
 

 

 

 1 10.09.2020תאריך                            

 2 פ"שת לולאב א"כ                                                              

 3 

 4 פרדס חנה כרכור מועצה המקומיתה

 5 

 6 

   7 

 8 

 9 מוזמנים:

 10 חברים:

 11 מועצהראש  -   הגר פרי יגור

 12 מועצה סגן ומ"מ ראש  -   יואב קעטבי

 13 הצעומ שאר ןגס -   הדועמ םירפא

 14 מועצהחבר  -    אורי פרץ

 15 הצעומ רבח -    יניס דעיבא

 16 הצעומ רבח -   ןטסק לאנתנ

 17 הצעומ רבח -   יקסרצנג םוחנ

 18 הצעומ רבח -    סומכ דוד

 19  הצעומ רבח -   רוצנמ הימחנ

 20 מועצה רבח -    אייל כגן

 21 הצעומ רבח -    סטנד לט

 22 הצעומ תרבח -   רמע ןהכ רומ

 23 הצעומ רבח -    ימיכח ינוי

 24 הצעומ רבח -   אבכוכ רב דדלא

 25 ל"כנמ -    ןולא יבוק

 26 תירבזג -    ןדרי ילרוא

 27 סדנהמ -   טרופפר הירא

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

  (02/21) 03 'סמ ןיימנה ןמ עצהמו תיבישל ווקרוטפ 

פ"שת לולאב א"כ ,0202.90.01 ,'הם יומ  



  04-8666313  מי,איגת ברח                                                              ( 12/20) 30 ןיניהמ ןמעצה מות שיבי

  10.09.2020 םוימ                                                                                                                                      

2 

 1 חוקיפה להנמ -   הדוהי ןב םעונ

 2 ע"פש תלהנמ -    ןואל הריש

 3 

 4 על סדר היום:

 5  הביס אלל ןבל םודאו ןבל לוחכ םיעובצה םישיבכו תוכרדמ אשונב רדסל העצה .1

 6 .7.9.20 םוימ סטנד לט י"ע השגוהש 

 7 ינוי י"ע השגוהש רכיכה תינוינקב תוריכשב יםדרשמ אשונב רדסל העצה .2

 8 .8.9.20 םוימ ימיכח 

 9 ףוקש יוסיכב התסוכש הלוגרפל הנונרא םולשתמ רוטפ אשונב רדסל העצה .3

 10 .8.9.20-ה םוימ ימיכח ינוי י"ע השגוהש יטסלפ רמוחמ 

 11  -פ"שתה (המייק תב הינב) הינבהו ןונכתה תונקת ץומיא אשונב רדסל העצה .4

 12 .8.9.20 םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש ידיימ ןפואב  2020 

 13 םוהיז םיעגפמ תעינמ) רוכרכ הנח סדרפל רזע קוח תעצה רושיאו ןויד ךשמה .5

 14  .2020-פ"שתה (ריוא 

 15 תכרעמ תמקה ךרוצל ליתנכרמ קנבמ ₪ ןוילימ 4,88 ךס לע יארשא רתיה תלבק .6

 16  .תושרב רוביצ יבנמ תוגג לעמ םייראלוס תוגג 

 17 .דאמ המילק תרבח לש םילקאה תנמא לע המיתח רושיא .7

 18 םיצע תוינידמ אשונב תויבחרמ תויחנה ךמסמ םודיק לע הצעומה תטלחה .8

 19  .הינבו ןונכתל בוועדה 

 20 7-8 םיפיעסל) 26.8.20 םוימ 202003 'סמ תואצקה תדעו תצלמה רושיא .9

 21 :(ב"צמה לוקוטורפב 

 22  תחתמ םידומע תמוקב חטש תפסות תאצקה – דמולהו דבועה רעונה  * 

 23 .םינש 5 לש הפוקתל החוורה  ףגאל  

 24 .םינש 5 לש הפוקתל ל"בש 'חרב 19 טלקמ תאצקה – הלצה דוחיא * 

 25 םוקמב םידחוימ םיכרצ ילעב קית קיזחמל ןטסק לאנתנ הצעומה רבח יונימ .10

 26  .הרובחת תדעו ר"ויו יתמא יבא רבעשל הצעומה רבח 

 27 תויונחה ילעב לש הנשמ ירכוח לא הריכח תויוכז תרבעהל הצעומה תמכסה .11

 28 להנימ קית י"פע ,םינבה ךרד בוחר ,'ב שרגמ ,122 הקלח 10102 שוגב 
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 1  .י"מר לומ 'א 32570649 

 2 הכרדמ תלילסו שיבכה תבחרה לע הטלחהו ירוביצ בוחרכ ובנ בוחר לע הזרכא .12

 3 .(2054 ר"בת) א/1402/ש ע"בת  יפל 

 4 יתכלממ ס"יבב םירוה ןובשחבו תושרה ןובשחב המיתח תוכז יוניש רושיא .13

 5 :רוכרכ 

 6 ,תאצויה רפסה תיב תלהנמ ,סוארק האל 'בגה .א 

 7 .תסנכנה רפסה תיב תלהנמ ,הזיזח סיריא 'בגה .ב 

 8 :ןורושי ס"יבב םירוה ןובשחבו תושרה ןובשחב המיתח תוכז יוניש רושיא .14

 9 ,תאצויה רפסה תיב תלהנמ ,ירדוס הנליא 'בגה .א 

 10 .סנכנה רפסה תיב להנמ ,הנאזו המלש רמ .ב 

 11 .םידליה ינגל תונובשח תחיתפל המיתח תויוכז רושיא .15

 12  .2020 רבמטפס – םיר"בת .16

 13 

 14 ט ו ק ו לו  פ ר

 15 

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

 17  .30 'סמ הבישי ,10.9-ה םויה ,המניין ןמ הצעומה

 18 

 19  הביס אלל ןבל םודאו ןבל לוחכ םיעובצה םישיבכו תוכרדמ אשונב רדסל העצה .1

 20 02.9.7 םוימ סטנד לט י"ע השגוהש

 21 לט .םישיבכו תוכרדמ אשונב רדסל העצה 1 'סמ אשונ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  .השקבב

 23 שאר יתריבג החילס ?תותליאשה םע הרוק המ .השניי קר ,עגר ט. דנטס:

 24 ?םויה רדסל ונשגהש תותליאשה םע המ .הצעומה

 25  .האבה הבישיב ויהי םה .םויה רדס לע אל תותליאש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  .רבד םושמ תדחפמ אל תאש ונבשח ונחנא י. חכימי:

 27 .ןוכנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .תדחפמ תאש רבתסמ י. חכימי:
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 1 .אל שממ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 ,תותליאשל הנוע אל תא המל זא א. כגן:

 3 .שודג דואמ םוי רדס םויה ונל שי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 המישר תושעל הלוכי תא שודג דואמ םוי רדס שיש םיעדוי ונחנא א. כגן:

 5 תדעול תוסחייתמש תורורב דואמ דואמ תותליאש .הצור תא םא

 6 אלא ,םידבועה אשונ לכ תא קודבלו םוקל הרומא יתהשהי הלהנה

 7 הז תא איבהל הלוכי תא בושח קפיסמ אל הזש תבשוחת א ןכ םא

 8 וכישמי זא דע ?רבמבונב ?האבה הבישיה היהת יתמ  .םיישדוח דוע

 9 .תמאב שואל ינא ?םידבועב רמעתהל

 10  .השקבב לט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11  הנוע אל תא המל ,אל א. כגן:

 12 .םויה רדס לע אל הז  רי יגור, ראש המועצה:פ ה.

 13 לע הז ,הבושח איהש התליאש הז ?םויה רדס לע אל הז םא המ זא א. כגן:

 14  .המקוה אל הדעוה .הדעו םימיקמש ונרגס ונחנא .םידבועה

 15 .השקבב לט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16  ?הז םע הרוק המ א. כגן:

 17  .ךתוא תעמוש אל ללכב איהן, גכ י. חכימי:

 18  ?םידבועהמ םכל תפכא אל א. כגן:

 19  .הפצוח טושפ וז ,םויה רדסמ דירוהל המל ?וזכ הפוקתב :סטנד .ט

 20 ,םישיבכו תוכרדמ אשונב רדסל העצה .אירקא ינא ,בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21  .אירקמ לט .אירקמ לטה ז י. חכימי:

 22 .הז תא אירקא ינאש עיצמ ינא ט. דנטס:

 23 .הבבקש  ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 24  ,הנורחאה הפוקתב ירה .תופיקשה לעו םידחפה לע הארמ קר הז י. חכימי:

 25 ,תוצעומה וצ תא ודמלת  עצה:ר, ראש המוה. פרי יגו

 26 ,הנורחאה הפוקתב י. חכימי:

 27  .תוצעומה וצ תא םיריכמ ונחנא א. כגן:

 28 החונ אל תאזה התליאשה .התליאש לכל תבגה הנורחאה הפוקתב י. חכימי:
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 1 .תדחפמ תא זא ךל

 2  .יל החונ דואמ איה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3  ?ךל החונ הז המ א. כגן:

 4 לכ ירה .תקמחתמ תאש הדבוע .תקמחתמ תאש הדבועה זא :י. חכימי

 5  .עגר ותואב תבגה תותליאשה

 6  ,רדס תושעל השקב יתשגה היצנדקה תליחתב דוע .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 (דחיב םירבדמ)

 8 ךל קיפסמ אל ?הז לש דיקפתה תא תחקל וליאכ הצור תא ,המ ן:א. כג

 9 ?היציזופוא רבח לש דיקפת הצור םג תא ,הצעומ שאר לש דיקפת

 10 .התיא דחיב ארקת .אורקל עדוי אוה

 11 ?ילש תא תארוק תא ט. דנטס:

 12 .ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 ?רדסב .טאוד השענ יאוב ט. דנטס:

 14  .לט ךישמת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 דחיב .לייא לש תותליאשה תא ארקא ינא ,הז תא יארקת תא זא ט. דנטס:

 16  ?הליכו את .לבא

 17  .קוידב א. כגן:

 18 םיעובצה םישיבכו תוכרדמ אשונב רדסל העצה .םלוכל בוט ברע ט. דנטס:

 19 יתשגה היצנדקה תליחתב דוע זא .הביס אלל ןבל םודאו ןבל לוחכ

 20 םתכיפהו ןבל לוחכב הינח לש אשונ לכב רדס תושעל השקב

 21  .דבלב תונושאר םייתעשל םניחבו םירדסומל

 22 ימלר, חסמ תושעל אבש ימל תונושאר םייעתש לבא ףסכ תובגל ,ןכ 

 23 הנהיי אוה זא תומוקמה ראשלו הבשומה זכרמל רוזעל אבש

 24ה מכל םיבכרה תא איבהל םיצורש ראשה לכו תימניח הבטהמ

 25  .םיראח תומקומב תנוחל וא הז על םלשל וכרטצי תעוש המכוה מכו

 26 הנח סדרפ ידאווב ,בל םתמשש ומכ ידאווב םימ הברה ורבע זאמ 

 27 ןהב לקתנ ינאש תוחיכשה תועפותה תחא .וניגב ראשנ רדס רסוחהו

 28 הז הבשומה זכרמב יםקסעה ילעב ראש םגש חינמ ינאו םוי םוי
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 1 הינחה שופיח ןמז דבלמו קסעל ונילא םיעיגמש םיקפסו תוחוקל

 2 שופיחב תוקד 20 ,15 ,10 דוע םיזבזבמ םה ,תוינח ןיא יכ ךוראה

 3  .הנח סדרפ הבשומה תא וגנפב

 4 םיצור ,םישפחמ ,השנייה הנכותה תא םיחתופ ,וגנפ םיחתופ ,ןכ 

 5 אל םה זאו .ןוכנ ,חוד םיצור אל םג ,םירדוסמו םירשי תויהל

 6 ילוא ,קסויקטח בב .קסויקל ךלא ינא זא ,ונ ,בוט .וגנפב םיאצומ

 7 ףוסבו ונילא םיעיגמ .בוביס יםשוע .רחא קסויקב ילוא ,זוזגב

 8 יפכ םיעמשוממו םיבוט תויהל םהמ שרדנש רקיה ןמזה לע םיסעוכ

 9  .יקוא .םיבשותמ םיפצמ ונחנאש

 10 זכרממ הז תא ריכמ ינא ,םוקמ לכב אצמנ הז .ןבל לחוכ הזו 

 11 ינימ לכב ,בשומב הז תא שי ,םידסיימב הז תא שי לבא ,הבשומה

 12 המ ועבצו הצעומל ונמזב היה ןבל לוחכה רפס תיבב .תומוקמ

 13 .רשפאש

 14 םע השענו םוי אוביש םיימיטפוא תויהל ןתינ םשש ןבל לוחכ דבלמו 

 15 םודאב םינמוסמה םישיבכו תוכרדמ הבשומה יבחרב שי ,והשמ הז

 16  .םש תונחל םיבשותל רתומ הצעומה לש ןיע תמלעהבש ןבל

 17 בייח ינא תיעוצקמ אל הניחב ,תומוקמהמ קלחב ילש הניחבמ 

 18 רשפאל לוקשל יאדכ טלחהב תומוקמהמ קלחבש הארנ ,תודוהל

 19 אל םירקבמהו םיבשותהש בושחה .תוחפ רחא קלחבו תונחל

 20 לארשי תנידמ לכב ומכש תואדווב ועדי אלא ןיע תמלעה לע וססבתי

 21 רופא .הינח רדסה הווש ןבל לוחכ ,תונחל רוסא הווש ןבל םודא

 22  .תונחל רתומ

 23 םג .דוע שיש חינמ ינא ,יתיארש תובוחר שולש לש תונומת יתפריצ 

 24 םינוח םיבשותה בוש ,הריפצב םגו בחרמל ךרדב םג ,תילוכשאב

 25 .םש תונחל רתומ םתיא יתרביד ינאש םיבשותה תנעטל .ןבל םודאב

 26 .ןבל םודאב םעפ בוש שיגדמ ינא

 27 העונת תדעו ריבעת וז הבישימ םימי 30 ךותב .1 :הטלחה תועצה 

 28 הדעו ,היצילאוק אל ,היציזופוא אל ,תיעוצקמ הדעו ,רדוסמ חוד
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 1 לע הצעומה ירבח ראשלו מ"חה ילא רדוסמ חוד ,תיעוצקמ

 2 םהב תונחל דיתעב רתוי וא רתומו ןבל םודאב םיעובצה תובוחרה

 3 ועבציי ל"נה העצהה רושיאמ םוי 60-ו םיפסונ םימי 30 ךותבו

 4 .תובוחר המכ לש העיבצל ריבס ןמז הז .םינוכנה םיעבצב תוכרדמה

 5 ולבקתה םרט םאו ל"נה העצהה רושיא דעוממ םימי 60 ךותב .2 

 6 ועבציי ,ונמזב םתוא ונשגהש ,ןבל לוחכה ןונגנמ תלעפהל םירושיאה

 7 לחת הדובעה .םינוכנה םיעבצל םימאותה םיעבצב תוכרדמה

 8 בשומה ,םידסיימה ,הבשומה זכרמ ירק ,םירקבמה ימוה תומוקמב

 9 .בושיב םוקמ לכל ךישמתו

 10 ונתניי אל םיעבצה תרדהס דע וז הפוקת ךשמבש ןייצל רתוימ 

 11 ונתניי ידיימ רדסהל ןוצר שי םאו םייתייעבה תומוקמב ללכ תוחוד

 12 ךכ .םייפסכ תוחוד ונתניי ןכמ רחאל קרו הרהזא תוחוד תניחבב

 13 היה אלש םוקמב הרקיש ללכב הפצמ יתייה הנטק הבשומ שארכ

 14 הרבסה ,דומילם ע ליחתהל היה בטומ םינש 15 ,10 ,5 הפיכא

 15 אלש ףסכב הצעומה תפוק תא רישעהל אלו דבלב הארתה תוחודו

 16  .עיגמ

 17 ילואש תומוקמ שי תמאב .יתמשר אלש טפשמ דועב הפ עגא ינא 

 18 םוקמ זופתב בוחרב ילצא ,רדס תושעל יוצרו רדס תושעל בטומ

 19 עובשה ואב .םש םינחמ םיבשות םש שיש זאמ הנש 25 תמאבש

 20 .לקש 470 לש ,לקש 500 לש ,הארתה לקש 100 לש אל תוחוד ונתנו

 21 הבשומ ,הנח סדרפ ומכ םוקמב חטב ,הירורעש תאזש בשוח ינא

 22 תא דבכל םיכירצ ונחנא ,ונתוא ודבכי םיבשותהש םיצור ונחנאש

 23  .םיבשותה

 24 ןכ ךירצ לבא ,הינחה תא עונמלו םחליהל ךירצ אלש רמוא אל ינא 

 25 לא יודע ,תוחוד וא הארתה תוחוד םישל עיגהל םיחקפהמ שקבל

 26-ב שארמ ליחתהל אל חטבו םיינויגה תוחוד ,לקש 100 ,70 ,50 ,המ

 27 .הלאה םימוכסה הפיאמ לא יודע ינא .חוד לקש 450

 28 (םייניב תואירק)
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 1 יואר הזש בשוח ינא ,ןגוה הזש בשוח ינא ,ילש העצהל רשק ילב הזו ט. דנטס:

 2 בכרה לע ומישי םא םולכ הרקי אל םיחקפל הזה רסמה תא ריבעהל

 3 םכל סיפדא ינא הספדה וצרת םא .הארתה בתכמ וא הארתה חוד

 4 ירחא ךשמהבו רבסה םניחב סיפדא ינא זא ףסכ םכל ןיא .םניחב

 5 תתל רשפא םיישדוח ירחא ,שדוח ירחא ,םייעובש ירחא ,עובש

 6  .והז .םימשהמ אב אל ,אלש רמוא אל ינא .תוחוד

 7 .השקבב יבוק .הדות  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 8 ,לוכי ינא ובראן:’ד ג”עו

 9  .ןארבו'ג חטב ,ןכ  גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 10 סחייתהל הצור ינא חוקיפה תקלחמ לש הדובעה תא יתורכיהמ ובראן:’ד ג”עו

 11 ךירצ ןמוסמ םוקמש ןורקיעה תמרב ןוכנ .הטלחהל תועצה יתשל

 12 תומוקמ שי ,הפיכא תוינידמ שי וישכע .ולש ןומיסה יפל לועפל

 13 תומוקמה יבגל ןינקו הדוהי םע יתרריבו םודא םינמוסמש

 14 תובוחרה תא קודבל רשפא ,ולש םירבדה יפל ,םודא םינמוסמה

 15 רוישא רבע ןבל םודאה לכ .ותיא הז תא קודבא ינא ,ךלש תיפיצפס

 16 לוכי התא יפיצפס בוחר הצרת םא .ןבל םודאה לכ .רורמתה תושר

 17 רוביצה לכלם ג חותפ עדימ הז ,דימת הז תא קודבלו לוועדה תונפל

 18 .םירשואמ םירורמת תוארל

 19 התוא ףוכאל אל תוינידמ שי ןבל םודא םוקמש כול להיותי וישכע 

 20 אל םינשש והשמ ללכ ךרדב ונחנא ןורקיעה תמרב .הפוקת ךשמב

 21 ינפל תוארתה םיקלחמ ,אותרתה או םיעירתמ ונחנא םיפכוא

 22  .בצמה הז .ףוכאל םיליחמתש

 23 יתמ ,תועשה לכ הפיכא שי םיישאר םיריצב ןבל םודא יבגל וישכע 

 24 םירפא תובקעב ונצמיא רבכ םינש המכ ינפלמ .הזו הערפה שיש

 25 םירוגמ תונוכש שיש הז לע ריעהו אבש ,הפ קיתוה ונרבח הדומע

 26 .ףוכאל ךריצ אל ,ןבל םודא םינוח ,דחא ףאל םיעירפמ אל הלילבש

 27 אלא ,תוינידמכ ןבל םודא תונוכשה ךותב ףוכאל אל היחנה שי זא

 28 .'וכו יניצר עגפמ לש הנולת שי םא
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 1   .תאזה תוינידמל דגנתמ ינא זא טס:ט. דנ

 2   ,עבקנ אל םג הז ,הפיכא תוינידמה תאז זא .בצמה הז ובראן:’ד ג”עו

 3 הלילב רתומל םימאתומש םיטלש שי םויב רוסאו הלילב רתומ םא ס:ט. דנט

 4 .הזה ןגלבה תא תושעל רשפא יא .םויב רוסאו

 5 ,לט ובראן:’ד ג”עו

 6 םישקבמ ונחנאש םירבדה ראשב םגו לבזב םג ונב עגופ הזה ןגלבה ט. דנטס:

 7  .םיבשותהמ

 8  .הפיכא תוינידמ ארקנש המ שי ובראן:’ד ג”עו

 9 .ןכ ט. דנטס:

 10 הינב תוריבעב םג ,הינחב קר אל ,םיקוחה לכב הז הפיכא תוינידמ ראן:בו’ד ג”עו

 11 הלאכ םימעטמ ,תומיוסמ תוריבע ףוכאל אל הפיכא תוינידמ שי

 12  .הפיכאב תויופידע ירדס שי .ףכאנ הכול אל םירחאו

 13 .םירחא תומוקמב םייק אל הזו לארשי ץראב בבותסמ ינא ט. דנטס:

 14 .הפיכאה ימוחת לכב תמייק הפיכא תוינידמ ךל רמוא ינא זא ובראן:’ד ג”עו

 15  .טוליש שי ט. דנטס:

 16 קוח דחא ,הפיכאה לש אשונ יבגל םידבוע עגרכש םיריצ ינש הפ שי ק. אלון:

 17 שממ אצמנ אוהו ףוסה תארקל שממ אוהש םדקמ ןארבו'גש רזע

 18  .ולש רושיא יבגל הנורחאה תרושיב

 19  .יתנבה אל ?המ לש רזע קוח ט. דנטס:

 20  .ןאכ ונרשיאשיה נח רזע קוח ובראן:’ד ג”עו

 21 ינש שי .הרובחתה דרשמ י"ע רבכ רשוא אוה ,הינחל רזע קוח ק. אלון:

 22 הז .םינפה דרשמל עיגמ הזו הרובחתה דרשמ :םירשאמש םימרוג

 23  ,תויהל רומא הז ,הרובחתה דרשמ תא רבע

 24  ?אל ,ןמזמ רבכ הז תא ונרשיאש יתבשח ד. כמוס:

 25  .ועצהמב הז תא ונרשיא ובראן:’ד ג”עו

 26  .םייטנוולרה םידרשמל רבוע הז ק. אלון:

 27 .םינפה דרשמל רבוע הז ,חסונה תא רשיא הרובחתה דרשמ ובראן:’ד ג”עו

 28 עגרכ םישועש המ אבה בלשב ,תא עצבל ידכ ליבקמב ינש רבד ק. אלון:



  04-8666313  מי,איגת ברח                                                              ( 12/20) 30 ןיניהמ ןמעצה מות שיבי

  10.09.2020 םוימ                                                                                                                                      

10 

 1 שי הפיאו םירוזאה לש הרדגה םצעב ,שי יעוצקמה תווצה ונחנא

 2זאת  .בשותל ות היהי הפיא ,ןבל לוחכ היהי אל הפיא ,ןבל לוחכ

 3 רידסהל ידכ עגרכ התוא םיעינמ ונחנאש הטמ תדובע שי אומרת

 4 הז .עגרכ רמוא התאש המל הבושת םצעב ןתונ הז .הזה העניין תא

 5  ,ךילהתה

 6  .ןיבמ ינא 2-ו 1 ףיעס תא רשאל םילוכי םתא זא ט. דנטס:

 7 ?החילס ק. אלון:

 8 ינא הז םע היעב םכל ןיא ,2-ו 1 ףיעס תא רשאל םילוכי םתא זא ט. דנטס:

 9  .ןיבמ

 10  .עגרכ הרוקש המ הז ק. אלון:

 11 .והשמ םילשהל הצור ינא ,ןבל לוחכה יבגל ,הארת ובראן:’ד ג”עו

 12 .ןארבו'ג עגר א. כגן:

 13  .ךתושרב ובראן:’ד ג”עו

 14 האר אוהו היה אוה ,וישכע היה אוהש לט וליאכ רמוא םא א. כגן:

 15 ילב הפיכא וליחתהש וא תינררב וא הנשמ אל ,הפיכא שי םואתפש

 16 אומרת זאת (רורב אל) םיסימ (רורב אל) םיעדוי ונחנאו ריהזהל

 17 םואתפ וליאכ לוכי אל התא ילילפב ,תושעלו אובל לוכי אל התא

 18 ,הנש 20 םא .םהילע לופיל

 19 ופכא אלו הנח םינש ךמשבש הנעט ןעוטש והשימ שי םא ,רדסב ובראן:’ד ג”עו

 20 ירוערע שי .לוקיש הז .לוטיבל השקב שיגיש ,וילע ולפנ םואתפו

 21  .םתוא םילטבמו םיבשחתמ ונחנא זוחא 40 ,30 תוסנק

 22 בתקווה רזעה קוח רושיא ירחא ,ןייצל בייח ינא ןבל לוחכה יבגל 

 23 הינח ירוזא עובקל ךרטצנ ונחנא ,םיבורקה םישדוחב היהי הזש

 24 אובל תויפסכ תויולע תניחבמ םעט ןיא וישכע .'וכו ןבל לוחכ

 25 ירחא .שדחמ הז ירחא עובצל ליחתהלו ןבל לוחכ קוחמל ליחתהל

 26  ,הינח ירוזא עבקנש

 27 .יום 60 הפ ןתונ ינא זא ט. דנטס:

 28  .םויה הז תא תושעל לבח םג ובראן:’ד ג”עו
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 1 לטל ללוכ רוביצה לכל הלימ דוע ,הלימ דוע דיגהל רשפא םא םג א. סיני:

 2 הפ םיפסונ םירבח םגש עדוי ינאו תוחפל ינא ,ובישקת .ןגכלו

 3 ינא םירקי םיבשות ינימ לכמ םילבקמש תונעמו תונעטו תונולתב

 4  .העונת םואית לוועדת הנופ

 5 .רומג רדסב א. כגן:

 6 וא הככ עובצל וא תרחא ותוא קיידל ךירצ ילואש והשמ שי םא א. סיני:

 7  ,הרובחת סדנהמ אל ינא ,תרחא עובצל

 8 ,העונת תדעו א. כגן:

 9 הפ דיגהלו העונת םואית לוועדת תונפל רשפא ועדיש לבא ,ןגכ עגר א. סיני:

 10 .ןבל םודא המשו רפמב המשו רוצע תויהל ךירצ

 11 .הדובע תוטיש יתש שי ,דעיבא א. כגן:

 12 .ךפיהה וא א. סיני:

 13 םיאב הטמלמ האב תחא הדובע תטיש .הדובע תוטיש יתש שי א. כגן:

 14 רוערע ,העונת תדעו ,הזה תא םיקדובו םיכלוה ,םיננולתמ ,תונולת

 15 ,היצולוזרמ האב שנייה הטיש .תוסנק לע

 16 .הלעמלמ א. סיני:

 17  .הלעמלמ א. כגן:

 18 ,ל"כנמה ךל רמא אוה לבא הז תא א. סיני:

 19 ונחנא ,הצעומה לש םינמזה תוחול תא םיריכמ ונחנא לבא ,רדסב א. כגן:

 20  ,הדובעה לש םינמזה תוחול תא םיריכמ

 21 .דעב תויהל םיכירצ םתאש בשוח כן אניל ט. דנטס:

 22 הנש דוע הז תא ורידסיש דע הז ירחאו קוח היהי הנש יצח דוע א. כגן:

 23 םיצור ונחנאו זוזל ליחתהל תיטקרפ העצה הפ ךל יעיםצמ םייתניבו

 24 רשפא םא זא .רופיסה לכ הז ,העניין לכ הז .זוזל ליחתהל תצק

 25 ,העצהה תא לבקל

 26 .ריבס אוהש םינמז לש חוורמ תמאב הפ יתתנ .םינמז קיפסמ הז םג ט. דנטס:

 27  ,דעו קוחה רובעיש דע א. כגן:

 28 הז ילואש תוארל וגנפב יתקדב קוידב ינא יכ ,ןבל לוחכה ,הארת ובראן:’ד ג”עו

 29  .וגנפ םע רדסה ונל ןיא ,אל

 30 .רורב ט. דנטס:

 31 .םלשל לוכי אל ןבל לוחכ םלשל הצריש ימ ובראן:’ד ג”עו
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 1  .רורב .לוכי אל אוה ט. דנטס:

 2  .וגנפב םלשי והשימש בצמ ןיא ובראן:’ד ג”עו

 3 ודמילו ךנוח אוהש רוביצ הפ שי יתרמא .םימלשמש יתרמא אל ט. דנטס:

 4 רדסב תויהל םיצורו םיוסמ םוקמל םיעיגמש םירע ינימ לכב ותוא

 5 וא וגנפל םיסנכנ ,ןבל לוחכל םיסנכנ זא קוחה םעו םוקמה םע

 6 .קוחל יםנמאנו הביבסב םישפחמ

 7 .רדסב לבא ובראן:’ד ג”עו

 8  .םצעב לשכיהל םהל םימרוג ונחנא ט. דנטס:

 9 ?המל ובראן:’ד ג”עו

 10 אלש המ המצע לע החקל תאזה האילמה ,ונחנא .ךפיהל  עצה:ר, ראש המוה. פרי יגו

 11  ,םדוק םינש הברה ושע

 12 .םדוק םינש הברה ושע אלה םע םעפ דוע א. כגן:

 13 שנייה דועו ותוא ונרשיא ,הינחל שדח רזע קוח ונמדיק  ר, ראש המועצה:י יגוה. פר

 14 ,העיצמ ינא זא .ףקותל סנכנ אוה

 15 .יסחי הכול הז היישנ .אלש וא ןכש וא א. כגן:

 16  .שנייה אל הז ,הברה הז .םוי 60 יתתנ ,שנייה יתתנ אל זא ט. דנטס:

 17 היהי הזש כול להיותי ,םוי 60 היהי הזש כול להיותי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 המ םיעדוי ונחנא הלשממה .רותי היהי הזש כול להיותי ,תוחפ

