
 

 

 

 1 11.6.2020תאריך                            

 2 פ"שת ןויסב ט"י                                                                
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 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה
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 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 מועצהראש  -   הגר פרי יגור

 12 מועצה סגן ומ"מ ראש  -   יואב קעטבי

 13 ועצהמראש  ןסג -  אפרים מעודה

 14 מועצהסגן ראש  -   יעקב צדקה

 15 מועצהחבר  -   אורי פרץ

 16 הצעומ רבח -   יניס דעיבא

 17 מועצה חבר  -   תייאבי אמ

 18 הצעומ תרבח -   יבצ ןב היח

 19 חבר המועצה -  רמנצו נחמיה

 20 הצעומ רבח -   סומכ דוד

 21 מועצה רבח -   אייל כגן

 22 מועצהחבר  -   טל דנטס

 23 הצעומ תרבח -   רמע ןהכ רומ

 24 הצעומ רבח -   ימיכח ינוי

 25  הצעומ רבח -  אבכוכ רב דדלא

 26 ל"כנמ -   ןולא יבוק

 27  סדנהמ -  טרופפר הירא

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

  (02/7) 52 'סמ ןייהמנ ןמ אלש עצהמו יבתול ישוקרוטפ 

פ"שת ןויסב ט"י, 0202.6.11 ,'הם יומ  



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                       ( 7/20) 25ין ניהמ מןלא שעצה ישיבת מו

  11.6.2020 םוימ                                                                                                                                        

2 

 1  תירבזג -  ןדרי ילרוא ח"ור

 2  רבוד -  גרבמורב יבא

 3 םינפ רקבמ -   ןיפסוי ילא

 4 

 5 על סדר היום:

 6 .הטלחה תעצהו םויה רדס תא תללוכה הבישיה סוניכל השקב ב"צמ .1

 7 

 8 פ ר ו ט ו ק ו ל

  9 

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

 11 ?גיצמ ימ ,השקבב .הצעומ ירבח השימח תשקבל 25 'סמ המניין ןמ

 12 הצעומה רבח ןמז המכ חוטב אל ינא .לוקוטורפה ליבשב ,רגה ךתושרב א. כגן:

 13  ,לבקל ותושרב יתשקיב זא ,ןוידב בשי אבכוכ רב דדלא

 14  .ןגכ לייאל תתל ילש תוקד רשעה תא תתל שקבמ ינא א. בר כוכבא:

 15  ?לבוקמ א. כגן:

 16 .םכיניב הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  .וניניב הז א. בר כוכבא:

 18  .קוחה י"פע הז ,רומג רדסב א. כגן:

 19 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 יבגל טילחהלו ןודל ידכ המניין ןמ אלש הבישיה תא ונשרד ונחנא י. חכימי:

 21 שארו הצעומה ל"כנמ לש הרואכל תויקוח אלה תולועפה ,תויוליעפה

 22 שאר תא תהושהל וא/ו חידהל אל םילוכי אל ונחנא ונרעצל .הצעומה

 23 .ולש הייהשהה יבגל ל"כנמה לש וניינעב קר םויה ןודנ ונחנא זא ,הצעומה

 24 הפתוש איהש םיאור ונחנא ןלכ ,תיחוליש תוירחא שי רגהלש ןבומכ

 25  .הלאה תולועפה לכל תיארחאו

 26  .השקבב ,םויה רדס לע ןושאר אשונ .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 םידע ונחנא היצנדקה תליחתמ .הצור ינאש המ דיגא ינא ,תליחתמ י. חכימי:

 28 םירושימ ינשב הצעומה שארו ל"כנמה לש תיתייעבו הרומח תולהנתהל
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 1 הז ינשה רושימהו םידבועה לש רושימה הז ןושארה רושימה :םיירקיע

 2  .הצעומב תויללכה תולועפה

 3 ןבומכ ,דיםבועה יפלכ תכשמתמ תורמעתה שי םדיבועה אשונ יבגל 

 4 תוילילפ תוריבע ,הדובעה יקוח לכ דגנ תולעופב ,םריבחא לה יםדובעהמ

 5  .כאורהל

 6ה ז יל יםרמוא יםעדוי םתא ,םדיבעו המכ יבגל תואמגוד המכ ןתאי נוא 

 7 אל .יברעה רזגמבם ירבח שי לבא הזכ ףוגמ אב אוה יכ רוזעא יל

 8 ,תרמעתמ אלו המילא הרוצב אל ,תאזכ הרוצב יברעה רזגמב םיגהנתמ

 9  .תירוביצ תוירחא לכ תרסח טושפ

 10 הנשכ ינפל ,ישיבו תילג לש אמגוד לשמל שי .תואמגוד המכ ןתא ינאו 

 11 ,ל"כנמהש

 12 .ךל םיבישקמ .רדסב הז ,ךישמהל לוכי התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 רושיאה תא יתלביק ינא ריכזמ ינאש ימ תא ,יבגל רושיא יתלביק ינא י. חכימי:

 14  ,בתכמ םג יל שי .ןבומכ ולש

 15 .ינוי ,ךישממ ךלש ןמזה ,ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 תא שןמזב רוצעא ינא .ךישממ ךלש ןמזה יל ידיגתו יל יעירפת אל תא י. חכימי:

 17 ךל ןתונ ,ךתוא דבכמ ינא ,ךל עירפמ אל ינא .ךלש ןמז קספה תא תיקחי

 18 .ילש ןמזהמ שנייה ילזגת אל תא לבא .רדסב לכה ,ץעייתהל

 19 ,ליחתי ןוידהשכ יתרמא ןוידה ינפל ינא .תחא הרעה ךתושרב קר ,ינוי ובראן:’ד ג”עו

 20 תא דיגהל ולכות זאו ןויד היהי זאו 'וכו היצמרופניאב ליחתיש יתבשח

 21  .םיצור םתאש המ

 22 יואר אל ,ל"כנמה ליבשב םגו םכליבשב םג ,ומצע ןוידב יתרמאו 

 23 ןוידה ליחתיש ונמכיס ונחנא ןכלו .וניינעב ורבדת םתאו בשי ל"כנמהש

 24  .ןוידב ףתתשי אל ל"כנמהש זא עצומש אשונב

 25 רמוא קר ינא ,םיצור םתאש ךיא הז תא ורדסת רדסה תניחבמ ןכל 

 26 םגו ול םג חונ רתוי ,ל"כנמה לש וניינעב ונודתש ףידע רדסה תניחבמ

 27  .םכל

 28 אוה םא ,הפ היהי אוהש םיאתמ אל הז םא זא ,הכול ל"כנמה לש וניינעב י. חכימי:
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 1  ,הפ תויהל לוכי אל

 2 .ל"כנמל תולאש שי דובר:

 3 .להנת התא ,הרודצורפה תא להנת התא .סנכי אוה תולאשל עיגנש עגרב י. חכימי:

 4  .היעב יל ןיא הפ תויהל ךירצ אל ל"כנמהש בשוח התא םא

 5 ,םייתדבוע םירוריב םוי רדסב שי ,'וכו רוריבה תא ליחתהל םדוק יתבשח ובראן:’ד ג”עו

 6 ,ןוידב ליחתנשכ זאו ןוידל סנכיהל זאו םתיא םייסל

 7 .םויה רדס לע םיאשונ ינש שי .ןוידה תא תלהנמ ינא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8  .ןויד םייקנ ,ןויד םייקל הז ירחא וצרת .םהב ליחתנ ואוב

 9 םא היעב םוש ןיא יל ,ךלש אוה ןוידה לש לוהינה לש תושרהש רורב א. כגן:

 10 .ל"כנמה יבגל ןוידה תא תושעל הז ירחאו ל"כנמלו ךל תולאשב ליחתנ

 11 .םויה רדס לע םיאשונ ינש םתמש .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 ,םירבד ינש דיגהל הצור קר ינא .ראשיהל לוכי ל"כנמה עגרכ לכ םדוק זא א. כגן:

 13  .רגה ךתושרב

 14 םוש ןיא .תאצל לוכי אוה םיאתמ אל הז םא .ךישמא ינא .ךישמא ינא י. חכימי:

 15  ,תדבוע התואל קפס

 16 .ןארבו'ג ,הזל קר הפ ראשנ אוה בוש א. כגן:

 17 .עומיש אל הז .הצעומה ירבח לש אוה ןוידה ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 חד()מדברים בי

 19 ?זאת אומרת המ .הפ ןוידהמ קלח אוה ל"כנמה .החילס ,אל א. כגן:

 20 .ךישמת השקבב .הצעומ ירבח לש ןויד הז ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 המ ,הזה םורופהמ קלח אוה ?ןוכנ ,הזהמ קלח אוה ל"כנמה ,ןארבו'ג א. כגן:

 22 .זאת אומרת

 23 .ל"כנמה תא יתררחש אל ינא ובראן:’ד ג”עו

 24 הז יכ הצעומ תובישיב הפ רבדי אל ל"כנמה הצעומה שאר לש הירבד יפל י:י. חכימ

 25  .הצעומה ירבח לש תובישי

 26 ,ררבל תמאב הפ םיצור הכול ךסב ונחנא ,רגה א. כגן:

 27  .ןגלב תושעל םיצור םתא המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 28 .ןגלב תושעל םיצור אל י. חכימי:



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                       ( 7/20) 25ין ניהמ מןלא שעצה ישיבת מו

  11.6.2020 םוימ                                                                                                                                        

5 

 1 .רדסל העצהל ודמצית השקבב .רדסל העצה שי זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 )מדברים ביחד(

 3 לכ לע םינד ,םוי רדס םיאיבמ ונחנאש ומכ ,םוי רדס ןאכ שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 .והזו ונמזב אשונ

 5 ,םישקבמ ונחנאו תולאש לאשיהל ךירצ ל"כנמה ,םוי רדסב אל הז ,רגה א. כגן:

 6  .רדסל העצה הפ שי .ל"כנמל תולאש הפ ןיא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  .ל"כנמל תולאש הפ שי א. כגן:

 8 .הז תא להנא ינא הז תא ולהנת אל םתא םא ,ןושארה ףיעסה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ,ילהנת אל תא י. חכימי:

 10 ,הצעומה שאר לש חוויד תלבק ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11  .םיכישממ ונחנא י. חכימי:

 12 ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 .םיכישממ ונחנא י. חכימי:

 14  ,הצעומה שאר לש חוויד תלבק םויה רדס לע ןושאר אשונ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 הריקסה תא םייסא ינאשכו הריקסה תא יתלחתה ינא .םיכישממ ונחנא י. חכימי:

 16  ,תדבוע התוא יבגל .יכישמת תא ילש

 17  ,רדסל העצה שי ,ינוי ,ןוידב איה הריקסה לבא :הקדצ .י

 18 )מדברים ביחד(

 19 ,םתישע המ לש הריקסב םתלחתה תמדוק םעפ םוי רדסל העצהב םתא מ. כהן עמר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 תדבוע התוא יבגל .המניין ןמ אל הבישי דוע השענ ךרוצ היהי םא י. חכימי:

 22 תונתינ יתלב טעמכ תויאופר תויעבל הל םרגו הב ללעתה טושפ ל"כנמהש

 23 ,לבא .םילחת איהש ווהמקי נא .יופירל

 24 .םירומח םירבד הפ רמוא התא ,ינוי ,ינוי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 ,ינא ונממ י. חכימי:

 26 ךממ תשקבמ ינא ,ןארבו'ג .דואמ םירומח םירבד הפ רמוא התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27  .ל"כנמה לש ודובכ לע דומעל

 28  ,ונממ י. חכימי:
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 1  ,דיגהלו אובל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 חד(ים בי)מדבר

 3 ,הפצמ אל ינא ונממ י. חכימי:

 4  .תוקד 6 דוע ךל שי ,בוט גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 5 .הצור ינאש ןמז המכ יל שי ינא י. חכימי:

 6 .תוקד 6 דוע ךל שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 .תוקד 6 יל ידיגת תאו יל יעירפת אל תא י. חכימי:

 8  .תוקד 6 דוע ךל שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 תינפש ךממ לבא ,תוישיאב היעב שיש עדוי ינא יכ הפצמ אל ינא ונממ י. חכימי:

 10 שיש תוריחבב םישנה ינוגרא לש תוידמ לכב תמסרפ ,םישנהי נוגרא לכל

 11 .המולשל תרריב אל ,תינפ אל ,ךלש תבושת ,ךלש תדבוע ,הקוצמב הרוחב

 12  .תולהנתהה הז ,תוגהנתהה הז

 13 תולועפה לכ תאו תולובגה לכ תא ורבע וילעש ףסונה דבועה םצעלו 

 14 םתא הפיא םידעוי אל םתא טושפ .בוליבב רימס הרואכל תויקוחה

 15 תויהל םינתונ םתאש היצילאוקה ירבח לכ תא ןיבמ אל ינא ,םיאצמנ

 16 םג ,ולש רדחב וליפא ,המלצמ ןיקתהל .תורומח הלאכ תוריבעל םיפתוש

 17 םידבועה תא עדייל ילב המלצמ ןיקתהל םילוכי אל יטרפה קסעב ונחנא

 18  .יטרפה בכרב חטבו חטבו ,ונלש

 19 .םזגה לש ץרפמה ומכ ,תופטושה תולועפב םג ךישממ הז ל"כנמה םעו 

 20 ךתוכזב םא ,הדועמו רשקה המ םיעדוי אל ונחנאש ץעוי ונל איבמ

 21 הנורוקה לש םיישדוחב הזה זרכמה תא םיליעפמ ונייה אלש יתוכזבו

 22 וכסח םה המכ וןבשח םהל תישע ,ילרוא ?הצעומל ונכסח המכע דוי התא

 23  ?רבוע היה זרכמה םא

 24 םלשל םירומא ונייה לקש ףלא 800 האצותה ,םימלענ ינש םע האוושמ 

 25 תא םתמסרפ םתא ?ירוא ,ןובשחה תא ךל תושעל .רבוע היה זרכמה םא

 26  ,םיישדוחב ןוט 3,300 ,םינותנה

 27 ?םתא הז ימ א. פרץ:

 28 ונחנא .הנורוקה ינותנ ,ןוט 3,300 ,עובש ינפל תמדוקה הבישיב הלהנהה י. חכימי:
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 1 1,700 לש שרפה .1,600 תרמוא תאז ,שדוחב ןוט 800-ל םיביוחמ ונייה

 2 רפסמם ע רבד ותוא .לקש ףלא 510 ,מ"עמ ללוכ לקש 300 לופכ ןוט

 3 שדוחב ,םיובביס 800 תושעל ךירצ היה ןוט 3,300 איצוהל ידכ ,תויאשמה

 4 לש ןוכסח .לקשף לא 305 ,764 לופכ 400 לש שרפה ,םיבוביס 200 ונל שי

 5  .לקש ףלא 815

 6 לקש ףלא 815 תכסח ,ךלש רכשב האלעה שורדל לוכי התא ,הדועמ 

 7 הרשמ עבר דוע לש תפסות לבקמ התא םצעב .ילשו ךלש העבצהה תוכזב

 8 .ףסכה תא וישכע שי ,רדסב הז זא

 9 הפ םגש תצעוי התוא םע רשקל םג ששח שי םשו לובגה תא רבעש המו 

 10 ונלביק אלו םינותנ ריתסה .םינותנ מאתנו ריתסה ל"כנמה ,טושפ דעיבא

 11  .ןויעל םירבדה לכ את

 12 .קודבל ילב ןיד רזוג ,עבוק התאו .לבקת ןארבו'ג ךל רמא לומתא .תשקיב א. סיני:

 13 .קודבת ק.ודבל ילב תיפוס הנקסמל עיגמ התא .ךתוא בוזע

 14  ,ילא ועיגה זא י. חכימי:

 15 .הזה זרכמב ןוכנ ונרחבו א. סיני:

 16 ,ונרחב אלש רמוא אל ינא י. חכימי:

 17 .בושיה ידלי תבוטל א. סיני:

 18 .הזל סנכנ אל ינא י. חכימי:

 19  .רדסב א. סיני:

 20 לע הארמ הז םינותנ ריבעמ אל ל"כנמהש ,םינתונ אלש הז םצע לבא י. חכימי:

 21 םויה תולהנתהב םגו םידבועה יפלכ םג תיתנהלות בעייתה ,תולהנתה

 22  .הצעומה תולועפו ולש תימוי

 23 ילב הפל עיגה םדא ןבה ,תוירחא םע הצעומ םע ,תוירחא םע בושי הז 

 24 הרוצב אל םידבוע תלבקל םיזרכמ השוע ,איבמ ,הז םוש ילב ,רשק םוש

 25 שי .יםקתושם לוכו היצרופורפ םוש ילב רכש םע רבח איבמ רבח ,הפושח

 26 םדא ןבהש רוסא ,תאזכ הרוצבד ובעל רשפא יא ,תולהנתה שי ,םיקוח

 27  .רובידה תוכז תא ריבעמ ינא .יישארה זה

 28 רובידה תוכז ,אבכוכ רב דדלאמ רוביד תוכז יל שי ,ךתושרב רגה .הדות א. כגן:
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 1 .הכול ךסב תוקד 40 הז ,רומ לש רובידה תוכזו לט לש רובידה תוכז ,ילש

 2 בקשה.ב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 שי יכ סנכי ל"כנמהש שקבמ ינא ,רגה .הפ היהי ל"כנמהש םג חמשא ינאו א. כגן:

 4 .םהילע תונעל ולש הבוח תאזו ותוא לואשל םיכירצ ונחנאש תולאש

 5 ?םוי רדס שי ,לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  ,םוי רדס יפל ךלוה ינא .ןכ א. כגן:

 7 .הפ תובושתו תולאש אל הז ,םויה רדסל םידמצנ ונחנא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 .היעב םוש ןיא א. כגן:

 9 ,הטלחה תעצהו םתעצה םתאש םוי רדס שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 .רומג רדסב .יקוא .השקבב א. כגן:

 11 .וישכע תוליחתמ תוקד 40 ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 לע תוחמל שקבמ ינא יירבד תישארב .השקבב תוערפה ילב .הדות א. כגן:

 13 ,רוביצהמ עדימ ריתסהל הצעומ שארכ ךלש םינשנהו םירזוחה תונויסינה

 14  .הדיפקב עדימ ונינפמ הריתסמ תא םולש תבש טעמכמ ץוח

 15 ןוטלש בוש תאז רמוא ,קוחה תוארוהל םיפופכה רוביצ ירחבנ ונחנא 

 16 ךכ ,קוחב בותכש המ תא דבכלו אמגוד תתל םיווצמ ונחנא ,קוחה

 17 וצל תישילשה תפסותל 18ף יעסב ןגועמה תויבמופה ןוכדע אמגודל

 18  .תויבמופ ויהי הצעומה תובישי ,תוצעומה

 19 ומכ ץוריתב בחרה להקל הבישיה תחיתפ יא תא ץרתלו תוסנל רשפא יא 

 20יאות רבה דרשמ תויחנהשום שמ תואירבה דרשמ תויחנה וא הנורוק

 21 ורמשיש יאנתב שיא 50 לש תולהקתה תורשפאמ ,םתוא םיעדוי ונחנוא

 22 םג היהי ךכש חינמ ינאו עובש ינפל קוידב היה ךכ .'מ 2 לש קחרמ

 23  .הינבהו ןונכתה תדעו תאילמ תבישיב

 24 לע םינומא אלש םיבשות קיפסמ שי .קיפסמ אל הבישי םוליצ ,אלו 

 25 תויארב אשל איה השוחתה .םהילגר ומב אובל םישקבמו טנרטניא

 26 לע רומלש םסינמ ללכב ילוא ,היעל רומשלם יסנמש וז איה רבויצה

 27 וז ,קוחצלשר פא .םניכסומם אישונל ףשחיי אמש תישפנה ותואירב

 28  .הציקע
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 1 שיש הארנכו רוביצהמ ריתסהל ידכ הכול תושעל םיסנתחושה היא שמה 

