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 2 פ"שת זומתב 'י                                                                     
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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 מועצהראש  -   הגר פרי יגור

 12 מועצה סגן ומ"מ ראש  -   יואב קעטבי

 13 ועצהמראש  ןסג -  אפרים מעודה

 14 מועצהסגן ראש  -   יעקב צדקה

 15 מועצהחבר  -   אורי פרץ

 16 הצעומ רבח -   יניס דעיבא

 17 מועצה חבר  -   תייאבי אמ

 18  הצעומ רבח -   ןטסק לאנתנ

 19 הצעומ תרבח -   יבצ ןב היח

 20 הצעומ רבח -  יקסרצנג םוחנ

 21 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 22 הצעומ רבח -   סומכ דוד

 23 מועצה רבח -   אייל כגן

 24 מועצהחבר  -   טל דנטס

 25 הצעומ תרבח -   רמע ןהכ רומ

 26 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 27 ל"כנמ -   ןולא יבוק

 28  סדנהמ -  טרופפר הירא

  (02/8) 62 'סמ ןייהמנ ןמ עצהמו תיבול ישוקרוטפ 

פ"שת זומתב 'י, 0202.70.20 ,'הם יומ  
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 1 יטפשמ ץעוי -  ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

 2  תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 3    אטרא ןד ד"וע

 4 

 5 על סדר היום:

 6 .תותליאש .1

 7  םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש תולכורל רזע קוח םושיי אשונב רדסל העצה .2

 8 .30.06.2020-ה 

 9  תנשל הנונראה ףירעת לש תיטמוטוא האלעה אשונב ףוחד ןויד אשונב רדסל העצה .3

 10 .30.06.2020-ה םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש 2021 

 11 .יבצ ןב היח 'בגה הצעומה תרבחמ הדירפ .4

 12 .יתימא יבא רמ הצעומה רבחמ הדירפ .5

 13 :םיסנכנה הצעומה ירבח לש םינומא תרהצה .6

 14 (יבצ ןב היח 'בגה םוקמב) יקסרצנג םוחנ רמ 

 15 (יתימא יבא רמ םוקמב) ןטסק לאנתנ רמ 

 16 .תושרה תודעו בכרה .7

 17  ףיעס יפל תושקב – הנונראמ יקלח רוטפ ךרוצל םיבדנתמ תודסומב הרכה רושיא .8

 18 .ןירוטיפה תדוקפל (י) 5 

 19 .ןשיה קושה םחתמב הלילס ילטיה בויח לוטיבו הזרכא לוטיב .9

 20 .הצעומה שאר ינגס רכש רושיא .10

 21 .ןהכ ןועמש – תפסונ הדובע רושיא .11

 22 .2020 ילוי – םיר"בת .12

 23 

 24 פ ר ו ט ו ק ו ל

 25 

 26 הצעומה תאילמ תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא .םלוכל בוט ברע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ,תיגיגח הצעומ תבישי .02.07.2020-ה םוימ (8/20) 26 'סמ המניין ןמ

 28 ירבח ינש םילבקמו הצעומ ירבח ינשמ םויה םידרפנ ונחנא ,תבכרומ
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 1  .םישדח הצעומ

 2 

 3 יבצ ןב היח 'בגה הצעומה תרבחמ הדירפ .4

 4 הברה ונרביד ,ונרביד ,יארת .יתרבח ,היחמ ליחתהל הצור ינאו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 ינפלמ החשיה וליפאש תבשוח ינאו הלהנהה ךותב םג ונרבידו תישיא

 6 אל תמאב ,יתנמאה אל ,רגה יל תרמאו ןופלט יל תמרהש תועובש המכ

 7 ךתוא ענכשל יתיסינ ,יתיסינו ישיא ןפואב השק דואמ יל היה .יתנמאה

 8 ומכ הנתיא תייה תא לבא ,תאז לכב ילוא ,תאז לכב ילוא ,תאז לכב ילוא

 9  .ךתעדב הנתיא דימת תאש

 10 ,ךךתוא תכרבמש הצעומ שאר תויהל םויה יליבשב לודג דובכ הזו 

 11 רבחש רתויב תויתועמשמהו תונווגמהמ ,תובחרהמ איה ךלש העשייה

 12 תרבחכ תמדוקה היצנדקב ךתוא יתיווח ינא .וירחא ריאשהל לוכי הצעומ

 13 ?72-מ ?ןוכנ ,םינש ןומה ,םינש הברה תא ,הצעומ שארכ םויהו הצעומ

 14 .73-מ הנח סדרפב ,הנש 12 הצעומב ח. בן צבי:

 15 ךמצע לע תחקלו תירוביצה העשייה ךותב לבא םינש ןומה ,ןכ המועצה: גור, ראשה. פרי י

 16 תישעו הבשומה יקיתוומ םיאלמיג קית ארקנש המ תא םצעב תדסייו

 17 הפיא ,םע תוריסמב ,תיקנע הבהאב ,האלמ תובדנתהב ,המר דיב תאז

 18 הזו תדחוימ דואמ תויגוז הז וליאכ תמאב לבא םיעדוי הברה אל ?סומע

 19  .הצעומ ירבח ינש דוע ומכ שיגרה דימת

 20 ינודעומ לש חתופמו לודג תמאב תמאב לעפמ ךירחא הריאשמ תאו 

 21 ןמזב ,הנורוקה ןמזב םיפיה ויתותוא תא ןתנ בגאש לעפמ ,םישישק

 22 םדא חוכב ונמצמטצהש ןמזב תוחישה תא םג תרכוז ינאו .רבשמה

 23 בבסב יתייה םגש יל הארנ זא הנורוקה ןמזב םיתבב רגתסהל ונלחתהו

 24 שיא 50 ימצע לע יתחקל םוי לכ ינא ,רגה יל תרמא ,ךלש םינופלט

 25 אל ,דחוימ תמאב תמאב תמאב הזו .םמולש המ םתוא לואשלו רשקתהל

 26 תראשה ,תוריסמב ,האלמ הבהאב הז תא תישע דימת ,וילאמ ןבומ

 27 .תולודג םיילענ תמאב תמאב ךירחא

 28 ישיא ןפואב םג ינא ,ישיא ןפואב ינממ הדות ןומה ךל דיגהל הצור ינאו 
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 1 ףגא ,הצעומה ללכו הפ םיחכונה ,הלוכ הצעומה םשבו ךממ יתדמל ןומה

 2 ינאו הדות ךל ריכמ יאדוובש םייתרבחה םיתורישהו הליהקהו החוורה

 3 יראשית תא ,תבזוע תמאב אל תאש ,ונמכיס רבכ הז תא יכ ,תעדוי םג

 4 תאש םירבדה ןעמל תושעל יכישמת תאו יבדנתת תאו ימרתת תאו

 5 תומוקמה לכב חטבו ילצא חטב ,דימת החותפ ךל היהת תלדהו תבהוא

 6 םינודעומ םג ,םינודעומ הברה ,הפ תדסייש הלאה םיבושחהו םיפיה

 7 ללכב הזש סיפה ןודעומו ונכנחש וישכע שדחה םיסרדפ נווה ,םייתליהק

 8 ינימ לכ לע רבדל אלש ,ץראב ללכבו הביבסב ,הנח סדרפב רבד םש

 9 תמאב תמאב ינימ לכו תורודל הליהקה םע ליגב םייח לש תולאפנ תומזוי

 10 הודתו םתוא ךישמנ ונחנאו ךירחא הריאשמ תאש דואמ םילודג םילפעמ

 11  .הלודג תמאב

 12 ?טפשמ דיגהל הלוכי ינא ח. בן צבי:

 13  .יאדווב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ,דחיב םיאצמנ ונחנאש יצחו הנשה לע ,רגה ,הבר הדות לכ םדוק ח. בן צבי:

 15 ,העיסב ילש 2 'סמ היהש םוחנ תא הפ יל שי .ךלש הנבהה ,ךלש הכימתה

 16 .ינממ תולודג רתוי םיילענ שי ול ,תולודג םיילענ תרמוא תא יכ

 17 .ולש תודימה תא ונקדב ,ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 לכב םתכמת דימתש ,האילמהו הלהנהה ,הצעומה ירבחל הדות לכ םדוק ח. בן צבי:

 19 ונתיא ויה דימתש תוקלחמה ילהנמ ,הצעומה ידבועל ,ונלש םיטקיורפה

 20 ףוסב לבא ,ונלפנ םעפ ,קלח ךלה םעפ ,תוחפ םעפ ,רתוי םעפ ,ונב וכמתו

 21 הבר הדות .תואצות תוארלו ףוסה תא תוארל ,בושח היהש המ הז

 22  .םכלוכל

 23 (םייפכ תואיחמ)

 24 .היחל תובוט םילימ דיגהל הצור היציזופואה םג א. כגן:

 25 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 ףאשו ךייחל יעישתה רושעבש בשוח ינא .תוכרב תמאב לכ םדוק ,היח גן:כ א.

 27 הזה בושיל תתנ ,הליעפ רפוס השיא תא ,רבד םוש ךל דיגהל לוכי אל דחא

 28 ינא ,המידק הזה בושיה תא תצפקה תיאלמיג רותבו תננג תייהש זאמ
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 1 קיתוה חרזאב לטיפוהו םיאלמיגה לש אשונל רושקש המ לכב בשוח

 2 .ץראב תמאב הרוקש המ לכל תפומ ונחנאו

 3 רקבל אובא ינא ,בהזה ליג תיבב הכלמ ומכ תבבותסמ תאש עדוי ינא 

 4 ישנה חוכה ערגנש ללגב םג ,תבזוע תאש רעטצמ דואמ ינא .המש

 5 .םייתש קר הז וישכע ,שולש ןתייה ,תאזה הצעומהמ

 6 הפ ךתוא ךרטצנ ,םיפסכ שיא ,יניצר שיא אוהש םוחנ תא ךרבמ ינא 

 7 .תנמזומ תא ,ונתיא יראשית ,היח ,בלה לכמ .תאזה היצנדקב

 8  .תבזוע אל ינא ,בושיב הפ ינא ח. בן צבי:

 9 .עדוי ינא א. כגן:

 10  .ילע הסכמה תא ומישישכ בוזעא קר ינא ח. בן צבי:

 11 .היח ,הבר הדות .ןמז דוע שי .ןמז דוע שי א. כגן:

 12 .הדות םכל ח. בן צבי:

 13 .ךתוא םיכירעמו דואמ ךתוא םיבהוא ,ךל דובכה לכ ,היח א. כגן:

 14 אל ינאו היח לש העשייה תא ריכמ ינא ימצע תא רכוז ינאש זאמ .בוט י. חכימי:

 15 ונל רוסא םגו הניפ לכב שגרומ הזו ךלש בעשייה ךרבתה בושיהו ,ריעצ

 16 םינש ךשמב הז תא תלבוהש םיכנל תושיגנל ךלש העשייה תא חוכשל

 17  .הזה םוחתב םג ךרד תצרפו

 18 ךירצ אלש בשוח ינא לבא ,םויה רדסב אל הז םנמא ,עיצהל הצור ינא 

 19 ,הנח סדרפ ריקי היחל ןתינו סחייתנ הזה תואמצעה םויבש אלא תוכחל

 20 ,תוא

 21 (םייפכ תואיחמ)

 22  ,תרוסמ תלת היהי הזו י. חכימי:

 23 .הכרבב הז תלבקמ ינאש המ לכ ח. בן צבי:

 24 םיאתמה ןמזה הזש בשוח ינא .היח ,רשויב הז תא תחוורהש בשוח ינא י. חכימי:

 25 סחייתנו זה לע זירכנ תואמצעה םויב אקוודש דחא הפ הרהצהב אצנש

 26 .ךל ועידצי הנח סדרפ לכש הזל

 27 .םכב יולת הז ח. בן צבי:

 28 .ךל ועידציש הנח סדרפ לכל י. חכימי:
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 1  .וטילחת םתא ח. בן צבי:

 2 .ךילע לבוקמ הז םא העבצהל הז תא ילעת ילוא ,רגה זא י. חכימי:

 3  ?הצור תא ,תנע .רומג רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 זא ?יקוא .םעפה םיאלמיגה לש עבוכב אקווד ינא ,הככ םג הצור ינא זא :ןמסרפ .ע

 5 םנמא וז .הדגאהו תיאקיטילופה ,תננגה ,אתבסה ,המיענה ,הבוהא היחל

 6 םגו החוורה תניחבמ םג ,ונתניחבמ ךא הצעומ תרבחכ הנורחאה ךתבישי

 7  .הכורא דוע תפתושמה ונכרד ,בושיב םיקיתוה םיחרזאה תניחבמ

 8 .הדות ךל רמול תונמדזה תאז ונתניחבמו הפוקת הל תמייתסמ תאז לכבו 

 9 םיחרזאל ךרדה תא תגציימ ,ונתוא הוולמ תאש תויצנדק יצחו םייתש

 10 ,םיקיתו םיחרזאל הנתיא תיתשת ונינב ,ונרצי ,ונחתיפ דחיב ,םיקיתו

 11 אשונ תא תחקלש תאז תא .ץראה לכב תפומו אמגוד איהש תיתשת

 12 ךכבו תוטלחהה ילבקמ ןחלושל ןאכל ותוא תאבהו םיקיתוה םיחרזאה

 13 .ירוביצה םויה רדסמ תדרל אשונל תתנ אל

 14 לכ לע תורבגתהל ,תושיחנל ,תויגוזל אמגוד ,ןתיא עלס דחיב סומעו תא 

 15 םכל תפכא ךכ לכש םישנא ינש לש חצנמ תווצ םתא דחיב ,באכו לושכמ

 16 ,םכתא ריעצהל ונלוכי קר ול .הנידמהמו הרבחהמ ,הביבסהמ ,תלוזהמ

 17 .רתוי בוט הארנ היה חוטב םלועה ,םכתא לפכשל

 18 אשונל תשדקה עגר לכ ,תוינש ,תוקד ,תועש המכ ינא תעדוי ,הרקיה שויח 

 19 ,םלוכל חותפ דימת ךלש תיבה ,ךלש תלדה .םיקיתו םיחרזא ארקנש הזה

 20 הנכו יתימא ןוצר םע ,תויתטיש אלל הילא תסחייתה חרזא לש השקב לכ

 21 ילגעמב תפקומ תא .םליבשב םש תאש השוחתה תא תתלו םדקל ,רוזעל

 22 הרזעו עשייה לש םינש לע הדות ךל םיריקומש םישנא הברה לש הבהא

 23  .תלוזל

 24 ךישמי ךתיבש ,תדחוימה ךכרדב יכישמתש ךל לחאל קר ונל ראשנ זא 

 25 המינבו םינש הברה םכתא הוולת תואירבהש ,החוורל חותפ תויהל

 26 לכו םיקיתו םיחרזא רודמה תווצו תנע .הכול לע תיקנע הדות תישיא

 27 .הצעומה לש םיקיתוה םיחרזאה

 28 (םייפכ תואיחמ)
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 1 .ךלש המבה ,סומע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 ,דואמ םהל הדומ ימשבו היח םשב ינאש םישנא המכ ריכזהל החכש תנע עמוס:

 3 םוש הל ויה אלשכ תיבהמ התוא איצוה שעג םייח .שעג םייחל ומכ

 4 אובת איהש שקיב אוה .הקיטילופל תכללו רוביצ תליעפ תויהל תוינכות

 5 תושרל איה זאמו המיכסה היח .הנש 12 ינפל הצעומל ףרטצתו

 6 .םיאלמיגה

 7 ,הצעומה סדנהמ ,טרופפר היראל תדחוימ הדות תודוהל הצור ינא 

 8  ,ותוכזבש

 9 (םייפכ תואיחמ)

 10 סדרפב הצעומה ךיא קוידב עדי אל דוע רשאכ הצעומב וכרד תלחתהב עמוס:

