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 2 א"פשת ןושחב ח"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 הצעומ שאר ןגס -   הדועמ םירפא

 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  הצעומ רבח -   רוצנמ הימחנ

 21 מועצה רבח -    אייל כגן

 22 הצעומ רבח -    ימיכח ינוי

 23 הצעומ רבח -   אבכוכ רב דדלא

 24 ל"כנמ -    ןולא יבוק

 25  יטפשמה ץעויה -  ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע

 26 תירבזג -    ןדרי ילרוא

 27 הצעומה רקבמ -    ןיפסוי ילא

 28 

  (02/31) 13 'סמ ןיימנה ןמ אלש עצהמו תיבישל ווקרוטפ 

א"פשת ןושחב ח"י, 0202.11.5 ,'הם יומ  
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 3 על סדר היום:

 4 .ובאטל םירושיא תקפנה אשונב 2019 תנשל הצעומה רקבמ תרוקיב חוד .1

 5 "תויתרבחה תותשרב ןהירחבנו תוימוקמה תויושרה שומיש" אשונב קרפ .2

 6 .2020 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע הנידמה רקבמ חוד ךותמ 

 7 

 8 ט ו ק ו לו  פ ר

 9 

 10 ינש ונל שי .המניין ןמ אל הצעומה תבישי תא תחתופ ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 הצעומה רקבמ לש תרוקיבה חוד הז דחא .םויה רדס לע םיאשונ

 12 ךותמ קרפ אוה ינשה .ובאטל םירושיא תקפנה אשונב 2019 תנשל

 13 תותשר לש אשונב ימוקמה ןוטלשב הנידמה רקבמ לש חוד

 14 ונתוא ןכדעל הצעומה רקבמ ןיפסוי ילאמ שקבא ינא .תויתרבח

 15 .האלה ךישמנ ךכ רחאו תוחודה לש םירקיעב

 16 רקבמש המכ ,דיקפתה לכ ללכב .תרתוימ הבישי תאזש בשוח ינא י. חכימי:

 17 לש תרוקיבל םיסחייתמש ךיאו הרצונש היצאוטיסב בושח אוה

 18 ונחנאש ףסכה לע לבח לבא ,תרדהנ הדובע השועש הצעומה רקבמ

 19 ירעצלו בקעמ תדעו ןיאש םימלשמ ונחנאש ףסכה לע לבח .םימלשמ

 20 .הזה ןויזיבה לכ תא רוצעל םייתנש ירחא ןחלושה לע קפוד אל ילא

 21 ?םינוידל סנכיהל המל זא

 22  .סנכל הרומא תרוקיבה תדעו בקעמה תדעו תא לכ םדוק  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  ,ונסניכ ונחנא י. חכימי:

 24  .תמייק שממ שממ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 .ןוקית םוש .ןוקית םוש תעצבמ אל םינוקית תדעו ,ונסניכ ונחנא י. חכימי:

 26 .ךשמהב הזל סחייתנ ונחנא לבא ,העוט התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 .הבוגת םוש ,הבושת םוש םילבקמ אל ונחנא י. חכימי:

 28 .השקבב ילא .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 2 .ובאטל םירושיא תקפנה אשונב 9102 תנשל הצעומה רקבמ תרוקיב חוד .1

 3 רושיא תקפנהב ,הדובעה יכילהתב קסוע 2019 תנשל חודה .בוט א. יוספין:

 4  .ובאטב סכנ תרבעהו

 5 רגה 'בגש ללגב רודישב רבד םוש םיעמוש אל אליממ ,םר לוקב רבד א. כגן:

 6 .קובסייפב היהיש התצר אל רוגי ירפ

 7 ידמ םיבשות 1,200-ל עצוממב ןתינש תורישב קסוע הזה םוחתהו א. יוספין:

 8 תולעב תרדסהלו ןיעקרקמב תואקסע תמלשהל ץוחנ רושיאה .הנש

 9  .םיסכנ לע

 10 קמעתהל היהי רשפא ,רוביצל םסרופמ הבישיה ירחא חודהו תויה 

 11 ינא ןכלו ומצע ךילהתל םירושקש םיטרפ דואמ הברה ללוכ אוה ,וב

 12 םיטביהל םיסחייתמש םיירקיע םירבד רפסמ קר ןאכ רוקסא

 13 .םיירוביצה

 14 קיפסמ רבסה טרופמ אל הצעומה לש טנרטניאה רתאב ,תישאר 

 15 .תורחא תוצעומב גוהנש המ ,ותמלשהל ןמזה ךשמו ךילהתה יבגל

 16 קיפהל ןתינש היוור הינבב םיסכנ רובע רצוקמ לולסמ רסחש אצמנ

 17 .היבגב תובוחה תרדסה םע דימ רושיא הל

 18 רובע םילטיהב בייחלו בכעל ךרוצה בקע בוכיעו קובקב ראווצ םייק 

 19 תויעב בקע םג רצונ הזה רבדהו הינבה רתיהב עיפומ וניאש חטש

 20 םידיקפת ינש העציב םילטיהה בושיחב תקסועש תדבועש ךכב

 21 הרבחה לומ היעב הייתה ,תודידמה םואית לש אשונב םגו ליבקמב

 22 .תורישה תא הקפיסש

 23 וב בלשה יבגל ןווקמ ןפואב ןכדעתהל םילוכי םניא השקבה ישקבמ 

 24 ירחא הרקבה .ךילהתה םויסב העדוה קר םילבקמו רושיאה אצמנ

 25 ןתינ אלו ךכל תמאתומ הניאש עדימ תכרעמב תישענ ךילהתה

 26 הגירח לש םירקמ תוהזלו בוכיעה ךשמ תוגלפתה לע םינותנ קיפהל

 27  .הקידבה תמלשהל ריבסה ןמזהמ

 28 םידעצ רפסמ ומשוי םינורחאה םישדוחה ךלהמבש ןייצל הצור ינא 
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 1 דיקפתל סנכנו תודידמה עוציבל ןמזה ךשמ ןטקוה ,בצמה רופישל

