
 

 

 

 1 23.07.2020תאריך                            

 2 פ"שת באב 'ב                                                                     

 3 

 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 הצעומ רבח -   ןטסק לאנתנ

 18 הצעומ רבח -  יקסרצנג םוחנ

 19 הצעומ רבח -   סומכ דוד

 20 מועצה רבח -   אייל כגן

 21 הצעומ תרבח -   רמע ןהכ רומ

 22 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 23 ל"כנמ -   ןולא יבוק

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

 25 

 26 על סדר היום:

 27 תגיצנ בתכמ קתעה ב"צמ) םידבועה דעווב וא/ו םידבועה דעוו ר"ויב הרומח העיגפ .1

 28 .(12.7.2020 םוימ םידבועה תורדתסה 

  (02/9) 72 'סמ ןייהמנ ןמ אל עצהמו תיבישול וקטרופ 

פ"שת באב 'ב, 0202.70.32 ,'הם יומ  
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 1 דעוו  וא/ו םידבועה דעוו ר"ויל סחיב הצעומה ל"כנמו הצעומה תולהנתה תוכלשה .2

 2 .םידבועה וא/ו םידבועה 

 3 .תונוש .3

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

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

 8  .השקבב ,ןכ .העצה עובש ינפל םתשגה .הצעומ ירבח 5 תשקבל המניין

 9 .הפ דקמתהל לכונש ידכ ןוידה תליחת ינפל דחא רבד ריעהל הצור ינא קר ובראן:’ד ג”עו

 10 ינא זא .העצוהש ומכ הטלחה לבקל הצעומה תוכמס יבגל יתלאשנ ינא

 11 לבא ,ןודל תוכמס שי הצעומל , ןודל תוכמס ,םיקלח ינש שי ילש הבושתל

 12 הצעומ שארל תורוהל תוכמס ןיא הצעומל הטלחהה בלשל םיעיגמשכ

 13 הז ל"כנמ יונימ ,ל"כנמ רוטיפ .תולישמ  (רורב אל) תוכמסב שמתשהל

 14 הטלחהה תניחבמ ןכל ,היבגל טילחמ הצעומה שארש הרשמ לש עניין

 15 תא ליעפהל הצעומה שארל תורוהל הטלחה לבקל הלוכי הנניא הצעומה

 16  .ןוידה תרגסמ לש רדסה תניחבמ הז .ל"כנמ רטפל הלש תוכמסה

 17 התאש ךירעמ דאמ ינאש דבוכמהו דמולמה ידידיל דיגהל הצור ינא :ןגכ .כ

 18 הטלחהה תעצה תא תונשל ךרוצ היהי םא ,ןוידה תא להננ ונחנא  .העוט

 19   .תחא הלימ לש ןיינע , המש תושעל המ קוידב םיעדוי ונחנא

 20 דעוו ר"וימ לידבהל ,םידבועה לש םדובכ תאפמ שקבמ ינא ףסונ רבדו :ןארבו'ג ד"וע

 21  .טרפה תענצב העיגפ היהת אלש תומש ןייצל אל םידבועה

 22 ומכ םויה רדס לע 'א ףיעס .בוט ברעו םולש .םש ףא ןייצנ אל ונחנא א. כגן:

 23 דעוו ר"ויב הרומח העיגפ לש אשונה םכל גצוהו םיעדוי חטב םתאש

 24 הכרבל םנורכז ונימכח וניתובר ונש .םידבועה דעוו וא/ו םידבועה

 25 איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ (רורב אל) ןב רזעלא יבר הז הרקמבו

 26 איבאו םילודג תעד לש םליצב הסחאו דבכתא ינא זא םלועל הלואג

 27 דוגיאל הכשלה לש ד"ועה הניהש ינאי תיליה ד"וע לש המשב םירבד

 28 יאני תיליה 'בגה תבתוכ ךכו .השדחה םידבועה תורדתסה לש יעוצקמ
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 1  .הצעומה ל"כנמ ,ןולא יבוק רמל ןעוממש בתכמב

 2 רמ :ןודנה .רוכרכ הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ,ןולא יבוק רמ דובכל 

 3 אוהו דבועה אוה הזה הרקמב ,ןינקו הדוהי רמ יישרמ םשב .ןינקו הדוהי

 4 השדחה תיללכה םידבועה תורדתסהו ,תאזה הניחבהמ דעווה ר"וי

 5ך ילא תונפל ינירה ,םידבועה תוגיצנ ןלהל ,ןורמוש/הרדח בחרמב

 6 :ןמקלדכ

 7 לש ותבוגתו 8.7.2020 םוימו 2.7.2020 םוימ דעווה ר"וי לא ךיבתכמ .1 

 8 תוסחייתה ןלהלו םידבועה תוגיצנל ורבעוה ולא םיבתכמל דעווה ר"וי

 9  :ךכל עגונה לכב יישרמ

 10 יא וא/ו דוקפת רסוח דעווה ר"ויל סחייל ןויסינה יכ ונעטי יישרמ .2 

 11 דעונו תואיצמב הזיחא רדענ תמלוה יתלב תוגהנתה וא/ו תומישמ יולימ

 12 ופפוכלו דעווה ר"ויכ ודיקפת עוציבב דבועה לש וידעצ תא רצהל ולוכ לכ

 13 ירוטיפל רתיה ןיב םיכסיו הלהנהה תושירד םע רשייתיש תנמ לע

 14  .םידבועה

 15 תובר תועש עיקשהל דעווה ר"וי ץלאנ הלא םימיב ירעצל יכ ןייצא דוע .3 

 16 םידבועה לע היתוכלשהו הצעומה תולהנתה לשב הז דיקפתב

 17 .םהיתויוכזו

 18 םוקמ ,דעווה ר"ויב עוגפל ןויסינב החוכ לכב םחלית םידבועה תוגיצנ .4 

 19 וידיקפת עוציבו ותוליעפ עקר לע ןורחאב עוגפל ותקיסעמ תשקבמ וב

 20 .ןנד הרקמבכ דעווה ר"ויכ

 21 ,דעווה ר"וי לע םימיא ךלהלמ רתלאלו לודחל תאזב תשרדנ הצעומה .5 

 22 וצלאיי ןכ אל םאש ,בוטה ומש תשפכהו וב תורמעתהה תא קיספהל

 23  .םתושרל םידמועה םייקוחה םיעצמאה לכב לועפל יישרמ

 24 לש הנימי די אוה הצעומה ל"כנמ ?הצעומה ל"כנמ אוה ימו .בתכמה הז 

 25 רתוא אוה .ןומא תרשמ אוה ,הלש הכוראה עורזה השעמלו הצעומה שאר

 26 שאר י"עו ךכל םיפתוש ויה ללכב הלהנהה ירבח בורש ילבמ רחבנו

 27 השפיח איה הטצניפב םידמעומ 12 ךותמ .המצעבו הדובכב הצעומה

 28 ןיבל יניב ,וניניב ויהש םיכוכיחב ,ףתשל בייח ינא  .הנימי די תא הרחבו
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 1 ר"וי ל"כנמ אלו צהעומה ל"כנמ אוהש וענכשל הסנמ יתייהש ןיב יבוק

