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 8 מוזמנים:

 9 חברים:

 10 ראש המועצה -   הגר פרי יגור

 11 סגן ומ"מ ראש המועצה  -   יואב קעטבי

 12 מועצהה שאסגן ר -   אייל כגן

 13 ועצהראש המ ןסג -  אפרים מעודה

 14 סגן ראש המועצה -   יעקב צדקה

 15 הצעומה רבח -   יניס דעיבא

 16 הצעומה תרבח -   יבצ ןב היח

 17 חבר המועצה -   אורי פרץ

 18 חבר המועצה  -   תייאבי אמ

 19 חבר המועצה -   טל דנטס

 20 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 21 חבר המועצה -  כהן-ר עמרומ ד"וע

 22 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 23 הצעומה רבח -   סומכ דוד

 24 הצעומה ל"כנמ -   ןולא יבוק

 25  הצעומה סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 27 הצעומה תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 28  הצעומה תריכזמ -   ןהכ יוניל

   (18/19) 19 ן מס'המניי מן עצהול ישיבת מופרוטוק 
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 1 

 2 על סדר היום:

 3 .02.12.19 ךיראתב ימיכח ינוי י"ע ושגוהש תותליאש .1

 4 .30.12.19 ךיראתב ימיכח ינוי י"ע ושגוהש תותליאש .2

 5 .הצעומה תירבזג ןוכדע ,2019 ינוי-ראוני הפוקתל ינועבר יפסכ ח"וד .3

 6 .2020 ראוני םיר"בת .4

 7 

 8 פ ר ו ט ו ק ו ל

 9 

 10 ונקליח .19 'סמ הצעומה תבישי תא חותפל תדבכתמ ינא .בוט ברע  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ליחתא ינא .ךכ רחא רבדנ םהמ דחא לע ,םייפסכ תוח"וד ינש םכל

 12  .תותליאשב

 13 .יתחלשש ליימל תסחייתה אל המ םושמש רדסל העצהה תא םג שי י. חכימי:

 14 ,רטפתא ינאש תעצהש המ יבגל תיניצ תצק תויהל םא תלקוש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .הצור תאש המ תויהל הלוכי תא י. חכימי:

 16 ?סחייתא ינא ילוא ק. אלון:

 17 .ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 העצהכ השגוה אל םצעב איה השגוהש רדסל העצהה  .סחייתא ינא ילוא ק. אלון:

 19 ,סחייתא ינא .התלע אל איה ןכל זא רדסל

 20 .רדסל העצהכ השגוה איה ,החילס .רדסל העצהכ השגוה איה י. חכימי:

 21 ?ינוי ,רטפתא ינאש ?העצהה המ ?המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .הז לע ןודל ךירצ ,רשפא י. חכימי:

 23 .הז לע ןודל ?העצהה תאז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24  .ןכ ,הז לע ןודל ךירצ י. חכימי:

 25  ,אל הז ק. אלון:

 26 ,רפמש םדא ןב .עגר קר י. חכימי:

 27 יפכ השגוה אל רדסל העצהה .סחייתהל הצור ינא .סחייתהל הצור ינא ק. אלון:

 28 ,חכוותהל הצרו אל ינא ,ןיא הזבו ךירצש
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 1 ,ךתיא חכוותמ אל ינא .ךירצש ומכ השגוה איה י. חכימי:

 2 ,הצור ינא .חכוותהל המ ןיא ק. אלון:

 3 אל הז ,איהש יפכ השגוה רדסל העהצה .יל בישקת .התא םדוק יל בישקת י. חכימי:

 4 אל היאלמה יכ הככ השגוה איה ,רדסל העצה שיגמ ינאש הנושאר םעפ

 5 הצעומה שאר תא רטפל תינרבוס אל איה .תאזכ הטלחה טילחהל תינרבוס

 6 .םכחתת לא זא הילא איה הינפה ןכל ,רטפתהל הלוכי הצעומה שאר לבא

 7 קיפסמ ינאו םולכ אלו םכחתמ אל ינא ,ופוגל דרנ אלש שקבמ ינא .בוט ק. אלון:

 8 .האלה םדקתנ אוב ,םיללכה תא הפיט ריכמו ירוביצה תורישב אצמנ םינש

 9 ןכ הצור ינא לבא ,רדסל העצה אל איה תילעה התאש רדסל העצהה

 10 םינש הברה אצמנש עוצקמ שיא אוהש והשימכ עניין לש ופוגל סחייתהל

 11 .ירוביצה תורישב

 12 תועצמאב םינפה רש עידוה תסנכה רוזיפ לש הטלחהכ רבמבונ עצמאב 

 13 םצעב ןוזיאה קנעמש תוימוקמ תויושר לש ןטק אל רפסמל דרשמה ל"כנמ

 14 ביצקתמ קלח ,ביצקתהו הרזופ תסנכהש הזמ האצותכ הזו .ספאל ךתחנ

 15 ןכלו ביצקת סיסבב אל וקלח ,לקש דראילימ 3 לעמ אוהש ןוזיאה קנעמ

 16 .ביצקת סיסבבש המ יפל איה הקולחה 1:12 לש ךלהמל ךלוה התאשכ

 17 יטמוטוא סייטכ םיכישממ ונחנא םא הייתה ונלש הטלחהה עגר ותואמ 

 18 ,ןפואב ןוילימ 4,1-מ רתוי תצק ,ןוילימ 4-מ םימלעתמו ביצקת םיניכמו

 19 ,התאש וא תעצה התאש ומכ הבשומה יבשות ןעמל יתנש ביצקתכ

 20 .יתעצה ינאש המ הז אל י. חכימי:

 21 .שנייה קר ק. אלון:

 22  .יתעצה ינאש המ הז אל .םירבד םתס סינכת לא י. חכימי:

 23  ?קעוצ התא המל ?קועצל תמייס ק. אלון:

 24 .תושעל המ יל דיגת לא י. חכימי:

 25  .םייסל יל ןתית ק. אלון:

 26 .רבדל ךיא יל דיגת לא י. חכימי:

 27 .םייסל יל ןתית ק. אלון:

 28 .ךלש ןוטה תא דירות דובר:
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 1 .ןוטה תא דירוא אל ינא י. חכימי:

 2 ?קעוצ התא המ ,ךלש ןוטה תא דירות דובר:

 3 ?ללכב התא ימ י. חכימי:

 4  ?ללכב התא ימ דובר:

 5 .ךל י. חכימי:

 6 ?ללכב התא ימ דובר:

 7 .הללאי תוכמ הללאי ח. בן צבי:

 8 .ונילא סחייתמ התאש ךיא יפל רטפתהל םיכירצ ונלוכ ילוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 תויושר לש ןטק אל רפסמ לש ימוקמה ןוטלשה זכרמ תועצמאב הינפ הכרענ ק. אלון:

 10 אוה ןוזיאה קנעמ לש בוצקתהש הייתה הטלחהה םצעב ןהבש תוימוקמ

 11 ריזחהל ידכ דואמ לודג קבאמ ונלהינו ץראב תוימוקמ תויושר 12 .ספא

 12  .קנעמה תא הרזחב

 13 ,הנידמ ביצקת םצעב שגוה אלש הז רואלו תסנכב בצמה רואל תאזמ הרתי 

 14 ובש םינפה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה לש ןוכדע הנורחאל קר אצי

 15 שיגהל הכירצ הנידמה תאצמנ ובש דחוימה בצמה רואל תימוקמה תושרה

 16 הנשמ הנושב ,תימוקמה תושרה ביצקת תא 28.2-ה דע זוחמה לע הנוממל

 17 .הליגר

 18 תא הרזחב ריזחהל ידכ תועובש רפסמ דוע ונחקל ונחנא ובש בצמה ןכל 

 19 בשוח ינא ,יתנשה ביצקתה ןעמל יארחא היה הזש בשוח ינא ,ןוזיאה קנעמ

 20 ןתינ ליגר בצמב םג ,ליגר בצמב םגו הבשומה יבשות ןעמל יארחא הזש

 21 וז .1:12 י"פע לועפל ךירצ התא לבא ,ראורבפ ףוס דע ביצקת רשאל

 22  .הבושתה

 23  .ןוכנ אל י. חכימי:

 24 .בוט .ןוכנ אל ק. אלון:

 25 רומא זוחמה לע הנוממה 28.2-ה דע .31.12-ה דע ביצקת שיגהל ךירצ התא י. חכימי:

 26 שקיב אל דחא ףא .ביצקתה תא שיגהל רומא התא לבא ,הז תא רשאל

 27ם או ביצקת שיגהל יםכירצ םתייה .יביצקת ןוזיא ,ןזאמה לע רתוול

 28 .םירופיס רפסת לא זא .ביצקתל ןוקית תושעל רשפא קנעמה תא םילבקמ
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 1 ?תחכש ,תוריחב תנשב ונחנא ,ינוי א. פרץ:

 2 .ביצקת ןיכהל אל תוכז ךל ןתנ אל דחא ףא .בושח אל הז י. חכימי:

 3 ,קוחל 206 ףיעס תא תטטיצ התא א. פרץ:

 4 .ןוכנ י. חכימי:

 5 ?םש בותכ המ ?ותוא תארק א. פרץ:

 6 ,תוריחב תנש הז מי:חכיי. 