 2 אלש תושקבה תומכ תא םצמצש הינב תוגירח לע םירתיה קדוב

 3 תא רפשל ךלמה ךרדב םיאצמנ ונחנא לולסמהש הארנש ךכ ,ולפוט

 4 .ךילהתה

 5 הדעו .םייוקילה ןוקית ירחא בקעמ לע קרפ ללוכ םג תרוקיבה חוד 

 6 לעו תוצלמהה םושיי לע הנומא ל"כנמה תושארב םייוקיל ןוקיתל

 7  .ךכ לע יתפוקת חוויד

 8 ?ל"כנמהמ ץוח בוועדה רבח דוע ימ א. כגן:

 9 .תירבזגהו יטפשמ ץעוי א. יוספין:

 10 ,ל"כנמ ,יטפשמ ץעוימ בכרומ םייוקיל ןוקית תווצ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 םיליימ םיחלוש ונחנא .תווצהמ הבוגת םוש םילבקמ אל ונחנא י. חכימי:

 12 ,ל"כנמל

 13 וסחייתת םתא הז ירחאו םילשהל ילאל ןתינ ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .רדוסמ

 15 לע חוד הנידמה רקבמ י"ע 2020 ילויב םסרופ םג הנשה ךלהמב א. יוספין:

 16 תותשרב ןהירחבנו תוימוקמה תויושרה תושועש שומישה

 17 תרושקת להנל ידכ ,קובסייפל רקיעב איה הנווכהשכ ,תויתרבח

 18 .רוביצה םע תיעצמא יתלב

 19 תרבעה לש ךילהתה תא רצקמו לעיימ ל"נה שומישה אסיג דחמ זא 

 20 תא לעיימו ,םורחב םגו הרגשב םג ,םיתוריש רבדב עדימו םירסמ

 21 לאיצנטופ וב םולג אסיג ךדיאמ לבא .רוביצה תוינפב לופיטה

 22  .ןויוושלו יוטיבה שפוחל ,תויטרפל תוכזב העיגפ ,קזנ תמירגל

 23 .תובייחמ תומרונ תתל תנמ לע הזה אשונב לפיט הנידמה רקבמ 

 24 .הנח סדרפ תא ןהיניב םגו תוימוקמ תויושר 50-ל בורק קדב אוה

 25  .תונוש תוצעומב ואצמנש םייוקיל רפסמ םש ועיפוה

 26ם ישרדנש ךכל סחייתהש תיסחי ירונימ רוכזא םג הנח סדרפ יבגל 

 27 תותשרב שומישה תורטמל עגונב הדובע תוינכותו םליהנ

 28 תינוציחה הרבחה םע תורשקתהה םכסהב הנגוע אל .תויתרבחה
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 1 לע חיטבהלו תי להגן על זכויודכ קובסייפה רתא תא תלהנמש

 2  .עדימ תחטבאו תוידוס תרימש

 3 ךותב השענ שהכול איה תועמשמה ,השענ שהכול זאת אומרת א. כגן:

 4   .םצעב הצעומה

 5 הז לבא ,יחכונה רבודל המדקש הפוקת לע רבודמ ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  .רדסוה רבכ הזה םכסהה ,רדסוה רבכ

 7 ןקתלו רדסל הלוכי תאש תרוקיב תדעו תוחוד שיש לזמ הזיא ,ואוו א. כגן:

 8 החידבה ,תרוקיבה לש תוחודל אל ,תוהמל יסחייתת .םירבד המכ

 9 .המידק .תאזה

 10 .השעמל והז א. יוספין:

 11 .יקוא א. כגן:

 12 תא שיגהל הצור תרוקיבה תדעומ ימ .ילא הדות .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  ?תוצלמהה

 14 שאר 'בכש ךכ לע םיחומ ונחנא לכ םדוק .רורב ,רורב ,רורב ,רורב א. כגן:

 15 המ קוידב תעדוי ,היציזופואב םש יא םדוקה הדיקפתבש הצעומה

 16 איה לבא ,תרוקיב תדעו לש תובישחה המו היציזופוא לש תובישחה

 17 תרוקיבה תדעו ר"ויש ילב תרוקיבה תדעו תא תושעל הרחב

 18 שאר לש רצויה תיבמ ליגרת דוע וליאכ םשרייש קר זא .תאצמנ

 19 הז ,םיטטרחמה ונינפב ונמשר .םינוקית לע ונל תרפסמ הצעומה

 20 ,הצעומה שאר לש הפשה

 21 ,תוצעומה וצל עדומ התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 ,היהיש המ הז ,בותכ הכול ,ונינפב ונמשר ,ונל ונמשר ,אל א. כגן:

 23 המ בל ימיש זא .הצעומה שאר 'בכ בוט לכ ,םירנויטסב ,םיטטרחמ

 24 ריינה בוטה ירבח רמאש ומכ תמאב יכ ךל ושיגה הדעוה ירבחש

 25 וליאכ ,הצעומה ירבחל הריבעמ תא ובש 3.5.20-המ הפש הזה

 26 תוצלמה שיש תשקבמ תא ,דחא שיאכ העיבצמש הרובחל

 27 תוצלמההש תעדוי תא ירה .ןאולמב ץמאל שקבא רשא תויביטרפוא

 28 ןה המלו תואלוממ אל ןה המל בושו .תואלוממ אל תויביטרפואה
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 1  ?ןתוא םיצמאמ אל המל ,ןהש קר אל ,אל

