
 

 

 

 1 06.08.2020תאריך                            

 2 פ"שת באב ז"ט                                                                     

 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 מועצהסגן ראש  -   יעקב צדקה

 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 ל"כנמ -   ןולא יבוק

 25 תירבזג -   ןדרי ילרוא

 26 סדנהמ -  טרופפר הירא

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

 28 

  (02/01) 82 'סמ ןייהמנ ןמ עצהמו תביול ישוקרוטפ 

פ"שת באב ז"ט, 0202.80.60 ,'הם יומ  



  04-8666313  מי,ת איגברח                                                              ( 10/20) 28 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  06.08.2020 םוימ                                                                                                                                      

2 

 1 על סדר היום:

 2 .אתליאש .1

 3 השגוהש םידחוימ םיכרצ םע םידליל רעונ תעונת ףינס תחיתפ אשונב רדסל העצה .2

 4 .04.08.2020-ה םוימ ימיכח ינוי י"ע 

 5  תינורטקלא תלוספ רוזחמל תוחפל םיזרכמ 2 םודיקל זרכמ תכירעל רדסל העצה .3

 6 .04.08.2020-ה םוימ סטנד לט י"ע השגוהש 

 7 םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש הצעומה תובישי ירודיש תופיקש בעניין רדסל העצה .4

 8 .04.08.2020-ה 

 9 .םזג תורחמתה ךילה ןוכדע .5

 10 :ןוכית ןומיר ס"היב םירוה ןובשחב המיתח ישרומ רושיא .6

 11 ,המוקמבו תאצויה ,תמייק המיתח תישרומ , 055512393 .ז.ת ןאיבוקעי תירונ 'בגה 

 12  .תסנכנה 025755232 .ז.ת ןענכ ןב תילג 'בגה 

 13 תא רשפאל ידכ 308-066081 תינכות י"פע 200 ח"ח 10096 שוגב העקפה לוטיב .7

 14  .רומישל םידעוימה םינבמב רדגוהש שומישה 

 15  .2020 טסוגוא – םיר"בת .8

 16 

 17 ט ו ק ו לו  פ ר

 18 

 19 ןמ הצעומה תאילמ תא חותפל תדבכתמ ינא .םלוכל בוט ברע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 היהש עוריאל תוקד המכ דחיינ ונחנא םויה רדס ינפל .28 'סמ המניין

 21 אלמ זא הנורוקה יעוריא לשב ,רפסה עובש היה ול םייקתהל ךירצ

 22 ישו תודועת תקולח סקט לע גלדל אל וניצרו ולטבתה ונלצא םיעוריא

 23 ןאכ ונתיא םיאצמנש ,םידליו םירגוב ,הביתכה תויורחתב םיכוזל

 24 תלהנמ ,ינבא ילרוא ,ךילא טיברשה תא דובכב הריבעמ ינאו .םלואב

 25  .השקבב .ונלש תוירפסה

 26 ינאו ינבא ילרוא ימש .תיבב םיפוצל םג בוט ברע ,םכלוכל בוט ברע א. אבני:

 27 ןאכ תויהל תשגרנו החמש ינא .הבשומב הפ תוירפסה תקלחמ תא תלהנמ

 28 תקולח סקט םע םעפה תבלושמש האילמ תבישי לש התליחתב ברעה
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 1 ונתאו םידבכמ .םידלי םגו םירגוב םג ,הביתכה תויורחתב םיכוזל םיסרפ