 2 איה הצעומה שאר ימוקמה ןוטלשבש יל ריבסמו בש היה אוה ,הצעומה

 3 .הנשמי נקחש לש דיקפת דעונ ,תושעל המ ,רוביצה ירבחנ ונלו הכול תוזח

 4  .רזע אל הז ,ןבומכ וילע יתקלח

 5 ,םירפאו בקעי ,בותכה רמאמכ יכ ?תאזה הדוקנה לע בכעתמ ינא עודמ 

 6 ,הירטנקיפה תורמל ,ונלש הזה הרקמבו ושע ידי םיידיהו בקעי לוק לוקה

 7 םיבתכמ איצומש הצעומה ל"כנמ .בקעי ידי םיידיהו רגה לוק לוקה

 8 תיליה ד"וע תרמואש יפכ ופפוכלו וידעצ תא רצהל ודעונש דעווה ר"ויל

 9 לע יםרבדהת א השוע היהש יאוולה .ומצע תעד לע הז תא השוע אל יאני

 10 התעד לעה ז תא השוע אוה ,תילוהינ תואמצע יהשוזיא ןיגפמו ומצע תעד

 11  .ומצע תעד לע השוע ןולא יבוק רמש רבד ןיא ןכש הצעומה שאר לש

 12 םנמא רשקה שיאש וניאר ירהש יטרפה רקוחה תריכש אשונ אמגודל ךכ 

 13 םנמאש ,הצעומה שאר איה ךמסמה לע המתחש ימ לבא ןולא יבוק  הז

 14 .התדוה םוי לש ופוסב לבא קמחתהל תונויסנב ,הפר ןושלב הז תא הרמא

 15 אצי ןניגבש הלהנה תושירד ןתוא ןה המ .בתכמל רוזחא םכתושרב

 16 תודבועהו םידבועה תיברמ ונרעצל .םידבוע ירוטיפ  ,םעזנה בתכמה

 17 אמגודל המלש הנש ,םכינפל תואצותהו ובזע רכינ ינוגריא עדי וקיזחהש

 18 אלש אלו יצחו הנש רבכ ףנוטמ בושי .המלש הנש .םזג זרכמ הלנתמ

 19 .רושיא עיגמ אל המ םושמ .עיהגל םיקיספמ אל ,םישדח םידבוע ועיגה

 20 תקלחמ להנמ אל םג ,רבודה אל םג ,שונא יבאשמ להנמ אל ,ל"כנמה אל

 21 עדוי אל הצעומה שאר לש תילאטוט הטילשל עברה לבא ,דועו חותיפה

 22 זא םלוכ טמעכ ובזע םיריכבה .תורושה ןיב שפחל םיליחתמ זא ,עבוש

 23 רקובב םימקש ולא, םיריכב תוחפה םידבועב רמעתהל ליחתנ ואוב

 24  ,רכשב הלילחו סח אל .לקש 5,000 לש רכשב הנמאנ םתדובע תא םישועו

 25 ?ר"ויה חיוורמ המכ עדוי התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 הצעומה שאר לש דיחיה ןוטלשל םינמאנ אלש םידבועה תא ןמסנ ואוב א. כגן:

 27 דעווה ר"וי הכורא הפוקת ירחא ונתחמשל .תורושה תא ללדל ליחתנו

 28 שורדל ,קעדזהל לחהו הלודגה הנומתה תא טלק ,ודיקפת תא ןיבה
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 1 ונימאתו רוכרכ הנח סדרפב דואמ בוקר והשמש ןיבה אוה םג .םיכמסמ

 2  .הזל םג עיגנ דועו בוקר המכ דע ןמואי אלש יל

 3 .לועפל הליחתמ יבוק תטיש ?דעווה ר"וי םע הרוק המ עגר ותואמו 

 4 ,י"פמב התוא םידמולש הטיש תאזש הארנכ ?  יבוק תטיש הז המ ולאשת

 5 ןייצל דיפקמ ל"כנמהש טחוש הגייב לצא ילוא ,הדובעה תגלפמב ילוא

 6 ,ל"כנמה לש םדוקה הדובעה םוקמ םסאק רפכב ילוא וא ורזוע היהש

 7 הצעומה ל"כנמ םש םגש ימוקמה ןוטלשב הז תא םידמלמ ילוא

 8 דחא ףאו ןויסינ תונש 25 ול שיו םש היה אוהש הבישי לכב רפסלחרוט

 9 תריפת ,יתובר ,הזל םיארוק .ינאו ינאו ינא יכ רבד םוש ותוא דמלי אל

 10 י.שיאה קיתה תריפת ןוכנ רתוי וא ,םיקית

 11 הדירי שי ןייטצמ דבועל םואתפ .הטישה תדבוע ךיא םכל ריבסא ינא זא 

 12 יכ ?המל .ישיאה קיתל הרעה פוהו דקפתמ אל אוה םואתפ הקופתב

 13 דבועה םואתפו ישיאה קיתה תא םיקדובו םיכלוה זא ימינפ זרכמ שישכ

 14 יבוק תא רגה ןוטלש תחת ספא ,ותדובע תפוקת לכ חבשל םינויצל הכזש

 15 שי ?םודיקל הכזיש המל זא דקפתמ אל אוה םאו ,דקפתמ אל רבכ אוה

 16 ,הזל הז םירושק והשאיכש תורשמ שייאל םיכירצש ץוחבמ םידבוע ןומה

 17 וכפה םה יכ ?הצעומה ןיינב ךותמ םינמאנה ונלש םידבועל הנפנש המל זא

 18  ?הטישה תא םיניבמ םתא  ,םינמאנ אל תויהל לואתפ

 19 ?הרוק המ ושחנ תאזה הטישה םע רשייתהל םיכסמ אל דעווה ר"וישכו 

 20 ךפוה אוה םג .ןמוסמ תויהל ךפוה אוה םג .ןיתממ ינא .דחא שוחינ יל ונת

 21 המל .תועודיה םילימב ליחתמש בתכמ לבקמ אוה םג אופסו םודא תויהל

 22 יולימ יא ,דוקפתב הדירי ,קבדה קתעה תושעל רשפא םא ץמאתהל יל

 23 ולפנ ,חושק זוגא לע ולפנ םעפה לבא .הלב הלב הלב הלב הלב ,תומישמ

 24 המו תדבוע הטישה ךיא ןיבהל ליחתמש ריירפ אל אוהש דעוו ר"וי לע

 25   הנגהל יאכזה דעוו שאר בשי םג אוה תושעל

 26 .תוקד יתש דוע ךל יש יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 רשע דוע יל שיו תוקד רשע יל שי .יל יעירפת לא .תוקד יתש דוע יל ןיא א. כגן:

 28 ,תוקד
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 1 .7.06-ב תלחתה יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 לא .תוקד רשע אוה ףיעס לכו םיפיעס השולש ,םיפיעס ינש דוע יל שי א. כגן:

 3  .רומ לש תוקד רשע דוע יל שי ,יל יעירפת

 4  .םייסל ךירצ ובראן:’ד ג”עו

 5 זא .השקבב יל עירפהל אלו רומ לש תוקד רשע דוע יל שי .םייסמ ינא זא א. כגן:

 6 לזפה ,ינויגה הארנ םג 2 ףיעס םואתפ וישכעו תדרותסהל הנופ אוה

 7 לודחל תשקבתמ הצעומהש ןושלב ד"וע תטקונ םניחל אל .רדתסמ

 8 תאו וב תורמעתהה תא קיספהל ,דעווה ר"וי לע םימיא ךלהלמ רתלאלו

 9 םיעצמאה לכב לועפל יישרמ וצלאיי ןכ אל שאם ,בוטה ומש תשפכה

 10 .םתושרל םידמועה םייקוחה

 11 ללכב איה תורמעתהה יכ םש רוצעל הכירצ הייתה אל ד"ועש רמוא ינאו 

 12 ,םינגומ תושדחהו םישדחה ,יתיעט ,םלוכב אל ,תודבועהו םידבועה לכב

 13 םה ,תוניסח שי הצעומה תונורדסמ תא השבכש השדחה הטנוחה ישנאל

 14 םה ,םיבכוכ םה ,ישיאה קיתל חבשל םינויצ םע םיבתכמ םילבקמ

 15 םילמגותמו ןוטלשל םינמאנ םה ,םימודאל אל ,םיקוריל םיכייש

 16 ,ונרמא רבכ י"אפמ תטיש .תופסונ תועש םשו תוננוכ תועש הפ ,םאתהב

 17 ?הז המ םיעדוי םתא .וקסשוא'צ תטיש ללכב ילוא

 18 .םימיא ךלהל הז המ םכל רפסא ינא ?םימיא ךלהל הז המ םיעדוי םתא 

 19 ,דחא ףא עדייל ןבומכ ילב רגסומ רמאמב ,תומלצמב ליחתה םנמא הז

 20 ,םילהנה לכ לע םירבועש ךות םידבועה תא אלו יטפשמה ץעויה תא אל

 21 חאהש תונורדסמב השוחתב ךלהתהל הצעומה תודבועו ידבועל םרגש המ

 22 .ךישמה הז ,םש רצענ אל הז לבא ,ןמזה לכ םהירחא בקוע לודגה

 23 ירבחכ ונלש העצה החנוה רשאכ הצעומה שאר התשע םכתעדל המ 

 24 םאה ?םידבועה דעוו ר"ויל וסחיבו ל"כנמה לש ודוקפתב ןודל היציזופוא

 25 איה םאה ?הצעומה ל"כנמב ףוזנל הטילחה הצעומה שאר הלילחו סח

 26 תעדוי אהיו בתכמה לע תבתוכמ איה ירה .אלש רורב ?רדסל ותוא הארק

 27  ,ד"הוע תרבדמ המ לע קוידב

 28 אלש רורביגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 לע תאז לכו דרשמל וילא סנכנ ימ תעדל ידכ דעווה ר"וי תא הנמיס איה א. כגן:

 2 .םימיא ךלהל ,יתובר ,ארקנ הז .בתכמה תא ףילדה ימ תולגל תנמ

 3 ירבחמ תורוצנו תולודגל הפצמ אל ינא .תמאה תא םכל דיגא ינא ,וארת 

 4 ונחנא יכ םעפ בוש הדות ונל רמול םיכירצ םה יתכרעהל ,הצעומה תלהנה

 5 .רוביצל עדימה תפישח לש תכלכולמהו השקה הדובעה תא ונישע

 6 ,יבוק תא רגה תטיש ואר ,יתימאה תוורואה יוקינ הז יכ ?המל תכלכולמ

 7 ,דואמ רצק ןמז ךות הטשפש הטיש

 8 .רודישה תא וקיספה .עגר ,עגר ,עגר ,עגר י. חכימי:

 9 ?רודיש ןיא המל .רוצענ זא א. כגן:

 10 .רודיש שי דובר:

 11 תטיש ואר ,יתימאה תוורואה יוקינ הז יכ ?המל תכלכולמ .רזוח ינא זא א. כגן:

 12 אשל ,דיחיה ןוטלש לש רצק דואמ ןמז ךות הטשפש הטיש ,יבוק תא רגה

 13  .הדיחיה ןוטלש רמול

 14 ילתוכ ןיב שחרתמש המל םיעדומ םה ללכב םא קפס יכ ?הדותולמה  

 15 ןמ אלש הבישי השקבתהש דע הזה בתכמה תא וריכה םא קפס .הצעומה

 16  .המניין

 17 שורדל ונלש הטלחהה תעצהב הכימתב תורוצנו מצפה לגדולות אל ינא 

 18 יתדמלו הקיטילופ רומאכ תאז יכ ,ל"כנמה תא רטפל הצעומה שארמ

 19 ,תומירעב םיעדרפצ הב םילכוא ,תונורחאה יצחו הנשב ירשב לע התוא

 20 ,תוקדצה םישפחמ, םיכרע םיחכוש ,ףאה תא םימתוס ,תוניפ םילגעמ

you name it, 21 הילפא לע קעדזהל יניס ד"וע לוכי .ולש ויתוביסמ דחא לכ 

 22 דחי עיבצי אוה םויהל בא ,השיא איהש ללגב קר תדבוע לש םודיק יא  לע

 23  .םימשל ויניע תא לגלגיו הלהנהה םע

 24 יניצר שיא ,ירטור ןודעומ אישנ ,םיאולימב הנשמ ףולא ,ץרפ ירוא לוכי 

 25 ארקנש המ תיבב ולצא םיסמרנ םהשכ םלוא ,םיכרע ןווגמ שורדל

 26 םירהלו הכובמ ךות ילוא ךסמב טיבהלו ךישמהל לוכי אוה ולש תרמשמב

 27  .הלהנהה םע דיה תא

 28 וא הצעומה שאר י"ע םידבועה דעוו ר"ויב וא םידבועב העיגפ הז המ יכ 
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 1 הצעומה שאר היגוגמדהו תועיבצה אישב ,ףנכב הלק הכמ דוע ?הנימי די