 2   ?תויוטש רבדמ התאש ינפל תקדב דיגת  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 3  .תויוטש רבדמ אל ינא ,רוגי ירפ רגה .רמוא ינא הליה ,הליה א. כגן:

 4  .האמחמה לע הדות  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  .האמחמ אל הז ,אל א. כגן:

 6  .האמחמ שממ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 8  ,הליה ארקיהל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 .תויוטש םירבדמ ונחנאש בושחל רחמ דע הלוכי תא ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 10 ונחנא ,ךלש הצעומב הרוק המ ךל דיגנ ונחנאו םשגל יגאדת תא

 11  ,יכישמת ,תקתונמ תויהל יכישמת .ךלש הצעומב הרוק המ ךל רפסנ

 12 .ןוידב תלבלבתה התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ,אל ,אל א. כגן:

 14 תונגפהב הז תא דיגת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 ,תונגפהל עיגהל ץמוא היהי ךלשכ ,הצעומה רקבמ י"ע ןיוצש יפכ א. כגן:

 16 אבחתהל יכישמת .הרוק המ עדנ ונחנא זא ,ךומכש תינדחפ תכיתח

 17  .שדוחל לקש ףלא 40-ב םיאובחמ יקחשת,

 18 הצעומה רקבמ י"ע ןיוצש יפכ .םייוקיל ןוקית בקעמ ,י"ע ןיוצש יפכ 

 19 ,הצעומה שאר 'בג ,הנשי 2019 תנשל תרוקיבה חודב ינשה קרפב

 20 ןוגראב לוהינה רופישל ילככ תרוקיב לש המויקל הרתי תובישח

 21  .ליעי אל אוהש םיעדוי ונחנאש ,וב תולעייתההו

 22 עירפהל הניה תרוקיבה תדעו לש התרטמ לכש הדובעה תחנה 

 23 לכ .הדוסיב תיעטומ החנה הניה הצעומה לש תפטושה התוליעפל

 24 רשא תימינפ תרוקיב לש המויקב ץפח ףאו שרדנ אוה רשאב ןוגרא

 25 תנשל וגצוה רשא תורטמ וא/ו םידעי שממלו לעייתהל ול רשפאת

 26  .תיטנוולרה הדובעה

 27 םילימב אלו םישעמב ריכהל תעדויש תאזכ איה הקזח הלהנה 

 28 ,תרוקיבה תדעו יכ הניבמ רשא תאזכ ,תרוקיבה לש התובישחב
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 1 שי רשא הדעוה איה ,דבלב היציזופוא ירבחמ תבכרומ םא םגה

 2 התושרל דימעהל שיש הדעו ,חונ אל הזשכ םג ןובשחו ןיד הל קפסל

 3 סחייתהל שיש תאזכ ,התדובע ךרוצל הל םישורדה םירמוחה תא

 4 םשייל שי רשא הדעו לכמ בושחהו ,תשרדנה תוניצרה תדימב הילא

 5  .ל"כנמה 'בכ ,היתוצלמה תא

 6 חותינ ךרוצל תובר הדובע תועש השידקמו השידקה תרוקיבה תדעו 

 7 וא/ו הצעומה שאר ויה אלמלא לבא .הצעומה רקבמ לש ויאצממ

 8 וחלשנ רשא םיטרופמה תוחודל דחא םוי ולו םישידקמ ל"כנמה

 9 אלו וליאכ רבדל יכישמת ,ליימ תועדוה לע רבדל אלש ,םתושרל

 10 רשא .תצפושמ הכשל 'בג ,ךלש ןונגסה הז ,רדסב הכול ,בישקהל

 11 תוחודה יכ םיניחבמ יאדווב ויה םייוקיל תדובע ךרוצל תוחשלנ

 12 תא לקנב קקזל םייוקילה תווצל תרשפאמ רשא תאזכ הרוצב וכרענ

 13 .יוקילה תרדסה ךרוצל תושרדנה תולועפה

 14 קלחל הלאכ ויה םאש תורמל םיחבש תדעו הנניא תרוקיבה תדעו 

 15 ןוקית תווצ .אצמנב םניא םה רעצה הברמל ךא ,תאז םינייצמ ונייה

 16 םייוקילה תרדסה ךרוצל תצקמב ולו לעופ וניאו לעפ אל םייוקילה

 17  .2017 תנשמ לחה תאזו ואצמנש

 18 םילוכי רבד לש ופוסב םהש םייוקיל הז יכ ובישקתש יאדכ ,םירבח 

 19  ,ונלוכל תולעל

 20 .םילוע םה י. חכימי:

 21 ךליש דליב היהי אלש הלילחו סחו ףסכב םג ונלוכל םילוע םה א. כגן:

 22 לופיטה סוטטס יבגל רקבמה חוד ךכל היאר .םדא ייח וא דוביאל

 23 םג ,ךכב יד אל םא .עיתפמ המכ .ועצוב אל םבורב רשא םייוקילב

 24 ןורחאה ינוי שדוחב הצעומה ל"כנמ לומ לא המייקתהש הבישיה

 25 ביבס ןוידה יכו רקיעו ללכ ונקות אל םייוקילה לש םתיברמ יכ רכינ

 26 ל"כנמה תנעטל רשא תוידיתע תולועפב הצמתה תרוקיבה חוד

 27 היצנדקבש ווהקמ ינא .המעטמ ימ וא הצעומה י"ע הרואכל ועצובי

 28 ,גשומ יל ןיא ,ימוקמה ןוטלשב ילוא רחא והשימ לצא וא תרחא
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 1 .ונלצא אל לבא

