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 1 על סדר היום:

 2  .2019 תנשל הצעומה לש חותיפה תינכות רושיא

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6 ןמ אל הצעומה תבישי תא חותפל תדבכתמ ינאערב טוב.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7 תנשל הצעומה לש חותיפה תינכות רושיא םויה רדס לע .6 'סמ המניין

 8 .השקבב ,היראו ןר .םורווק ונל שי .2019

 9 חותיפ תינכות לש אשונב תויללכ לכ םדוק םילימ המכ .בוט ברע ,םולש :ר. גלר

 10 םדוק .תינכותה תגצה תא ,היראל הבישיה לוהינ תא ריבעא ךכ רחאו

 11 ,הנשה לכ לש הדובעל עצמ הז חותיפה תינכותש דיגהל הצור ינא לכ

 12 ךירצי הז .תינכותל םאתהב תודובעה לכ תא ךכ רחא םיעצבמ ונחנאש

 13 רושיא ךירצי םיר"בתב תודובע ורשוא אל דועש םירקמב ךכ רחא

 14 סיסבו עצמ והשזיא לבא ,םינפה דרשמ רושיאו הצעומה תאילמ

 15  .הדובעל

 16 תויושרש שקבמו הצור אוה ,תונורחאה םינשב ,םויה םינפה דרשמ םג 

 17 תודובעל תיללכ תרגסמ יהשוזיא ,יתנש ר"בת והשזיא ורשאי תוימוקמ

 18 תא םישוע ונחנא תונורחא םינש שמח ,עברא יתעדל ונחנא םגו חותיפ

 19  .הז

 20 לש אשונ הז ןושארה קרפה .םיקרפל חותיפה תודובע תא ונקליח ונחנא 

 21 ןוילימ 26-כ הז קרפה לש ףקיהה הכול ךס .תוחיטבו הרובחת ,םישיבכ

 22 15,5-ו ץוח תורוקממ אבש ןומימ הז לקש ןוילימ 10 לעמ הז ךותמ ,לקש

 23  .הצעומה תונרקמ עיגמ אוהש לקש ןוילימ

 24 חותיפה ילטיה לכ תא םירבועש םיסיטרכל ירנג םש הז הצעומה תונרק 

 25 עצבל םיכלוה ונחנאש הפ תודובעה בור .םיבשותהמ םיבוג ונחנאש

 26 בורבו הצעומה לש רזעה יקוחל םאתהב םיבשותה לש בויח םיכירצמ

 27 םיחקול ונחנא זא ,אלש הרקמב .הדובעה תולע תא הסכמ הז םירקמה

 28 לש תיתנשה תינכותה יפלו םויהל ןוכנ .תונרקהמ ףסכה תרתי תא
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 1 אולמ תא עצבל לכות הצעומה הזה קרפב ,הזה אשונב 2019-ל הצעומה

 2  .תודובעה

 3 קרפה .רוביצ ינבמ לש תוחיטבה רופישו גורדש ,המקה הז אבה קרפה 

 4 לקש ןוילימ 11-ו ץוח תורוקממ 27 ,לקש ןוילימ 38-ב םכתסמ הזה

 5 לטיה הז הזה קרפב הפ חותיפה תודובע תא ןמממה לטיההש ,תונרקהמ

 6 .החבשה

 7 עיקשהל םילוכי ונחנאש םינימזה תורוקמה יפצה יפל םויהל ןוכנ וישכע 

 8 ונחנא ןכ לע .הגצוהש תינכותהמ םיכומנ רתוי הברה הז קרפב 2019-ב

 9 הצעומה תלהנהב הרשואש העצה וז ,תודובעה תא ףדעתל וניסינ

 10 לככ .האלה םדקתנו קרפה שארבש תודובעמ עצבל ליחתנ ונחנאש

 11 ונחנא ,יפצה לע ססבתמ הכול יכ ,םינימזה תורוקמה י"פע עצבל לכונש

 12 .הנשה ךשמב החבשהה ילטיה ויהי המ רבד לש ופוסב םיעדוי אל

 13 עיגמ ןוילימ 1,5 טעמל הפ ףסכה בור .תונוכש חותיפ הז אבה קרפה 

 14 ,זירטה טקיורפ ,םירמוע תנוכש הז הפ הלודגה הדובעה .ץוח תורוקממ

 15 ךכ רחא הירא לבא .'א בלשל זרכמב ונאצי ונחנאש ,לקש ןוילימ 27

 16 .הדובעה יבגל טרפי

 17 לטיהמ אב הז רתיה לכ ,ץוח תורוקמ הברה הפ שי םג ,םיפ"צשה חותיפ 

 18 .םיפ"צש לש אשונל ידועיי לטיה והשזיא םויהל ןוכנ ונל ןיא יכ החבשה

 19 םייק הז .ותוא רשאל ןתינ ,ינורקע ןפואב םייק הז תרמוא תאז

 20 חותיפ תודובע .םייק אל אוה לטיהה ונלצא ,תורחא תוימוקמ תויושרב

 21 ,תויללכ

 22 תיב לומ ?הז המ הז תורמשמו גדלש הז הפיא תונושב .שנייה ,עגר :ט. דנטס

 23 ?תורבקה

 24 ,הדובע הדובע רובענ ךכ רחא ונחנא :גלר ר.

 25  ?אל ,עבק רויד הז תומרשמ :ח. בן צבי

 26 ךכ רחאו הדובעה םויסב הז לבא .םילבוי דיל הז תורמשמ תנוכש לבא :ר. גלר

 27 תודובע .הנענ ונחנא זא תולאש ויהי םאו הדובע הדובע רובענ ונחנא

 28 בחרמה לש חותיפל םיעגונ םג ,םירבד ינימ לכ הז תויללכ חותיפ
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 1 ילטיה הצעומה תונרקמ םג ,הצעומה ןובשח לע ןוילימ 1,8 ירוביצה

 2  .תונרקב ףסכ הברה ןיא רומאכש החבשה

 3 ןוילימ 1,2 הז ךותמ ,₪ ןוילימ 2-כ עיקשהל עצומ זוקינ לש אשונ 

 4 .ותוא רשאל רשפאש זוקינ לטיה ונשי ינורקע ןפואב הפ םג .תונרקהמ

 5 תולע זוקינה תודובע םג ןכ לעו זוקינ לטיה ןיא בושיב ונלצא הצעומב

 6 .החבשה לטיה לע תלפונ תודובעה

 7 ,ןוילימ 7,2 הז םימב העקשהה ףקיה הכול ךס בויבו םימ תויתשתב 

 8 םיקרפב םילטיה תובגל ונלש תלוכיה הכול ךס .₪ ןוילימ 4 בויב אשונב

 9 תחקל עצומו תינכותבש תודובעה תולעמ הכומנ רתוי תצק הלאה

 10 תודובעה תולע תא ןממל ליבשב האוולה תחקל ,ךורא ןמזל יארשא

 11  .תונרקה י"ע ןממל לכונ אלש המ ,בויבו םימב

 12 רשפא יאש תודובעה תא קר ונחקל בויב לש אשונב ,םימ לש אשונב הפ 

 13 האורבת לש עניין בויב אשונב םא ,תויטירק דואמ תודובע ,ןתוא תוחדל

 14 והכול םינשי דואמ הקווים לכ הז םימ לש אשונב .רוביצה תואירבו

 15 םימה דוביאלו םימה תחפל םג םרוג הז ,םתוא ףילחהל ךירצש

 16  .הצעומה לש תיפסכ האצוהלו

 17 ךכ רחאו םוכיס שי ןורחאה דומעה .יללכ אשונב הככ תולאש שי םא זא 

 18 םתס ,ץוחו םינפ תורוקמ הז םאו הדובעה תולע לש םיחוליפו םיפרג שי

 19 .תולאש שי םא זא .יללכ ןפואב הנומתה תא ןיבהל ליבשב

 20 דיגנ םישוע ונחנא םינוירטירק הזיא לע .תמדוקה םעפ הלאש יל היה צבי:בן ח. 