 2 תוילאיצוסה תודבועה תנגפהב םיקייל המכ דוע ליבשב םלטצהל הלוכי

 3 ,תועיבצה יוא .סמרמל וכפה תודבועהו יםדבועה תיבב הלצאשכ

 4  .תועיבצה

 5 רפס .הדועמ םירפא רמו באוי רמ ,הקדצ רמ ,תורוקמל בוש רוזחנו 

 6 ,'א קוספ ב"י קרפ 'ב לאומש

 7  ,בותכ והשמ םואנה תא ונל ריבעמ אל התא המל י. צדקה:

 8מר לו שני אנשים היו בעיר וישלח יהוה את־נתן אל־דוד ויבא אליו ויא א. כגן:

 9אחת אחד עשיר ואחד רש׃ לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד׃ לרש 

 10אין־כל כי אם־כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם־בניו 

 11תו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי־לו כבת׃ ויבא הלך יחדו מפ

 12ח לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לארח הבא־לו ויק

 13את־כבשת האיש הראש ויעשה לאיש הבא אליו׃ ויחר־אף דוד באיש מאד 

 14ויאמר אל־נתן חי־יהוה כי בן־מות האיש העשה זאת׃ואת־הכבשה ישלם 

 15בר הזה ועל אשר לא־חמל׃ויאמר נתן ארבעתים עקב אשר עשה את־הד

 16 דיגא ינאו השיאה תא ,השיאה תא ,רוגי ירפ רגה 'בג אל־דוד אתה האיש

 17 אוהש ל"כנמ לש וידיב הצעומה תא תדקפה ,השיאה תא םעפ דוע הז תא

 18 םתא .שרה תשבכ תא םילזוג םתא דחיב ,ךלש ןומאה תרשמ ,ךנימי די

 19 ,םתסנרפב םיעגופ ,םימיא םהילע םיכלהמ, תודבועבו םידבועב םיעגופ

 20 ,םכמולש ישנא תא תונמל םיגאוד ,םירוטיפלו םיעומישל םתוא םילעמ

 21 עיגמש דבוע לש דוקפת יבגל םילימ ריבכהל ךרוצ יןא .ולוכ בושיב םיעגופ

 22 ימ לכ .האבה הצצפהה וילע תחנת הפיאמ עדוי אלודה ובעל םוי לכ

 23  .הז תא עדוי וייחב םעפ םידבעו להינש

 24 אוה ,לעפמל המשנה תא תתל םידבועל םימרוג ךיא ךל רפסל לכוי באוי 

 25 הקופתה ,תדרוי היצביטומה דחפב םידבועה תא םילהנמשכ .בוט להנמ

 26 אל ללכב םישדחה םידבועה בורשכ לבא .בושיה ?ךכמ עגפנ ימו .תדרוי

 27 ,םויה ףוסב םהלש בושיל התיבה םיכלוה םה  ?םהל תפכיא המ בושיהמ

 28  .הפמ אל םה
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 1 תא תנתונ ינא ,תבשות םג ינא ,ןאכמ ינא ?תודבועה תחא יל הרמא ךיא 

 2 .הדובעה תא תמייסמ אל ינאש דע דובעל הקיספמ אל ינא ,ילש המשנה

 3 הזו ןומאה תא םתדביא ,ןומאב םתעגפ ?תלבקמ ינא המו .ונלש םינפה הז

 4 םכמ דחא ףאשו בושיב םיעגופ םתא ,םידבועב םיעגופ םתא .רהמ הרק

 5 רבדל םיפתוש םכלוכ ,הצעומה שאר 'בג לש הלמשה ירוחאמ הסכתי אל

 6ה דיחיה ךרדה ,רובעי אל אוהש אטחה זו שרה תשבכ תא םתלזג. הזה

 7 זה ונמצעת א ליצהל יכד ב,ושהי תא ליצהל דיכ הז בלשב זה תא ןקתל

 8 הצעומה ל"כנמ לש וירוטיפל ע תרווהלו שורדלו ןקוית ןועטהת א ןקתל

 9  .םכל הבר הדות  םחוננ רוכרכ הנח סדרפן ינבבו

 10  .םינמזב קוידב תדמע יגור, ראש המועצה:-פרי ה.

 11 .םינמזב דומעל עדוי ינא ךילא דוגינב .רגה ,הבר הדות א. כגן:

 12 תענצ לע רומשל תשקיב םירבדה תליחתב ,ןארבו'ג ,םירבדה תליחתב :י. חכימי

 13 תענצ לע רומשל ,תומש ריכזהל אל תשקיב הבישיה תליחתב .טרפה

 14 ר"וי תא הצימשמ טעמכ הצעומה שארשכ ביגמ ךתוא יתעמש אלו טרפה

 15 הז דבוכמ אל הז דאמ הבע זמר לא יודע התא וא ולש רכשב דעווה

 16  .תושיגר ןיאש הארנכ לבא .הז תא םג רוצעתש יתיפיצ זא  רדושמ

 17 יתייה ינא ,טרקומד לאיצוסה הדובעה תגלפמ ירבחל אקווד הנופ ינא 

 18 אוה הדוהי .הדוהי לש ודמעמל דרטומ אל ינא ,למס אוה הדוהי ,הפצמ

 19 ,םידבועה תויוכז תא עקעקל םיצורו םידבועה דעוו ר"וי אוה ,למס קר

 20  .הבוגת יןאו .גציימה ףוגה תא ,םידבועה תויוכז תא םיסנוא

 21 גלשה רודכ תא ורצעיש הדובעה תגלפמ ישנאמ תוחפל הפצמ יתייה ינא 

 22 ינאו ,הברה םינתונ ,םינש דואמ הברה םידבועש הפ םידבוע ונל שי .הזה

 23 תוחפלז א .דואמ םישק םיריחמ הזל שי ,רוביצ דבוע הז המ עדוי

 24  .םהילע רומשל עדת הלהנההש

 25 רמא לייא ירבחש ומכש ,םוקמ והשזיאמ עיגמש ל"כנממ הפצמ אל ינא 

 26 דעיבאמ דחוימב ,םכממ אקווד לבא ,'הצעומה שאר לש הירבד השוע'