 2 סטאטוס תא תרוקיבה לוועדת איצמהל ל"כנמה ברסמ ידכב אל 

 3 טושפ אל .ונממ שרדנכ םישדוח השולשל תחא םייוקילב לופיטה

 4 המ ?םישוע המ זא .ועצוב אל םייוקילה יכ בתכה לע תולעהל

 5 רדעיהל תואתכמסא ויהי אלך כ ,הפל עבש השיגפ םימייקמ ?םישוע

 6  .םייוקילה ןוקית תווצ לש ולועפ

 7 ללכ לע ,הצעומה לש וז התולהנתה לע דואמ הרצמ תרוקיבה תדעו 

 8 ,הצעומה שאר לש התולהנתה תא הבר הרמוחב האורו םיברועמה

 9 ולאש יפכ םתוא תובייחמה קוחה תוארוהמ ל"כנמה לש םג ומכ

 10 .הצעומה רקבמ י"ע וטרופ

 11 תויריעה תדוקפ ןוקיתל קוחב .תינשב םתוא שיגדנ תויחונה ןעמל 

 12 ןוקיתל תווצ יכ עבקנ תויריעה תדוקפל (א) (ג) 170 ףיעס 2005

 13 םהל שיגהש םייוקילה ןוקיתל םידעומהו םיכרדב ןודי םייוקיל

 14 לש םתונשיה תעינמל יםכרדבו הצעומב הנודנשו העירייה רקבמ

 15  .דיתעב םייוקיל

 16 שארל ויתוצלמה תא שיגי ,םייוקיל ןוקית תווצ ותוא ,תווצה 

 17 י"ע ןודנ העירייה רקבמ חודש םוימ םישדוח 3 ךותב העירייה

 18 תחא ויתוצלמה םושיי לע תרוקיב יניינעל לוועדה חוודיו הצעומה

 19 ףקותמ תוימוקמה תוצעומה לע תולח הלא תוארוה .םישדוח 3-ל

 20  .קוחה ןושל ןאכ דע .תוימוקמה תוצעומה תדוקפל (ד) 13 ףיעס

 21 לגלג תא רוצעל הצעומה שאר תא םישרוד הדעוה ירבח .תואיצמלו 

 22 עצבל חילצת הדעוהש ליבשב קר אל תאזו ידיימ ןפואב ל"נה גלשה

 23 הצעומה םוי לש ופוסבש תנמ לע רקיעב אלא שרדנכ התדובע תא

 24 םוקמל ןתוא לעתתו תרוקביה תדעו לש היתוצלמה תא דבכל דמלת

 25 םיברם ירקמב ךוסחי ףאו הצעומה לש הלעופ תא ףנמי רשא יבויח

 26 הרקב ויה אלמלא תוכסחנ ויה רשא לקשמ תודבכ תויפסכ תויולע

 27  .שרדנכ חוקיפו

 28 זא קוחה תא אל םאו קוחב םיביוחמ םכנה ,קוחה לעמ םכניא 
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 1 רקבמ תא הריקומ הדעוה .רוכרכ הנח סדרפ יבשות תא תוחפל

 2 הצעומה ל"כנממ םיבר םיצמאמב תולדל חילצהש לע הצעומה

 3 תוחודב ואצמנ רשא םייוקילב לופיטה סוטטסל סחיב עדימ

 4 ללכל שיגנו ףושח היהי הז עדימש ךכ ,2017-2018 םינשל תרוקיבה

 5 בתכמה ,תואורה ךיניע .הדבכנה הצעומה ירבחל רתיה ןיב ,רוביצה

 6 אל ואצמנ רשא םייוקילה לש םתיברמ יכ ,רוגי ירפ רגה 'בגל ןעוממ

 7 לועפל הנווכ לכ ןיא יכ המדנ ךכמ רומח ףאו ,רקיעו ללכ ולפוט

 8 תחא הלועפ ולו התשענ אל יצחו הנשמ הלעמל ,יצחו הנש םנוקיתל

 9 םימגפב ןניקסע וב םוקמב םגה ,םייוקילה תרדסה ךרוצל הנטק

 10  .תולקב אפרל היה ןתני רשאם ילק

 11 ?םימלועה ןוביר ,םיזרכמ ושעי ךיא זא .םולכ םישוע אל יצחו הנש 

 12 הנש .הרובחת לש אשונב םייוקיל תצק רדסל החילצמ אל יצחו הנש

 13 ,בוצע היה הז החדיב הייתה אל תאז םא וליאכ ,תמאב ונ ,יצחו

 14  .הפ ךל בותכ המ יארת .םיטטרחמ ונחנא וליאכ ונל תרפסמ

 15 טוקנל הצעומה ל"כנמו הצעומה שארל ץילמת תרוקיבה תדעו 

 16 תרוקיבה תוחוד אשונב לופיטה סוטטסב עגונה לכב ךליאו התעמ

 17 לבא הרקי אל הז .עצוב תמתוח .עצוב .עצובשכ רבע ןושלב םהינימל

 18  .הצעומה שאר 'בג ,ךל םיצילממ ונחנא

 19 .הטרח הלימה לע רזוח ןמזה לכ התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20  ,םילימ תסבכמב תוחפו א. כגן:

 21 ,הלודג יכה הטרחה המ עדוי התא לבא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .יל העירפמ תא א. כגן:

 23 ?הנורחאה הפוקתב תישעש  יגור, ראש המועצה: פריה. 

