י. קעטבי:

 26 אל םא הרשמ עברב דבוע ,תובדנתהב והשמו הנש הפ ינא ,וננמז לע ונחנא א. סיני:

 27  .םינקדצ םלוכש הז לע רסומ יל ףיטהל אובי אלש ,רתוי

 28 ,עצמאב אוה לבא קהל:

 29 .וניבי םישנאש הפ הצור ינא ,החילס ,אל א. סיני:
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 1 התא עירפת התא .השקבב .ןוידהמ קלח אל התא ,ינודא החילס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 .אצת

 3ת א רשייל השיגפ הייתה אקווד ןורחאה יעיבר םויב וא ישילש םויב י. קעטבי:

 4י נא רמוא אוהש וליאכ ,עדוי התא ,קעזו ללותשהו ץפק אייל .םירודהה

 5  .לביק אוה הצר אוהש המ לכ .םולכ אל לע ללכב הפ תוילא רוצה לה

 6 ,באוי ט. דנטס:

 7  .לביק אוה הצר אוהש ביצקת לכ י. קעטבי:

 8 ,אל ,אל ט. דנטס:

 9 .לביק י. קעטבי:

 10  .דיגי אל אוה הז תא ,אל  ה:ועציגור, ראש המ-ה. פרי

 11 לילכהל אל תוחפל ?ול ונתנ אלש דיגהל אובל לבא ,דיגי אל אוה הז תא י. קעטבי:

 12  .םלוכ תא

 13 ,הרקמ לכב ט. דנטס:

 14  .ירבח אל הז ,עגופ הזו י. קעטבי:

 15 (קחוצ להק)

 16 תלביקשו תושיגפה תא לבא ,קחוצ התא וישכע ,הנה .קחוצ התא וישכע י. קעטבי:

 17  .ריכזמ אל התא הז תא עויס

 18 .הצעומה שאר דובכ םע שגפיהל הסינ לייא ןמז המכ עדוי התא ,באוי ט. דנטס:

 19 ,ול תרזע התא ,הל תרזע התאו

 20 ,ךל רמוא ינא הנורחא השיגפ ,עמשת י. קעטבי:

 21 ,רורב ףוסב ,רדסב ט. דנטס:

 22 .הז תא לבוס היה אל שיא גהנתה אוהש ךיא י. קעטבי:

 23 ילש תלדה .הרוגס תלד ול שיש והשימ דוע הפ שי םא לאשת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 .םלוכל החותפ

 25 .תמאה תא דיגהל ךירצ י. קעטבי:

 26 וישכע דע ,הלהנה ירבח ,םידבכנה הצעומה ירבח ,םירבח הרקמ לכב ט. דנטס:

 27 םתיכיחש הלא ונחנא ,תושקה תולאשה תא ולאשיש לטלו לייאל םתיכיח

 28 וסנכיש ,ולאשיש ואוביש ,םתוא ודמליש ,םינותנב ורבניש ,ולאשיש םהל

 29  .םייברגל תחתמ



  04-8666313ת איגמי,  ברח                                                  (3/20) 21 ין מס'ניהמ מןשלא עצה ישיבת מו

  6.2.2020 םוימ                                                                                                                                           

17 

 1 ונדיקפת .ואלשת ,ודמלת ,םירמוהח תא ודמלת ,םתא הז וישכעמ ,ה'רבח 

 2 שיו ךרד ול שיו דובכו ל שי ,רחבנ הצעומ שאר ,רגתאל םג הצעומ ירבחכ

 3 ,הצעומה שאר תא רגתאלם יכירצ הצעוהמ ירבח לבא ,ותוא ףיקמש ימ ול

 4 תא לואשל םג רתומ .ןכ תויהל ךירצ הז הצור הצעומה שארש רבד לכ אל

 5 .שורדל לבא הבוט חורב ףוקתלא לא ףוקתל אל םגו תושק יכה תולאהש

 6 םתא וישכע לבא ,הז תא םתישעו הז תא תושעלם יעדוי טלחהב םכקלח

 7 .רתויה ז תא תושעל םיכירצ

 8ני מניח א ,קובסייפב יתבתכש המ תא םג וארת םא ינא לבא ,הצור ינאו 

 9  .הז תא ארק םכקלשח

 10 .תוקד עשת  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 11 .ןמז ןומה הז תוקד עשת ט. דנטס:

 12 .ןדע ןג הז תוקד עשת קהל:

 13 ינא .ןיבמ תמאב ינא ,הצעומה שאר תא ןיבמ ינא ,םכתא עיתפא ינא ןכו ט. דנטס:

 14 םירבח ינש םיאב .ןיבמ לבא ,היוגש הלש תולכתסההש בשוח

 15 ןכ םירמוא אל, םינבצעמ יד תמאב םהו היציזופואהמ אלו היצילאוקהמ

 16 תכרעהמ תא יםרגתאמ עובק סיסב לעם ה ,תאז קר אל .רבד לכל

 17 יםשוע ,םירמוחה תא םידמול עובק סיסב לע םה .תושק תלואש ,תלואשב

 18 םיחלוש םה ,דיתע ,הווה ,רבעה ישנאמ ןתינש ימ םע םיצעייתמ ,ריקחת

 19 .םיקעוצ םג תעל תעמ וליפאו יםרבדמ םג םה .םיאירתמ םה ,םיבתכמ

 20  .תויעב לע םירוקרז םיריאמ ,םיריאמ םה ,םיריהזמ םה

 21 םיכמוס אל ,דובעל ואב םה יכ םירגתאמ אל םהש הבישי טעמכ ןיא ,ןכ 

 22 ינא ,ןכ .ונקדב ,ונילע וכמסת םהל םירמואשכ וליפא ,תיטמוטוא הרוצב

 23 םע םהמ חדא חדוימבו ה'רבח ינש םיאב .הצעומה שאר תא ןיבהל לוכי

 24  ,ותוא םיכירעמ םוקמ לכבו רזומ עבוכ

 25 .רזומ אל אוה .רגה ,אקווד הפי עבוכה י. קעטבי:

 26 ,סנכיהל חילצמ ט. דנטס:

 27 ?ףנחתהל תלחתה קהל:

 28 .עבוכ ול תינק התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 29  .הז תא דיגת ,הדות ,עבוכ וליפא ךל יתינק י. קעטבי:
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 1 ?תאזה תונצילה הז המ קהל:

 2 אל ,םישנאה לש תובבלל סנכיהל חילצמ ,חילצמ אוהו ותוא םיכירעמ ט. דנטס:

 3 ןורחא לש תומשה תא רכוז .קנע בושי תאז לכב ,םיסופספ םג שיו םלוכ

 4 ,םעה דחאכ בבותסמ ,םירחוסה ןורחא לש תומשה תא רכוז ,םיקנמה

 5 ,הצעומה שאר םע רשקמ ,הצעומ ימרוג םע רשקמ ,םישנאל רזוע ,רבדמ

 6 .רתויה ברהו ול ורשפאש לככ רזוע ,ץוח ימרוג םע רשקמ

 7 ,החיש שיא ,ולש תיבויחה היגרנאה םע הצעומה בבניין בבותסה אוה 

 8 בושיה ןעמל םיבוט רתוי תויהל םהל רזוע ,םידבוע ןווכמ ,םידבועל ץעיימ

 9  .תכרעמה לע הרימש ךות הזו

 10 ,דובעל ואבש ה'רבח ינש םיאב ,הצעומה שאר תא ןיבהל לוכי ינא ,ןכ 

 11 ואיבהו עגמל ורתחן ושארה עגרהמ .רזומ עבוכ םע םהמ דחא דחוימב

 12 םקלח לעש םיטקיורפ תורשעב וכישמה ,תומילא אלל ריע תא בושיל

 13 יםפסכ ,םירכיא קושל םיפסכ ,טריפ תצק לייא ,ךשמהב ביחרנו ךישמנ

 14 דוחיא ,בושבי תוריית חותיפל ביצקת ,םיבדנתמ ,םיריעצ םחתמ תמקהל

 15 םילנפ ,ןוכית רפס תיב ,תירוזא תוריית תינכותל רוזאה יישובי ןיב רידנ יד

 16 ליתחה הכול לא תיבתכ םיירגסובו ,תיטגרנא תולעייתה ,םייראלוס

 17 ה.ז תא םדקל ןוייסנם עום וחב ץמאו טלהחבל בא, אשלת מאב ,ונלצא

 18 קוזיח ,םיימוקמים קסם עע להועפ יפותשי ,ורביהצ בתוטלט לקמ תחיתפ

 19 דוע דיהו םיעיפשמו םינוש ,םינטק םיטקיורפ תורשע .והישם ילביטספ

 20 .יהוטנט לבהח ,היוטנ

 21 םיבהלתמ םג םהו תונויער דוע שי הלאה םירזומל דימת הקרזמ ומכ 

 22 ןיבהל לו, אני יכןכ .םירזומ שממ .םתוא םימדקמו םמצע לש תונויערהמ

 23 הינבו ןונכתל בוועדה הלאה ה'רבחאים שני הב ,הצעומה שאר תא

 24 וחיטבהש המ לע םידמועש םינבצעמ שממ ,םלוכ תא םיעגשמ ,םיעגשמו

 25 ?ינויגה הז ךיא .םהלש םירחובל תוריחבב

 26 םג םהו .םירזומ שממ ,םינענ אל םהו םניינע תא םישקבמ םימזיו םינלבק 

 27 להקלמוציאים  ,קובסייפל םיאיצומ ,תיבה ךותב םירבדה תא םירמוש אל

 28 ינא ,ןכ .הרקי הזש רוסא טושפ .תורודל היכב הז דספהש םיניבמ ,בחרה

 29 םהל תפכא שממו םיליעפ תואמ םיאב ,הצעומה שאר תא ןיבהל לוכי
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 1 םיקלח ,םיינפוא יליבש דעב קלח ,םיסוסיר דגנ םיליעפ םקלח ,בושיהמ

 2 הבישח ןעמל רגדהל ע םיבכשנ םיקלח ,םיעוריאו םילביטספ םימזוי םהמ

 3 קישה תא םילעיפמ םקלח ה,בשומה לע הרימש לע הבישח ,רומיש לע

 4 םיטלקמם יחתופ םקלח .תוקורי תודנ'גא םימדקמ םקלח ,קוש

 5   .הצעומ תובישיל יםעיגמ םקלח ,םהב םיבדנתמו

 6 םתא םג םא וטילחתש הלא םתא .הצעומה שאר תא ןיבהל לוכי ינא ,ןכ 

 7  .הבר הדות .בושיל בוטש המ םיניבמ

 8 (םייפכ תואיחמ)

 9 .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 ?תונעל הצור אל תא י. חכימי:

 11 תוכז לע תרמוש ינא םכדובכ תאפמ .דעיבא השקבב .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 הטלחההו רבודמ המב םיעדוי הלהנהה ירבח לכ לבא ,הז בלשב הקיתשה

 13  .שאר דבוכב הלבקתה תאזה

 14  .הלהנהה תבוט אל ,רוביצה תבוט תרמא תא י. חכימי:

 15  .השקבב דעיבא .רבד לכל ןמז אובי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 להקל ןושאר רבד דיגהל .בר בשקב יתעמש .םירבד המכ דיגהל חמשא ינא א. סיני:

 17 ינאו הז תא ןיבהל יםכירצ ןחלושה לש םידדצה לכמ ונלוכו ,הפ שיש

 18 ןיבמ ילומ בשוי עגרכש ימ םגש ,ץוחל הפהמ הז תא רמוא אל ינא ,חוטב

 19  .תוניצרב הז תא רמוא ינא .הז תא

 20 .טושפ אל רבד הז ,בכרומ רבד הז הזה רבדה ,ול גואדלו להנל בושי ונל שי 

 21 אירב הז ,חכוותהל רתומ ,הזה בעניין עגונש ימ יפתכ לע לטומש הברה שי

 22 םיחכוותמ ונחנא והשמו הנשב הפ יתיווח ינאש הממ ינא .חכוותהל

 23 ליבוהל ידכ דחא חוככ דחיב תאצל ךירצ ףוסב לבא ,הברה םישד ,הברה

 24 .הזה בושיה תא

 25 הז םא לבא ,אירב הז ,רשפא תוקיטילופ םישוע םלוכו תוקיטילופ תושעל 

 26 ימ לכל ,ךירצש ומכ זוזי אל בושיהש םוי לש ופוסב עינמש המ הזו רקיעה

 27 ףוסב ךירצ .חילצהל ,םדקתהל ןוצר שי ,וגא שי ןחלושה ביבס הפ בשויש

 28 וישכע .חילצי הזה בושיהש ידכ הנוכנה הדיבמ םישל הזה רבדה תא םג

 29  ,דיגהל םג הצור ינא ,רוכזנש בושח יכ הז תא רמוא ינא
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 1 (םייניב תואירק)

 2 הכרעה שיש דיגהל הצור םג ינא .בלהמ הז תא רמוא ינא ?לזלזל המל ,אל א. סיני:

 3 לייא תא לבא םינש ריכמ ינא לט תא ,הפטה רסומהמ הנושב ינא ,לייאל

 4 לכ יפלכ להנתמא הוש ךיאמ הנושב ינא .ותוא ךירעמ ינא ,הפ ותוא יתיווח

 5 אוה ,תובדנתהב תדבוע דיגהל ךירצ הלוכש הפ תבשויש היצילאוקה

 6  .תואירבל ,רכש לביקש דיחיה

 7 )מדברים ביחד(

 8 אל הפ דיגי אל דחא ףא .יחהלס .רבדל יל ונת ,םכתא יתעמש ינא א. סיני:

 9 ימ לכ ןימזמ ינא .הרטשמל ךלת םיעשפ שי םא .םיעשפ אלו תוטנוירמ

 10 ןתוא לוקשל םיכירצ םילימ ,םילימ שי .הרטשמל ךליש עשפ הארש

 11  .תרויהזב

 12 ביחד(ים )מדבר

 13 תא דיגהל יל רתומ בד אותך.א מכלש םושיא בתכ ךממ יתעמש ינא ,רדסב א. סיני:

 14  אותי. תדביכ אל התתך, אוא דבכמ ינא .יתעד

 15 )מדברים ביחד(

 16 .קדוצ התא ,רכש לבקמ הדועמ א. סיני:

 17 לאו ךל עירפה אל דחא ףא .דעיבא לש וירבדל וסנכת לא ,החילס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .ול עירפת

 19 )מדברים ביחד(

 20 םים יוצאתא תעמוש ינאש והשימממילה אחת  דוע ,דבכהל נק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 .השקבב .הצוחה

 22 ,תונויסינ ויה בושיה ןעמל יארחא םוקמ ךותמש דיעהל לוכי ןכ ינא וישכע א. סיני:

 23 ךלוה אל הזש ברה ונרעצל םלוכל רורב היה םיוסמ בלשבש בשוח ינא

 24 הזיא אל הז העתפה וזיא הפ ושיכע רייצל הזה ןויסינה לכ .בוט םוקמל

 25  .םיכשחמב ןויסינ הזיא ,ןוכנ רבד

 26 )מדברים ביחד(

 27 תא רמוא ינאו דיגהל יל בושחש רבדעוד  .יתעד תא דיגהל יל רתומ ,שנייה א. סיני:

 28 ךותב היציזופוא תויהל דימת לקכי זה ה ,לק יכהש ,תוירחאב םג הז

 29  .הייצזופוא ךותב היצילאוק וא היצילאוק
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 1 אובל םצעב הז הפ טריפ אוהש הממ קלח לשמל ראית ןאכ ירבח לטש המ 