 19 ,רזעה קוח תא רשיא רבכ הרובחתה דרשמ הרקמ לכב .הבצמ

 20 אובל זא .םינפה דרשמ לש רושיאל עגר לכב שממ םיניתממ ונחנא

 21עשרות  הז לע ךופש, לבושיב היעבצה תא תנושל ליחתהלו ושיכע

 22 יל הארנ הרוחא לגלגה תא ריחזהל ךכר חאו םליקש יפלא תואמו

 23  .רתוימו םטמוטמ

 24 .וישכעמ ןמז הברה הז םוי 60 הז לכ םדוק .םוי 60 הז לכ םדוק זא ט. דנטס:

 25 תמאבש תומוקמב תוחפל הז ,עובצל בושיה לכב אל הז ינש רבד

 26  ,הפיאשבו ןושאר בלשב ץוחבמ םישנא םיעיגמ

 27 ,ינוריע רזע קוח ונמדיק .ןוכנ םירבדה תא השענ ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 ,םינפה דרשממ ורושיאל ןיתמנ ונחנא

 29 ,תוסחייתה יהשוזיא לבקל רשפא א. כגן:

 30 ,איבנ ךכ רחאו  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 31 ?תאזה תינררבה הפיכאה תוינידמל תוסחייתה הזיא לבקל רשפא א. כגן:
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 1 קוחהש הכחמ תאש ו יותרפחות א םוי 60 ךל שי םייתניב לכ םדוק מ. כהן עמר:

 2 ויהי הפיא תעבוק תאש יטילחת םוי 60-ב םייתניב ,רשואי

 3 ,יכחת אל  ,םירוזאה

 4  .ןמז םיזבזבמ אל ונחנא ,רומ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 אל דוע ל"כנמה תרוקיב תדעו חוד ?ןמז םיזבזבמ אל הז המ ,אל א. כגן:

 6 .הנש רבד םוש השע אל אוהבכלל.  וילא סחייתה

 7  ,הרקמ לכב .לעניין רושק אל רבכ הז ,בוט  גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 8  .תאזה הצעומה לש הדובעה ?לעניין רושק אל הז המ א. כגן:

 9 הצור התא םא עיבצהל םילוכי ונחנא .ןתינש רבסהה הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10  .עצובי הז הככ ,רבסהה הז .םויה רדסמ הז תא קוחמל רשפאו

 11 ?ןבל םודאה םע המו ט. דנטס:

 12 ?הלאשה המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  ?ןבל םודאה םע המ ט. דנטס:

 14 .ןארבו'ג ךל הנע  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 15 םוקמב ןיע תמלעה הפ שיש יתנעט תא קזחמ אוה .הנע אל אוה ,אל ט. דנטס:

 16 תמלעהב אלו קוחה יפל ונחי םישנאשו רדוסמ םוקמה תא תושעל

 17  .ןיע

 18   ?רדוסמ אל המל ן:וברא’ד ג”עו

 19 בייח אל התאו םוקמל עיגמ התא םא ,סנכנ התא םא .רדוסמ אל יכ ט. דנטס:

 20 םודא ,ןבל םודא שי ,םוקמה תא ריכהל ליבשב הנש 100 םש רוגל

 21 הז הככ ,הינתנב הז הככ ,לארשיב הז הככ .םש תונחל רוסא ןבל

 22 .הנח סדרפב תויהל ךירצ הז הככו תקווה חתפב

 23 ,ןיא הלילבש םיבושי תורשע שי ,תורשע שי ובראן:’ד ג”עו

 24  .יאדווב ט. דנטס:

 25 (דחיב םירבדמ)

 26 .טלש םישת זא א. כגן:

 27 ,הפיכא תוינידמ שי ובראן:’ד ג”עו

 28יניות דמ קובסייפב רחמ םסרפל הצור ינא ?הפיכא תוינידמה המ א. כגן:

 29  .תרדוסמ הפיכא תוינידמ יל ןת .הפאכי

 30  .טנרטניאה רתאב תמסרופמ איה יתעדל ,םסרפל לוכי התא ובראן:’ד ג”עו

 31 והשימב עגופ ןכ םא אלא בושיה לכב ןבל םודאב תונחל רתומש א. כגן:
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 1  .רחא

 2 .אל ,אל ובראן:’ד ג”עו

 3 ?אל המל א. כגן:

 4  ,זאו רשאיש םינפה דרשמל םיכחמ הבושתה א. מעודה:

 5  ?םיבשותה אל ?ךל בושח ךכ לכ םינפה דרשמ םואתפ התא ,םירפא א. כגן:

 6  ,ןבל םודא ,לט ובראן:’ד ג”עו

 7  ,ךל רעוב הרק המ .הככ הנש 40 הז תעגהש ינפל ,החילס א. מעודה:

 8  ?הנש 40 הז המ א. כגן:

 9  ?םיטנגילטניא ויהת ?הרק המ .הנש יצח דוע ,שדוח דוע א. מעודה:

 10 אוב בושיה לכב ןבל םודאב תונחל רוסאש רמוא וישכע התא םא ט. דנטס:

 11  .הז תא ףוכאת

 12 .תונחל רוסא ןבל םודאש הפיא ובראן:’ד ג”עו

 13 .תונחל רוסא א. מעודה:

 14 .תונחל רוסא ט. דנטס:

 15  .תונחל רוסא א. מעודה:

 16 ?םינוח המל זא .יפוי ט. דנטס:

 17  .תוחוד ופטחיש זא א. מעודה:

 18  .ופטחיש ט. דנטס:

 19 ?הצור התא המ זא א. מעודה:

 20 לש ןיע תמלעה שיו תונחל  רתומ ןכש תומוקמ שי יכ .היעב םוש ט. דנטס:

 21 ,הצעומה

 22  .רחא רופיס הז ןיע תמלעה א. מעודה:

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 תתל אובל .ןיע םילעהל אל םיחקפל דיגא ינא זא ?המ עדוי התא א. מעודה:

 25  ,םלוכל

 26 סינכהל הארוה ןתנ הנורוק לש הפוקתב הדועמ םירפאש רוכזת א. כגן:

 27 הז .הצעומה לש הפוקל ףסכ סינכהל ליבשב בושחש המ תא םלוכל

 28  .הכול

 29 ,הלילב יתרמא ינא ודה:א. מע

 30 .תילמרונ העצה ךל םיעיצמ ונחנא א. כגן:

 31 ,הלילה לש תורחואמה תועשבש יתרמא א. מעודה:
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 1 .זוחא האמ .טלש םיש א. כגן:

 2  .ךל אל ,םיחקפל הארוה ןתונ ינא .טלש הצור אל א. מעודה:

 3  .טלש םיש א. כגן:

 4 .הצור התאש המ תושעל לוכי אל התא ט. דנטס:

 5 ,ןיבמ חקפהש הז .תונחל רוסאש תעדל ךירצ םדא א. מעודה:

 6 התוא ונדרוה אל .רדסל ךלש העצהה תא תשגה ,לט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  .ונתעצה תאז .תיעוצקמ הרוצב הילא ונסחייתה ,םויה רדסמ

 8 .םתינע אל לבא דנטס: .ט

 9 ,העבצה הז לע םייקל הצור התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10  .העבצה הצור ינאש יאדווב .יאדווב ט. דנטס:

 11 ,הבושתה תא לבקמ התאש וא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 ,המל ןיבהל חילצמ אל ינא ט. דנטס:

 13 ?העבצה הז לע םייקל הצור התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ,יל ונעתש הצור ינא דנטס: .ט

 15 .רורב כגן:א. 

 16 ,העצה הפ שי .רדס יאב ךישמהל המל ט. דנטס:

 17  .הבושתה ךל הנתינ  ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 18 .העצה יהשוזיא הפ שי ןיידע לבא ,היציזופואהמ העיגה איה ןוכנ ט. דנטס:

 19 רדס סינכהל האב ןכ איה לבא תוכפהמ והשזיא תאזכ אל איה

 20 אל .ונחנא אל ,םיליחנמ םתאש יללכ רדסמ קלחכ בושיב

 21  .הלילחו סח היציזופואה

 22  .ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 םיצור םאו ,תונחל ריתהל ךירצש תומוקמ שי תמאב ,תומוקמ שי דנטס: .ט

 24  .טלש ומיש .לבוקמ םג הלילב קר

 25  .ןבל םודאב תונחל רוסא יכ טלש םימש אל א. מעודה:

 26 ,הדועמ ,הדועמ י. חכימי:

 27  ,הלילב רשע העשב ןיע םימילעמ םיחקפהש הז א. מעודה:

 28  .ךלש טפשמה תא ןיבמ אל ינא ט. דנטס:

 29 ,הצור התא .בוט הז זא ודה:א. מע

 30 ?ןיע םילעמ התא הצעומ רבח התא ט. דנטס:

 31  ,היחנה ןתא ינאש הצור התא א. מעודה:
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 1  ?ןוכנ ,הינב ירתיהה ומכ ןיע םילעמ התא ט. דנטס:

 2 (דחיב םירבדמ)

 3 םתא הככ ?ןיע םימילעמ םתאש לבז ינבמה לש םירתיהה ומכ ס:דנטט. 

 4 םיצור םתא הרטשמה לש הנבמה ומכ וא ?ןיע םילעהל םיצור

 5 ?רדוסמ הז תא תושעל אל המל ?ןיע םילעהל

 6  .רדס םישועש ךל ורמא א. סיני:

 7 .רדוסמ היהיש יל םירמוא אל ט. דנטס:

 8  .ירמגל טרופמ היהי שהכול הצור התא א. סיני:

 9 ,תיעוצקמ שוועדה הצור ינא ?טרופמ היהי הכול הז המ נטס:ד ט.

 10  .קוחה לע רובעל םידדועמ אל א. סיני:

 11 .קוחה לע רובעל םישנאל םרוג התא דנטס: .ט

 12   .םש הנחת לא א. סיני:

 13 תיעוצקמ שוועדה הצור ינא .קוחה לע רובעל םישנאל םרוג התא ט. דנטס:

 14  .םויב תונחל רוסא ,הלילב תונחל רתומ התחיה 'חרב עבקת

 15 (דחיב םירבדמ)

 16  .והשמ דיגהל הצור ינא .עגר ,עגר י. חכימי:

 17 .השקבב  ה:ה. פרי יגור, ראש המועצ

 18 ,טלשה לש עטקה ,הדועמ .הדועמ לש ענייןל והשמ דיגהל הצור ינא י. חכימי:

 19 .חרזאה תא לבלבל אל םצעב הז ,עידוהל

 20 ,תוכמס הזיאב א. מעודה:

 21 .עגר ,עגר י. חכימי:

 22  ?טלש םישא ינא תוכמס הזיאב א. מעודה:

 23 .םייסל יל ןת י. חכימי:

 24 ,ןבל םודאב םישל ךירצש ומכ קוידב ט. דנטס:

 25 ,ךל םירמוא .ךתעצה תא ונעמש א. מעודה:

 26  .םייסל יל ןת י. חכימי:

 27 גאוד יל ןימאת ינא .קיפסמ ,יד .הכול תא ןקתנו םינפה דרשמב א. מעודה:

 28  .ךממ רתוי תצק םיחרזאל

 29 (דחיב םירבדמ)

 30 .דיגהל הצור ינאש המ תא םייסל יל ןת ,הדועמ :כימיי. ח

 31  .ץרפתמ אוה ,אל א. מעודה:
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 1 (דחיב םירבדמ)

 2 ,מכים עלוס אל ונחנאו םינמזה תוחול לע םיכמוס אל ונחנא א. כגן:

 3  .השקבב .םכלש ןוידה תוברת תאזש הארנכ .הני בבקשוי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ,ךלש הפה תא לבנל יקיספת י. חכימי:

 5 ?הפה תא לבנל הז  אש המועצה:יגור, רה. פרי 

 6 ,יקיספתו י. חכימי:

 7 .ירמגל ,ןכ ט. דנטס:

 8 .תינפצוח .הפ םירוק אלש םירבד סינכהל יקיספת מי:חכיי. 

 9 עבר ,הפ םיגהנתמ םתא ךיא הארת  ?הפה תא לבנל הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10  .סקרק לש העש

 11 תייהש תחכש ,המ ?היציזופואהמ הזש ללגב ?סקרק הז א. כגן:

 12 ךיא תחכש ?תישע תא םיסקרק הזיא תחכש תא ?היציזופואב

 13  ?םדה תא דדלאל תיתש

 14 ,ברקתמ אל התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15  ,לש םיילוסרקל תברקתמ אל תא ?ברקתמ אל ינא א. כגן:

 16 .ברקתמ אל התא התשע איהש סקרקל ,תקדוצ איה הזב ט. דנטס:

 17 .םיעדוי ונחנא ,רדסב ,ולש םדה תא תיתש .ברקתמ אל תמאב ינא א. כגן:

 18  .תיתוברת הרוצב םיגהנתמ ונחנא

 19  .השקבב ינוי  אש המועצה:ה. פרי יגור, ר

 20 הלילב ןיע םילעמ וא ריתמ התאש עגרב ,הדועמ .םייסל יל ןת י. חכימי:

 21 רקובבו רקובב םג הנוח אוה זאו ,םש תונחל רתומש ןיבמ חרזאה

 22  ,ריבסהל ךירצ ןכל .חרזאהלהטעות את  הז זא .ףטוח אוה

 23  .תונחל רוסאש חרזאה עדיש הצור ינא ,אל ,אל מעודה: .א

 24 .טלש םיש א. כגן:

 25 ףטח אלש רקובב םיהולאל הדוי חוד ול ןתונו חקפ רבוע אלש הז א. מעודה:

 26 .חוד

 27 ?םיהולאל תודוהל ךירצ אוה המל א. כגן:

 28 ?תוחוד תתל םיחקפל דיגא ינאש ?הצור התא המ זא א. מעודה:

 29 .רדס תושעל ,אל י. חכימי:

 30  ,ונחנא םינפה דרשמ לש הטלחה היהתש דע מעודה: .א

 31 .םינפה דרשמ לש הטלחה ךירצ אל א. כגן:
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 1 תמדקמ הצעומה קוחה רושיאל ליבקמב .תרדוסמ הרוצב ונינע ק. אלון:

 2 הפיא ,ןבל לוחכ היהי הפיא לש אשונה לכ לש הרדסה הלא םימיב

 3 עצבתמ הזה ךילהתה לכ .בושת ות היהי הפיא ,ןבל לוחכ היהי אל

 4  ,תרדוסמ הרוצב

 5 .בל תמש אל םא ןבל םודא לע ונרביד .לעניין םג הנעת לבא ט. דנטס:

 6 ,רדסל העצה הייתה .םירבח בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 סדרפ תצעומ לע אוה ןוידה .ןוידה המ לע הארנכ בל םש אל התא ט. דנטס:

 8  ?עדוי התא ,הנח

 9  .הדות .הדרי העצהה ?דגנ ימ .הדות ?דעב ימ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 10 

 11 ינוי י"ע השגוהש רכיכה תינוינקב תוריכשב יםדרשמ אשונב רדסל העצה .2

 12 02.9.8 םוימ ימיכח

 13 .רכיכה תינוינקב תוריכשב םידרשמ 2 ףיעס םויה רדס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .השקבב ינוי

 15 ךרוצל רכיכה תינוינקב םידרשמ הרכש הצעומה םינש שולשכ ינפל י. חכימי:

 16 הזמ .םירחאה הצעומה ידרשמו היבגה תקלחמ ידרשמ תרבעה

 17 תינוינקב םידרשמה זאמו עובקה םנכשמל ורבע היבגה הנשכ

 18 אל ףאו תוריכש ימד םימלשמ הצעומכ ונא .םיסלכואמ אל רכיכה

 19  .הזה חטשה לע הנונרא םילבקמ

 20 םיאמצע ,תיבהמ םידבוע םיבר םישנא הנורוקה ףיגנ רבשמ זאמ 

 21 עיצמ ינא ןכל .רבדבש תונורסחהו תונורתיה לכ םע ,םיריכשו

 22 יסחי הנונרא םולשתבו ילמס םוכסב הנשמ תוריכשב ריכשהל

 23 םוקמה תא ךופהל םצעבו הנורוקה רבשמ בקע ועגפנש םיבשותל

 24 ינש דצמו רבשמה תא רובעל רוביצל רוזענ ךכו הדובע ימחתמל

 25 .הז חטש לע תוסנכה לבקת הצעומה

 26 םידרשמה תא ריכשהל הטילחמ הצעומה תאילמ :הטלחהה תעצה 

 27 תרומת םתדובע יכרוצל םיבשותל הנשמ תוריכשב רכיכה תינוינקב

 28 חטשל תיסחי הנונרא םולשתו םיילמס תוריכש ימד םולשת

 29 .רכשומה

 30 .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 31 תושעל תיקוחה תורשפאה תניחבמ סחייתהל קר הצור ךתושרב ינא ובראן:’ד ג”עו
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 1 תרכשה תושעל םצעב ,רכושכ ריכשהל םיצור ונחנא םא .הז תא

 2 רבגתהל רשפא ילואש תינכטה הלבגמה תא שי לכ םדוק זא הנשמ

 3  .םילעבה תמכסה לבקנ םא הילע

 4 .הזה םוקמה לש סרטניאה הז יכ המכסהה תא לבקנש חוטב ינא י. חכימי:

 5 יתייעבה לושכמה ?יתייעבה לושכמה הפיא לבא הז תא ונרבעו חיננ ובראן:’ד ג”עו

 6 ןבומב ילוא איהש בשותל ילמס ריחמב הנשמ תרכשה אוה

 7 תושעל רשפא יא תיקוח הניחבמ לבא הבוט בשותב תובשחתהה

 8 ינאו X אוה חיננ ילאירה ,אוה תוריכשה לש ריחמה םא יכ התוא

 9 תא יתדסבס ,יתכמת ינא השעמל X יצחב בשותל ריכשמ אב

 10 אל הצעומה תוכימת .הכימת בשחנ הז .הזה X-ה יצחב בשותה

 11ר שפא תוכימת .להונל םאתהב אלו םייטרפ םישנאל תתל הלוכי

 12  .תותומעל קרו להונל םאתהב קרו ךא תתל

 13 ונחנא ,דוביאל ךלוהש סכנ וא אצומ םיליצמ ונחנא ,הכימת אל הז י. חכימי:

 14  ,אל התא .הסנכה םיליצמ

 15 .םייתניב האצוה קר הז ?הסנכה םיליצמ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16  ,םיסינכמ ונחנא זא י. חכימי:

 17 ,םכסהה לע םותח ךנמימ בשויש הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18  .ינשה דצה לע םעפ יבשחת .הנשמ אל הז י. חכימי:

 19  (דחיב םירבדמ)

 20 םילקש יפלאו תואמ לש לש םירוביצה הפוקהמ תואצוה ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 .םתס

 22 .םתס םילקש יפלא תואמ האיצומ תא םג א. כגן:

 23 ,םיצור ונחנא זא י. חכימי:

 24 תא ,םילקש תואמ האיצומ םג תא .םלועה לכ תא םישאהל יקיספת א. כגן:

 25 חומה תא לבלבל יקיספת .רוביצ יסחי לע לקש ףלא 850 האיצומ

 26  .דובעל יליחתת ,םלוכ תא םישאהלו

 27  .םפ הפ הפ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .דובעל יליחתת א. כגן:

 29 .ילע תקעצ אל ןמזמ  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 30  .דובעל יליחתת א. כגן:

 31 תא ךכ רחא .ןקתל םישפחמ ונחנא ,םימשא םישפחמ אל ונחנא ימי:י. חכ
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 1 .היואר אל הרוצב םיגהנתמ ונחנאש תרמוא

 2 .ולש יארה תנומת תא ול יתיארה ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 ,תא יכ יאר תנומת יל הארמ אל תא א. כגן:

 4  .ןויריב תכיתח ,הככ קוידב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 תניירבתמ תא ,םידבועה לע תניירבתמ תא .ךילע ונעמש ,ןויריב א. כגן:

 6 ,חומה תא לבלבל יקיספת ,ברעה דע רקובהמ

 7 הז לש תומיחתחה תא וארת , םתחנש םכסה הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 ךנימימש

 9  (דחיב םירבדמ)

 10 ,םכסה לע תמתח תא א. כגן:

 11 בשויש הז לש הפ תומיתחה תא תוארל םילוכי םתא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  ,ךנימיל

 13  .םכסהה לע ךלש תומיתחה תא םיאור א. כגן:

 14   ,רבעשל הצעומה רבזג  ראש המועצה: ה. פרי יגור,

 15  ?ללכב רושק הז המ ?רשקה המ א. כגן:

 16  .לעירייה היצפוא ילב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  .תישע שפוטמ הזוח הזיא ךתוא יתמשאהו יתאב אל ינא ,רגה ,רגה י. חכימי:

 18 .ותוא יתישע ינא אל  ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 19  .הבישקמ אל תא י. חכימי:

 20 םויה התא יכ םירבדה לש עקרלו תודבועל סחייתא ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 ןויריה והשזיאל ונתוא סינכה רבכ והשימש םידרשמ תחקל שקבמ

 22  ,ונממ תאצל רשפא יאש

 23 ?רושק הז המ א. כגן:

 24 ,רשפא יאש יטפשמה ץעויה ךל רמואו  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25  .רביד אוה המ הניבמ אל איה א. כגן:

 26  .רשפא יא ,תוריכש ימד תובגל אלו  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 .הניבמ אל תמאב איה ט. דנטס:

 28 רבכש המ םיינוערג תויהל םיצור םתא ןכ םא אלא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 29  .הלאכ תועצה המכ םתשגה

 30 תאש המל הבישקמ תא ?תרמוא תאש המל הבישקמ תא ,ידיגת י. חכימי:

 31 ?תרמוא
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 1 .ןכ  גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 2  ?תרמוא תאש המ תא הניבמ תא י. חכימי:

 3 םש ויה היבגה ידרשמש תעדוי םג ינא .בטיה הניבמ ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 םויה ונחנאו הפירש תובקעב ץופיש ורבע םהש תויה הנורחאל דע

 5  ,הזה הזוחל ראשנש ןמזה ךשמה תא םינחוב

 6  .היצפוא ךל ןתונ אוה ט. דנטס:

 7 .דיתעב םייוניש דוע השענ ילוא הארנו .בוש ונילע הפכנש  יגור, ראש המועצה: פריה. 

 8   ,עגרכ

 9  ,םייונישה תא השענש דע רמוא אוהש המ זא י. חכימי:

 10 .יקוח אל אוה הצור התאש המ לבא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 .יקוח אוה מי:חכיי. 

 12 ?יקוח אל המל א. כגן:

 13 ,יטפשמה ץעויה ךל רמוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14  .יקוח אוה י. חכימי:

 15 סיפה לעפמ לש העפוה שישכ .עגר החילס ,שנייה קר ,ןארבו'ג א. כגן:

 16 התוא דסבסמו סיפה לעפמ אבו יאנב דוהא לש םילקש 100 הלועש

 17 ,ס"נתמה םע םג ףותישב הז תא השוע תאו םילקש 25 הלוע איהו

 18 ?יקוח אל וא יקוח

 19 ,הזמ רתוי י. חכימי:

 20  ?יקוח אל וא יקוח יל ינעת ן:א. כג

 21 ונחנא ,שיו ירחסמל טלקמ ריכשמ התאשכ ,ןארבו'ג ,הזמ רתוי י. חכימי:

 22 .לאוש ינא ?רתומ הז ,םישורגב ירחסמל םיטלקמ םיריכשמ

 23  .יאמש תעד תווח יפל הז ,םיזרכמ בוועדת ונרשיא ,ינוי א. סיני:

 24 .0 אלו 100 ןיידע הז 100-ב תעד תווח .רדסב י. חכימי:

 25 ,הז ןיבל טלקמ ןיב לדבהה תא ךל יתרמא םג ינא יני:ס א.

 26 .טלקמ בוזע א. כגן:

 27  ,םא יכ ריכשהל ירוביצ סרטניא שי טלקמ ,אל א. סיני:

 28  .ירוביצ סרטניא שי הפ םג א. כגן:

 29  .גרחומ אוהש הרוקש המ םישנא םש ןיא םא .עגר ,עגר א. סיני:

 30 .םילעבה התא .הצור התאש המ תושעל לוכי התא ,םילעבה התא ד. כמוס:

 31 ,ריכשמ אל התא ,יאמש יפל ריכשהל בוט הז זא א. סיני:
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 1  ירחסמה םלועב םייק הז ?רתומ הז ?הנשמ תוריכש שקבל רשפא י. חכימי:

 2  .רוסאש רמוא יטפשמה ץעויה לבא ד. כמוס:

 3 .לקש 100 הז לבא ,לקש 100 ילוא ונל היהי י. חכימי:

 4  .קוח י"פע רוסא לבא ד. כמוס:

 5  .רתומ י. חכימי:

 6 ?רמוא אוהש המ עדוי אל אוה ד. כמוס:

 7 אל םא חיננ .עגר ?המ עדוי התא ,ןארבו'ג .קוח י"פע רוסא אל ט. דנטס:

 8 ?קוח י"פע רתומ ןכ הז ,ונל הלועש ריחמב םינתונ םא ,םידסבסמ

 9 .ןכ ראן:וב’ד ג”עו

 10 4 ,'מ 3 ,'מ 300 אל קלחו דח ונל הלועש ריחמב ?רדסב הז זא .יקוא ט. דנטס:

 11 .ולש דרשמהו דחא לכ ,'מ

 12 ,רבודמ הזה הזוחה ,לט א. כגן:

 13  ,לצא תיסיסב הנבה רסוח שי .והזו העבצהל הז תא הלענ ואוב י. חכימי:

 14 ,הזוחה .יתעמש אל ובראן:’ד ג”עו

 15  ,אלש רכוש םע הרכשהל סנכת התא י. חכימי:

 16  ,העצה עיצמו ינוי אב :ט. דנטס

 17 השענ ?העבצה תושעל הצור התא ,ינוי ,םירבח בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ?דעב ימ .העבצה

 19 העצה עיצמו אב אוה ,טושפ ארונ הז .םיקזנה תא ןיטקהל אב אוה ט. דנטס:

 20  ,תילמרונ

 21 .5  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 לש ריחמב רמוא אוהו ,ךל רמוא אוהש המ לכ הז .םיקזנ הניטקמש ט. דנטס:

 23  .קושה

 24 .והשימ םשל ריבעהל וא רוגסל כימי:י. ח

 25 ,אי אפשר .ןיטקהל םיסנמ ,הזוח םע םיעוקת ,ריבעהל ןאל ןיא ס:ט. דנט

 26 אוה זא .הנש 15 דועל תושדחתה םינש 3 ,םינש 4 םע עוקת הזוחה

 27 המ זא .רוביצה תבוטל הז תא השועו ןיטקהל הסנמ ,ךל ןיטקמו אב

 28 .דעב העיבצמ הייתה איה זא הניבמ הייתה איה םא ?ןויערה

 29  ?דגנ ימ .הדות ?ינוי לש העצהה דעב ימ ,םירבח  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 30  ?דגנ םתא המ לע ?דגנ םתא הז םג ,המ ט. דנטס:

 31 .אבה ףיעס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 .'מ 400 ,םש שי המכ עדוי אל ,'מ 300 קיר הנבמה ט. דנטס:

 2 ,3 ףיעס  עצה:ר, ראש המוה. פרי יגו

 3  ,ןארבו'ג ?המכ הז לע םימלשמ .ירמגל קיר ט. דנטס:

 4 

 5 ףוקש יוסיכב התסוכש הלוגרפל הנונרא םולשתמ רוטפ אשונב רדסל העצה .3

 6 02.9.8-ה םוימ ימיכח ינוי י"ע השגוהש יטסלפ רמוחמ

 7 .ףוקש יוסיכב התסוכש הלוגרפל הנונרא םולשתמ רוטפ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 .ינוי השקבב

 9 ?המש הנבמה לע םימלשמ המכ 'ובראן,ג ט. דנטס:

 10 .המכ קוידב עדוי אל ובראן:’ד ג”עו

 11 לקש ףלא 20 ?שדוחב לקש ףלא 15 ,המש םימלשמ המכ ,ל"כנמ ט. דנטס:

 12 ףלא 250 ,הנשב לקש ףלא 200 .לדוג רדסה הזש חינמ ינא ?שדוחב

 13מסוים  יש סיכוי , חטבומ אסיכוי, ל שי ,יוכיס שי הנשב לקש

 14 רשעב ףלא 250 .בושיהמ ונהיי םישנא םגו הזה העניין ךסחיש

 15 ינאו הז לע תמתח תא אלש לבקמ ינא ,הנשמ אל הז וישכע ,םינש

 16 ,תונמדזה תאז לבא ,רבע שהכול לבקמ

 17 .ןוכנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ךממ בוט רתוי תצק הסוגייה תא ריכמ ינא יכ רבדלמ יתענמנ ינא נ. קסטן:

 19  .בוועד םינש יתויהב ,הזה םוקמב סכנ לעב יתויהב

 20 .ךלש סרטניא םג הז בגא ט. דנטס:

 21 אוה ילואש ידיחיה יוכיסה ,םדא ןבה תא ריכמ ינא ,ידיחיה יוכיסה ן:קסטנ. 

 22 אל םייחב אוה .חטשה לכ לע דחא רייד המש סנכיש הז םיכסי

 23 .המש םירייד הרשעל םיכסי

 24 .יקוא ט. דנטס:

 25 ,הז תא דירות זא נ. קסטן:

 26 .םילעבה לש רושיאל ףופכ הזש הזב הנתנ אוב .ילע לבוקמ ט. דנטס:

 27 סולפ שדוחב לקש ףלא 15 ביבס םלשיש 'מ 350-ל רייד אצמת התא נ. קסטן:

 28 ?לוהינ ימד

 29 ,הז תא ריבענ אוב .ילע לבוקמ .רמוא התאש המ ילע לבוקמ ט. דנטס:

 30 .ןכש כול להיותי זא שיא 20-ל קלחתי הז םא א. כגן:

 31 לש רושיאב הזה רושיאה תא הנתנ אוב .רמוא התאש המ לבוקמ ט. דנטס:
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 1 .םילעבה

 2 ,םיכסה אל םג אוה נ. קסטן:

 3  ,עדוי התא הפיאמ ט. דנטס:

 4 רכש םייתנש ול המליש ,םשמ האצי םילוח תפוק .עגר יל בישקת נ. קסטן:

 5 .דחא ףא סנכיש םיכסה אל אוהו הריד

 6  .כול להיותי ט. דנטס:

 7 .היה רבד ותוא נ. קסטן:

 8 ףופכב הז תא ריבענ אוב .רדסב הכול ,קדוצ התאש חיננ ,לאנתנ ס:דנטט. 