 7 הנידמה ביצקת .הנידמה ביצקתש גוהש ןמזמ  ?םירפוס יתממ םש בותכ א. פרץ:

 8 ?שגוה

 9  .אל י. חכימי:

 10  .ריבסהל הסנמ ינאש המ הז זא א. פרץ:

 11 .הנידמה ביצקתל רושק אל הז י. חכימי:

 12  .ףיעסה תא ארקת ,רושק ןכ הז א. פרץ:

 13 .הנידמה ביצקתל רושק אל הז .רושק אל הז י. חכימי:

 14 המכ תמאב שי םא ןוכנ םגש המ הז לבא .הלימב קר ,עגר ,הז םג ,ינוי ,ינוי א. אמיתי:

 15 הנידמה ,תידוחיי היצאוטיס שי .תומדוק םינשל םימוד אל םהש םילפרע

 16 רבכ היצנגטסב ,הפ רעטצמ םג התאש חוטב ינא ,ונלוכ ברה ונרעצל תאזה

 17 דח ,םירורב םירבד והיש םירבדש םירמוא ,םיביצקתם ירשאמ אל ,הנש

 18 לש אשונה ומכ ,המש ויה אל םעפה ביצקת ךרוע התאש ינפל ,םייעמשמ

 19  ה?זה קנעמלם יארוק ךיא ,קנעמה םגו ןוזיא

 20 .םירעפ םוצמצל ןרק דובר:

 21 זכרמב הנכדע רגה םגש תובישי ויה .הז םע הרוק המ ןיבהל םיצור זא א. אמיתי:

 22 והשמ הזיא אל הז .הזה רבדה לע זכרמה לכש הזה בעניין ימוקמ ןוטלש

 23  .שגוי רבדה ,ונחנא זאו רתפי הז זא .ונל ידוחיי

 24 רשאלו 31.12 דע שיגהל ךירצ הצעומ ביצקת .ריהבהל יתיצר ,דיגהל יתיצר ובראן:’ד ג”עו

 25 הזיאב .יקוח םגפא ל הז תרשאמ אל הצעומהש הז לבא .הצעומב ותוא

 26 לע זוחמה לע הנוממ רושיא לבקל 28.2 דע ךתוא בייחמ קוחהש ?ןבומ

 27 הצעומה ךל רמוא קוחה רמולכ ,היצקנס אל הז םצעבש המ וישכע .ביצקתה

 28  .ביצקת תנש לכב 'וכו רשואמ ביצקתב להנתהל הכירצ
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 1 תאז .1:12 יפל דבוע התא הנש התואל רשואמ ביצקת ךל ןיאשכ וישכע 

 2 תניחבמ הז .רשואמ ביצקת ךל ןיא םא עבק קקוחמ ,קוחהש הלבגמה םצעב

 3 .םידעומה

 4   .הצעומה לש רשואמ ביצקת י:י. חכימ

 5 ,רשואמ ביצקתב להנתמ התא ובראן:’ד ג”עו

 6  .הרבעש הנשה לש רשואמ ביצקת ק. אלון:

 7 .1:12 יפל להנתמ התא ךל ןיא םאו ובראן:’ד ג”עו

 8 .יטפשמה ץעויה רמואש המ הז .הרבעש הנשה לש 1:12 ק. אלון:

 9 שיגהל אל היצמיטיגל ךל םינתונש ללגב אל ,רשוא אל ןיידע הזש ללגב הז מ. עמר כהן:

 10 .הלאה םיישדוחב הז תא

 11  .קוידב .היצמיטיגל ךל ונתנ אל י. חכימי:

 12 התאש ללגב אל .רשאי הנוממהש דע 1:12 יפל הלאה םיישדוחב להנתת אוב מ. עמר כהן:

 13 .הדוקנה תאז .הז תא שיגהל אל תיקוח תוכז הזיא ךל שי

 14  .ראורבפ ףוס דע רשאל לוכי התאו 31-ה דע רשאל ךירצ התאש רמוא קוחה ק. אלון:

 15 .אל מ. עמר כהן:

 16  .1:12-ב התא זא ק. אלון:

 17 .רוזחי יטפשמה ץעויה ילוא י. חכימי:

 18 הזיאב םגפ וא היצקנס אל הז לבא .םירורב םירבדה .יתרמא .יתרמא ינא ובראן:’ד ג”עו

 19 הנש ביצקת יפל להנתמ התאש הלבגמ דלוק וס ליטמ קקוחמהש ןבומ

 20 .1:12 הרבעש

 21 .1:12 אוהש הנידמה ביצקת ומכ :ק. אלון

 22 י"ע 28.2-ה דע רושיאהו ביצקת רשאל ךירצ ?הנוש ,רחא ביצקת הצור התא ובראן:’ד ג”עו

 23 .םידעומ יבגל הז .הנוממה

 24 .ןוכנ ק. אלון:

 25  ,םידעומה וליאכ הז ובראן:’ד ג”עו

 26  .טילחהל תלוכי רסוח הז טושפ י. חכימי:

 27 .םירשאמ ונייה ביצקתה תא ונל םיאיבמ ויה עוצקמה ישנא םאש בשוח ינא ד. כמוס:

 28  .היעב היה אל הז
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 1  .היעב הייתה אלש רורב .רורב ,ןוכנ י. חכימי:

 2 ,םיבוט םינוילימ המכ הפ גישהל וצר םה ד. כמוס:

 3  .רושק אל הז י. חכימי:

 4 )מדברים ביחד(

 5  .האלה ,בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 

 7 91.21.20 ךיראתב ימיכח ינוי י"ע ושגוהש תותליאש .1

 8 91.21.03 ךיראתב ימיכח ינוי י"ע ושגוהש תותליאש .2

 9  .הנעא ינא ,לאשת .2.12-ב תשגהש הנושאר אתליאש .תותליאש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 םיאשונ וליאל ,2019 תנש ךלהמב תחקל םיצעוי המכ תעדל שקבמ ינא י. חכימי:

 11  05.31 ... אוה םאהו ץעוי לכ תולע המ ,תורטמ וליאלו

 12 .םיצעוי 4 שי .הלבטב תוארל לוכי התא ,הבושת הפ שי זא .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 בא תינכות ,ליג קחצי .יאלקח רפס תיב ןוגרא הרל ןוסבוקעי לאגי דחא

 14 ,הדובע תינכות .תלוספל

 15  .ןיידע הלבטה תא יתלביק אל ינא י. חכימי:

 16 הלאש .תולע ,ץעויה אשונ ,ץעויה םש לש תטרופמ הלבט הפ שי זא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  .האבה

 18  .תורטמה היה המ יתלאש י. חכימי:

 19  .יאלקח יבגל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .םכב םתרזחו תונקסמה תא םתצפהו תונקסמ ויה םג יאלקחב ,ןכ י. חכימי:

 21 ?םתא הז ימ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .ינא אל י. חכימי:

 23  ?תלאשש המ תא לואשל ןכומ התא  צה:ה. פרי יגור, ראש המוע

 24 .תונקסמל םתעגה .יאלקחל ץעוי תחקל כימי:י. ח

 25 .האבה אתליאשב ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  ,לאוש ינא י. חכימי:

 27 .הבושת שי ,הלאש תלאש .ןויד הפ ןיא ,תולאש הפ ןיא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .לואשל יל רתומ ,לואשל יל רתומ י. חכימי:
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 1 .תחא הלאש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 .םתטלחהש המ םתטלחה ,יאלקח רפס תיבל ץעוי םתחקל .לואשל יל רתומ י. חכימי:

 3 ?םתטלחה הז ימ  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 4 .הצעומ תלהנה התוא ,הדעו התוא י. חכימי:

 5 .תיעוצקמ יוגיה תדעו הז ,הצעומ תלהנה אל הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ,יעוצקמה תווצל םתעדוה ,םידליל םתעדוה .תיעוצקמ יוגיה תדעו כימי:ח י.

 7 ?םידליל ונעדוה המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 .םתוא לצפל םיכלוה םתאש םהל םתעדוה י. חכימי:

 9 .תודבוע לע רבדת טושפ .רבד םוש יתעדוה אל ינא ?םתעדוה הז ימ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 .ולעפ םה הככו יעוצקמה תווצל ,רפסה תיבל תעדוה תא י. חכימי:

 11 ?הביד איצומ התאש ינפל יתעדוה הפיא יל תוארהל לוכי התא ?ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  .יתוא יעבתת הביד איצומ ינא םא י. חכימי:

 13 .הבוט הבושת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .יתוא יעבתת י. חכימי:

 15 .יתעדוה הפיא יל הארת זא .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 ?רפסה תיבב ועידוה אל י. חכימי:

 17  .יתעדוה אל ?יתעדוה .תעדוה תרמא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ?ומצע תעד לע השע רפסה תיב י. חכימי:

 19 .רבד םוש ומצע תעד לע השע אל רפסה תיבו םולכ יתעדוה אל ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .לאוש התא המ הניבמ אל ינא

 21  ?ולש תונקסמה םע תישע המ ,ץעוי חתקל לאוש ינא י. חכימי:

 22 םינפלו ינפל ונבשי ,תווצה לכ לש תוצלמהב ,ולש תוצלמהב ונד  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 הז יכ השנייה אתליאשה לע ךל הנעא רבכ ינא .ונטלחהש המ תא ונטלחהו

 24 ףסונ שדח ןוכית תמקה יכ טלחוה הז בלשב" האירקמ ינא זא .אשונ ותואב

 25 םידומילה תנשב םשויתו הנשב החדית סייו וקנרב יאלקחה רפסה תיבב

 26 ,"םייבטימ םיאנת אדוול תנמ לע וז הטלחה יתלביק ינא .ב"פשת

 27 .א"פשת ?ב"פשת המל א. מעודה:

 28 .האבה םידומיל תנשב וניחד ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:



  04-8666313חברת איגמי,                                                            (18/19) 19 ין מס'ניהמ מןעצה ישיבת מו

  2.1.2020 םוימ                                                                                                                                             

9 

 1 ,ןכמ רחאל .פ"שת וישכע ונחנא לבא א. מעודה:

 2 הצעומה שאר" .ב"פשתל הז תא וניחדו א"פשתל ןנכותמ היה יכ  גור, ראש המועצה:יה. פרי 

 3 תשרדנ תוכרעיהו םייבטימ םיאנת אדוול תנמ לע וז הטלחה הלביק

 4 תיב תויתשת תבחרהו יוניב ,יזיפה טביהב ןה לעופל תינכותה תאצוהל

 5 תאצל הצעומה היופצ הבורקה הנשב יכ ןיוצי .ילוהינה טביהב ןהו רפסה

 6 לש התלועפ תליחת םע .רפסה תיב לוהינל השדח תשר תריחבל זרכמל

 7 ?יתקייד ,ךלהמל אצנ א"פשת תנשב השדחה תשרה

 8 .ןיוצמ א. מעודה:

 9 .ןכ א. ירדן:

 10 .יבושיה ידוסי לעה ךוניחב שדח ביתנ תלילס רשפאיש ךלהמל אצנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 תדעו ירבח י"ע אשונב שבוגתש הלועפ תינכות םשוית ךלהמה תרגסמב

 12 תורישה ,ךוניחה דרשמ ,םירומה ,רפסה תיב תלהנה םיפתוש הב יוגיהה

 13 תושרה ,ינוגרא ץעוי ?ןוכנ היאמ ,הפ תבשויש םירוהה תגהנה ,יגולוכיספה

 14 הבושתה תאז ."רחביתש השדחה לוהינה תשר םע רומאכו תימוקמה

 15  .וזה הלאשל

 16 ,ועידוהש הריבסמ תא ךיא זא י. חכימי:

 17 ךפה וישכע ,םתעדוה תרמא םדוקמ .ועידוה המ תעדוי אל  ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 18 יתעדוהא ל ינא .ינוי ,העידומ ינאש המ לע תוירחא תחקול ינא ?ועידוהל

 19 .רבד םוש

 20 .יקוא תלביק וליפא ,הזה תנשב רפסה תיב תא םילצפמש תמסרפ םג תא י. חכימי:

 21 רבכ חטשל ואצי ,דובעל ואצי ,יאלקח רפס תיב לש םירוה תגהנה לש טסופב

 22 .םדקתהל וליחתה ,בעניין

 23 .רבדמ התא המ לע תעדוי אל ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 .רבדמ ינא המ לע תעדוי אל תא י. חכימי:

 25  .האבה אתליאש .אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .האלהו ךממ איה תופיקשה י. חכימי:

 27 .האבה אתליאש .ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .תונימאהו ימי:י. חכ
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 1 תוח"וד תלבקל השקב יתחלש בתוכ התא 18.11 יךראת .הדות  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 המ ךל שי םא .םיליימ דוע יתחלש זאמ .דקומה לש 2018/19 תנשל

 3 את לבלק תשקיב .והמש דוע הפ תבתכ המ תעדוי אל ינא .ריתסהל

 4 זא .ל"כנמה לצא יםכחמ תוח"דוהש ךלי תעדוה תישאי ניא .תוח"ודה

 5 םוימ םיכורא תועובש רבכ יםנכומ תוח"ודה ,בותכבה ז תא תבליקו ישכע

 6 .צהעוהמ ל"כנמ לצא ךנויעלם ינימזו יםאצמנ ,ךתשקב

 7 תא .ל"כנמה לצא הזש תרמא אל תא ,ילעפתש תרמא תא .תרקשמ תא י. חכימי:

 8 .הלאה תוח"ודה םע תישע המ דואמ בוט עדוי ינא .השוחנ חצמב תרקשמ

 9  ?הלאה תוח"ודה םע יתישעש עדוי התא המ  , ראש המועצה:ה. פרי יגור

 10  .תואירק רוגסל םידבועמ תשקיב ,םידבוע י. חכימי:

 11 .ךנושלב רהזית  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  ,אל ינא .תוינפ ורגס י. חכימי:

 13 .ךנושלב רהזית  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14  .עבצאה םע ינמסת לא .תואדווב הז תא רמוא ינא י. חכימי:

 15 .הטלקה שיש בוטו םושר הכול .האבה אתליאש .הלחא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16  .וישכע תוח"ודה תא לבקל הצור ינא י. חכימי:

 17 ,יפסכה ח"ודה יפל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 .וישכע תוח"ודה תא יל יאיבת זא ,םינכומ תוח"ודהש תרמא תא י. חכימי:

 19 ךלו ותיא םאתת .הצעומה ל"כנמ תכשלב ךנויעל םינימז תוח"ודה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ,רמוח לכב ןייעל ךתוכז .םהב ןייעת

 21 .הלאה תוח"ודה תא שפחמ םיישדוח ינא י. חכימי:

 22 .המל תעדוי אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 ?המל תעדוי אל תא י. חכימי:

 24 ךרעב ןושארה םויהמ םינימז םה ,המל תעדוי אל ינא א,ל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25  .תשקיבש

 26  .תינרקש תא י. חכימי:

 27 ,ינוי ,ינוי דובר:

 28 .תרקשמ איה ,ינוי ינוי יל דיגת לא י. חכימי:
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 1 .הלאה תומרל ןוידה תא דירות לא דובר:

 2 דיגת לא ?רקשל הל רתומ ,רקשל ?הצור איהש המ תושעל רתומ הל ,הז המ :י. חכימי

 3 .לזלזת לא .ינוי ,ינוי יל

 4  .לזלזמ ינא דובר:

 5 .לזלזת לא י. חכימי:

 6 .לזלזמ התא .לזלזמ התא דובר:

 7 .הפ ללכב התאש השוב טושפ התא ,הפשב חלתשמ התא א. אמיתי:

 8 .השוב התא י. חכימי:

 9 ?רבדמ התא הככ א. אמיתי:

 10 .השוב התא י. חכימי:

 11 ?רבדמ התא הככ א. אמיתי:

 12  .השוב התא י. חכימי:

 13  ?רבדמ התא הככ א. אמיתי:

 14 .ןפצוח י. חכימי:

 15 .התא ןפצוח  א. אמיתי:

 16 .קינמולכ י. חכימי:

 17  .התא קינמולכ א. אמיתי:

 18 .קינמולכ התא י. חכימי:

 19  .קינמולכ התא א. אמיתי:

 20 )מדברים ביחד(

 21  .עובצ תכיתח .ינממ רהזית .ינממ רהזית ,ספא יל דיגתל א א. אמיתי:

 22 .הפה תא םותס י. חכימי:

 23 ?יל השעת התא המ .התא הפה תא םותסת א. אמיתי:

 24 .תמאב .הזמ דר ,יבא ,יבא ח. בן צבי:

 25  .ךלש הפה לע רומשת א. אמיתי:

 26 .ילש הפה לע רומשא אל י. חכימי:

 27 .ךלש הפה לע רומשת א. אמיתי:

 28 ?יל השעת המ י. חכימי:
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 1 .דחא קינמולכ .קינמולכ תכיתח א. אמיתי:

 2 2018 תנשל רקובמה יפסכה ח"ודה יפל .תיעיברה ,האבה אתליאש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 39 ,הז תא אורקל ךיא תעדוי אל ינא זא ההגהב הפ תיעט ,הצעומל שי

 4  .31.12.18 ךיראתל ןוכנ לקש ןוילימ

 5 .תונרקב י. חכימי:

 6 ,31.12.19 ךיראתל ןוכנ תונרקב םוכסה המ תעדל שקבא .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 39-ה תא תאצוה הפיאמ עתדויא לי נא .רדסב ,18-ל תסחייתהש תורמל