 27 ךלש תושיגרה תאע דוי ,ךלעופ תא עדוי ינא ,ךתוא ךירעמ דואמ ינאש

 28 דואמ הברה ודע שיו .גלשה רודכ תא רוצענש הפצמ יתייה ,םידבועל
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 1לי וא ,םויה אל ,םג הז תא איבנ ונחנא .םיעזעזמ םירקמ םע םידבוע

 2 דעותמ םירקמה לכ תא איבנ ונחנא לבא ,הרוגס הבישי תושעל ךרנצט

 3 לכל פוטס השענ ונחנא ,הזה בעניין ןידה תא תתל וכרטצי םישנאו

 4 .הדות .תשויגר תצק הפצמי נאו ,םידבועב תאזה תוללעתהה

 5 השקבב ,רומ יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .לייאל תוקד 10 ןתנ רומ :ןארבו'ג ד"וע

 7  תצק דוע שי יגור, ראש המועצה:-יה. פר

 8 .הפ רמאנש המ לכל תפרטצמ ינא :רמע ןהכ .מ

 9 .תויפ םותסל ךירצ אל :ימיכח .י

 10 דיגהל חמשא ינאש םירבד השולש .םירבד השולש דיגהל הצור ינא א. סיני:

 11 יתניחבמ .םלוע לש ומורב אוהש ןויד ונל שיש חמש ינא ,דחא .תונעלו

 12 בלה םה םידבועה .עדוי ינא ,הטמב ללוכ ,ןאכ יירבח תיברמש עדוי ינאו

 13 םישוע תימוקמ תושר ידבוע םידבועה ,בושיה לש בלה םה ,תושרה לש

 14 הז תא רמוא ינאו ,דחא הפ ןיאו .ונלוכל תיטירק איהש המישמ

 15 אלו םדיקפת תא ן, לא מביהצעומה ידבוע תא ךירעמ אלש ,תוירחאב

 16 ,םיעד תמימת תלהנההו ,הלהנהב הז לע ןויד ונל היה .וקזחתי הםש הצור

 17 ,דבוע יתייה ימצעב ינא ,םידבועה לש תוקוצמה המ בטיה םיניבמ םג םה

 18 תושר דבוע תיוהל לש תאזה היווחה תא וניווח ,תדבוע הייתה רגה םג

 19 םעת בכרומ תואימצב התא םימעפל ,טושפ אל רבד תמאב הזש תימוקמ

 20  .עדיה ,ןויסינה ,קתהוו תא םימעפה ברה םימלוה אל ונרעצל םיאנת

 21 תא יתרמאו תיפיצפס ינא .דעוו לש ודיקפת םיכירעמו םיעדוי םג ונחנא 

 22 רביד אוהשכ הז תא ול יתרמאו  הזה ןוידה תא בהוא אל ינא ,ינויל הז

 23 בר אוהש שיאב ןויד הז ןוידהמ קלח וישכע הפ בשוי םג לעופב  יכ ,יתיא

 24 וכרד להנל האיש בשוח אל ינא ,דבוכמ אל הזו בוט שיא אוהש ,םילעפ

 25ם א אב יתייה ינא ,םיימיטיגל תויהל םילוכיש םירחאו הלאכ םיחוגינ

 26 רתומ ,לש המרב אל ,תיללכ המרב הז לע רבדמ יתייה היציזפווא יתייה

 27 .יתעד תא ךל רמוא ינא, עדוי תהאש המ השעת התא ןגכ ,לך

 28 .הבבס א. כגן:
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 1 ,עגר לבא יל ןת א. סיני:

 2   ישיא היה םג הז , םתדמע םכלוכש יתיאר אל ילש החדהל עיגה הזשכ א. כגן: 

 3 ,םויה תישיא יתוא ףוקתל רחבו התאש ומכ ,דבור ותואב אל התאו ינא א. סיני:

 4 .תישיא ךתוא ףקות אל א. כגן:

 5 וליפא יל השוע הזש המ ללוכ ,שאר תענכהבו הבהאב הז תא גפוס ינא א. סיני:

 6  ,בלב

 7 חמש ינא דאמ בוט :ןגכ .א

 8 ,בושיב הפ בבותסמ ינוא םיאור יתוא ףוסב :יניס .א

 9 .ןוכנ א. כגן:

 10 הכול הזו ,ילש םידליה ומכ ,ילה שמשנה םה הפ םידבועהו הזה בושיהו א. סיני:

 11 יתייה ,רוחבל אל לוכי יתייה ,יתרחב יכ בההאב הז תא גפוס ינא ,רדסב

 12ה להנהה לש תולהת ההתנא ,החליס  .ילש םשה תא רמוא תייה אל תיבב

 13  .םוקמה יפלכ הנממ קלח ינאש

 14 בשוח ינא ,םידבועה של תועמשמה תא םיניבמ יתנבהל תוחפלש ךכ זא 

 15 אלמ ינאש דעווה ר"וי לש מהזירפה ךרד הז תא להנל ןוכנ אל היהש

 16 לאני א יםרבהדק מחלל ע זה תאע יודא והו קלוחי נא םא םג ,הכרעה

 17   .רבד לכ ,הלהנהבם ג ללוכ ,הברה םע יםמסכ

 18 אל ,רוזעי אל ונחנאו חילצהל ךירצ בושיה ,רקיעה הזש עניין לש ופגול 

 19 ינא .חילצי הזה רבדהש ידכ דחי ונלוכ לעפנו גאדנו נחנא ,דחא ףאל ורזעי

 20 ,םידדצה לכ דצמ וןצרו הנווכ שיש עדוי ינאו תוחיש םימייקתמש עדוי

 21 ,המש םיבשוי םיבוט םישנאו ריכמו יתרביד ינא םגש תותדרסהה ללוכ

 22 תכרעמ םיעינמש ןמזב תחא אל םירוקש םיחוכיוה ,הלאה םירבדהש

 23  .ודרתסי המידק

 24י נא ,ל"כנמה לש רופיסה םע םתכשמש םדוקה ןוידב הז תא םכל ירתמא 

 25 םתא ,הצעומה שאר תא ףוקתל םילוכי םתא .ךירצש המ הזש בשוח אל

 26 שאר לש ןומא תרשמ ףוסב אוה ל"כנמה .הלהנהה תא ףוקתל םילוכי

 27 ,גןכ  (דחיב םירבדמ)  ,רבדל ךירצש המ הז תואצותה ,רחביהל הצעומה

 28  .הרורב הרוצב הנוע ינאו תונלע יל רתומ
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 1ק לחכ השעיי אוה ,ל"כנמה יבגל אוה רבד לש ופוסב הזה ןוידה 