 11 רוכרכב ןודעומה תא ונמקהו דיב די ונתיא ךלה אוה ,תלעופ הנח

 12 תורשעב ליחתהש ןודעומ .הבשומה יאלמיג תראפתל תמאב ,תראפתלו

 13 םיאלמיג 1,300-מ רתוי שי םויכ ,הנש 12 ינפל םיאלמיג לש תודדוב

 14  .ויתורישב םישמתשמש

 15 להנמ ,תימוקמה הצעומב ותנוהכ תפוקתבש הפ ונניאש חנ'ג רבחל הדות 

 16 םע דחיו ךירצש המ לכב ,ןויקינב ,ןוניגב םינודעומל דואמ רזע ,ע"פש

 17  .רלג ןר לש הכימתה

 18 הייתה הלש תלדה ,היחל ורזעש ,םיכנה ישאר ,הצעומה ירבח לכל הדות 

 19 ףכיתש ירפ רגה הצעומ תשאר םע הבוט דואמ הלחתהו .םהינפל החותפ

 20 ךישממ ,יקסרצנג םוחנ .ךרדה הבר דועו םיאלמיגל הרזע איה הלחתהמ

 21 הדות זא .םיאלמיגה ןעמל דואמ תולודג תויפיצ דוע ונל שיו רגהו ,ךרדה

 22 .הדות .םכמצעל םירזוע םתאשכ םיאלמיגל וגאדו םכלוכל הבר

 23 תעיס שאר ,ריעצ יתייהש תורמל םיאלמיגה תמישרב יתאצי ינא ,יתובר א. מעודה:

 24 םייח ,הצעומל יתעגה .םיאלמגה תעיס שארכ יתרחבנו יצראב םיאלמיגה

 25 ינא ,יאלמיג אל התא לבא ,םיאלמיגה תעיסמ תאב ,ןוכנ יל רמוא שעג

 26 התאו םיאלמיגה ר"וי דיקפת תא היחל רוסמל יל תתל ךממ שקבמ

 27 החמשב ,ףיכב ינא .היחל הז תא ןת קר ,הצור התאש תודעוה לכ לבקת

 28 לבא ,הזב לפטא ינא זא יאלמיג היהא ינאשכ ילוא ,ןוכנ .חק ול יתרמא
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 1  .הזל יתעגה אל ןיידע

 2  .ךל ןתינ אל ,עיגת אלו ח. בן צבי:

 3 הנשי הייתה ,הילע שבלומ ,הילע יונבש דיקפת היה הז םכל עידומ ינא זא א. מעודה:

 4 תעה העיגה ,םשה ךורבו .הזה אשונב תינדירטמ ,הז םע המק ,הז םע

 5 ,םמעתשת איה אל םא ,תיבב איהשכ םג הז תא תושעל ךישמת איהש

 6 ?אל

 7 .גאדת לא ח. בן צבי:

 8 .םשה תרזעב החלצהב ,בוט לכ ךל לחאמ ינא א. מעודה:

 9 יתניחבמ איה היח ,הלהנה תבישיב היחל הז תא יתרמאו דיגא קר ינא א. סיני:

 10 בוטו םח תיב הז תיבכ סומעו איה .רשואל ,החמשל ,תוימיטפואל לדומ

 11 תייה תא ונל .חוכ רשיי זא ,ונלוכל גאודו הצוחה לכתסמ ,השעש ליכמו

 12 .חוכ רשיי .לדומ

 13 .הבר הדות ח. בן צבי:

 14 הרקוה תדועת ךל ונכה .ןטק והשמ ונכה ונחנא .היח יאוב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15-הנח סדרפ הבשומה יבשות ןעמל םינשה ךרואל ךתמורת לע הכרעהו

 16 איה תוניוצמ ,הבשומב םיאלמיגה םוחת םודיק לע דחוימ שגדב ,רוכרכ

 17 םה םימשהו העקשהה תדימ איה תוניוצמל הפיאשה ,ןוצרה תדימ

 18 .לובגה

 19 (םייפכ תואיחמ)

 20 

 21 יתימא יבא רמ הצעומה רבחמ הדירפ .5

 22 :םיסנכנה הצעומה ירבח לש םינומא תרהצה .6

 23 (יבצ ןב היח 'בגה םוקמב) יקסרצנג םוחנ רמ

 24 (יתימא יבא רמ םוקמב) ןטסק לאנתנ רמ

 25 ךירצ םג התא .םוחנ תא םילבקמ ונחנא היחמ הדירפה םע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 היצנדקה תליחתב ונקנעה ונחנאש יש הז .הרצק הרהצה הזיא ריהצהל

 27-הנח סדרפ תצעומ לש 18 הצעומ רבחכ תרחבנ התאש ,הצעומ רבח לכל

 28  .רוכרכ
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 1 .הבר הדות נ. גנצרסקי:

 2  .לוקוטורפל אירקהל ךירצ התא הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 יתוחילש תא הנומאב אלמלו ללמדינת ישרא םינומא רומשל בייחתמ ינא נ. גנצרסקי:

 4  .הצעומב

 5 (םייפכ תואיחמ)

 6 יל רצ דחא .םיברועמ תושגרב הפל סנכנ ינא .םילימ המכ רמול הצור ינא נ. גנצרסקי:

 7 ונעדי ,טקש ונל היה הככ ,תמאה תא םכל דיגא ינא ,תבזוע היחש דואמ

 8 .הלש םירבחה ,ונחנא .הברה ץמאתהלם יכירצ ונייה אלו לופיטב שהכול

 9 הריאשמ איהו הנש 12 ,רתוי ,םינש רשע רבכ היח תא הוולמ ינא 

 10 סנכיהל ךירצו תולודג תופפכ םג אלא תולודג םיילענ קר אל הירוחאמ

 11 םג הז היח רמואי נאשכו ,ינאו היח םגו העיסה םג ,םיוקמ ונחנאו הזל

 12 ,לע הזש רורב זה היחל ע בוט רבד רמואי נאשכ ,היח םגו יתשא

 13 .וניתש לע הז ח. בן צבי:

 14 תבוטל תוליעפב ךישמנ ונחנאש מקווה דואמ ינא זא .ןהיתש לע גנצרסקי: .נ

 15 תויהל ועיגת םכלוכ :דחא ,םכל דיגהל לוכי ינא םירבד ינשו .םיאלמיגה

 16 .םכתבוטל היהי הז םויה םיניכמ ונחנאש תיתשתה לכו ,בהזה ליגב

 17 רבד לבא ,םיאלמיגהמ ,מאתנו םיבוט רתוי הברה םתא ,ינשה רבדהו 

 18 זא .ונייה רבכ םכלש ליגב ונחנאש הזו םכל ןיאש ונל שי דחא ןורתי ,דחא

 19 מקווה ינא ,םכל הדומ דואמ ינא זא .והז .הלאה םירבדה תא רוכזל

 20  .םיאלמיגה תבוטלו הבשומה תבוטל הלועפ ףתשנש

 21 (םייפכ תואיחמ)

 22 םג םויה םידרפנ ונחנא .ןאכ אל יבא .ירעצל הדירפ דוע ונל שי המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 23 ןפואב ינא .תוישיא תוביסמ ,יתעיס רבח ,יתימא יבא הצעומה רבחמ

 24 ול תרמוא ינא יכ הז תא עדוי םג לבא יתוא עמוש אוהש מקווה ינאו ישיא

 25 ותוא הכירעמ דואמ ,תישיאה המרב ותוא תבהוא דואמ ןמזה לכ הז תא

 26  .ןמא אוה יבא .תיעוצקמה המרב

 27 יבא לבא ,יבא לש םייחה תורוק תא םיריכמ םכמ המכ דע תלא יודע ינא 

 28 םיל רבעמ תורחאו הלאכ תויוחילשב היה םינש הברה ,יבצ תיב רגוב אוה
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 1 תוברת תקלחמ להנמ היה ,תונמאב ,תוברתב קסע ,תוידוהי תוליהקב

 2 ןעמל בעשייה םינש ןומה ןומה תמאב קסעו תרחא תימוקמ תושרב

 3 ובלל היה בורק דואמ דואמש אשונ םגו םיריעצ ,רעונ ,תונמא ,תוברת

 4 דבוע אוהו ןוכיסב םידלי הז ותסנרפל השעמל הכלה הזב קסוע םג אוהו

 5 ירעצלו הזב קסעו וילא בורק דואמש אושנ היה הזו ,הנח סדרפב ןאכ

 6 ךישמי אוהש ונממ תעדוי םגו החוטב ינא לבא ,םויה תודרפנ וניכרד

 7 אוהש ונינפל םיעוריא שי ,ונינפל דועש תויוליעפ ללשב תובדנתהב תוולל

 8 חהלצה ןומה תמאב ול תחלושי נא ןאכמו םתוא תוולל ךישמי אוהו ןנכת

 9  .השדחה וכרדב

 10 התא הז .אבה ךורב .ןטסק לאנתנ תא ונילא םילבקמ ונחנא הז דמעמב 

 11 ינאו לאנתנ ,הזה דמעמה שגרמ דואמ הז ישיא ןפואב יל .אירקהל ךירצ

 12 הברה יתוא ריכמ אוה ,םיריכמ ונחנא ,דחיב הכורא ךרד תרבכ םיכלוה

 13 ינאו ךתוא הריכמ ינא ךרעב ימצע תא תרכוז ינאש עגרמ לבא ,רתוי

 14 תירוביצ הישעו םדב םרוז הז הצעומ רבח תויהל ךלצאש תעדוי

 15 רזעל ונל היהת םיאשונ הברהב ךלש תוליעפה ,הליהקה ןעמל תובדנתהו

 16  .החמש דואמ ינא ,החלצהב ןומהו

 17  .הבר הדות נ. קסטן:

 18  .אירקהל ךירצ התא הזו ךלש הדועתה הז זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 יתוחילש תא הנומאב אלמלו לארשי תנידמל םינומא רומשל בייחתמ ינא נ. קסטן:

 20  .הצעומב

 21 .לאנתנ החלצהב נ. מנצור:

 22 .הבר הדות נ. קסטן:

 23  .החלצהב ח. בן צבי:

 24 (םייפכ תואיחמ)

 25 ינא ,דחיב תצק דובעל ונל אצי ,ישיא ןפואב יבאל יתרמא םגו יתיצר ינא א. כגן:

 26 םג ,הלועמ רוחב ,תוינכות הברה ויה הכול ךסב .בזע אוהש רעטצמ דואמ

 27  .הינבו ןונכתל בוועדה ונופצמו ובל וצ יפל םעפ אל עיבצה

 28 אוהש המ לכב רוזעל חמשנ תמאב ונחנאש ול יתרמא הנותחת הרוש 
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 1 היה אוה גהנתה אוהש ךיא ס'לכתש ול יתרמא .הז לע רצמ ינאו ךירצ

 2  ,לבא הבשומב בוט ותוא לבקל ונלוכי הזכ

 3  .לייא ,יתיא תכלל רחב אוה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 .החלצהב ול םילחאמ ונחנאו ולעופ תא דואמ ךירעמ ינא .הבר החמשב א. כגן:

 5 ?םויה רדסל רובענש וא והשימ דוע .הבר הדות ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .החלצהב ןומה ןומה יבאל לחאנ א. סיני:

 7 .בוט המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 8 

 9 תותליאש    .1

 10 שיגהש תותליאש .םויה רדסל 1 ףיעס ,תותליאשל םירבוע ונחנא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 םא ךכ רחאו הנעא ינא ,לאוש התא .אירקהל לוכי התא ,הני בבקשוי .ינוי

 12 .השקבב .ךשמה תלאש הצרת

 13 תא הרכש הצעומהעצם בש המניין ןמ אלש הבישיב ונפשחנ ונחנא .בוט י. חכימי:

 14 ,םולשתה םוכס המ תעדל שקבמ ינא ןכלו תוריקח תרבח לש םיתורישה

 15 תא לבקל זא ןכ םאו .שכר תדעו רבע הז םא ,אצי ביצקת הזיאמ

 16 .שכרה תדעו לש לוקוטורפה

 17  .םולשת עצוב אל איה יתבושת זא .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ילב תוריש לבקל רשפא ,יטפשמה ץעויה .רומח רתוי הארנ הז זא י. חכימי:

 19 ?םולשת

 20  .תיטפשמ חוות דעת אל הז ובראן:’ד ג”עו

 21 ?הז המ זא י. חכימי:

 22  .יטפשמ עניין אל הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  .רכוז אל ינא ובראן:’ד ג”עו

 24  .ירמגל יטפשמ עניין אל הז ,ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 ,תוריש לבקל קוחה לע הריבע אל תאז םאה ?המ י. חכימי:

 26 .תלאש ,ינוי .םולשת עצוב אל הרקמ לכב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ?םלשל אלו םכסה םותחל ,הזוח םותחל י. חכימי:

 28  .תינענ ,תלאש ,ינוי ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1  .הרהבה הפ שי .הרהבה לבקל הצור ינא י. חכימי:

 2 .יתוא לאשת .יקוא גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 3 .תחא הלאש לע הבושת תלביק ,תולאש שולש שי .התוא לאשת א. כגן:

 4 ךילהת םאהו םניחב הזכ תוריש םתלביק הז ךיא .ןכ .ןושאר רבד הז י. חכימי:

 5 .השענ הז ךיא תוריקח תרבח התוא לש הריחבה

 6 םאהו םולשתה עיגה ביצקת הזיאמ יבגל הייתה ךלש הלאשה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ,ינוי .םולשת עצוב אל איה הבושתה ןכבו .שכר תדעו הרבע הנמזהה

 8 .האבה הלאשה

 9 ?שכר תדעו יבגל הבושתה המ זא א. כגן:

 10 .האבה הלאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ?שכר תדעו יבגל הבושתה המ א. כגן:

 12 .האבה הלאש .םולשת ןיא ,שכר תדעו ןיא .האבה הלאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ?םולשת ןיא ,שכר תדעו ןיא ומרתזאת א המ א. כגן:

 14 ?ימלשת אל תאש תעדי שארמ תא י. חכימי:

 15 ,2 אתליאש .ךמשב אירקא ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 .ימשב יאירקת לא י. חכימי:

 17 ,הלאה םימיב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18  .ימשב יאירקת לא י. חכימי:

 19  ,חנ'ג לאגי ןיבל תימוקמה הצעומה ןיב תוררוב ךילה להנתמ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ,יאירקת לא י. חכימי:

 21 ,לש ויתוריש תא הרכש הצעומה םאה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .ימשב יאירקת לא .םיללכה לע הפ תרבוע תא י. חכימי:

 23 ,ויתוריש תא הרכש הצעומה םאה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ?יתרמאש המ תעמש י. חכימי:

 25 .אירקת השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  .יעגרית זא י. חכימי:

 27 .אירקת השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .הז תא תמליש ךיא רחמ יבתכת ילוא י. חכימי:
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 1 .השקבב אירקת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 עצוב אל ךלש הבושתה זאת אומרת .רגה ,ייהשנ ןיבנש קר ,זאת אומרת א. כגן:

 3 ?םולשת

 4  .התא אלו ךשמה תלאש לואשל יאשר הלאשה לאוש ,ןגכ לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 .םירבד לע תונעל הלוכי אל תא ,הנוע אל תא .ךשמה תלאשל הנוע אל תא י. חכימי:

 6 .2 אתליאש הללאי .הנולת שיגת .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 .הז לע הנולת שיגא ינא .הנולת שיגא ינא י. חכימי:

 8 .הללאי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ,אלש תרמוא תא .וניאר ונלוכו הדובע תנמזה הייתה ס:ט. דנט

 10  .האלה םירבועו הנועו האירקמ ינאש וא 2 אתליאש לאשת ,ינוי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 .תרמוא תא םולשת עצוב אל ט. דנטס:

 12  .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ,קר ינא ,אל ט. דנטס:

 14 ןיבל תימוקמה הצעומה ןיב תוררוב ליךל התנהמ הלא םימיב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .חנ'ג לאגי

 16  .וניאר הדובע תנמזה ט. דנטס:

 17 לעניין יטרפ ד"וע לש ויתוריש תא הרכש הצעומה םאה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 שכר תדעו רבע םולשתה םאה .ותקסעה תולע המ ,ןכו הדימב ?תוררובה

 19 ןכבו ?ןארבו'ג ד"וע יטפשמה ץעויה לש ויתורישב םישמתשמ אל עודמו

 20 ,הניה הבושתה

 21 .וישכע הלאשה תא לאשא ינא י. חכימי:

 22 .רחא והשמ לואשל לוכי אל התא ,תשגהש המ הז .הלאשה תאז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 גוצייל רבעוה וזה תוררובב הצעומה לש גוצייה ילש הבושתה זא .השקבב

 24 עונמ ןכ לעו ךילהב דיעהל יופצ אוהו תויה יטפשמה ץעויה לש ותשקבל

 25 .גציילמ

 26  .תולאשה לע הנוע אל תא .תובושת הנוע אל םעפ דוע תא א. כגן:

 27 .הלאשה תאז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 ,תולאש ךתוא ולאש .הנוע אל תא א. כגן:
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 1 ?םוכסה המ ?םוכסה המ י. חכימי:

 2 ?לש םוכסה המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 3  .יטרפה ד"ועה לש י. חכימי:

 4 .ךל דיגא ינא המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 5  .יטפשמה ץעויה תא הרהבה לואשל הצור םג ינאו י. חכימי:

 6 המת הזב .אתליאשה המת הזבו םילקש ףלא 46 אוה םוכסה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ,תותליאשל תרבוע ינא .אתליאשה

 8  .ןארבו'ג תא לואשל הצור ינא .עגר י. חכימי:

 9  ,ינוי ובראן:’ד ג”עו

 10 .ריהבהל הצור קר ינא ,ןארבו'ג י. חכימי:

 11 אתליאשב .יתשקיבש הז ינא יכ רקיעב ידי לע החסונ הבושתה לכ םדוק ובראן:’ד ג”עו

 12 שי םאו ,םאתהב הבושת לבקמ התאו חסונה תא עבוקו חסנמ התא

 13  .הלאש דוע לואשל לוכי התא רורב אל והשמ

 14  .תורורב תולאש הפ שי לבא ,ןארבו'ג א. כגן:

 15 .הרורב הבושת שי לבא ובראן:’ד ג”עו

 16 עודמ .הבושת ונלביק אל ?שכר תדעו רבע םולשתה םאה הפ םושר .אל א. כגן:

 17  .ןאכ דיעמ התאש דיגנ הז ,םישמתשמ אל

 18 םיצעויל הדובע תאצוה יבגל להונ שיש ףיסוא קר ינא יונימה יבגל ובראן:’ד ג”עו

 19 .םידרשמ השימחל ונינפ .להונל םאתהב ונלעפ ונחנא ,םיינוציח םייטפשמ

 20 ,להונל םאתהב ונלעפ ,ל"כנמהו תירבזגה ,יתוא שי תרחובש עדהבוו

 21 ,ונרחב

 22 ?לוקוטורפ הז לע שי י. חכימי:

 23 .ךרדל ונאציו הלוז יכה העצהה תא ונרחב .לוקוטורפ שי ובראן:’ד ג”עו

 24 ,המ ןיבמ אל ינא ?תאזכ הבושת תונעל היעבה המ זא א. כגן:

 25 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .ונינע ק. אלון:

 27 .אל א. כגן:

 28 .ונינע זא ק. אלון:
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 1 ,יבוק א. כגן:

 2 .הרהבהה לש ןונגנמה תא שי הז ליבשב לבא ובראן:’ד ג”עו

 3 רבע וז תוררובב הצעומה לש גוצייה :הבושת התנענו הלאש הלאשנ א. כגן:

 4 ,גוצייל

 5 ,'סמ אתליאשל תרבוע ינא ,ןגכ לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .עגר א. כגן:

 7  .ןויד ןיא ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 8  ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 9 .ןויד ןיא ,רקיה ינודא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 .הלאשה לע יל תינע אל ,הנושארה אתליאשל רזוח ינא ט. דנטס:

 11 אל םתאש תויה האירקמ ינא .ןגכ לייא לש 1 'סמ אתליאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  .םויה רדסל םיעמשנ

 13  .אורקל עדוי ינא ,יארקת לא א. כגן:

 14  ,11.6.2020 ךיראתב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .אורקל עדוי ינא ,יארקת לא ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 16 ,רוכרכ-הנח סדרפ תצעומ יכ ררבתה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  .ילש אתליאשה תא ארקא ינא .ילש אתליאשה תא יארקת לא א. כגן:

 18 ,יטרפ רקוח םע םכסה המתח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  .הבר הדות א. כגן:

 20  ,עצבל ידכ גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 21  .הצעומ תבישיב אל ,הצעומב קוחה לע רובעל יכישמת תא י. חכימי:

 22 ,הצעומה שאר י"ע םתחנ םכסהה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  .קוחה לע רובעל יכישמת ךלש דוקפתב י. חכימי:

 24 ביחד()מדברים 

 25 הבישיב הרישי הבושת תתלמ הקמחתה הצעומה שארו רחאמ מועצה:ור, ראש הה. פרי יג

 26 הצעומה שאר תונעל תעכ תשקבתמ ,הקיתשה תוכז לע הרמשו הנודנה

 27 ,הצעומה שאר י"ע תוצעייתה הכרענ םאה

 28 ,ריתסהל המ ךל ןיאש תרמואו תרזוח ןמזה לכ תא ט. דנטס:



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                ( 8/20) 26 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  02.07.2020 םוימ                                                                                                                                      

16 

 1 ,תוכלשהה יבגל הצעומל יטפשמה ץעויה םע המעטמ ימ וא/ו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 ,עדוי רוביצה ,הז תא עמוש םג רוביצה .םירבד הריתסמ תא ןמזה לכו ט. דנטס:

 3 ,ךתוא האור רוביצה

 4 ביחד()מדברים 

 5 ,בתכב חוות דעת הנתינ םאה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ביחד()מדברים 

 7 .תובוט תובושת ךל שיש תרמוא תא ,תויונבצעתהל תמרוג םתס אתם ט. דנטס:

 8 .ךל שיש תובוטה תובושתה תא ינעת יאוב

 9  .רדסב ,ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 השוע תאו ךתוא םישפחמש תבשוח תא ,ןמזה לכ ריתסהל רבכ יקיספת ט. דנטס:

 11 ירפ רגה 'בג .ךמצעל תרפוח תאש תורובל ןמזה לכ תלפונ תא ,תויועט

 12 ,תעדל בייח ינא .הבושת הילע יתלביק אל ינא ,הנושאר אתליאש שי ,רוגי

 13  .אתליאשה תא תשגה אל התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ביחד()מדברים 

 15  .קושב םירנויסימה ינורחא ומכ םיארנ םתא ,םירקי םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 .קושב תירנויסימ תא י. חכימי:

 17 ביחד()מדברים 

 18 קלח היהי אל אוה זא ןוידהמ קלח אל אוהש תרמא תמדוקה הבישיב תא י. חכימי:

 19 .ןוידהמ

 20 .אבה אשונל תרבוע ינאש וא ןגכ לש 1 'סמ אתליאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21  ?התוא אירקהל הצור התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  .ינוי לש 1 'סמ אתליאשל הבושת הצור ינא ט. דנטס:

 23 .האירקמ ינא זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ,תנתונ תאש הבושתה תא יתנבה אל ט. דנטס:

 25 ,לוקוטורפל הז תא תרמוא ינא ,1 'סמ אתליאשל הבושת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 המ ךל שי .ןמזה לכ רוביצהמ םירבד ריתסהל יקיספת ,רוגי ירפ רגה 'בג ט. דנטס:

 27 ינעת יאוב .רוביצהמם ירבד םילעהל יקיספתו ותוא תיקחי זא תחקל

 28 ,ןימזה והשימ .תישלב וא שלב וא שוליב ןימזה והשימ הטושפה הרוצב
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 1  .הז תא תיארה תא ,הז תא וניאר

 2 .םכסה היה י. חכימי:

 3 ול תרמאו רבחל תרשקתה ,המ ?הזה םכסהה עצוב ילכלכ סיסב הזיא לע ט. דנטס:

 4 ,עמשנ אוב ?הבוט יל השעת אוב

 5 יפכ תויוצעייתה הממועצה קייה  א. כגן: לש אתליאשל הבושתה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  ,בייחתמש

 7  .ונלאש אלש והשמ לע ינעת לא כגן: .א

 8 ,הבוח ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ביחד()מדברים 

 10 .ךלש המיתחה תא וניאר ט. דנטס:

 11  .2 'סמ אתליאש השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  .ךלש המיתחה תא וניאר ט. דנטס:

 13  ,2 'סמ אתליאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ?הז תא תושעל בדנתה אוה ?המל ע ט. דנטס:

 15 .לבחו הככ ךישמא ינאו הככ ךישמת התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 ,ךישמנ יאוב זא ט. דנטס:

 17 ביחד()מדברים 

 18 ,ח"וד לבקל שקבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  .עגר החילס ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 20 .2 'סמ אתליאש ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21  .דבכמ אל הזש בשוח ינא ,רגה .שנייה .רגה השניי ,עגר שנייה א. כגן:

 22 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 ?ךלש תובושתה הלא א. כגן:

 24  .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 ?תותליאשל תובושתה הלא א. כגן:

 26 .ןכ המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 27 רתומש תעדוי תא .תרדוסמ הרוצב ילש אתליאשה תא וישכע ארקא ינא א. כגן:

 28  .רוזעי אל הז ,הז תא השענ םג ונחנאו עדימ שקבל קוח י"פע ונל
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 1  .רומג רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 .רומג רדסב א. כגן:

 3 .1 אתליאש ,הללאי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 רוכרכ-הנח סדרפ תצעומ יכ ררבתה 11.6.2020 ךיראתב .1 'סמ אתליאש א. כגן:

 5 םכסהה .הצעומ דבוע רחא בקעמ עצבל ידכ יטרפ רקוח םע םכסה המתח

 6 הבושת תתלמ הקמחתה הצעומה שארו רחאמ .הצעומה שאר י"ע םתחנ

 7 תונעל תעכ שקבתת ,הקיתשה תוכז לע הרמשו הנודנה הבישיב הרישי

 8 ,המעטמ ימ וא/ו הצעומה שאר י"ע תוצעייתה הכרענ םאה הצעומה שאר

 9 הנתינ םאה ?בקעמה לש תוכלשהה יבגל ,הצעומל יטפשמה ץעויה םע

 10 הצעומה תוינידמ יבגל ףתוש םידבועה דעו םאה ?בתכב תעד תווח

 11 תא לבקל שקבא תויבויח ןה תובושתהה ודימב ?תומלצמ תנקתהב

 12 .השקבב ,תונעל תנזמומ תא .תואתכמסאה

 13 יפכ תויוצעייתה המייק הצעומה איה הבושתה .הבר הדות ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 דעו תא ףתשל הבוח ןיאו הבותכ תעד תווחב הבוח ןיא .בייחתמש

 15  .םידבועה

 16 .הזה אשונה תא ןחבנ ונחנא .יקוא א. כגן:

 17 .2 אתליאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18  ?הפ לעב ושענ תויוצעייתהה א. כגן:

 19 .הלאשה תא יתנבה אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20  ,תויוצעייתה המייק הצעומה תרמוא תא .לאוש ינא א. כגן:

 21 .הילע השקת לא .לייא ,הילע השקת לא י. חכימי:

 22 .םג םירבדמ ונחנא ,ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 ?ןוידה לוקוטורפ שי םא ?הפ לעב ושענ תויוצעייתהה םא יתלאש א. כגן:

 24  .םירבדמ םישנא .םירבדמ ,םירבדמ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 .ןוידה לוקוטורפ שי םא יתלאש ינא א. כגן:

 26  .אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 .ןוידה לוקוטורפ ןיא א. כגן:

 28 .האלה ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 .עומשל יתיצרש המ הז א. כגן:

 2 .2 אתליאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3  .ןוידה לוקוטורפ ןיא .2 אתליאש תא ארקא ינא א. כגן:

 4 ,םידבוע עדייל םיבייחו י. חכימי:

 5  .רומג רדסב הז ,הלש הבושתה תאז ,בוזע א. כגן:

 6 .השקבב ,2 אתליאש גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 7 םיעוריאו תוברת ביצקת לש עוציב ח"וד לבקל שקבא .2 'סמ אתליאש א. כגן:

 8 לש טרופמ ןונכת םג ומכ ,2020 ינוי דעו הנשה תליחתמ 2020 תנשל

 9 הסנכתה יתמו םאה תעדל שקבא .הנשה לש ינשה קלחל הדובעה תינכות

 10 .הדובעה תינכות תא רשיא ימו םיעוריא תוברת תדעו

 11 ונלש תואצוהה תא האור התא ,תטרופמ הפ הבושתה זא .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 יתנשה ביצקתה .וזה הנשה תיצחמל לקש ףלא 242-כב תומכתסמש

 13 םג ןודנו הארנ ונחנא םיעוריאה ךשמה יבגל .מיליון 1,4 היה רשואש

 14 .האלה הרוק המ ביצקתה ןוכדע תרגסמב

 15 ?רגה ,םיעוריא תדעו הסנכתה םאה א. כגן:

 16 .עדוי התא ,םיעוריא תדעו רבח התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 ,ךתוא לאוש ינא א. כגן:

 18  .םיעוריא תדעו רבח התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 ,הצעומ שאר רותב ךתוא לאוש ינא א. כגן:

 20  .תעדוי אל ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 .אלש תעדוי תא א. כגן:

 22 .םיעוריא תדעו רבח התא אש המועצה:יגור, רה. פרי 

 23  .היצנדקה תליחת זאמ הסנוכ אל הדעוה א. כגן:

 24 .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25  ?הדובעה תינכות תא רשיא ימ זא א. כגן:

 26 .הנשה תליחתב ביצקתה רושיא תרגסמב התא .רומג רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 .רשוא אל הז זא ,םיעוריא תדעו י"ע תשגומ תויהל הרומא תינכותה .אל א. כגן:

 28 דירומ ינא ,ףדוע ונל שי וישכע תרמוא תאש המ זאת אומרת ,שי עגרכ
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 1 לקש מיליון לש ףדוע ונל שי ,לבקנ אל הארנכש העטומה ביצקתה תא עגר

 2 ?ןוכנ ,םיעוריאה ביצקתב

 3  .ןכ ,בותכש המ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ראשנ המכ ,241 תוחפ לקש מיליון 1,165 ,מיליון 1,1 ,רתוי .מיליון 1,285 א. כגן:

 5  .ןיבהל הסנמ ינאש המ הז  ?ונל

 6 .ןובשח השעת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 

 8  םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש תולכורל רזע קוח םושיי אשונב רדסל העצה .2

 9 0202.60.03-ה

 10  ,תולכורל רזע קוח םושיי אשונב רדסל העצה הללאי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ירבד .הללאי תרמוא תאו םירנויטסב ונחנא ?יקוא ,השקבב הללאי ילב א. כגן:

 12 .הפי

 13 30-ב תשגהש תולכורל רזע קוח םושיי אשונב רדסל העצה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .שדוחל

 15 .חיטב ילבו הללאי ילב ,וליאכ ךתושרב התוא אירקא ינא א. כגן:

 16 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 קוח .1997-ז"נשתה ,תולכור רוכרכ-הנח סדרפב רזע קוח םושיי  :ןודנה א. כגן:

 18 ינפל ירק ,97 תנשב תונקתה ץבוקב םסרופ ותוא יתפריצש ןודנה רזעה

 19 אוה ךפיהה .םשוי אל םלועמ מ"חה לש ותעידי בטימלו הנש 23-מ הלעמל

 20 רשפאל אלש תפרוג תוינידמ הצעומב המייקתה םינשה ךרואל ,ןוכנה

 21 .יל עירפמ התא ,םירפא .ךכש לבחו תולכור

 22 הלטבאה יזוחא וב ילכלכ רבשמ לש ומוציעב 2020 תנשב םיאצמנ ונחנא 

 23-כו םילטבומ ןוילימכ שי רשאכ ,זוחא 26-כ לע םידמוע לארשי תנידמב

 24 םידמוע םיינוניבו םינטק םיקסע יפלא תורשע .רוכרכ-הנח סדרפמ 5,000

 25 חטבו חטב ,םייתריצי תויהל םישרדנ ונחנא וזכ הפוקתב .הסירק ינפב

 26 תויהל הלוכי תולדווקא רוכו הנתשמו הנתשה ילכלכה םילקאה .תושרכ

 27 .שדחמ םכרד תא םיבשחמש םישנא טעמ אל רובע יתריצי טלהחב ןורתפ

 28 ןבומכו םלועה לכב עודיו לבוקמ םילכור יקווש לשו תולכור לש ןורתפה 
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 1 וב םילכור לש וקיםוש םימייקתמ ביבא לתב הפיחב ,לארשיב םגש