 9 ילבש רורב ,םילעבה רושיא ילב ?היעבה המ זא .םילעבה רושיאל

 10 ?ןוכנ ,הז תא ושעי אל םילעב רושיא

 11 ,םילעב רושיא איבת זא נ. קסטן:

 12 .סכנה ילעב םתא ?םילעב רושיא איבא ינא הפיאמ ט. דנטס:

 13 .םילעב אל ונחנא  :ה. פרי יגור, ראש המועצה

 14 םילוכי ,םכסהה ילעב םתא .סכנה ילעב אל ,סכנה ירכוש םתא ט. דנטס:

 15 שי םילעבה ,םילעבהש הביס ןיא המכסה הפ היהת םא ,הזל תונפל

 16 ,ןוינקל םישנא וסנכיש סרטניא ול

 17 ,םירבח .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 ריכמ ינא .הריד רכש שדוח לכ לבקל סרטניא ול שי הזה םילעבה נ. קסטן:

 19 .בטיה ותוא

 20 תא ריכמ התאש םיעדוי ונחנא .םלוכ תא ירה ריכמ התא ,רדסב ט. דנטס:

 21 ונחנא ,לודג םכח םג התא ,םיבשוח םלוכ המ עדוי התא ,םלוכ

 22 .הז תא םיעדוי

 23  .ץראב יח אל םינש אוה ,בטיה ותוא ריכמ ינא ,לט נ. קסטן:

 24  .לאנתנ ,םויהמ ךתוא םיריכמ אל ונחנא ט. דנטס:

 25 .השקבב ינוי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 .ללכב ץראב יח אל אוה נ. קסטן:

 27  .בוט עוד יותר ,ץראב יח אל נטס:ט. ד

 28 ?היעבה המ ?םוז ןיא ,המ זא א. כגן:

 29 ,ותוא מעניין אל אוה נ. קסטן:

 30 ,רבד םוש ותוא נייןמע אל הוא א. כגן:

 31 תאש ןייצל בייח ינא הנונראמ רפטו לש רדסל העצהה יבגל .בוט י. חכימי:
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 1 באירא זרא םשב בושיה בשות יצחו הנש ינפל ליחתה הזה קבאמה

35.28  2 

 3 .רקיה ט. דנטס:

 4 לש המישרהמ הז ,העניין םצעל .יתפכא בשות ,דואמ רקי .רקיה י. חכימי:

 5 ,הלילח הצמשל הז תא רמוא אל ינא .ליעפ שיא אוה ,אל .ןכ ,באוי

 6  .העניין םצעלו. לש העשייה תא ךירעמ דואמ ינא ,ךפיהל

 7 תוהדזה הזיאל בשות םשב רבדל ךירצש תבשוח אל ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8  .ךייש היה אוה תיטילופ

 9 .תלחתה תא ,אל ,אל י. חכימי:

 10 .תלחתה תא מ. כהן עמר:

 11  .הז םע תלחתה תא א. כגן:

 12 .תלחתה תא י. חכימי:

 13  .תלחתה תא מ. כהן עמר:

 14 אל שממ תנייצש ימ , ךלש המישרב אוה ךירוחאמש ימ ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15  .המישרב

 16 התסוכש הלוגרפל הנונרא םולשתמ רוטפ .בושח אל .בושח אל י. חכימי:

 17 יתאצוה ,קוחה תא םכל יתפריצ ינא .יטסלפ רמוחמ ףוקש יוסיכב

 18 תוארל רשפא ,הפ עיפומ םירדסהה קוח ,םירדסהה קוחמ הז תא

 19  .ימצעב הז תא יתבתכ אלו יתאצמה אל. הז תא

 20 ןטיב כ"ח ושיגהש הקיקח ,לארשי תסנכ הרשיאש הקיקחה ןוקיתב 

 21 הז תא רמוא ינאו יבטעק באוי לש הגלפמהמ ,העיסהמ םג ,רעסו

 22 2018 תנשמ םירדסהה קוח תרגסמב לארשי תסנכ הרשיאש .ךויחב

 23 תמקוממ (הלוגרפ) הללצמ לעמ ףוקש יטסלפ יוריק תפסוה יכ עבקנ

 24 הבש תימוקמ תושרב םירוגמ תיב לש תספרמב וא גגב ,רצחב

 25 הפ יתמליצ הזה בעניין ,הנונראב תביוחמ הניא יוריק אלל הלוגרפ

 26 .הרוקמ אל הלוגרפ לע םיבוג אל ונחנא םצעבש חיכומש יוכיז םג

 27 ,ילרוא ?ןכ .המכסה שי הזל

 28 .ןכ ,ןכ א. ירדן:

 29 ?ןוכנ ,המכסה שי הזל  י. חכימי:

 30 .ןכ א. ירדן:

 31 .הנונראב תביוחמ הניא יוריק אלל הלוגרפ הבש  י. חכימי:
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 1  .תביוחמ אל א. ירדן:

 2 לחה ףקותל הסנכנ הנקתה .הנונראב בייחל חטשה תא ךופהת אל  י. חכימי:

 3 תא הנומ רוכרכ הנח סדרפ תצעומ לש הנונראה וצ .1.1.19 םוימ

 4 ינפל ןודל ,לואשל םיצור .הקיקחב עובקה רוטפה לש םינוירטירקה

 5 םצעב ונחנא הרואכל ,םצעב ונחנא ,םירורב םירבדה ?הטלחה

 6  .ןכ .קוח יריפמ

 7 טעמל בותכ ,הנורחאה הרושב לכתסת תקליחש הזה ףדה ,הארת א. מעודה:

 8 .הנסחא וא הינח יכרוצל שומיש

 9 .ןכ  י. חכימי:

 10 היה ונל רתומש תורמל ,הינח לע הנונרא וניבג אל םלועמ ךתעידיל א. מעודה:

 11ים יטלהש ןנד תמדקמ הצעומה לש תעד לוקיש היה זא יכ תובגל

 12 המשש הצור התא .תחקל אל ןכומ ינא זא .אל הנונרא לבא חייבו,

 13 מחניה?  רוטפנ

 14 ,יתרמא ינא .הז תא יתרמא אל ינא  י. חכימי:

 15 הלוגרפ לכ 1.19-המ לבא .הז לע קר ךמתסת לא ,שנייה קר א. מעודה:

 16  .םיבייחמ אל ריוא ימולצתב

 17 אוהש המ הז .קיטסלפ תוסוכמ תולוגרפ ויהיש רמוא קר אוה זא א. כגן:

 18  .רמוא

 19 הנוב םדא ןבש םיאור ריוא ימולצת אבש .םיבייחמ אל קיטסלפ םג א. מעודה:

 20  .םיבייחמ אל

 21 ןב ,וישכע הלאש ךתוא לאוש ינא .הלאש ךתוא לאוש ינא ,הדועמ  מי:י. חכי

 22 תא רחמ דירוי אוה ,2017-מ יוריקה רובע ותוא םיבייחמש םדא

 23 ?ןוכנ ,רוטפ ול ןתית התא יוריקה

 24 ?יוריק דה:א. מעו

 25 .קיטסלפ יוריק  י. חכימי:

 26 .יקוא א. מעודה:

 27 .רוטפ ול ןתית התא  י. חכימי:

 28 .ובייחי אל זא ןיא רמוא ינא דירומ אוה םא א. מעודה:

 29 ,תא ריזחי אוה הנש יצח דועב םאו .הפי  י. חכימי:

 30 .ובייחי אל א. מעודה:

 31 קרפל םישנאל םורגל המל ,המל ןכל םילארשי ונחנא םצעב זא .הפי  י. חכימי:
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 1 דומעלו קוחה יפל תפרוג הרוצב ,ףרוג םיכירצ ונחנא ?ביכרהלו

 2 .קוחב

 3 ,ךל דיגהל הצור ינא .יקוא א. מעודה:

 4   .ךתוא ןקתל בייח ינא ובראן:’ד ג”עו

 5 הז םג .קוחה חסונ תא ,ןארבו'ג וישכע ךל דיגי ,ונלש הנונראה וצב א. מעודה:

 6 ,הנונרא לוועדת הז תא איבהל ךרטצנ ונחנאש אשונ

 7 ירבחל ןתא ינא לבא ,2018 לש הפ הנונראה וצ תא םג יל שי  י. חכימי:

 8 .והשמ דיגהל דמולמה

 9 םהבש הנונרא יווצל סחייתמ קוחה לש ןוקיתה ,הצור ינא .הדות ובראן:’ד ג”עו

 10 .שרופמב גרחוה .בויחה יחטשמ הרוקמ אל הללצמ חטש גרחוה

 11 ביוחת אל הללצמ בותכ הנונראה וצב הצעומה תטלחהב רמולכ

 12  .הנונראב

 13 תורמל ,תאזכ הארוה ןיא הנח סדרפ לש הנונראה וצב וישכע 

 14 חטש תא הגירחמש הארוה ןיא לבא הרוקש המ הז לעופבש

 15 .םויה הנונראב ביוחמ הרוקמ הלוגרפ ול שיש ימ .הללצמה

 16 אל הלוגרפ רטפש ימ דיגהל אובל איה קוחה לש הרטמה וישכע 

 17 רוקמב ורטפ אל הנח סדרפב .התוא םירקמ םא בייחי אל הרוקמ

 18 ונעגהו ןחבנו הנש יצחמ רתוי ינפל הלע הזה אשונה .הנונראה וצב

 19 סינכהל רשפא יאש ונצעי הככן ודו ינא ,תיטפשמ הניחבמ הנקסמל

 20 .הרוקמ הלוגרפ ול שיש ימ רוטפלו קוחה לא ןוקיתה תא

 21 ךירצ הצעומה רושיאל אוביש אבה הנונראה וצב תאז םע דחי 

 22 ,םשייל אובל םיכרדה תא ןוחבל

 23 טידרקה תא תחקל םיצור םתאש רורב הז .יתנבה .יתנבה .יתנבה  י. חכימי:

 24 המ .ךל הנעא ינא אוב זא תיטפשמ תרביד ,אוב לבא ,רדסב הזו

 25 חטשה לכ ושוריפ םירוגמל שמשמה ןינב חטש הנונראה וצב בותכש

 26זאת  .תורוקמ תוספרמ ללוכ ,ץוח תודימ י"פע וטורב השעמל יונבה

 27  .יוריא קלל הנונראה וצב הפ לולכ אל אומרת

 28 אל הלוגרפ תבייחמ אל הנונראה וצ יפל ונלש הצעומה זאת אומרת 

 29 .רבד םוש תונשל םיכלוה אל ונחנא ןכל ,קוחל םאות ןכ הזו הרוקמ

 30 .תיטפשמ םירבדמ ונחנא םא .שרופמב ,שרופמב רבדמ הנונראה וצ

 31 לע רבדמ ןקותש קוחהו ללכב הלוגרפ לע רבדמ אל הנונראה וצ ובראן:’ד ג”עו
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 1 הללצמ חטש ללכנ אל הנונראה וצ יפל םא בותכ .הללצמ חטש

 2 ,ללכנ אל זא ללכנ אל הז םא .םירוגמל שמשמה סכנל הדומצ

 3 ,הנונראה וצש המ  י. חכימי:

 4  .ללכנ אל הז הנח סדרפב לבא ובראן:’ד ג”עו

 5 הרוקמ אלא והש המ .הרוקמ רבד לכ לע רבדמ הנונראה וצ  י. חכימי:

 6  .תבייחמ אל הצעומה

 7  .תבייחמ אל איה ,רורב א. מעודה:

 8  ,ןכל זא .הפי  י. חכימי:

 9 .בלש דוע הז תא םדקת אוב ךל רמואו אב אוה וישכע א. כגן:

 10  .העניין קוידב הז .קוחל םינוע ונחנא ןכל  י. חכימי:

 11 .הז תא םדקנ אבה הנונראה וצב ,ינוי ד. כמוס:

 12  .רבד םוש םדקל ךירצ אל  י. חכימי:

 13 .ונל רוסא ס:ד. כמו

 14 ,םיצור םתא  י. חכימי:

 15 .העצהה דעב ונחנא ד. כמוס:

 16 .רבד םוש םדקל ךירצ אל  י. חכימי:

 17  .רוסא לבא ד. כמוס:

 18 ,םיעדוי םתא ,םישנא םתא  י. חכימי:

 19 ?ינוי ,קוחה דגנ השעת התא המ ד. כמוס:

 20 .קוחה דגנ םישוע םתא  י. חכימי:

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 ,דחא רבד הז רמוא יטפשמה ץעויהש הז .בישקמ אל הארנכ התא  :י. חכימי

 23 ינא וישכע .קוחה תא ךל שרפל םילוכיש םיפסונ עוצקמ ישנא שי

 24 הז הפ הרוקש המ ,ירשת יגח ינפל ונחנא ,הפ םייתדה םירבחל הנופ

 25 ,תובגל לזג הז .םיבשות לזג

 26 (דחיב םירבדמ)

 27  .לזג הז המ הניבמ אל תא  י. חכימי:

 28  .לזג הז המ ןיבמ הארנכ התא ?הניבמ אל ינא  גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 29 .הפ איהש זאמ םיבשותל הברה הריזחה איה אקווד ד. כמוס:

 30  .םייתדל רושק הז המ ןיבהל הצור ינא ,עגר א. מעודה:

 31 ,םולשת םיבשותהמ םיבוג ונחנא ,קוחל דגונמ הפ הבוג התאש עגרב  י. חכימי:
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 1  .םייתדה אל ,םיבשות א. מעודה:

 2  .אל  י. חכימי:

 3 דוע הלהנהב הז לע ונרבידו דגנאחד לא  ףא .הלימ דיגהל הצור ינא א. סיני:

 4  .רשפאש המב םיבשותל רוזעל דגנ אל דחא ףא ,ינפל

 5 .דעב ונחנא ד. כמוס:

 6 תונשרפ לש עניין הפ שי םא ןכלו .קוחל דמציהל ונלוכ םיצור ונחנא א. סיני:

 7 ,ונל שרפל רומאש ימש המל םידמצנ ונחנאש תוארל םיכירצ ונחנא

 8 ימ ,הלשממל יטפשהמ ץעויהו הנידמל םג תויהל רומאש המ, רומ

 9 היגוס שי םא .ויפ לע להנתהל םיכירצ ונחנא ונל שרפל רומאש

 10 .הז תא רוטפלר שפא םא ןארבו'ג תא הז ירחא לאשת זא תיטפשמ

 11 .ךל דיגהל םיצורש המ הז .דגנ אל ונחנא

 12 וצ תא ןקתל ךירצ םא זא ,הנונראה וצ תא ןקתל ךירצש ונבה ונחנא 

 13  .ןלהסו ןלהא ,הז תא רתייל רשפאו אל םא .השענש המ הז הנונראה

 14 ,רבחכ ךל רמוא ינא ינש רבדו .הנונראה וצ תא ןקתל ךירצ אל 'א  :י. חכימי

 15 תסנכ ירבחל הפי הנופתה א ,קובסייפב האור ינאש המ תוחפל

 16 ולעה התאו באוי ,ועיצהש םישנא םתואל תונפל םג תלוכי .םירשו

 17 תחקל םיצור םתא .םייתדוקנה םישוריפב לפטלו הזה קוחה תא

 18 .היעב ןיא .טידרקה תא תיקחו ?טידרקה תא

 19 .ינוי תוכזב דיגנו הלוגרפ לע ךתוא םלצנ ונחנא טידרק .טידרקה אל א. סיני:

 20  .רתתסמ אל ינא .היעב ןיא  י. חכימי:

 21 .הזה בעניין לקהל םיצורש ןחלושה ביבס המכסה הפ שי ,רבדמ ינא א. סיני:

 22 .די ומירת זא ?המכסה א. כגן:

 23  .קלוח הילע ןיא א. סיני:

 24 ,המכסה שי םא א. כגן:

 25 ,ונחנא הז תא תושעל רשפא ךיאו יתמ דיגי יטפשמה ץעויהש י:סינא. 

 26 ,עמשת אוב זא  י. חכימי:

 27  .ותעד תא ךל רמא ןארבו'ג א. סיני:

 28 והשכיא דימתו ןיד יכרוע הברה ךכ לכ םיבשוי הזה ןחלושב ,דעיבא מ. כהן עמר:

 29 ,איה יטפשמה ץעויה לש הדמעה ,ןארבו'ג החילס ,הדמעה

 30  .היעבה תאז  י. חכימי:

 31 (דחיב םירבדמ)
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 1 םישנא אל ונחנא ,אוב .ןחלושה לש הזה דצה לש הדמעב תנעוט ינא מ. כהן עמר:

 2 .םישפט

 3 .דגנ ןועיטה היהי המ הארנ ואובו ךלש הדמעה תא יגיצת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 ,םירמוא ונחנאש המ קוידב הז לבא עמר: מ. כהן

 5 .ךלש םינועיטה תא יגיצת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 לש הנונראה וצ יפל םאש ,הביס ןיא .דואמ הפי הז תא רמא ינוי מר:הן עמ. כ

 7 ,רמוא קוחה דיגהל הביס םוש ןיא זא הז תא תובגל רשפא הצעומה

 8 אל ונלש קוחה עגרכ רשפא יא רמאו אוה ,רמוא ןארבו'גש המ

 9  .םאות אל הז המל ןיבהל החילצמ אל .ןוכנ אל הז .הז תא םאות

 10 .םצעב ןקותק המוחל בוש הנפמ ינא ובראן:’ד ג”עו

 11  .ונ ,םירדסהל כהן עמר: .מ

 12 ,םירדסהה קוח לש ומוסרפ ברעש תימוקמ תושר יבגל בותכ ובראן:’ד ג”עו

 13 תיללכה הנונראה רבדב התטלחה יפל ללכנ אל ,הנווכה ןוקיתה

 14 גרחוה הללצמ חטשש הזל ארוק ינא ?רמוא הז המ .הללצמ חטש

 15 .גרחוה אל הז ונלש הנונראה וצבו הנממ

 16 ,התאש עגרב .גרחוהש חטב  י. חכימי:

 17 וז לבא ,תונשרפ וזו תינקבד תונשרפ וז דיגהל הלוכי תא וישכע ובראן:’ד ג”עו

 18 לוכיו ןטרא ד"וע תעד לעו יתעד לעו היפל םילעופ ונחנאש תונשרפה

 19 המ הזו תונשרפה וזו השיג וז לבא ,םימצמצמ ונחנאש תויהל

 20 .עגרכ בייחמש

 21 םא לבא .רחא רבד הז תיקוח אל איה תאזה תונשרפה יל ידיגת םא 

 22  .ןרמש ינא זא .ימיטיגל םג הז תינרמש דואמ ךלש תונשרפה ידיגת

 23 לכותש האבה םעפל דע וישכע הכחמ התא ,תקולחמ ונל שיש דיגנ מ. כהן עמר:

 24 ?הז תא רותפל וישכע אל המל וליאכ ,אל התא המל ?ןוקית תושעל

 25 ?הז םע דדומתהל אל המל

 26 .ףקותבש הנונראה וצל סחיב תונשרפה תאז ובראן:’ד ג”עו

 27 .ןכ מ. כהן עמר:

 28  ,אבה הנונראה וצב םיקדוב זא ?בצמה תא ןקתל םיצור ובראן:’ד ג”עו

 29  .ןארבו'ג ,תרחא תיטפשמ תעד תווח ריבעמ ינא א. כגן:

 30 רשפא יא םאו .דבעידב אפשר לתקן יא םא ,ןארבו'ג ,ןוכנ אל הז  י:י. חכימ

 31 ,הבג אל קוחה ברעש ימ רמוא קוחה יכ דיתעב רשפא יא םג וישכע
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 1 יריפמ אל ונחנא ,םילוכי אלו נחנא וניבג ונחנא םא זאת אומרת

 2 וישכע םיאתהל םיצור אל םתא םא ,םתא הפיא וטילחת זא .קוח

 3  .דיתעב םג םיאתהל וחילצת אל

 4  .רישי ןפואב אל ראן:בו’ד ג”עו

 5 םכחתהל וסנת לא זא .םג דיתעב ,ןפואב םיאתהל וחילצת אל  י. חכימי:

 6 ,תחקל וא טידרק בונגל וסנת לאו תיטפשמ

 7 ,ינוי החילס א. כגן:

 8 ,יתרמא המ רוכזת ,ינוי  ובראן:’ד ג”עו

 9 .החילס ןארבו'ג ,עגר .שנייה ינוי ,ינוי א. כגן:

 10 הלחתהב יתרמא ,הלחתהב יתרמא המ רוכזת .עגר ,עגר ,עגר ובראן:’ד ג”עו

 11 שיו יתרמא הלחתהב .הז תא ןקתל ךיא ,תושעל ךיא לוקשנ ונחנאש

 12 ,רישי ןפואב ןקתל רשפא ,ןקתל םיכרד שי וישכע .טלקומ הז תא

 13 .עגר החילס א. כגן:

 14  .לוקשל ךירצ ,'וכו םיכיראתב ןנקתל רשפא ובראן:’ד ג”עו

 15 .תיטפשמ הלאש יל שי ,ןארבו'ג עגר א. כגן:

 16 וצב לוקשל ךירצ הזה בצמה תא ןקתל ליבשב רמוא ינא לבא ובראן:’ד ג”עו

 17 ירשפא הז םא ,רישי ןפואב הז םא .היוארה ךרדה המ הנונראה

 18 לש הרוצב ,הפיקע הרוצב ירשפא יתלב הז םא .דחוימ רושיא ךירצ

 19 הנונראה וצב ןחבנ ונחנאש אשונ הז .הז תא ןוחבל ךירצ .םיפירעת

 20 .וארת םתאו רושיאל הפל אובי הז ,אבה

 21 ,םושב דומעי אל הז  י. חכימי:

 22 .תיטפשמ הלאש .תיטפשמ הלאש ,עגר ,עגר א. כגן:

 23 ,רבד םושב דומעי אל הז ,ןארבו'ג  י. חכימי:

 24זאת  ,דוסי קוח תניחבמ ,ןארבו'ג .תיטפשמ הלאש יל שי ,ינוי עגר א. כגן:

 25 ,קוח אומרת

 26  .2018 רבוטקואמ איה תעדה תווח ,ןיבתש ובראן:’ד ג”עו

 27 ,תעד תווח יל שי  י. חכימי:

 28  .רדסל העצה תארקל אל ובראן:’ד ג”עו

 29 תא דבכמ ינא ,תדבכמ אל ,וליפא הבילעמ תעד תווח הז .יל רורב  י. חכימי:

 30 .םש בתכ אוהש הממ רתוי הברה הזה ד"ועה

 31 .ךתיא םיכסמ אל ינא ובראן:’ד ג”עו
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 1 שי ותמועלו םירדסהה קוח ךל שי ,גרדמ תניחבמ ,ןארבו'ג ,ינוי ,ינוי א. כגן:

 2 ?ןוכנ ,הנונרא לש וצ ,הצעומ וצ

 3 .ןכ ובראן:’גד ”עו

 4 ?רבוג ימ גרדמה תניחבמ .יקוא א. כגן:

 5 .הקיקח ובראן:’ד ג”עו

 6 תישאר הקיקח וליאכ ,הקיקח תאזו תרבוג הקיקחה םא זא .הדות א. כגן:

 7 קקוחמה תנווכל םיכלוהשכ תונשרפ תניחבמ םג ,הנקת העיגמו

 8 התא הפ זא ?ןוכנ ,רתוי תרבוגה הקיקחל םיכלוה ,תונקתל םיכלוה

 9 ואוב ,םיוסמ קוח שי ךל םירמואו םיאב ,תמצמצמ תונשרפל ךלוה

 10 ואוב ךמצעב רמוא התא הנה ,תאז לכב םילוכי ונחנא ךיא קודבנ

 11  .קוחה תוארוה יפל םולכיה ךיא קודבנ

 12 קודבנו וישכע טילחנ אל ואוב .הז תא קודבנו טילחנ אל ואוב זא ד. כמוס:

 13 ,המכ דועב הז תא

 14 .הז תא תושעל רשפא יא הזה וצב םויה יכ אבה וצב קודבל ךיא ןיא ובראן:’ד ג”עו

 15 העצה הז לבא ?וישכע טילחנ אל ואוב הז המ .רדסל העצה הז לבא ט. דנטס:

 16 .הבישיל ןנוכתהלו הזה ינפל הצעהל ןנוכתהל םתלוכי ,רדסל

 17 אל םירבד ליבשב ךלש יעוצקמה דצב עגופ התאש לבח ,ןארבו'ג  י. חכימי:

 18 ,לבחו .קוחל םידגונמ הרואכל םירבדל יוביג תתל לוכיבכו םינוכנ

 19 .ךלש תויעוצקמה לע יל לבח

 20  ?תרמאש המב היעבה המ עדוי התא  המועצה: פרי יגור, ראש .ה

 21 .רמוא ינאש המב היעב םוש ןיא  י. חכימי:

 22 ,ינוי ובראן:’ד ג”עו

 23 תלהנהש חינמ התא יכ תיסיסב היעב תאז היעבה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 ונחנא .אל .הבגמ יטפשמה ץעויהו התעד תא הרמא הצעומה

 25 ותעד תווח המ לואשל יטפשמה ץעויל םינופ ונחנא ,ןוכנ םידבוע

 26  .ונלש תוינידמה תא םינחוב הזל םאתהבו

 27  ,דבוע ירחא םתבקעשכ םג ט. דנטס:

 28 ,הנשמ הלעמל רבכ םימייקתמש םינויד  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 29  ,דבוע ירחא םתבקעשכ םג ט. דנטס:

 30 (דחיב םירבדמ)

 31  ,יטפשמה ץעויה םע תצעייתה םג דבוע ירחא א. כגן:
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 1 (דחיב םירבדמ)

 2 ץעויה םע תדבוע םג תא םייקוח יתלב םיזרכמ תמסרפמ תאשכ א. כגן:

 3  ?יטפשמה

 4 ?תרמא המ ,החילס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 תלטבמ תא ,םינפה דרשמ יפל םייקוח יתלב םיזרכמ תמסרפמ תא א. כגן:

 6 ,יטפשמה ץעויה םע תצעייתמ תא םג ,םהילע המותח תא ,םתוא

 7 .טלקומ הזש הדות .רמא אוהש המ טלקומ הזש בוט  ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 8 םיאנת םהב ויהש םיזוח תלטיב תא .רדסב הכול ,טלקומ הכול א. כגן:

 9 תדועת םש ההיית אל יכ םינפה דרשמ לש םיאנתב םידמוע אלש

 10 ,םיטפשמ תעדוי אל תא ,םיטפשמ ונתוא ידמלת לא .תורגב

 11  .תעדוי תאש המב ידקמתת

 12 תא הטילחה ,אשונב הנד תאזה הצעומה תאילמ .יקוא  ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 13 הז לע םייקל רשפא .ורבד תא יטפשמה ץעויה רמא .הטילחהש המ

 14 ,תידגנ העצה העיצמ ינא .העבצה

 15 .חוטב לע ,2021-ל תינורקע הטלחה תחקל רשפא ט. דנטס:

 16 יכה הרוצב ונרמאש ומכ קוידב הנונראה וצב ונרמא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  ,רשפאש הלקמ

 18 ,הצעומכ וישכע הטלחה חקינ אל םא לבא ,ןכ ט. דנטס:

 19 תא אוצמל ךירצ לבא רוטפל ןוכנ הזש תבשוח אל ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ,ךרדה

 21 .הטלחה תחקל תלגוסמ אל איה ן:א. כג

 22 ,תבשוח ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 .דעב תא ,דעב דעיבא םג הנה ,הנה זא ט. דנטס:

 24 הממ רתוי הברה דעב ניאי בעד, נא בוש תרמוא ינא  ראש המועצה: יגור, ה. פרי

 25 ,םיבשוח םתאש

 26 .דעב הפ םלוכ ד. כמוס:

 27  ,הנוכנה ךרדה תא אוצמל ךירצ לבא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 .דעב ועיבצת זא א. כגן:

 29 שאר םילקמ ילוא םתאש םייטפשמ םיצעוי ינש הפ שי  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 30  ,םעתד תווחב

 31 ,תעד תווחב שאר לקה אל דחא ףא א. כגן:
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 1 מצעותאב ןחבנ ואוב זא םשייל ןתינ אל עגרכש םירמוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2  ,אבה הנונראה וצ ךרד ונחתפל תומדעש

 3 ,תעד תווח לבקל רשפא א. כגן:

 4 .רשפאש הלקמ יכה הרוצב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 ?יוסימל החמומ לש תעד תווח ךתושרב לבקל רשפא א. כגן:

 6 .הצור התאש תעד תווח הזיא ןימזהל ןמזומ התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 .הצעומ רבח ינא .הצעומה ןובשח לע ,אל א. כגן:

 8 .ןימזהל ןמזומ התא ,השקבב  ש המועצה:יגור, רא פריה. 

 9 ?ןימזהל ןמזומ ינא ,ןכ א. כגן:

 10 ,אל ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 ,דובכה לכ םע :כגןא. 

 12 ,םייטפשמ םיצעוי ינש יל שי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .ןארבו'ג תא םג דבכמ ינאו ןד תא דבכמ ינא א. כגן:

 14 ,התא ןימזת זא א. מעודה:

 15 ,הלאה םירבדל םיחמומש יוסימל םירוטקוד שיש תושעל המ א. כגן:

 16  .יתעצהש המ תא יתעצי הנא הצעה שלך.ה ,ינוירים, בח  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 ,הטלחההמ םיחרוב םתא בוש הז  י. חכימי:

 18 .ךפיהל .אל שממ ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19  ,טידרק תחקל םיצור םתאו  י. חכימי:

 20  .ךרדה תא קיידל קר ,תעצהש המ תא לבקל םיצור ונחנא  ש המועצה:יגור, רא פריה. 