 2א ל הז ,הלש הביטגוררפה הז הצעומה שארש ,הלהנהה לש םיניינעהמ

 3 םידדהצל כמ הנבה שיו תאצל םכיירצ ונלושכ בשוח ינא .לעניין יטנוולר

 4 הלהנהל רתומ םגש ןבומכ ,םיבוטה יםדבועה תא םיקזחמ ךיא תאורלו

 5 .תדבוכמ ךרדב הכול. ןנשיש תויעבב לפטל התוירחאמו התוכמסמ הזו

 6 .תונוכנ שיש עדוי ינא  ,הזה םוקמל עיגנ דחי ונלוכו ךלנש והמקו ינא

 7בר ד .םלוע לש ומורב עסוקל תונמדזה ונל םתתנש הדות .הבר הדות

 8 םייונד םייקנ ואוב ,הודבע םישועו רותחל םיכירצ ונחנא המשלו ןוראח

 9 לכמ אצנ  ,ונלוכ תא עיקשנ ,קסעתנ המש ,רוביצה יפלכ םהש  יםניינעב

 10 .הדות .חילצנו יאוולה .רוביצה תא תרשל ידכ הצעומה יניינע לש הציבה

 11 םיניבמ םתא וא ןיבמ התאש .היעב שיש יןבמ התאש חמש יאנ 'א ,דעיבא חכימי:י. 

 12 , שיאה לש תולהנתהה םע היעב שיש

 13 ,ןויד ידכ ךות ןיד רזוג םג התא א. סיני:

 14 ,אל ,אל י. חכימי:

 15 היה אל התא יתייה ינא םא .ינוי ,הז תא לבקמ אל ינא ךלאמרתי  ינא א. סיני:

 16 םידבוע יסחי ךייש הזש בשוח אל ינא ,חגנל ןוצרל םג ללוכ הזה ןוידה

 17 ,הצעומה ךותב

 18 ,ל"כנמה לש ויללעמ לע רמוחהכל  תא ראה לךמו ךל עימשמ יתייה םא י. חכימי:

 19 המכ תייהש בשוח ינא ,הזה בעניין גוהנל ךיא םילן שוקיידע ונחנאו

 20 ,היעבה קמוע תא ,היעבה תרמוח תא האור תייה ,היעב שיש ןיבמ התאש

 21  .הלאה םידבועה לש לבסהת א

 22 ?יונישל איבי הזש ידכ הלעי הזש הצור התאש המרופטלפה המ ,דעיבא :רמע ןהכ .מ

 23  םג , תוחישב םג :יניס .א

 24 היה רבכ הז לבא :רמע ןהכ .מ

 25 ןוכנ אל הז :יניס .א

 26 ?ןוכנ אל הז :רמע ןהכ .מ

 27 ?התיא תרביד תא ?ותיא תרביד תא .אל :יניס .א

 28 הרק אל ?הז םע הרק והשמ ,ךתיא ותיפא ורבידש םישנא לע תרבדמ ינא :רמע ןהכ .מ
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 1 .םולכ הז םע

 2 רידסנ דחיב ונחנאו ,תבשק ןזוא תויהל חמש ינאו ןמזה לכ םירבדמ יתיא :יניס .א

 3 .ראית אוהש ומכ  םימיא ךלהל  הפ הנווכ ןיא ,לכה

 4 תדעווכ הדובע יניינעב ותיא ונרביד ..ותיא ונרביד רמןוא התא ,דעיבא י. חכימי:

 5 ?והשמ השע אוה םא ותוא לאשת תרוקיב

 6 םולכ :רמע ןהכ .מ

 7 המ םע והשמ תישע .ונרמאש המ םע והשמ השע אוה םא ותוא לאשת י. חכימי:

 8 ?תרוקיבה תדעוו ןיינעב ?ונשקיבש

 9 .הפשא לסל הז תא ריבעה , השע אוה :רמע ןהכ .מ

 10 ינא .תושר יתשקיב .הזה ןיינעב והשמ דיגהל הצור ינא םכתושרב ,םירבח :סומכ .ד

 11 לש םידבועה , רמא דעיבאש ומכ ונל .קלחו דח ינא ,הברה רבדא אל

 12 תא םג . םלוכ תא םידבכמו םיבהוא ונחנאו םיאלפנ םידבוע םה הצעומה

 13 ינא לבא ,דאמ בוט םג ילש דידי , תישיא ותוא ריכמ ינא דעווה שאר בשוי

 14 תכלל אל םגו .הפל ונתוא איבהל , אובל הפ ונלש םוקמה אל הזש בשוח

 15 ךלוה "תויעב יל םישוע" אבאל ךלוהש ןטק דלי ומכ תננג הזיא ומכ רשי

 16 םחלהל ךירצ ,תובר םינש דעוו ד"וי יתייה ינאו ,דעוו ר"וי .תורדתסהל

 17  ל"כנמה םע .םינפב

 18 .ונילא הנפ אל אוה .ונילא הנפ אל אוה י. חכימי:

 19 תכלל ךירצ אוה .תורדתסהל תכלל ךירצ אל דעוו ר"וי ,החילס :סומכ .ד

 20 םע םירבדו ןיד ול היה תחא םעפ .ןיציקה לכ וצקש ירחא תורדתסהל

 21  ?דעוו ר"וי הז ?תורדתסהל ךלוה אוהו ל"כנמה

 22 (דחיב םירבדמ)