 2 ךכב ץפחש ימל תרשפאמו תולכור ןוישיר רובעב הרגאקבלת מ העירייה

 3  .יקוח ןפואב ךכב קוסלע ב"צויכו לכוא ינכוד ,םיחרפ ינכוד

 4 תובשותו יבשות רובעב םג הפפכ ומכ רופת הזה ןורתפהש קפס יל ןיא 

 5 תואצוהה תניחבמ תיסחי לוז אוהש הזה ןורתפב ורחביש הנח סדרפ

 6  .הלא םיפורט םימיב הסנכה רשפאמו

 7 םילודג םימחתמב םינמאל תויונח ןיב הלועפ יפותיש תוארל לוכי ינא 

 8 ונתחמשלו םייק רבכ קוחהו רחאמ .תוינידמ רדעיהב םעפ אל םיגוסנה

 9 ידכ ריוא תצק ול ףיסוהל קר ילוא ,שדחמ לגלגה תא איצמהל ךירצ אל

 10 :ןמקלדכ הניה רדסל העצהה ,עוסנל לכויש

 11 תא שי ,תושרל םיכיישה םיירוביצ םיחטשב םייפיצפס םירוזא תעיבק .1 

 12 ןתינ םהב ,הבשומה ברעמב תויממוק 'חר תא שי ,רוכרכ ראוד דיל הינחה

 13 לש יעוצקמה תווצה י"ע ןחביי אשונה .םיעובק תולכור יקווש םייקל

 14 ירק ,שדוח ךותב הינבו ןונכת תדעו רושיאל אבויו הסדנהה תקלחמ

 15 .האבה הבישיל

 16 תולכור תונוישיר ןתמל םיקסע יושיר תקלחמב ריהמ לולסמ תמקה .2 

 17 ןכוד םיקהל תיקוחו תינונכת הניחבמ העינמ ןיא םהבש תומוקמב

 18 םויה ,97-ב בכר תדמעה לע םג רבדמ קוחה ןכו רפור תדמעה וא/ תולכור

 19 .םייתריצי ,םיפי דואמ דואמ םיבכר שי

 20 ימחתמב הקיטסיגולו לועפתל הליהקו תוריית ביצקתמ בוצקת .3 

 21 ןיידעש מקווה ינא .'וכו הרימש ,למשח תודוקנ ,םימוסחמ ןוגכ הצעומה

 22  .וחטבוהש ףלא 200-ה תא םש שי

 23 .העצהב ךומתי ויניע דגנל םיקסעה תובישחש ימ לכש קפס יל ןיא 

 24 .הבר הדות .ליעל החסונש יפכ העצהה תא לבקל הטלחהה

 25 העבצה םייקל םיכירצ ונחנא ,רדסל העצה תשגה ,ינא זא .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  .הב ןודל םא

 27 .טלחהב א. כגן:

 28  ?דגנ ימ .3 ?העצהב ןודל דעב ימ .העבצה םייקל תשקבמ ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 .תמאב ונ גן:א. כ

 2 .האבה העצהה .התחדנ העצהה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3  .תמאב ,אל םירבח א. כגן:

 4 .האבה העצהה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  ,קוח שי .דיגהל הצור ינא .החילס ,עגר ובזע גן:כ א.

 6 .ךתוא בהוא ינא ,הטוב ינאש החילס ,תויוטשה םע קיספת ,ןגכ ,ןגכ א. סיני:

 7 הפ ןגהל ךירצ ,תוינידמ ינימ לכ לע תבשל רשפאו ,דובכה לכ םע ,תולכור

 8 ,הנונרא םימלשמש םיקסעה לע

 9 .רושק אל הז א. כגן:

 10 הז .םינקריה תושעל וצרש םיאלקחה קושה םע םג ואב ילא .רושק הז א. סיני:

 11  ,אל

 12  .הנתשמ םלועה א. כגן:

 13 .תולכורל המיכסמש םלועב תחא ריע ןיא נ. גנצרסקי:

 14  .ןוכנ אל הז א. כגן:

 15  .םתוא ולטיב םילכור םהל ויהש םירעה לכ נ. גנצרסקי:

 16  ,םוחנ א. כגן:

 17 ,תחא ריע יל ןת נ. גנצרסקי:

 18  ,תולכור הארת ,םישפשפה קושל יתיא אוב .תבשב הפיח .תבשב הפיח א. כגן:

 19 ביחד()מדברים 

 20  .וטילחתש המ וטילחת ,היעב םוש ןיא .שנייה ובישקת ,םירבח א. כגן:

 21  .לא יודע התאש רמוא התא לבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 ,דוע דיגהל יל ינת ,רגה ,עגר שנייה א. כגן:

 23 בשוי ךדיל לבא .לא יודע התאש ךלש רדסל העצהה תא תחתפ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ,והשימ

 25 .רדסל העצהה ירחא רבדל תוקד שמח יל שי א. כגן:

 26  .ךל ןיא ,אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 .יל שי א. כגן:

 28  .ךל ןיא ,החילס .ךל ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 ,בשוח ינא .היעב ןיא א. כגן:

 2  .האבה העצהה המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 3 םתא ,היציזופואו היצילאוקל רושק אל הז ,םיכירצ םתאש בשוח ינא :א. כגן

 4 .הפמה תא םיארוק אל טושפ

 5 .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .וכישמת לבא .שייבתמ עגרכ םכמוקמב ינא א. כגן:

 7 .האבה העצהה .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8  ,םזילופופ טושפ א. כגן:

 9 ?לבא ןויד םייקנש היעבה המ ,דעיבא .יתנבה אל ט. דנטס:

 10  .האבה העצהה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11  .ונ בוזע א. כגן:

 12 .תניינעמ היגוס ונילעה ,דעיבא ט. דנטס:

 13  .התוא אירקא ינאש וא האבה העצה ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ?ןודל אל המל .הז לע ןודל םוקמ שי ט. דנטס:

 15 ביחד()מדברים 

 16 .רוביצה טופשי .רוביצה טופשי א. כגן:

 17  .רוביצה טופשי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ?ןהילע ןודל אל המל .ןהילע בושחל הווש ,תובוט ,תוניינעמש תועצה שי ט. דנטס:

 19 ביחד()מדברים 

 20 .ךומכ םיבשוח אל םבור ?תלעשו המ .ךומכ םיבשוח אל םבור י. צדקה:

 21 ביחד()מדברים 

 22 .םויה רדסמ דרי הז ?ןוידה תא הכישממ תא ,רגה א. מעודה:

 23  .םויה רדסמ דרי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 

 25 תנשל הנונראה ףירעת לש תיטמוטוא האלעה אשונב ףוחד ןויד אשונב רדסל העצה .3

 26 0202.60.03-ה םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש 1202

 27 תנשל הנונראה ףירעת לש תיטמוטוא האלעה אשונב ףוחד ןויד ה. פרי יגור, ראש המועצה:

2021, 28 
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 1 ינא .הבר הדות .ךיניעב ןח תואצומ ילש תועצההש ןיבמ ינא ,ירפ רגה א. כגן:

 2 ,דבל אורקל עדוי

 3  .ךל תרזוע ינא זא ךל עירפמ לט טושפ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4  .םעפ 200 הז תא ךל יתרמא רבכ ,יל העירפמ קר תא ,יל ירזעת לא א. כגן:

 5 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 היצילאוקה ילוא ,דחא דוע הסננ ואוב ,דרי דחא .םעפה הסננ ואוב א. כגן:

 7  ,והשכיא

 8 .לייא ,עמוש אל י. קעטבי:

 9 תיטילופ תויהל קיספת וליאכ ,שנייה ספאתת היצילאוקה ילוא יתרמא א. כגן:

 10 האלעה אשונב ףוחד ןויד .םיבשותה תבוט לע תמאב בושחת תחא הינשו

 11 יפירעת ןונגנמל םאתהב .2021 תנשל הנונרא יפירעת לש תיטמוטוא

 12 הטילחה יטמוטואה סייטה הנוכמהו הנש ידמ ןכדעתמה הנונרא

 13-ב 2021 תנשב הנונראה תא ןכדעל תוימוקמה תויושרה לעש הלשממה

 14  .םירוגמל ןהו םיקסעל ןה תסחייתמה האלעה ,זוחא 1.1

 15 רבכ הננער תייריעו ןג תמר תייריע ןהב ,ץראה יבחרב תונוש תויריע 

 16 תייריע .הז בעניין םינפה דרשמל ונפי ףאו הנונראה תא ולעי אלש ועידוה

 17 םה םיפסכ תסינכ יאמ ןוערגה תא ןזאל תנמ לעש ,םוחנ ,וריבסה ןג תמר

 18 ,םיצעוי תוחפב שמתשהל ןתינ ונלצא .שכרה תואצהו תא ןיטקהל םילעופ

 19 תלהנה יכ וריבסה הננער תייריעו ,םיצעוי תוחפ תצק ,לקש מיליון יצח

 20 תבחר תינוגראו תילכלכ תולעייתה תינכות הנרוחאה הנשב השביג ריעה

 21 תואצוהם וצמצב ,ניוריעה וןנגנמב ,יםזרכמב ,שכרב תויורקשתהל קףיה

 22 תבחרהל הריתחבו םייתורחת םיכילה תרדסהב ,םהינימל םיצועיה

 23י מ .םירוגממ תוסנכהה ליהמת לומ לא םיקסעמ תוסנכהה להימת

 24  .25.5.2020 םס מיובעיתון גלול תונפל לוכי ארושרוצה לק

 25 עדוי אל ינא ל"כנמהשכ קוידב הרקי הז ילוא דחא םויש תקווה ילוכ ינא 

 26 .רוכרכ-הנח סדרפ בושיב .רוכרכ-הנח סדרפ תצעומב ךלי אוה ןאל

 27 תילעומ הלא םימיב דחוימב הנונראה תאלעה אשונ תא ןוחבל תנמ לע 

 28 וב אשונב בורקה שדוחה ךלהמב ירק ,ףוחד ןויד םויקל רדסל העצה
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 1 ,היבגה תרבח ,הפ הנניאש תירבזג ,ל"כנמ ,יעוצקמה תווצה שקבתי

 2 םירוגמל ןה םייתנש יצחה היבגה ינותנ תא הצעומה ירבח ידיל ריבעהל

 3 .םיקסעל ןהו

 4 1.1 ירק ,אלמ ןפואב הנונראה תאלעה יא לש תילכלכה תועמשמה תא 

 5 וא קלחל רשפאש כול להיותי ,יקלח ןפואב מיליון 106,5 לופכ זוחא

 6 הרקמבש םיקסעל האלעה יא רמולכ ,יסחי ןפואב ,קלח לע רתוול רשפא

 7 300 דע 260 ביבס ,לקש מיליון 25 לש היבגמ סונימ סולפ 1.1 היהי הזה

 8 .םירוגמה םע ךפיהלו .לקש ףלא

 9 לא םייביצקת םינוזיא תינכות גיצהל יעוצקמה תווצה שקבתי ןכ ומכ 

 10 תלבקו ןויד ךרעיי םינותנה תלבק רחאל .םינודנה םישיחרתה לומ

 11  .אשונב הטלחה

 12 תיטמוטוא הבישחל םוקמ ןיא הבש הפוקתב םייוצמ ונחנאש ריכזמ ינא 

 13 ןתינה לככ הרזעו הספוקל ץוחמ הבישחל אלא תויטמוטוא תואלעהל וא

 14 .הצעומה ירבח י"ע רדסל העצהה תלבק לע הדוא .םיקסעל תושרה לש

 15 .ןגכ לייא הכרבב .ליעל הרכזנש יפכ רדסל העצהה תא לבקל :הטלחה

 16  .לי הנעי ןדש חינמ ינא .הבר הדות

 17 ןודל דעב ימ .לייא ,ךלש העצהב ןודל םא העבצה םייקנ זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18  .םויה רדסמ דרי .הדות .רתיה לכ ?העצהב ןודל דגנ ימ .3 ?העצהב

 19 .הבר הדות .הבר הדות א. כגן:

 20 .הדות גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 21 .הרהבה תלאש יל שי ,ןארבו'ג ד"וע ט. דנטס:

 22 .םכל הדומ ינא א. כגן:

 23 השקבה תא ונילעהש תורמל הזה תא תולעהל רשפא ,ונילעהש תורמל ט. דנטס:

 24  ?הז תא תולעהלו טמוטוא ךישמהל םילוכי םה ?ןוידל

 25  .ןכ ד ד. ארטא:”עו

 26 ?ונשקיבש תורמל ט. דנטס:

 27 ,קוחב העובק האלעהה .םכלש השקבל רושק אל הז .םתשקיבש תורמל ד ד. ארטא:”עו

 28 תדרפנ השקב תויהל הכירצ התחפה .יטמוטואה סייטה לש ןונגנמה םג
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 1  ,2021 תנשל רבכו 30.6-ה דע הז תא תושעל םירומא םתייה זאו

 2 תא ,הצעומה שאר ,רוגי ירפ רגה י"ע ןוידה תאלעה יא םצעש זאת אומרת א. כגן:

 3  ?ןוכנ ,ןיבמ ינא הנווכב הז תא תלעונ

 4 

 5 תושרה תודעו בכרה .7

 6  .תושרה תודעו בכרה 7 ףיעס גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 7 ,הלוכי אל תא ,םעפ דוע .לאוש ינא א. כגן:

 8  .אשונב ןויד ןיא .ןויד ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ביחד()מדברים 

 10 ,הזה בושיה ליבשב ,יליבשב אל .אספוקל ץוחמ תצק יבשחתש ןמזה עיגה א. כגן:

 11 תייה אל ,יאמצעם דא ןב ךדי לע בשוי .יאמצע םדא ןב ומכ יבשחת

 12 הז .םיקסע הז .ללכב רבודמ המ לע הניבמ אל תא ,םייחב תיאמצע

 13 לע ולכתסת ,קניד תייחב ,םילעמ םתא ,םילעמ םעפ לכ ,םעפ דוע .םיקסע

 14 לע דיה תא םימירמ םתא המ ,רמוא ינא תמאב ,דעיבא ,םכמצע

 15 ?הצעומל תאב הז ליבשב ?טמוטוא

 16  .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  ?רבדמ התא המ לע א. סיני:

 18 ,הנונראה לע א. כגן:

 19 ,וישכע רשואש ןויד ונל היה א. סיני:

 20  ?הלהנהב ?הנונראה לע ןויד הזיא א. כגן:

 21  .תושרה תודעו בכרה 7 ףיעס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .רבדמ אל דחא ףא המש א. כגן:

 23 ,ילא התנפ איה לבא ןוידהמ האציש רומ הצעומה תרבח ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24  .הזה ןויזיבה תא לובסל ךירצ ינא א. כגן:

 25 המשב הז תא אירקא ינא ,תשקבמ איהש 23.6-ב ילא התנפ איה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  .השקיב איה יכ

 27 ביחד()מדברים 

 28 ,ףלחתהל השקיב רומ ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 ביחד()מדברים 

 2 רמע-ןהכ רומ הצעומה תרבח .תוחנה תדעו .7 ףיעס ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 סנכי ינויש אלא תוחנה בוועדת הרבח תויהל אלו ףלחתהל השקיב

 4  .רבח ינוי ,ר"ויכ הקדצ בקעי הז םצעב תוחנה תדעו זאו המוקמב

 5 תדעו .םיפוליחה תא ונל ויהש תויה םינכדעמ ונחנא הלהנה תדעו 

 6 ררע בוועדת רשאכ .םוחנ תאו לאנתנ תא םג התעמ תללוכ הלהנהה

 7 יבצ ןב היח סנכת ומוקמבו בוועדה רוביצ גיצנ היה םוחנ הנונרא יניינעל

 8  ,לאנתנ יללכ ןפואבו .בוועדה רוביצ תגיצנכ

 9 ?תוחנה תבוועד םכתא בשוי דוע ימ ,בקעי א. כגן:

 10 .אוהו ינא קר י. צדקה:

 11  .תודיקפ ,אל א. כגן:

 12 .הדעוה תזכרמו יטפשמ ץעוי י. צדקה:

 13  .יקוא א. כגן:

 14  ,רמולכ .םיידדה םה םיפוליחה יללכ ןפואבו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15  .תירבזג א. מעודה:

 16 .הדות ?דעב םלוכ .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 

 18  ףיעס יפל תושקב – הנונראמ יקלח רוטפ ךרוצל םיבדנתמ תודסומב הרכה רושיא .8

 19 ןירוטיפה תדוקפל (י) 5

 20 יקלח רוטרך פוצל םיבדנתמ תודסומב הרשור הכיא 8 ףיעס ה:ה. פרי יגור, ראש המועצ

 21 .השקבב ,ןד ?םכמ ימ ,ןד ,ןארבו'ג .הנונראמ

 22 הז זא דע ,2019 תנשמ הצעומה ל"כנמ לש תוכמס השעמל ,שדח ךילה הז ד ד. ארטא:”עו

 23 הנונראל יפיצפס רוטפ םהל ןיאש םיבדנתמ םיפוג .םינפה דרשמב היה

 24 הצעומה לא תונפלם ירשאמ םויה ,םינפה דרשמל תונפל ויה םיאשר

 25  .ריבוצה תבוטל בדנתמ דסומכ הנונראב תיקלח הרכהל השקב שיגהלו

 26 רומא דחא לכ ,תקדוב תוחנהה שוועדת םינוירטירק לש המישר יש 

 27 םישנאה לש תורוכשמה תמישר ללוכ פחות או יותר הזכ רפס שיגהל

 28 תחאש ,םדוק הילע ונרבידש תוחנהה תדעו לא עיגמו םש םישועש
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 1 םהל שי תמאבש תוארל ידכ החוורה תקלחמ תגיצנ איה הלש תורבחהמ

 2 םישקבמ םהש אל הזו בושיה יבשות לע תיבויח העפשה יהשוזיא תמאב

 3 .בושיל םימרות אלש ,ךכל םג םיאכז םניאש םיפוגל רוביצ יפסכמ החנה

 4 ,םודא דוד ןגמ היה .תושקבה תא ושיגהש הלאכ םיפוג 4 ונל ויה הנשה 

 5  ,ו"ציו

 6 .בחרמל רוא גן:א. כ

 7 .בחרמל רוא ד ד. ארטא:”עו

 8  .לארשי לטו א. כגן:

 9 ו"ציו .םה ימ ריבסהל ךירצ אלש חינמ ינא םודא דוד ןגמ תא .לארשי לטו ד ד. ארטא:”עו

 10 תורחאה תותומעהמ תחא .םיבורחה 'חר תניפב םש יתליהק זמרכב ל"נכ

 11  .עובש ףצרכים כל סונל ןוזמ תקלח, ממזון השיגמ

 12 .בחרמל רוא א. כגן:

 13 ,בושיב םישנל תינרות תוברת תנתונ איה תיעיברה התומעהו .בחרמל רוא ד ד. ארטא:”עו

 14  .בושיב תרחא תוברת תוכרוצ אלש םישנ

 15 ?ס"ש לש איה בחרמל רוא . כגן:א

 16  ,םושל תרשוקמ אל ןהמ דחא ףא .אל ד ד. ארטא:”עו

 17 .ינרותה ןיערגה הז בחרמל רוא נ. מנצור:

 18 ואצי אל םה ?טלקמהמ ונפתה אל םה ,ינרותה ןיערגה הז בחרמל רוא א. כגן:

 19  .הדיסחב 33 'סמ טלקמ בותכ ?המל ?טלקמהמ

 20 .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 לע םהלש העפשהה תא הנחב ,םהלש תוסנכהה תא הנחב ,הלקש הדעוה ד ד. ארטא:”עו

 22 ימ .תושקבה תא לבקל ץילמהל .תושקבה תא רשאל הטילחהו בושיה

 23  .הצעומה תאילמ השעמל הז ןתוא רשאל לוכיש

 24 .ךתושרב תולאש יתש יל שי א. כגן:

 25 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .סונימ סולפ זוחא 70 הז ,ריהמ ןובשח יתישע ,החנה הבוגש ןיבמ ינא א. כגן:

 27 .זוחא 66 ד ד. ארטא:”עו

 28 הפ בותכש המ יפלו .הנשב םילקש ףלא 35-ל םכתסמ הז ,שילש ,זוחא 66 א. כגן:
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 1 הז ןטק ףיעסב רומאכ הנונראמ רוטפ (2) (י) 5 ףיעסב ,2 ןטק ףיעסב

 2  ?ןוכנ .םינש שולש לש הפוקתמ תחפת אלש הפוקתל

 3 .ןוכנ ד ד. ארטא:”עו

 4 ףלא 105 לש החנה רשאל םיכלוה וישכע ונחנא םצעבש זאת אומרת א. כגן:

 5  .םילקש

 6 םיפוגהמ דחא לכ הנשו הנש לכב רשאכ םינש שולש ינפ לע םישורפש ד ד. ארטא:”עו

 7  ,רדעיה לע ריהצת שיגהל ךירצ הלאה

 8  .יקוא א. כגן:

 9 דוע שי םאה ,האילמה לכל הלאש ילוא ,ךילא הלאש אל הז ,ונחנא םאה י. חכימי:

 10 ?הז לע םיעדוי ונחנא ?םיעדוי אל וא ושיגה אלש תוליעפ תותומע

 11 .שיגמש ימ תעדוי ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  .תולעופש תותומע דואמ הברה שי ד ד. ארטא:”עו

 13 אלו ונמסרפש תוכימתב לשמל תרחא ךרדב ךל דיגהל הלוכי ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 תא ונכראה םג ןכלו ורבע םינש וא הרבעש הנש ומכ תושקב ונלביק

 15 ,שיגהל תמאב רשפאל ידכ הנורוקה תובקעב ונל רשפאתהש המ ,דעומה

 16 הנשל דחיב קר הז תא ןוחבל םילוכי ונחנא .שיגמ ימ םיעדוי ונחנא לבא

 17 .תמדוק

 18 הלאה םיפוג 4-ל תתל דעב ינאו ,ינממ לבקמש ימל םצעב רשפא זא א. כגן:

 19 דירוהל תוכימת לוועדת םג שיגמ ףוג ותואש ,םילקש ףלא 35 הזש תורמל

 20 .לפכ היהי אלש ?הנונראב החנהה תא הזהמ

 21 ?המ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .תוכימת לפכ היהי אלש א. כגן:

 23 .ןובשחב הז תא איבהל רשפא ד ד. ארטא:”עו

 24  ,םישקבמש םיפוג הפ שי יכ ןובשחב הז תא איבהל רשפא ?ןכ א. כגן:

 25 ןובשח לע אל הנונראמ רוטפ שקבל תורשפא ול ןתנ קקוחמה לבא י. צדקה:

 26  ,תוכימתה ןובשח לע הז םא זא .תוכימתה

 27 ,המל .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .תוכימת לש בוצק דואמ לס יל שי עוד פעם רמוא ינא א. כגן:
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 1 .ןכ י. צדקה:

 2  ,לוקיש הז םא זא א. כגן:

 3 ביחד()מדברים 

 4  .תיעוצקמ הדעו איה תוכימת תדעו ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 תובדנתה דעב ונחנא .הבר החמשב ,היעב םוש ןיא ,עגרכ ךנחנו נתמוא א. כגן:

 6 היציזופואכ הפ ונחנא ,םכקלח ,םכילא דוגינב ,רוביצה תבוט דעבו

 7  .תאזה הטלחהה דעב ונחנא .תיארחא הרוצב םיגהנתמ

 8  .הדות ?דעב םלוכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ,םג הזל םיקוקזש הלאכ םיפוג שי םא קודבל הפצמ יתייה ינא י. חכימי:

 10 .גאדת לא ,הנופ ךירצש ימ ד ד. ארטא:”עו

 11 ,םינופש חוטב אל ,אל י. חכימי:

 12 ,תונפל םילוכי אל ונחנא המועצה:ה. פרי יגור, ראש 

 13  .ונילא ונפ הלא םג .םינופ אל ונחנא ק. אלון:

 14 הזל םיקוקז םהו תאזה היצפואל םיעדומ אל םגש םיפוג שיש כול להיותי י. חכימי:

 15  ,הז ונדיקפתמ קלח רוביצה ןעמל םידבועש םיפוגש בשוח ינא .תוחפ אל

 16 ימ םויה ,הלשממה ךרד הז תא ולביק םה תומדוק םינשב .יוניש לח אל נ. גנצרסקי:

 17 הלאה םיפוגהמ דחא היבגה תקלחמל עיגמ והשימ םא ,עדוי םעפ לביקש

 18 להונה .שיגהל המ ,השקבה תא שיגהל ךיא תויוכזה תא ול םיריבסמ

 19 .דיב ול רסמנ ,םש אצמנ

 20 .הדות .יתיצר ינאש המ הז י. חכימי:

 21  ?דעב םלוכ זא ,בוט המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 22 .ןכ י. חכימי:

 23 .הדות ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 

 25 ןשיה קושה םחתמב הלילס ילטיה בויח לוטיבו הזרכא לוטיב .9

 26 קושהבמתחם  לילהס ילטיה בחיו לוטיבו הזרכא ליטוב 9 ףיעס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 רופיס .וישכע ותוא רותפנ ונחנא לבא רותפ אל רופיס הז ,ועמשת .ןשיה

 28 .קוחכ בוחר תזרכא אלל םצעב ואציש םיבויח ,2017-מ רותפ אל
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 1 רבודמ יללכ ןפואבו בוחרל םש אלל םחתמב רבודמש העבקש תומש תדעו 

 2 הסינכ םצעב ,הסינכ אלא ירוביצ בוחר לע אל ,ימינפ תוריש שיבכב

 3 .םיאצויו םינוח ,םיסנכנ הפיא םיעדוי ונחנא .הינחל

 4 .קיודמ אל הז א. כגן:

 5 תיצחמ בגא .םילבוגה םע קדצ תושעל ןמזה עיגהש תבשוח ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ילעב םילבוגהו םיקסעה ילעב לש ינשה יצחה לבא ,ונחנא הז םילבוגהמ

 7 אלש םיבויח לש יםנש ירחא קדצה איש הזש תבשוח ינא םש תורידה

 8 .םש רוביצל םרגנש םצעב לוועו סיסב םוש םהל היה

 9 דע םלוש הכול ךס הככ דיגנ ואוב ,הפ שי םצעב וא רוטפל תשקבמ ינא 

 10 ומלוש םרטו ואציש םיבויח רמולכ ,םנשאר לשל ,לקש ףלא 167 םויה

 11 .לקש ףלא 87סך ב

 12  ?תרדוסמ הרוצב לכ םדוק ונילא םיעיגמ אל הלאה םינותנה המל ,רגה א. כגן:

 13 ?המ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14  ?םויה רדס לע םיעיפומ אל הלאה םינותנה המל א. כגן:

 15  .םויה רדס לע עיפומ ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 16 המל וליאכ .םולע דואמ דואמ ,יפיצפס דואמ דואמ ףיעס .עיפומ אל ,אל א. כגן:

 17 ?םיעיפומ אל ונינפל תשרופ תא וישכעש הלאה םינותנה

 18  .תעמש וישכע הנה זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  ,לש 'ב 'א הז ,רגה א. כגן:

 20 אל וא רוטפל םאה ןורקיעה לע םירבדמ ,הלאה םינותנה תא בייח אל א. מעודה:

 21  .רוטפל

 22 .םירפא שנייה קר ,אל א. כגן:

 23 .תפסות םינותנ םתס הז .ףסכ המכ הנשמ אל הז א. מעודה:

 24 .םתס אל הז א. כגן:

 25 .בייח אל וא בייחל םאה א. מעודה:

 26 ,רמוא ינא .היעב ןיא א. כגן:

 27  .בייחל ךירצ אלש ונרמא הרבעש היצנדקב א. מעודה:

 28 ירועיש יתישע ,תמדוקה היצנדקב הרק המ קודבל יתכלה ינא ,םירפא א. כגן:
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 1 .רדסב הכול .תיב

 2  .יתוא לאוש תייה א. מעודה:

 3 .ךתוא לואשל ךירצ אל ינא א. כגן:

 4 ,תולאש םכל שי םא .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5חוות  העיפומש ומכ םירבדהש רמוא ינא .שנייה קר .שנייה ,רמוא ינא ,אל א. כגן:

 6 עיפוי אלש שקבמ ינא ,םיפסכ ,ל"כנמ רזוח ,תרדוסמ ןד לש הפ דעת

 7 הצעומה ירבחמ קלח ונחנאש ליבשב רדוסמ קית עיגיש אלא תאזכ הרוש

 8 ,יונפ ןמז םהל שיש

 9  .האבה םעפל הז םע דמלנ ונחנא ,רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10  .הז תא דומלל בייח ינא א. כגן:

 11 .האבה םעפל הזמ דמלנ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 ,יתקדבו יתכלה הרקמב ,םותחלו אובל לוכי אל ינא א. כגן:

 13  .הלבקתה הרעהה ,רומג רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ינא תעד תווח .ותוא האור אל ינאש ןארבו'ג ד"וע לש חוות דעת .הדות א. כגן:

 15 ,ינאו ימייסת ,ךתיא ךלוה

 16 .יתמייס ינא גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 17 ,םילוקוטורפ יתשפיחו יתכלהו יתקדבו יתכלה ינא .עגר ןיבהל הצור ינא א. כגן:

 18  ,בבותסהל םש דמחנ היה אקווד

 19 ,העבצה הייתה םילוקוטורפבש םילוקוטורפב קודבת א. מעודה:

 20  .רדסב הכול ,ךל אירקא ינא ,עגר ,יל ןת םירפא ,עגר א. כגן:

 21 .המכו המכ ויה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 דדלא .ןוידה לכ תא יתעמש ,2.3.17 םוימ 51 המניין ןמ הצעומ לוקוטורפ א. כגן:

 23 היה תמדוקה הצעומב וליאכ ,דמחנ היהו םש בכיכ הדועמו םש בכיכ

 24 .ינלוק רתוי הברה תייה ,םירפא ,ןשקא רתוי הברה

 25 ?המ א. מעודה:

 26 ,הרקמ לכב .תמדוקה הצעומב ליעפ רתוי הברה תייה א. כגן:

 27 ,קותמ תייה ןגס תייהשכ .טקש תייה ןגס תייה התא םג ,דחא לכ ,בוט א. מעודה:

 28 ,היצילאוקב םויה ינא הככ רמאנ אוב .בוט הכול .םירבדה בעת על כלצה
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 1 היצנדקבש יוכיס ןיא לבא ,תרחא ינא זא היציזופואב ינא רחמ םא

 2 ,תאזה

 3 בוט ךתוא ודמיל חוטב הז ,ךלש ףיעסל עיגנ טעמ דוע ,םירפא ,חוטב ינא א. כגן:

 4  .ףוסה דע בוט

 5  .אל ,אל א. מעודה:

 6 ביחד()מדברים 

 7 ,תובוחר תזרכא 3 'סמ אשונ ,ןשיה קושה םחתמ רמוא ףיעסה רוציקב א. כגן:

 8 תזרכאל דגנתמ ינא ןשיה קושה יבגל :הדועמ םירפא .ןשיה קושה םחתמ

 9  .חוות דעת יתפריצ :ןארבו'ג ד"וע .בוחר אל םצעב אוהש בוחר

 10 ,רמוא התא המל זא .תיב ירועיש תישע ?האור התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 .הבחרה אלל שיבכ תלילסב רבודמה .ןכומ עיגמ ינא ,רגה ,יתישעש רורב א. כגן:

 12 עגרב .תיטפשמ הלאש .םכתעד לוקיש הז זירכהל אל וא זירכהל

 13 הז שיבכ לולסל םיכלוהש העידיב הנתינ הצעומה ירבח י"ע הטלחההש

 14  .הצעומה תטלחה לש יאנתה תא םייקמ

 15 ר"בתה לע וטילחה ,ןשי קוש םחתמ תמקה לע טלחוה הצעומב וישכע 

 16 ללוכ םא תלאשש הז ,םירפא ,התא אקווד ךל הנוע אוה .הלילס ללוכ

 17 לע הטילחה הצעומה .שיבכ תלילס ללוכ ןשיה קושה ר"בת ,שיבכ תלילס

 18 .הלילס יבגל הצעומ תטלחה המייקתה ,הלילס ללוכ ר"בתה

 19 דבעידב תושעל רשפא יא התואש הצעומ תטלחהמ לידבהל ינשה רבדה 

 20 מאוד טכני ייןענ הז יכ דבעידב תושעל רשפא הזרכא ,בויחב ךרוצה יבגל

 21 בויחה תלטה לש תיפסכ תועמשמ תלעב איה הטלחהה .הטלחהל סחיב

 22 .הקיספ שי הזלו

 23 ,התוא תוארל חמשא ינאש חוות דעת שי אוהה בלשב םגש זאת אומרת 

 24 ,אשונה תא עגרכ ריסמ יתייה הז ללגב

 25 ?תמדוק הבישי תחקל אל המל ה:א. מעוד

 26 ,תא יתאצמ אל .היה אל א. כגן:

 27 ?תמאב א. מעודה:

 28  .דגנ ויה 9 תמדוק הבישיב א. כגן:
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 1 ביחד()מדברים 

 2 ללוכו ךתוא ללוכ ראשה דגנ .3 ועיצה העצהה דעב ,םירפא .הבישיה תאז ן:א. כג

 3 ,םיבוטו םיבר דועו רוגי ירפ רגה 'בגה תא

 4  .םלוכו הקדצו א. מעודה:

 5 .ועיבצה םלוכ פרי יגור, ראש המועצה: ה.