 21  ?תוכרדמ וא םישיבכה לש חותיפה תא

 22 ,יפל הז םישיבכה לש חותיפ ר. גלר:

 23 .תוכרדמה לש ח. בן צבי:

 24 ,ןונכתהו םיפסכה ףגא לש הלכהה תלוכי ר. גלר:

 25  .אל רוזא הזיאבו רוזא הזיאב ,תוכרדמ תושעל הפיא .אל ,אל ,אל ח. בן צבי:

 26  ?הכרדמ םגו שיבכ םג םיללוס ונחנא םאה ר. גלר:

 27  .אל ח. בן צבי:

 28 ?תובוחר הזיא ר. גלר:
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 1  .תושעל הפיא םירחוב ונחנא ךיא ח. בן צבי:

 2 אל םתסחייתה אל םעפ .ןויצע 'חר תא אמגוד ךל יתאבה אמגודלש המ נ. מנצור:

 3 ןאוסה בוחרה אל םא ,ןאוס 'חר .הז לע ונרביד .םולכל אלו תוכרדמל

 4  ,הנח סדרפב רתויב

 5 .ןוכנ ר. גלר:

 6 התא .הזה בוחרב םישנא המש וגרהנ .הטאה יספ ןיא ,םויה לכ סומע נ. מנצור:

 7 .הזה בוחרה תא ריכמ התא ,דואמ בוט עדוי

 8  .המש וגרהנ אל א. רפפורט:

 9  .ךייחב ,המ ונ נ. מנצור:

 10 ,תוכרדמ שי ןויצע 'חר א. רפפורט:

 11 .ןאוס בוחר הז נ. מנצור:

 12 םינש הברה ונחנא .ןורקיע יפל הבושת ןתא ינא ,הבושת תל יתשקבתה א. רפפורט:

 13 יפל תוכרדמ םגו םישיבכ חותיפ לש הדובע תינכות תעיבקב םידבוע

 14 .דוסיה תונורקע שולש

 15 ,רתוי ןכוסמ םוקמהש לככ .תונכוסמה תדימ הז ןושארה ןורקיעה ,דחא 

 16 ףקיה הז ינשה ןורקיעה .רתוי ההובג וב לפטל תופיחדה ךכ

 17 ןורקיעו .לופיט םג בייחמ הז םישמתשמ יוביר שיש לככ ,םישמתשמה

 18  .םיביצקת תונימז הז ישילש

 19 הנש ינפל םישיבכ תלילס לש אשונ רזעה קוח ןוקית השענש עגרב וישכע 

 20 לש הטישל םילעב תופתתשה לש הטישמ הרבע תוכרדמה תייגוס ,יצחו

 21 עגרב ןורקיעב יכ הלשכמ הווהמ אל רבכ אוה יביצקתה אשונה ,םילטיה

 22 לש עוציבה תא הסכמ הז םילטיהה תא בייחמ ,הדובעה תא עצבמ ינאש

 23 .תוכרדמה לש הדובעה

 24 הנכס שיו םישמתשמ יוביר וב שיש םוקמ אוה ןכיה הלאשה תלאשנ זאו 

 25 הדובע תינכות םיסינכמ ונחנא .םדקתנ הז יפלו ההובג לגר יכלוהל

 26 לש םיוסמ עוציב רשוכ שיש םג רוכזל ךירצ .תוכרדמב םילפטמ תאזכ

 27 תובר םינש לש תויתשת לש םירעפ לע רשגל םילגוסמ אל ,הסדנה ףגא

 28 .תינורקעה הבושתה תאז .שולשו םייתנש ,הנשב רוחאל
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 1 םישמתשמ יוביר וב שיש בוחר הז הזוחא 'חר רתיה ןיב לשמל הנשה  

 2 .האלה ךכו הלילס םג אלא תוכרדמ קר אל .הדובעה תינכותל סנכנ אוה

 3 ללגב ,בוחר לולסל תינכות שיש םוקמ לכבש הרעהכ תפסותב רמוא ינא

 4 םע ותוא םישוע רבכ ונחנא הנניא רבכ הכרדמה לש ביצקתה תלבגמש

 5 היה ,םיחוכיו םינש ךרואל ויהש ומכ בצמ רצוויי אל רמולכ .הכרדמ

 6 םייתסה הזבו תוכרדמ ,הפש ינבא היהי בוחר םישועש עגרב .הבחרה

 7 ונרשיא הנורחאל אמגודל .בוחרהמ םיאצוי ונמייס וליאכ ונחנא .העניין

 8 ,הרואת ,העסימ ,תוכרדמ יושע ט"פרת 'חר .ט"פרת 'חרב הדובעה תא

 9  .רוגס

 10 .המש םויה לכ םיינש וא דחא בכר ילוא המש שי נ. מנצור:

 11 .ןוכנ אל הז דוברת:

 12  .רפסה תיב יכלוה לש הבר העונת םש שי .הבר העונת םש שי ,אל א. רפפורט:

 13 .םויב םיבכר ינש נ. מנצור:

 14 ,ןויצע 'חר ,ןויצמולש 'חר ,הימחנ וישכע א. רפפורט:

 15 לש הנחתהש הפיא ינשה דצהמ הכרדמ תושעל 'מ 150 לש עטק המש שי נ. מנצור:

 16 .םש א"דמ

 17  .םוקמה תא ריכמ ינא א. רפפורט:

 18 םינש עברא ,םינש שולש רבכ םינוקית השוע אל התא לבא ריכמ התא נ. מנצור:

 19 .םכל דובכה לכ םע .םתישע אל

 20 שיש ינשה דצה לע רבדמ התא .וכרוא לכל תחא הכרדמ שי ןויצע 'חר יכ א. רפפורט:

 21 .הכרדמ רסחש עטק וב

 22 .ןוכנ נ. מנצור:

 23  .ינשה ירחא דחא םדקתנ ונחנא ,תובוחר הברה דוע שי ,רדסב וישכע א. רפפורט:

 24 ?המל ?הז ינפל הלא תא תושעל המל לבא ,אל נ. מנצור:

 25 ,ןוויכ א. רפפורט:

 26 ,אל אוהש ?ןאוס אל אוהש :נצורנ. מ

 27 ,אל אוה .רשפאש המכ הדובע תינכותל ותוא סינכנ ונחנא  .ףידע אוה א. רפפורט:

 28 יבגל .ינשה דצב לגרה יכלוהל תרדוסמ הכרדמ שי לבא ןאוס אוה
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 1 טעמל םצעבש ונחכוהו תודידמ ונמזב ונדמעה ונחנא תוריהמה תייגוס

 2 השוחתה זא .תרתומה תוריהמה תרגסמב איה םש העיסנה ,םידדוב

 3 .תיביטקייבוס איה

 4 .הירא ,ןוכנ אל נ. מנצור:

 5 ,תודידמ שי .הדידמ שי א. רפפורט:

 6 ,הדעו ר"וי יתייה ,המש יתייה ינא נ. מנצור:

 7 (דחיב םירבדמ)

 8 דדומ ימ ?םהילע תרבידש ,רבדמ התאש םידדמה לע חקפמ ימ ,הירא ח. חכימי:

 9 ?םתוא דדומ ימ ?הזב אצויש המ לכו שומיש לע ,םתוא

 10 לש תוקיטסיטטסו םיחוויד יפל םג תנחבנ רתיה ןיב תונכוסמה תייגוס א. רפפורט:

 11 תעדה לוקיש הז תויביסנטניא יבגל .דחא הז .םיעגפנ לש םיכרד תונואת

 12 ונחנא ,השארב ינאו הסדנה ףגא לש תווצה לש הבוטה הנבהה וא

 13 רחא בוחרו יביסנטניא רתוי אוה וב שומישהש בוחר הז דיגהל םילוכי

 14 ונחנא ,עגפנ ונלש תעדה לוקיש םאו .תוחפ וב שומישהו ידדצ בוחר אוה

 15 .רוביצה ירחבנ לש חוקיפו תרוקיבל הפ םינותנ ןבומכ

 16 םיוסמ םוקמב םיבשויו םיכלוה םתאש בצמ הז ,טושפ ןיבהל הצור ינא ח. חכימי:

 17 ,וא ןמז קרפל הז תא םיקדובו םיבשוח םתאש

 18 תדעו םימייקמ ונחנא ,םייתפוקת םינויד םימייקמ ןמזה לכ ונחנא א. רפפורט:

 19 םירע ונחנא .םיבשות לש תושקב םילוע םג העונת תדעווב ,העונת

 20 .ןמזה לכ הבישח תינכותב אצמנ ,הזה אשונל

 21 להנימ י"ע תויתשת רקס השענ הנש 15 ינפל .דדחל הצור קר ינא 

 22 .לקש ןוילימ 400 לש רעפ לע עיבצה רקסהו הנח סדרפב לארשי יעקרקמ

 23 ,לודג אוה רעפה ןיידע לבא .ונמדקתה ,םש םיאצמנ אל ונחנא וישכע

 24  .תחא תבב רעפ לע רשגל רשפא יא .הז תא ריכהל ךירצ

 25 תויופידעה ירדס תא םיטילחמ ךיא ןיבהל הצור טושפ ינא .יל רורב הז ח. חכימי:

 26 .םידדמ הזיאבו הז תא טילחמ ימו

 27 יהשוזיא ךל שי םא .טילחמ הזה ןחלושה .םיטילחמ ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .התוא הלעת אוב תויופידעה ירדס לע הגשה
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 1   .ולש תווצהו אוהש רמוא הירא יכ ןיבהל יתיצר ינא .אל ,אל ח. חכימי:

 2 המ חורב הזו הימחנ םגש ידכ תיביטקורטסנוק העצה ילוא רשפא םא א. סיני:

 3 היצנדקל תויופידע רדס הזיא רצייל הסננ טושפש ,וילע הרביד רגהש

 4  ,תולבגמ ןתוא םע טאל טאל זאו תאזה

 5  .תויופידע רדס יפל רבכ רדוסמ ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .ןוכנ .ןוכנ א. סיני:

 7  ,םויה וק והשזיאל עיגנ ונחנאש עגרב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 .רורב א. סיני:

 9 ,ןאכ רמאנש המ לכ זא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 רורב הז ,אל דועש תובוחר שיש הז תא הלעה הימחנ לבא ,אל .רורב א. סיני:

 11  .תושעל הנווכ שיש

 12 תושעל םג רשפא .תוסחייתה בייחמש בוחר הלעמ הימחנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 .ךרדה לע םייוניש

 14 ,דדחל הצור קר ינא  .רוביצה ירחבנ תויחנה יפל םינותנ ונחנא ,בוש א. רפפורט:

 15 המ .34 פוט הבישי ארקנ ,הרובחתה דרשמ םע הבישיב יתייה םויה

 16 לעמ אוה םהב םיכרדה תונואת ףקיהש תויושר 34 הז ?תועמשמה

 17 ידכ םילעופ ךיא ,םישוע המ הניחבל יתדוקנ שגד םהל שי ןכלו עצוממל

 18 עיפומ אל ןויצע 'חר לבא תושעל המ ןיא וישכע .העיגפה תא םצמצל

 19  ,םהב שיש תובוחר לש המישרב

 20 .םינכוסמ םהש א. סיני:

 21 לעופב לבא ,'וכו הריהמ העיסנ םש שיש השוחתה תא ןיבמ ינא .ןוכנ ורט:א. רפפ

 22  .הזה ח"ודב ללכב הלע אל אוה םייטסיטטס םינותנ תניחבמ

 23 ,הריהמ העיסנ קר אל ,הירא א. מעודה:

 24 םא תוארלו הימחנ םע אובל העונת םואיתל הדעוה תרגסמב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 .רפשל והשמ םש תושעל רשפא

 26 .םינויד המכ שי .ונמזב השענ הז ורט:רפפא. 

 27 ,ינפל ילש הפוקתב השענ הז בושח דחא ןותנ ,הירא לבא ,ןכ נ. מנצור:

 28 .ןוכנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 'חר ךרד רבוע הכול ,תיביסמה הינבה םיסדרפ נווה לכ םויה ,בישקת נ. מנצור:

 2 הז םויה בכר ילכה םג ,תוריהמה קר אל הז ,םיבכרה םיאצויו ןויצע

 3 ,םיצוחש תסנכה יתב תא ךל שיו המש ןומה

 4 רשפא העונת יניינע שי םא ונחנא םגו רוביצה םג הז ללגב ,הימחנ א. סיני:

 5 .הזה ןחלושל רוזחי ןבומכו חקליי הז זאו העונת לוועדת הז תא תולעהל

 6 בייחמ הז ,העונת םואיתל לוועדה הז תא איבנ ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 .תוסחייתה

 8 .רדס והשזיא יפל רבכ רדוסמ הזש םתרמא ,רגה םגו ןר םג .והשמ שי יל כהן:-מ. עמר

 9 .ןוכנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 ,הרובחתו םישיבכ קרפה לש ןושארה ףדב הפ םושר ,יוזה יל הארנ םתס כהן:-מ. עמר

 11  ?אצמנ הזש רדסה הנשמ אל הז זא ,יוסיכ שי והכול םישיבכה לכ

 12 .תונימזה יפל רדסה םישיבכב ר. גלר:

 13 .תמוצה ינפל םיינפואל ליבש הפ שי כהן:-מ. עמר

 14  .זרכמל אצנ ונחנא ןנכותמ שהכול עגרב .תונימזה יפל קר ר. גלר:

 15 םג אצוי לעופאוהש רדס וא תונימז הפ שי .והשמ דוע דיגא ינא ,אל א. רפפורט:

 16 תא שממל ךירצו הרובחתה דרשמ בוצקתב םהש םיטקיורפל

 17 עיפומש לשמל הזוחא תמוצ לשמל ,הרואכל ןכלו .הלאה םיביצקתה

 18 שממל ךירצ ,ביצקת םש שי לבא תיתייעב יכה תמוצה אל וז זא ןושאר

 19  .ותוא

 20 תבכרל םיסדרפ הונמ ליבש לשמל םיינפוא ליבש ,םיינפוא יליבש םג 

 21  ,הזש אל הז .שרדנ םג אוהו ותוא שממל ךירצ זא בצקותמ אוה

 22 .תופתתשה םגו ביצקת םג שיש תרמוא תאז כהן:-מ. עמר

 23 .ןוכנ ר. גלר:

 24 וליאכ .הסוכמ אוה ,היעב ןיא הזה קרפבש ךל דיגהל הצור אוהש המ א. כגן:

 25 המש רופישו םוקיש לש קרפב שי .תוחיטבו הרובחת ,םישיבכ קרפ

 26 ונממו םיעיגמ וילא דעש וק והשזיא םש שיש תויופידע ירדס שי אקווד

 27 ,הסוכמ הזה קרפה לכ רמולכ .ךשמהב תויופידע ירדס ונחביי וליאכ

 28 ,לש קרפה
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 1 י.קוא כהן:-מ. עמר

 2 ,םירבד ןייצא ינא לבא ,טרופמ ןפואב טקיורפ טקיורפ רובעא אל ינא א. רפפורט:

 3 ילעב םיטקיורפ המכ הפ שי םישיבכ לש אשונב .םיירקיע םישגד

 4 שממל םיצמאמ השענ ונחנאש בושיל תיתוחיטבו תיתרובחת תועמשמ

 5  .הנשה לש ביצקתה תפוקתב םלוכ תא

 6 תמוצ הזש ,ביצקת ונלביק ונחנאש םיה ךרד לע םיתמצה ינש הז דחא 

 7 אביקע יבר תמוצ לע ונבצקות אל ירעצל .תבכרל הינפה תמוצו םירדה

 8 בצמה הז לבא ,תונואת רתוי ושחרתה הב אקוודש תמוצ וזש םינרוא

 9  .עגרכ

 10 םהש םיתמצ הלא הלאה םיתמצה תא עצבנש עגרבש ןימאמ ינא לבא 

 11 הדרפה אלא המצע תמוצה קר אל הז בגאו ,ונחנא זא םירזמורמ ויהי

 12 תרבועש ןכיה הליסמה 'חר ןוויכל יעקרק תתה רבעמהמ תיסלפמ

 13 לכל םיביתנ ינש רמולכ .םיביתנ 4-ל ךרדה תא ביחרנ ונחנא ,תבכרה

 14 הסינכה ינפל הזכ ףצר היהי רבכ הז רמולכ .םירדה בוחר ירחא דע ןוויכ

 15 .בושיה ךותל

 16 יביתנ וד ראשנש ןורחאה עטקהש  בחרמל ךרד לש טקיורפה תא ונל שי 

 17 רכיכמ בחרמל ךרד לכ םצעב זאו םיביתנ 4-ל ותוא םילידגמ ונחנא

 18 .בוחר ךתח ותואב דחא ףצר היהי הליסמה 'חר דעו הנומשה

 19 שומישה ךרוצל תבכרה ןוינח תרגא לש טקיורפ הז תבכרה ןוינח 

 20 ונלביקש םיתמצ וליא יא םנשי .בושיה יבשות וב םישועש יביסנטניאה

 21 לש הלילס ןיפוליחל וא םתוא רידסהל הרובחתה דרשממ ביצקת

 22 ₪ ןוילימ 1,5-כ םיסינכמ דוע ךכל .לופיט שרוד םהלש בצמהש םישיבכ

 23 וז זא .יתייעב םהלש בצמהש דואמ םינשוימ םישיבכ דובירו ףוצרקל

 24 ,הרושבה

 25  .רורד רכיכ תא תרכזה אל א. מעודה:

 26 ,םיטקיורפה דחא הז רורד 'חר .תינכותב הפ עיפומ הז א. רפפורט:

 27 .הז תא יתעמש אל םילימב לבא א. מעודה:

 28 .בושח הכול .רבד לכ לע שגד םישל רשפא ,בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1  .תורכיכ ,אל א. מעודה:

 2  ,סנכנ ףוס ףוסש תוארל וחמשי בשומה 'חר םגש החוטב ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3  ?תוגירחל ביצקת םוש םיריאשמ אל ונחנא ,דיגת ט. דנטס:

 4 .מ"צב לש גוס ללוכ הרואכל אוהש טקיורפ אוה ומצעב טקיורפ לכ א. רפפורט:

 5  .מ"צב לש הרושכ דרפנ ביצקת הזל ןיא ,ביצקתה ךותל םיננכתמ ונחנא

 6 ?והשמ לואשל רשפא א. מעודה:

 7 .ןכ א. רפפורט:

 8 יתיאר קר ינא ,דואמ דמחנ הזו םושר ןולאו םיבורחש האור ינא א. מעודה:

 9 רוכזל הסנמ ינא .הכרדמ תושעל ,הכרדמש המש תבתכ התא םיבורחבש

 10 .הכרדמ שיש רכוז ינא ,הכרדמ ןיא םיבורחב הפיא

 11 ינשב תוכרדמ וב שיש יחרזמה עטקה הז דחא .םיבורחב םיעטק ינש שי א. רפפורט:

 12 וב ןיא ינופצה דצה םינרואו םילקדה 'חרמ יברעמה עטקה .םידדצה

 13 .הכרדמ

 14 ?הכרדמ ןיא םידדצה ינשמ ודה:א. מע

 15  .ינופצה דצה יתרמא ,אל א. רפפורט:

 16  .ןכוסמ שיבכ הזו דובר:

 17 הפיאמ ,הבחרה סולפ ףוצרק ןויצמולש בתוכ התאשכ ,ןיבהל יתיצר ינא א. מעודה:

 18 ?תוכירבהמ ?ןויצמולש 'חר ךלצא ןווכתמ התא

 19 .ןויצע דעו תוכירבהמ א. רפפורט:

 20  .הטמל א. מעודה:

 21 .ןכ א. רפפורט:

 22 .םוקמ ךל ןיא ,הבחרה המש ךל שי הפיא א. מעודה:

 23 .םש הבחרה לש עטק שי םיתבה ןוויכל ,ינופצה דצב המש שי א. רפפורט:

 24 הצור וישכע התא המ .הכרדמל םוקמ ךל שי ישוקב ?הכרדמ השעת הזו א. מעודה:

 25 .ףסכ רתוי הז ,הכרדמ לע םתוא בייחת ?םתוא בייחל ידכ הבחרה

 26 .בייחמ קוחהש המ יפל בייחל  ,השוע אל ינא א. רפפורט:

 27  ?הכרדמ יל השוע התא ,תעדל הצור ינא ?קוחה המ א. מעודה:

 28 ,םישוע םג ונחנא א. רפפורט:
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 1 .הכרדמ יל ןיא זא הבחרה תושעל הצור התא םא א. מעודה:

 2 .'וכו הינח יצרפמ םש שי םא םינחוב םגו הכרדמ םישוע םג ונחנא א. רפפורט:

 3 התא םא ןיבהל הצור ינא זא .הבחרה סולפ ףוצרק הפ בתוכ לבא התא א. מעודה:

 4 דצמ הכרדמ תושעל ןכ םג םוקמ המש ךל ןיא ,רוכזת זא הבחרה השוע

 5 השוע התא םא ,תצק ךל שי לאמש דצמ .רשפא ןימי דצמ ,לאמש

 6 תושעל קיפסמ אוה בחורה בשוח ינא .הכרדמל םוקמ ךל ןיא הבחרה

 7 .בוט היהי הז הכרדמ

 8 .אשונה תא ןחבנ א. רפפורט:

 9 ואיצותש מקווה קוחל םאתהב ינא זא הבחרה השוע התאשכ בגא .יקוא א. מעודה:

 10 .םישועש ינפל בתכמ םהל

 11 .םירפא ,הנתשה רזע קוחה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  .בתכמ חולשל ךירצ םג רזע קוחב ,אל א. מעודה:

 13  .קוחה שרודש המ ,רדסב לבא ,םירפא ,הז תא ןיא א. רפפורט:

 14 םישוע ,בתכמ םתלביק ודיגיו ועתפוי אלש .בתכמ איצוהל רשפא א. מעודה:

 15  .ומלשת ,הבחרה

 16  .הנתשה קוחהש עדוי התא לבא ,רדסב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  ?עדוי אל ינא המ .קוחל םיפתוש ונייה ונחנא א. מעודה:

 18 ,רובענ ואוב ,בוט .ףתוש תייה התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 תודסומ םירבדה עבטמ םתסה ןמ רוביצ ינבמב .רוביצ ינבמל רבוע ינא א. רפפורט:

 20 ,הלדג היסולכואה ,חתפתמ בושי ונחנא טושפ ,לכל םימדוק ךוניחה

 21 ,ןכלו הז תא םיוולמ ריעצה רודה לש םיכרצה

 22  .םידלי הברה הפ שי ח. בן צבי:

 23 י"ע םיבצקותמ וליפא םקלחו םיננכותמ םג םהש םיטקיורפ וליא יא א. רפפורט:

 24 הז ןושארה טקיורפה .םעוציב לש םיכילהתב ונחנאו ךוניחה דרשמ

 25 .תודש רפס תיב לש טרופסה שרגמ יוריק הז וישכע המלשה תארקל

 26  .תותיכ 6 דוע םיפיסומ ונחנא תודש רפס תיבב ליבקמב

 27 .שילש ינש תארקל הז תותיכ 6-ה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 תועט הזיא הפ שי ,בוט ,םצעב הזש .יתיאר הז ,שילש ינש תארקל ,ןכ א. רפפורט:
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 1 ותוא תולעהל ךירצ .תודש זרכמל ןכומ יכה הז ,תופידע רדס תניחבמ

 2 שי ,רוכרכ יתכלממל םג תותיכ 6 ףיסוהל םיננכתמ םג ונחנא .הלעמל

 3  .ךוניחה דרשמ י"ע הרשוא טעמכש תינכות

 4 ?המש םוקמ שי ח. בן צבי:

 5  .םעונ רפס תיבל תותיכ 6 דוע ףיסוהל תינכות שיו .םוקמ שי ,ןכ א. רפפורט:

 6 .ןונכת הז לקש ףלא 200 ,הז הצור ינא רוכרכ לע ח. חכימי:

 7 .ןונכתה קר ,ןכ א. רפפורט:

 8 .הינח לש הבחרה ,הינח םג ןנכותמו ח. חכימי:

 9 .הינח לש הבחרה ןיא ,אל א. רפפורט:

 10 םג ,תויעב הברה םש ונל רותפל לוכי היה ירוחאה רעשהש אוה העניין ט. דנטס:

 11  .העונת לש םגו הינח לש

 12 רבעמו לעמ רפסה תיב ןקת תושירד תניחבמ .דדחל הצור ינא ,לט ר. גלר:

 13  .תמייק הינח תניחבמ

 14 ?ןורתפה המ ,רגה ח. חכימי:

 15 הז ,לאשת הז ירחאו לטל הנעי אוה .דחא דחא ,רשפא יא לבא ,עגר דובר:

 16  .בלצומ

 17 םע תותיכ 6 ןתואל םוקמ שי רפסה תיב ךותב .היגוסה תאז זא א. רפפורט:

 18 םעו רפסה תיב תלהנה םע רשקב רתיה ןיב ונחנא .םיוולנה םיחטשה

 19 זיזהל םש ושקיב .תושיגנה אשונב םירופיש לש אשונב םירוהה דעוו

 20 .רוחאמ השיגה תא שי ,םוקמ רתוי ונפי .הנחתה תא זיזנ ונחנא ,הנחת

 21  .עדוי אל ינא רוחאמ החיתפה לש אשונה יבגל

 22 .תותיכ 23 רבכ שי רפס תיבב םויהל ןוכנ ,םויה .לט ,הז תא םילשא ינא ר. גלר:

 23 רתוי רפסה תיבל ייתן אוה ,םידלי הברה איבי אל יוניבה תרמוא תאז

 24 .רפסה תיבב תותיכ 23 שי םויה הככ םג יכ ,דומיל יללח רתוי ,תותיכ

 25  ,יטרקומדה רפסה תיב א. רפפורט:

 26 .ירוחאה רעשל ןורתפ ושביגש הרמא רגה ,עגר ח. חכימי:

 27 .ךישמת אוב ,הירא .הז לע םידבוע ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .ינעתו ךבוטב יליאות זא הלאש ךתוא םילאוש ,לזלזל יקיספת ח. חכימי:
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 1  .תלזלזמ אל ינא  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 2  .ןורתפה לע עומשל הצור ינא זא ,ןורתפ םתשביגש תרמא תא ח. חכימי:

 3 .הזה ןוידב אל הז דובר:

 4 .הפה תא םותסת ,ךתוא לאש אל דחא ףא ח. חכימי:

 5 ?םיבשותה לע קעוצ התא הככ ,ינוי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  .הפה תא םותסת ,ךתוא לאש אל דחא ףא ח. חכימי:

 7  .הז לע ריחמ םלשת דוע התא .לצנתת התא דובר:

 8 ?םג םייאמ התא ח. חכימי:

 9 .ילע קעצת אל התא ךל רמוא ינא .אל דובר:

 10 .הזה ןחלושב הפ איה החישה ,ינויו .השקבב ןד  רי יגור, ראש המועצה:ה. פ

 11  .ןוידל סנכי אל אוהש ,ברעתי אל אוהש ול ידיגת זא ח. חכימי:

 12 .םדקתת הירא .םיבשות לע קועצל אל ךל תרמוא ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 אוה .אלמ ןוכית לש בלשל דע ותוא םיננכתמ ונחנא ,םיליבש רפס תיב א. רפפורט:

 14 ,לולכי

 15 .רגה .ךישממ אוה ח. חכימי:

 16 .הירא דיל רובעת ,הפל רובעת התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  .הצעומ רבחל אלו חרזאל יוביג ינתת תאש ןכתי אל ,אל .ינויגה אל הז ח. חכימי:

 18 .השקבב םדקתת ,הירא .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 ,ידוסי רפס תיבב הבכש תותיכ יתש תויהל ןנכות יטרקומדה רפסה תיב א. רפפורט:

 20 רפס תיב תא םיננכתמ עגרכ ונחנא .ןוכית רפס תיבל הבכש תותיכ שולש

 21 תיבב םג השגנה תודובע יתש שי .ותוא עצבנ ונחנא ביצקת עיגי ,ןוכית

 22 תנקתה לש אשונב יטרקומדה םיליבש רפס תיבב םגו השרומ רפס

 23  .תשרדנ היסולכוא ללגב תילעמ

 24 שי .ןרומ 'חרב םוי ןועמ החוורה דרשממ עיגהש ביצקתב םיעצבמ ונחנא 

 25 רפס תיבל חונזה בורח רפס תיב הנבמ תמאתה וא תמקהל ביצקת ונל

 26  .םישדוח המכ ךות עוציבל הז תא םיסינכמ ונחנא .תדחוימ היסולכואל

 27 ביצקת .תרצע רבכ םא הלאש דוע רשפא םא ,תושיגנ ביצקת ,הירא א. סיני:

 28  ?עיגמ הפיאמ תושיגנ
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 1 ארקנ הז ,םידחוימ םיכרצ םע דימלת שי רשאכ הזכ אוה ןוכתמה א. רפפורט:

 2 םיקומינה דחא דצמש ךמסמ םישבגמ ונחנא .תינטרפ תושיגנ

 3 רורב הז ןבומכ .השגנהה תא ךירצ אוה עודמ םיישיאהו םייגולויזיפה

 4 םישיגמ הז תא .השגנהה תועמשמ המ יסדנה ןונכת ינש דצמ .וילאמ

 5  .ללכ ךרדב .זוחא 100 הז תא ןממל רומא ךוניחה דרשמו ךוניחה דרשמל

 6 לש ןומימב הפופכ עוציבה תבוח .םיעצבמ ונחנא הזה ביצקתה י"פע קר 

 7 תא םיניירשמ וכותב ונחנא שדח הנבמ םיננכתמ רשאכ .ךוניחה דרשמ

 8 ,אל הז יכ תילעמה אלל לבא תילעמ ריפ וליפא תוברל השגנהה

 9  .ךרוצ שישכ קר הז ,ףסכ הברה הלוע הז א. סיני:

 10 םיאצוי ונחנא .תדחוימ היסולכואל רפס תיב הז זא .הז יבגל הז זא א. רפפורט:

 11 ונחנא בורקה ןמזה ךלהמב .אביקע ינב רובע ןודעומל זרכמל עובשה

 12 רכיאה תיב .דבועה רעונה לש העונתה רובע ןודעומל זרכמ ןכ םג השענ

 13 לש לקש ןוילימה אוה יכ םרות קית םישבגמ עגרכ ונחנאש טקיורפ הז

 14 ,רכיכב תועמשמ לעב הנבמל הז תא ךופהל קפסמ אל האוולהה

 15  .הזה םוקמל רושקש המ לכ ,תורייתה ,היסולכואה

 16 נווה לש הלדגה היסולכואל הז ,ןרקה 'חרב ןג תותיכ יתש ימיםקמ 

 17 .רמת 'חרב ד"בח / תידרחה היסולכואל ןג תותיכ שולש דועו םיסדרפ

 18 .הינגד 'חרב ןג תותיכ יתש דוע ןממל השקב םישיגמ ונחנאו

 19 םוירוטידוא ,רפסה תיבל םוירוטידוא עגרכ ןונכתב יאלקחה רפס תיב 

 20 12 דוע תונבל המרגורפו האשרה שי ליבקמב .הבישי תומוקמ 400 לש

 21 .עוציבל סנכי ,ןונכתב אצמנ הז .תודבעמ דועו רפסה תיב תבחרה תותיכ

 22 והשימ ןכ םא אלא ,הפ םימושרש רתוי םינטק םיטקיורפ לש תודובעו

 23 .תולאש לואשל הצור

 24 תיב לש עפומ שישכ ?לודג רתוי תצק תושעל רשפא יא םוירוטידוא ח. בן צבי:

 25 .תותיכ רתוי וסנכיש רפסה

 26 .ףסכ לש עניין ר. גלר:

 27 ,ךפיהל .םאתהב בצקותמ םוירוטידואה א. רפפורט:

 28 ?ךוניחה דרשמ ח. בן צבי:
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 1 לש הנמ לביק דחוימ ןפואב רפסה תיב .ךוניחה דרשמ הכול ,ןכ א. רפפורט:

 2 ןיא הזמ רתוי .רפס יתבל תתל לבוקמ רשאמ רתוי לודג םוירוטידוא

 3  ,הז יכ דבוכמ ביצקתב ףתתשהל הצעומה תא בייחי הככ םגו ביצקת

 4 ןיאש וא ?תידיתע הבחרהל היצפוא םע ותוא ןנכתל רשפא םאה לבא דובר:

 5 .הזכ רבד

 6 תולאש דוע שי זא .יתייעב שממ הז לבא חמש יתייה .רשפא יא ,השק ורט:א. רפפ

 7 .האלה רבוע ינאש וא רוביצ הנבמ יבגל

 8 ?ןוכנ ,ץופיש תושעל םיכלוה הצעומב הפ ח. בן צבי:

 9 .ץופיש םיננכתמ עגרכ ונחנא א. רפפורט:

 10 םיכרצ םע םישנאל הפ םיתוריש ונל ןיאש רבכ  היעבה יכ ,והז ח. בן צבי:

 11  .םידחוימ

 12  .םיתורישה לש אשונה תא ללוכ הז א. רפפורט:

 13  ,םנמא המישרה תיתחתב הז גלר:ר. 

 14  .םדקתמ ןונכתב הז א. רפפורט:

 15 ?ףוצרקה רורד 'חר םע המ א. מעודה:

 16  .עיפומ א. רפפורט:

 17 .עיפומ אל א. מעודה:

 18  .רורד 'חר עיפומ א. רפפורט:

 19 ?תרחא המישר ךל שי ילוא א. מעודה:

 20  .תיללכה המישרב שי א. רפפורט:

 21  .טקיורפה ךותב ,םיפוצרקב אל ר. גלר:

 22 .טקיורפה ךותב א. מעודה:

 23 .ןכ א. רפפורט:

 24 .הדובע התוא וז ,דחיב ןויצמולש םע בלושמ היהי הז לבא א. מעודה:

 25 תונוכש לש םיטקיורפ .הזל רושקש המ לכ ,תוכרדמ םע ,םתסה ןמ א. רפפורט:

 26 ,םירמוע תנוכש .תושדח

 27  ?רפסה יתב לש תויתשתה אשונ םע המ דובר:

 28 ילא שגית ,הצעומ תבישיב ונחנא .וישכע םוקמה אל הז ,ליג  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 .ךכ רחא

 2 תאצמנ ,הנח סדרפ לש תוחתפתהל תידיתע הנוכש תאז םירמוע תנוכש א. רפפורט:

 3 שי .רויד תודיחי 650-כ הנומש הנוכש ,80 הנחמ דיל הבשומה םורדמ

 4 ,הז בלשב עצבמ ןלבק .עוציבל הכזש ןלבק שיו אלמ טרופמ ןונכת ונל

 5 תויתשת תחנהו םיכרדה תצירפ עוציב הז ?'א בלש רמוא המ .'א בלש

 6 סנכיהל ולכוי םישרגמב וכזש םימזיהש הז תארקל הנכה .תויעקרק תת

 7  .תונבלו

 8 ,תוכרדמ ןבומכ היהי זא הינבה םדקתתש ירחא םלשויש 'ב בלש 

 9 ,יתועמשמ טקיורפ הז .הזב ךורכש המ לכ ,םיתמצ ,םישיבכ ,הרואת

 10 רגנ לש אשונב דחוימ סחי םע אמייק תב הנוכש לש הסיפתב ןנכות אוה

 11 ,ןנכתל יוארש המ לכ .תובוחרב העיסנ תוריהמ ןותימו תוללצה ,יליע

 12 .הפי דואמ טקיורפ ?טקיורפה תא םעפ דוע וארת אלש המל ח. בן צבי:

 13 המ הז ,םחתמ תנוכש .תמאב תונמדזהב ותוא גיצהל היהי רשפא א. רפפורט:

 14 ןיב האולכש תיטרפ עקרק תאז ,םירמוע תנוכשל דומצ םחתמ ארקנש

 15 שי הז םג ,80 הנחמ ןיבל דסומ םש שי עדויש ימ היקוט לש םחתמה

 16 חותיפ ילטיה תרגסמב אוה חותיפה ,חטשה תיברמ תא שכרש םזי רבכ

 17 ולכויש ידכ תויתשתה לכ תא םש םיעצבמ ,חותיפ השוע הצעומהש ומכ

 18 4 ,עקרק ידומצ הז ,תיביסנטניא תוחפ הינבה ראש .תונבל סנכיהל

 19  .םירמועמ הנוש הז ,םנודל תודיחי

 20 ?תויהל רומא הכול ךס המכ דובר:

 21 רתויב ימורדה קלחב זמרב ,גדלש 'חר 648 םחתמ .רויד תודיחי 140-כ א. רפפורט:

 22 טקיורפ הז .םישרגמכ ןנכותמ אוהש יונפ חטש את שי גדלש 'חר

 23 ןיב חותיפ םכסה היהיש טקיורפ הז םג .ןוכישה דרשמ י"ע םדוקמש

 24 תודיחי והשמו 60-כ המש היהי .םזיה אוה ,ןוכישה דרשמל הצעומה

 25  .םנודל תודיחי 4 לש הפופצ תיסחי הינבב םייתחפשמ וד רויד

 26 השרוחה ,עצמאב סוטפילקא תשרוח םש שי רוזאה תא ריכמש ימ 

 27  .תאזה הנוכשה לש קוריה חטשה היהת

 28 ,תרמוא תאז וניביש ליבשב חותיפ םכסה רמוא התאשכ ,הירא א. כגן:
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 1 ,הככ רמוא הז חותיפ םכסה . רפפורט:א

 2 ?ונילא תכלוה הרומתהש האצותה א. כגן:

 3 יקוח י"פע קר חותיפ תושעל תלגוסמ הצעומה ,הרואכל אל ,הרואכל א. רפפורט:

 4 ,בוחר חתפנש הצור והשימ םא הצעומה רמולכ .חותיפ ילטיה רזעה

 5 ילטיה ,תוכרדמ תובוחר תלילסל חותיפ ילטיה ףירעת שי ,בויב השענ

 6  .הסכמ הז דימת אל םירקמהמ קלחב .םימ תורגאו בויב

 7 אל ,חותיפ םכסה תרגסמב אוה חותיפה םש םג םירמוע תנוכש לשמל 

 8 םירבד דועו לע תויתשת ללגב הנוכשה תולע יכ ,םילטיה תרגסמב

 9 הפ םגו הנידמה םע חותיפ םכסהל ונעגה ןכל .ההובג רתוי הברה םירחא

 10 לכ תא תעצבמ ,חותיפה ילטיה לכ תא הבוג הנידמה םצעבש םש םגו

 11 לש הזה טקיורפב הפ לבא ,בויחמ הנידמה תא םירטופ ונחנאו הלילסה

 12 שי יכ ןוילימ 1,2 לש ףקיהב לע תויתשת טקיורפה לע ונלטה ונחנא זמר

 13 ךותל לע תויתשתב עיקשנ הזו ,הלאכ םירבד ,ש"טמל תופתתשה

 14 .ונתנש רוטפל רבעמ הנוכשה

 15 ,ןווכתמ התא הפופצ הנוכש הז רמוא התאשכ א. אמתי:

 16 .רויד תודיחי 68-כ .תומוק יתש עקרק ידומצ לש הנוכש הז םש ,אל ,אל א. רפפורט:

 17 ?םוקמ המש שי הפיא כהן:-מ. עמר

 18 ?הז הפיא א. רפפורט:

 19  ?םוקמ דוע המש שי הפיא .הז הפיא תעדוי ינא ,אל כהן:-מ. עמר

 20 ,המינפ הפ סנכנ אוה ,רוקנא 'חרמ סנכנש בוחר שי ,חטשה את הז .שי א. רפפורט:

 21  .םתור נווה לש םיתבה לש בגב הזה רוזאה לכו

 22 בחרמב םדקל הסנמ להנימהש םירבד דוע לע םיעדוי ונחנא ,הירא א. סיני:

 23  ?ונלש

 24 םתיא הבישי הייתה .ריע ןינב תוינכות ייוניש המכ םדקל הסנמ להנימה א. רפפורט:

 25 ינא הפיא תעדל בושח הז םא .רורב אל דוע ,שבגתמ אל הז .הנורחאל

 26 .םוקמה הז םא הלאשה ,טרפל לוכי

 27  ,הזה בעניין קפודה לע עבצא םע היהנש קר .רדסב ,אל א. סיני:

 28 ?רדסב .הנוכש עבר לש פ"צש ויהי םיסוטפילקאה ,אל ,אל א. רפפורט:
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 1 ,68-ה םיאצמנ הפיא א. מעודה:

 2  .תמאב םירפא ,בגה םע בשוי טושפ התא .עיבצה עגרכ אוה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 םיירקיע םיפ"צש השולש ונל שי ,טרופס ינקתמו םיפ"צש חותיפ א. מעודה:

 4 .הנשה םתוא עצבל םיכלוה ונחנא ,תמדוק הנשמ וררגנ םצעב ,ונחנאש

 5 לודג פ"צש הז ,זמרב אצמנש פ"צש הז ,םירופיצה ןג ארקנ הז דחא

 6  .האלהו ,המורדו רימז 'חרמ הז ,דואמ

 7 ?המש הרבעש הנש וצפיש אל ח. בן צבי:

 8 דע ךכ רחא ותיא ךישמהל הז יתניחבמ תינורקעה הסיפתה .אל ,אל א. רפפורט:

 9 ליבש הז ךשמהבו .עגרכ יתרמאש םיסוטפילקאה לש פ"צש ותואל

 10 והשזיא רציי ,בושיה תולובגל ץוחמ תאצמנש תיתנוע הכירבל רבחתיש

 11 הליהקה לש תוברועמ וב שיש פ"צש הז .בושיל רדוחש הזכ קורי ףצר

 12  .םירבד לש ןווגמ ,םדא לכאמ רעי םע

 13 'חרב ריכמש ימ ץיבוקסומ לש םחתמה דיל ןטק פ"צש הז רתסא פ"צש 

 14 לש הנוכשה בל ךותב הזש םתור ןגו .תונויצה לש רוזאב ,הליסמה

 15 תרמוש היסולכוא ,הנורחאל קר התנבנש הנומאב תנוכש ,סוטפילקאה

 16 תוברל ,האבה הנשל םיפ"צש השולש ןונכתל םיסינכמ ונחנאו .תווצמ

 17  ,תרגסמב הפ אצמנש פ"צש הז ,ידאוה הז יעיבר פ"צש דוע

 18 ?ידאוה יבגל ןונכתה המ כהן:-מ. עמר

 19 ל"קק ר"ויש ירחא ל"קק לש םיגיצנ םע השיגפ יל הייתה ידאוה פ"צש א. רפפורט:

 20 לש ביטומ תחקל איה הסיפתה .יעוצקמה תווצה תא איבהו הפ היה

 21 .ןונכתב ותוא םיצעהלו ימוקמ עבט לש ביטומו םימ

 22 הז הרוקש המ ,לכ תא ףוסאל הלחתהב ןויער והשזיא היה ?הנווכה המל 

 23 רפס תיבמ םצעבו םילקדה 'חרמ םיאבש רגנהו םימשגה ימ לכש

 24 ינא םימושג דואמ דואמ םיתעב וא םינשב .ידאוה ךותל םרוז יאלקחה

 25 לכ ,םינרוא 'חר עצמא דע ,פ"צשה תודג לע ולע םימהש הזב חכונ יתייה

 26  .םימ תומכ הברה ךכ

 27 אל הז ,ילוא הצקב םתוא םוגאלו הלאה םימה תא בתנל איה הנווכה 

 28 ,הזה ןונכתל ונסנכנ אל דוע ונחנא .תיתנוע הכירב ןמ תושעל ,עגרכ רורב
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 1 ל"קקמ ביצקת לבקנש יוכיס שי םא לבא ,ותוא דבעל םיכירצ ונחנא

 2 ארקנש המ לש הזה ביכרמה לע אקווד תוסנל הז ארוק לוק תרגסמב

 3 ירוביצ חטשב הרדחה לש ,רגנ ימ לש םיטקיורפ לש בולישו םימ ריצק

 4 .ידאוה פ"צש יבגל הז .יביטקרטא היהי וליאכש המ הז .קורי

 5 ?אל ,הז לע תינכות שי לבא ח. בן צבי:

 6 ל"קק .םימרות ל"קקמ לבקל םינש הברה וניסינ ונחנא ,תינכות הייתה א. רפפורט:

 7 הרואכל ארוק לוק לש הטישב ,םרות לש הטישב םידבוע אל םויה

 8 ךותל סנכיהל םיסנמ ונחנא .הרואכל ,םיפוקשו םידיחא םינוירטירק

 9 .הזה ןוירטירקה

 10 ,ונלש ןוזחה תא םיאתהל ךירצ ךל רמוא אוהש המ .סנכיהל ץחלנ א. סיני:

 11 .הניבמ ינא ח. בן צבי:

 12  ,ל"קקש המל א. סיני:

 13 שרגמב .םיקחשמ ינקתמב תוללצה םילשנ הנשה םג ןבומכ ונחנא א. רפפורט:

 14 שומישל הז תא רשפאל ידכ הרואת תפסות רוכרכ יתכלממ טרופס

 15 םילדתשמ דימת ונחנא רמולכ .רפסה תיב לש שומישל רבעמ הליהקה

 16 ,הכול ךסב יכ תויסולכוא רתויש המכ שומישל שיש םינקתמה תא לצנל

 17 ?הזה ימוגה ומכ םיחטשמל הז תא ךופהלו לוח שיש תומוקמ םע המ א. אמתי:

 18 ,ךל דיגהל לוכי אל ינא א. רפפורט:

 19 ?הז לש תויולעה המ א. אמתי:

 20 ינקתמל ךר עצמ רצייל ביוחמ התא הזו שדח פ"צש וא ןקתמ לכב ונחנא א. רפפורט:

 21 אשד םע ימוג ינרזמ םישוע ןכ ונחנא םש זא .'וכו תודנדנ ,םיקחשמ

 22 ,ביצקתה תא שי דימת אל םינשי םיפ"צשב .רחא ןורתפ וא יטטניס

 23 .רשפאש המ םילדתשמ ונחנא

 24 םיכירצ .הכנ דליל תחא הדנדנ וליפא ונל ןיא ,הנח סדרפב היעב ונל שי צבי:ח. בן 

 25 .םידחוימ םיכרצ םע םידליל םינקתמ תצק םג םיעושעש ינגב תושעל

 26 .היסולכואל שיגנ ןג תושעל ךירצ א. אמתי:

 27 .דבל אל ,םלוכ םע דחי ויהי םהש ,םהל קר היהי אלש לבא ,ןכ ח. בן צבי:

 28 .הז תא םישוע אל רבכ םה םויה ,םיביצקת ןתונ היה ימואל חוטיב םעפ א. רפפורט:
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 1 .רדסב .הזכ דחא ןג והשזיא ןנכתל וליאכ ךירצ

 2 ?קראפ טיקס לבקל םילוכי ונחנאש תוכימת שי טרופס ינגב ,הירא א. כגן:

 3 לכ םישיגמ ונחנא .ארוק לוק שי טעמ דוע ,קרפה לע דומעי וישכע ,שי רפפורט: א.

 4 יתועמשמה טקיורפה ,תויללכ חותיפ תודובע .םישוע םיכוז ונחנא ,ןמזה

 5 .טעמכ הבשומה תובוחר לכב םידל תרואתל הרואתה יפוג תפלחה הז

 6 גורדש יבגל הלאש הפ יל שיו אבה אשונל תצפק טושפ ,החילס הירא כהן:-מ. עמר

 7 .םיירוביצ םינג

 8 .ןכ א. רפפורט:

 9 ילב יללכ םוכס והשזיא הפ שי יכ ?תופידע רתוי םינתונ המל טילחמ ימ כהן:-מ. עמר

 10 ,בוקנל

 11 וא ולקלקתה ,ולבתהש םינקתמ שיש תומוקמל סחייתמ הזה ףיעסה א. רפפורט:

 12 הזה רבדל ףסונב ,אל הז ,ףיעסה הז ללכ ךרדב .םיינקת אל םהש

 13 רתוי ןונכת םהש םירחא םינג השולשל ןונכת םיביצקמ ונחנא יתרמא

 14 .קימעמ

 15 בע רפס ,יצחו הנשכ ינפל הדובע בא תינכות ונישע םיפ"צשה לש בעניין 

 16 קליחו םיפ"צשה לכ תא חתינש ,ול תתל לוכי ינא הצורש ימ ,הזכ סרכ

 17 םיחותפ םיחטש ןומה הפ שי ןיבהל ךירצ .תוירוגטק המכל הז תא

 18 םילוכי אל ונחנא ,םלוכ לע טלתשהל םילוכי אל ונחנא ,הנח סדרפב

 19 םע דדומתהל תלוכי ןיא יכ ירוביצ ןג וא פ"צש םהמ דחא לכב תושעל

 20 .ולש הקזחאה

 21 יעבור ןג :תוירקיע תוירוגטק יתש וא שולש יפל ,תוירוגטק ונקליח ןכל 

 22 אוהש םיתורישה לש גרדמה תא ול שי ןג ל, כי כימוקמ יתנוכש ןג וא

 23 בר הדובע תינכות םג ונינב בושיה לכ לע תאזה הקולחה יפלו .ןתונ

 24  .תושעל ךירצ המ רתוי וא תוחפ ,ןגו ןג לכב םיבערתמ ךיא ,תיתנש

 25 .לקש ןוילימ והשמו 60 לש העקשה לע תרבדמ תאזה תינכותה וישכע 

 26 .םימדקתמ טאל טאל ובל אנחנא .תחא תבב תושעל רשפא יאש ןבומכ

 27 לש העדותב ועבטנ םהש םינג ,םימייק םינגב חקל הז ללכ ךרדב זא

 28 ,םתוא גרדשלו וללה םינגהמ םינהנו םיאב םה םשלש םיבשותה
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 1 .ןתינש לככ םישדח םינג תושעל תושדח תונוכשבו

 2  .שדח ןג םוש הפ ןיא לבא כהן:-מ. עמר

 3 םיכלוה ונחנאש ךל דיגהל לוכי ינא .םימייק םינג גורדש הז ןאכ ,אל א. רפפורט:

 4 הדובעו לפוטמ אל אוהש קורי חטש שי םיסדרפ הונב ,הלועפ תושעל

 5 ןג והשזיא דוע לגלגל ליחתהל ידכ םיבשותהו ע"פש תקלחמ לש תימצע

 6 .םינג םישרוד םהו הבר היסולכוא םש שי יכ ףסונ

 7 ,סנכנ אל הז זא .יקוא כהן:-מ. עמר

 8 ,ךכ ידכ דע אל הז ,םינטק םייפסכ םיפקיהב הדובע תאז א. רפפורט:

 9  ,קפסיש והשמ והשזיא אל םג הז כהן:-מ. עמר

 10 ךוסחל ךלוה הז ,תיטגרנאה תולעייתהה לש יבויחה דצה לע ילכתסת א. כגן:

 11 וליאכ .היגרנא זוחא 50 טעמכ יצחו הנש ךות ותוא םייסנש ירחא

 12 תכורצתמ זוחא 50 ,םיפסכ ךל ךוסחל ךלוה אמגודל הזה טקיורפה

 13 תכלוה תא הזמ יצח ,לקש ןוילימ 1,7 ,ןוילימ 1,8 ,תמלשמ תאש למשחה

 14 .ךוסחל

 15  ,רושק אל הז .רדסב כהן:-מ. עמר

 16 ףסכ ךירצ  הנותחתה הרושה רבד לש ופוסב הז יכ ינשל רושק דחא הז א. רפפורט:

 17 זא תורחא תואצוה ךוסחל ,רתוי סינכהל חילצנ ונחנאש לככו רבד לכל

 18 .תורסחש תודובעב הז תא עיקשהל לכונ

 19 םינווכמ עגרכ ,תועיגנה לע ךתיא רבדמ אוהש המל רבעמש יחכשת לא א. סיני: 

 20 הצור ינאש המ ,חמש ינא יכ הז תא דיגהל בושח יל ,הרושב תאז ייניעבו

 21 איצוהל חילצנ תמאבו החנהב ידאוה פ"צש ןונכת יבגל עגרכש הז דיגהל

 22 תוניגה ,קראפ תמרב יתועמשמ היהי אוהש והשמ הז זא םיפסכה תא

 23 ליחתהל ךירצ טאל טאל זא .חותיפל יואר םג ייניעב ןהילע תרבדמ תאש

 24 .ןתוא רצייל

 25 לצנל ךיא ןויער יל שי לבא ,רקי ידמ רתוי הז ,םש םורזל ולכוי אל םימ א. רפפורט:

 26 הטקש דואמ תימוקמ הכירב םש תושעל זאו תדקפתמ אל ראב םע םימ

 27 .רדסב .תוננובתהל

 28 ,יתועמשמ דואמ טקיורפ הז רמא לייא םגש ומכ תיטגרנא תולעייתה זא 



  04-8666313חברת איגמי,                                                 (5/19) 6 יין מס'המנמן לא שבת מועצה ישי

 2019ר רואפבב 21                                                                                                                                 

     

23 

 1 םה ,םידל לע םיססובמש םיפוגל הרואתה יפוג לכ תא ףילחהל הז

 2 רפשל לש תונטק תודובע דוע שי ףסונבו םיליעי רתוי םג םה ,םיינוכסח

 3  .למשח תרבח םע יצח יצח ונחנאש טקיורפ ,'וכו תועורז

 4  .ךשוח הזש םירוזא שי יכ ?למשח תודוקנ ופיסוי ח. בן צבי:

 5 .םיפיסומ אל א. רפפורט:

 6 .ןכ .ףיסונ ףיסוהל ךירצש הפיא ,בייטל ךירצ ר. גלר:

 7  ,הוולמש הרואת החמומ שי ח. חכימי:

 8 ,ץעוי הפ םיליעפמ ונחנא א. רפפורט:

 9  .וישכע רקס םישוע ר. גלר:

 10 .רקס םישוע רפפורט:א. 

 11 .רקס םישוע הלא םימיב ר. גלר:

 12 ,םע לופיל אל יכ הרואת ץעוי בייח ח. חכימי:

 13  .רורב .רורב ,אל ,אל א. רפפורט:

 14 .ץעוי ונרכש םג ר. גלר:

 15 הפ שי ופורפא ,תילכירדא תורחתל אצנ ונחנא ,טוליש .תופסונ תודובע א. רפפורט:

 16 .ריעה רכיכו הזיכרון רכיכ .רכיכ לש ביצקת

 17 .םילקדה 'חר םינבל די ןיב רעוכמ הינח שרגמ אוהש חותפ חטש שי 

 18 הז תא ךופהל ךיא ועיציש תילכירדא תורחתל תאצל איה הנווכה

 19 םוקמ ,זיכרון יעוריא םש םייקל רשפאש והשמ .תינוריע הצאיפל

 20  .הינח שרגמ היהי אלו וב תוהשל םיענ היהי הנשה תומי ראש ךשמבש

 21 ?םינבל די לע רבדמ התא ח. בן צבי:

 22 .ןכ א. רפפורט:

 23  .הנש ינפל תאצל םיכירצ ונייה לבא ח. בן צבי:

 24 ןונכת לש םיטקיורפ טושפ הפ שי תימוקמה בוועדה .אצנ וישכע זא א. רפפורט:

 25 והשמ הזיא הפ ןיא .םהלש הדובעה תא םיכישממ ונחנאש םייתועמשמ

 26  .דחוימ

 27 זוקינ הז ,עוציבל סנכיש יתועמשמ  דחא טקיורפ ונל שי זוקינ תודובעבו 

 28 לש ןונכתל סנכנו םייתייעב רתויה תומוקמה דחא הזש תויפלת לש



  04-8666313חברת איגמי,                                                 (5/19) 6 יין מס'המנמן לא שבת מועצה ישי

 2019ר רואפבב 21                                                                                                                                 

     

24 

 1 אוה ,יתייעב יחרזמ םורדה ןגאה לכ איה תמאה .לחנה 'חרב זוקינ

 2 ומיקהשכו הזוחא 'חרב אצמנש םימ תשרפ וקמ ליחתמ אוה יכ יתייעב

 3  .םימ שיש הדבועל םירווע ירמגל ויה בושיה תא

 4 .ןורתפ אוצמל םיבייחו ףיצמ טושפ הזו םיתבה תא ונב תאזה הניחבהמ 

 5 רתוי וא תוחפ הזש םיעדוי ינושאר ןדמואב ונחנא ,היהי רקי ןורתפ הז

 6 ןורתפ םישוע ונחנא םייתניב .הז תא תושעל ךירצ .לקש ןוילימ 3 הז

 7 ינימ לכ י"ע לחלחל םימל תתלו םיפ"צש תחקל םילדתשמ ,יתדוקנ

 8 .השענ המ הארנ .לוחלח תורוב

 9 תושרב גיצנה אוהש באוי תא םג ,הז תא ןרכנסל בייח התא ,הירא א. סיני:

 10 ,המשמ ילוא יכ זוקינה

 11 ,הצור ינא ,דעיבא ,דעיבא א. רפפורט:

 12 .ףסכ איבי באויש .ףסכ םהמ איצוהל רשפא ילוא ,אל א. סיני:

 13 .לוחכה וקה םוחתל תוסנכנ אל זוקינ תויושר .עדיה תא דדחל הצור ינא א. רפפורט:

 14 .ונלצא הצקב הז לבא א. סיני:

 15 .הנטקב תוסנכנ ר. גלר:

 16 ,הזה קלחב .אל שממ א. רפפורט:

 17 לקש ןוילימ הז יתעדל ,זוקינה תויושרמ תחא ארוק לוק וישכע ואיצוה ר. גלר:

 18 .םינטק דואמ דואמ םיטקיורפ שממ הז .דחיב תויושרה לכל

 19 הצור ןכ ינאש המ .בויבהו םימה לש םיטקיורפב דחוימ והשמ ןיא א. רפפורט:

 20 ימ לכש ןנכתל ךלהמב ונחנא .תויתשתו בויב לש עניין יבגל דיגהל

 21 25-כ ונחנא םויה .הרדח ש"טמל ועיגיו ולבוי הנח סדרפ לש םיכפשה

 22 םיצור ונחנא .השנמ ש"טמל םימרוז רוכרכ רקיעב לש םיכפשהמ זוחא

 23 אל ונחנא יכ רקיעב םימעט ינימ לכמ ,בויבה תא םשל םירזהל קיספהל

 24 .הרוקש המ לע הטילש ונל ןיאו אוהה ש"טמל םיפתוש

 25 קר סנכנ ונחנא הנשה .עוציבב רקי דואמ ,ולש ןונכתב רקי טקיורפ הז 

 26 .הנורחאה הרושב עיפומש לקש ןוילימ ותוא הז ,ןונכתה ןומימל

 27 ?ףטושב לוז רתוי הז ,תונורתיה המ דובר:

 28 .ןכ א. רפפורט:
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 1 ?הזה וקה תא ץירהל םג זירטה לש תודובעהמ קלח אל הז לבא א. סיני:

 2 עגרכ םירמוע .םירמוע ךרד הז ולש לופיטה עגרכ זירטה .הנוש הז ,אל א. רפפורט:

 3 הזה וקה תא סופתנ ףוסב ונחנא .עצוב הז הככו ןונכתב השנמל םירזמ

 4 .הרדח ןוויכל ותוא ליבונ

 5 ?תיבב גפוס רוב םהל שיש תוחפשמה לע בקעמ שי ח. בן צבי:

 6 תא לטבל םיצור חותיפב םויה םלוכ םצעב לבא ,בקעמ שממ ןיא א. רפפורט:

 7  .םתוא םירבחמ ונחנאו היעב םהל הווהמ הז ,םיגפוס תורובה

 8  .בוט ?תולאש םכל שי .העבצהל שגינש יל הארנ .הדות .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 הגצוהש ומכ הצעומה לש חותיפה תינכות תא רשאל תשקבמ ינא זא

 10 .הבר הדות .דחא הפ רשוא ?דעב ימ .2019 תנשל

 11 

 12 הבישיה ףוס

 13 

 14 

 15 