 23 ינאו תורדתסהה תא ריכמ ינאו .ולש אבאל ךלוהש ןטק דלי הז ,החילס :סומכ .ד

 24 ןיא ,הל שיש המ הז .דעווהמ הנוזינ תורדתסהה .תורדתסהה הז המ עדוי

 25 ימו ספא םה םליבשב םידבועה .ספא םה םליבשב םידבועה . םולכ הל

 26 הל שיו תלפטמ איה ,ישיא ןפואב רגה תא ריכמ ינא , םידבועב לפטמש

 27 ,םידבועל תושיגר

 28 רורב :רבוד
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 1 לע לבא .רבד .םתוא איבת ?םייטרקנוק םירבד שיש רמוא התא וישכע :סומכ .ד

 2 םידבועל גואדל איה ולש הדובעה .ללכב הפ ןודל ךירצ אל דעווה ד"וי

 3 בתכמ הזיא איבהלו תננגל תכלל אל לבא ,לכהו תושעלו קועצלו

 4 הז תא יתרמא ינאו .הבר הדותו החילס .דאמ רעטצמ ינא .תורדתסההמ

 5 ."המשא הלהנהה" בתכ אוהש המו .הלהנהה תא םישאה אוה יכ

 6 אל ?הצעומה שאר קר ?תוטלחה לבקמ ימ ?תרמוא תאז המ , סומכ :רמע ןהכ .מ

 7 (דחיב םירבדמ)

 8 הברה ינפל . תימוקמה הצעומב םידבועה דעוו ר"וי יתייה 24 ןב יתייהשכ :ימיכח  .י

 9 םינש

 10  ?תבזע המלו ?תמאב הז תא חותפל הצור התאאש המועצה:יגור, ר-. פריה

 11 .עירפהל יקיספת :ןגכ .א

 12 .הפה תא ימתסת .הפה תא ימתסת :ימיכח י

 13 .הז לע רבדל רשפא ,אלאש המועצה:יגור, ר-. פריה

 14 .עירפהל יקיספת :ןגכ .א

 15 .תניינעמ הטודקנא ריכזה אוה ?המלאש המועצה:יגור, ר-. פריה

 16 ונלעפ אל ונחנא .הצור אוהש ךיא לעופ אוה ולש תוישיאב דחא לכ :ימיכח .י

 17 לש ומוקמל גאוד אל ינא ,ילש םירבדה תליחתב יתרמאש ומכ .. השירדב

 18 .רמוחה לכ תא הארת התא םא , יתרמאש ומכ .םידבועל גאוד ינא הדוהי

 19 םתוא איבת :סומכ .ד

 20 .רמוחה לכ תא איבנ ונחנא האבה הבישיב :ימיכח י

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 , תננגל רפסל ץרש ןטק דלי אוה םידבועה דעוו ר"ויש בשוח אל ינא ,דוד :ןגכ .א

 23 ףקתומ שיגרמ אוה ובש בצמל עיגמ םידבועה דעוו ר"וי םאש בשוח ינא

 24 .םינפב םחלהל ךירצ אוה ,רטפתיש :סומכ .ד

 25  םייתנש יתייה ,תורדתסה שיא ינא םג :ןגכ .א

 26 (דחיב םירבדמ)

 27  בתכמ חולשל הטילחה תורדתסהה םא :ןגכ .א

 28 .הל רמוא אוהש המ השעת תורדתסהה :סומכ .ד
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 1 (דחיב םירבדמ)

 2 שוגה .דעווה הז םתוא ןיינעמש המ .התוא םיניינעמ אל םידבועה ,יתרמא :סומכ .ד

 3 ינא דעוו ר"וי יתייה ינא .הרוחאמ םתוא קיזחמש המ הז דעווה לש הזה

 4 .תורדתסהה הז המ עדוי

 5 .םייתנש ךשמב תורדתסהב שונא יבאשמל ףגאה לש (רורב אל) יתייה :ןגכ .א

 6 ?םש תייה ןמז המכ תאזה תרתוכה לכאש המועצה:יגור, ר-. פריה

 7 םייתנש :ןגכ .א

 8 ואוו אש המועצה:יגור, ר-. פריה

 9 .(רורב אל) ל הלקה תבכרה תא תננכית תאש ןמזב :ןגכ .א

 10 ?תרבדמ תא המ לע ,םוקמ םושב ךלש םייחב תדבע אל :ימיכח .י

 11 .הטושפ איה הדוקנה .לועפל ותוכז .הצור אוהש המ תושעל לוכי אוה :ןגכ .א

 12 .הפידר ןיא וא שי תמאב םאה

 13 (דחיב םירבדמ)

 14 .הצעומב הרוקש המ הז הצעומב הרוקש המ םאה .. דעוו רבח םאה :ןגכ .א

 15 םאה  םאה .םיברוקמ םהש םידבוע םימייק םאה . .יתדבוע קודבל

 16 ףלא שי םאה .םילוקוטורפ לש ףויז שי םאה . םידבוע ירחא םיבקוע

 17 .םירבד דחאו

 18 תא איבנ זאו םילימ המכב הזל סחייתהל תשקבמ ינא ,םירבח אש המועצה:יגור, ר-פרי .ה

 19 טושפ איה ,הרואכל אל וא הטלחה תעצה הרואכלש תורמל העבצהל הז

 20 .הפש ומכ איה הטלחה תעצה .תוכמסב אל

 21 .ךתוכמסב היהתש ךכ הטלחהה תעצה תא ןקתנ ונחנא :ןגכ .א

 22 תרכוז ינאש המכ דע טדנמה .הפש ומכ איה הטלחהה תעצהאש המועצה:יגור, ר-. פריה

 23 םכתניחבמ ערלו בוטל הצעומה תושארב תדמוע ינאו יל ןתינ הנורחאל

 24 .יוניש תושעל אוה רתיה ןיב וילע יתרחבנ ינאש טקיטה .יתרחבנ ינאו

 25  ..םיבאוכ  םירבד םה םייוניש וישכע

 26 םירוסמו םייואר םידבוע 650-כ שי רוכרכ הנח סדרפ תימוקמה הצעומב 

 27 תנייצש ,לייא ,הפ םירג אל וא הפ םירג םה םא הנשמ אל הזו םימיהדמו

 28 םיניוצמו םירוסמו םילועמ םהו יתלביק אל ינא בגא םבור תא .הז תא
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 1 .הצעומה תוינידמלו םכרדל םינמאנו