 21 וצ ,רורב קוחה ,חתפ םוש ריאשמ אל קוחה .תקיודמ איה ךרדה  י. חכימי:

 22 אל ונחנא .רורב ונלש הנונראה וצ ,הצעומה וצ ,רורב תוצעומה

 23 קוחה ןכל ,הרוקמ אל הלוגרפ לע םיבוג אל ,הנונראה וצ יפל םיבוג

 24  .ףקת .ונלצא ףקת

 25 ?םיצור םתא ,ןיד יכרוע השולש היציזופואב םיבשוי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 יא ינפלש תעדה תווח יפל עגרכ .הב ןודנ ,תרחא תעד תווח ושיגת

 27 המיכסמו הצור דואמ דואמ ינאש םג ,תאזכ הטלחה לבקל רשפא

 28 וצב אבה ןוידה ךרד איה הנוכנה ךרדהש תבשוח ינא .הז םע

 29 ,הז םדוק תרחא ךרד אצמא ינא םא .הנונראה

 30 לבא ,היציזופואהמ ילאמשלו ינימילש ןיד יכרועה תא דבכמ ינא  י. חכימי:

 31 יצרא החמומ ,הנונראל םוחתב החמוממ תעד תווח ךל חיטבמ ינא
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 1 ,הצומה דגנ דדומתה םגש

 2 .השקבב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 .תיגוציי העיבת היהת םגש כול להיותי ,היהי הז  י. חכימי:

 4 הב ןודל היהי רשפאש תעד תווח לכ הכרבב לבקא ינא  גור, ראש המועצה:רי יה. פ

 5 ,עניין לש וקמועל

 6 .תעד תווח ךל היהיש ךל חיטבמ ינא  י. חכימי:

 7 .השקבב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 .הצעומה ןובשח לע א. כגן:

 9 איה ,הפוקה לע תרמוש איה ,ןתית אל איה .ךירצ אל .אל ,אל ,אל  י. חכימי:

 10  .שדוחה לקש ףלא 800 הרבצ

 11 .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 .העבצהל םילעמ ונחנא ,רורב ,רורב .העבצהל םילעמ ונחנא  י. חכימי:

 13 ץעויהש םירבדה חורב תידגנ העצה העיצמ ינא זא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 העצהה דעב ימ .5 ?ינוי לש העצהה דעב ימ זא .ונעצה ינאו יטפשמה

 15  ?ילש

 16 ?ךלש תידגנה העצהה המ ס:דנטט. 

 17 .םייתסה ןוידה .הבר הדות .השקבב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 18 

 19-פ"שתה (המייק תב הינב) הינבהו ןונכתה תונקת ץומיא אשונב רדסל העצה .4

 20 02.9.8 םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש ידיימ ןפואב 0202

 21 ןונכתה תונקת ץומיא אשונב רדסל העצה 4 ףיעס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  ,הינבהו

 23 ?רגה לש העצהה המ ?עיבצה אוה המ לע עדוי והשימ  י. חכימי:

 24 העצה היהת הז לע ונרבידש םיסימה רדסהל השענ ונחנאש קוחב ד. כמוס:

 25 .תוסוכמש תולוגרפה תא דירוהל

 26 ,הנונראה וצב הז רגה לש העצהה נ. גנצרסקי:

 27 .הנונראה וצב ד. כמוס:

 28 תרשפאמש תעד תווח הז ינפל אצמת םא .ךירצש המ תא ןקתנ אבה נ. גנצרסקי:

 29  .השענ ןוקיתה תא תושעל הל

 30 (דחיב םירבדמ)

 31 .םיבשותל דחוש ןתמ טעמכ הז תאזכ הרוצב  י. חכימי:
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 1 ץומיאב רדסל העצה ,השקבב ןגכ לייא .רדסב ,בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 .הינבהו ןונכתה תונקת

 3 פ"שתה ,המייק תב הינב ,הינבהו ןונכתה תונקת ץומיא רדסל העצה א. כגן:

 4 ,רבכ הזה רבדב ונחנאש רמואו ריכזא קר ינא .ידיימ ןפואב 2020

 5 ,הביבס תוכיא תדעו ר"וי יתייהש היצנדקה תליחתמ תוחפלי נא

 6 שאר לצא עמשמ יתרת החותפ תלד םוש יתלביק אלי רעצל

 7 סומסמ קר הז לקתנ ינא ,הלאה תונקתה ץומיא אשונ יבגל הצעומה

 8 ןונכתל הדעוה ךרד הז תא ריבעהל םיסנמ ונחנא הנש רבכ ךשמבו

 9 .חלצ אל הז םגו הינבו

 10 םעפה מקווה דואמ דואמ ינא קורי ןמיסב ונחנא םויהש ןוויכמ לבא 

 11 םג ריבסא ינא ףכית .תאזה תוינידמה יבגל תיבויח הטלחה היהתש

 12  .המל

 13 .העצהה תא דיגת א. מעודה:

 14 לע םינפה רש םתח 26.8.20יך ראתב .םירפא ,העצהה תא ארוק ינא א. כגן:

 15 רדסל העצהל ופרוצש ,המייק תב היינב ,הינבהו ןונכתת הונקת

 16 סנכיהל ולחי םויהמ יצחו הנש דועב יכ איה תועמשמה רשאכ ,ילש

 17 ןקתב דומעל השדח הינב לכ ובייחי רשא תונקת הגרדהב ףקותל

 18 בושח בלש דועב רבודמ .5281 ןקת הזו ,הקורי הינבל ילארשיה

 19 תנידמ יבחרב האירב הינבב ךרוצה לש העמטהה ךילהתב רתויב

 20 .רוכרכ הנח סדרפב םג ונלוכ תטישלו יתטישלו לארשי

 21ה בנייה ידידותית לסביבה ולבריאות קיימה הינבנייה בת  

 22, םצריכת חשמל ומי המעודדת חיסכון במשאבים לרבות המשתמש

 23נאי ומשפרת את ת בורה ציבוריתמחזור פסולת ושימוש בתח

 24 בדברי ההסבר לתקנות.  נכתב .בנייןהמחייה ב

 25הינו תקן מתכלל בתחום בנייה בת קיימה,  5281 ילארשי ןקת 

 26ומתייחס למגוון שיטות תהליכים,  הבנייההעוסק בכל תחומי 

 27, חחומרים ומוצרים וכן לכל מהלך חיי הבניין תכנון, פיתוח השט

 28 תוכיא תדעו ר"וי ,שוב לצייןח .ההבנייה, תמיכה ותחזוק ביצוע

 29הערים  15הכולל את  15-כי פורום ה ,יניס דעיבא רמ הביבסה

 30יאומץ  5281תקן  החלטה לפיה 2013-אימץ כבר ב הגדולות בישראל

 31 .םכל בנייה חדשה בתחומי העריב
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 1ציה טלשיטתי יישוב כמו פרדס חנה כרכור שהינו יישוב בעל אוריינ  

 2קצת  את התקנות גם אם צריך לאמץ בחום סביבתית ברורה

 3ולהוביל את המהלך כבר עכשיו מבלי  ים הגדולותביחס לערבאיחור 

 4ול מדובר במהלך מתבקש, התקנות יכולות לח .שנה וחצי להמתין

 5וכמובן על  גני ילדים, בתי ספרכבר מעכשיו על בניית מבני ציבור, 

 6 .הבנייה רווי

 7בהליך כולל ובהצבת יעדים שאפתניים יותר  ךכמובן שיש צור  

 8מאופסת אנרגיה וכן  בנייהה ירוקה והקשור לבניי בהמשך בכל

 9בהטמעת קיימות בתכנון העירוני, בפיתוח המרחב הציבורי 

 10מוטה רכב ובעידוד תחבורה חליפית אבל  ןבמציאת חלופות לתכנו

 11 .הזו בהחלט יכולה להיות סנונית ראשונ

 12 הצורש הצעומה שאר ללוכ ,וחברות המועצה לפיכך יתבקשו חברי  

 13לו אוריינטציה ירוקה ומבקשים יגש ,קורי איהש הנמא לע ונל רפסל

 14 ינאש הקמינים בישיבה זו ממש לאשר את הצעת החוק בנושא

 15עת ההחלטה הנוכחית ולהעלות את את הצלקבל  ,הילע ךרבמ

 16 םיחמומה לכ תעדלש הקוריה הינבה היישוב על המסלול הנכון של

 17 םג איהו בושיה תאו םיבשותה תא תתרשמש האירב הינב הניה

 18 .תינוכסח

 19 ,וארת .םילימ המכ דיגהל בייח ינא הטלחהה תעצהל םישגינש ינפל 

 20 שאר תניחבמש ונל רורב הז ,היצילאוק הפ שיו היציזופוא הפ שי

 21 מ"חהמ עיגמש הממ תוחפלו היציזופואהמ עיגמש המ לכ הצעומה

 22  .ותוא ולבקי אל

 23 .ןוכנ אל הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 .עגר שנייה א. כגן:

 25 .הז תא קודבל רשפא  ש המועצה:יגור, רא פריה. 

 26 אל ילש רדסל העצה ףא ,רחמ דע הז תא קודבל הלוכי תא .יל ינת א. כגן:

 27 ,םירבח רמואו אב ינא ,הלבקתה

 28 .הזב לבחל תגאד .הזב תלביח תנווכתהש המ  י. חכימי:

 29 הקיטילופה לעמ תולעתהל הסנמ עגרכ ינא רמואו אב ינא א. כגן:

 30 ונייהשכ םגו היציזופואב ונחנאש זאמ םילחונ ונחנאש תינונטקה

 31 םתא .בושיה תבוטל הז ,םירבח רמואו אב ינאש המ ,היצילאוקב
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 1 המ לכב תמדוקה םעפב הז תא םכל יתרמא רבכו ,רוביצ ירחבנ

 2 רמוא ינא זא םינפה םכמ והשימש יל הארנ אל ,םידבועל רושקש

 3  .בושיה תבוטל אוה הזה רבדה ,םעפ דוע הפ

 4 תא דצב עגר ומישיש רוביצ ירחבנ םניהש הלהנה ירבחמ הפצמ ינא 

 5 היצילאוקה ,דחפל הממ םכל ןיא םגו םיינויצילאוקה םימכסהה

 6 ,דצב עגר הז תא ומיש ,ואוב םירבח זא ,any way תררופתמ םכלש

 7 דעב ועיבצת ,םולכ  םכממ דחא ףאל רוזעל האב אל הצעומה שאר

 8 והשמ לע ,רוביצה תבוטל אוהש והשמ לע ,יישובי אוהש והשמ

 9 הקורי הינב לעו יצחו הנש דועב םשויי אליממש ןונקת שי רבכש

 10  .ןושארה קלחה הז יכ היואר הינב איהש םיבשוח ונחנאש

 11 תונוש תונעטמ תונעט ינימ לכב ףטעתהל הז ירחא םילוכי אל םתא 

 12 .בושיה תבוטלו רוביצה תבוטל העצה תאז .היציזופואהמ עיגה הזש

 13 ינא םאש הינבהו ןונכתה תונקת תא ץמאל עיצמ ינאש המ ןכלו

 14 ,סומכו םירפא ,רמא םכמ קלח הינבו ןונכתל בוועדה רכזו

 15 זא .ןוידה תא קודבנ זא ומתחיישכו ומתחננות עדיין לא קתהש

 16 יתפריצ ,ומתחנ תונקתה .יערד ףולחמ הירא רמ י"ע ומתחנ תונקתה

 17 ,וישכע רבכ תונקתה תא ץמאל היעב ןיא ןכלו .26.8-ב הז תא םכל

 18 ירתיה תלבקו יושירה יכילה תרגסמב ךילהתה תא עימטהל ,ןוכנ זה

 19 יד הפוקתב הזל סנכיהל הלוכי תכרעמה .רישפם אג הז .הינב

 20 סדנהמ טרופפר הירא רמ םע דחי הצעומה שאר ןגס יתעדל .הריהמ

 21 םיטושפ םה םיכילהתה ,םינקתה ןוכממ הדבכנ 'בגו הצעומה

 22 .תיסחי תוטשופ ןה תויולעה ,תיסחי

 23 תא עימטהל היעב םוש םג ןיא .ןתוא עימטהל היעב םוש ןיא ןכלו 

 24 .תושדח ריע ןינב תוינכות תשגה יכילה תרגסמב תרגסמב תונקתה

 25 תוינידמה תבוטלו בושיה תבוטל דואמ חמשא ינא .שקבתמ הז

 26 םייחה תבוטל ,ללכב םייחה תבוטלו ליחנהל םיצרו נוחנאש הקורהי

 27 וישכע די םירהל ךירצ קורי תמאב אוהש ימ בושיב הפ םיידיתעה

 28 .הבר דהות .תאזה הטלחהה דעב עיבצהלו

 29 (דחיב םירבדמ)

 30 הינב הז המ טרפל לוכי התא .רמוא התאש המ לכ תא עמוש ינא א. מעודה:

 31 ?ץעמ יוניב ?הקורי
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 1 .אל א. כגן:

 2 .ןיבמ אל ינא ,קחוצ התא ,המ יל טרפת ילוא זא ודה:א. מע

 3 .רדסב א. כגן:

 4 ?הז תא תושעל אל .ןוטב ,םיקולב ,תיב יתינב וישכע ינא א. מעודה:

 5 .אל א. כגן:

 6 .הקוריה הינב תעצה הז המ ריבסת זא א. מעודה:

 7 ,הזה אשונה .ךתושרב םירפא  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 8  .הנעא ינא ,ילא הנפ, הוא עגר א. כגן:

 9 .ךירצ אל ,בוט א. מעודה:

 10 ,הינב הז ?הדעוה סדנהמ תא הפ שי ,הזמ רתוי  ?המ עדוי התא א. כגן:

 11 ,העצהה תא הלעמ התא .התא ,יל ריבסי אוה אל א. מעודה:

 12  .ךל ריבסא ינא הבהאב א. כגן:

 13 התוכמסבש המ ןיב לבלבתהל הברמ התאש םיאשונ שי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 ,ןוכנ .תימוקמה הדעוה  לש התוכמסבש המל הצעומה תאילמ לש

 15 םייתניב .ומתחנ תונקתהש ינפל דוע תימוקמה בוועדה הזב םתנד

 16 2022 ץרממ איה םהלש הלוחתהש הככ ומתחנ םה .ומתחנ םה

 17  .2023 רבמטפסמ תונקתהמ קלחבו

 18 תושרדנש תומושתה לכ תא זכרל הדעוה סדנהממ יתשקיב ינא 

 19 תא גיצי אוה .תונקתה םושייל ךרעיהל ידכ תימוקמה מהוועדה

 20 רבכ וישכע רבכש םירבד דוע שי .תימוקמה בוועדה הזה ךמסמה

 21פה  םקלחש בושיב םימזיה תוכזל רמאיי ,השעמל הכלה םימשוימ

 22 .םירבדה תא םימשיימ

 23 יולת הכול .םידקנ אל לכונ אלש המ ,םידקנ לכונש המ הרקמ לכב 

 24 הדעוה תאילמב גצוי רומאכ .הדעוה סדנהמ לש תעדה תווחב

 25 .ןאכ הטלחהל אל הז .תימוקמה

 26 ונחנאש ונרמא בוועדה הז תא ונישע ונחנאשכ .קיודמ אל הז א. כגן:

 27 .הטמל תדרויו הצעומהמ העיגמ תוינידמה ,תוינידמ תושעל םיכירצ

 28 םילבקמ ונחנאש ומכ קוידב הז ,תוינידמה קוידב הז ?תושעל המ

 29 םילבקמ ונחנאש ומכ קוידב הז ,םיצע יבגל תוינידמל הטלחה

 30 שנייה ,הצעומהש היעב ןיא הפ .תויבחרמ תויחנהל תומוד תוטלחה

 31 .םייסל יל ינת ,שארב תושעל הלוכי תא ,רגה ,עגר
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 1  .ךתוא תעמוש ינא ,הלימ יתרמא אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 2 ,לאמש דצל ךשארב תענענמ תא .םייסל עגר יל ינת א. כגן:

 3 .ךל עירפמ שארב עונענהש החילס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4  .עירפי אל הז הככ יענענת םא לבא ,אל רמוא הז יכ ,אל א. כגן:

 5 .שארה תא יענענת לא א. מעודה:

 6 הצור ינאש המ ,תוינידמ תויהל הכירצש העניין ,הזכ אוה העניין א. כגן:

 7 ,הלעמלמ אבש והשמ הז תוינידמ ,תוינידמ שי םעפ דוע הז דיגהל

 8 םישועש לוועדה הז םע םידרוי הז ירחאו אבש והשמ הז תוינידמ

 9  .תוינידמל תויחנה

 10 תוכמסבש המ תעבוק הצעומה תאילמ תוינידמ .ןוכנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 תוינידמ ןכל .הדעוה תוכמסבש המ תעבוק הדעוה תאילמ .הצעומה

 12  .בוועדה ןודת הדעוה

 13 האילמל עיגת םג איה דיחא לוקב ןכמ אצתש עגרב תוינידמ ,אל גן:א. כ

 14 .תויבחרמה תויחנהה תועבקנ ךכ הדעוה תוינידמל םאתהב םשו

 15   .ילש העצהה תאז

 16 לבקל תוכמס תאזה האילמל ןיאש ןבומכ .יתעצה תאז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17  .הטלחה

 18 םיצע לש תוינידמ ,ןיבהל הצור ינא .יטפשמ ץעוי הפ שי ,ייהנש קר א. כגן:

 19 ,םיליחנמ ונחנאש

 20  .ירוביצה בחרמב איה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21  .םיירוביצ םינבמ הפ ךל שי לבא ,רומג רדסב א. כגן:

 22 ,תויבחרמ תויחנה לע רבדמ התאשכ ,ירוביצה בחרמב הז  ה:ה. פרי יגור, ראש המועצ

 23 ,הנבמהמ קלח ךל שי א. כגן:

 24 (דחיב םירבדמ)

 25 אלל ,םלוכ תא ?רדסב ,יצחו הנש דועב ונלוכ תא ובייחי תונקתה א. כגן:

 26 תלבקמ ינא תרמואו האב תא םא .הנידמה לכ תא ללכה ןמ אצוי

 27 םוש ןיא ,הז תא םידקהל הנכומ ינא תרמואו האבש הסיפתה תא

 28 .היעב

 29 (דחיב םירבדמ)

 30 םתס אל אוה םינפה רש ףולכמ הירא ברה ?והשמ דיגהל רשפא ד. כמוס:

 31אי  .הזה רבדה תא דומלל ךירצ הדועמ רמאש ומכ .ןמז ןתנו םתח
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 1 .ןגלב היהי ךכ רחאו תויחנה ילב ושעתו ושעת לוועדה דיגהל אפשר

 2  ,ףולכמ הירא ברה תא ךירעמ דואמ ינא א. כגן:

 3 דמלנ .ולש תא תושעל ןמזל ןתו הזל ןמז ןתנ אוהו םכח םדא אוה ד. כמוס:

 4 .ללכב הז המ םיעדוי אל ונחנא .הז תא ןיבנ ,הז תא

 5 (דחיב םירבדמ)

 6 ,רמוא סומכ ונרבחש המ ,עגר ןגכ ,ןגכ א. סיני:

 7  .תולוגרפה לש קוחה לע םתח םג ףולכמ הירא ברה לבא  י:י. חכימ

 8 (דחיב םירבדמ)

 9 אוה רמוא סומכ ונרבחש המ לבא ,הזל וישכע רושק אל הז ,ינוי א. סיני:

 10 אוה ?המל .הבוט תולכסתהו הנבה ןומה ןומה םע הז תא רמוא

 11 .ךרעיהל ןמז םינתונ הלאה םירבדב שיש המרופר לכבש ךל רמוא

 12 ונתנ הזה רבדהו תנווקמה השגהה םע שהייתה הינבו ןונכתב ומכ

 13 .לוועדות ךרעיהל ןמז

 14  .זוחא האמב ךתיא םיכסמ ינא א. כגן:

 15  .תוטורפל הז תא םיטרופשכ רמוא הז המ לא יודע ינא א. סיני:

 16 ,ךתיא םיכסמ ינא גן:כ א.

 17  .השענ ונחנא רשפא היהיש המ ,בוועדה ונל ריבסי היראש א. סיני:

 18 ?הלגעה ינפל םיסוסה תא םותרל המל זא ד. כמוס:

 19  .הלגע ינפל םיסוס םימתור אל ונחנא א. כגן:

 20 .לדבהה הז .לבומ תויהל אל ,ליבומ תויהל הצור התא יכ דובר:

 21 רבאור עקיבא זה כב .לגלג והשזיא םיאיצממ וישכע ונחנאש אה לז א. כגן:

 22 .הז תא יתאהבבכוונה  ,2013-ר עובד מבכ הז 15-ה םרוופב ,דבוע

 23 ,םהל ןוכנש המש זאת אומרת

 24 ?םש דבוע הז ךיא ,ללכב הדעו םהל ןיא אביקע רוא א. סיני:

 25 .עגר החילס א. כגן:

 26 (דחיב םירבדמ)

 27 ?עיצמ התא המ .החותפ תלדל ץרפתמ התא .ץרפתמ ינאש החילס נ. גנצרסקי:

 28 ,תונקתה תא ץמאל עיצמ התא

 29  .וישכע רבכ א. כגן:

 30 אל םא םגו ץמאנ םא םג ,הרקמ לכב הלאה תונקתה .דחא עגר נ. גנצרסקי:

 31 .םתוא םיצמאמ ונחנא רמולכ ,ףקותל תוסנכנ 2022-ב ןה ץמאנ
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 1  .תועצה דוע איבמ התא הז ירחאו ידיימ ןפואב רמוא שיו אתהכע

 2 .ןוכנ א. כגן:

 3 הכירצ ונלש תכרעמה לכ זאש ןוויכ 22-מ ףקותב הזש ןתינ הז ללגב י:נ. גנצרסק

 4 ,להנתהל

 5  ,2018-ב תויהל ךירצ היהש תולוגרפה קוחב ומכ .ךיראת עבקנ אל ט. דנטס:

 6  .דגנ אל םה הפ הצעומה ירבח ירה .עגר נ. גנצרסקי:

 7 .דעב ועיבציש גן:א. כ

 8 תושעל ךירצ לבא ,הז תא תושעל םיצור .הקורי הינב םיצור ונחנא נ. גנצרסקי:

 9 ןיא .הינב םוי 30 ךות הכול םיצרפתמ םתאו .הנוכנ ךרדב הז תא

 10 .הזכ רבד

 11 .םוחנ ,הז םע הנש רבכ ונחנא ,החותפ תלדל םיצרפתמ אל ונחנא ט. דנטס:

 12 .הזה רופיסה םע יצחו הנש

 13 ,םישוע המ םכל הריבסמ הצעומה תשארו .הככ ךלוה אל הז יתעדל נ. גנצרסקי:

 14  .לבקל םינכומ אל םתאו םישוע אל המ

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 ונחנאש הז ,הזה ךילהתה תא .תודבועב קיידל הצור קר ינא א. כגן:

 17 ליחתה אל הזה ךילהתה ,הז לע ךרבמ ינא החותפ תלדל םיצרפתמ

 18 הביבס תוכיא תדעו ר"וי יתייה ,םעפ דוע ךל ריבסמ ינא .םויה

 19 ,ונשגפנ זא רבכ .2019 .לא זוכר ינא ,20 וא 2019 ראוני לש ךיראתמ

 20 דבוע הז .םינקתה ןוכממ יהשימ םע רבכ הייתה הנושארה הבישיה

 21 .ץראה לכב

 22 .םולכ תישע אל ס'לכתב (רורב אל)ש הזמ ץוח יל הארנ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 23 .השקבב הירא

 24 תינכות ןיכהל ןונקתה תלבק םע הצעומה שארמ היחנה יתלביק ינא א. רפפורט:

 25 תינכותה ימעטל .תונקתה תא םשייל תנגראתמ הדעוה ךיא הדובע

 26 אבה יעיבר םויב בוועדה אל התוא גיצהל לכוא ינאו תמלשומ טעמכ

 27 העניין ךרוצל .ןכמ רחאלש בוועדה אלא םויה רדסב אל רבכ הז יכ

 28 םיביכרמ םתוא םה המ ריבסהל הלק תגצמ יהשוזיא איבא םג ינא

 29 .יחכונה ןקתבש הקורי הינב לש

 30 .המ ונל ריבסי הירא ,המ ןיבנ ?עיבצנ םתס .ןוכנ ד. כמוס:

 31 .היעב ןיא א. כגן:
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 1 ?עיבצנ םתס ,וישכע עיבצהל המל זא ד. כמוס:

 2 תעמטה לעו תונקתה ץומיא לע םיעיבצמ ,םתס םיעיבצמ אל ונחנא א. כגן:

 3 .ועיבצת לע עיבצהל םיצור אל םתא .ךילהתה

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 ?ךישמהל רשפא ,לייא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6 .רדסל הלעת העצההש שקבמ ינא ,אל :א. כגן

 7 יתעצהש ומכ תידגנה העצהה תא עיצא ינא זא .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 תא ץמאנ ונחנאש ןבומכ .תימוקמה הדעוה תרגסמב הזב ןודנש

 9 תונקתה תלחה ןמז יבגל .קוחה םצעב הז ,ןאולמב תונקתה

 10 תוצלמהל םאתהב ןודיי הז תימוקמה בוועדה ןהלש העמטההו

 11 .הדעוה תאילמב הדעוה סדנהמ

 12 רמוחה םא יכ ?יעיבר םויב הבורקה הבישיב הז תא סינכהל רשפא  חכימי:י. 

 13 ,ןכומ

 14 ,אל ןיידע הזו הלע םוי רדסה .אל שממ  גור, ראש המועצה:פרי י ה.

 15 ,םימיכסמ הפ םלוכ ונחנא םוי רדסה  י. חכימי:

 16 .האבה האילמב ןודיי הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 .ךורא הזכ אל אוה םוי רדסה יכ  חכימי:י. 

 18 .האבה האילמב ןודיי הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 ,ןודל רשפא  י. חכימי:

 20 .אי אפשר  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 21 ?דעב ימ .רדסל ילש העצהה תא ,רדסל העצהה תא הלעמ ינא .יקוא א. כגן:

 22 .הבר הדות

 23  .האלה ?ילש העצהה דעב ימ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 

 25 םוהיז םיעגפמ תעינמ) רוכרכ הנח סדרפל רזע קוח תעצה רושיאו ןויד ךשמה .5

 26 0202-פ"שתה (ריוא

 27 7 ,6 ,5 םיפיעס ינפל תשקבמ ינא ,רזע קוח תעצה 5 ףיעס  רי יגור, ראש המועצה:ה. פ

 28 ינא ,םויה רדס לע םויה ונלש הביבסהו םייחה תוכיא םלוכלש 8-ו

 29  .םילימ המכ דיגהל תשקבמ

 30 לש הרוש םע רוכרכ הנח סדרפ הדדומתה תונורחאה םינשב 

 31 הז םא ,תומחפמה הז םא ,הביבסה םוחתב םימויאו םירגתא
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 1 .למרכה ףוחב הדסאהו הפועת הדש לש םויא ,תוימחפה תונחתה

 2 ,הביבסה תנגה דרשממ שרדו םילודג םיקבאמל סייגתה רוביצה

 3    ,הלכלכה ,תואירבה ,היגרנאה

 4 ,וסייגתהש רוביצהמ קלח הפ םיבשוי א. כגן:

 5 ונילע ןגהל ,םימשונ ונחנאש האוויר תוכיא לע ןגהל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  .םייתואירב םיעגפמו שערו חיר יעגפממ

 7 ,תישע אל םלטצהלמ ץוח א. כגן:

 8 תונחתה לע קבאמה ,ירפ אשנ תומחפמה לע קבאמה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 העידוה הביבסה תנגהל הרשה ןאכ םכתא תנכדעמ ינא, תוימחפה

 10 ןורש הביבס תוכיאל םירע דוגיא לש ןוידב הבוט העשב לומתא

 11 ינויב ורגסי ןיבר תורוא חוכה תנחתב  4 דע 1 תודיחי יכ למרכ

2022.  12 

 13 םייתסה זגה תדסא לע קבאמה .ומוציעב הפועתה הדש לע קבאמה 

 14 אוהו ונמשר יתועמשמ דחא גשיה תוחפל לבא םיעדוי ונלוכש יפכ

 15 ,הדסאה לע עצבתיש עובק רוטינל םכסהב

 16 .תינדחפ אי ,הריתעה תא שיגהל וליפא תיצר אל תא ?ונמשר ונחנא א. כגן:

 17 ?תמשר המ ?תמשר תא

 18 (דחיב םירבדמ)

 19 .האוויר תוכיא ינותנ רבדב רוביצל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 .הריתע שיגהל וליפא תמכסה אל .לוקוטורפל רבדל יקיספת . כגן:א

 21 ןגהל תוטלחהה ילבקממ שורדלו תובוחרל תאצלדענו י  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 תלהנה .ונלש םיידיבש המ תא ליבוהל ונתעש וז תעכו ונילע

 23 תא ביטייהל םייוניש ליבוהל הלגד לע הטרח תיחכונה הצעומה

 24 אל הז הביבסהו םייחה תוכיא הבש הבשומ חתפלו תורישה ךרעמ

 25  .ךרע אלא המסיס קר

 26 1961-ב םיעגפמ תעינמל קוחהו 1940-ב םעה תואירב תדוקפ ירחא 

 27 1992-ב םייתביבס םיעגפמ תעינמל קוחהו תבקועה הנשב תונקתהו

 28 קוח תעצה האב םג ויתובקעבש ,יקנ ריוא קוח ,2008-ב קוחה אב

 29 תבשות ןראפ עלי תסנכה תרבח י"ע הזה קוחה ןוקיתל תיטרפ

 30 .המדוק םרט ךא 7.5.18-ב תסנכה ןחלוש לע החנוה רשא בושיה

 31 יכ ץלמוה הביבסה תנגהל דרשמה ךשמהב איצוהש תוינידמ ךמסמב 
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 1 תועצמאב ץע לש הפירשב שומישה תא ורידסי תוימוקמה תויושרה

 2 וב 2.9.19-ב תסנכה האיצוהש חודב םג ןגוע אשונה .ינוריע רזע קוח

 3 תלהנה תושדחתמ תויגרנאב שומישל רבעמה דודיעל םג וסחייתה

 4 ,םיבשותה תואירבל גואדל תביוחמ תשורה

 5 ?תושרה תלהנה הז המ ,יתריבג החילס ?תושרה תלהנרק ה א. כגן:

 6 יקנ ריוא קוח .הלשממה ידרשמל תושירדב אובל קר אלו  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 ריוא םוהיז תעינמל רזע יקוח קקוחל תוימוקמ תויושר בייחמ 2008

 8 רושיאל םויה ןכא תחנת החוק שמועצה .קוחל 10-ו 9סעיפים ל

 9 ,בכר ילכ ,הישעת ;םימהזמה לולכממ ריוא םוהיז תסקת במניעוע

 10 תוחתפתה םע .ץעו םיליסופ (רורב אל) תפירש ,הינב ירתא

 11 שומישמ קזנה תדימ לע םידמל ונא יעדמה רקחמהו היגולונכטה

 12 תא תונשל םישרדנ ונאו ךורצל םינש ךשמב ונגהנש םירמוחב

 13  .ונינכש לעו ונריקי לעו ונילע ,הביבסה לע הנגה ךרוצל ונייח תוחרוא

 14 קוחה תעצה םודיקלו םויה ןוידה תנכהל םיפתוש ויה םיבר םישנא 

 15 האלמ תובדנתהבש םיבשותל רקיעב ,םלוכל תודוהל תשקבמ ינאו

 16 יעוצקמה תווצה לכל ,הביבסה תוכיאל לוועדה .אשונל ומתרנ

 17  .הצעומה תלהנהל ןבומכו הצעומב

 18 תויגוס שולש םויה ונחתפל ,ריוא םוהיזו םיעגפמ תעינמל רבעמ 

 19 תוגג לע םייראלוס תוגג תכרעמ תמקה ;תופסונ תויתביבס תובושח

 20 ךמסמ םודיקו תימואלניב םילקא תנמא לע המיתח .רוביצ ינבמ

 21 הריבעמ ינא וישכע .הכאלמב םיקסועה לכל תודות .םיצע תוינידמ

 22 הנח סדרפל רזעה קוח לש אשונה תא גיצהל ןארבו'גל טיברשה תא

 23 .ריוא םוהיז ,םיעגפמ תעינמ ,רוכרכ

 24 הזב םינד ונחנא .רמוחה תא םתלביק ,תולאש םכל שי םא ,השקבב 

 25  .ןויד ךשמה הז זא ,םצעב ראורבפמ

 26 ןויד לע םירבדמשכ לכ םדוק .ליחתמ התאש ינפל ,ךתושרב ןארבו'ג א. כגן:

 27 רפסל יצורת לאו ןויד היהי הזש יגאדת זא ,הצעומה שאר יתריבג

 28 חינמ אל הז .הרכבר אישמועצה ה תלהנהש ןושאר םויב ה'רבחל

 29 .ןוידל סיסב םוש

 30 המ לע תעדל םיבהוא ונחנא םיקוח לע םירבדמ ונחנאשכ ,ינש רבד 

 31 תא בטיה וארק הצעומה ירבחש דואמ מקווה ינאו םימתוח ונחנא
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 1 םהש ךיא םייטפשמ םיצעוי ריכמ אלש ימש ןארבו'ג לש תעדה תווח

 2 .םיאטבתמ הםך שיא תונשרפ םכל השעא ינא זא םיאטבתמ

 3 ,קוח הזש ריבסמ אוה 'א ,ולש תעדה תווח לש אפיסב ןארבו'ג רמוא 

 4 ונתטישלו הדימ תומאב וליאכ ,םייפקשמב ןחביהלוק צריך שהח

 5 לשו רזעה קוח לש יעוצקמה קרפה .אחינ לבא ,יתדימ אל םג אוה

 6 תצק הזו ןארבו'ג רמוא ידי לע עבקנ אל תויבחרמה תויחנהה

 7 עגר ,יטפשמה ץעויה רבד לכו םיכמסמש ונרמא םדוק יכ ,עיתפמ

 8 לש יעוצקמה קרפה ךל רמוא אוה המ םושמ הפו .ךתושרב ןארבו'ג

 9 (רורב אל) ןיידעו ידי לע עבקנ אל תויבחרמה תויחנההו רזעה קוח

 10 ינאש עוצקמ ישנא י"ע אלא ,רדתסמ אל תצקש המ  רזע קוחה

 11 הצעומה שארל ועייס רשא עוצקמה ישנא םתוא םה ימ תעדל הצור

 12 עיבהל יטפשמה ץעויה רמוא יתושרפאב ןיאו רזע קוח לש ותנכהב

 13 יכ ,ומצע תא הסכמ אוה ןאכו שיגדהל בושח םלוא ,הז יבגל הדמע

 14 דרשמה י"ע קדביהל ומוסרפלו ורושיאל יאנתכ יופצ רזעה קוח

 15 אומו שהכ קחוי הכ ךכש בוטו ,םיטפשמה דרשמו הביבסה תנגהל

 16 הזבי קר אוהו עגרכ ןוכנ אל אוהו םיאתמ אל אוהו ריםוח אלמ

 17 יכ שיגדאש ךות תויחנהל ותמאתהל ןחביי אוהש ךכ .ונתוא

 18 וניה תוינידמ רזע (רורב אל)   לוספל הליע חרכהב הניא תוינידמה

 19 ןאת ינא (רורב אל) יולת הזו תבייחמ חרכהב הניא ךא החנמ ךמסמ

 20 שיש תוארהל םכתושרב רובעא ינא הז ירחאו ריבסהל ןארבו'גל

 21 , ןאכ העיפומש תאזה הטויטל

 22 טביהל, קרפל יתסחייתה אל יעוצקמה קרפה יתנייצ ינאודם שק ראן:וב’ד ג”עו

 23 עבטמ 'וכו ןקת אלו ןקת ןהש קוחב תורדגה ינימ לכ שי .יטפשמה

 24 אוהש ןכותה תא שיו ולש יטפשמ דצ שי רזע קוח לכ םירבדה

 25 יכ יתחסינ אלו יעוצקמ רמוא ינאש יעבט הז זא .'וכו יעדמ ,יעוצקמ

 26 רענתמ ינאש אלו .הלאה םירבדה תא חסנמ אל יפטשמ ץעוי ףא

 27 .ונממ

 28 ,הלאשה לבא .ןיבמ ינא ,אל א. כגן:

 29 .עגר ובראן:’ד ג”עו

 30 ,הזה קוחה תא ריבסהו אבש יעוצקמ והשימ הזיא שי םא א. כגן:

 31 .עגר ובראן:’ד ג”עו
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 1 ,ריבסיו הפל אוביש וא הלהנה ירבח ינפל ן:א. כג

 2 .הנעיש ימ הפ שי תיטרקנוק הלאש ךל שי םא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 3 ,קוחה לע יתרבע ינא .תויטרקנוק תולאש דואמ הברה יל שי ,ןכ א. כגן:

 4 ,םייסל ןארבו'גל ןתא ינא לבא

 5 ,יתשקיב ינא הבישיב הצעומל אבוהשכ םירכוז םתא םא רזעה קוח ובראן:’ד ג”עו

 6 קוח אל אוה הזה רזעה קוח .וילע רובעל הצור ינא ,יל ונת יתרמא

 7 דוס אל הז ,דואמ םימוד רזע יקוח םימייקש הזה ןבומב גירח רזע

 8 ידכ ינכדע יכה רזע קוחה המ םיקדוב רזע קוח ריבעהל םיצורשכש

 9 דרשמ ,םינפה דרשמב רשוא המ ,םויהל םיאתמ הזש תוארל

 10 רזע קוח תקחל גנילור ארפ ןמ הז ,דואמ בושח הז .םיטפשמה

 11  .ףקותב

 12 ינא .יתדימ אל הז ,יתדימ הז דיגהל לוכי רזעה קוח היה לוכי וישכע 

 13 ןימק םהל שיש םישנאל אובל לש הזה טנמלאה תא הפ שי ךל רמוא

 14 .השעי אל דיגהל אובל הנש 10-ו הנש 30 ,םינש תורשע ,ןמז הברה

 15 אל הנש 30 ינפל בוט היהש המ .ומוי ןב אוה קוחה קוח לכ ומכ לבא

 16 םג ,םיבשותה םג ,לגתסהל ךירצ ,תושעל המ ןיאו םויהל בוט

 17 םיטרדנטסל ,םויה שיש תוחורל םמצע תא לגסל םיכירצ םיחרזאה

 18 .םויה םיצורש

 19 .הז לע רבדנ ףכית א. כגן:

 20פו של בסו לבא ,ןכ הז יל דיגהל לוכי התאש םירבדה דחא הז ןכל ובראן:’ד ג”עו

 21 דוע םויה השעיי אל הז םא ,דימת הז .הז תא תושעל ךירצ דבר

 22 הז ,ןימק יל שי ךל דיגי אובי ןימק הנבי םויהש ימ זא ,םינש שמח

 23 אל ,דיתע ינפ ביתכמ אוה קוח ,קוח הז .ותוא יל דירוהל יתדימ אל

 24 .הרוחא ביתכמ

 25 (רורב אל) רמאנ הז לע א. כגן:

 26  ,םימיוסמ םיפיעס יבגל תולאש ,תורעה ךל שי םא וישכע ובראן:’ד ג”עו

 27 .תורעה יל שי ,יל שי כגן: א.

 28  .השקבב ,םהלש תועמשמה המ ובראן:’ד ג”עו

 29 .תונשרפה קרפל סנכנ ינא ,קדוב ינאכל ודם ק זאבשמחה רבה.  א. כגן:

 30 הביבסה תוכיאל הקלחמה רזעה קוח תרגסמב עיפומ תונשרפה קרפ

 31 תאזה הקלחמה יל עודיש המכ דעו ,רוכרכ הנח סדרפ תצעומב
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 1 ינא .תומייק תזכר שי ,הקלחמ להנמ ןיא ,הצעומה שאר י"ע הקרופ

 2 .ןושאר רבד הז .הביבס תוכיא תקלחמ וב שיש קוח לע םתוח אל

 3  .הצעומה ירבח יתובר ,הז תא ועדת םתא אי שגםדכ

 4 רשפא ,תיפוריאה הליהקה לש היחנה ,תיפוריאה הליהקהמ היחנה 

 5 םכמ דחא לכש ינפל (רורב אל) תויחנהה ןה המ ךמסמה תא תוארל

 6 אוה המ לע תעדל הצור אוה םירבדה עבטמ ךמסמ לע םתוח אוהש

 7 הפיא ?םתוא ףרצל ?הלאה תויחנהה תא תוארל רשפא .םתוח

 8  ?ךמסמה

 9 םימהזמ ,ףחרמ יקיקלח רמוח .הלאה םירבדל עגר סנכנ ואוב 

 10 .יקנ ריוא קוחל הנושארה תפסותב טרופמכ םיפחרמ םייקיקלח

 11 המ תעדוי הקוריה יתריבג ?םימהזמה םה המ עדוי והשימ

 12 ?םימהזמה

 13 .ךל תונעל לוכי ינא :לאינד

 14 ?התא ימ ?ינא הז ימ א. כגן:

 15  אויר נקי. בוצתקמ רגרבנייו לאינד ינא :לאינד

 16 ?אשונב ראות הזיא ךל שי ?הכמסה תדועת ךל שי א. כגן:

 17 (רורב אל -להקהמ רבדמ)

 18 ןיבמ ינא וליאכ ךתושרב ,רזע קוח לע ני חותםאשכ שקבמ ינא א. כגן:

 19 תוכיאל בוועדה םג ךתוא יתיאר ,יעוצקמה תווצהמ קלח התאש

 20 םא ,יל ריבסיו החמומ יעגישצה ור ינא רזע קוח עיגמ, כשהביבסה

 21 טרוטקוד ךל שי םא ,תודועת ךל שי םא (רורב אל)  התא אל הז

 22 תוארל הצור ינא לבא .חמשא ינא יל ריבסהל לוכי התא םא ,הזב

 23  .םדוק תודועתה תא

 24 אל רוא תעילב דמ הז המ גשומ ןיא יל ,רוא תעילב דמ .ךישמנ ואוב 

 25 דמ םכיניבמ םיאקיזיפל ילוא ,גשומ הזיא הפ שי והשימלש יל הארנ

 26 ןיא בוש ,ןמחפה תצומחת תלוכת תא אטבמו דדומה רישכמ הלוכת

 27 חוות דעת לבקל חמשא ינא תויעוצקמל רושקש המ לכ ,הפ

 28 .בותכש המ לכ לע תיעוצקמ

 29 קוחל חקפמ תויהל בתכב הנימ הצעומה שארש םדא ,חקפמ .ךישמנ 

 30 ותוא תא רישכמ ימ .הז רזע קוח לש ותפיחד ךרוצל רשכוהו הז רזע

 31 ?חפקמה רמוכש אוהפה יא ?חקפמ
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 1 .קוחה עוציבל תשרדנה הרשכהה תא לבקי אוה ובראן:’ד ג”עו

 2 ?ןארבו'ג ,ימ י"ע ?ימ י"ע א. כגן:

 3 ,חלשיי אוה הזה העניין ךרוצל חקפמ סיוגיש יונימ ינפל ובראן:’ד ג”עו

 4  ?חקפמ ימ ?הזה חוקיפה תא שי הפיא . כגן:א

 5 ,רשואיו רזעה קוח היהישכ ובראן:’ד ג”עו

 6 ,הז ימ תעדל הצור ינא ,אל א. כגן:

 7 ,םויה םדא חוכ םיסייגמ אל ונחנא ובראן:’ד ג”עו

 8  .יתוא ןיבמ אל התא ,אל א. כגן:

 9 .הנשו הנש יצח דוע תחקל לוכי הזשכ ובראן:’ד ג”עו

 10  ,חקפמ םויה סייגל שקבמ אל ינא א. כגן:

 11 .םירושיכה תא ול שיש והשימ איבנ תעה אובב ובראן:’ד ג”עו

 12 םידרמש שי םאה .רשכומ תויהל רומא אוה הפיא תעדל שקבמ ינא א. כגן:

 13  ?הביבסה תנגהל םיחקפמ םירישכמש

 14 חקפ תויהל רישכהל םידעונש הרשכה לש םיסרוק ,םיסרוק שי ובראן:’ד ג”עו

 15 .הביבס

 16 .הזה חקפמל שי םידיקפת המכ הארת ףכית .הביבס חקפמ רתוי הז א. כגן:

 17 ןושלל וישכע סנכנ ינא .רשכומ ןכיהו רישכמ ימ יתיאר אל ןכבו

 18 אלו םדא םורגי אל' 'א2ב הפ םושר .תונשרפב וישכע דע יתייה

 19 יתלבו קזח חירל וא ריוא םוהיז םורגל ומעטמ לעופה רחאל השרי

 20 וא הצעומה שאר תעדל רשא הדימב ,אוהש רוקמ לכמ ריבס

 21 שארל 'הביבסל וא םינכשל  דרטמ תווהל הלולע וא הקיזמ חקפמה

 22 ?הזה סרוקה תא רובעל תכלהו םג הצעומה

 23 ,תעד לוקיש תעלפה לכ ובראן:’ד ג”עו

 24 איה ?חוקיפה לש סרוקה תא רובעל םג תכלוה הצעומה שאר א. כגן:

 25 .טילחהל ןאכ הרומא

 26  .דמולמה ידידיל ריבסא ינא א. סיני:

 27 .ךרבח .ןכ א. כגן:

 28 תועמשמה המו .ולש ןושלה הז רזע קוח לכו תילהנמ תוכמס לכ א. סיני:

 29 תא ךל רפסי ןארבו'גו תילהנמ תוכמס ליעפהל ךירצ התאש ?ולש

 30  ,ילהנמ טפשמה לש סרוקהמ םג הז תא רכוז התאש חוטב ינא ,הז

 31 (רורב אל) ךורב ךורב 'פורפ לצא א. כגן:
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 1 ,ןויווש לש הדימ תרציש ירחא ,קמועל םירבדה תא תנחבש ירחא א. סיני:

 2  ,תוריבס

 3 .הפ בותכש המ אל הז א. כגן:

 4 הז םהלש תילכתהש לס יפיעס ,הלאה םיפיעסה .לחש המ לכ א. סיני:

 5 ,ףוכאל הלוכי הצעומהש

 6 .היעב ןיא א. כגן:

 7 תאו ריואה תא םהל םהזמו וינכש לע רמוש אלש ןכש ףוסב שי םא א. סיני:

 8 םילכה תא שי ,רטממ דחא ףא האור אלו חא הזיא םע המשנה

 9 ,לפטל םייקוחה

 10 .הזה הרקמב הצעומה שארל אל לבא א. כגן:

 11 ,השמ השמ חקפה הז ףוכאי ףוסבש ימש םימשור אל םג לבא א. סיני:

 12 ךימסתש הצעומה שאר הנווכה הצעומ שאר .אל .1 'סמ החמומה

 13  .בעניין לפטל ךירצש ימ תא

 14 (דחיב םירבדמ)

 15 אורקל עדוי םג התא ,ארוק ינא .ףיעסה ןושל תא ארקאבל ת א. כגן:

 16 .הצעומה שאר תעדל רשא הדימב .ףיעסה תא ארקנ אוב .םיקוח

 17 ולש חודה תא שיגמ חקפמה םא ?חקפמ הנימ הצעומה שאר יתממ

 18  הביבסה תוכיא תקלחמ להנמל

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 התא לקולק אוה חוסינה .הצעומה שאר תעדל הז המ ,הזכ רבד ןיא :ןגכ .א

 21 .תורעה םע רוזחי הזש הארת

 22  . 'תעד לוקיש תלעפה' לש ותוהמ הז :ןארבו'ג ד"וע

 23 הברה ךכ לכ םינתונ אל , ןועמש ינב הצעומל יתכלה , יתארק :ןגכ .א

 24 .םייעוצקמ םיפוגל תויוכמס םינתונ , הצעומה שארל תויוכמס

 25 (רורב אל) ול ןיאו תויוכמס םינפה רשל םינתונ ךיא :יניס .א

 26 (דחיב םירבדמ)

 27  ,איה איה הצעומה שאר חסונמ הזש ךיא :ןגכ .א

 28 (דחיב םירבדמ)

 29 תכרעמ ליעפהל ומעטמ לעופה רחאל השרי אלו םדא ליעפי אל- 'ב 2 :ןגכ .א

 30  תטלופה היגרנא

 31 .בצקומ ןמז ךל שי ,םייסת :הדועמ .א
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 1 (דחיב םירבדמ)

 2 ,העברא הפ שי .הפ םירבחהמ תוכז לבקא ינא  ?בצקומ ןמז הז המ :ןגכ .א

 3 לעופה רחאל השרי אלו םדא ליעפי אל . רוביד תוכז לבקא ינא

 4 םתושרל וא םיברה תושרל תטלופה היגרנא תכרעמ ליעפהל ומעטמ

 5 מ"פגב תלעפומ איה ןכ םא אלא םיקיקלח וא חיר ןשע םירחא לש

 6 םיניבמה לכל יידידי םכתוא דמלל הצור ינא זא .דבלב למשחב וא

 7 ,םימ לע תולעפומה תוכרעמ םויה שיש הביבסה תוכיא לש אשונב

 8 ?תושעל רשפא יא םג הז זא םימ לע לעפומש יתפציר םומיח שי

 9 (דחיב םירבדמ)

 10 רבדמ ימ טילחא ינא , ןוידה תא להנמ אל התא ליאה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 יל עירפי אלש זא :ןגכ .א

 12 ץוחש העצה תשגה התא ךל דיגהל הצור ינא 'ב ףיעס יבגל ,לייא נ. גנצרסקי:

 13 ?תורוקמ דוע שי למשחו מ"פגמ

 14 םימ ,ןכ :ןגכ .א

 15 לעופה רחאל השרי אלו םדא ליעפי אל ,שרופמב ריבסמ קוחה נ. גנצרסקי:

 16 םתושרב וא םיברה תושרב תטלופה היגרנא תכרעמ ליעפהל ומעטמ

 17  .המודכו ןשע םירחא לש

 18 .למשחבו מ"פגב תלעפומ איה ןכ םא אלא א. כגן:

 19 ,למשחב וא מ"פגב תלעפומ תכרעמה םא הנווכה .ןוכנ נ. גנצרסקי:

 20 .ךופה קוחה ,אל א. כגן:

 21 .ןוכנ אל הז תא ארוק התא ,ןוכנ אל קי:נ. גנצרס

 22 .ןוכנ הז תא ארוק ינא א. כגן:

 23 רתומ למשחב וא מ"פגב תלעפומ תכרעמה םא .ןוכנ אל ארוק התא נ. גנצרסקי:

 24 ,בותכש המ הז .םיקיקלח םיטלופ םה םא םג ,תושעל םהל

 25 יא זא רשפא יא רמוא התאש עגרב .יטרפ םדא אל איה תושרה א. כגן:

 26  ףיסוהל לוכי התאש םירבד שי ,ףיסות רמואו אב ינא ןכל רשפא

 27 .ףיסוהל ךירצ אל צרסקי:נ. גנ

 28 ,התא המ קוידב םירבדה תא ונל תצמתת ,רצקל לוכי התא ד. כמוס:

 29 (דחיב םירבדמ)

 30 ,רפחתמ התא ,לייא נ. גנצרסקי:

 31 י מדבר על חוק,נא .רפחתמ אל ינא א. כגן:
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 1 .תורוש המכב הככ תצמתת .הצור התא המ תצמתז תא כמוס:ד. 

 2 (דחיב םירבדמ)

 3 לע ףרוג רוסיא הפ שי ,ןימק וא חא ,הקסה ,רונת םדא ליעפי אל א. כגן:

 4 ונאבהש תויחנהב םג ,תוינידמב םג וישכע ץע תקסה לש אשונה

 5 רשפא יתדימ אלו ידמ ףרוג הז תויחנה שי םש םגש ונרמא לוועדה

 6 היהי אל הזש איה הפיאשהש ןוכנ ...  תויחנה שי ,הבורא דימעהל

 7 הרוצב הניקתה תא וליאכ ןיידע תויורשפא שי לבא ,ץע י"ע הפירש

 8 קלח ,םכמצעב הז תא םתם הבאתאו תיתדימ רתוי תצק איהש

 9י מבין נא .ןתוא אצמא ינא ףכית ,ןאכ תואצמנ תויחנההמ

 10 ונחנא ?תושעל המ ,עיבצהל םיצורו ועיבצה רבכ םירשהחב

 11 .ונלש הדובעל תוניצרב םיסחייתמ

 12 ?הפ היעבה המ דובר:

 13 םאו יתדימ אל הזו ףרוג הז הזה הרקמבש בשוח ינאש איה היעבה א. כגן:

 14 עירפמ אל הז םא ,שבי ץע םע תושעל לוכי התאו תויורשפא שי

 15תה או הבניין םור לעמ רטמ היהה יזש תרושפא שיו ךלש םינכשל

 16 ףיעסהש שקבמ ינא .ההזף עיהס יתידמא לה ז ,הבורא יכול לשים

 17ה נה ,קשבמ ניא ,כםתשובר חהילס .תיתדימ הרוצב םשריי הזה

 18 תויבחרמ תויחנה ןוכדעו םוסרפ רבדב העדוה ןאכ םג .תיצאמ

 19 לע םותחל תכלוה תא ,הצעומה שאר יתריבג ,רוכרכ הנח סדרפל

 20  .תורעהל יבישקתש יאדכ הזה קוחה

 21  .הבישקמ ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 םיקלד תפירש םיללוכ םניאש םיעצמאב םומיחו הקסה םושר הפ א. כגן:

 23  עקרק ידומצ םיתבב קר ורתוי תובורא םיללוכה םינימק .םיליסופ

 24 .ןקתל םאהתב הייה הבוראה ןונכת  ךתחב הבוראב בייח ןימקה

 25 ותאות ותנהלשר פא הזה ףרגוה רוסיאה,םינתק שיש זאת אומרת

 26 ונחנאו הנקית שיו יושר שיו ליאכ ?תשועה למ, המישר שיו הניקתב

 27 היהי הזש הצור ינא זא  תויבחרמה תויחנהב היהי הזש םיצור םג

 28  .הניקת םע

 29 ךרטצי קסע לעבש ןבומכ ןאכ םג בוש ,א.4 האלה ךישממ ינא ,יבגל 

 30 יתממ ,תאזה תינכותה לכ ןאכ םגו םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל

 31 ,הינבו ןונכתל הדעו שי ?הצעומה שאר י"ע תורשואמ תוינכות
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 1 ,הינבו ןונכתל לוועדה ושיגיש

 2 ?הינבהו ןונכתה תדעו ר"וי ימו א. מעודה:

 3 ,המש לבא ?הנשמ הז המ א. כגן:

 4  ,הצעומ שאר הז זא א. מעודה:

 5 לש םיכתח לש תוינכות יתממ ,ר"וי ימ זאת אומרת המ לבא ,אל א. כגן:

 6 ?הזב הניבמ איה ?הצעומה שארל תושגומ תובורא

 7 ,ףוסב א. מעודה:

 8 ,םירפא אל א. כגן:

 9 ,לבא םותחל הלוכי תירבזגה א. מעודה:

 10 (דחיב םירבדמ)

 11 ןהשו מכ לוועדה ושגויש ,תויהל תולוכי אל תוינכותה ,םירפא גן:א. כ

 12 .םויה תושגומ

 13 ?םתוח ימ זאו עודה:א. מ

 14 דוע .חקפמה וא הצעומה שאר י"ע רושיאל ושגוי ןהש םושר הז לבא א. כגן:

 15 .הדעוה סדנהמ י"ע רשואישו לוועדה שגוי הזש שקבמ ינא זא ,םעפ

 16  ,ותמיתח ירחא סדנהמה א. מעודה:

 17 .היעב ןיא :א. כגן

 18 (דחיב םירבדמ)

 19  ,קזחמ התא  י. חכימי:

 20 תשגומ איה ,רתיהל השקב שיגמ התאשכ םויה .קזחמ קר התא א. כגן:

 21 ,הפ םג רבד ותוא רמוא ינא זא ?לוועדה וא ?הצעומה שארל

 22 .ךלי אל הז םותחת אל הצעומה שארו רשאת הדעוה םא בגא :א. מעודה

 23  ?הנשמ הז המ ?הנשמ הז המ א. כגן:

 24  .םימשמ אל הז ,הדעו ר"וי אל הצעומ שאר םאו נטס:ט. ד

 25   .האלה .ךילהתה תא ךל ריבסמ א. כגן:

 26 רזוח הזו תויה הצעומה שאר לש לעניין רשקב ,ךתושרב לייא ,לייא ובראן:’ד ג”עו

 27 .ומצע לע

 28  .קוחה לכ ךרואל רזוח הז ,ןוכנ . כגן:א

 29 תוכמס ליעפהל הצעומה שארל הכמסה קוחב שיש םוקמ לכב ובראן:’ד ג”וע

 30 ,יהשלכ

 31 ,הכמסה שיש אל ,אל א. כגן:
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 1 שי ובש םוקמ לכ .'וכו הצעומה שאר עבקיש יפל בותכ .עגר ,עגר ובראן:’ד ג”עו

 2 הז ,הצעומה שאר תניחבמ ,הצעומה לע הנוממה יבגל הוראה בחוק

 3 ,הצעומ שאר הזיא הנשמ אל ,לוכי הצעומה שארש רמוא אל

 4 העיבק ול שי םא ,רזע קוחב הזו ,הטלחה לכ .ול אבש המ טילחהל

 5 המ תוברל ,םינוירטירק לעו םינותנ לע ססבתהל הכירצ איה יהשלכ

 6  .הושמ וא הצעומ סדנהמ היהיש רמוא התאש

 7 הקלחמ ,תווצ היהיש ימב יולת הרי הצעומ שארה ז םא םג 

 8 .רזעה קוח תא הליעפמש תיעוצקמה

 9 .םשרייש .םשרייש כגן:א. 