 2 יבוק רמ ,הצעומה ל"כנמ .רוגי ירפ רגה 'בג ,הצעומה שאר םתוחכונב

 3 בקעי הצועמה שאר ינגסו יבטעק באוי הצועמה שאר םוקמ אלממ .ןולא

 4  .םלוכל בוט ברע ,םריקי הצעומ ירבחו הדומע םריפא ,הקדצ

 5 תוגיגח  תרגסמב םייקתהל רומא היה הרמא רגהש יפכ הזרכהה סקט זא 

 6 ןוכנל ונאצמ תאז לכבו ונלצא םג ,לטוב הז ץראה לכבו ינויב רפסה עובש

 7 םירבח ,םירוה ,םיכוזה תוחפשמש םיוקמ ונחנא .סקטה לע גלדל אל

 8  .תיבב םיכסמהמ הלאה תוקדב ונילא םיפרטצמ להקו

 9 תלהנמלו רוגי ירפ רגהל ,הצעומה שארל תודוהל הצור ינא םכתושרב 

 10 הביתכה דודיע לש תובישחה תשגדה לע לוגז הנליא 'בג ךוניחה תקלחמ

 11 ינא .ךרדה ךרואל תוירפסב הכימתה לכ לעו ריעצה רודה ברקב האירקהו

 12 רפהס יתבב הביתכה לש םזימה תוליבומלו םילהנמה לכל תודוהל הצור

 13 םיתבהמ לבא ,תולהקתהה ללגב םויה הפ עיפוהל םילוכי אל ירעצלש

 14 דודיעל ושידקהש רקיה ןמזהו תוריסמה לע ,ונתוא םיאור םה ילוא

 15 .ףתתשהל םידימלתה

 16 אלש הלאכ םג ,ופתתשהש םידליה לכ לש םירומל תודות ןייצל הצור ינא 

 17 תקלחמ תווצ לכל .תיבהמ תישיאה אמגודהו דודיעהו הכימתה לע ,וכז

 18 דואמ לודג גשיה הז ,םידליה לכל תדחוימו הלודג הדותו ךמתש תוירפסה

 19 תויונמדזה םג שי הכז אלש ימו תוכרב הכזש ימו ףתתשמו בתוכש ימל

 20  .תופסונ

 21 קינעהלו םיכוזה תא ךרבל ,רגה ,הצעומה שאר תא ןימזהל תדבכתמ ינא 

 22  .םיסרפהו תודועתה תא םהל

 23 ריעצה רודה תא םידדועמ ונחנאש שנייה הנש וז זא .בוט  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 24 םידליל הביתכ תויורחת יתש לע רבודמו הביתכה םזימב ףתתשהל

 25 אשונ לכב ריש כול להיותיה ז ,רופיס כול להיותי הז .'ו דע 'ג תותיכב

 26  .הריציל םילימ 200 דע םיצורש

 27 ,תוריצי 10,000 לעמ ושגוה ץיבוקרב הקיר םש לע תיצראה תורחתל 

 28 םייתש םיכוזכ ורתכוה ןהירבחמו הנידמה תונש ןינמכ 72 ורחבנ ןכותמ
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 1 הלחמהו ינא רופיסה םע םינולא רפס תיב 'ו התיכמ םיתע לעי ;ונלשמ

 2 אל תאז היעב רופיסה םע תודש רפס תיבמ 2 'ה התיכ ,ץיבוקטור ליגיבאו

 3  .הללק

 4 (םייפכ תואיחמ)

 5 תוריצי ןתוא ןיבמ בושיב ונלש תוירפסה תקלחמ תמזויב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 תורחתל תוריצי 5 רחוב רפס תיב לכ תיצראה תורחתל וחלשנו ובתכנש

 7 םיכוזה לע זירכנש ינפל .םיטפושה רבחל ונרבעה ונחנא ןתואו היישובית

 8 ישנא םלוכ ,םידליה תורחת לש םיטפושה תווצל תודוהל םישקבמ ונחנא

 9 תורחתל ושגוהש תוריציה תאימינונא ןפואב טפש םהמ דחא לכו רפס

 10 הנדל .הבשומה תבשות ,רעונו םידלי תרופס ,קיפורק הרואל :היישובית

 11 יקושלו תרופסו תררושמ רוא ןב תרפאל .תימוחת בר תינמא ,ברהב

 12 םלכו םה .הנח סדרפ בשות םג הקיטאופ תולוכשא דסיימו ררושמ ,ןמטוג

 13  .הרבעש הנשב םג ויה

 14 תודימלת י"ע ובתכנ םלוכ ,תוריצי 4 ורחבנ היישובית הביתכה תורחתב 

 15 םע הדועת ןבומכ לבקת תחא לכ .ישו הדועת ןהל קינעהל םיחמש ונאו

 16 תיבמ 'ג התיכמ רצוק העונ .יש רבושו תוכוזה תוריציה שש לכ לש תרבוח

 17 .ונלש סנה הריציה םע ןיבר רפס

 18 (םייפכ תואיחמ)