 2 י"פע רשפא המ הליקשו תוירחא ךותמ אלא ,םימזי תוצרל ןוצר ךותמ אלו

 3 ךותב התאשה ז תא רייצל ,תורחאו הלאכ תולבגמב וא 'וכו ןיד

 4 סקרבמא םירמ התא זא םימיוסמ םריבד םע ךל חונ אל לבא היצילאוקה

 5 .ךפיההו ןפוא ותואב םירבהד תא םיאור אל םש םיבשויש םירבדה עבטמו

 6 יתיווח אל ינא .באכ יל המל תויטרקנוק תואמגוד תתל לוכי ינא וישכע 

 7 הדימב הפ ונחנא .תונורדסמבו םירדחה ךותב הפ ךלהש המ לכ תא

 8 ,לעופבש הזו באכ ילש המ קלח תא תווחל לוכי ןכ ינא לבא ,תמצמוצמ

 9 ,יתוא ורצע ילוא ,יתוא תרצוע איה ילואש הזה ששחהו הזה םוקמה ךותמ

 10 ,םייניע עבראב אל ,ןופלט תחישב ליילא הז תא יתרמאו בגא ךרדש ,ילוא

 11 רשגל תעדל יאקיטילופ לשד יקפתמ קלח הז ייניעב ,וניניב ןופלט תחישב

 12 רשגמ ינא לבא תרוקיב הברה יל שי רגה םע ,אל ינא .םירבדהמ קלח לע

 13  .התחלצה םג הז בושיה תחלצהש ןיבמ ינא יכ

 14 )מדברים ביחד(

 15  ,יל רתומ ,עגר .עגר ,יל רתומ ,רדסב א. סיני:

 16 )מדברים ביחד(

 17 יל תרמאש הפ יל קוקח ה, זינא ינויצילאוק םכסה בנו עלשישכאייל,  א. סיני:

 18 רבדב ןימאמ אל ינא .השדח הקיטילופ ינא ,הנשי הקיטילופ הז םתא ,יניס

 19 גואדל ךירצ רוביצ חילש תויהל ומצעל רחובש ימש ןימאמ ינא ,הזה

 20 תעדל ךירצ .ךירצשכ םיעדרפצ עולבל םג ךירצ ,אב אוה ומשבש רוביצל

 21 םויה .יביסב םבישויש םירבחה תא ליפשהלב ןימאמ אל ינא ,רבחתהל

 22 .תיטילופ ךל רזוע אלש והשמ ךממ הווח ינא לשמל

 23 .יל זיזמ אל א. כגן:

 24  .זיזמ אל ,רדסב א. סיני:

 25 .הנשי הקיטילופ אל ינא א. כגן:

 26 .תושעל יתאב ינא יל תרמא םיוסמ בלשב .לזלזל ךל רתומ א. סיני:

 27 .ןוכנ א. כגן:

 28 ?קחשל יתאב ינא המו א. סיני:

 29 ,םעפ דוע רמוא ינא .אל א. כגן:
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 1  ,ןגכו א. סיני:

 2 )מדברים ביחד(

 3תפקיד שלך ה .תוינידמ רצייל תעדל הז ךלש דיקפתה .דיגהל הלימתן לי  א. סיני:

 4 .הצעומה שאר לשהמקום  תא יןבהלו םג רבחל הז ,ונלוכ תא רבחזה ל

 5 ,תוריחבה ינפל היה הז דיגהל הזוחה לע ונמתחש ירחא םויה תתנ המל ט. דנטס:

 6  .רחא והשמ הז וישכע

 7  .רמא אוה אל הז א. כגן:

 8 ינא לבא ,תובכרומה תאו תערת הרגשוסת א ןיני מבאו ונלוכל עיצמ ינא א. סיני:

 9 הרטמ שי ףוסבו תועינצ לע תצק רומשל ,תיב קדב תושעל םג ונלוכל עיצמ

 10 רורבו ,ולש דיקפתהמ םג דחא לכ ,הילא עיגהל םיכירצ ונלוכש בושיל

 11 םירבדה לע לכתהסל ךירצ לבא ר.דסב הכול ,ןגהל הכירצ םג היציזופואש

 12 לבא ,יתיווח ינאש הממ תואמגוד תתל לויכ ינאו ,הפ היהו רופיצה ףועממ

 13 גיצהל ןויסינה לכוך ירצש ומכ ולעפ אל םידדצה ינשש םידדצ ינש הפ היה

 14 ,הז תא רמוא ינאש החילס ,םצעתתש ששח ךותמ ףטחמה זיאכ הז תא

 15 יתיווחי נאש הבמ ולו רקיעל םג לוונטיר אל .לעניין אלו ינוציק ,ךרפומ

 16 ינא הזבו תחא אמגוד ןתא ינא .שראפ אי .היציזוופא ךובת היצילאוק

 17 .םייסא

 18 ,השוע איהש הרמא המצעב איה לבא כהן:-מ. עמר

 19 ינא המ ןיבי תוחפל רוביצהש תחא אמגוד ןתא ינא ,רומ .רומ ,עגר יל ינת א. סיני:

 20  .ןגכ לעו לט לע דואמ יתסעכו היציזופוא ךותב היצילאוק לע רבדמ

 21 )מדברים ביחד(

 22 ינוי הצעומה רבח הלעמ חת.א אמגוד ןתא ינא היצילאוק ךותב היציזופוא א. סיני:

 23 אל רוכרכ-הנח סדרפ תצעומ המל היציזופואבא כזה וה ודיקפתש ימיכח

 24  .עדי אל הארנכ דחא ףאש הריכמל עצוהש הישרגמה חטש תא התנק

 25  .ועדי ,ועדי י. חכימי:

 26 וישכע .יקוא .הז תא הלעה .עגר יל ןת .לכב םשא ינא .בוזע ,ינוי ,עגר יל ןת א. סיני:

 27 הגמ הז רוכרכ-הנח סדרפ יחנומב הישרגמה תא תונקל היצילאוק תבשוי

 28 האיצומ הצעומהש המ לש םינש שולש ךרעב הז לקש מיליון 30 .טקיורפ

 29 לקש מיליון 100ל ע ונחנא .ינוי ,יתוא קודבת .חותיפ תינכותל סיכהמ
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 1 םיה ךרד לע רתוולם ינש שולש םצעב הז ,מיליון 10 םימש חותיפ תינכות

 2 ,דיגהל ךירצ ,ןרקה 'חרב םינג העברא לעו

 3 )מדברים ביחד(

 4 תא ףוקתל יתאב אל ינא .בר בשקב ךתוא יתעמש ינא ,ינוי ,ין לתוני, י י:סינא. 

 5 ,עיקפמ התא םא םגו .וילע חכוותהלו וילע חכוותהל רשפא ,העניין םצע

 6  .ילכלכ ןונגנמכ תעצהש ומכ תויוריכש תחקל תכלל לוכי אל התא ,ינוי

 7 ,יעוצקמ יכה םוקמהמ רבדמ ינאו הז תא ןיבהל ךירצ רוביצהו םויה םגו 

 8 םירופיס יל רפסל י אפשרא ,הרדח תייריע לש םיסכנה להנמ יתייה

 9 הלועה ז יכ םיירוביצ םיחטש הנוק אל תימוקמ תושר ,הלאה םירבדב

 10  .םניחב םיירוביצה םיחשטה תא לבקמ תינכותב התא דועב ףסכ

 11 )מדברים ביחד(

 12 הנוק אל תימוקמ תושרו .בר בשקב ךל יתבשקה ינא ,החילס ,ןגכ ,יל ןת א. סיני:

 13 תונבל ליבשב ךוניחה דרשממ םיבי צריך להביא תקציכ םיירוביצ םינבמ

 14 םירבדב עיקשתש תימוקמה תושרל שיש ףסכה תאו םיירוביצ םינבמ

 15 .םיבוט םירחא

 16 ידכ הנמאנ םתכאלמ התשע היציזופואש ירחא ןויד הפ םייקתה וישכע 

 17 לשמלש זה תא ונרבסהו ,העניין תא ונרבסהו .םתינק אל המל דיגהל

 18ם ירבחה םע קלח הליבוה רגהש יאלקחה ירה ,םחליהל ךירצ תינונכת

 19 המתח איהש הייתה הצעומה לש תועטה ,המש קבאמה תא הפ םיבשויש

 20  .ןונכתהמ קלח הייתה איהש ,תינכותה לע

 21 אוהד ןאמ והשימ ילואש ,ןונכתל אצנ אלש תפתושמ הרימא הייתה הפ 

 22 ןוידה לכ םייקתמ תוחורה הפ ונתשה םעפ דוע ,הישרגמב םדקל הצור

 23 ,םוי לש ופוסב תלשכנ הצעומה ךכו הצעומ תבישיב ןוידה ףוסב .הזה

 24 ונחנא ינויל םירמאוו תיברימה תוריהזב םירבדה תא םירמוא ונחנאשכ

 25 קודבל ךלנ ונרמא ,לייא םעו באוי םע קודבל ונכלה תמאבו .קודבל ךלנ

 26  .םייעוצקמה םימרוגה םעו

 27  .קיידת .קיידת ט. דנטס:

 28 י.ן לת א. סיני:

 29  .קיידת תוחפל ט. דנטס:
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 1 דים חבריי,מוע  א. סיני:

 2 )מדברים ביחד(

 3 ,יירבח םידמוע ,לט ,לט ,יל ןת א. סיני:

 4 )מדברים ביחד(

 5 .טסילופופ התא א. סיני:

 6 ?טסילופופ ינא ט. דנטס:

 7  .טסילופופ התא א. סיני:

 8 .יל עירפת לא ,לטטל,   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 הצעומה וא הלהנההש ןימאמ אל ינא רמואו םק יוןו די אתה באותכ א. סיני:

 10 תא להנל םוקמב ,הפ השוע התאש םזילופופ ותוא ,שרגמה לע תרתוומ

 11 ירופיסל אל ,ביצקתל תוירחאב אשונש יממ שקבתמש יניצר ןויד ותוא

 12 ינאש המ תאו ,תנזואמ צהעומ הפ להנלו םותחל ךירצ ףוסבש ימ ,אתבס

 13  .ןקת ות עם ךל ומתחי םייעוצמקה םימרוגה םג רמוא

 14 ואוב ,םיביצקתמ יתוא ובזעת ,תורודצורפמ יתוא ובזעת רמואו םק ןגכו 

 15 בוט הז זא ?רוכרכ תללכמ םיצור אל ונחנא וליאכ .רוכרכ תללכמ םולחנ

 16 םע הלהנהב תושעיך לרצש םינוידה תא תושעל בוט הזו קובסייפל

 17  .ץוחב תושעל םתרחב םתא א,ל רוביצל תורמאו םגש תוצימאה תוטלחהה

 18 (םייפכ תואיחמ)

 19  ,בושי םילהנמ אל ,הככ םידבוע אלו א. סיני:

 20  .תאזה הצעומב עיפשהל הדיחיה ךרדה תאז א. כגן:

 21 )מדברים ביחד(

 22 דיקפתה תא השעי דחא לכ ,םינש םיריכמ ונחנא ,תמאב םכל רמוא ינא א. סיני:

 23 .הלהנה היהת הפו ימיטיגל ,ץוחב ןגלב תושעל ךירצ התא ילוא ,ולש

 24   .הדות  גור, ראש המועצה:י-יה. פר

 25 )מדברים ביחד(

 26 .השקבב ירוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 אל תמאב ינא לכ םדוק .הזמ רתוי אל ,םייתש ,הקד שממ שקבמ ינא א. פרץ:

 28 אלו םידרפנו תומק ץראה לכב תויצילאוק .תושגרתהה תא ןיבהל חילצמ

 29 לייא ,םישמה ולפנ ,הרק המ וליאכ הפל עיגה להק הזיא .רבד םוש הרק
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 1 .יובאו יוא .ונתוא בזע ןגכ

 2 )מדברים ביחד(

 3  .הלאש הייתה אל תאז .יל ונעת לא .יל ונעת לא א. פרץ:

 4 )מדברים ביחד(

 5 .העניין םצעל וישכע א. פרץ:

 6 .םכל ושייבתת קהל:

 7 ךלש םידבוע דעוה תא השעת ךל .םידבוע דעו אל התא הפ ,ינרו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8  .הללאי .דבועה לצא

 9 .עגר יל בישקת םא חמשא ינא ,לייא .העניין םצעל וישכע א. פרץ:

 10  .ךירעמ ינא ךתוא ,ינא יל הבישקה הצעומה שארש ומכ א. כגן:

 11 .הבר הדות א. פרץ:

 12 .הז תא עדוי התא א. כגן:

 13  .הבר הדות א. פרץ:

 14 ול ועירפת לא .השקבב ירוא .םלוכל םינויצ קלחמ התאש הדות  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 15 .העבצהל םירבוע ונחנאו

 16 םג תושעל יתיסינו ןמז הברה הזה ךילהתה תא יתיוויל םגש ןוויכמ א. פרץ:

 17 שי ,רוכזל ךירצ התא רתויב יסיסבה רבדה לבא ,םירחאו הלאכ םירושיג

 18 ,הארנכ םעפ ףא התאו יסיסבה רבדה הז .רגה הל םיארוק ,הצעומ שאר

 19 ךותב םיושעא ל םיחוכיוה תאש תיתדבוע .הז םע םתמלשה אל ,לטו התא

 20  .הצעומל ץוחמ םתוא םישוע ,הצעומה

 21 םתייה םא ,דעיבא ךל רמאש המ קוידב הזו הפ םינוידה תא םישוע 

 22  ,םכתא םיכסהל םיבייחתמ אל בגא ,םימילשמ

 23  .תועש תורשע ט. דנטס:

 24 ריבעהל םיחילצמ אל םתאש םישיגראם אתם מ זא ,םכתא םימיכסמ אל א. פרץ:

 25 חק ,ךתוא רטפל ךירצ אלו םכמצע תא וחק ,נהלההב םכלש הדנ'גאה תא

 26 אל התא .רבד םוש הרק אל .היציזופואל ךל ,הצוחה אצו ךמצע תא

 27  .היציזופואב םתוא השעת ,הפ ךלש תולוכיה תא שממל חילצמ

 28 )מדברים ביחד(

 29 לביטספה לכת או הזה םורופה לכ תא ךירצ אל .טושפ דואמ ,הכול הז א. פרץ:
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 1  .הזה

 2 ד()מדברים ביח

 3 התא הצעומה ל"כנמל דיה תא הנפמ התאשכ ךלש היעבה ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ןיטקמ ,םהב ףזונ ,םהילע ןנולתמ ,םיפגא ילהנמל םג ךלש דיה תא הנפמ

 5  .םישדוחו םינש םתוא ליפשמו םתוא

 6 )מדברים ביחד(

 7  ,העבצהל הלעמ ינא ,םירקי םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 (יחד)מדברים ב

 9 הלעמ ינא .בישקי אלש הצור אלש ימ ,ילא ובישקת ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10ודה. ת ?דעב ימ .הצעומ שאר ןגסכ הנוכהמ ןגכ לייא תברעה תא העבצהל

 11 הדות ,אבה ןוידל יםרבוע ונחנא .רמגנ ןוידה .םיענמנ ןיא .הדות מי נגד?

 12 .הלוענ הבישיה .הבר

 13 

 14 הבישיה ףוס

 15 