 24 ,יל העירפמ תא .יל העירפמ תא א. כגן:

 25 .םישנא םע רבדל תואסכ םע בוחרל תאצי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .יל העירפמ תא א. כגן:

 27 ,רבדל םישנאל תארק  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .יל העירפמ תא א. כגן:
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 1 .תרמא אל םולש וליפא  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 2 ?םולש ךל דיגא ינאש המל א. כגן:

 3 .ךלש איה הטרחה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4  .היעב ןיא א. כגן:

 5  .הטרח הלימה לע תולעב ךל שי התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 םא קפס רשאו דיתע ןושל התועמשמ רשא ןחבת הצעומה .קוידב א. כגן:

 7 הלאש יפכ םייוקילב לופיטה סטאטוס ןלהל .אוהש יתמ ועצובי

 8 הפ לעב ל"כנמה לש ותוסחייתה יפכו הצעומה רקבמ חודב ולעוה

 9  .16.6.20 םוימ ונתשיגפב

 10 ועבקנ אל (א) 1 ףיעס רפסמ .םידימלת תועסה 2.1 ףיעס אוה אשונה 

 11  ,הרקבהו דוקפתה תא ורידסיש הדובע ילהנ

 12 תייה תאש הפוקתבשו 2017 לש חודהש אוה דרוסבאה הזה בעניין י. חכימי:

 13 שאר אסיכב תבשוי תאש הזמ ןוכנ רתוי המ תרוקיב תדעו ר"וי

 14 חוד לש תמדוקה הבישיב םג הז לע ונרבידו ,םייתנש ןקתל הצעומה

 15 דואמ הברהב רבודמ הז ,הפ שיו .לפוט אל ןיידעו .2017 תרוקיב

 16 .דוביאל ךלוהש ףסכ ,ףסכ

 17 ?ףסכ המכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ,25 הפ שי א. כגן:

 19  .לקש י. חכימי:

 20 .לקש א. כגן:

 21 .דחא לקש י. חכימי:

 22 .האמ ןידכ הטורפ ןיד א. כגן:

 23 בוקנא אל ,תעדל לוכי אל ינא ,םינותנ יל תנתונ אל תא .דחא לקש י. חכימי:

 24 .םג לקשב לזלזמ אל ינא ,לקש לבא .םוכסב

 25 הייתה אל םלועמ איה ,הז תא החיוורה אל םלועמ איה יכ ןכ איה א. כגן:

 26  .תיאמצע

 27  .הריכש הייתה אל םג איה י. חכימי:

 28 איה שעג םייח לצא .הפיא עדת ךל לבא ,הריכש ןכ ילוא .ןוכנ א. כגן:



  04-8666313  מי,ת איגברח                                                              ( 12/20) 30 ןיניהמ ןמעצה מות ישיב

  10.09.2020 םוימ                                                                                                                                      

11 

 1 .םיפיעסל תצק רובענ אוב amyway .ישוקב םישדוח 8 הקיזחה

 2 אל (ב) 1 ףיעס .םדא חוכ יוביעב הנתומ הצלמהה םושיי (א) 1 ףיעס

 3 תלהנמ לש דיקפתה .תועסהה תזכרמ םוקמ תאלממ הרשכוה

 4 םירשקתמ םתאש מקווה ינא .תכשוממ הלחמ תשפוחב הקלחמה

 5 יפתתשמ ינשב תאבומ הניה הפולחה תולע .ןמז המכב םעפ הילא

 6 תוברועמ ןיא .םשוימ אל םידימלת 10 לע םיטילחמ הב הבישי

 7 .ל"כנמר זוח יאנתב םתודימע אדוול ידכ םיוולמ תריחבבו תקידבב

 8  .םשוי אל .םיוולמה לש תועש תוחודם ילבקמ אל .םשוי אל

 9 אל .םשוימ אל .םצמוצמ ףקיהב עתפ תורוקיב וכרענ לוהינה תרבח 

 10 ןלבק לש בכר ייצ לוהינל תכרעמ תועצמאב הרקבב שומיש השענ

 11 םואית ןיא .םשוי אל .םיוולמהו העגהה ידעומ תקידבל תועסהה

 12ז כרש תולועפ םיעצבמ אל .םשוי אל .תונולתהו תוינפה לכ ןיב

 13 לע הרקב ךרוע וניא תוחיטבה ןיצק .םשוי אל .עצבל רומא הרובחת

 14 תוחיטבה ןיצק תולועפ תא םיקדוב אל .םשוי אל .תועסהה תברח

 15  .םשוימ אל .תועסהה תרבח לש

 16 .עצוב אל ,ל"כנמ רזוחב שרדנכ ןוחטב ןיצק לש הקידב הכרענ אל 

 17 .םשוימ אל .לעופב תועסה עוציב קודבל ילבמ םולשת םיראשמ

 18 תא םיריכמ חתפמ ידבוע .הרקבו םילהנ .םיפירעתב םירעפ ואצמנ

 19 הרקב תולועפ לש ףיקמ םואית ןיא .לפוט אל .עצוב אל .םילהנה

 20 הצעומה .הנקתה תושירדב הדימעה לע הנוממה םעטמ תושענה

 21 ,תמשיימ אל הצעוהמ ,הניתממ הצעומה .ותעגהל דע הניתממ

 22  .לעפת הצעומה

 23 ל"כנמ ןודא .דובעל וליחתת ,םייתנש ינפל תוריחבה ורמגנ ,יתובר 

 24 תחטבא אשונב םישדח םידבועל הכרדה ןיא .הצעומה שאר 'בגו

 25 לע םימותח םידבועה לכ אל .דיתעב עצבל ל"כנמה .עצוב אל .עדימ

 26  .הזכ להונ םדקנ .עצוב אל .תוידוס םכסה

 27 יקדבמ םירבוע םניא םידבוע ,םדא חוכ לוהינב עדימ תחטבא 

 28 החטבא .אשונה תא קודבנ .עצוב אל ,םישיגר םידיקפתל תונמיהמ
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 1 ,תומיאו יוהיז .דואמ בורקב דיתעב לעפנ .עצוב אל ,תיתביבס תיזיפ