 6 זא .הרשוא אל ןשי קוש םחתמב בוחר תזרכא בור רדעיהב :הטלחה א. כגן:

 7 ןיא ן,ארבו'ג ,ןוכנ ןיבמ ינא םא ,עגרכ הזרכאה לש לוטיבה תא לכ םדוק

 8 הניחבמ ?ןוכנ ,ןושאר רבד הז .לוטיהב תא לטבל ךירצ אל ינא זא הזרכא

 9 ?הזרכא לש לוטיב תויהל ךירצ המל .תיטפשמ

 10 יכ ,תעדה תווח תא לבקל ,עגרכ הז תא דירוהל תמאב חמשא ינא ינש רבד 

 11 .תוחפל יתטישל הככ .יטפשמ ץעוי לש תעד תווחל דוגינב לעפנש ןכתי אל

 12 יתנבה םא לקש ףלא 260-ב רבודמ .רגה ,תויפסכ תויועמשמ הזל שיו

 13 .ןוכנ

 14 ,ךלש העצהה תאז זא .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .ןכ כגן: א.

 16 ,ילש העצהה .רדסב הזו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 ונל ויהיש דע אבה ןוידל הז תא ריבעהלו הזה תא ףרצל הז ילש העצהה א. כגן:

 18 .ןארבו'ג לש תעד תווחו תוחפל םינותנה תא

 19 םחתמל הלילסה ילטיה יבויח תא לטבל םצעב איה ילש העצההו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .ןשיה קושה

 21 העצהה תא םילבקמ ונחנא םא .ךלש העצהה יבגל ףיסוהל הצור ינא ,עגר כימי:ח י.

 22 .םתוא םג ררחשל הביס התוא וא היעב התוא םע בויח לכש שקבמי נא

 23 .םיכסמ א. מעודה:

 24 .טילחנו הצעומל הז תא איבת ד. כמוס:

 25 ,ףרוג הז .אל ,אל י. חכימי:

 26 ,םג זא המוד היצאוטיס תאז םא .קדוצ אוה ,אל ,אל א. מעודה:

 27 .המוד היצאוטיס ןיא לבא ,רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .היהת ול םג וזכ היצאוטיס היהת םא ,ינוי קדוצ .היהת םא א. מעודה:
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 1 ביחד()מדברים 

 2  .ךייחב ונ ,סומכ ?םילטיהה לכ לע רתוול הצור התא ט. דנטס:

 3 ביחד()מדברים 

 4 ?הפיא ?ישאר שיבכב אל וא ישאר שיבכב רבודמש לטיהב רבודמ הפיא ט. דנטס:

 5 ?לטיהב

 6 .ךרדכ רדגומ אל הז א. מעודה:

 7 ביחד()מדברים 

 8  .םינבה 'חרל ללכב םינופש םירחוס לש בצמ םש שי נ. גנצרסקי:

 9  .תחא םעפ םימלשמ םה א. כגן:

 10 .הינח הז יכ לווע ןקתל םיסנמ נ. גנצרסקי:

 11 רבודמש תרחא רובס ןארבו'ג .םוחנ ,תרחא רובס יטפשמה ץעויה לבא א. כגן:

 12 לבקל הצור התא זא ,הפ תושרופמ ךל רמוא אוהש המ הז .שיבכ תלילסב

 13  ?יטפשמ ץעוי תטלחהל דוגינב וישכע הטלחה

 14 .טלחהב א. מעודה:

 15 .ךתוכז ,רומג רדסב א. כגן:

 16 .תינרבוס הצעומה א. מעודה:

 17  .לכהל תינרבוס הצעומה א. כגן:

 18  ,הנשמ אל הזו רמוא לטיהה הככ .ינשה דצב םיחקול אל ,הזה דצב םיחקול נ. גנצרסקי:

 19 ביחד()מדברים 

 20 ארקנ ואוב .ןכ שיבכ תלילס הזש תרמואש תיטפשמ תעד תווח שי לבא א. כגן:

 21  .תעדה תווח תא םתארק אל םא ,התוא

 22  ,תיטפשמה תעד תווחה א. סיני:

 23 .םחתמ הז .בוחרל םש וליפא ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 .רושק אל הז א. כגן:

 25 ןכ לוכי התא םא הלאשה תא לואשל הצור התא םא תיטפשמה תעד תווחה א. סיני:

 26  .אל לוכי התא ,ןכ לוכי התא ךל רמוא ןארבו'גש המ .אל וא

 27 ?הז תא תוארל לוכי ינא א. כגן:

 28 ,ןויד לש ופוגל ךל רמוא ינא לבא .תעדה תווח תא ריכמ אל ינא א. סיני:
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 1 .ןוידה ךותב ותעד תווח תא רמא אוה .תעד תווח הייתה אל ,לייא א. מעודה:

 2 םכל רמוא ינא .תעד תחוו תויהל הריכצש זאת אומרת תעד תווח יתפריצ א. כגן:

 3 וישכע ררחשל םיצור םתא ,היעב ןיא ,םירבח ועמשת ,טושפ ארונ והשמ

 4  .לקש מיליון עבר וררחשת ?לקש מיליון עבר

 5 ,ררחשל עגר ינפל תיצר התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ,קיידמ ינא .יקיידת .ןויד ךורעל יתיצר ינא ,םולכ ררחשל יתיצר אל ינא א. כגן:

 7 .רדוסמ ןויד ךורעל הפ תושעל הסנמי נאש המ קוידב הז .ןויד ךורעל יתיצר

 8 .לקש מיליון עבר וררחשת ,לקש מיליון עבר ררחשל םיצור םתא

 9 ?דעב היהת התאו י. קעטבי:

 10 ,תוארל הצור ינא .םולכ יתרמא אל ינא א. כגן:

 11 ?דגנ וא דעב היהת התאו :י. קעטבי

 12 ,שיבכ ןיא ,שיבכ המש שי ,באוי ןויגיה ,תעד תווח תוארל הצור ינא א. כגן:

 13 ,תעד תווח ךל ןיא א. מעודה:

 14 ,םיקסע שיא התא א. כגן:

 15 ,םייתימא היהנ אוב י. קעטבי:

 16  .םייתימא היהנ אוב א. כגן:

 17 הז .דגנ עיבצהלמ ענמיהל הצור התא תעד תווח שקבמ התאש הז ,לייא י. קעטבי:

 18  .הקיטילופ

 19 .תעד תווח הצור ינא ,הצור אל ינא ,אל א. כגן:

 20 היהת אוב .עיבצנ אוב זא דעב היהת זא םג התא םא זא .ךתוא ןיבמ ינא י. קעטבי:

 21 זא תולעהל הצור אל ,הצור וישכע התא תעד תווח שקבמ התאש הז .דעב

 22 .םייתימא היהנ אוב .דגנ עיבצמ התא

 23  .תעד תווח שקבתו אל וא ןכ עיבצת ד. כמוס:

 24 ביחד()מדברים 

 25  .והזו ונתיא עיבצת אוב י. קעטבי:

 26 ביחד()מדברים 

 27 ?חומ  ותוא םלוכל שי ,שיא הרשע םתא ?חומ ותוא תא םכל שי המ ,ודיגת א. כגן:

 28 .ונ תמאב ?רבד ותוא םיבשוח םכלוכ



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                                ( 8/20) 26 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  02.07.2020 םוימ                                                                                                                                      

37 

 1  .דגנ עיבצת אל התא ,ינוי י. קעטבי:

 2 התא הקסע תושעל ךלוה התאשכ התא .באוי ,טושפ והשמ ךל יתרמא ינא א. כגן:

 3 ,התאש וא והשיממ תעד תווח יהשוזיא שקבמ

 4 ,הילע ךלוה ינא זא התוא הצור ינא םא י. קעטבי:

 5 .הבבס א. כגן:

 6 .בועז .תעד תווח הצור ינא זא קמחתהל הצור ינא םאו י. קעטבי:

 7 .תעד תווי רוצה חנא א. כגן:

 8 ?זאו ,עגר ?זאו י. קעטבי:

 9 .טילחנ דמלנ א. כגן:

 10 .עיבצנ ונחנא י. קעטבי:

 11 ביחד()מדברים 

 12 ,הצור אל ןגכ לייאש םשרנ .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ביחד()מדברים 

 14 .יתוא לאוש ינוי א. מעודה:

 15 ,ךלהמה תא תלבוה התאש ןוויכמ י. חכימי:

 16 .רגה םע דחי א. מעודה:

 17 הרקמ לכ םעש ,םויה לש הטלחהב תאזה היגוסה תא ףיסותש שקבמ ינא י. חכימי:

 18  ,תוביס םתוא םע המוד

 19 .דעב ינא א. מעודה:

 20 ביחד()מדברים 

 21 .לוקוטורפב םושר היהי הזש הצור ינא י. חכימי:

 22 .םושר היהי הז ,היעב ןיא א. מעודה:

 23  .לקש מיליון עבר הז ,םחתמה תא עגר בוזע ?תוילכלכה תוכלשה המ ,באוי ט. דנטס:

 24 איצונ זא .ונל עיגמ אלש ףסכ םדא ינבמ לוזגנ אל תוילכלכה תוכלשהה א. מעודה:

 25 .תותוחפ תואצוה

 26 ביחד()מדברים 

 27 אוה םויה רדס לע אשונה ,םירבח .העבצהל תרבוע ינא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .ודי תא םירי דעב ימ .ןשיה קושה םחתמב הלילס ילטיה יבויח לוטיב
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 1 ,תאזה הקספה תא םיפיסומ ,עגר י. חכימי:

 2  .םיענמנ ןיא .הדות .2 ?דגנ ימ .יפוי ?דעב ימ .יתפסוה .ןכ צה:ה. פרי יגור, ראש המוע

 3 

 4 הצעומה שאר ינגס רכש רושיא .01

 5 תא ני מבקשתא ,הככ וקי.א .הצעומה שאר ינגסל רכש רושיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ינגסלו הקדצ בקעי ינגסל הרשמ זואח 75 לש רכששר אל האילמה רושיא

 7  .הדועמ םירפא ינשה

 8 אל אוה םצעב ע"פש ףגא ,יצחו הנש הזמ ע"פש ףגא תא הוולמ הקדצ בקעי 

 9 לש תוליעפה םוחת .ףגא תויהל ךפה אוה ,הקלחמ היה אוה ,ףגאכ ליחתה

 10 ,ןוניג תקלחמ וב שי .ףגא לש הרוצ לביק אוה ,רועיש ןיאל חמצה זה ףגאה

 11 חותיפה תינכותב ונללכ ונחנאש םיטקיורפ לע םיטקיורפ ,האורבת תקלחמ

 12 ףגאה ביצקת ,הלעו ךלה םדאה חוכ ,ירוביצה בחרמה גורדש לש םוחתב

 13 ףגאב דובעל תמאב תמאב םויהש הלאכ םה תולעיפה יפקיהו הלעו ךלה

 14  .תבכרומו השק הדובע תמאב לבא ,תוכז תאזשה זל רבעמ ,הזה

 15 תלצאהו הרשמ זוחא ותוא תא רשאל תשקבמ ינא הודעמ םירפא ידידילו 

 16 לש םוחתב םיטקיורפ עוציב לע הרקבה לכ .תויתשת לש םוחתב תויוכמס

 17 לפטל תוכרדמו םישיבכ רופסניא ונל שי ,דובירו ףוצרקו הלילסו בויבו םימ

 18  .בושיב םהב

 19 רמואש הצעומה תירבזג לש םכל ףרוצש בתכמ הפ שי ,רשאל תשקבמ ינא 

 20 ףלא 200 ונכסח הנשהש ןייצל םג יואר .ביצקתל תסנכתמ העצההש םצעב

 21  ,לקש

 22 .המל מעניין א. כגן:

 23  .רכשה תואצוהב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ,טרפת ילרואש עיצמ ינא ובראן:’ד ג”עו

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

 26 הרשמ ,יצחו הרשמ םצעב ובצקות 2020 תנשל הצעומה ביצקתב ד ד. ארטא:”עוח א. יר”רו

 27  ,רשאל םיצור ונחנא םצעב וישכעו .הדועמ ןודאל הרשמ יצחו לייאל תחא

 28 ,הדועמ ןודא המל .ילרוא ,עגר החילס א. כגן:
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 1  .לייא המלש ,לייא ןודא .החילס ד ד. ארטא:”עוח א. יר”רו

 2  .אל א. כגן:

 3 .המלש א. מעודה:

 4 ואוב .סומידב תוריית קית קיזחמו הצעומה שאר ןגס ,ןגכ המלש לייא ד"וע א. כגן:

 5 .דמעמה תא דבכנ

 6 1.5 לש םג הרשמ ףקיה םצעב רשאל םיצור ונחנא םויה .יקוא ד ד. ארטא:”עוח א. יר”רו

 7 םירפא ןגסל זוחא 75 דועו הקדצ ברל ,הקדצ ןודאל זוחא 75 ,תורשמ

 8 שי ןיידע תמאבו ביצקתה ךותל םיסנכתמ ונחנא הכול ךסב זא .הדועמ

 9 .הז תא רשאל ןתינ זא ,2020 ביצקתב לקש ףלא 200 לש ןוכסח

 10 .תומושרב םסרפתי אוהש בותכל ךירצ הטלחהב .הרעה א. מעודה:

 11  .דיגהל יתיצרש המ קוידב הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 .יתריבג החילס א. מעודה:

 13 ןבומכ זא ,תומושרב םושר אל היה הז תמאב םדוק יכ שיגדהל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .והז .תומושרב רכשב םינגס ינש ,םינגס זא ימוקמ אלממ התאש הזל רבעמ

 15 ?תולאש

 16 לש תולהנתהה הנושאר היגוס .תויגוס יתשב אשונל סחייתהל הצור ינא .ןכ א. כגן:

 17 יעבוק לש קלחב תויהל םיכירצש םתוא דבכמ דואמ ינאש םינגסה

 18  .לעופב ויה אלו תוינידמה

 19 .ןוכנ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ינא .םידבוע לשו םילהנמ לש םיילגרה ןיב וסנכי םינגסש כול להיותי אל הז א. כגן:

 21 תתל ,םילהנמה תאו םידבועה תא דבכל ךירצ ,הז לע רומשל ךירצש בשוח

 22 םיפגאה תאו תוינידמה תא וליבות םינגסכ םתאשו ןוכנה םוקמה תא םהל

 23 .דובכ ותוא ךותמה ז לע דיפקהל ךירצו .תוקלחמה תאו הלאה

 24 הז תא יתרמא ינאו ,רבד םושב הרצ אל יניעו םיאצמנ ונחנא ,ינש רבד 

 25 םע תאזה הפוקתב חטבו חטבו ,הרשמ לביק לייאשכ היצנדקה תליחתב

 26 םתייה הנשה תוחפלש בשוחי נא ,ירוביצה רזגמה לע תירוביצה תרוקיבה

 27 תוליפנ שי ,הנידמב םיצצקמ ונחנא .דחא לכ הרשמ יצחב ראשיהל םיכירצ

 28 תווהל םיבייח ונחנא ,םיאמצע לש םגו םיריכש לש םג לאמש לעו ןימי לע
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 1 .תישיא אמגוד

 2 תייבג תניחבמ ,םינותנ םכל שיש כול להיותי ,תניחבמ םיעדוי אל םג ונחנא 

 3 תושעל ךרטצנש חוטבש יל הארנ םג ,כול להיותי .םש ונבצמ המ הנונראה

 4 .ןדמוא והשזיא ונלביק אל ןיידע ,ביצקת ינוקית

 5 ינש הרשמ יצחב ראשיהלו תירוביצ תוירחא תולגל םיכירצש בשוח ינא 

 6 דואמ ינאו ילש םירבח םתא ,יל וחלסתו ,תאזה הנשה ףוס דע תוחפל םינגס

 7 לש םג תוירחא תאזש בשני חוא ,תאזה הדקונה תא הלעמ ינאש רעטצמ

 8 ,תוריזג הברה דוע ויהי םתסה ןמ .רוביצל אמגוד תווהל םג הצעומה שאר

 9 העצה תולעהל שקבמ ינא ןכל ,תיצראה המרב םגו תימוקמה המרב םג

 10 הז תא הלענ ראוניבו הרמש יצח לע וראשיי הבורקה הנש יצחבש תידגנ

 11 ינא ,יעבר תשולש םהל ונת ,רדסב הז ,כול להיותי אל ,כול להיותי .ןודנו

 12 .הרשמ יצח לע ראשיהל הליבקמ העצה שיגמ ינא ןכל .תוכחל ךירצש בשוח

 13 .הדועמ ,יל חלסת

 14 ?תויוסחייתה דוע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .ונלעייתה שממ אל .הנונראב זוחא 1.1 לש האלעה ונרשיא זא .ןכ ט. דנטס:

 16 .קיידת ,לבא ונרשיא אל י. צדקה:

 17 בושחל ילב ,ןויד וליפא ילב הככ רובעל הזל םתתנ .החילס ,ןכ ,םתרשיא אל ט. דנטס:

 18 הפוקתב הפצוחה הפיאמ ןיבהל חילצמ אל תמאב ינא .ףסכ םיקלחמ הנהו

 19 ,הפצוחה הפיאמ ןיבמי נא ,ןיבמי נאו ,הז לעם ירבדמ תמאבש תאזכ

 20 ,ףצפצמ אוהשכ חטב והינתנמ

 21 ?והינתנל ךייש המ קעטבי: י.

 22 ,ונילע ףצפצמ אוהשכ ט. דנטס:

 23 ?והינתנל ךייש המ י. קעטבי:

 24  .םכמצעל םישרמ םתא זא דנטס: ט.

 25 .ןיבמ אל ינא ,אל ,אל י. קעטבי:

 26  .בוט יכ רפסהמ םתדמל ט. דנטס:

 27 .בישקת ,עגר החילס י. קעטבי:

 28  .בוט יכה רפסהמ םתדמל ט. דנטס:
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 1 ביחד()מדברים 

 2 יעבר תשולש םכוס ןגכ לייא םע היצילאוקה תא ונמקה ונחנאשכ ,לט י. קעטבי:

 3 ועיצה םה ,לבקל שקעתה אוהו בריס אוה ןכמ רחאל .םיכסה אוהו הרשמ

 4 רבוד ינאם א לי רמאת ,לייא .ךוסחל תנמ לע עבר הדועמלו יעבר תשולש

 5  .אל וא תמא

 6 ,באוי א. כגן:

 7  .תמא רבוד התא נ. קסטן:

 8  ,ךכ רחאו םיכסה הלחתהב אוהו י. קעטבי:

 9 ביחד()מדברים 

 10 .דגנתה לייא זאו י. קעטבי:

 11  .הקיתש עגרכ ימצע לע רוזגא ינא א. כגן:

 12 ?לייא ,חונ אל הז ?הקיתש רוזגלה מל ?המל ?חונ אל ?המל ?המל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 םותחל אב אל ינא ןופלטב רקוב תונפל תחאב רזח לייא זאו ,סקשיב דנטת י. קעטבי:

 14  .האלמ הרשמ לבקמ אל ינא םא

 15 ביחד()מדברים 

 16  ?עומשל םואתפ חונ אל המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 17 .הבוט יל ישעת ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 18 .יתיא תמכיסו תבשי תיבב ילצא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  .וב תדמעש דחא םכסה היה אל ,רוגי ירפ רגה ,הבוט יל ישעת א. כגן:

 20 ביחד()מדברים 

 21 הכול .תיעוצקמ םימכסה תרפמ תא ,וב תדמעש ףיעס היה אל ר, ראש המועצה:ה. פרי יגו

 22 ינא .םינש 3,5 דועב טופשי רוביצה .םימכסה רפהל ךל השרמ ינא .רדסב

 23  .ירמגל עוגר

 24 ביחד()מדברים 

 25  ,ךתוא ףיקמש ימ תא תונקל והינתנמ תדמל ט. דנטס:

 26 ביחד()מדברים 

 27 עבר דוע הדועמל תתל שי הביס הזיא .ירוביצ ףסכב םלוק תא הנוק הפ תא ט. דנטס:

 28 לע ?המ לע ?הרשמ עבר דוע זא ,רבדל םיכירצ דוע ונחנא יצחה לע ?הרשמ
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 1  ?המ

 2 םכסהב תמכסה התאש יצחה לע ?רבדל ךירצ יצח הזיא לע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 ?ינויצילאוקה

 4 ביחד()מדברים 

 5 המ םתטלק אל וליאכ םתאש הנורוק לש תאזה הפוקתב ללכב הפצוח הזיא ט. דנטס:

 6 הייתה אל ,הנורוקב ףיכ םכל היה ,םיקתונמ םתייה ?הא ,הפ ךלוה

 7  ,גונעת םכל היה ,םכלש הטנוחב דבל םתייה ,היציזופוא

 8 ,רכשה תא ול םלשל רדסב היה הז רטופמ היה אל אוה םאו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ביחד()מדברים 

 10 .ורשאת םתא ,רורב קחשמה .רבדל לטל ונת א. כגן:

 11 ביחד()מדברים 

 12 עדי לטו לקש מיליון 6 ונל וצציק היצילאוקה תא ונמקהשכ ,םינגסל רשקב י. קעטבי:

 13  ,הנורוקה םע םויה רשאמ עורג רתוי הברה היה בצמה ,הז תא

 14 ביחד()מדברים 

 15 ,בישקת .ביצקתה םע הרוק המ תעדוי אל איהש יל הרמא ילרוא שדוח ינפל א. כגן:

 16 .האבה הנשל א. מעודה:

 17 ביחד(ברים )מד

 18 וישכע ,הזמ רתוי ךל דיגא ינא .ךתוא עיתפא ינא ,באוי ,ךתוא עיתפא ינא א. כגן:

 19 אל ,שדוח ינפל תירבזג הפ דומעל הלוכי אל .בוט בישקת .בוט בישקת

 20 השעא ינא ,ביצקתה םע הפ הרוק המ התוא לאשו ינאשכ דומעל הלוכי

 21 2.3 ?ביצקת תושעל תכלוה תא ינויב י. קעטבי: .ינויב ?יתמ .ביצקת ןוכדע

 22 ,תרשאמ וישכע תאו תורקל ךלוה המ תעדוי אל תא ,ללכב תלביק אל דוע

 23 בייח הז .תואמצעה םוימ םתכסח ,לקש ףלא 200 ףסכה תא םתכסח ,יפוי

 24 ,בוזע ,עיגמ ןכ וא עיגמ אלש רמוא אלי נא .הנורוק הז ,באוי ?קלוחמ תויהל

 25 300 תילאירקטוס ולביק ס"ש ,בקעי .תאזה הדוקנה לע עגרכ םיחכוותמ אל

 26 ,רדתסמ םג הז ,יצח ובגי העניין ךרולצ יתכבדוש ,העניין ךרוצל לקש ףלא

 27 ,דבוע אל ,דבוע ךל רמוא ,ילומ בשוי בקעי ,הנה ,ךל ןתונ יאנ העניין ךרוצל

 28 ,הקלהמח ךותב בשוי םירפא .ללכב תוינידמ לש עניין אל םג הז .הנשמ לא
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 1 .תוינידמ עובקל םיכירצש יטפשמה ץעויה לש תעד תווח שי

 2 ביחד()מדברים 

 3 אל הז .םינגסל ףסכ ונת ?םינגסל ףסכ תתל םיצור םתא ,היעב ונל ןיא א. כגן:

 4 .ןמזה אל הז ,רבד םושב ץצקל כלות אל התא ,וישכע הנורוק הז ,ןמזה

 5 .הנשה ףוסב הז תא קודבת

 6 .ןגס ירה וישכע תייה םא רתוומ וישכע תייה וליאכ י. צדקה:

 7 ?םעפ דוע כגן: א.

 8 ,וישכע ןגס תייה םא וליאכ צדקה:י. 

 9  ?רתוומ יתייהש יתרמא א. כגן:

 10 ?ןוכנ .רתוומ תייה התא י. צדקה:

 11  .ןכש כול להיותי א. כגן:

 12 ביחד()מדברים 

 13 .רובידה תוכז תא םייס אל דוע אוה א. כגן:

 14 .עגר יל ןת א. סיני:

 15 .רובידה תוכז תא םייס אל דוע אוה א. כגן:

 16 .ךתושרב א. סיני:

 17 .םייסל ול ןת .םייס אל דוע אוה א. כגן:

 18 ריבעהל היצנדקה תליחתב שארה תא רובשל ונבשי ונחנא רמוא ינא בוש י. קעטבי:

 19 רתוול היה ןכומ והשימש יתעמש אל הפ דחא ףאו ?ןכ ,ונחלצה אלו ביצקת

 20  ,הרשמ יצח לע ,תצק

 21 .באוי תמאב ?קוחצ השוע התא יל דיגת א. כגן:

 22 .קוחצ השוע אל ינא ,עגר י. קעטבי:

 23  .קוחצ השוע התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 .קוחצ השוע אל ינא י. קעטבי:

 25 תמאל ותוא ךפוה התאש תמא יצח אוה ,באוי ,רמוא התאש המ לכ םדוק ט. דנטס:

 26 .ךלש

 27  ?תמא יצח י. קעטבי:

 28  .התימאל תמא ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 םעפ דוע דיגא ינא ,והינתנ יתרמא ,והינתנ תא םעפ דוע ריכזא אל ינא ט. דנטס:

 2 הנה .רתויב בוטהמ .רתויב םיבוטהמ םתדמל םתא ,הטישה תאז יכ והינתנ

 3  .רתויב בוטהמ ,האמחמ ול ןתונ ינא

 4  .ךל דובכה לכ א. מעודה:

 5 ,ירוביצ ףסכ םיחקול הפ םתא .האמחמ ול ןתונ ינא ןמזה לכ ט. דנטס:

 6  .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ,תורקפהב הפ םיגהנתמ םתא .תורקפהב םיגהנתמ ט. דנטס:

 8  .קוח י"פע הז .קוח י"פע .קוח י"פע י. קעטבי:

 9  ?הביס הזיאמ ?הביס הזיאמ ,הדועמ םירפאל הרשמ עבר תתל ט. דנטס:

 10 ביחד()מדברים 

 11 .קוח י"פע י. קעטבי:

 12 ?ימ לש קוח י"פע ט. דנטס:

 13 .קופ"י חע םהל עיגמ י. קעטבי:

 14  .קוח י"פע אל הז ט. דנטס:

 15 ד(ביח)מדברים 

 16 תיטמוטוא הרוצב 1.1-ב הנונראה תא הפ תולעהל רשפא יא דובכה לכ םע ט. דנטס:

 17 םע ,ירוביצ ףסכ זבזבל .ירוביצ ףסכ זבזבל תינמז ובו ןויד וליפא להנל ילב

 18 ,םישדוח השולש דועל ,הנש יצח דועל הזה ןוידה תא וחדת .דובכה לכ

 19  .בצייתי קשמה

 20 .בצייתי שממ א. מעודה:

 21 םינותנ ןיידע ונלביק אל םעפ בושו ןמזה הז .בצייתהל םיכירצ םלוכ ט. דנטס:

 22 אל םידספה שיש תואדווב םיעדוי ונחנאו תויהל ךלוהש בצמה לע ילרואמ

 23 .ידוחיי אל הנח סדרפ ,ץראב תויושרה לכב ,הנח סדרפב קר אל ,םינטק

 24 .גשומ ךל ןיא .גשומ ךל ןיא ,הנונראב הרוק המ תלא יודע תא ,יממתית

 25 ביחד()מדברים 

 26 .העבצהל הלעמ ינא דעיבא ירחא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 זא הלוע םעפ לכ הז יכ 1.1-ה יבגל ,דחא .םירבד השולש דיגהל הצור ינא א. סיני:

 28 סייט ,הלוע הז ךיא תעבוק לארשי תנידמ ,קוחה .עמשיו ןיבי רוביצהש
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 1 .תעבוק הצעומה אל ,יטמוטוא

 2 ביחד()מדברים 

 3  .עמשי רוביצהש א. סיני:

 4 ביחד(ברים )מד

 5 תורימא ינימ לכ קורזל רשפא זא .רבדל יל ונת .ךתוא יתעמש ,ןגכ א. סיני:

 6 לש אשונה יבגל ללכבו ללכב הזה יטמוטואה סייטה יבגל בגא .תויטסילופופ

 7 ינאו המגמ םויה שי ,הז תא יםעדוי םתא ,הנונרא האלעה אל וא האלעה

 8 היהי אל הזה רבדה ללכבש םשל ארקנ הצעומכש יאוולהו ,איהש בשוח

 9 םעטהמ ,םינוזיא תושעל הזה רבדב ךירצש םעטהמ הצעומה לש התוכמסב

 10 םירחאו הלאכם יסייט ינימ לכש םעטהמ ,תויושר ןיב םירעפ שיש

 11 .םיחרזאה אתו בושיה תא םיאור חרכהב אל ,הביתכמ הנידמהש

 12 ביחד()מדברים 

 13 .םייסל יל ןת א. סיני:

 14 ביחד()מדברים 

 15 .םינגס הכירצ תדקפתמ הצעומ .םינגסה םיאשונ לע רבדל הצור וישכע ינא א. סיני:

 16 תאזה תואיצמה תא םיריכמ ונלוכ ונחנא ,הצעומ ירבח םע עניין םג שי

 17 תאז .םישלחומ יצח םה לעופבו תינוריעה היטרקומדה לע ורמשיש בושחש

 18 םע ילוא ,תללוכ הרדסה הזיאב ןקותי הזה רבדהש יאוולה .תואיצמה

 19  .קזחל ידכ תחקל רשפאש תומוקמ ינימ לכמ ילוא ,םינגס ביצקת

 20 ילוא ,ביצקת לבקל ךירצה צעומ רבחש ןימאמ יתפקשהל ינא בגא ,ונחנא 

 21 ,קזחל ךרטצי וישכעש בקעי ,הפ שיש םינגס ינש םויה .רחא וא הזכ ביצקת

 22  .ער אל הזו הז תא םיעדוי םתאו רוביצה ןעמל הדובע ושעי

 23 םג שיש רורב הפ בשויש ימ לכלו רורב ונלוכלו ןזואה ונלוכל תאז םע דחי 

 24 ,םיעדויו םיעמוש ונלוכ ,רורב הז םיצור אל םתא ,הנורוקה ביבס

 25 .ונתיא היהת אוב זא א. כגן:

 26 ךירצ דועש ביצקתה ינוכדע תא שיו .הלימ יל ןת ,יל בישקת ,עגר .עגר א. סיני:

 27  ,קזחתהל םיכירצ הצעומכ ונחנאש תומוקמ שיש רורבו תושעל

 28 .הנותחת הרוש ?המ ?המ ,ונ א. כגן:
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 1 ינאו תישיא אמגוד לש עניין שיו .ילש טפשמה תא םייסל יל ןת ,שנייה א. סיני:

 2 ,ןוויכ והשזיא הפ היהיש הז לע רגה םע יתרביד

 3 ,עיבצת התא לבא א. כגן:

 4 ,יצחו ןקת ותוא לע הכחמש ינא ,וישכע אוב רמוא ינוי יכ .אל א. סיני:

 5 ביחד()מדברים 

 6 .ילש טפשמה תא םייסל יל ןת ,יטסליופופ אוה השושאתה ע המ ,ןגכ א. סיני:

 7 .םייסת השקבב א. כגן:

 8  ,בשוח ינאו א. סיני:

 9 ביחד()מדברים 

 10 ינאו םיכסמ ינא .םינגסה תא ךירצ יכ הזה רופיסה לע םלש בלב עיבצא ינא א. סיני:

 11 ,בחר והשמל ,רגהל הז תא יתרמא ינאו ןחלושב הפ בשויש ימ לכש בשוח

 12 האירק הזיא םע אובל םיקפס תמרב ,הצעומה לש הריכבה הלהנהה תמרב

 13 .והזו הז תא תושעל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא תישיא אמגוד לש תירוביצ

 14 ,וישכע רלוונטי אל הז

 15 ביחד()מדברים 

 16 לש ביצקת לע ותטישל םחלנ לטשכ .םייסל יל ןת ,םחלנ התאשכ ,לט ,לט א. סיני:

 17 לע רתוות הנורוקה ללגב רמאו וישכע אב אל דחא ףא תומילא אלל ריע

 18 לע ,םירבד לע םחליהל ךירצ הפש דחא לכ ,םחלנ ינויש וא .אמגודכ ,קלח

 19  ,םירבד עצבל תורשפאה

 20 ביחד()מדברים 

 21 ,תושעל ךירצ תולעייתה ךירצ םא א. סיני:

 22 ביחד()מדברים 

 23אני  .רומג רדסב הזו ןאכ םייתסי אל הארנכ הזה הוויכוח ,םבריח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ,העבצהל איבהל תשקמב

 25 ביחד()מדברים 

 26 היצילאוקל ףתוש היהתש ,ךל רמוא ינא תמאב ,יבל לכמ ךל לחאמ ינא א. כגן:

 27 ינא תמאב ,אל .םידבועל רוזעל לש ,ךלש םיכרעל המיאתמש תיתימא

 28 ,יבל לכמ ךל לחאמ
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 1 ביחד()מדברים 

 2 םיפתוש ויהתש םכל לחאמ ינא הדועמ םירפאל םגו הקדצ בקעיל םגו א. כגן:

 3  ,תאזכ היצילאוקל

 4 .עובצ תכיתח התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  .הבבס ,גוגמד ינא א. כגן:

 6 .עובצ יתרמא ינא ,תרמא התא גוגמד ,אל גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 7  .עובצ ינא וישכע .רדסב ?עובצ ינא א. כגן:

 8  .םיעובצ לע הגר, אל תדברים י. חכימי:

 9 ביחד()מדברים 

 10 ימו תמא שיא ימו בגב םיניכס עקות ימו ןרקש ימו עובצ ימ רוביצה טופשי א. כגן:

 11 דועש םכלוכל לחאמ ינא .רוביצה טופשי ,בושיל גאוד ימו םידבועל גאוד

 12  .עיגת איה ,תאזכ היצילאוקמ קלח ויהת טעמ

 13 ביחד()מדברים 

 14 תא תרגוס ינאו הלימ ןארבו'ג ,הלימ לאנתנ .םכנמז םייתסה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .ןוידה

 16 רושק אלו תימוקמה הקיטילופל רושק אל והשמ דיגהל הצור ינא נ. קסטן:

 17 ונחנאש בשוחני א, הנורוקה תא סנ לע הפ םתילעה .ללכב הקיטילופל

 18 הנורוקב אקווד .םיבשוח םתאש הממ תרחא הנורוקל סחייתהל םיכירצ

 19 רבעמו לעמ הלדג קפסל הכירצ הצעומהש המ תמרו םיתורישה תמר

 20 .הצעומ לש תימוי םויהו הליגרה הדובעל

 21 הצעומה לע ליטי הז המ םיעדוי אל דוע ונחנא ינש לג יהלשב ונחנא םאו 

 22  .הנורוקה ללגב תאזה הצעומה לע ולטוי תושדח תומישמ הזיאו

 23 ביחד()מדברים 

 24  ,היצילאוקה תוחישל ינשמ ףתוש תצק יתייה ינאש ןוויכ ,ןגכ לייא נ. קסטן:

 25 ביחד()מדברים 

 26 המש שקבתה המ עדוי תצק ינאו ףתוש תצק יתייה ינא לבא קעוצ אל ינא נ. קסטן:

 27  .םולכ הרק אל ,ףסכ תניחבמ

 28 .הצעומה תושארל רוגי ירפ רגה תא הלעה ימ םלוכל ריכזת א. כגן:
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 1 ,אוב ,אוב ,אוב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 .אוב ,אוב ,אוב א. כגן:

 3  .הללאי .עגרית תמאב ,יתוא תבלעהש דיגת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ביחד(ים )מדבר

 5ל כוי וישכעו ,תראשנש יצחו הרשמ התוא וז שהייתה יצחו הרשמ התוא נ. קסטן:

 6 ילהנמל םגו הצעומה שארל םג רזעל היהנ הלא םישק םימיבש להיות

 7 .םיפגאה

 8 ביחד()מדברים 

 9 הצור אוה המ ?םידבוע דוע רטפל ?תוקלחמ דוע קרפל הצור םירפא ,המ א. כגן:

 10 ?תושעל

 11 .השקבב ןארבו'ג ה:ה. פרי יגור, ראש המועצ

 12 העינמ ןיאש ל"כנמה רזוח יפל יונימה ךילה םג לוקוטורפל ןייצל בייח ינא ובראן:’ד ג”עו

 13 תוארוהמ סטייה וא הגירח יונימב ןיאו .ןבומכ שקובמה יונימל תיטפשמ

 14  .להונה וא קוחה

 15 .העבצהל הז תא האיבמ ינא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 ביחד()מדברים 

 17 ,התיבה ךלש עסמה תא תלחתה םויה .התיבה ךלש עסמה תא תלחתה םויה א. כגן:

 18 .יתריבג ,הז תא ןובשחב יחק

 19 ?םויה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .ךל רמוא ןגכש המ ירכזת ,התיבה ךלש עסמה תא תלחתה םויה א. כגן:

 21 ביחד()מדברים 

 22 ינא קר ,אני ,הדות ןומה ,הדות ןומה דיגהל הצור ינא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 השיגרמ יכה יכה ינאבל א תעדוי ינא קר אל דיגנ ואוב ,תעדוי ינא ,תעדוי

 24 תכלל הז המו תאזההמועצה  תא חותפל הז המ תעדוי ינא יכ בורקמ הז תא

 25  .ידצל םיאצמנש יםשנאה ימ תעדויי נאו תאזה הצעומהמ תועש אל תועשב

 26 דיגהל הצור ינאו ידצל םיאצמנש הלהנהה ירבח לכל הדות דיגהל הצור ינא 

 27 הדובע םישוע םה ,םויה רדס לע עגרכש הקדצלו םירפאל תיתימא הדות

 28  ,תופיקשב הדובע םישוע םה ,האלפנ
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 1 .העבצהל ילעת א. כגן:

 2 םינשב ושעיו ולידגי םה ,רוביצה רובע הנמאנ הדובע םישוע םה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 ינפ רופיש לשתחום בזה ין אם בו תויתשתה םוחתב הז םא ןיב ,תובורקה

 4 ,ריעה

 5 ם(ייניב תואירק)

 6 תשקבי מנא .טקש תשקבמ ינא .ןוידהמ קלח אל תא ,הנליא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 אוה הזה בושיהש תמאב תמאב .ידדה ןומא לש סיסעל ב הז ,םכל תודוהל

 8  ,םירגתא יוור

 9 ביחד()מדברים 

 10  .ואריש והשמ ישעת ,רבכ ידבעת הללאי ?תוריחב םואנב דוע תא יצחו הנש א. כגן:

 11 .םינש 3,5 דוע לש לולסמה תא יל הארת ,ןגכ א. מעודה:

 12  .םירדח ירדחב הז תא ךל ריבסא ינא א. כגן:

 13 ,בקעיל הרשמ זוחא 75 ונרמא ןכבו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .ישייבתת א. כגן:

 15 ימ .השקבב ?דגנ ימ .הדות ?דעב ימ .םירפאל הרשמ זוחא 75-ו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 .יצח יצח לע עיבצהל תשקיב ,תידגנ העצה תעצה התא ,ינוי .השקבב ?ענמנ

 17  ?דעב ימ

 18 ,העצהה הרבעש עגרב לבא ובראן:’ד ג”עו

 19  ?דגנ ימ .ול בושח .ול בושח .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .ינוי דגנ םג אוה א. מעודה:

 21  .הז דגנ םג אוה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 עיבצת הליל הזש וישכע ודיגי םא םג .עיבגד אתה מצנ עמוש התא ,סטדנ דה:א. מעו

 23 .דגנ

 24 ביחד()מדברים 

 25 

 26 ןהכ ןועמש – תפסונ הדובע רושיא .11

 27 .ןהכ ןועמשל תפסונ הדובע רושיא 11 ףיעס ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 ביחד()מדברים 
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 1 ?דגנתת התא .המלש הרשמ שקבא ינא האבה הנשב ?המל א. מעודה:

 2 םג דבוע אוה הנש 25 הזמ ,הסדנה ףגא ןויכראב דבוע ןהכ ןועמש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 םוי השעמל .תבלושמה המרופרה תרגסמב תימואל םילוח תפוקב יאמצעכ

 4 ,ישיש ימיב הזה םויה תא םילשמ אוה ןכלו םילוח תפוקב דבוע אוה עובשב

 5 רשאל האילמבן אכ םיכירצ ונחנא .רדסומ היה ךכ לכ אל הז וישכע דעש קר

 6 ינא .םכינפב בתכמה ,הז תא שקיב אוה .רדסומ היהי הזש תפסונ הדובע

 7 .דחא הפ ?דעב ימ .רשאל תשקבמ

 8 .תניוצמ הדובע השע ןועמש א. כגן:

 9 .המיהדמ הדובע שוע אוה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10  .רדהנ רוחב ןועמש י. חכימי:

 11 .הלעמו ומכשמ א. כגן:

 12  .םיסקמ שיא המועצה:ה. פרי יגור, ראש 

 13 .תראפתל םיתוריש שיא .ןמזה לע לבח תוריש ןתונ י. חכימי:

 14 

 15 0202 ילוי – םיר"בת .21

 16 .השקבב ,םיר"בת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17י"ס ב ליבי הנבמ 2097 'סמ ר"בת .םיר"בת רשאל תשקבמ ינא ד ד. ארטא:”עוח א. יר”רו

 18 .תושרה תונרקמ לשק 150,000 ךס לע רוכרכ

 19 תונרקמ לקש 130,000 לש הלדגה ,לוריבג ןבא 'חרב םיקחשמ ןג 2075ר "בת 

 20  .תושרה

 21 לקש 180,000 לש הלדהג ,המסילה 'חרב םימ יושדרוג קו 839 'סמ ר"בת 

 22 .תושר תונרקמ

 23 תונרקמ לקש 321,000 לש הלדגה ,תבכרה ןוינח לש הבחרה 321 ר"בת 

 24 .תושרה

 25 ?דעב ימ א. מעודה:

 26 .רגהש וא יל הנעי הירא ילוא ,'א .עגר י. חכימי:

 27 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 הז המל .ליביו ליביו ליביל םעפ דוע םינתונ דימת ונחנא המל ןיבמ אל ינא י. חכימי:
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 1 ?תורקל ךירצ

 2 הנשה ךלהמב עצובת איה ,רוכרכ יתכלממ ס"יב תבחרהל תינכות שי ,הככ א. רפפורט:

 3 רפסמב הציפק יהשוזיא הייתה הנשה םושירב לבא .תודובעה םע םאתהב

 4 רפסה תיבב דמול םיוסמ חא םאש םינשה ךרואל גהונ היהו םידימלת

 5 יכ רפס תיב ותואל וכלי רתוי םינטק םיחא םגש החפשמל רתאל םילדתשמ

 6  .יתחפשמה אתה תניחבמ חונ הז

 7 ךרוצה הלע םינורחאה תועובשב שממש ךוניחה תקלחממ יתנבה ניאש המ 

 8 הינבה לש תאזה הפוקתב ץיפקמ הזו ןכ ינפל עודי היה אלש םיחא לש הזה

 9 שי לבא ,הרקי אל הזש לדתשא דימת ינא .תפסונ התיכב ךרוצה תא

 10 םייוניש םע דדומתהל לוכי אל הליגר הינב לש םינמזה חולש םיצוליא

 11 ,הלאכ םייפרגומד

 12 םירחא רפס יתבב םידליהמ קלח בלשל הבשחמ הזיא ונל הייתה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 .ןוכנ אל הזו םיחא ןיב םידירפמ ונחנא לבא ,האצוההמ וליאכ ענמיהל זאו

 14 יל הארנו הנשה ,החילס ,ישימח ,ונלש ישיש ליבי הז .דירפנ רמוא אל ,אל י. חכימי:

 15 ,ףסכ תניחבמש

 16 .םיבצקותמ םקלח המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 17 .םייניעל םרוצ יאלקחש האור ינא לבא םיבצקותמ םקלח י. חכימי:

 18 אלו יוניבל ףואשל םיכירצ ונחנאש ךתיא המיכסמ ינא ללככ ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 19 שי םימעפל לבא .ןוכנ הז .סדנהמה לש הדמעה םג תאז בגא .םיליביל

 20 .עציההמ לודג לודיגה תושעל המין אש םיצוליא

 21 ,הזה הרקמב אל ילוא ,לדתשהל ךירצ י. חכימי:

 22 .ןוכנ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 .האבה הנשב רבכ הלאה םירבדה לכ תא חתנל ךוניחה ףגאב ילוא ,התא אל י. חכימי:

 24 ,הז תא תעדל רשפאו

 25  .רשפא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  ,ןוינחה לש הבחרהה לש ר"בתה תלדגה לש הביסה המ ינשה רבדה י. חכימי:

 27 םצעבש עדומ היה אל דחא ףא ןוינחה לש הבחרהה תא ונכה ונחנאשכ .ןכ א. רפפורט:

 28 ש"טממ םיאבש םיבשומ ןיחלוק ימ לש ישאר וק רבוע ןוינחה יאוותב
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 1 תיטרפ הרבח לש לוהינב םצעב אוהש וק הז .םיאלקחל הקשמש הרדח

 2 אצמנ אוהש ןוויכ ותוא זיזהל ,ותוא קיחרהל ךירצ היה אוהש ןומיר םשב

 3  .באוויר תויהל ךפוה היה ונרפחש עגרב ,אצמנ אוהו יאוותב קוידב

 4 ךרוצה הלע עוציבהו הקידבה ידכ ךותו הל םיעדומ ונייה אלש האצוה וז 

 5  .רתוי וא תוחפ וקה תולע הזו

 6 ,לע ועדי ןכש יתנבה ינא י. חכימי:

 7 ,תודובעה ידכ ךות רחואמ רתוי בלשב קר ,זרכמה לש ןונכתה ןמזב אל א. רפפורט:

 8 ,ונעציב ,םואיתל םתיא ונעגה .הזה וקה םייקש רבתסה תארקל וליאכ

 9 עקרקה ינפ לע ואצמנש ןשיה וקה לש םיקלחה .שדחה וקה תא םהל ונרסמ

 10נחנו או םוסחמ רצוי אל הז וליאכ ,טנמלא אל החינה זאת זבמ .וחקלנ

 11  .תודובעה תא עצבל ךישמהל םייכול

 12 .הדות .דחא הפ ?םיר"בתה רושיא דעב ימ ?תולאש דוע .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .הלוענ הבישיה

 14 

 15 הבישיה ףוס

 16 