 8 טושפ ,תעדוי אל ינא ,ךל יתפריצ 39 ונממ תטטיצ התאש יפסכה ח"ודב לבא

 9 יתפריצ .לקש 22,798 לע תדמוע תונרקה תרתי ,ןוכנ אל םוקמב תארק ילוא

 10 .לקש ןוילימ 23 לע תדמוע תונרקה תרתי 31.12.19-בו םירואיבה לכ תא ךל

 11 שים א לבא ,הזה ןותנה תא תאבה הפיאמ תעדוי אל .רמוחה לכ ךל ףרוצמ

 12 אשונ את יתמייס הזב .הצעומה תירבזג םע רבדל ןמזומ התא תולאש ךל

 13 .תותליאשה

 14 

 15 הצעומה תירבזג ןוכדע ,9102 ינוי-ראוני הפוקתל ינועבר יפסכ ח"וד .3

 16 היה אלש הניבמ ינא ,ןארבו'ג ,הרואכלש אבה אשונל תרבוע ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 .ןוכדע ןכ לבא האילמב רושיאל אל ,וליאכ ךירצ

 18 .שיגהל רושיאל הז ובראן:’ד ג”עו

 19 תא ,ילרוא .ינוי-ראוני םיינועבר תוח"וד םכל ונקליח זא .ןוכדעל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ?הז לע םילימ המכ קר הצור

 21  ?אל ,רבמטפס-ראוני ,רגה ,םג הפ שי א. אמיתי:

 22 הלוע הזו םכל חולשל םיכירצ ונחנא ינועבר ח"וד לכ ןורקיעב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  .הצעומה רתאל

 24 .ולש הפה לע רומשיש .ספא אי ךלש הפה לע רומשת א. אמיתי:

 25  .יבא ,יד ,יד ח. בן צבי:

 26 םהלש הפה תא םילבנמ תורחא תויונמדזהבש םישנא הברה דוע הפ שי מ. עמר כהן:

 27  .םכלוכ .םיקתוש םכלוכו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 םא .ונמצע תא דבכל םיכירצ ונחנא .הזכ דחא הרקמ רכוז ינא ,עגר ותואב א. פרץ:

 2 ונמצע תא דבכנ אל ונחנא םא .ונמצע תא דבכנ ונתוא ודבכיש םיצור ונחנא

 3 .ונתוא ודבכי אל

 4 ,קר אל הלאה תורעהה זא מ. עמר כהן:

 5  .םלוכל תורעהה ,ךתיא םיכסמ ינא .םלוכל הלאה תורעהה א. פרץ:

 6 .ילרוא ,ינועבר יפסכ ח"וד .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  ,ינוי-ראוני לש יפסכה ח"ודה תא הפ שי א. ירדן:

 8 םותח ימ ?הזה ח"ודה לע יארחא ימ ,תאזה הפוקתב רבזג היה ןרש ןוויכמ י. חכימי:

 9 ?הזה ח"ודה לע

 10 .תשרב םישל הצור התא םא םג תומיתחה תא םג ךל שי .ינאו ןר  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 11  ?ח"ודה תא ךרע ימ ?הזה ח"ודה תא םג ךרע ןר .יקוא י. חכימי:

 12 לש תרוקיב רבוע אוה ,דחיב ותוא ונכרע ינאו ןר 31.12.18-ל יפסכ ח"וד   א. ירדן:

 13  .םינפה דרשמ

 14 ,ח"ודה .אל י. חכימי:

 15 ינא תולאש שי םא .יתכרע ינא הזו רוקס ח"וד םג אוה ?יתנש יצחה ח"ודה א. ירדן:

 16 ,חמשא

 17  .תולאש שי י. חכימי:

 18 הז ,ןוכדע הז ןורקיעב ,רשפא הלאש םכל שי םא לבא ,ןוידל אל הז  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 19  .רושיאל אל

 20 ונל שי ח"ודה תפוקתב דוע .םיינויגה אל םירבד הפ שי ,רושיא לש עניין אל י. חכימי:

 21 ,לקש ףלא 209

 22 .ינוי-ראוני הז םויה רדס א. ירדן:

 23 .ינוי-ראוני י. חכימי:

 24  .םויה רדס לע הז ינוי-ראוני א. ירדן:

 25 .ונלש ןוידה הז ,ינוי-ראוני לש ח"ודה לע רבדמ ינא י. חכימי:

 26 .דבלב ןוכדעל הז ,ןויד אל הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ח"ודה תפוקתב ףדועה .םתוא ןיבהלו סחייתהל םיכירצ לבא ,ןוכדעל .יקוא י. חכימי:

 28  .לקש ףלא 132 ףדוע הפו לקש ףלא 209 ונל שי
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 1 ד()מדברים ביח