 10 .הז תא םושרל ךירצ אל ןכל ובראן:’ד ג”עו

 11 (דחיב םירבדמ)

 12 ,ןכלו רוזחי הזש ךל רמוא ינא א. כגן:

 13  ,ו הערהנל ונתי זא בראן:ו’ד ג”עו

 14 ,וזה הרעהה תא ךל ךסוח םויה רבכינא זא א. כגן:

 15 איה תוכמסה תלעפהו הככ םירבועש םיקוח הברה שיש בשוח ינא ובראן:’ד ג”עו

 16 ,ימוקמה טפשמה הז םינוירטירק יפל הכירצש הלעפה

 17 וא חקפמה עבק ,ג.5 ףיעס ,חקפמה עבק ,בל םיש ,ןארבו'ג ,הפ םג א. כגן:

 18 סדנהמ םשור יתייה הפ םג 'הצעומב הביבסה תוכיא תקלמ להנמ

 19 .'ג ףיעסב הצעומה סדנהמ תא ףיסומ .הצעומה

 20 ,וליאכ 16 יףעס .בכר ילכב םרוקמש םיעגפמ תעינמ לש קרפל ונעגה 

 21 םיפיעסה תא קדובמי  ?קדוב ימ .ה, נמצא בבדיקלא יודע ינא

 22 לש הקידב לש אשונב םג קסעתהל וישכע ונלחתה ונחנא ?הלאה

 23 ?םירפא ?םיבכר

 24 .ןכ א. מעודה:

 25 .םיבכר לש אשונה ךילא בורק הז אקווד ,אשונב קסעתהל ונלחתה ן:א. כג

 26 ליחתנ ונחנא וישכע .ןיזנב עונמב ענומה בכר ילכ הקידבב אצמנ

 27  ?יושירה תושר םע קסעתהל

 28  ?ילא ךייש הז המ א. מעודה:

 29  .ןיבהל הסנמ ינא .ךייש הז המ לאוש םג ינא א. כגן:

 30  .יל ךייש הז רמוא התא ,אל א. מעודה:

 31 .םיבכרה םע קסעתמ התא ,אל א. כגן:
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 1 .רלוס רלוס , ןזנב ןיזנב ?תונשל לוכי ינא המ זא א. מעודה:

 2 יפל רואה תעילב ךרע תקידבו הלוכת תקידב 20 ףיעס .השרומ קדוב א. כגן:

 3 שאר י"ע ךכל ךמסוהש השרומ קדוב י"ע ועצובי הז רזע קוח

 4 לש תדידמ לש םישרומ םיקדובב םיקסעתמ ונחנא יתממ .הצעומה

 5 הריבעה איהש וא ? תמתוח איה המ לע תעדוי יתרבג ?רוא תעילב

 6 הרואכל הל ריבעה וליאכ ינויקיק יעוצקמ תווצ והשזיא יכ הז תא

 7 .20 ףיעס הז המ יל רורב אל .הזה לעניין תורעה

 8 הצעומה שאר .תוארוה ןתמו תוכמס 26 ףיעס ,תויללכה תוארוהבו 

 9 הקלחמ התוא ,הקלחמה להנממ חוות דעת לביקש רחאל יאשר

 10 הארוהב םדא לכמ שורדל רזעה קוח תרפה לעםויה תמייק אלש

 11 ,הז רזע קוח לש הרפה לכ לש העינמל שורדה דעצ לכ טוקניו בתכב

 12 ץעב וא רלוסב ,טוזמב תבצומה היגרנא תכרעמ תרסה תוברל

 13  .הזה ףיעסל יתדימ אל הז יתטישל .הב שומשיה תקספהל

 14 ,חקפמ וא הצעומה שאר לש תויוכמסל בל ומישו 'א 27 ףיעס 

 15 תע לכב סנכיהל יאשר חקפמ וא הצעומה שאר ,באוי ,םירפא

 16 לוטיל הז ללכבו הז רזע קוח עוצבי לע חקפלו ןיעקרקמ לכל הריבס

 17 ינא ןאכ םג בוש .הצוחנ הקידב לכ םוקמב ךורעל וא הקידבל רמוח

 18 .ורזחי םה יתכרעהל .הלאה םיפיעסה לש תויתדימה יבגל קפסב

 19 מקווה ינאווק חה יבה לגז .םירבד המכ דוע דיגהל הצור ינא וישכע 

 20 תיתדימ רתוי תצק איהש העצה םיעיצמ וננחא .ומשרנ תורעההש

 21 לע םירבדמשכו יבושייה רוביצה תא םג תדבכמ רתוי תצקו

 22 תצק הרוצב םירבד םג םיאורש םיבשות םג שי זא םיבשותה

 23 לש הצובק ?הז תא רידגנ ךיא ,והשזיא שיש ןיבמ ינא ,תרחא

 24 םוהיזה יאשונ תא םצמצל ,םתוא דבכמ ינאו ,הצור דאמש םיבשות

 25 ואוב זא ריוא םוהיז לש םוצמצ לע םירבדמ ונחנא םא לבא ,ריוא

 26 . הקוריה הינבה לש אשונל וליפא םתעבצה אל םיילאיר עגר היהנ

 27 תושדחש ,רוכרכ הנח סדרפ לש הלודגה היעבה אל הז םינימק

 28 .לארשי תנידמב רתויב םימהוזמה םיבושיה דחאכ העיפומ םירקבל

 29 ,ונל שי ,תובוראו נל שי

 30 .תותיחשב לכ םדוק תמהוזמ .והשמ םדוק דיגהל הצור ינא ,החילס :להק

 31 ?םעפ דוע ן:א. כג
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 1 .ריוא םוהיזה ינפל :להק

 2 ?םעפ דוע א. כגן:

 3 המ יל שי יכ תותיחשב תמהוזמ ריוא םוהיזה ינפל .דואמ בושח :להק

 4 .לוקוטורפב םשריי הזש הצור ינאו דיגהל

 5 .ירבד א. כגן:

 6  ?רשפא :להק

 7 .השקבב א. כגן:

 8 .רבדל הלוכי אל תא ,אל דובר:

 9  ?אל המל :להק

 10 .קוחה הז יכ דובר:

 11 ?רבדל יל רוסא ?קוחה הז יכ :להק

 12 .ןוכנ דובר:

 13  .ןוידה ךלהמל העירפמ תא ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 (דחיב םירבדמ)

 15 .יירבד תא דיגהל הצור ינא לבא :להק

 16 ,הלוכי אל תא ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 .יתוא תלבקמ אל הצעומה שאר יכ התא יתוא לבקת ילוא ,ןגכ זא :להק

 18 .ירבד ,ירבד .ירבד ,ידיגת  י. חכימי:

 19 ,ר"וי איה א. כגן:

 20  ?רושיא ןתונ התא ?ירבד המ א. מעודה:

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 הרקמב רבודמ .תאזה תותיחשה לע םויה הרטשמב יתננולתה ינא :להק

 23 ,הדובכמ יתשקיב ינא .רתויב רומח

 24  .הזה ןפואב ןוידב הכישממ אל ינא  ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 25 (הטלקהב הקספה)

 26  .תוקד 12 דוע ךל שי ,לייא  ראש המועצה:יגור, ה. פרי 

 27 לכש דיגהל יתלחתה יקנ ריווא לש אשונה יבגל .יקוא ?ונייה הפיא א. כגן:

 28 תאז .ללוכ ןפואב רדסומ תויהל רומא היה יקנ ריווא לש אשונה

 29 תןויאשמ עגרכש ילב יפיצפס והשמל לפטהל אובל רשפא יא תרמוא

 30 הסינכה לש החיתפה תא ונרשיאו 652ב תורבוע תירוביצ הרובחתו

 31 יא .הזה רבעמה תא ריבגת קרש הירסיק הישעת קראפל תיחרזמה
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 1 תירוביצ הרובחת לש אשונ ילב רשפא יא .תובוראה אשונ ילב רשפא

 2 הרובחת רתוי היהתש לככש רורב הז .רדסוה אלש רסחב הקולש

 3 ילב הז תא תושעל רשפא יא .ריווא םוהיז תוחפ םכל היהי תירוביצ

 4 אלו רפס יתבל לג יכלוה לש ארקנש המ דודיע  הכילה דודוע

 5 יא .הקורי הינב תונקת ילב הז תא תושעל רשפא יא .תוינוכמב

 6 הזיא תושעל םיצור םא . םיינפוא יליבש ילב הז תא תושעל רשפא

 7 םיפידעמ ןאכ םג ירעצלו יטסילוה תויהל ךירצ ןורתפה ןורתפ אוהש

 8   רוביצה ףותיש לע רבדנ ואוב וישכע .(רורב אל) םזילופופב קסעתהל

 9 שי רוכרכ הנח סדרפב , בתכמ יתחלש הביבסה תוכיא תדעוו ר"ויכ ,

 10 יתשקיב ינא (רורב אל) לש הנחת וז ,רוטינ לש לכה ךסב תחא הנחת

 11 תרשפאמש תדיינ הנחת ופיסויש רושיאה תא הפ היהשכ ונמזב

 any way  12 תושעל ךירצש והשמ ללכב הז , ריואה םוהיז תדידמ

 13 עגופש והשמ הז ריוא םוהיזו , ריוא םוהיזמ םילבוס ונחנאו

 14 יכרד לש אשונב שיגרש ימ לכו םירגובמב םידליב םיבשותב

 15 תיסחי תויולעב תורשפאמש תודותמ ינימ לכ םויה שי .המישנה

 16 תיסחי םיכילהב תורשפאמש תודותמ ינימ לכ ,םירפא ,תוכומנ

 17 רוטינה לש קר אלו ריואה םוהיז אשונ לש רוטינ קודבל םיטושפ

 18 ךרוצל ,והשימ םאש תרמוא תאז ,תיבה תמרב בוחרה תמרב אלא

 19 תוכרעמ שי םויה.. לוכי ינא ,םוהיז שיו חא וא ןימק קילדמ ,ןיינעה

 20 חתפמש בושייה לש בשות שיו אבס רפכב טולייפ שי , תורשפאמש

 21 ונממ שקבלו אובלו םהזמ אוה םא תעדל לוכי ינא ,הזה ןיינעה תא

 22 לוכי ינא םא ףרוג רוסיא אוהש הזיאב ךרוצ ןיא .ותוא רוגסל

 23 לש אשונל וישכע .םיעגופ אלש םייתדימ רתוי תונורתפ אוצמל

 24 לבא השענ רוביצ ףותיש הזיא קוידב עדוי אל ינא , רוביצ ףותיש

 25 .ותוא אירקהל הצור ינאו םכילא חלשנש בתכמה לע רבדל לוכי ינא

 26 םתיאר ,עומשל םירומא ונחנאו רוביצהמ קלח גציימש בתכמ הז

 27 םינימקה לש אשונה דעבש ימ שי תוקולח ןה תועדה ,תובוגתה תא

 28 םא יתדימ אל הזש בשו, חיבושייהביון יצב עגפי הזש בשוחש מי שי

 29 ,םיבשות תגציימ השעמל ,שמרח ברימ תבתוכ .תויופידע ירדס שי

 30 .ארקש ימ ליימב הז תא םתלביק םתא

 31 .םינימק ילעב נ. קסטן:
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 1 .םינימקה אשונ לע א. כגן:

 2 .םימותחה םינימק ילעב םש םבור ,ןכ נ. קסטן:

 3 .גשומ יל ןיא .יתקדב אל ,לא יודע ינא א. כגן:

 4 .יתקדב ינא ,עדוי ינא ,אל :נ. קסטן

 5 ?המש ןימק הנב ימ תקדב התא א. כגן:

 6 ,ימ קוידב םג עדוי התא .קוידב עדוי התא נ. קסטן:

 7 הזיא ,הכול עדוי התא ,םיסכנה לש תיבה לעב ימ קוידב עדוי התא א. כגן:

 8  ,תעגהש לזמ

 9 (דחיב םירבדמ)

 10 רוסיא לש תעצומה הקיקחה וז דצל ,םינשעמה םינימקה עגפמ.. :ןגכ .א

 11  םיבושיל האוושהב דאמ הגירחו תינוציק איה ץע ינימקב שומיש

 12 הצעומ ומכ רויד תופיפצב (רורב אל) ןיא .אשונב םיקוח וקקוחש

 13 תרדסהו םינימקל םישדח םירתיה תקספה .ןועבטו השנמ תירוזא

 14 .אבס רפכו הווקת חתפ ומכ רתוי תופופצ םירעב ןיא רתיהב םינשי

 15 לע הלעי אלש יפכ .יתדימ וניאו טרפ תויוכז דגונ אוה הזכ קוח

 16 תכבוסמ דאמה הפיכאה תורמל .םיבלכ תקזחה רוסאל תעדה

 17  ,שומיש לש הפיכאל העצה עיצהל םישקבמ ונא הרקיהו

 18 (דחיב םירבדמ)

 19 רמולכ .הרגאב ךורכה יתנש דח רושיאב קר ןימק תלעפה ,העצהה :ןגכ .א

 20 הבוראהו ןימקה תוניקת תא רשאיש חקפ רוקיבבו שקבמה ןומימב

 21 ןויד םייקל העצהה םיצעה רובצמ יבגל .שביו ינקת םיצע רובצמ ןכו

 22 ונא .ףתשל חמשנש תונויער רפסמ שי ףוכאל ןתינ דציכו המ

 23 ןויד רשפאלו ץאומה ךילהה תא טאהל הצעומהמ םישקבמ

 24 לש תפרוג הטלחה ינפל .תורחא הפיכא תויורשפא לומ ונתעצהב

 25 ינותנ דירוהל ןמז ונל רשפאל חמשנ ןכ ומכ .טלחומ שומיש רוסיא

 26 יתיב ןימק םגש הדמעה לומ' ,שקבתמ הזש בשוח ינא , 'םייעדמ דגנ

 27 אל) איה ונתעצה .םירחא םייתיב םומיח יעצמאמ הובג םהזמ אוה

 28 לופיט תרשפאמ ךא (רורב אל) ימידקת בצמ תריצי םרטב (רורב

 29 דאמ רבד הז ןאכו .ושפנב אוה ץע ןימקש ימב עוגפל ילבמ היעבב

 30 סדרפ' הזה בושיב םיבשותהמ קלח לש העדה תא ריבסמש בושח

 31 תודמע ילעב םהש םישנא ןווגמ ליכמה ידוחיי בושיי אוה הנח
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 1 הז תא הז דבכל םישקבמ ונא , ןאכלו ןאכל םיקזח תונורקעו

 2 .ורבחב שיא עוגפל ילבמ ןתינש לככ , דחי תויחל םיכרד אוצמלו

 3 םיאשונב םינוידהמ תולעהל יוארש ונבשחש תודוקנ יתש דועו

 4 ןוויכ , םקלחב תוחפל ,םיעטמ םוהיזה תופמו ינותנ ,קובסייפב

 5 ץעה ינימק ילעבמ קלחו ימוקמ יאלקח םזג תפירש םג םיללוכ םהש

 6 תא השענ ואוב ,ונלש העצהה תאזו...  םומיח י"ע םמצעל (רורב אל)

 7 , הלשממה ידרשמל ךלוה ןיבמ ינא קוחה , תיתדימ הרוצב םירבדה

 8 תיעוצקמ הרוצב תבשל , הזה קוחב ןויד דוע תושעל עיצמ ינא

 9 הדעווב השענש ףטחמה ינפל ןונכתה היה םצעב הז .םינותנ עומשל

 10 אלש הווקמ ,הבר הדות .ילש העצהה תאז .הביבסה תוכיאל

 11 .רבד םוש יתספסיפ

 12  .השקבב .היציזופואל תוקד שולש דוע שי .בוט  מועצה:ה. פרי יגור, ראש ה

 13  .חא יל ןיא ינא זא ,בוט .יל קיפסי ט. דנטס:

 14 (דחיב םירבדמ)

 15 אוה ,חאה לש םוחהמ הנהנ שממ אל םגי נא םוקמ והשזיאב וליפא דנטס:ט. 

 16 רוגל הנהנ ןכ ינא ,םירחא תוארל הנהנ ןכ ינא לבא ,ידמ יל קזח

 17 .ילש םיליימבה ז לע רזוח ינא ,ןוכנ .הז לע שקעתמ ,ןיידע הבשומב

 18  .הבשומ שיגדמ דימת

 19 רשפא יאו השהיית המ אל רבכ איה הבשומה ,ןוכנש םיבלש שיו 

 20 םיריכזמשקומות מ טעמ אל הפ שי ןיידע לבא .הרוחא זטנפל

 21 בוש ךירצו  םתוא (רורב אל) חונש תומוקמ טעמ אל הפ שיו הבשומ

 22 רבד לכ ומכ קובסייפל קוח יטסילופופ קוח אוהש פה חוק שי םעפ

 23 אל םגש קוהוא ח ,קובסייפה ליבשב יו ןמסלש תאזה הצעומב

 24 .רובעי

 25 םש ירבח תא ,ירמגל ינשה דצה תא םג ןיבמ ינאו םיצור תמאב םאו 

 26 דוע שיש חינמ ינאו הזה מהעניין השק יד העגפנש ותשא יתעמש

 27 אל הסםייחב רבד לכ ומכ םילבוס תוחפ ,םילבוס רתויש הלאכ המכ

 28 בוש הפ תחקל ךירצש בשוח ינא ןיידעו ,דדומתהל םעפ ףא םיענ

 29 םיבשותה לש ןוכנ רתוי העצהה תא וא לייא לש העצהה תא םעפ

 30 שי ,םיסרטניא לוטנ תויהל ךירצ רבד לכ אל ,סונימ םג םהל שי ,ןכו

 31 .ער רבד אל הז ,םתוא תרשל ךישמי ןימקהש סרטניא םהל
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 1 םינהנש תוינוליחלא דתיות,  וא תיותד תוחפשמ טעמ אל הפ שי 

 2 אל הז המל םיעדוי םתא .דחא ףאל עירפמ אלו הזה ןימקהמ

 3 רתויו יטא רתוי ,ךורא רתוי ךילהתל הז תא םצמצל ךירצ ?עירפמ

 4 םימוסרפ לש לג יתיאר אל ,ךנחל ,דמלל .םיבשותה םע ףתושמ

 5 .םינימקה לש תונכסה המ דמלל אב וא דדועל אבש הרבעש הנשב

 6 תוחפ אוה קובסייפל בוט אוה ,םעפ בוש ,הזה קוחהש בשוח ינאו 

 7  .הזה בלשב ונלש בושיל ןוכנ

 8 ,הפיכא היהת אלש ונל חיטבי הדועמ ןכ םא אלא ר:מ. כהן עמ

 9 .יתעמש אל א. מעודה:

 10 .הזה קוחה לש הפיכא היהת אל םגש ונל חיטבת ןכ םא אלא ר:מ. כהן עמ

 11 ?המ היהת אל א. מעודה:

 12  .הפיכא מ. כהן עמר:

 13  .רצק הז תא השעא ינא  י. חכימי:

 14 ןימק דעב ינא :הדועמ .א

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 ינא ,םיחמומה תא לאוש ינאו ,קוחה דעב ינורקע ןפואב ונחנא ,ינא  י. חכימי:

 17 אלו ,םיחמומ הזיא לא יודע ינא ,םישנא ינימ לכשבו י, לא יודע

 18 הרוצב הלעפהל תונקת ןהש הזיא שי םאה ,תרקבמ וא תיניצ הרוצב

 19 .יפיצפס ץע ,הבוראה הבוג ,תרחא וא תאזכ

 20 .ינוי ,לבא בוועדה היה הז א. סיני:

 21  ,ונייה םא  י. חכימי:

 22  ,ןונקת שי בוועדה א. מעודה:

 23 (דחיב םירבדמ)

 24 ןונקת היהי םא .קוחה לע עיבצנ זאו ןונקתה לע טילחנ םדוק זא  י. חכימי:

 25 .דגנ תויהל הצור אל ינא ,דעב תויהל הצור ינא

 26  .ןונקתל ףופכב הז א. מעודה:

 27 הבוג י"ע קזנל םימרוג אל םה םא ,םישנא שי ינש דצמ אבל  חכימי:. י

 28 ,םהל ןתינ זא יפיצפבה או עץ סוראה

 29 ,ןודת הדעוה .דיתעה לע םירבדמ ,ול שיש ימ לע רבדמ אל הז לבא א. מעודה:

 30  ,שיש ימל ,עגר  . חכימי:י

 31 (דחיב םירבדמ)
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 1 םוקמ םוש ןיא .םמתיהל קיספנ ואוב ,דובכה לכ םע םכברשות ,רגע י:א. סינ

 2 יתלדג ינאו בוטח אמ םמחתהל ול םיאתמ וישכעש דחא ןכשש

 3 ןכשב עגפי היוורהו הפופבניה הצב םויה ,ונל היהש המ הזש תיבב

 4 הצעומל רשפאל איה קוחה לש תילכתה לכ .האוויר תוכיאב ,רחא

 5ירו לו אם יעו םש אל םינימקה תא ליעפמש ימ בורש הזכ הרקמב

 6 ,אצמיו הבוראה תא םירי אוה זא

 7  .קוחב עיפומ אל הז א. כגן:

 8 ,הצעומל םילכה תא תתל קוחה לש הנווכה .לייא ,עגר יל ןת א. סיני:

 9 רשפאש רורב וישכע .שנייה .הרטמה וז .הזכ בעניין לפטל ,חוקיפל

 10 יתב לע תונשרפהמ קלח המ ירה ,הז תא םיריכמ ונחנאו סנכיהל

 11 ?םיקוחהמ קלח תא שרפמ ימ ירה ,טפשמ יתב לע חוכיוה ,טפשמ

 12 הזמ ץוח .תויונשרפ הזל ויהי ךכ רחא ,ללכה לע םירבדמ םיקוחה

 13 רשפא יתמו המ יבגל תויבחרמ תויחנה הינבו ןונכתל בוועדה היהי

 14 חקפל םויה רשפאיש ילכה תא תוחפל היהי לבא .רשפא המכו

 15 הז תא השעת אל התא ,א מקובלל השוע התאש המ ,םירבח דיגהל

 16  .ידו

 17 (דחיב םירבדמ)

 18 זאו תונקתה תא עובקל םדוק ןוכנ אל םאה יטפשמה ץעויה דיגיש  י. חכימי:

 19  ?ןונקת ונל שיש ינפל קוחה לע עיבצנ ךיא יכ ?םילכה תא חקפל תתל

 20 (דחיב םירבדמ)

 21 .קוחה דעב ינא  י. חכימי:

 22 י"פע רוסיא ןונקת וא תונקת לע רבדמ התא לבא ,ןיבמ ינא ,אל בראן:ו’ד ג”עו

 23 אל ,םהשלכ םיללכ עובקל לע תרבדמ איהש אירקה לייאש האשרה

 24 בשביל לאזן. ףרוג רוסיא תושעל

 25 .יתדימ אלאיסור  א. כגן:

 26 זא ,השעמל תידגנ העצה וז ,תאזה השיגה ץמואת םא .השיג הז זא ובראן:’ד ג”עו

 27 אוה רזעה קוח תאזה השיגה ץמואת אל םא לבא .עובקל ךרוצ היהי

 28 ימו תויהל לוכי אל ול שיש ימ ,ןימקב שומיש תשועל רוסא .ךעוד

 29 ,לכוי אל אוה ול ןיאש

 30 ,םירמוא םירבחהשללפי מה בא  י. חכימי:

 31 ד()מדברים ביח
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 1 לע וישכע ךלוה התאש וא .ףיסוהל ךירצ אל .ףיסוהל ךירצ אל ,בוזע א. כגן:

 2 הניחבל םורגל םג לוכי ,רובעי אל הזש רמוא ינאש הזהו ףרוגה

 3 עדוי חקיפש תומוקמל סנכנ אל םכח המל רמואי נא ,תיטפשמ

 4  ?ונממ תאצל

 5 שי .יתדימ והשמ השענ ואוב תיטסילוהה הסיפתל רבעמ רמוא ינא 

 6 רוסיא דעב םה ,הרוחאמ םידבכנה םירבחה הפ םיבשוי ,הפל םילכ

 7 ותשא תא םג יתעמש ,םהיתועד תא יתעמש ,ףרוג ןפואב םינימקה

 8 .רדסב הכול ,לט לש

 9 .העש ךל ונבשקייל, הא  :ה. פרי יגור, ראש המועצה

 10 ,השענ ואוב רמוא קר ינא ,רדסב א. כגן:

 11 התאש המ תא תרתוס םצעב איה יטפשמה ץעויה לש הרהבהה ,אל  י. חכימי:

 12 .הלאה תונקתה תא סינכהל לכונ אל ,רמוא

 13 )מדברים ביחד(

 14  ?ןוכנ אל יתנבה ינא ,ןארבו'ג  י. חכימי:

 15 .רורב יתרמאש המ :ןארבו'ג ד"וע

 16 ,עיבצי דחא לכ ,העצהה תא לבקל תשקבמ ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 17 )מדברים ביחד(

 18  .הנוכנ הרוצב עיבצהל הצור ינא  :י. חכימי

 19 .הנוכנ הרוצב םיעיבצמ ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 רים ביחד(מדב)

 21 ונמשר ,םכתא ונעמש העש .םת ןמזה ,ינוי ,הריבעמ ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 הנח סדרפל רזע קוחל העצהה דעב ימ .העבצהל הלעמ ינא .תורעהה

 23  ?דעב ימ .םיעגפמ תעינמל רוכרכ

 24 )מדברים ביחד(

 25  ?דגנ ימ ?דגנ ימ  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 26 דברים ביחד()מ

 27 ?םיענמנ ?קוחה תעצה דגנ ימ  ראש המועצה:ה. פרי יגור, 

 28 )מדברים ביחד(

 29  .םיענמנ ןיא ?ענמנ ימ .יקוא .דגנלא  חדא ףא  מועצה:ה. פרי יגור, ראש ה

 30 ים ביחד(בר)מד

 31  ,רדסל העצה שי .םיענמנ אל ונחנא :ןגכ .א
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 1 .םירבדהמ תחרוב תא  י. חכימי:

 2 .ונלש רדסל העצהה תא ילעת ט. דנטס:

 3 ,דעב תפרוג העבצה הפ הייתה ,םירבח  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 )מדברים ביחד(

 5 ,בור קיפסמ יל שי  אש המועצה:ה. פרי יגור, ר

 6 .ונלש רדסל העצהה תא יאירקת א. כגן:

 7 םע בור קיפסמ ךל שיו תירוטטקיד תאש דעיםוי ונחנא ט. דנטס:

 8  .תירוטטקידה

 9 .ונלש רדסל העצהה תא ילעת א. כגן:

 10  .רושק אל זה לבא דנטס: ט.

 11 ?ךלש העבצהל הע רוזחל הצור תא ,רומ  . פרי יגור, ראש המועצה:ה

 12 .היעב םוש ןיא ,ץצופנ ?הבישיה תא ץצופל הצור ,רוגי ירפ רגה ,רגה נטס:ט. ד

 13  ,םילוכי ונחנאש תעדוי תא

 14 .השקבב רומ  , ראש המועצה:ה. פרי יגור

 15  .ךילע ןגי אל דחא ףא ,םירטושה אלו ךילע ונגי ךלש םיחקפה אלו ט. דנטס:

 16  .הלעת ונלש רדסל העצההש םישקבמ ונחנא א. כגן:

 17  ?רדסל העצה שי הפיא דובר:

 18 .הכול הז .תאזה העבצהה תא םייקל רדסב אל הז קוחה לש חסונב מ. כהן עמר:

 19 .קוחה דעב ונעבצה ונחנא ,העצהה תאז זא ,רדסב  :ה. פרי יגור, ראש המועצה

 20 ,העצהה תא ילעת א. כגן:

 21 )מדברים ביחד(

 22 ?רומ לש העצהה דעב ימ  יגור, ראש המועצה:ה. פרי 

 23  .רומ לש אל ,לייא לש העצהה ט. דנטס:

 24 .רומ לש וא לייא לש  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 25 .לייא לש העצה ט. דנטס:

 26 תא תושעל תיתדימה הסיפתה לע העצה ,ןגכ המלש לייא לש העצה א. כגן:

 27 לכמ תועד עומשל ,רוביצל בישקהל ,תיתדימ הרוצב םירבדה

 28 ,םידדצה

 29 )מדברים ביחד(

 30 .דגנ ונעבצה אל  י. חכימי:

 31 תיחפהל רשפא בורקה ףרוחב רבכ ונלש העצהה תא וצמאת םא  ט. דנטס:
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 1  ,תא תיתועמשמ

 2 )מדברים ביחד(

 3 רגה לש העצהב ךומתת התאו רגה לש העצהב וכמתת םתא םא ט. דנטס:

 4 םיפרוח ינש דועבו לובסת אבה ףרוחבו לובסת בורקה ףרוחב התא

 5  .לובסת

 6 )מדברים ביחד(

 7 העצהה יכ ךתוא םדקת איהש ונלש העצהב ךומתל ךירצ התא ןכל ט. דנטס:

 8 דועב אלו םייתנש דועב אלו תאזה הנשב אל דובעת אל רגה לש

 9 .םינש עברא

 10 )מדברים ביחד(

 11 .ךדעבאנחנו לגמרי בעדך, לגמרי  נטס:ט. ד

 12 )מדברים ביחד(

 13 ,רובעי אוהש ירחאודתי ימ קוח ריבעהל ונלשההצעה  ט. דנטס:

 14  .תאזכ העצה ןיא ,ןיא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15  ?תאזכ העצה ןיא הז המ דנטס: ט.

 16 .החילס .רדסל העצה אל הז ,תאזכ העצה ןיא יכ  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 17 ,העצה תולעהל יל רתומ ס:ט. דנט

 18 ,ןוידל אשונ ךל שי ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 )מדברים ביחד(

 20  .ונלש העצהה תא ילעת ,רוגי ירפ רגה גן:א. כ

 21 .הילע ונעבצה  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22  .הילע ונעבצה אל ט. דנטס:

 23 ,ןגכ המלש לייא ד"וע לש העצהה לוקוטורפל םשרייש שקבמ ינא א. כגן:

 24 )מדברים ביחד(

 25 ?ונלש העצהה דעב ימ א. כגן:

 26  .4 .השקבב  :ה. פרי יגור, ראש המועצה

 27  .ךלש תיטסילופופה העצהה תא ילעת וישכע .הבר הדות א. כגן:

 28 

 29מבנק מרכנתיל לצורך הקמת מערכת ₪ מיליון  84,8י על סך קבלת היתר אשרא .6

 30 סולאריים מעל גגות מבני ציבור ברשות תגגו

 31 ,לקש מיליון 4,88 ךס לע יארשא רתיה לבק 6 ףיעס  , ראש המועצה:ה. פרי יגור
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 1  .רוביצה תבוטל יל ןימאת הדובעה תא םישוע ונחנא ן:א. כג

 2 םצעב ונחנא םינורחאה םישדוחב ,הפ תולעהל םישקבמ ונחנא ק. אלון:

 3 םיאת לש םיאטלוו וטופ םיאת לש הנקתה לש אשונ םיליבומ

 4 .הצעומה תוגג לע םייראלוס

 5  .קיידת יבוק .םינורחאה םישדוחב אל הז טס:ט. דנ

 6 .ךל יתערפה אל ינא ק. אלון:

 7 )מדברים ביחד(

 8  ?לייא ,דבוע הז ךיא יל ריבסת ?דבוע הז ךיא  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 9 ברים ביחד()מד

 10 ךל וריבסיש ,ךל ריבסהל ךירצ אל ינא .םולכ ךל ריבסא אל ינא א. כגן:

 11  .ידמלת תא ,ךל ריבסהל ךירצ אל ינא .ךלש םייטילופה םיצעויה

 12 )מדברים ביחד(

 13 ,רוביצל ריבסמ ינא ,רוביצל הריבסמ תאש ומכ .רוביצל ריבסמ ינא א. כגן:

 14  .בישקמ רוביצהו עמוש רוביצה

 15 )מדברים ביחד(

 16  .השקבב יבקו  ראש המועצה: . פרי יגור,ה

 17  ,יבוק לבא .הז תא יתלבוה ינא ,הז תא ליבוה רלג ןר 2017-ב א. כגן:

 18 מדברים ביחד()

 19  .יבוק .ייב .םולש .רבד םוש ליבוהל עדוי אל התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 20 ונחנא םינורחאהחודשים ב דיגהל יתלחתה ינאש ומכ .בוט ברע ק. אלון:

 21 תינכותב ,ונחנאש הנווכ הייתה ךרדה תליחתבש ךלהמ ונלבוה

 22 לש המקה םדקנו האוולה םצעב חקינ ונחנאש הז לע רבוד חותיפה

 23 .הצעומה הבנמב םיאטלוו וטופ םיאת

 24 לש םג ,םינפה דרשמ לש םג ללוכ ךלהמב םצעב םישדוח המכ ינפל 

 25 ארוק לוקב וםסרפ םצעב ,סיפה לעפמ לש םגו תויתשתה דרשמ

 26 ידכ -1 תפסות רייםפב תמאב האוולה ולבקי תוימוקמה תויושרהש

 27 לעפמל ארוק לוקה תא ונשגה ונחנא .םייאטלוו וטופ םיאת ןיקתהל

 28 לוקל סנכיהל םצעב וניכז תוימוקמה תויושרה ןיבמ ,וניכזו סיפה

 29 .ארוק

 30 ונחלש ונחנא ,הצעומה ינבמ לש םירתא 12 לע םצעב םירבדמ ונחנא 

 31 .והז .מיליון 4,887 לע םצעב תדמוע האוולהה חפסנ תא םכל



  04-8666313  מי,איגת ברח                                                              ( 12/20) 30 ןיניהמ ןמעצה מות שיבי

  10.09.2020 םוימ                                                                                                                                      

66 

 1 ,טרפל הצור תא םא ,ילרוא .םינש עבשל םצעב איה האוולהה

 2 ?רדסב .טקיורפה תא ריבסהל ץעויל ןתינ א. ירדן:

 3 תרבח תא גיצמ ינא .למשח סדנהמ ,ןירג קיימ םיארוק יל .בוט ברע מ. גרין:

ARAVA EC&T, ןוכמב המקוה ARAVA 4 הרבחה ,2009-ב 

 5  ,תשדחתמ היגרנא רוצייל תלעופ

 6 ?דעלא םע תאב התא א. כגן:

 7 ונחנאו םייצוביק םילעפמ להנמ ינא .רפוט דעלא תא גיצמ ינא מ. גרין:

 8 םיצוביק םילעפמ תויושר לומ םידבוע ונחנא , תויושר לומ םידבוע

 green power 9 ילש הרבחה ,ןירג קיימ םיארוק יל .םינוש םינוגראו

 10 םוחת ר"וי ינא ,2006-מ םיאטלוו וטופה םוחתב קסעתמ ינא

 11 .למשח יסדנהמ תודגאתה לש תושדחתמ תויגרנא

 12  .החמומ הז א. כגן:

 13 ,לארשי תנידמ תא גצימ ינא ן:מ. גרי

 14 )מדברים ביחד(

 15 םיאת תיינב לש 62548 'סמ ילארשיה ןקתה לש םיבתוכה ןיב ינא גרין:מ. 