 2 אל .אמסיס תפלחה תעצבתמ םישמתשמב אלו תוכרעמה ללכב אל

 3 הנפמ ינא ,םיפיעס םיפיעסו .תאזכ היחנה אצת יכ אדוונ .עצוב

 4  .עצוב אל ,15 דומעל

 5 ,םידומע 32 ,ךורא ידומיל רמוח ,יתריבג ,הפ ךל שי רוציקב 

 6 .תלזלזמ ןבומכ תא .הדובע לש תועש הברה םהל השידקה הדעוהש

 7 .תרקויבת דעו הז .והשמ םשייל יסנת ,ותוא יארקת ,ריינה זה הנה

 8 לבא ,עוצביל ש אושלנ תויבשח תסחיימא ל אתש ,הזש עדויי נא

 9 .הבר הדות .הצעומ שאר דדמנ הזב

 10 ?והשמל ,יבוק ,סחייתהל הצור התא י. חכימי:

 11 ?תמייס .ןוידה תא תלהנמ ינא ,אל  ראש המועצה: ה. פרי יגור,

 12 .דיגהל לוכי התא .והשמ דיגהל הצור התא םא יתלאש ?החילס י. חכימי:

 13 הז תכרעמ לכב ,ןוגרא לכב .דיגת תוחפל זא השוע אל אלימב התא

 14 ירתמא ינאש תורמל ,ונתוא בייח קקוחמהו םייוקיל שיש יעבט

 15 .רקבמ תחקל ונתוא בייח ,םשוימ אל רבד םושש ןוויכמ רתוימה זש

 16 איהש תורמל ,תרוקיב תדעו אל םגו ביוא אל אוה רקבמהו 

 17 השוע הצעומה רקבמש עגרב בוט רתוי המו .ביוא אל .היציזופואהמ

 18 ,םימלשומ אל ונחנא ןהבש תודוקנה תא ונל ריאמו תידוסי הדובע

 19 .םייוקיל שיש יעבט הז ,םלשומ אל דחא ףא

 20 םיללכב ותמאת .ףסכה לע ונל לבח םשוימ אל רבד םושש עגרב לבא 

 21 תחלוש רומ ,םיחלוש ונחנא .םישדוח 3 לכ חוויד ריבעהל ,קוחה יפל

 22  .הבושת םושב ליימ םושב תינענ אל ,םיליימ

 23 .ןונגסה הז א. כגן:

 24 .לבח הזו י. חכימי:

 25 .םינש שולש דוע א. כגן:

 26  .םיפסכ דועו םיפסכ דוע הז י. חכימי:

 27 .שואי תלבט :רבוד

 28 תלבט שי בושילש בשוח ינא .תקווה תלבט ,ךפיהל ?שואי תלבט א. כגן:
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 1  .הלודג תקווה שי ילצא ,שואי

 2 ןמ ינא רוביצ יפסכ זבזבתמש עגרב .ונלוכ לש שואי תויהל ךירצ הז י. חכימי:

 3 ,אל אוה ,ול בושח בושיה תימוקמה הקיטילופל ךלהש ימ לכ םתסה

 4  .רכש םילבקמ אל הפ ונבור

 5  .םדוקמ לזלז ךלש רבח ד. כמוס:

 6 .הלילחו סח ,אל י. חכימי:

 7 .בשוח ינאש המ קוידב ךל יתרמא ,יתלזלז אל א. כגן:

 8  ,הפצמ אוה ילוא י. חכימי:

 9  .שדחמ יתוא םיבזכאמ םעפ לכ ,הפצמ ינא א. כגן:

 10 .דחא ףאב םילזלזמ אל לבא ,היפיצהמ בזכואמ אוה ,הז ציפייה י. חכימי:

 11 זא הצעומ רבח תויהל תכלל טילחה םדא ןבש הז םצע .תמאב

 12 תירוביצה הישעהמ ול תפכא ,בושיהמ ול תפכא .םתס אל ,ול תפכא

 13 .הבזכאה וז .םכל תפכא אלשו םיספספתמ םירבדהש לבחו

 14 וכישמת .ינויצילאוק םכסהל םיביוחמ םתא לבא םכל תפכא א. כגן:

 15 הבושח רתוי רוביצה יפלכ םכלש הבוחהש בשוח ינא .םיידי םירהל

 16  .ינויצילאוק םכסה יפלכ םכלש הבוחהמ

 17  ,תרוכשמ תלביק התאשכ ד. כמוס:

 18 .טפשמ םייסל יל ןת קר ,עגר א. כגן:

 19 ,תרוכשמ תלביק התאשכ ס:ד. כמו

 20 ךישמא ינאו רוביצה תבוטל יתלעפ זא םג ,רמגנ ?הנשמ הז המ א. כגן:

 21  .תרוכשמ ילב םג רוביצה תבוטל לועפל

 22 .םילעופ ונחנא םג ד. כמוס:

 23 תבוטל לועפל ךישמא ינא ,רחמ דע שארב ןהנהל םילוכי םתא א. כגן:

 24 הז .ילש רוביצה תא יל שי ,ילש םשה תא יל שי ילזמל .רוביצה

 25 .וכישמת .הכול

 26 ,רוביצה תבוטל הז תונרתח םא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 הז .הכול הז ,רוביצל גואדל הז םכלש הבוחה ,םכלש הבוחה א. כגן:

 28  .םכלוכ םתעבשנ ,הבוחה
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 1 .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2  .הצעומה שארל וגאדת ,הצעומה שארל גואדל םיצור םתא א. כגן:

 3  .תונרתח אל הז עשייה .רגה ,תונרתח אל הז יהעשי י. חכימי:

 4  .עשייה הז תונרתח ולצא ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  .ךילע ונעמש .רדסב א. כגן:

 6  .ךלצא אל ,ולצא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 .רדסב .ךילע ונעמש א. כגן:

 8  ,תלכתסמ תא ךיא יולת הז י. חכימי:

 9 הנש םיגגוח ונחנא טעמ דוע .רמגנ ,דחיב אל רבכ ונחנא ונלזמל א. כגן:

 10 .םימכסה תרפמ ,היציזופואב םינש עברא .הבר הדות ,היציזופואב

 11 .ךממ רבד םוש ךירצ אל ,יבזע

 12  ,חוויד לבקנ ונחנאש הפצמ ינא רוציקב י. חכימי:

 13 ,תייהש ינפל להנתה בושיה .הלאש א. מעודה:

 14  ,להנתה בושיה ?רושק הז המ א. כגן:

 15 ינא זא ,תדלונש ינפל דוע עשייה והייתה הצעומ ירבח ונייה ונחנא א. מעודה:

 16  ?רוביצל גאוד אל רחביהל יתכלה

 17 ךלש הדובעה תא ךירעמ דואמ ינא ,רוביצל גאוד התא ,םירפא א. כגן:

 18 .םירבד המכ דועל םג גאוד התאו

 19  .םיגאוד אל ונחנא תרמא התא ,אל א. מעודה:

 20 םכקלח ,םיגאוד םתאש בשוח ינאש ללגב ,ךפיהה ,םתאש בשוח ינא א. כגן:

 21 ומכ עיבצהל אלו הנומתה לע לכתסהל םכמ הפצמ ינא ,תוחפל

 22  ,םירהלו הז ומכ וא םיכות

 23 ?ךלוה התא דיב לקמה תא קיזחמ התאש הז ,דיגת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 .המעוד םירפא םע רבדמ ינא א. כגן:

 25 ,הכחמ התאש וא ךלוה התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 ,ביחרמו ביחרמ התא לבא :א. מעודה

 27 ינא .היציזופואה לש דיקפתה המ דואמ בוט עדוי התא ,םירפא א. כגן:

 28 ,ךממ הפצמ
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 1 הפ תרמא ,עצבלו ילוא אובל לכונש ידכ טעמ רבד ,דיגת לבא .ןוכנ א. מעודה:

 2 .םתוא יתנבה אל זוחא 90 ינאש םירבד 300

 3 םע בשיש והשימ לע יל ורפיס הככ תוחפל וא רכוז ינא ,םירפא א. כגן:

 4 לכב קדקד ,ףיעסו ףיעס לכ לע איצומ היהש והשימ לע ,וידר רישכמ

 5 ולש םירבדה וישכעו ךירצ היהשכ דוי לש וצוק לכב ?יקוא ,דויו דוי

 6 ינא .ולש תומחלמהו ולש םיריהצתה ,טפשמ יתבל םיחקלנ םג

 7 לש ינשה דצב וישכע בשויש רבעשל רנויציזופואכ ךממ הפצמ

 8 .היציזופואה תא דבכל ,גאדומ אל ינא ,שגפנ דועו ,סרתהמ

 9  .טאל טאל רבדל לבא א. מעודה:

 10 ,לוכי אל ינא ,רעטצמ ינא א. כגן:

 11 .טה הט טה הט ,וידר ומכ אל ,ומכ םאונ התא .ענכשל א. מעודה:

 12 .וידרב םג א. כגן:

 13 ,רבדמ התאשכ לבא .וידרהמ יל תפכא אל א. מעודה:

 14 ,הנותחת הרוש א. כגן:

 15   .בוט אל הרומ שי ,בוט אל דימלת ןיא ,עדוי התא א. מעודה:

 16 .זוחא האמ א. כגן:

 17 ,ןיבמ לא התא זא ונתוא ענכשל חילצת אל התא םאו א. מעודה:

 18  .תאייחב ונ ,םירפאו נ א. כגן:

 19  .ןוכנ רסמ ריבעת א. מעודה:

 20 שאר טושפ ארונ אוה רסמה ,םירפא .טושפ ארונ אוה רסמה א. כגן:

 21  .דקפתמ אל ל"כנמה ,תדקפתמ אל הצעומה

 22 .םידקפתמ אל ונחנא םג א. מעודה:

 23  ,םיכמות םתא ,םיזבזבמ .אל א. כגן:

 24  ?םידקפתמ ונחנאו תדקפתמ אל איה ךיא זא א. מעודה:

 25 ,ינא הזבו הדובעה תא תושעל םיסנמ תוחפל םכקלח יכ א. כגן:

 26 .םיסנמ א. מעודה:

 27 .םכקלח א. כגן:

 28  .םיחילצמ אלו א. מעודה:
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 1 רתוי הברה היה םכלש דוקפתהש הארנכ תדקפתמ הייתה איה םא י. חכימי:

 2 רוזעל ,ילא ,ךממ אקווד הפצמ ינא העניין םצעל .העניין הז .הובג

 3 הכחנ אלו תוצלמהה םושיי לע םישדוח 3 לכ חוויד לבקל לוועדה םג

 4 תרחא .רתוול אל ,םישדוח 3 לכ אלא 21 חוד לש האבה הבישיל

 5 .הנידמה רקבמל םג עיגנו המידק דחא דעצ ךלנ טושפ

 6 וסחייתי זא דדונה רקבמה תויהל קיספי אוהו רדח ול היהישכ ילוא :א. כגן

 7 .רדח ול ןיא םג עגרכ .תוניצרב וילא

 8 ?אל ,רדח ול שי א. מעודה:

 9  .שי רבודל ,זז אוה .ול ןיא .אל א. כגן:

 10 ?המ א. מעודה:

 11 .רדח ול ןיא ,אל .רדחל רדחמ זז םויה לכ אוה ,רדח ול ןיא ,תמאב א. כגן:

 12 .תוניצרה תדימ תא ךל הזה מרא

 13 ?ול ןיאש רמוא התא המ .ול שיש יל רמוא אוה .ול שי ,אל א. מעודה:

 14 ?ילא ,ךלש רדחה הפיא ,שי הפיא א. כגן:

 15 .החוורב א. יוספין:

 16 שונהאר םעפ .םירפא רמ ,החוורב ,השקבבו נ ?וישכע החוורב א. כגן:

 17  .החוורבועצה מה רקבמש

 18 ,לייא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  .אלש הדות ?תעדי הז תא .רגה ,שנייה קר גן:א. כ

 20 .אל א. מעודה:

 21  .הבר הדות א. כגן:

 22  ?עניין לש ופוגל דיגהל ףסונ והשמ ךל שי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  (קחוצ) גידהל יל שי המ א. כגן:

 24 לש ופוגל תסחייתה הקד ילוא תוקד 20 ךותמ ילוא א,ל  המועצה:ה. פרי יגור, ראש 

 25  .עניין

 26 איבהל יכישמת תא .עניין לש ופוגל םיסחייתמ ונחנא ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 27  .דובכה לכ ,םינאיש תולעמ 57 םשגה תא ונל

 28  ,ןיבי םירפאש ,יזכרמה רבדה המ תילעהש המ לכמ א. סיני:
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 1 ,יזכרמה רבדה א. כגן:

 2 ,תורמל תודוקנל סנכיהל יתיצר אל ינא ,ךל דיגא ינא זא :י. חכימי

 3  .הדוותמו הדומ ינא .יתלבלבתה םג ינא .תחא הדוקנ דיגת א. סיני:

 4 ,םימשיימ אל הצעומבש איה תיזכרמה הדוקנה א. כגן:

 5  .בתוכ התאש המ אל הז ,אל א. סיני:

 6 תועבצאה ןיב דוביאל ונל ךלוהש םיעסיהה יאשונל 2017-מ חוד שי י. חכימי:

 7 ,הנוכנ הרוצב להנתמ אל הז יכ ףסכ דואמ הברה

 8 ?םידליה תוחיטב וא ףסכ א. מעודה:

 9  .תוחיטב םגו ףסכ י. חכימי:

 10 .םגו םג א. כגן:

 11 ?םינותנ ךל שי א. מעודה:

 12   .םימלש תוחוד שי א. כגן:

 13  ,יתדוקנ הצור ינא .ללמ הז א. מעודה:

 14 ןיא זא ,הבוגת וליפא ונלביק אלו ונינפ תושירד המכ ךל הארא ינא י. חכימי:

 15 .ןוילימ וא לקש הז םא ךל דיגהל לוכי אלי נא .םיקיודמ םינותנ

 16  .ןוילימכ לקשל סחייתמ ינא לבא

 17 ילא םינופ ויה םירוה ויה הצעומב ינא תמאה תא ךל דיגא ינא א. מעודה:

 18 .העיב םהל שיש םירוההמ הינפ םוש יתלביק אל ינא ,הרקמ הזיאב

 19 .רדסב הזש ןימאמ ינא זא

 20  .הינפ יתלביק םויה .יתלביק םויה ,םירפא א. כגן:

 21 ר"וי ונייה ונחנא אלש 2017-ב חוד איצוה הצעומה רקבמ ,עמשת י. חכימי:

 22 ינאו תרוקיב תדעו ר"וי הייתה רגה ,תרוקיב תדעו ונייה ונחנא אלו

 23 ןימאמי נא ,םיבשוח םתא המ לא יודע ינא ,הצעומה רקבמש ןימאמ

 24 איצממ אל אוה ,תיעוצקמו תידוסי הדובע השוע הצעומה רקבמש

 25 .םירופיס

 26  .םימיכסמ ונחנא הז לע  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 םיריבעמ אל ,םימשיימ אל ונחנא הז לע םימיכסמ ונחנא םאש לבח י. חכימי:

 28 .עצבתה יתמ ,עצבתה אל המ ,עצבתה המ לוועדה ינורבעה חודה תא
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 1 ל"כנמה תושארב םייוקיל ןוקית תווצ בשי ,ינוי .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 םפוגל ךירצ אוהש עוצקמה ישנא לכ םע ,ןארבו'ג םע ,תירבזגה םע

 3 לכ תא ,םיחווידה לכ תא ,תרוקיבה לוועדת ,םכל וריבעי .םירבד לש

 4  ,םיסוטטסה

 5 ?היה הז ךיראת הזיאב ,ןארבו'ג י. חכימי:

 6  .רבוטקואב 19-ב ובראן:’ד ג”עו

 7 ינא םירבד לש םפוגל .טרופמ ןוכדע ולבקת םתא זא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8  ,תוצלמה תא לבקל תשקבמ

 9 ?שדוחל 19-ב קר :י. חכימי

 10 ,םכיניב ונכדעתת .החותפ תלדה ,ינוי ,םכיניב ונכדעתת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 .חוד םוש ונל תנתונ אל תא ?החותפ תלד הזיא א. כגן:

 12 2019 חודל םינפה רקבמ תוצלמה תא לבקל תשקבמ ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  ,םייוקיל ןוקיתל תווצ םיקהלו

 14 ?19.10.2022-ב בשיש א. כגן:

 15 סדנהמו יטפשמה ץעויה ,תירבזגה ,ל"כנמה וב בשיש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 ימ .בוועדה החבשה לטיהל םיעגונש םירבד םג הפ שי יכ הצעומה

 17  ?תעבצה המ ,לייא .הדות ?דעב

 18 ,דעב ןבומכ יתעבצה ינא א. כגן:

 19 .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .החידב א. כגן:

 21 .הלוענ הבישיה .הדות .יקוא  המועצה: ר, ראשה. פרי יגו

 22 םירבדל סחייתת םג הדעו התואש הצור ינא .תלעננ איהש ינפל ,עגר י. חכימי:

 23  .18-ו 2017 ,2019 לש אל .םירוגס אלש

 24 

 25 הבישיה ףוס

 26 