 2 ,ביצקת ונרשיא אל םג ונחנא י. חכימי:

 3  ,הפ שיש האור ינא וישכע .יתחלש ינאש יפוסה ח"ודה אל הז א. ירדן:

 4 ויהי םאו ןורחאה ח"ודה תא םכל חלשנ ונחנא זא ,ואוב זא ,בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  .ונרמגו השקבב ונל וחלשת תולאש

 6 ,לקש ףלא 24 לש ןוערג ונל שי םירחבנה לש רכשב ,בוש .הלאש דוע יל שי י. חכימי:

 7 ?עבונ הז הממ

 8 ,ןוילימ 1,750 בצקות ?ןוערג הז המ ,דימת אל אוה ביצקתה ,לקש ףלא 24 א. ירדן:

 9 ,עוציבהו 875 הפוקתל תיסחי

 10 השיגמ תא הככ תוחפל ,הדבוע הז ,הזש האור ינא ?ןוערג הז המ תרמוא תא י. חכימי:

 11 .הז תא

 12 .ןוערגב היהי אל הז הנשה ףוסב ,יתפוקת הז ןוערג א. ירדן:

 13 ,הזה ןוערגה תא שי המל זא י. חכימי:

 14 .הנש ףוסב רדתסמ הז זאו דוגיב הז ,הארבה הז םימעפל א. ירדן:

 15 .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 לדג הזה ןוערגהש האור ינאו רבמטפס-ראוני תא יתלביק וישכעש האור ינא י. חכימי:

 17 .ףלא 28-ל םיפסונ םישדוח 3-ב

 18  .ןזאתי הז הנשה ףוס דע א. ירדן:

 19 

 20 0202 ראוני םיר"בת .4

 21  .םיר"בתל השקבב ירבעת ,ילרוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 ההגדלל השקב הפ שי .םותם אילידגמ םצעב ונחנאש םיר"בת ינש ונל שי א. ירדן:

 23-ל 150-מ ,לקש ףלא 70-ב ותוא לידגהל םיצור .ינוריע רוטיש 1013 ר"בת לש

220.  24 

 25 םילעתשמ) ןוילימ 2,5-מ ותוא םילידגמ 2019 ץיק יצופיש 970 'סמ ר"בתו 

 26  .ןוילימ 3-ל (עקרב

 27 ןוכנ ,יאלקח רפס תיבל הרזח יתוא ריזחמ הז ץיק יצופיש הזה ר"בתה יבגל י. חכימי:

 28 תוחפל ולעיו ב"י תותיכ 8 םימייסמש עודי וינפ לע לבא לוציפ םישוע אלש
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 1 הזה לעניין םיכרענ םאה .תותיכב רוסחמ ונל היהי יתעידי יפלו .תותיכ 11

 2 ?ץיק יצופיש ר"בתב

 3 .הינבב הז ,ץיק יצופישב אל הז דובר:

 4 .יוניב הז ,ץיק יצופיש אל הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 ,90-ה הקדב הככ םג רבכ ונחנא .יקוא ,יוניבב י. חכימי:

 6 ףגא תמקהל לקש ןוילימ 7 טעמכ לש ךס לע האשרה ,ביצקת ונלביק ונחנא א. רפפורט:

 7 5 :םינבמ ינשל הז תא לצפל תינכותה .רפסה תיב תלדגהל תותיכ 12 לש

 8 תשעותמ הינבב הנורחאל הנבנש הבניין לע תישילש המוקב ונביי תותיכ

 9 .האבה םידומילה תנש תליחת דע הז תא עצבל קיפסנש ןימאמ ינאש הלק

 10ם ידומילה תנש ךלהמ ידכ ךות הדרפהב הנביי ךומסב תותיכ 8 לש ףגא דועו

 11 ,תונימז ויהי תותיכה 12 לכ 2021 תנשבש ךכ ,םידומילה תנשל עירפהל ילב

 12 לודיגה םכתסמ הזבו .רפסה תיבב תותיכ 13 וליפא ילוא השעמל םצעב

 13  .אלמ ןפואב הזה םחתמל ידיתעה יופצה

 14 ,הלאה תותיכ 5-ה רבמטפס דע םא תיזכרמה הלאשה י. חכימי:

 15 .םינמזה חולב דומעל ץמאמ לכ םישוע .ךרוצל עדומ ינא ,ינוי א. רפפורט:

 16 ?דחא הפ ?דגנתמש והשימ שי ?םיר"בתה תא רשאל רשפא .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 .הלוענ הבישיה .הדות

 18 

 19 הבישיה ףוס

 20 