 16 למשח תוכרעמ לע חקפמו ןנכתמ ץעוי ינא תוגג לע םייאטלוווטופ

 17 16-ב ונחבה נוחנא .םויהל ןוכנ םימ ירגאמ לעו תויעקרק תוגג לע

 18 ,קיפהל םילוכי םתא הלאה תוגהג לע הכול ךס רשאכ תודרפנ תוגג

 19 ולכות רהמ ודבעת םא ,הנשל טאווליק 1,042,500 ,3,000-כ תונבל

 20 הז הנשל הסנכהה הכול ךס .העש טאווליקל 'גא 45 הז רובע גישהל

 21 לש האוולה םילבקמ תאזכ תכרעמ תונקל ידכ רשאכ ,964,155

 22 ,והשמ סונימ םיירפ

 23 ד()מדברים ביח

 24 ?העקשהה תא ריזחהל ליחתמ ינא תישישה הנשב א. כגן:

 25  .םצעב תינימשב ק. אלון:

 26 ,התאו 4,7 חקול התא םא ?תינימשב המל א. כגן:

 27 .4,887 ק. אלון:

 28 .םינש שמח  י. חכימי:

 29 םצעב ונלביק ונחנא סיפה לעפמ לש רושיאב .והשמ דיגהל הצור ינא ק. אלון:

 30 םישדוחב ארוק לוק לש 'ב בלש םצעב היהיו תוגג 13-ל רתיה

 31 םצעב היסקד קנב םצעבש יארשא הפ ודימעה םה םצעב .םיבורקה
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 1 הנשבית בעצם, נימשה הנשבו ,הזה ךלהמה לכב ברועמ היה

 2  ,לדומה הז, הלא םיספואמ ונחנא הפוסב עצםב תיעיבשה

 3 םא הנשל רזחה לקש ףלא 950 רמוא אוה ?ותוא תוארל רשפא א. כגן:

 4 ?רהמ הז המ .רהמ דובעל ליחתנ

 5 הנשב .הנשל לקש ףלא 100 לש לועפת תויולע .לועפת תויולע שי א. ירדן:

 6  ,םיספאתמ ונחנא תיעיבשה

 7 )מדברים ביחד(

 8 .םיספואמ ונחנא תינימשה הנשהמ ק. אלון:

 9 .וטילחת ?הנומש וא עבש א. כגן:

 10  .8 .8 ק. אלון:

 11 .חיוורהלחילים תמ 8-ב .םינש 7 א. ירדן:

 12 ?ףסכ המכ א. כגן:

 13  .ןוילימ יצח  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .6,44 הז ?ה מחזיריםמכ אלון: ק.

 15 .טקיורפה לכ לע אל א. כגן:

 16 ?המ ק. אלון:

 17 .טקיורפה לכ לע אל א. כגן:

 18 .רזחהה .יתנש .אל ון:ק. אל

 19 .םינש 25-ל לקש מיליון 8-כ  ולש תויחוורה הכול ךסב טקיורפה לכ א. ירדן:

 20 .םוקמ ףאב  םויה רבד הזכ ןיא , תיתרפס וד תימינפ האושת :ןירג .מ

 21 לוק ומסרפי סיפה לעפמ .אבה בלשל םיכלוה ונחנא הזה בלשב ק. אלון:

 22 ונכלהש םצעבש הביסה וז הזל םיסנכנ אל ונחנא םא .ארוק

 23 סנכיהל לכונ ונחנאש םגו הבוט איה האוולהה יכ םג ,טקיורפל

 24 .םיבורקה םישדוחב היהיש אבה בלשל

 25 ?תולאש םכל שי  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26  .תולאש שי ,ןכ א. כגן:

 27 .השקבב  ור, ראש המועצה:ה. פרי יג

 28 אל ינא וישכע .הזה טקיורפה לע ךרבמ ינא לכ םדוק ,יתרבע ינא א. כגן:

 29 שארש תורמל תמדוקה היצנדקב ליחתה הזה טקיורפה .יניצ

 30 ,ליחתה אל רבד םושש תבשוח הצעומה

 31 .רורב  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1  .הזל סנכנ אל ,עגרכ הנשמ אל ,ןמז ידמ רתוי תצק חרמנ אוה :א. כגן

 2 ?תמדוקה היצנדקב א. מעודה:

 3 .2017 רבמבונב רבכהיה  ?תושעל המ .רלג ןר לצא ליחתה ,ןכ א. כגן:

 4 .היה אל ,אל א. מעודה:

 5 )מדברים ביחד(

 6 .תמדוקה היל בקדנציהתח א. כגן:

 7 .תמדוקה היצנדקב ליחתה הזש רורב  ור, ראש המועצה:ה. פרי יג

 8 חד()מדברים בי

 9 ,תמאב הזש הז עגרכ בושחש המ ,עגרכ בושחש המ ,בושחש המ א. כגן:

 10 ,דחא  :םירבד ינש שקבמ ינא הפמ .ךרובמ אוה הזה טקיורפה

 11 ןיאש םינבל די תיב םע היעב ונל שי זאת אומרת ,םיסכנה לע יתרבע

 12  ,תויניינק תויזכו ונל

 13  .הז תא ונרדיס ק. אלון:

 14 .ןיקת אל 4 ספוט ןכ םג יפמאה יל המדנ יבגל רבד ותואו א. כגן:

 15  .רדוס ק. אלון:

 16  ,עיפומש המ 13-ה לש תאזה המישרה לכ זאת אומרת א. כגן:

 17 תא ונלביקשכ ,ידכ ןמז ונל היה ,םירבדה תא ונרבעה .רדוס הכול ק. אלון:

 18  .ןקתל םיכירצ ויהש הלאכ םינבמ המכ יהה הזה רתיהה

 19 םאה ,יפמאה לש גגה לע תיעוצקמ הקיבד יתםשע םא הלאשה  י. חכימי:

 20 .הנידמה םוק ינפל הז  ?הז תא קדב סדנהמה

 21 )מדברים ביחד(

 22 םירושיא ויהיש ילב םיקנ אל ונחנא , ינוי :ןולא .ק

 23 ינא תוינכט תולאש ,הפ ינא הז לבישב ,השקבב .הזל סחייתא ינא מ. גרין:

 24נים שהם ימאמ ונחנא רשאכ תוגג 16 ונל שין לכרגע כונ .תונעל הפ

 25  .הנש 25-ל היעב םוש ילב שרדנה סמהעות א תאשל םיליכו

 26 עיגמ הרוקש ןושארה רבדה תיבה לע יהשלכ תכרעמ ר מקימיםשאכ 

 27 קיתל לעירייה ךלוה הזו המיתח ןתונ אוהו ,רוטקורטסנוק סדנהמ

 28 ,וז תניחבמ היעב םוש םכל ןיא הז .4 ספוטל תיבה לש

 29 .ןכ ינפל תופיז תושעל םג ךירצ יפמאה לש הרקמב  י:י. חכימ

 30 המ לכ תרגסמב רתזאת אומ ,םיכישממ ונחנאש ןיבמ ינא גן:א. כ

 31ו נרמא דחא :םירבד המכ .הז םע ונקסעתהו ,הז םע ונקסעתהש
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 1 היהי יוניבה רפס יתב לע תויהל ךלוה בורהש ןוויכמ יוניבה יבגל

 2  ,ינשה רבדה ?יקוא .לודגה שפוחב

 3 םאתהב היהי עוציבהש ונרמא ונחנא זא תואשרה הפ שי .עוציבה ק. אלון:

 4 ,רפס יתב הפ שי ,בצקל

 5 .םינמזה תוחול םה ל מהם כדוק תעדל ני רוצהא א. כגן:

 6 סיפה לש םינמז תוחול הפ שי .זרכמל אצנ ונחנא םינמזה תוחול ק. אלון:

 7 זרכמה תא םהל תוארהל םצעב הנשה ףוס דע םיכירצ ונחנאש

 8 הז ,הריכמה יבגל למשחה תושר לומ םירבדה תא רוגסל ליבקמבו

 9  .ביתכמ םצעב סיפה לעפמש םינמז חול

 10 ?תוגגה תא האור ינא יתמ א. כגן:

 11 תא איבהל םיכירצ ונחנא הנשה ףוס דע םצעב .האבה הנש ךלהמב ק. אלון:

 12 .סיפה לעפמל הז

 13 ,ץרמ ,ראורבפ .הכורא הנש הז 2021 האבה הנש ךלהמב ,יבוק ?יתמ א. כגן:

 14  .םינמז תוחול ?21 טסוגוא ,ילוי ,ינוי ,יאמ

 15 .עגרכ תתל לוכי אל ינא םינמז תוחול ון:ק. אל

 16  .עוציבל םינמז א. כגן:

 17 תא ונגצהו ונרבידש רוכרכ יתכלממ לשמל ומכ רפס יתבמ קלח שי אלון: ק.

 18 ונחנא ןכל זא ,עגרכ שנייה המוק לש עוציבל םג םיסנכנ ונחנאש הז

 19  ,יוניבל םג םאתהב עוציבה תא השענ

 20 ,הז םע דחי .ריחמה תונתשהל ךלוה רבמצדב ,רבמצד דע מ. גרין:

 21 ?המכב ?דרי הז המכב  י. חכימי:

 22 ,רבמצד דע .תונתשהל םג ךלוה הז ילמיסקמה לדוגה םג מ. גרין:

 23 ?דרי הז המכב א. כגן:

 24 קיפסנ ונחנא 0.4-ל תחתמ דרי אל הזש חינמ ינא .םיעדוי אל ונחנא ן:מ. גרי

 25 םירשאמ םתאש עגרב :ןמקלדכ םינמזה חול 0.45ב הז תר גישהל

 26 םויב .רהמ רתויש המכ הז תא ורשאתש םיוקמ ונחנא ,הז תא

 27 םוי ,רחמ ,דימ ונחנא ,םויה הזש מקווה ינא ,רשואמ הז םירמואש

 28 זרכהמבינואר,  אל .זרכמה תא איצוהל רבכ םיליחתמ ונחנא ןושאר

 29 תא למשח תרבחל רבכ שיגהל םיליחתמ ונחנא ,ובור ןכומ רבכ

 30 םוי 45 ךות .השולש ,םייעובש ומכו השמ ונל ייקח הזו םירושיאה

 31 תרבח םע ינכט םואיתל עיגמ זאו הבושת לבקל םיכירצ ונחנא
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 1 םוי 180 חקינ םא רמולכ ,תונבל םוי 180 שי רמולכ למשחה

 2 םינווכתמ ונחנא ,םייסל ונלש ךיראת רבכ אוה רבמצד יכ רבמצדמ

 3  ,תכלל

 4  .ךתושרב יל ןת ק. אלון:

 5 .םינמזלוחות  א. כגן:

 6 ,םיכירצ ונחנא סיפה .סיפה לומ דבוע ינא ,לקיימ ,םינמזה תוחול ק. אלון:

 7 ןכומ זרכמה ,םדיק ידואו ונל עייס ןארבו'ג ,בגא ךרד ןכומ זרכמה

 8 תא ריבעהל םיכירצ ונחנא רבמבונ עצמא דע .םוסרפל ילצא רבכ

 9 ךלהמה לכ תא על הפיס מקדםפמ ,סיפה לעפמל זרכמה לש הטויטה

 10 אשונה יבגל הנשד סוף הע תויושרה לכ םע דחי למשחה תושר לומ

 11 ,םיאצוי ונחנא הז ירחאו ךיראתה לש

 12 זרכמה תא ריבעהל ךירצ ינא רמוא התאשכ ,יבוק ?זאת אומרת המ א. כגן:

 13 ,זרכמב םיכוזה תא ,סיפה לעפמל

 14 .ןכ ק. אלון:

 15 .רבמצד דע א. כגן:

 16 .ןכ ן:ק. אלו

 17 רבוע ינא םאש הז רמוא קיימש הממ ןיבמ ינאש המ ךל רורב הז א. כגן:

 18 ,זרכמה תא יתשגה אלו רבמצד תא

 19  .עדוי ינאש המ הנוע ינא ק. אלון:

 20 הז םאש רמוא אוה .תאזה הדוקנה תא ןיבהל הצור ינא ,שנייה קר א. כגן:

 21 ,הארנה לככ םידרוי ונחנא רבמצד דע ןכומ אל

 22 (דחיב םירבדמ)

 23 ונחנא .סיפה לעפמ לומ ינ, אעדוי ינא יכ הנעא ינא .אל ,אל ,אל :ק. אלון

 24 שי ,סיפל זרכמה תטויט תא םיריבעמ תויושרה לכ תזכורמ הרוצב

 25 תושר לומ הז ירחא .םינבמה לש ףגאב הז תא ללכתמש רוחב המש

 26 לש תללוכ הקסע שי .דחיב הז תא םידחאמ הנשה ףוס דע ,למשחה

 27 הז תא םיננכתמ םהו ארוק לוקל ושגינש תוימוקמה תויושרה לכ

 28 ,תורוגא 45-ה תא עבקל הנש ףוס דע

 29 לבקמ התא ,םיכוזה ילב ,הטויטה תא קר תשגהשאם  זאת אומרת א. כגן:

 30 ?תורוגא 45-ה תא

 31 ,הטויטה תא ,םצעב זרכמה תא שיגהל םיכירצ ונחנא ,אל ,אל ק. אלון:
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 1 ינא .שנייה ןיבהל הסנמ ינא ,ילתן  ,ינוי עגר .דדחמאני  ,לאוש ינא א. כגן:

 2 ?םיכוזה תא וא הטויטה תא שיגהל ךירצ

 3 םוסרפ לש הנושאר הטויט םצעב הז שיגהל םיכירצ ונחנאש המ ק. אלון:

 4 .הכוזה תא ,תורשקתהה תא םצעב .תורשקתהו זרכמ

 5 הפ שיש ללגבש כול להיותי וישכעל ןוכנ ,אל םאו את אומרתז .יפוי א. כגן:

 6 ,מיליון 5-ו ונלצא ליוןמי 5 הז יכ money גיב הזו תויושר המכ

 7 תושר לומ לודג חוקלכ וא ןייכזכ הז תא עבקל םילוכי ונחנא

 8  .0.45-ה תא למשחה

 9 .סיפה ךרד תשגל םיבייח אל ק. אלון:

 10 ונל ףידע :ןגכ .א

 11 רורב :ןולא .ק

 12 .בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 סף, כ הז .רגה ,עגר שנייה ,עגר א. כגן:

 14 .ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 ,ירוביצ ףסכ הז א. כגן:

 16 .תוסנכה םג הז .ףסהרבה כ הז ,ןכ  המועצה: י יגור, ראשה. פר

 17 קרדינאלי הז זוחא 9-ש רמוא קר ינא .עדוי ינא ,ןוכנ ןיבם אני מא גן:כא. 

 18 םישוע אל ונחנא םאו ,רבד םוש םהש 'גא 5 אל הז ,0.40-ל 0.45-מ

 19 תתל שקבמ ינא ,םכתושרב עגר שנייה ,הזל תתל שקבמי נא הז תא

 20 לבחש םיפסכב הפי מדובר כ תופידע ,םיזרכמ תדעו ר"וי ,הזל

 21 .ספפסנש

 22 13ר בכ ונל שיו תויהש הז הזה בעניין דיגהל הצור ינאש ינשה רבדה 

 23 דחא .םירבד המכ לע ונרביד ונמזב ,מיליון 3 לש קפסהב תוגג

 24 לכונש תנמ לע תוגג רתויש המכ לש הניחבה תא השענ ,גדילנש

 25 תא םישוע ונחנא .תניוצמ הקסע וז ,הבוט הקסע וז .המידק תכלל

 26 ?הז

 27 המ הז ,סיפה לעפמ לש םיאנתה הז ,סיפה לעפמ לש רתיהב .אל ק. אלון:

 28 .אבה ארוק לוקב הז אבהו .רוגס הז ,ונל ורידגה םהש

 29 בייח ינא הזה בעניין תמאב קר וליאכ םכתושרב ןורחא רבדו .יקוא כגן:א. 

 30 היצנדקב ,תושעל המ ןיא ,ליחתהש טקיורפ הזו תמאב הזש ןייצל

 31 ,2020 דע 2017 -מ ,ןמז הברה ךכ לכ ךשמנ אוהש לבח .תמדוקה
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 1 הרטנמה תא ונבה .תרמאש המ תא ונעמש ,יליא .בוט  רי יגור, ראש המועצה:ה. פ

 2 תלבק רשאל תשקבמ ינא 6 ףיעס .ונלש אל ןה תוחלצהה ושע ימדוק

 3 תוגג תכרעמ תמקה ךרוצל לקש מיליון 4,88 ךסב יארשאיתר ה

 4  .הבר הדות .דחא הפ .םלוכ ?דעב ימ .םייראלוס

 5 

 6 רת קלימה מאדאישור חתימה על אמנת האקלים של חב .7

 7 תרבח לש םילקאה תנמא לע המיתח רושיא 7 ףיעס  אש המועצה:פרי יגור, רה. 

clima med. 8 .השקבב הריש 

 9 המזויב תיתרקוי תינכותב הצעומה הפתתשה הנורחאה הנשב ש. לאון:

 10  הלשממ ידרשמ העברא י"ע הצמואו יפוריאה דוחיאה לש ןומימבו

 11 , םינפה דרשמ היגרנאה דרשמ ימוקמה ןוטלשל דרשמהו דרשמו

 12 םדקל ימוקמ ןוטלשל דרשמהו ץוחה דרשמו הביבסה תנגהל דרשמ

 13 אשונ ביבס םיירקיע םיטנמלא ינשב תוימוקמ תויושר תולוכי

 14 ,היגרנאב ןוכסיח ,תוטילפ תתחפה הז , דחא – היגרנאו םילקאה

 15  ינשה טנמלאהו ,למשחב ןוכסיח ,תיטגרנא תולעייתה

 16 (דחיב םירבדמ)

 17 תועפשה שי רבכ םיאור ונחנאש ומכ . םילקאה ייונישל תוכרעה... :ןואל .ש

 18 םע דדומתהל תוכירצ דחא דצמ וניבה תוימוקמ תויושר (רורב אל)

 19 (רורב אל) ינש דצמו םיימוקמה םירגתאהו תוכלשהה םע הז

 20 ונל תארוק תינכותה הז תא םיניבמ הלשממ ידרשמ ,'וכו הנורוק

 21 אשונה תא םדקל תיתרהצה הנמא לע םותחל תוימוקמה תויושרל

 22 תויובייחתה המכ ןאכ שיש תויה .ימואלה חישל ,ירוביצה חישל

 23 רחא בקעמ ,תיטגרנא תולעייתה אשונב םדקל תבייחתמ תושרהש

 24 (רורב אל) םיבשותלו תושרל יקנ חוור .עוציבה

 25 הדות  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 ,בושח דעצ הז ייניעב ,דחא .הזה בעניין דיגהל יל שיש םירבד ינש א. סיני:

 27 רבשמ לכ םע דדומתהל לבא ,ימושיי היהי םג ה"עב ,יביטרלקד אוה

 28 תוניצרב יםרבדה תא תחקל םיכירצ ונחנאו ונחתפל הז םילקאה

 29 ,םימצמצמר שפאש המו םירתופ ךיא תוארלו הזה רבדל ךרעיהלו

 30 .ןתינש המב תושדחתמ תויגרנא לש תורוקמל םיכלוה רשפאש המו

 31 ,הלהנהל םג ,הצעומב הז תא ליבומש ימ לכל תודוהל הצור ינא 
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 1 הדובע השועש הרישל ,םירקיה םידבועל ןבומכ ,הצעומה שארל

 2 .חילצנשו הדות זא .בושיה ןעמל ייניעב הבוט

 3 .דעב םלוכ ?הנמאה לע םותחל ףרטצנש דעב ימ זא .בוט  :יגור, ראש המועצה ה. פרי

 4 .הדות

 5 .(קחוצ) ?תחטבהש םימי 100-ה לש תובייחתהה ומכ תובייחתה הזו ט. דנטס:

 6 

 7ביות בנושא מדיניות עצים הנחיות מרח החלטת המועצה על קידום מסמך .8

 8 ובניהלתכנון בוועדה 

 9 תויחנה ךמסמ םודיק לע הצעומה תטלחה 8 ףיעס  . פרי יגור, ראש המועצה:ה

 10  ,הירא .םיצע תוינידמ אשונב תויבחרמ

 11 .ירמגל .הקוריה הינבל םדוקמ תדגנתהש הז םע בוט רבחתמ םג הז ט. דנטס:

 12 שי םצעב לבא ,תוטורפל הז תא טורפי היראש ינפל עגר דיגא ינא א. סיני:

 13 םיבדנתמ םגו םייעוצקמ םימרוג םג ללכש תווצ י"ע ןכוהש ךמסמ

 14 םג םילעופ םתיברמו םקלחש ןאכ םיבשוי םקלח ,תובדנתמו

 15 לע ובשי שממש ,הכרעהל םייוארו הביבסה תוכיאל הדעוה תרגסמ

 16 רמוא הדעוו הצעומ לש תוינידמ תמרב אוהש ךמסמ ורציו הכודמה

 17  .םיצע תעיטנ םידדועמ ונחנא

 18 היהיש ,הצעומה לש םיטקיורפ ,דחא .םידבר המכב ?ןבומ הזיאב 

 19 תרגסמב ,תוכרדמ לעו ,םיצע רתויש המכ היהיש ,ףונ לכירדא

 20 .ץרש רבד לכב ,םינוינחב ,םיטקיורפה

 21 ץרש טקיורפ לכב םימייקה םיצעה לע רומשל םיצור ונחנא ,םייתש 

 22 םינלבק לש תוכרעיה יחטש לשמל ,םילעופ עגרכש םימרוג ינפמ הפ

 23  .'וכו 'וכו םיצע לש תומוקמב ויהי אל

 24ים הציבוריים, בים במרחבוט םיצע תועיטנ םידדועמ ונחנא ,שולש 

 25  .םילקאל םימיאתמש םיצע זאת אומרת

 26 םיצע ולאי יא היהי תיטרפ הינבבש דדועל םיצור םג ונחנא ,עבאר 

 27 ,4 ספוט םילבקמש ינפל

 28  .דגנתמ ינא הזל ,החילס א. מעודה:

 29  .הדעוה תרגסמב ןוידב היהי הז .עודי ,הדועמ ,הז תא  כימי:י. ח

 30 .וישכע אל  ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 31  .הז תא הלעי אלש זא א. מעודה:



  04-8666313  מי,איגת ברח                                                              ( 12/20) 30 ןיניהמ ןמעצה מות שיבי

  10.09.2020 םוימ                                                                                                                                      

74 

 1 .הז לע בירנ םש  י. חכימי:

 2 יחד()מדברים ב

 3 .ריבסהל קר יל ןת ,הדרגע. מעו  י. חכימי:

 4 .יתוא בייחת אל התא מעודה:א. 

 5 תא בייחמש והשמ רשאל םיצור ונחנא וישכע .עגר לבא יל ןת  י. חכימי:

 6 ךלה שהוממ קלח לע תחקפמש ימכ .הצעומכ הלש עבוכב הצעומה

 7 ,עייסש ימ לכל הדות .המצעב םיטקיורפ תמדקמ ,םייתשו .פה

 8 ,הדות

 9 ם ביחד()מדברי

 10 ,תובישי המכ ירחא םויה תצק םירבדמ ונחנאו תויה ,יבוק א. כגן:

 11 .עמוש אל ינא  י:י. חכימ

 12 ?תורעי דיקפ הפ שי א. כגן:

 13 .הריש םגו הרשכה לש ךילהתב ידוא ק. אלון:

 14 ?תורעי תדיקפ תויהל תכלוה םג תא ,הריש א. כגן:

 15  .ךל רמא עגרכ אוה ,ןכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16 .קדוב ינא :א. כגן

 17 )מדברים ביחד(

 18 .ןוידהמ קלח אל הז  ה:המועצ ה. פרי יגור, ראש

 19  .םיצע תוינידמ לע ןוידהמ קלח הז .ןוידהמ קלח הז א. כגן:

 20 .השקבב הירא  ועצה:ראש המ ה. פרי יגור,

 21 .םיצע לע םירמוש תורעי דיקפ יל שישע גרב א. כגן:

 22 לש םירקיעה תא בטיה ארק הכול ךסב דעיבא הצעומה רבח א. רפפורט:

 23 דבור .םידבר ינשב םצעב איה תוינידמהש ףיסוא קר ינא .תוינידמה

 24 יןיבענ רתוי .וללכב ירוביצה ינוריעה בחרמל תוכלשה ול שיש דחא

 25  .חותיפה ךשמה יבגל תויחנהה לש

 26 ךמסמכ תימוקמה בוועדה ןוידל אוביש דבור הז ינשה דבורה 

 27 שרגמה םוחתב יהשלכ הינב יבגל תובייחמ תויבחרמ תויחנה

 28 .יטרפה

 29 .הקוריה הינבה םע דחי א. כגן:

 30ם יש לו א ךמסמה תא ארקש ימו .הקוריה הינבב ךבדנ הז ,דחי רפפורט: א.

 31 .העניין לכ תא טרפמהוא  ולהכסך ב לבא ,ףיסוהל לוכי ינא תוהער
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 1 ,תורעיה דיקפ לש אשומר הנואזר ווח םעפ בוש ר. אנידסב גן:א. כ

 2 הברה ןיא .ךרד ץרופ הז ,תוכזל הז תא דיגהל ךירצ ,הלימ דוע בגא א. סיני:

 3 לכו הזה םוקמב וכלהש תויושר הברה ןיא ,הז תא יתקדבו ,תויושר

 4  .וילאמ ןבומ אל הז .םכל םידומ נחנוא .דובכה לכ .דובכה

 5 אשונל םעפ בוש רזוח ינאו בשוח ינאו ,בושח הזו וילאמ ןבומ אל הז א. כגן:

 6 םוחתב יברו ירומ בגאו ,תוחפ אל בושח הזש תורעי דיקפ לש

 7 ינור לש רזועה ,בירק ןד הינב ןונכתב הביבסה תוכיא םוחתב

 8 ,הינבו ןונכת להנימ ר"וי ,אולימ ינור לש םוקמ אלממ ,אולימ

 9 ,ןויד אל הז ,םירבח  ש המועצה:גור, ראה. פרי י

 10 .ךתושרב עגר שנייה א. כגן:

 11  , עניין לש ופוגל ןויד אל הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12 ,ףוסה דע יבישקת ,ריבסמ ינא א. כגן:

 13 רושקש רבד םוש ריבסמ אל התא לבא רבדל בהוא התא  אש המועצה:ה. פרי יגור, ר

 14 .לעניין

 15 לותשת הנובתה רה שאיד לכ לע .רבדל דואמ בהוא ינא ,זוה אחאמ א. כגן:

 16  .קלחו דח .טושפ ארונ הז .ץע

 17 .יאנת םושב א. מעודה:

 18  ?דעב ימ ,םירבח .בוט  ועצה:ה. פרי יגור, ראש המ

 19 .יתוא בייחת אל התא .עטית ,עוטנל הצור התא א. מעודה:

 20 .יתעד וז א. כגן:

 21 .ודי תא םירי דעב ימ .העבצהל םירבוע ונחנא ,םירבח  פרי יגור, ראש המועצה:ה. 