 2 לע ילוא ,תחא די ףכ לע אל רופסל וליפא רשפאש ץמוק שי ,רפסמ שי 

 3 ןוידב הז תא יתרמא ינא .יונישה םע םהל השק ,הא תצק םישועש ,יצח

 4 התא יכ לפטל ,לפטל ססהא אל ינא וישכע םג הז תא תרמוא ינאו םדוקה

 5 לגוג םויה םישוע םתאשכ יכ ררוס דבוע ףאב ,תאזה הלימה תא בהוא

 6 ללכ ךרדב הז םילבקמ םתאש המ ,תורמעתה גשומה תא םיקדוב םתאו

 7 לש תוטלחהו ןיד יקספ ,הז רחא הזב םידומע 10 קודבל םילוכי םתאו

 8 .דבועב קיסעמ תורמעתה

 9 שי זא ?יקוא .הלהנהב דבוע תורמעתה לש דחא ןיד קספ יתאצמ אל דוע 

 10 תא יתלביק ינא .תומלצמה יניע לומל ויהי אלש יאדכש םירבד הברה

 11 ומכ םייונישה תא השעא ינאו םכמ דחא ףא אל ,התא אל ,טדנמה

 12 תא םימעפל םיזיזמשכו הלאה םייונישב האג ינאו תונשל יתרחבנש

 13 םייתניב ,םייתניב לבא ,םירוריפ המכ םילפונ זא םוקמל םוקממ הניבגה

 14 לע דואמ תמערתמ ינאו םיחוטב דואמ םישיגרמ םירוסמ םידבוע 650

 15  .דחפ לשב צמ תנומת וזיא רייצל הסנמ התאש ךלש העיבקה

 16 ,הלהנהב םינימאמ םהו םירדהנ םהו םתיא תדבוע ינאו םתיא תבשוי ינא 

 17 הז ןומאה תא דביאש ימ .ןומאה תא הדביא הלהנההש תבתכש תורמל

 18 םתא ,םינטק םישנא םתא יכ ,םינטק םירבדב םיקוסע םתא יכ םתא

 19 .טרפה תענצ תחת הפ ונודייש יואר אלש םינטק םירבדב םיקסעתמ

 20 איצומה אוהו ?יקוא ,ילש ישיא יונימ הז ל"כנמ ,ל"כנמה יבגל וישכע 

 21 .ערלו בוטל המר דיב תאז השוע אוהו ,הצעומה תוינידמ לש איבמהו

 22 תוינידמה ת, אבל זאךלש תוינידמה לא תאז יכ בוט אל הז ךבחינתמ

 23 םתא ,םתלבלבתה םתאו ייפתוש םע הלודג הואגב הליבומ ינאש

 24 תא שובכא ינאש הפ עיצהל םתלוכי ,אשונ םתחקל םתא .םתלבלבתה

 25 אל הלאכ תועצה ינימ לכ םכל שי  ?יקוא ,המר התוא ךרעב הז ,הרדח

 26 םישועו םימועז יםאשונ םיחקול םתא ,םתלבלבתה םתאו תויטנוולר

 27 םיקסעמ םתא בושיה תבוטב קסעתהל םוקמב ,תועבגו םירה םהמ

 28 .הדות זא .בוט ופורפא ,בוט קר יל הושע הז לבא ,ער יל תושעלב
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 1  .העבצהל תרבוע ינאו םתשגהש העצהה תא תוחדל תשקבמ ינא 

 2 .העצהה תא ןקתל םיצור ונחנא א. כגן:

 3 .לוכי אל התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4  ,יטפשמ ץעוי .החילס א. כגן:

 5 ,הטלחהה לע עיבצהל ובראן:’ד ג”עו

 6 היעב שי םאו .הטלחהה תעצה תא יאירקתש םישקבמ ונחנא .היעב ןיא גן:א. כ

 7 ,ןקתנ ונחנא

 8 .התוא אירקהל ןמזומ התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 תא .תאזה הגצהה רדסב הכול .ליגרכ ,ךתיא ועיבצי הפ הר'בחה בור ירה א. כגן:

 10  ,הרוק המ תעדוי אל תא .תקתונמ

 11 .םואנב תלבלבתה התא יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12  ,יגאדת לא ,אל כגן: א.

 13 ןיגפהל תאצוי ינא םגש ומכ קוידב תובוחרל אצתו לגד חקית ךל המועצה:, ראש יגור-ה. פרי

 14 הצעומה תאז תאזה הצעומה .הזו םיקתונמ לע םש דיגת ךל ,ךלו םעה םע

 15 הלוכיש תרבוחמ יכה .הנש םירשעמ רתוי הזה בושיה עדיש תרבוחמ יכה

 16 ונחנאו םירוביד קר םתא ,םיארוק אל םתא ,םיקתונמ םתא .תויהל

 17  .יפוי הזיא .תושעל ךישמנ ונחנאו רבדל וכישמת םתא .םישוע

 18 תושעל יל תורוהל ןבומכ איה הטלחהה תעצה ,תשקבמ ינא ,םירבח בוט 

 19 תא תוחדל תשקבמ ינא .הצעומה ל"כנמ תא רטפלו יתוכמסב שומיש

 20  .העצהה

 21 .ףוסה דעו הלחתהמ הטלחהה תעצה תא השקבב יארקת ,אל א. כגן:

 22 .אירקת השקבב יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 הטילחמ הצעומה תאילמ :הטלחהה תעצה .התוא ארקא ינא .הבר הדות כגן: א.

 24 תא רטפלו התוכמסב שומיש תושעל הצעומה שארל תורוהל :ןמקלדכ

 25 יללכ להנמ (1) (א) 171 ףיעס קוחה תוארוהל םאתהב הצעומה ל"כנמ

 26 ונחנא םנמא .ורטפל העירייהראש  אישר (2) (א) 167 ףיעס יפל הנמתהש

 27 םאתהב .הצעומלם גה ינפה תוהעירי דתוקפב שי לבא העירייא ל ןידיע

 28 ןומא ןדבאו ,הערל ותוכמסב ל"כנמה שומיש לבש תאזו קוהחת ואורהל
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 1 ר"ויב העיגפ ,רטפב הצעומה תלהנהבו ללכבו הצועמבו ל"כנמב םיבדועה

 2 תקופבתו ז העיפגל ש תוכלשהו םידבעוה דעוובו א/ו םיבדועה דעוו

 3 .בהר הדות  .הצעומה יבשותל תוריהש ןתמבו יםדבועה

 4 וכישמת םתא .הלוענ הבישיה .הדות ?דגנ ימ .3 ?דעב ימ .בוט יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .תושעל ךישמנ ונחנאו רבדל

 6 

 7 הבישיה ףוס

  8 