 2 ,םויה רדס לע דמוע המ םינייצמ אל ללכ הצעומה רתאב םניחל אל .המ

 3 רבוד םג ןיידע לבא ,ןיבמ ינא ,ל"כנמ תוהשהל םישקבמש םיענ אל הז

 4 בייח אוהש תיאנותיעה תוניגהה םשב רוכזל ךירצ תויחנה לבקמש הצעומ

 5  .יקלח אלו ןמיהמ עדימ קפסל

 6 הרויש ידכ םינפה דרשמל רשקתלה ךירצ םיימוי לכש כך לע רבדל אלש 

 7 דקפנ ומוקמש הצעומ רבח ןמזל ,םיכמסמב ןויע רשפאל צהועמה שארל

 8 דרשמ תונקתל םאתהב תובישי םייקל הצעומל הרויש ,םיליימהמ

 9  .ותאירבה

 10 ,תופיקשל תוריחבה תוחטבה לכ וחכשנ דואמ רצק ןמז ךות ךיא םיהדמ 

 11 תושעל עדי רוביצהש חוטב ינאו םיהדמ טושפ .קוח ןוטלש ,ןיקת להנימ

 12 תדחואמ היציזופואכ ונדיצמ ונחנא .ןמזה אובב ולש ןובשחה תא

 13 קוחהש דיפקנ ,םיאור םתאש ומכ ןיד יכרוע לש הללוס ונל שי ,תינמחולו

 14 .רמשיי

 15 קוסענ ונחנא ,ברעה ונסנכתה ומשלש אשונל רבכ ןעוט ינא ןאכו ,תינש 

 16 הז לבא םינופאלפב םיקסעתמ הצעומה ירבחש לבח ,יתוהמ אוהש אשונב

 17 שאר לקנ לב .ול םיפתוש ,ללכה ןמ אצוי אלל ,הצעומה ירבח לכ יכ רדסב

 18 ,ותויטרפב הרואכל םיעגופו הצעומ דבוע רחא יםבו עוקבש ךלהמב

 19 החונ הניא םתעד ןאכ םיאצנמש היצילאוקה ירבח םגש ינחוטב

 20  .תאזכש תואיצממ

 21 דבוכמ ןויד רשפאלו דמעמה תא דבכל שקבמ תוחפל ינא העניין ךרוצל 

 22 ונחנא ,הרטשמ ירקוח אל ונחנא שידגמ ינא .תולאשל תובושת ונתניי ובש

 23 לא הז ונרעצלו ירעצל .וילע רומשלו רוביצל גואדל ונחלשנש רוביצ ירחבנ

 24 דבועב עניין ונל ןיא יכ שגדוי .ךכש לבחו רוכרכ הנח סדרפ תצעומב בצמה

 25 וא תויטרפב העיגפ ומכ םיצוריתב תוסכתהל היהי ןתינ אלו יפיצפס

 26  .הרטמש תריקחב אצמנ אשונהש

 27י רבחכ נולש תרקויבלם יפוקש םנישה צהעוהמת דובע ילהונב רבודמ 

 28 תודבע לע חקפמהור חבנהף גוה יאהה צועמת האילמן כ, שהצעומ
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 1א למל םניווכתמו נחנאו נולש תויחלשה וז ,נושל טדמנה הז ה.צעומה

 2 .יפדוא לל התאו

 3 שאר לש חוויד תלבק הניה םויה רדס תרגסמב הנושארה הלאשה 

 4 .הצעומ דבוע י"ע לארשי תרטשמל השגוהש הנולתה יבגל הצעומה

 5 רבכ ןמוז םכמ והשימ םאה .הצעומה ל"כנמ לאו ךילא תינפומ הלאשה

 6 .רגה ?אשונב הריקחל

 7 ,ועיגתשכ םויה רדסל הנעא ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 ,חוויד תלבק איה הלאשה .םויה רדס הז א. כגן:

 9 .ךלצא תדבוע אל ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 םכמ והשימ םא לאוש ינא .רוביצה לצא תדבוע תא ,ילצא תדבוע אל תא א. כגן:

 11 .אשונב הריקחל רבכ ןמוז

 12  .אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  ?יבוק .הדות .יקוא א. כגן:

 14 .אל םג ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15  ?הקיתשה תוכז לע רמוש יבוק א. כגן:

 16  .אל םג ומשב הנוע ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 אל אוהש קיחצמ תצק הז ,יבוקל הנושארה הלאשה .רומג רדסב .יקוא א. כגן:

 18 .הפ אצמנ

 19 .לייא ,הזה ןוידה תא ןיבהל החילצמ אל ינא ,אל הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ,הפ שישכ ?הניבמ אל תא הז המ ?זאת אומרת המ א. כגן:

 21  ,ינויד םיכלוה ךיא ךל ריבסא ינא ,בישקת לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .ךל ריבסא ינא ,רגה א. כגן:

 23  .ךל ריבסא ינא ,אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ,תורשקתה יטרפ תלבק הפ שי א. כגן:

 25  ,לייא ,םוי רדס םיאיבמ ונחנאשכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .ןכ .ןכ א. כגן:

 27 .הזל דמציהל תשקבמ ינאו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .ןמזה תא רוצעת א. כגן:
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 1 ?יקוא .םויה רדס תא עבוקש תוצעומה וצ תא שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2  .םויה רדס תא הפו נל שי .ןכ א. כגן:

 3 םיגרוחתם כרגע א ?יקוא ,ןוידה ךלהמ תא עבוק תוצעומה וצ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 .ןוידה ךלהממ

 5 .ןוידה ךלהממ םיגרוח אל ונחנא א. כגן:

 6 ,ןוידה תא רוגסל רשפא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  ?ןוידה תא רוצעל הצור תא א. כגן:

 8 .ןוידה תא רוגסל רשפא המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 9  .םיגרוח אל ונחנא א. כגן:

 10 .םיאשונ ינש םתשגה םויה רדס לע לבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ,חוויד תלבק הז דחא .ןוכנ א. כגן:

 12  ,טושפ ונחנא אל םא .םהילא סחייתהל םיצור םתא םא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ,ונחנא א. כגן:

 14 .העבצהל רובעל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 תוברל תורשקתהה יטרפ תלבק .ןוידה רדסב בותכ המל בל ימיש א. כגן:

 16 אושנ םיבקעמה תא עציבש יטרפה רקוחה םע םייפסכה םיטרפה

 17 .הונלתה

 18 .הנעא ינא זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 .הלאשה תא לואשל יתרמג אל דוע ,יכח א. כגן:

 20 הממ לכ םדוק הנולתה לע יתדמל ינא הככ ךל הנוע ינא .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 ,םתפריצ םתאש

 22 .עגרכ 1 ףיעסל הנוע תא א. כגן:

 23 .1 ףיעס לע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24  ,עיגי קר הצעוהמ ל"כנמש עיצמ ינא .הדות א. כגן:

 25 ןהב .ןוידל םתפריצ םתאש הממ לכ םדוק הנולתה לע יתדמל ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .קדצ

 27 ?םדוק הז לע תעדי אל א. כגן:

 28 .הזל רבעמ אל לבא תועומשו תויוליכר ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 ךיא זא .קוח י"פע תלעפש ,קוח היהש תינעו תונותיעב היה הז ,שנייה קר א. כגן:

 2  ,תעדוי תא

 3 ,הנולתה לע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ,רגה א. כגן:

 5 .הרטשמל ונפת הנולתה יבגל םיטרפ םיצור םתא םא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  .שנייה ירצעת ,עגר ,עגר ,עגר ,הז םע רדתסמ הז ךיא א. כגן:

 7 .הרטשמל ונפת ה:גור, ראש המועצה. פרי י

 8 תונותיעב ,תונותיעהמ ךפניה אלי הייתהי רה ?לבא רדתסמ הז ךיא א. כגן:

 9 .קוח י"פע ושענ םירבדהש הצעומה לש הבוגת הייתה ,הצעומהש תרמא

 10 .ןוידל םדוק דוע היה הזש ןמיס

 11 ?יקוא .הנושארה םעפב האור םתפריצ םתאש הזה ריינה תא ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  .תעדי הרטשמב הנולתה לע לבא ,קיידנ יאוב זא א. כגן:

 13 .הצעומה ישנאמ דחא ףאל םג ,הנפ אל דחא ףא ילא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .יקוא גן:א. כ

 15 ,הילע יל עודיש אל ,הריקח תלהנתמו היה םכבל תמושתל לבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 יל הארנ ןוידל אשונה תאלעה םע וינפ לעש תבשוח ינא זא -ו היה לבא

 17  .בל תמושתל וחק .הריקח יכלהמ שוביש ומכ

 18 .העוט תא ,ןוכנ אל א. כגן:

 19 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 הדובע ילהונל םיסחייתמ ונחנא ,הרטשמב הריקחל םיסחייתמ אל ונחנא א. כגן:

 21  .הצעומב

 22 .2 ףיעס .רבע 1 ףיעס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 תעדי לבא וישכע הנושאר םעפ תיאר ךתטישל זאת אומרת .יקוא א. כגן:

 24 .םדוק דוע הריקח שהייתה

 25 ,םייפסכה םיטרפה תוברל ,תורשקתהה יטרפ תלבק 2 ףיעס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 הפ תויהל ךירצ הז ללגב .ונעת םתאו תולאשה תא לאשא ינא ,ונחנא .אל א. כגן:

 27 .ל"כנמ

 28   .יתינעו הלאש הפ שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 תונעל ביוחמ אוהש ןוויכמ תולאש לע תונעל ךירצש ל"כנמ הפ שי ,אל א. כגן:

 2  .תולאשל

 3  .לבלבתמ התא ,רקיה ינודא ,עומיש אל הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ,דואמ המוד הז א. כגן:

 5 .אל שממ ,אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 ,ףופכ הצעומה ל"כנמ א. כגן:

 7 ,םויה רדס לע .אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 ,רגה א. כגן:

 9 .ךירצש המ לכ תא חתפנ ונחנאו אשונה הז 04.22 ... י. חכימי:

 10 אשונ .יתינע .הצעומה שאר חוויד תלבק םויה רדס לע .היעב ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 .אבה

 12 .ןוכנ .תינע 1 א. כגן:

 13 .אבה אשונ .אבה אשונ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14  .םוי רדס ונל שי ,רגה א. כגן:

 15 .תינע אל י. חכימי:

 16  .רבד םוש תעדוי אל תאש תרמא דובר:

 17 .ילש הבושתה תאז .אבה אשונ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ?הקיתשה תוכז לע רמוש ?ל"כנמה לש הבושתה המו א. כגן:

 19 .הבושתה תאז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ?ל"כנמה לש א. כגן:

 21 .םויה רדס לע ,הצעומה שאר לש ,ילש הבושתה תאז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 ?ל"כנמה לש הבושתה המו .יתנבה א. כגן:

 23 .השקבב .ל"כנמ תבושת םויה רדס לע הפ ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24  .יתנבה א. כגן:

 25 .ריתסהל המ שיש הארנכ י. חכימי:

 26 .אל שממ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ,תעדל םיצור ונחנא א. כגן:

 28  .ריתסהל המ שיש הארנכ ?הפ אל אוה הז ללגב י. חכימי:
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 1 .השקבב 2 ףיעס .2 ףיעס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 .עגר יל ונת ,ינוי ,ינוי א. כגן:

 3 .השקבב 2 ףיעס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ,הצעומה ירפס .תוצעומה וצל (א) 198 ףיעסל םעפ דוע הנפמ ינא 2 ףיעס א. כגן:

 5 ןכל .הצעומ רבח לכ ינפל הקידב ,ןויעל םיחותפ ויהי היתוריינו היכמסמ

 6 .ךתושרב םכסהה תא תוארל הצור ינא ?םכסהה ןכיה לאוש ינא

 7 ?ותוא גיצהל לוכי התא .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 ?ונל שגוה אל אוה המל .ןכ א. כגן:

 9 .השקבב המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 10 ?השקבב הז תא לידגהל לוכי התא .בוט קיפסמ האור אל ינא א. כגן:

 11 רדחב אצמנש ימ לכ ,הזה רדחב אצמנש ימ לכל השיגדמ קר ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 .שיגרה רמוחה תא םלצל רוסאש הזה

 13  .ןוכנ אל הז א. כגן:

 14 ,ונחנא זא חנוי אוה םאו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 היתוריינו היכמסמ ,הצעומה ירפס ,רגה ,קוחב ףיעסל הנפמ ינא טושפ א. כגן:

 16 רבח לכ ינפב ,הז תא שיגדהל יל ונת ,עגר שנייה ,ןויעל םיחותפ ויהי

 17 .רגה .םהמ ריצקת וא קתעה ןיכהל יאשר אוהו הצעומ

 18 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  .הצעומה ידרשממ רומאכ ריינ וא ךמסמ ,רפס אצוי אלש דבלבו א. כגן:

 20 .דומעה לכ אל הז י. חכימי:

 21 .דומעה לכ אל הז א. כגן:

 22 .דומעה לכ הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23  .דומעה לכ אל הז ,אל א. כגן:

 24 .םתחש ימ םג היהיש י. חכימי:

 25  ?וילע םותח ימ א. כגן:

 26 ,ךמסמה הז םא לא יודע התא זא ןיא ךיראתה תא קר מ. כהן עמר:

 27 .ךיראת שי .ךיראת שי ,אל א. כגן:

 28  ?הפיא מ. כהן עמר:
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 1  .הלעמל ילעת .הלעמל א. כגן:

 2 .יתיאר אל ינא מ. כהן עמר:

 3  .17.12.2019 .השקבב הלעמל דוע .עגר הלעמל הלעת א. כגן:

 4 .רבד םוש םיריתסמ אל ,השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  .תעדל הצור ינא הזה לע קר םתח ימ .זוחא האמ א. כגן:

 6 ?םש םותח ימ י. חכימי:

 7 ?הטמל םש םותח ימ א. כגן:

 8 ,לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9  ,לע םותח ימ א. כגן:

 10 .הצעומה לש המיתחה ישרומ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ,הצור ינא ?הז ימ א. כגן:

 12  ,תורשקתהה יטרפ תלבק ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ?רגה ,המיתחה ימ לש א. כגן:

 14  .ךל וקפוס ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 ?ילרוא לש הימתח ?יבוק לש המיתח הז א. כגן:

 16 .םש המותי חנא גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 17 .זוחא האמ .המש המותח תא .תעדל יתיצרש המ הז .הדות א. כגן:

 18 רקוחה םע םייפסכה םיטרפה תוברל תורשקתהה יטרפ תלבק גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 19 ,יטרפה

 20 יאוב ,לאוש ינא ,רגה ?שכר תדעו רבע הזה םכסהה .עגר החילס ,רגה א. כגן:

 21  .ילש הנושארה הלאשה תאז ,המ יל יריבסת

 22  .םויה רדס לע ןהש תולאש לאוש התא ,לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 ,ילש הלאשה . כגן:א

 24 ?רדסב .האבה םעפב אתליאש שיגת ,הצרת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 ,רגה א. כגן:

 26 ,השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 .שכר תדעו רבע םכסהה םא לאוש ינא א. כגן:

 28  .אתליאש שיגת ר, ראש המועצה:י יגוה. פר
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 1 רבע םכסהה םא לאוש ינא .רדתסמ ינא ,ינוי שנייה ?תונעל הצור אל תא א. כגן:

 2 .שכר תדעו

 3 .ינשה ףיעסל תרבוע ינא .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 .הלאשהמ םלעתהל הלוכי אל תא ,אל א. כגן:

 5 רקוחה םע םייפסכה םיטרפה תוברל תורשקתהה יטרפ תלבק ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .הבושתל ףרצל השקבב .הנולתה אושנ םיבקעמה תא עציבש יטרפה

 7 ?תרמוא תאש המ ןיבנש ליבשב הכסמה תא דירוהל הלוכי תא ,רגה א. כגן:

 8  .יתפריצ הנה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 אל ינא יכ ?תרמוא תאש המ ןיבנש ליבשב הכסמה תא דירוהל הלוכי תא א. כגן:

 10 .הדות .תרמוא תא המ ןיבמ

 11 .שדחמ אירקא ינא זא .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 .זוחא האמ א. כגן:

 13 ,םייפסכה םיטרפה תוברל תורשקתהה יטרפ תלבק ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .טאל טאל א. כגן:

 15 ךשקבא .הנולתה אושנ םיבקעמה תא עציבש יטרפה רקוחה םע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 האצוהש הצעומה לש .ןכ איה הנה .הדובעה תנמזה תא ךתבושתל ףרצל

 17  .הזל םג יתינע ,השקבב .יטרפה רקוחל

 18 .החילס א. כגן:

 19 ,םכל הריכזמ קר ינא .םכנויעל ףרוצמ הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .ונבה א. כגן:

 21 וחלושל חילש ןיב םיסחי םה תושרל יטרפ רקוח ןיב םיסחיהש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 .המת יתבושת הזב .תוידוסו תונמאנ תבוח הלח ךכיפלו

 23 ?ןוכנ ,תא ונרמא ?םכסהה לע םותח ימ .זוחא האמ .זוחא האמ א. כגן:

 24 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 זאת אומרת .ןוכנ ןיבמ ינא םא ,שכר תדעו רבע אל הארנה לככ םכסהה א. כגן:

 26 ,שיש

 27 .הבושת לבקתו אתליאש שיגת הצרת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .הבושתה תאזש ןיבמ ינא עגרכ .אתליאש שיגא אל ינא א. כגן:
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 1 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 להק ,םירבח ,םירבח .עירפהל אל םירבח ,ןוכנ ןיבמ ינא םא זאת אומרת א. כגן:

 3 .השקבב עירפהל אל

 4 .השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 .יל עירפמ הז ,לעי ,לעי א. כגן:

 6  .בכרב תומלצמ ומשש תעדוי תא ,לעי י. חכימי:

 7  .יל עירפמ הז א. כגן:

 8 .תומלצמה תא ואצמ י. חכימי:

 9 .הז תא להנל עגר יל ונת ,ינוי א. כגן:

 10  ,טלקומ ןוידה .םילימ לוקשל ךל העיצמ קר ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ,רגה א. כגן:

 12 .ללמותמ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .ול ינעת לא .היעב םוש ןיא ,רגה א. כגן:

 14 .תואצותב אשיתו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 תא רפמ הרואכל ,הארנה לככש ימ םייתניב .ללמותמ ןוידהש עדוי אוה א. כגן:

 16 רבע אל הזש ןוכנ ןיבמ ינא םאה .היציזופואה ירבח אל הז קוחה תוארוה

 17 ?שכר תדעו לש להונה תא

 18 .אבה אשונ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 ?הבושת ךל ןיא ?ךלש הבושתה תאז א. כגן:

 20  ,תחא הלאש תלאש המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 21 .הקיתשה תוכז לע תרמוש תא א. כגן:

 22  .שנייה הלאש תלאש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 .יתנבה א. כגן:

 24 ,הטלחה תעצהל םירבוע ונחנא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 .היעב ןיא א. כגן:

 26 .ןוידה רמגנ הזבו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ,הצור ינא .עגר החילס ,רגה ,רגה א. כגן:

 28 ,תחא הלימ דיגהל הצור קר ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 .ילש םויה רדס עצמאב יל העירפמ תא ?הלימ הז המ ,עגר א. כגן:

 2 .תחא עוד מילה םכל דיגהל הצור ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 .רבדל םיצור ונחנא ,ונלש ןמזה תא ונל שי י. חכימי:

 4 .תוקד 20 דוע םכל שי .היעב ןיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 ,רגה ,תעדל הצור ינא .תוקד 20-מ רתוי דוע ונל שי .הדות א. כגן:

 6 .תוקד 20 ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 הצור ינא .בקעמה לע הטלחהה תלבקב ברועמ היה יטפשמה ץעויה םאה א. כגן:

 8 דואמ אוהש להונל ךתוא תונפהל הצור ינא יכ תאזה הבושתה תא תעדל

 9 אל םתאש חינמי נא .תטפושה תושרה לש הזה בעניין בושח דואמ

 10 לבא ,רומח הז זא וילע םתעדי אל םא .וילע םתעדי אל וא ותוא םיריכמ

 11  .וילע עדוי ינא

 12 לק" 25 ףיעסב רבדמ הזה להונה ,תושרה לש הז ,רבדמה זה להונהו 

 13 םיחותפ םניאש הדובע םוקמ לש םיימינפ םירוזאב יומס םוליצש רמוחו

 14 יאנתב קר זא םגו ,רתויב ןפוד תואצוי תוביסנב קר רשפאתי להקל

 15  .יוסיכה םוחתבו ןמזב לבגומו יתדוקנ היהי םוליצהש

 16 ישממ ןפואב עגופ וילע הרומש ימש ןפדו אצוי ,גירח אוה רתסה םוליצ 

 17 ץלמומ ןכל .תילילפ הריבע עוציבל ףא עיגהל לועלו םידבועה תויטרפב

 18 רתסה םוליצש חיכוהל ולכויש אדוולו הרתי תוריהז טוקנל םידיבעמל

 19 תנגה קוחל 18 ףיעס חוכמ הנגה תומיקמה תוביסנבו בם לותב השענ

 20  .תוטירפה

 21 רושיאל הטלחהה תא איבהליא ה תאז חיטבהל תוסנל תחא הליעי ךרד 

 22 תקמונמ תיטפשמ תעד תווחבש ארמ דייטצהלו ריכבה ילוהינה גרדה

 23 הנגהה תודוסי םויק תאו תויתדימה תשירדב הדימעה ןפוא תא תטרפמה

 24  ."ישעמה ןפל

 25 ץעויה ברוע וא ץעויי השענ הזה יפיצפסה הרקמב הפ םאאל הוש ינא זא 

 26 ןיאמ רומח אוהש והשמ הזש ונל רורב ונחנא כי ,הזה רופיסב ישפטמה

 27 הבוהתש המ .העניין דוסב היה יטפשמה ץעויה םא לאוש ינא ןכלו הוומכ

 28 ?תאזה הלאשל
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 1  .תוקד 17 דוע ךל שי .םיבישקמ ונחנא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2  .הדות א. כגן:

 3 ?יטפשמה ץעויה הבושת המ י. חכימי:

 4 ירחא בקעמל יטרפ רקוח תריכש לע הטלחהל ףתוש תייה םאה ,ןארבו'ג א. כגן:

 5 ?הצעומב םידבוע

 6 .עומיש אל הז ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  .הרורב הבושת לבקל הצור ינאו יטפשמה ץעויה תא לאוש ינא ,החילס :א. כגן

 8 ,רוקחת איהש דיגנ ,רוקחת הרטשמהו היה םא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ינורקע ןפואב לבקל תבייח תא ,רוגי ירפ רגה ,הצעומה לש הדובע ילהנ הז א. כגן:

 10 ,תקמונמ תעד תווח תוחפל וא היחנה ילבקתש ףידע וא

 11 ,לייא גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 12 .רגה א. כגן:

 13 ,ךתוא דבכל הצור ינא ,בישקת ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14  ,םע תצעייתמ תא א. כגן:

 15  .ונתוא דבכמ אל התא לבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16  .םירקבל תושדח יטפשמה ץעויה םע תצעייתמ תא ,רגה א. כגן:

 17 ,לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ,ונתוא סינכמש רומח ךכ לכ אשונב ן:א. כג

 19 ,ךמצעל בישקהל בהוא דואמ התאש תעדוי ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20  ,תוילילפ תויצקנסל א. כגן:

 21 ?יקוא .םירחאל בישקהל דמלת לבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 תויצקנס לש רומח ךכ לכ אשונב .ךמצעל בישקהל תבהוא תא םג א. כגן:

 23 ,תוילילפ

 24  ,לייא ור, ראש המועצה:ה. פרי יג

 25  .הטושפ איה הלאשה ?יטפשמ ץעוי םע תצעייתה םאה א. כגן:

 26 ,םואנל בהוא דואמ התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27  .אל איה הבושתה .יתנבה א. כגן:

 28 .ךמצעל בישקהלו ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 ?תיטרפה ותינוכמב דבועה תא םלצל היחנה לביק רקוחה םאה א. כגן:

 2 .תולאשה לכל הבישקמ ינא פרי יגור, ראש המועצה:ה. 

 3  .רומג רדסב ,אל ,םתא םאה .הזה לעניין הבושת ךל ןיא .יתנבה א. כגן:

 4 .יקוח לוספ הב ןיא יטרפ רקוח םע תורשקתהה םצע ובראן:’ד ג”עו

 5 שי יכ ,ברועמ תייה התא םא הלאשה .יקוח לוספ הב שיש יתרמא אל ינא א. כגן:

 6 ,תניחבמ םג תוכלשה הזה רבדל

 7 .םויה רדס לע אל תאזה הלאשה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 .םויה רדס לע תאזה הלאשה א. כגן:

 9  .ךיתולאש ןוילימל בישקהל םיכישממ ונחנאו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 .הבר הדות א. כגן:

 11 ,דוע ךל שי ,השקבב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 ,ןוידה הז םויה רדס ט. דנטס:

 13 .תוקד 15 ור, ראש המועצה:ה. פרי יג

 14 םויה רדס לע ונשגה .םויה רדסב תולאשה תא ונשגה אל ,אל ,םויה רדס ט. דנטס:

 15 ליבשב תוקסעתמ תולאשה הזבו קסעתמ לייא הזבו ןוידה אשונ תא

 16 שי ילוא םכל םג ,תולאש שי הטלחה לבקי ןוירוטקרידהש ,הטלחה לבקל

 17 תרטמ קוידב הז .תובוט תובושתה ילואו תובושת םכל שי ילוא ,תולאש

 18 .הפ ןוידה

 19 .ןארבו'ג תא לואשל רשפא כימי:י. ח

 20  ,שקעתמ ןארבו'ג .ןארבו'ג תא יתלאש א. כגן:

 21 .םויה רדס לע םיאשונ ינש םתשגה ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  .אשונהמ קלח הז א. כגן:

 23 ,וישכעמ אל םא יכ ,םויה רדס לע הז ט. דנטס:

 24  ,םיצור םתא םא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 )מדברים ביחד(

 26 .ךלש רובידה תוקד לע תרתיו התא ,לט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 )מדברים ביחד(

 28  .ךלש רובידה ןמז לע תרתיו ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 היה אל יטפשמה ץעויה רעצה הברמלש החנה תדוקנ ךותמ אצוי ינא א. כגן:

 2 לע הארמ קר הז ,הזל שגם ןבומכו בקעמה לע הטלחהה תלבקב ברועמ

 3 היה חוטב אוה הזב ברועמ היה אוה םא יכ .תאזה הצעומב הדובעה ילהנ

 4 םוקמב תורתסנ תומלצמ ןיקתהל רוסא ינורקע ןפואבש םכל רמוא

 5  .ותעידי אלל דבוע םלצלו הדובע

 6 תוינידמ עובקל קיסעמה לעש םכל רמוא היה אוה ברועמ היה אוה םאו 

 7 םוקמב בקעמו החטבא תומלצמב שומישל עגונב תטרופמו תשרופמ

 8 תדוקנ ךותמ אצוי ינא .םידבועל תאזה תוינידמה לע עידוהלו הדובעה

 9  ,החנה

 10 .לגוגב תישע שופיח הזיא קוידב תעדוי ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11  ,תאזה תוינידמהש החנה תדוקנ ךותמ אצוי ינא ,קוידב עדוי ינא א. כגן:

 12  .ד"וע התאו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ,אל תאזה תוינידמה א. כגן:

 14  .לגוגב ןושארה ףדל תכלה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 3,5 ךל שי .ךל רוזעי אל הזו יל העירפמו תרזוח תאו יל העירפמ תא ,רגה א. כגן:

 16 םעפ בוש רמוא ינא .היציזופוא רותב יכישמת ילוא ,והזו יל עירפהל םשני

 17 םכלוכ םתאו ,תומלצמה תנקתה לש תאזה תוינידמהש חינמי נא

 18 ,הזה רבדה לש הלהנהל םיפתוש םתאו םירבח םתא ,דעיבא ,םיבישקמ

 19י נאש וא תיעטומ החנה תדוקנ ךותמ אצוי ינא .םידבועל הרהבוה אל

 20 ,םידבועה דעו ףתוש אל .הבר הדות .רהבוה אל  ?הזה בעניין םג קדוצ

 21  .רוביצל םתעדוה אל ,םישל םתטלחה

 22 דברים ביחד()מ

 23 תויועמשמה המ בל ימיש .רמוא ינאש המ תא רותסלו תונעל הלוכי תא א. כגן:

 24 תא ול םיריבסמ ונייה זא ןאכ היה ל"כנמה וא הזה רבדה לש

 25 .תויועמשמה

 26 רמ ,הצעומ שארכ תא ,הצעומכ ונחנא ינורקע ןפואבש ןה תויועמשמה 

 27 ,ףופכ תוטלחה תלבק ךילהתב ברועמש ימ לכו הצעומ ל"כנמכ ןולא יבוק

 28זאת  .םייוציפ תעיבתלו תוילהנמ תויצקנסל ,תוילילפ תויצקנסל ףושח
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 1 ,הצעומ דבעו םא רקובב רחמש אומרת

 2 .הזה ןוידב התא םג המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 3 הצעומכ ונחנא ,ונתוא ףשוח אוה ,הזה לעניין ףושח הצעומ דבוע םא א. כגן:

 4 תולאשב ךישמא ינא ,האלה .תונלשר תאזש בשוח ינא .םלשל םירומא

 5 .תובושת הפ ןיאש תורמל

 6  ,היצילאוקב תמאב תייה זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ינא .םיעדרפצ לוכאל ךירצ אל ינאו היצילאוקל ץוחמ ינאש רשואמ ינא א. כגן:

 8 לשת רחבנה .הבר הדות תאזכ היצילאוק .המכ דע גשומ ךל ןיא ,רשואמ

 9 .רקוב תחוראל םכתא תלכוא היציזופואה

 10 ,םירבד הברהל ףתוש תייה .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11  ,ץוח םישנא דוע ומלוצ םאה א. כגן:

 12 )מדברים ביחד(

 13  ,םישנא דוע ומלוצ םאה .יל העירפמ תא ,רגה א. כגן:

 14 )מדברים ביחד(

 15 רתוי תעשופו הפתוש תא םייואר אל םירבד השע אוהש תעדוי תא םאו י. חכימי:

 16 ,הלודג

 17 .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 .הצעומה שאר תא יכ י. חכימי:

 19 .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ,דבועהמ ץוח םישנא דוע ומלוצ םאה א. כגן:

 21  .ךנמז תא תמייס התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  .רבד םוש יתמייס אל ינא י. חכימי:

 23 ?םימלוצמ םהש םיעדוי םה םאה ?דבועהמ ץוח םישנא דוע ומלוצ םאה א. כגן:

 24 ירבח םאה ?הצעומ ירבח ומלוצ םאה ?םלוצ אוהש עדוי רוביצה םאה

 25  ,הזה ךותב המש םימלוצמ םהש םיעדוי הצעומ

 26 .םג הצעומ ירבח ומלוצ י. חכימי:

 27 )מדברים ביחד(

 28  .רומג רדסב .יקוא א. כגן:



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                       ( 7/20) 25ין ניהמ מןלא שעצה ישיבת מו

  11.6.2020 םוימ                                                                                                                                        

23 

 1 )מדברים ביחד(

 2 לש םיאצממה לע החוויד הצעומה שאר םאה הז ילש האבה הלאשה א. כגן:

 3 ינא .הבר הדות .הקיתשה תוכז לע תרמוש תא ,רוגי ירפ רגה ?םוליצה

 4 םאה .הקיתשה תוכז לע ירמשת םולש תבש טעמכב היהי םג הזש מקווה

 5 ,הקיתשה תוכזל ע תרמוש תא ?הלאה םיאצממה לע ךל חוויד ל"כנמה

 6 תוימיטיגל תולאשל הנוע אל ולש הצעומה שארש רוביצה האריש .רדהנ

 7  .ותושארבש הצעומה תולהנתה ןפוא לע

 8 ?קוח הזיא י"פע .קוח י"פע השענ הכול יכ היה תונותיעל הצעומה תבוגת 

 9 ?הצעומה תבוגת ירוחאמ תדמוע אלת א

 10 .תיטפשמ תצעוי אל ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ?החילס א. כגן:

 12 .תיטפשמ תצעוי אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .עדוי ינא הז א. כגן:

 14  .וכיש, תמםירקי םירחב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 .םיכישממ ונחנא א. כגן:

 16  .הנעי יטפשמה ץעויהש ,עגר י. חכימי:

 17 ,יפיצפס ןפואב הזה העניין יבגל יתינע ובראן:’ד ג”עו

 18  ?-ש י. חכימי:

 19 .קוח י"פע איה תורשקתההש ובראן:’ד ג”עו

 20 ?קוח י"פע הייתה הלועפה םאה .תורשקתהה אל א. כגן:

 21 ?הלועפ הזיא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 יכ תיקוח הייתה תאזה הלועפה םאה ,הזה דבועה ירחא הרואכל בקעמה א. כגן:

 23 רוביצהש רוביצל תעדוה אל ,ותוא תמלצמ תאש תעדוה אלש עגרב

 24 .ולש תיטרפה תינוכמה לע בקעמ שי םג הארנה לככו םלוצמ

 25 .כול להיותי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  .הרטשמב הז לע ינעת .יקוא א. כגן:

 27 .ינממ רתוי היהש המ לכ תא עדוי טושפ התא גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 28 .תולאש לאוש ינא .םולכ עדוי אל ינא א. כגן:
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 1  ,תולועפ ראתמ התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 יתרמא .הבושת ןהילע לבקל הסנמ ינא הז ללגב .תולאש לאוש ינא א. כגן:

 3  .בל ימיש ,ןמזה לכ הרואכל

 4 ןהילע תלא יודע ינאש תולועפ ראתמ התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 ומשב הנוע תא םא עדוי אל םג ל"כנמהו םולכ תעדוי אל תא .זוחא האמ א. כגן:

 6 ?עדוי אל םג ל"כנמה ?עדוי אל םג ל"כנמה .ל"כנמה לש

 7  .םדקתת לייא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 עדי ל"כנמהש וא ?עדוי אל םג ל"כנמה םא לאוש ינא .דואמ םדקתמ ינא א. כגן:

 9 .רדסב הכול .םכלש םישבכה תקיתש םע וכישמת ,םירבח ?חוויד אלו

 10 .ןכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ץעוי ףקוע אוהש ךלהמ םתישע םצעב םאה ,ונל שי זאת אומרת יתכרעהל א. כגן:

 12 לש םיהדמ דואמ דואמה לוהינה לש םכלש תוגהנתההמ קלח יטפשמ

 13 תא שי ,םיניינעב ויהתש קר ,םירבח םכל רמוא קר ינא ?תאזה השרפה

 14 ףוסב רמגנ הז .ןטק דחא םוליצמ .םוליצמ ליחתה הכול ,300 וק תשרפ

 15 ןאכ םכתא לאוש ינא הז ללגב ,הזה בצמב ויהתש הצור אל ינא .הנינחב

 16 רתוי הברה היהי הז הרטשמב יכ תולאשה לע תונעל םכל עיצמ יתייהו

 17 .עורג

 18  74.53 ... םוליצה היה המ י. קעטבי:

 19  .םילבחמה תא םש וגרהש םוליצ היה .היהש המ קוידב הז ,אל א. כגן:

 20 ,ול ושעש המ י. קעטבי:

 21 חופתה ןטק הזשכ הז תא רוצעל עיצמ ינא ןכל .ושע המ קוידב עדוי ינא כגן: א.

 22  ,םוכיסל .הזה המדא

 23 ?הריש והשימל יתוא הוושמ התא וישכע זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 תושרפל היגולנא השוע ינא ,הארמ קר ינא .םולכ הוושמ אל ינא ,אל א. כגן:

 25 .רגה ,תורחא

 26 .תומלצמ שי הדובע םוקמ לכב ,לייא י. קעטבי:

 27 .םתוא םיעדיימ י. חכימי:

 28  .רוביצה תא םיעדיימ ,אל א. כגן:
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 1 .םתוא םיעדיימ י. חכימי:

 2 ,באוי א. כגן:

 3 .רוביצה תא עדייל בייחמ קוחה .םתוא םיעדיימ י. חכימי:

 4 .םירבדמ םתא תומלצמ הזיא לע תעדוי אל ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 )מדברים ביחד(

 6 .ךלש תונקססקת מה .ךלש תונקסמ תקסה הז ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 תנמזה המ ליבשב .יטרפ רקוח תנמזה ,יטרפ רקוח וליאכ תנמזה ,רגה א. כגן:

 8  ?יטרפ רקוח תנמזה המ ליבשב ?ףסכ ול תמלשמ תא המ ליבשב ?ותוא

 9 )מדברים ביחד(

 10 .וכישמת ,ןכ ר, ראש המועצה:ה. פרי יגו

 11 ?דיגהל תיצר המ ,באוי ןכ ?רקוח תנמזה המל א. כגן:

 12 ?רקוח תנמזה המל י. חכימי:

 13 )מדברים ביחד(

 14 אלש הבישי םתנמזה תמדוקה היצנדקה יהלשבש ?לדבהה המ תעדוי תא י. חכימי:

 15 ינא ,ועמשת :מאתנו לידבהל הזו ,תרמאש המ תא טטצמ ינאו המניין ןמ

 16 המ לע םיעדוי ונחנא לידבהל .יתמתח המ לע תעדוי אל ינא לבא יתמתח

 17 .םיצור ונחנא המו ונמתח

 18 .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 םילאוש ונחנאש המ לע תונעל אלו םלעתהל הסנמ תאש הארנכ הפ םגו י. חכימי:

 20 .תאזה תמאה םע ךל השק .תמאה תא תונעל אלו

 21 .הלילב בוט הנשי ינא .אל שממ ,אל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  .ינעת זא .תאזה תמאה םע ךל השק י. חכימי:

 23 .תמאה םע השק םכל ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 .ינעת זא י. חכימי:

 25 .הרתסהו םירקש םע השק ונל .תמאה אל תאז ,אל א. כגן:

 26 .םידבועה תא תדבכמ דואמש םוקמב ינא .ינוי ,ךל דיגא ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27  ,תננסמ תא הז ללגב .רורב א. כגן:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 .םיקיתוה תאו םיבוטה םידבועה תא קזחל ךישמא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 .רגה ,תמאב ונ א. כגן:

 3  .םיבוט םלוכ י. חכימי:

 4 ,םידבועב לפטל שושחא אל ינא לבא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 .לפטל א. כגן:

 6 .ךירשצ ומכ םידבוע אלש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ?םהב לפטל הצור תא ךיא .םהב לפלט א. כגן:

 8 תרמוא .יל רשפאמ קוחהש םיעצמאה לכב טוקנלמ עתריא אלו ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 ,הז תא

 10  .זוחא האמ .יקוא א. כגן:

 11 .תרמא הפי .קוחה י. חכימי:

 12 ?ךלש ל"כנמב ללוכ א. כגן:

 13  .ילג שירב הז תא תרמוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ?ילפטת תא וב םג ?הרואכל קוח רפמש ךלש ל"כנמב ללוכ .החילס א. כגן:

 15  .הרואכל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 ?ךלש ןומא תרשמב א. כגן:

 17 .הקוחש ךכ לכ רבכ ךלש הרואכלה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ,ילפטת תא םא לאוש ינא א. כגן:

 19 ,דחא םויש תורימא הפ רמוא התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20  .רוגי ירפ רגה ,םיילילפ םישעמ השוע אל ינא ?ןידל דומעא ינא א. כגן:

 21 ,הרואכל רמוא םימעפ הברה ךכ לכ התא המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 22 ,הרואכל רמוא ינא א. כגן:

 23 .קוחש תויהל ךפוה רבכ הזש ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 הברה תוריבע רבועש ךלש ל"כנמב ילפטת םא לאוש ינא ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 25  .רחא דבוע לכ רשאמ הרואכל הרומח רתוי

 26 ,דבוע לכ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ?והשמ דיגהל תיצר ,בואי .הארנו היחנ א. כגן:

 28 ,יתושרל םידמועה םיעצמאה לכב טוקנא דובעי אלש ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 המ לבא ,תינמחולה היציזופואה ינפב דומעל ךל השק הזש ןיבמ ינא ,רגה א. כגן:

 2 ,םוכיסל .תודבועה הז ?תושעל

 3 .ילש דבוע תייה התא םג בגא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 .הצעומה לוהינ לע ןומאש ימ לש תינלשר תוגהנתה ןאכ םיאור ונחנא א. כגן:

 5 לעו ןוכיסה לע הבישח לכ אלל ,ןיקת להנימ יללכ לכל תדגונמ תוגהנתה

 6 .השקבב יל יעירפת לא .הצעומה תא ןכסל הלולעש תכובסתה

 7 לע ינעתש חוטב יתייה ינא ,התוא ריתה ימ ןבומ אל ללכש תוגהנתה 

 8 תא ,ךלש היעב תאז ,תולאש לע תונעל הצור אל תא לבא ,תולאש

 9 תויוכמס םהל שי ,לודג גונעת אל ,הרטשמה תנחתב תונעל יכרטצת

 10 .הנריכי אל המוקמש תוגהנתה ,יל רשאמ רתוי הברה

 11 םישדוח רפסמ אצמנש הצעומה ל"כנמל ןכיהמ תמאב ההות ינא 

 12 קלחב רבודמ םאה .גהנ אוהש יפכ גוהנל הפצוחהו זועה תא ויה ודיקפתב

 13 תוורוא יוקינ לש םירקבל תושדח םיעמוש ונחנא הילעש תוינידמהמ

 14 ונחנאש לוסיח תומישר וא הילע הריהצהש איה הצעומה שאר םצעבש

 15 ימ לש תומישר ,םיקוריו םימודא לש תומישר ?הצעומב שיש םיעדוי

 16 .וילע ךומסל רשפא יאו וילע ךומסל רשפאש

 17 דמועש שיאה ,הצעומה ל"כנמ לש ?הצעומה שאר לש לוהינה ךרד וז םאה 

 18 ,תברועמ הייתה הצעומה שאר המכ דע ?רגה ,ךילע רמוא הז המו .תיזחב

 19 רבכ הז תא ,הזה שיבמה םכסהה לע המתחש תאז איה האור ינאש לככ

 20  .הרטשמה ררבת

 21 הזל רבעמ ,ךכ לע תעדי אל םאו .הפתוש תאש ירה ךכ לע תעדי םא לבא 

 22 ימ לש וישעמל תחוליש תוירחאב הבח תאש ירה תונלשרב רבודמש

 23 ,םישנא 12 ךותמו ב תרחב .ןומא תרשמ אשונכ ,ךל ריכזמ ינא ,רדגומש

 24 .הדובעה תגלפמ שיא

 25 תושדח יל שי ,יבוקו רגה .ונלליפ הזה דליל אל ,םישק םימי םה הלא 

 26 ,טלקומ הזש האור ינא יכ השקבב ול ירסמת זא ונניא יבוק ,םכליבשב

 27 .הקיתשה תוכז לע רמושש שיאה ,רודישה תא האור אוהש כול להיותי

 28 םינופאלפה תא םישל ינממ שקיב אוה וילא יתסנכנשכ דחא םוי בגא 



  04-8666313 מי, ת איגברח                                                       ( 7/20) 25ין ניהמ מןלא שעצה ישיבת מו

  11.6.2020 םוימ                                                                                                                                        

28 

 1 תא םישנש הצור התא המל ?יבוק הרוק המ ותוא יתלאש .ץוחב

 2 םינפואלפה תו אנמש .יל רמא אוה קרב דוהאמ יתדמל ?ץוחב םינופאלפה

 3  .ץוחב

 4 .םינופאלפ ילב םיסנכנ ילצא םג ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 אשונב הקיתשה תוכז לע רומשל קרב דוהאמ םג דמל אוהש הארנכ א. כגן:

 6 אוה ךבתסהל יושע והשמ םאש ,רגה ,רמואש לזרב ללכ שי .תותומעה

 7 .רתויב עורגה ןפואב ךבתסי אוה ךבתסהל ליחתי רבכ אוה םאו ,ךבתסי

 8  .רגה םתכבתסה ,ונינפלש הרקמה הז

 9 ילהונב םתלזלז ,הכול םיעדויו םיניבמ םתאש םתבשח הארנכ םתא 

 10 תא םתדמעה ,שכר תדעו תא םתרבע אל יכ ןיבמי נאש ומכ הצעומה

 11 ןיבמי נאש לככ יטפשמה ץעויה םע םתצעייתה אל ,קוחה לעמ םכמצע

 12  .םכתא וספתיש םתבשא חל גם יתכרעהלו

 13 םוקמ היה אל יתכרעהל הליחתכלמ ?ךפיהה קוידב הרקש תושעל המ 

 14 הרוצב רשקתהל .וילע םירבדמ ונחנאש יפיצפסה דבועה ירחא ףודרל

 15 תפשוחשו הנרושי ימ הפוסשהסתרה ב ךבתסהל ,יטרפ רקוח םע תרתסנ

 16 תא םג ילואו תוילילפ םג ילואו תויחרזא תויצקנסל ישיא ןפואב םכתא

 17   .הלוכ הצעומה

 18 ןומאב עוגפל םיכישממ םתאו םתעגפ ,בוטה ונמשב םתעגפ ,יבוקו רגה 

 19 תוינידמה .תכרעמב רוביצה ןומאב תעגופ תא ,תכרעמב םידבועה לש

 20 ל"כנמשו תוורואה יוקינ לע הרהצהב תוריחבה תפוקתב תלחתהש תאזה

 21  .םילג דועו םילג הכמ המושיי לע ןומא הצעומה

 22 רמאש ומכ רומאכו ותוא םישילחמ םתא ןוגראה תא קום לחזקמב 

 23 שי רמא אוה התאו רוכז ינאש הבישיב וא תובישיה תאחב יניס דעיבא

 24 ?יתמד ע רמואו םכילא הנפו ינא זא .להנל רושיאו נל

 25 הז תא תרמא ךיאו ,תורשפ תושעל ךירצ הקיטילופבש תרהצה התא ,יניס 

 26 זא .םיעדרפצ לוכאל ךירצ ?וליאכ תירויצה ךתפשב תירויצ דואמ הרוצב

 27 ,ךתוא לאוש ינא

 28 ?הז תא יתרמא יתמ א. סיני:
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 1  ?ילש החדהה תבישי לש לוקוטורפה תא קודבל הצור התא .הבישיב א. כגן:

 2 .םירבדה טהלב הז תא יתרמא ינא א. סיני:

 3  .השוב אל הז ,הז תא תרמא לבא ,כול להיותי א. כגן:

 4 )מדברים ביחד(

 5 .לדוג הזיאו לוכאל הצור התא םיעדרפצ המכ ךתוא לאוש קר ינא ,יניס א. כגן:

 6 ?עולבל ןכומ התא םיעדרפצ לש לדוג הזיא .ךתוא לאוש ינאש המ הז

 7 )מדברים ביחד(

 8 ,עגר אובו תישיא הנופ התא ,אל ,אל .עגר ,עגר לבא לייא ,לייא א. סיני:

 9 התא ,באוי .דיגהל ךל שיש המ דיגתו תוקד יתש רומגל קר עגר יל ןת א. כגן:

 10 האווירה תאז .םידבועה תא ריכמ התא ?ןוכנ ,תכרעמב הנש 20 אצמנ

 11 םידבועהש ?הצעומה לבניין סנכנ התאשכ הילע םותחל ןכומ התאש

 12 דחא םתוא םידירומש ,לוסיח תומישרמ םידחפמ םידבועהש ,םידחופמ

 13 ?ינשה ירחא

 14 )מדברים ביחד(

 15 .םידבועה לכ תא הריכמ ינא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 לכ תא הריכמ אל תאש יל ינימאת .םידבועה לכ תא הריכמ אל תא א. כגן:

 17 .םידבועה

 18 )מדברים ביחד(

 19  ,םה םויה לבא םינש הברה ודחפ םה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 תאז ךתוא לאוש ינא ,באוי .הדובע לש הריוא הייתה ,ודחפ אל םה א. כגן:

 21 םימלצמ םא םיעדוי אלש םידבוע ?הילע םותחל ןכומ התאש הריואה

 22 ,תורמל הנופ ינא ךילא םג ,ירוא ?םתוא םיטילקמ וא םתוא

 23  .םאונ אוה ,הנענש הצור אל אוה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ונל אצי ,עברו העש הנורוקה לע ונל תמאנ ,תמאונ תא .אבצ שיא התא א. כגן:

 25 ,םיינזואהמ

 26  .תוקד 8 דוע ךל שי ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ,וליאכ רמוא ינא תמאב ,םיכרע םע אבצ שיא התא ,ירוא .הבר הדות א. כגן:

 28 ,יל הנעת ?ימוג תמתוח תויהל ךישמהל הזה רבדל די תתל ןכומ םג התא
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 1  .עומשל חמשאי נא

 2 )מדברים ביחד(

 3 םירבח .הצעומה התמונה של וז ,ונלש הנומהת הז ,ברים וחברותח א. כגן:

 4 יבוק .תיארנ הצעומה הככ ,ונילע םילכתסמ ,ונלש הנומתה וז ,תורבחו

 5 אלש ,ומויב םוי ידמ תונחוכב גהנתהו תאזה הצעומל הסג לגרב סנכנ

 6 .קר אל לבא ,הטוב אמגוד אוה הזה בקעמה ורעצל .תונוירבב רמול

 7 הברה ותוא בוזעי אוהש חינמ ינאו בושיל הנש ינפל עיגה הכול ךסב אוה 

 8 ל"כנמה לש תונלשרה חכונ הלאה תוביסנב .ןאכ ראשנ ונחנא ,ונינפל

 9 .וניינעב תילילפה הריקחה םויסל דע ותוא תועשהלמ סונמ ןיאש יל המדנ

 10 םא םירכשנ אצנ ונלוכו הריחקל ונמזל קוחה תויושר לע ץחלי ,אברדא

 11 תדימ תא ןחוב יתייה רבכמ הז ומרגנש םיקזנה בקע ירעצל .הקוני

 12  .הבר הדות .עובק ןפואב דיקפתל ותמאתה

 13 :ףדהמ התוא האירקמ ינא ,םכלש הטלחהה תעצה .הדות .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 תידיימ הייהשה הצעומה ל"כנמ תא תועשהל הטילחמ הצעומה תאילמ"

 15 יוצימל דע הזו ,םעפ דוע הרואכל ,ןיד תורפהב ל"נה לש ותוברועמ לשב

 16 ."לארשי תרטשמ ידיב הריקחה

 17 ,םיעבות ,םירקוח ,םכילע לכמ רתוי הדיעמ תאזה העצההש תבשוח ינא 

 18 .םיניילתו םיטפוש

 19 .רומג רדסב א. כגן:

 20 .העבצה הילע םייקא ינא ור, ראש המועצה:גה. פרי י

 21 .יפיסות לא א. כגן:

 22 )מדברים ביחד(

 23  ,בוט יבישקת .בותכש המ לכל םידגונמש םירבד תרמאו תצמשה תא י. חכימי:

 24 .ןמזה ךל רמגנ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25  .ןמז םוש רמגנ אל ,בוט יבישקת י. חכימי:

 26  .תוקד 6 ךל שי ,קדוצ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 אלו םירקוח אל הז ולש הייעשהה תא ונשרדו ונשקיב ונחנאש עגרב י. חכימי:

 28 תא תועשהל ךירצ היה אוה תיתרטשמ הריקח שיש ןוויכמ ,םיטפוש
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 1 ,תויעוצקמ תולוכי םע תיעוצקמ תורגב הפ ןיאש ןוויכמ לבא .דבל ומצע

 2  .הטלחה תעצהל הז תא שיגהל םיכירצ ונחנא ןכל

 3 תעצה .םיארנ ונחנא הככ הז ללגב ,לזלזל יכישמת ,הטלחהה תעצהו 

 4 .הריקחה רמג דע ותוא תוהשהל איה הטלחהה

 5 .יקוא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 וא ,9 לכ הזש חינמ ינאו ונתיא אלש עיבצהל ךלוהש ימ לכל ריכזמ ינא א. כגן:

 7  ?םתא המכ

 8 )מדברים ביחד(

 9 שאר וא/ו ל"כנמה םא בוט בוט ורכזת םוי לש ופובסש םכל רמוא קר ינא א. כגן:

 10 וא/ו םילילפב ומשאוי ,הרקי אל הזש לחאמ דואמ ינאו ,הצעומה

 11 .הזה רבדה לע םלשל םירומא ונחנא תיחרזא העיבתב וא/ו תונלשרב

 12 )מדברים ביחד(

 13 ,הפ םתא יכ הלימ דיגהל הצור ינא א. סיני:

 14 )מדברים ביחד(

 15 ינא .הפ עניין ונל ףיסומ הז זא הפי בותכל עיוד התא ,יחא ,ןושאר רבד א. סיני:

 16 ינאו הצעומל בוט אל הזה ןוידהש רורב ,ןושאר רבד .םירבד המכ דיגא

 17 רורב ונלוכ םיכירצ ונחנא .הזה בעניין הלהנהב םג יתעד תא יתרמא

 18  .קזחתהל ,רפתשהל ,דומלל

 19 תא תושלעך ירצ ,להנל בושי שי רתמא התאש ומכ ,םירבד הברה ונל שי 

 20 חמשי נאו םידבועה תא קבחל םג ךירצ .הנוכנ הרוצבו תויטנגלאב הז

 21 ,םיקיתוה יםדבועהמ קלח קבחל םלעו תסיפתמ קלח הזו הרמא רגהש

 22 ר.דס םתיא תועשלך ירצשה לאכ שיו םיאבשם ישחד ומכ

 23 הז .ל"כנמ לש ופוגל אוה ,עניין לש ופוגל אל אוה יתניחבמ הפ ןוידה 

 24 ,אציש המ םצעב

 25 .אל א. כגן:

 26  .ודובכ לע רמוש ינא ,תרבודמה הנוסרפה תא ללוכ ריכמ ינא .רדסב א. סיני:

 27 ,ודובכ לע יתרמש ינא םג א. כגן:

 28 שי .םייפוסוליפ םינויד הזיא הפ וישכע וילע להנל ךלוה אל ינא .רדסב א. סיני:
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 1 יפלכ תוינידמ תמרב .רדסב היהי והכול טילחתש המ טילחתש ,הרטשמ

 2 עמש םג אוה ,ל"כנמה לע תרוקיב שי יל םג ,הז תא םג רמוא ינאו ,ל"כנמ

 3 .םלשומ אל אוה ,הנממ קלח

 4 .קוחר אוה א. כגן:

 5 םע הכול ךסב אוה ,בוט תוחפ ,בוט רתוי כול להיותי .רדסב ,לא יודע א. סיני:

 6 הדוקפת תא רוביצה טופשי ל"כנמה תרשמ ביבס ףוסב .תויבויח תונווכ

 7 איהש תאזכ הרשמ םע רופיס הז .הצעומה שאר לשו הצעומה תלהנה לש

 8 .ןומא תרשמ

 9 ,ותוא יתינימ אל ינא .ותוא תועשהל הכודמה לע הפ תמש התא וישכע 

 10 ינא .ותוא הרחבש תיעוצקמ הדעו י"ע הנומש יונימ הז ,אל םג תוחפל

 11 אוה ןוצרה םא ,ותוא קזחל ךירצ הצעומה לש דוקפתה ןעמלש בשוח

 12 ריבעהל םג רשפא ,ותוא קזחל ןוצרה זא .הצעומה לש דוקפתה תא קזחל

 13 ךל רתומ ,רדסל ותוא אורקל תומיוסמ םימעפב תוסנל רשפא ,תרוקיב

 14 ינא המ ?ותוא רטפל לע וישכע עיבצהל אובל .הזה אשונה תא הפ תולעהל

 15  ,הפ

 16 )מדברים ביחד(

 17 דיגהל .רגתאל ךל רתומ .רדסב הז ,הזה םוקמל הז תא תחקל הצור התא א. סיני:

 18 אל ?המ עדוי אלל םיפתוש היהנ ונחנאש דיגהל דוע וישכעו ונחנאש ךל

 19 .היצרופורפב הז תא םישנ אוב ,םיזגנ

 20 )מדברים ביחד(

 21 הבישיל רשק ילב םינעוט ונחנא הזש לשוכ לוהינ ןיב ודירפת ,ה'רבח ט. דנטס:

 22 הפ שי ,הרואכל תויקוח אל תומלצמ הפ שי ,םידבועב תורמעתה .תאזה

 23 היבשיב רבכש םידבוע תויוכז דעבש ךומכ ימ ,דעיבא .םירומח םירבד

 24  ,תרמא תמדוקה

 25 .םילימ המכ דיגהל הצור ינא העבצה ינפל ,םירבח י יגור, ראש המועצה:ה. פר

 26 )מדברים ביחד(

 27 ?ימ .ריחמ הז לע םלשל ךירצ והשימ .ולש בכרב בקעמ הז ,תיבב אל הז ט. דנטס:

 28 )מדברים ביחד(
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 1  .ןוידה רמגנו הטלחת העצה .יד םירבח ,טוב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 )מדברים ביחד(

 3  .ןמזה, נגמר ןוידה רמגנ ,םירבח אש המועצה:ה. פרי יגור, ר

 4 )מדברים ביחד(

 5 .הטלחה תעצה .ןמזה רמגנ ,ינוי ,םירבח ,םכלש הטלחה תעצה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .ןוידה תא תרגוס ינא

 7 )מדברים ביחד(

 8  .ןוידה תא תרגוס ינא ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 )מדברים ביחד(

 10 ,הצעומה תאילמ צה:ה. פרי יגור, ראש המוע

 11  .תוקד 6 דוע וש לני י. חכימי:

 12 ,הטלחהה תעצה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .תוקד 6 דוע ונל שי י. חכימי:

 14  .אל שממ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 )מדברים ביחד(

 16 ,םירקי םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  ,םדא ןבה לש תולהנתה ,םדא ןבה לש תוינידמ הזש אוה העניין י. חכימי:

 18 ,ינוי .רדסב ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 היעב שי ולש תולועפה ךרוא לכלש האור התאו .םייסל יל ינת ,עגר קר י. חכימי:

 20 ,יוגש ולש ףדה קר ימואתפ ,יאלקח רפס תיב לש זרכמב היארל .םתיא

 21  .םיפד ינש שי ול קר ימואתפ

 22 התא הז תא ךל יתרמא .םיזרכמ בוועדת לועפל לוכי התא םש לבא ,ינוי א. סיני:

 23 ,הצור

 24 ,םדא ןב לש תולהנתה הז י. חכימי:

 25 אוה .םויב םימעפ רשע תויועט השוע ינא ,לופיל לוכי ךב םג ,ינוי לבא א. סיני:

 26 ,םיזרכמ תדעו תחת

 27 היציזופואה ירבח ,םירקי םירבח .הטלחה תעצה ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28  .הטלחה תעצה םתשגה ,הרקיה
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 1  .היציזופוא ירבח אל ,הצעומ ירבח ונחנא ס:ט. דנט

 2 תויה לבא התוא ךושמל םילוכי םתא ,הטלחה תעצה םתשגה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 ,התוא ךושמל םיצור אל חטב םתאש

 4  .ונתיא די םירהל ךל םיעיצמ ונחנא ?התוא ךושמנש המל ט. דנטס:

 5  ,םירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .בושיל בוטו ךל בוט היהי הז ט. דנטס:

 7  ,והשזיא רצייל םיסנמ םתא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 )מדברים ביחד(

 9 ,ביטרנ רצייל םיסנמ םתא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 ?הטלחהה תעצהל דמציהל הנכומ תא א. כגן:

 11 )מדברים ביחד(

 12 ,םישיפכמ םתא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ,הטלחה תעצה שי א. כגן:

 14 .תוקד 50 ךתוא יתעמש ינא אש המועצה:ה. פרי יגור, ר

 15 ,תוקד 50 אל א. כגן:

 16 .יל עירפת אל התא המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 17  .הילא יסחייתת ,הטלחה תעצה שי א. כגן:

 18 .יל עירפת אל התא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 .ךל עירפמ אל ינא א. כגן:

 20  .טקש זא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 ,ונל תערפה תא א. כגן:

 22 ,הטלחה תעצה ,םיטפשמ ינש תרבדמ ינא וישכע ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 ,םיטפשמ ינש רוגסל ,םיטפשמ ינש א. כגן:

 24 ,שיפכמש ביטרנ רצייל םיסנמ םתא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25  .דחא ףא שיפכמ אל א. כגן:

 26 .הצעומ ירבח ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27  .הצעומ ירבח אל י. חכימי:

 28 ביחד( )מדברים
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 1  .ודי תא םירי הטלחהה תעצה דעב ימ ,םירבח .בוט ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2  .השקבב יאירקת הטלחהה תעצה המ א. כגן:

 3 הטלחהה תעצה דעב ימ .ודי תא םירי הטלחהה תעצה דעב ימ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4  .םימעפ שולש התוא יתארקה .ודי תא םירי

 5 )מדברים ביחד(

 6 .ודאת י םירי הטלחהה תעצה דעב ימ ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 7 ,הטלחהה תעצה דענחנו בא א. כגן:

 8  .הלוענ הבישיה .הדות ?דגנ ימ  ?דגנ ימ .הלועמ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 .בוט ברע א. מעודה:

 10 

 11 הבישיה ףוס

 12 

 13 