 22 .הבר הדות

 23 חד()מדברים בי 

 24 

 25 8-7)לסעיפים  26.8.20מיום  202003ת ועדת הקצאות מס' אישור המלצ .9

 26 המצ"ב(: וטוקולבפר

 27שטח בקומת עמודים מתחת לאגף הקצאת תוספת  –הנוער העובד והלומד  * 

 28 שנים 5של וחה לתקופה הרו

 29 שנים 5לתקופה של  ב"לברח' ש 19הקצאת מקלט  –איחוד הצלה  *

 30 םוימ תואצקה תדעו תצלמשור היא 9 ףיעסל תרבוע ינא  ור, ראש המועצה:ה. פרי יג
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26.8, 1 

 2 ()מדברים ביחד

 3 הצילמהש ףיעסה תא רשאל תשקבמ ינא .8-ו 7 םיפיעס  :ה. פרי יגור, ראש המועצה

 4 תמוקב חטש תפסות האצקה ,דמולהו דבועה רעונל תואצקה תדעו

 5 הלצה דוחיאו .םינש 5 לש הפוקתל החוורה ףגאל תחתמ םידומעה

 6 .םינש 5 לש הפוקתל ל"בש 'חרב 19 טלקמ תאצקה

 7  ?דבועה רעונה לש ןקה יבגל רבסה לבקל רשפא א. כגן:

 8 .תעמוש אל ינא ,החילס  יגור, ראש המועצה:ה. פרי 

 9 ?דבועה רעונה לש האצקהה יבגל רבסה לבקל רשפא א. כגן:

 10 תמוק לש האצקה תחא האצקה הייתה השעמל .רבסה ןתא ינא ,ןכ א. רפפורט:

 11  .םידומעה

 12 ?החוורל תחתמ גן:א. כ

 13  .םידומעה תמוקמ יצח ,החוורל תחתמ א. רפפורט:

 14  .התוא ונרשיא רבכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 םה ,העונתה יגיצנ לומ חיש וד ךות השענ טרופמה ןונכתה וישכע א. רפפורט:

 16-כ לש תוליעפ םלוא םהלש תוליעפה םודיק ךרוצל רתיה ןיב ושקיב

 17 יכ םידומע תמוקב תויהל לוכי אל הזה םלואה .ר"מ 100 ,ר"מ 80

 18 דומצב הנבמ םג ללוכ ןונכתה ןכלו ורשפא אל הבגוהו םידמימה

 19 קלח דוע ,תאזה האצקהה לש הבחרהה םצעב תאז .'מ 100 לדוגב

 20 קלחב דומצב .םידומעה תמוק לש האצקהל ץוחמ היהש 'מ 100 לש

 21 .ימדקה

 22 ?ןקה לש תוליעפה לש גוס וליאכ תויהל רומא הז :כגןא. 

 23  .ןכ א. רפפורט:

 24 הז םא ,עמשנש הצור התא םא .ימינפ ןויד אל הז ,םירבח  גור, ראש המועצה:ה. פרי י

 25  .עמשא ינא םגש זא ןוידהמ קלח

 26 םיפסונה 'מ 100-ה לש תועמשמה המ ןיבהל םיסנמ ונחנא .רורב . כגן:א

 27 .הלאה

 28 .ןכ  צה:מועה. פרי יגור, ראש ה

 29זאת  ?ןמצע תולועפה וכרעי םש ,םצעב הלא םא את אומרתז א. כגן:

 30 ,2,70-ל תחתמ יכ ןיבמ ינא הובג רתוי היהי הז אומרת

 31 דבוכמ הזש תבשוח ינאו העונתה לש םיכרצהמ קלח הז  מועצה:ה. פרי יגור, ראש ה
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 1 .םתשקבל הנעינש יוארו

 2  .היעב םוש ןיא א. כגן:

 3 לש הפי תמאבה הינבה תא םהל ונמדיקש ירחא לעופב צה:ה. פרי יגור, ראש המוע

 4 דמולהו דבועה רעונה תעונתל הנבנ ונחנא וישכע אביקע ינב תעונתל

 5 לכלש םשה ךורבו םיפוצה תעונתל םינווכמ ונחנא אבה בלש

 6   .תיב היהי תועונתה

 7 םג ארזע תעונתל םשה תרזעבו :רבוד

 8 ?תדושהו התנגימל שיחברים,   ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9 .לא גן:א. כ

 10 ?דחא הפ רשאל רשפא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 .ןכ מ. כהן עמר:

 12  .הבתודה ר  ה:ה. פרי יגור, ראש המועצ

 13 ,טלקמה א. כגן:

 14 .10 ףיעס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15 ?שדחמ ץפושו ףרשנש טלקמה הז ,יבוק ,19 'סמ טלקמ .עגר ,עגר כגן:א. 

 16 ?ל"בש

 17  .ןכ ל"בש 'חרב אוה טלקהמ ק. אלון:

 18 .ל"בש 'חר הז בותכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 19 .ףרשנש טלקמה הז א. כגן:

 20 .ןכ ק. אלון:

 21 .םיטלקמ המכ שי ,רוגי ירפ רגה ,ל"בש 'חרב :א. כגן

 22  .רדסב  צה:ה. פרי יגור, ראש המוע

 23 ,ףרשנש טלקמה הז םא לאוש קר ינא א. כגן:

 24  .ףרשנש הז םא עדוי אל ינא ון:ק. אל

 25 

 26בעלי צרכים מיוחדים במקום ועצה נתנאל קסטן למחזיק תיק וי חבר הממינ .10

 27 חבורהעבר אבי אמתי ויו"ר ועדת תהמועצה לש חבר

 28 רקיה ונרבח תא תונמל תשקבמ ינא .10 ףיעס ,םירבח  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 29 דרפנש יתמא יבא םוקמב םידחוימ םיכרצ ילעב קית קיזחמכ

 30 .העבצה םייקל תשקבמ ינא .ימוקמב הרובחת תדעו ר"ויכו מאתנו

 31 ?דעב ימ
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 1 תמקומ ,עגר .הרובחת תדעו ר"וי בותכ היה אל הז .יתנבה אל ,עגר א. כגן:

 2 ?הרובחת תדעו

 3 דובכב הריבעמ ינא ,הרובחת תדעו ר"וי םויה ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 4 .טיברשה תא לאנתנל

 5  .םורופ הז ,הדעו אל הז א. כגן:

 6  .הדעו הז  צה:ראש המועה. פרי יגור, 

 7 ,הרובחת תדעו א. כגן:

 8 ?דגנתמ והשימ .תושר תדעו ,יתושארב הדעו .הדעו הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 9  ?םידחוימ םיכרצ םע לאנתנל שי ןויסינ הזיא .שנייה קר א. כגן:

 10  ?החילס  י יגור, ראש המועצה:ה. פר

 11 ?ןויסינ הזיא א. כגן:

 12 ןויסינ הזיאו ?תוריית קית קיזחמכ ךל שי ןויסינ הזיאו  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  ?הביבסה תוכיא ר"ויכ ךל היה

 14   .לואשל לוכי ינא כגן: א.

 15 ,םירבד המכ דוע םע םכל היה ןויסינ הזיאו  . פרי יגור, ראש המועצה:ה

 16 ,תעגהש ינפל םדוק ךל היה ןויסינ הזיא גן:א. כ

 17 ד()מדברים ביח

 18 ?המ .לאוש ינא א. כגן:

 19  ?דגנתמ והשימ ,םירבח  ה:ראש המועצי יגור, ה. פר

 20 לעב תויהל ליבשב החמומ תויהל ךירצש תרמא עגר ינפל ,ןגכ א. סיני:

 21  .ןויסינ

 22  .תימיטיגל איה הלאשה .ןיבהל הסנמ ינא א. כגן:

 23  .דחא הפ .הבר הדות  :המועצהראש  ה. פרי יגור,

 24 ?הרק המ ?םישיגר ךכ לכ םתא המ א. כגן:

 25 

 26כירה אל חוכרי משנה של בעלי החנויות זכויות ח ה להעברתהסכמת המועצ .11

 27' א 32570649מינהל רחוב דרך הבנים, עפ"י תיק , מגרש ב', 122חלקה  10102 בגוש

 28 מול רמ"י

 29 לא הריכח תויוכז תרבעהל הצעוממת הכסה 11 ףיעס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 30  .הנשמ ירכוח

 31 תא 50-ה תונשב אקיפ תרבחמ הרכח םצעב הצעומה .ריבסא ינא :א. רפפורט
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 1 עצמא ,בוחרה עצמאל דע םינבמה רתיו רכיאה תיב לש שרגמה

 2 לש םכסה התשע םצעב הצעומה 60-ה תונשמ .םש הזה עטקמה

 3 תורידהו תויונחה ינבמ תא ונבו וכלהש ימ םע תינמז הנשמ תריכח

 4 ועיגי םהש ידכ תינמז הריכח וזש רמאנ םכסהב רשאכ ,לעמ

 5  .לארשי יעקרקמ להנימ םע הריכח םכסהל

 6 הלאכ תוביס ינימ לכמ םויה דע חלצ אל הזה רבדה רעצה הברמל 

 7 תונורחאה םינשב הריכח ימד םולשתב בוכיע לש עניין םע ,תורחאו

 8 וא םירכושה לומ ךילהתב םינש 4 ,3 לעמ רבכ םיאצמנ ונחנאו ,'וכו

 9 תתלו רמגל איבהל םצעב ידכ לארשי יעקרקמ להנימו םירכוחה

 10 רכיאה תיב לש עטקמה טעמל ,תורישים כסהה תא תושעלם הל

 11  .הצעומל ךיישש קלח הז, הנבמה לכ לש גגה לע תויוכזו

 12 הדמעה תא עיבהל םיכירצ םצעב ונחנא הז תא םדקנש ידכ לבא 

 13 ילעב ןיב תורישי הריכחה םכסה תרבעהל םידגנתמ אל ונחנאש

 14  .לארשי יעקרקמ להנימל תורידהו תויונחה

 15 .דעב ינא א. מעודה:

 16  ?תולאש שי  צה:ראש המוע רי יגור,ה. פ

 17 ?רכיאה תיב לש רוזאל קר ,סחייתמ הז הפיא תלאוש ינא מ. כהן עמר:

 18 לש קלחה ,ףותיש םכסה ונל שי ירה ונחנאש הזכ אוה םכסהה א. רפפורט:

 19 הינבה תויוכז לכל תוכזהו רכיאה תיב הז ףותיש םכסהב הצעומה

 20 םה תורידהו הטמל תויונחה רתי .הנבמה לכ לש םייקה גגה לעמ

 21 .תורישי הריכח םכסה ושעי

 22 )מדברים ביחד(

 23 .הדות .דחא הפ .דעב םכלוכ ,םירבח  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 24 

 25רכה לת מדהחלטה על הרחבת הכביש וסליאכרזה על רחוב נבו כרחוב ציבורי ו .12

 26 (2054ר א )תב"/1402תב"ע ש/י לפ

 27 בוחרכ ובנ 'חר לע זירכהל םישקבמ ונחנא 12 ףיעס  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 28 ע"בת יפל הכרדמ תלילסו שיבכה תבחרה לע הטלחהו ירוביצ

 29 תובוחר לש הלילסל םיאצוי ונחנא .חתפנ רבכש ר"בת .א/1402/ש

 30  .ובנו הירומ ,יניס

 31 אצמנ אל ובנ יבגל .הזרכא ונישעש ונאצמ הירומו יניס יבגל 
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 1 זירכהל םיכירצ ונחנא הלילסה תא עצבל ידכ ןכלו הזרכא שהייתה

 2 .בוחרה לע

 3 ?םיבשותה תניחבמ רמוא הז המ . כגן:א

 4 ?המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5 ,םיבשותה תניחבמ רמוא הז המ . כגן:א

 6 ?לאוש התא ד"ועכ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7  ,הצור ינאו רוביצ רחבנכ לאוש ינא א. כגן:

 8  .תורגא ומלשי דובר:

 9 ?בוחר תזרכא לש תועמשמה המ יודע לא תמאב התא  יגור, ראש המועצה:ה. פרי 

 10  ?תעדוי אל תא םירבד המכ ךל דיגא ינאש הצור תא ,רוגי ירפ רגה א. כגן:

 11 .הלילס לטיה דובר:

 12 .תמאב תלאוש ינא ,אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13 .תובושת שקבמ ינאו לאוש ינא .יתלכשה יידמלמ לכמ א. כגן:

 14  .הפ תובוחר תזרכא ונישע  ור, ראש המועצה:ה. פרי יג

 15 .הדות ?ירוביצ בוחר זירכהל המל מוכן להסביר התא :א. כגן

 16 קוח"א. מתה לש הרדגהב ירוביצ בוחר אוה בוחרה .םידבר ינש שי א. רפפורט:

 17 אקנפשוגה תא ןתונ םצעב תובוחר תלילס לש אשונ ימוקמה רזעה

 18 הצעומהש ךכל ףופכב םילעב בויח תוברל קוחה תא שממל הצעומל

 19 ,ןשי ,יאכרא חסונ הז .בוחר לע הזירכמ

 20  .תוזרכא ונישע התעשייה רוזא לכ א. מעודה:

 21 דצה לע ןכל ,הזה בוחרהש תורמל הזרכא םיאצומ אל םימעפל א. רפפורט:

 22 הלילסל בוחרכ ובנ בוחר לע עגרכ םיזירכמ ונחנא רבדה לש חוטבה

 23 ךירצ ןכ וא םלשל ךירצ אל לש היגוס היהת אל ךכ רחאש ידכ

 24 .םלשל

 25 שישכ האוולה תחקל ךירצ ינא המל תירבזגה השקבב יל ריבסת א. כגן:

 26 ,הלילס

 27 ?המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 28 הלילסה ליבשב לקש ףלא 900 חקול ינא המל תירבזגה יל ריבסת א. כגן:

 29  ,תחקל ךירצ המ ליבשב ?תאזה

 30 ?אל המל  י יגור, ראש המועצה:ה. פר

 31 .האוולה חקול ינא המל א. כגן:
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 1 .הזה יןלעני ךייש אל הז א. מעודה:

 2  ?האוולהל רשקה המ  . פרי יגור, ראש המועצה:ה

 3 ?תושרה תונרקב םיפסכ ונל ןיא .ןיבהל הצור ינא ,ר"בתב הז א. כגן:

 4  ?האוולהל רשקה המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 5  ,האוולה ךל שי גן:א. כ

 6 ים ביחד()מדבר

 7 .האוולה םיחקול אל א. ירדן:

 8 ?אלא א. כגן:

 9 ונחנא םויה .האוולה םדוקשרנו יאו ואהולה תחקל וניצר הלחתהב א. ירדן:

 10 ?דרסב .תושרה תונרקמ תחקל אלא האוולהה תא רשאל אל םיצור

 11 ,תונרקל הז תא םיריבעמ ונחנאש זאת אומרת א. כגן:

 12 .קוידב א. ירדן:

 13 .תושרה תונרקמ הכול תא םינוב ונחנא ן:א. כג

 14  .לכם בעדוכ .יפוי  אש המועצה:ה. פרי יגור, ר

 15 

 16זכות חתימה בחשבון הרשות ובחשבון הורים בבי"ס ממלכתי ור שינוי איש .13

 17 כרכור:

 18 ר היוצאת,לאה קראוס, מנהלת בית הספ הגב' א.

 19 הגב' איריס חזיזה, מנהלת בית הספר הנכנסת. ב.

 20 :ןחתימה בחשבון הרשות ובחשבון הורים בבי"ס ישורו י זכותשינו אישור .14

 21 היוצאת, בית הספרהגב' אילנה סודרי, מנהלת  א.

 22 מר שלמה וזאנה, מנהל בית הספר הנכנס. ב.

 23 יחת חשבונות לגני הילדיםאישור זכויות חתימה לפת .15

 24  .תחא השקמכ רשאל תשקבמ ינא 15 ,14 ,13 ףיעס  גור, ראש המועצה:. פרי יה

 25 ם ביחד()מדברי

 26 המיתח תויוכז יונשי רשאל תשקבמ ינא 15 ,14 ,13 ףיעס  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 ס"יבב ,רוכרכ יתכלממ ס"יבב םירוה ןובשחבו תושרה ןובשחב

 28 והשימ .םכל שגוהש רמוחב טרופמש ומכ םידליה ינגבו ןורושי

 29 .הדות .דעב םלוכ ?דגנתמ

 30 
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 1 

 2 2020ספטמבר  –תב"רים  .16

 3 .השקבב ילרוא"רים. בת 16 ףיעס  ש המועצה:ור, רארי יגה. פ

 4 לש הלדגה שי .ןויצמולש דע הלעמהמ רורדהלת רח' ילס 496 ר"בת דן:א. יר

 5  .תושר תונרקמ מיליון 1,090

 6  .ןיבהל הצוי רנא ?הלדגה המל ,ילאור א. כגן:

 7 .ריבסא ינא ורט:א. רפפ

 8 .תמדוק םעפ הז לע ונרביד ?זוחא 40 הז םעפ דוע א. כגן:

 9 םג ,תוכרדמ םג ,הלילס תודובע םג םיבלשמ הזה בוחרב ונחנא ורט:א. רפפ

 10 םירוגס ויה אל םימ תודובע לש אשונ .םימ תודובע םגו השדח רכיכ

 11 ןייצל הצור ינא .רמוחה שבגתה הנורחאל קרו תמדוקה הרדגהב

 12 תוריק םהב תונבל ךירצש תוכרדמ לש דואמ לודג עטקמ הפ שיש

 13 ןוכדעה הזו ,ךשמהבו הבוג שרפה שיש ס"נתמה לש רוזאב םיכמות

 14  .םינורחא םייפוס םינדמוא ונלביקש רחאל

 15 .שרפה זוחא 40 אצוי ,הירא וישכע תמאב ,ןיבמ אל ינא לבא . כגן:א

 16 ,היה ביצקתה

 17 .תוחונה רסוח תא ןיבמ ינא .לייא ,תוחונה רסוח תא ןיבמ ינא א. רפפורט:

 18  ,הוותמ ונשביגו ונבשי

 19 ,דיגהל הצור ינא ,ךתושרב הירא .דיגהל הצור ינא ק. אלון:

 20 ,זאו טפשמה תא םייסל ןת א. רפפורט:

 21 .טפשמה תא םייסל עגר ול ןת א. כגן:

 22 ,דיגהל הצור ינא ,דיגהל הצור היראש המ עדוי ינא .דיגהל הצור ינא ק. אלון:

 23 ,לט ,חמש ארונ ינא .הלהנהה ירבח לש םג הרעהה תא ונלביק ונחנא

 24 יבגל ... הלהנהה ירבח לש תורעהה תא ונלביק .ךתוא קיחצמ הזש

 25 ,הבישי ילצא הייתה םיר"בתה לש אשונה

 26  .תרעטצמ ינא ,ןאכל אל הז  המועצה:ור, ראש ה. פרי יג

 27 ןוצר תועיבש יא היה םא ,הלעמ אוהש תאלפתמ איה המל זא  י. חכימי:

 28 ,המל זא הלהנהב

 29 .יןהעני אל הז ,ןוצר תועיבש יא אל שממ הז  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 30 )מדברים ביחד(

 31 ,ר"בתל םידגנתמ םתא םא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 יחד()מדברים ב

 2 לבקל םיבהוא ונחנא דעב ונחנאש וא םידגנתמ ונחנאש ינפל כגן:א. 

 3 .םירבסה

 4 .רבסה םתלביק  ור, ראש המועצה:ה. פרי יג

 5  .רבסה ונלביק אל א. כגן:

 6  ,רבסהה םכיניעב ןח אצמ אל  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 7 הזל רבסהה המ .וליפא ריבסה אל אוה .הצעומה ל"כנמ תא תעטק א. כגן:

 8 ?הלדגה שיש

 9 חד(ימדברים ב)

 10 ,שודיחו הבחרה 2054 ר"בת א. ירדן:

 11 תא להנמש ימ וא ילרוא .הזה ר"בתל םידגנתמ ונחנאש םשרייש א. כגן:

 12 .ר"בתל םידגנתמ ונחנא ,הבישיה

 13 .מיליון 1,5 לש הלדגהב ןמממ םרוג יוניש א. ירדן:

 14 .יקוא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 15  ,ירובת ירחסמ זכרמ חותיפ םכסה 932 ר"בת ירדן: א.

 16  ,ילרוא עגר ,ילרוא ,ילרוא . כגן:א

 17 .מיליון 1,4 לש הלדגה א. ירדן:

 18 ונחנאש םשרייש 496לזה יש לנו שאלה.  םג .רדס ,עגר ילרוא כגן: א.

 19 םשרייש .הלדגהה לש אשונה ללגב הזה ר"תבל םידגנתמ

 20 .לוקוטורפב

 21 .יקוא א. ירדן:

 22 ?תושרה תונרקב ףסכ שי .תושרה תונרק הזש ןיבמ ינא 2054 א. כגן:

 23 .ףסכ שי א. ירדן:

 24  ,932 .הדות א. כגן:

 25 .ביצקת ןיאשכ רושיאל הז תא םיאיבמ ונחנא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 26 המ ןיבהל הצור ינא 932 .ביצקת ןוכדע תישע אל דוע ,יכח ,932 א. כגן:

 27 םא .הירא הז םא ,יל ריבסי והשימש ,םכתושרב ,הזה אשונב הרוק

 28 זכרמ תא םיקהש ימ, העוט ינא םא יתוא ןקתתו ןוכנ ןיבמ ינא

 29  ?ןוכנ ,החבשה ףלח לביק ירובת

 30 ?החבשה ףלח זאת אומרת המ א. רפפורט:

 31 תודובע תושעל לביק אוה החבשה תושעל םוקמב וליאכ לביק . כגן:א
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 1  .ירוביצ ףסכ הז ,עגר החילס .תוינלבק

 2  ,ןושאר בלש חותיפ םכסה ונמתח ונחנא ,תונבשחתהה א. רפפורט:

 3 ?הירא תימ :א. כגן

 4  .לדוג רדס ,ךרעב םינש שולש ינפל ?יתמ א. רפפורט:

 5 ?יווש הזיא לע ,הז המ א. כגן:

 6 .תומיוסמ תודובעל סחייתהש לקש מיליון 5ד על מע ., נוריבסא ינא א. רפפורט:

 7 סחייתה אל אוה ,בוחרב בויבו םימ תודובעל סחייתה אל אוה

 8 בלשב הנתשהש שוקיב ביכרמל סחייתה אל אוה ,הרואת תודובעל

 9 הצעומהו תודובעה םעו ןונכתה םע ונמדקתה ונחנא .רתוי רחואמ

 10 ,₪ מיליון 9-ל ר"בתה תלדגה הרשיא

 11  ?יתמ .ןכ א. כגן:

 12  .הנשמ תוחפ ינפל א. רפפורט:

 13  ?מיליון 9-ל מיליון 5-מ ונלדגה הנשמ תוחפב א. כגן:

 14 .קוידב ,ןכ ,ןכ א. רפפורט:

 15 .םכינש ןיבש החיש אל הז ,הירא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 16  .לאוש ינא א. כגן:

 17 )מדברים ביחד(

 18  ,םיקורי תוגג 2105 ר"בת א. ירדן:

 19 תדבוע אל ,הצעומ תדבוע תא ,דובכה לכ םע ,ילרוא ,החילס ,החילס ט. דנטס:

 20 דר?סב .דובכה לכ םע ,רגה לש

 21 .הככ הילא רבדמ אל דובכה לכ םע התאו  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 22 אל יל תרמוא תא .םויה לכ הב תללעתמ תא ,תרבדמ תא ,רבדא ינא ס:ט. דנט

 23 ?הככ רבדל

 24 ?המ ינא  ראש המועצה: ה. פרי יגור,

 25 .םויה לכ םידבועה לכב תללעתמ דנטס:ט. 

 26  ?ינא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 27 חד(בי)מדברים 

 28  ,תונעל הצור תא ,הזה ףיעסב ונחנא ,הרקי 'בג ט. דנטס:

 29 .ךב רוזחת  המועצה:ה. פרי יגור, ראש 

 30 .תיניינע רבדנ ואוב א. כגן:

 31 .ךב רוזחת  ה. פרי יגור, ראש המועצה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2  .ףוצח .ךב רוזחת  , ראש המועצה:ה. פרי יגור

 3 )מדברים ביחד(

 4 .תוסחייתהה תא הלא שווה את  המועצה:ה. פרי יגור, ראש 

 5 .לקש וןמילי 9-ל ץפק ,לקש יליוןמ 5 לע היה הזה םכסהה א. כגן:

 6 יחד(ב)מדברים 

 7 ?ןלבקל םלשמ םואתה הי א. כגן:

 8 )מדברים ביחד(

 9 ,יטפוא ביס םש הלגתה ,טושפ רבד .היצילאוקל רוזעא ינא  י. חכימי:

 10  ?יטפוא ביסל רושק המ  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 11 תונשל ךירצ היהו זוקינב רעפ רצונ ,וליפא תעדוי אל תא .רושק הז  י:י. חכימ

 12 ,םש זוקינה לכ תא

 13 ,אל הז לבא ,רדסב  , ראש המועצה:רפרי יגו ה.

 14  .הכול אל הז א. ירדן:

 15 חותיפ םכסהב .לקש מיליון 5 ךס לע ןושאר חותיפ םכסה םתחנ ן:וברא’ד ג”עו

 16 קלח ולטוה ,םזיה לע תוירוביצה תולטמה לכ ולטוה אל ןושאר

 17  ,וזה הצעומה זאו תודובעה רתי תא ול תתל טלחוה ףוסב .דבלב

 18 ?זרכמב א. כגן:

 19 שי ,זרכמ אל ,הז תא תושעל רתומ חותיפ םכסהב .חותיפ םכסה ראן:בו’ד ג”עו

 20 .תוצעומה וצב הזה לעניין דחוימ רוטפ תנקת

 21 ?םכסהה תא לידגהל יל רתומש א. כגן:

 22 דוע לכו .חותיפ םכסהב ,זרכממ רוטפ לקש וןמילי 50-ב םג רתומ ובראן:’ד ג”עו

 23 הדעו שי .םיאנתב דמוע הזו ,'וכו תודיחי רפסמ ,םיאנתב דמוע הז

 24 ינפל חוות דעת ןתונ ינא ,חוות דעת ןתונ סדנהמהש תיעוצקמ

 25 היצנדקב רשוא הז לבא .הזל דועית שיו הזכ םכסה םע םירשקתמש

 26 זוקינ ,לועית ,העוט אל ינא םא רקיעב הלדגה הייתה .תמדוקה

 27 ,הרואתו

 28 )מדברים ביחד(

 29 .9-ל 5-מ א. כגן:

 30 ,םכל ריבסה הירא הנורחאה תפסותהו הלדגה מיליון 9-ל ובראן:’ד ג”עו

 31 קלח הז תמאב רמא ינויש המ ,יפוס ןובשח םצעב איה תפסותה א. רפפורט:
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 1  ,תואצוההמ

 2  ,תיגולומכחל ריבסת .רגהל הז תא ריבסת  י. חכימי:

 3 .הכול אל הז לבא ,ןכ  :ראש המועצה ה. פרי יגור,

 4 .הנשמ אל הז  י. חכימי:

 5 ?היה המ ירה  המועצה: ה. פרי יגור, ראש

 6  .תלבגומ תא  :יי. חכימ

 7 ,ךתעדמ ךתוא איצומ הזש החילס ,4,3-ה לע מיליון 5  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 8 ופוסב םכסה םתחנ אל םג ,יתרבסהש ומכ הפמ בוט הארנ אל התא

 9 ,רגסנ אלש והשמ לע תפסות דוע הז םיפסונה ןוילימהו רבד לש

 10 ,דחא טפשמ ףיסוהל הצור קר ינא א. רפפורט:

 11 .רלוד ןוילימ תיארנ תא  . חכימי:י

 12 .הדות  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 13  .הפשא חפ .רלוד ןוילימ  י. חכימי:

 14 טקיורפה אקווד ואל הזה טקיורפה תא ןמממש ימש ןיבהל ךירצ :א. רפפורט

 15 ,ירובת לש םיסכנל רבעמ םיסכנב לבוג דעלגה 'חר ,ירובת לש

 16 ,וב עצובמש םילקדה 'חר םג ךשמהב

 17  לצנתהל וישכע הכירצ תא..ונתיאמ תשקבמ תא  :י. חכימי

 18 ,םיסכנה ילעב לכ לש א. רפפורט:

 19 .תיקינמולכ  י. חכימי:

 20  .לקש ףלא 700 לש הצעומל ףדוע היהי תואצוהה תמועל פורט:א. רפ

 21 ,ינפ לע ,הנשה על פני א. כגן:

 22  .ןכ פורט:א. רפ

 23 ,ןלבקה לש רוחמתה תא זאת אומרת ?ריחמה תא קדב והשימ א. כגן:

 24  .רורב ,רורב ,רורב א. רפפורט:

 25 רשמ שקבל םיכירצ ונחנאש וא תאזאפשר לראות את הניירת ה גן:א. כ

 26 ,וליאכ ונל הרויש םינפה

 27 ,לוכי ןגכ המלש לייא רמ ,כעו"ד ,הצעומ רבחכ התא  , ראש המועצה:ה. פרי יגור

 28 ?ןייעל יל תנתונ אל תא המל זא כגן: א.

 29 .ךנויעל חותפ ךמסמ לכש תוצעומה וצ תא ריכהלו תעדל  צה:ה. פרי יגור, ראש המוע

 30 ,תא תוארל ליבשב זוחמה לע הנוממל תונפל ךירצ ינא המל זא א. כגן:

 31 הטיש וז .ןוכנל הז תא ךפוה אל הז הנופ התאש הז  ה:ה. פרי יגור, ראש המועצ
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 1 ,ךמצעל תחתיפש

 2 חותיפ תינכות תוחודב ןייעל הדעו םע לבק הפ ךתושרב חינמ ינא זא א. כגן:

 3 השיגפ ותיא עובקל לוכי ינא ?הצעומה סדנהמ ןיכהש עוציבו

 4 ?םתוא תוארלו

 5 כל, קשבל לוכי התא  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 6  .ךתוכז ,הלש רושיאה תא ךירצ אל התא א. מעודה:

 7 ןב ינא ,הילא חלוש ינא ,שקבמ ינא מרתזאת או ?םואתפ המ ,אל א. כגן:

 8 .הנוע אל איה ,רדוסמ םדא

 9 מדברים ביחד()

 10 ,תא תנתונ אלו הנוע אל תא ,הככ ישעת לא  י. חכימי:

 11 מי בעד? .םיר"בתה לע עיבצהל תשקבמ ינא ,םירבח בוט  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 12  ?זאת אומרת המ ,החילס ,עגר . כגן:א

 13  ?ענמנ ימ .דגנ לייא ?דגנ ימ .הדות  ה. פרי יגור, ראש המועצה:

 14 .דגנ ינא ט. דנטס:

 15  .הלוענ הבישיה .הדות .דעב ?רוי ומוני .דגנ לט  יגור, ראש המועצה:ה. פרי 

 16 

 17 הבישיה ףוס

 18 