 19 לעושה רופיסה םע תונייעמ רפס תיבב 'ג התיכמ םולש ןב רמתו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  .דייצהו

 21 (םייפכ תואיחמ)

 22 .אל םתא הריציה םע ןיבר רפס תיבב 'ו התיכמ םהרבא הנדו  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23  (םייפכ תואיחמ)

 24 םינמזומ םתא םידליה לש םגו םירגובה לש םג ,בגא תוריציה לכ תא א. אבני:

 25  .ונלש תוירפסה לש רתאב אצמנ הז .אורקל

 26 (םייפכ תואיחמ)

 27  .יתייה םאו רישה םע םינולא רפס תיבב 'ו התיכמ יניס הליה  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 28 (םייפכ תואיחמ)



  04-8666313  מי,ת איגברח                                                              ( 10/20) 28 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  06.08.2020 םוימ                                                                                                                                      

5 

 1 תושעל חמשנ ףוסה דע ראשיהל ולכות םא .םידימלתה לכל תודות בוש א. אבני:

 2  .תפתושמ הנומת

 3 ונחנאש השנייה הנשה וז .םירגובל היישובית הרישה תורחתל רובענ תעכ 

 4 רחא אשונ שי הנש לכב .הריש תביתכ תורחת הבשומב ןאכ םימייקמ

 5 אל דוע אשונה תא ונרחבשכ בגא .תוררועתה היה הנשה תורחתה אשונו

 6 ולוקב בתכ םיפתתשמהמ דחא לכ .הנורוקה לש תוררועתה שיש ונעדי

 7  .תורחבנה תוריציה תא רחב םיטפושה רבחו ידוחייהו ישיאה

 8 םוקמ אלממ ,ביני ןומצע :טפשש םיטפושה תווצל תודוהל םוקמה הז 

 9 ,תיאקיזומו תררושמ ,קאוד ןורש .לארשיל םירפוסה תדוגא ר"וי ןגסו

 10 לעבו ךרוע ,ךוניח שיא ,היסרג ףסאו .ונלש תורחתב הרבעש הנשב התכז

 11 םג הדיצל ,הדועת לבקי םיכוזהמ דחאו תאח לכ  .ןרק-דח םירפס תאצוה

 12  .םירפס תשיכרל רבושו םיטפושה יקומינ םע ףד

 13 םתא םא ונל ודיגת םתאו רפסהמ ןטק ריש ארקא ינא ,הריש רפס הז 

 14 יתשקיב .ובישקת זא הניחב ךכ רחא הז לע שי .תלדה .אוה ימ לש םיהזמ

 15 םלועה םעז .יתחתפ אלו תלדה לע קפדו םלוע אבו םלועה ינפמ חורבל

 16 אלו תלדל תחתמ הבהא יקתפ קחד ןכר.יתחתפ אלו תלדה לע םלהו

 17 םלועהוד חאד ועו עגר יתיכיחו קחרתמ ומצע תא םלועה השע .יתחתפ

 18 אמש וא יתנמאה תמאב םא עדוי יניאו םלועמ היה אלש יפכ טקש היה

 19 .להבנ םלועהו החוורל תלדה תא יתחתפו ללוש תכלל יתיצר

 20 (םייפכ תואיחמ)

 21  .והילא ילא רפוסה לש הז א. אבני:

 22 (םייפכ תואיחמ)

 23 .יאוב ,ןיטיא לעי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 (םייפכ תואיחמ)

 25  .םיכוזל וישכע רובענ א. אבני:

 26 התכז ,ןוכנ הגוה ינאש מקווה ינא ,תלילס רוא הרמת זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .יכותב תושבי ועז תע רישה םע ןושארה םוקמב

 28 (םייפכ תואיחמ)
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 1 תירבע תינושל וד תררושמ ןוכיתב תילגנא תזכר העוצקמב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 דע האיצוה איהו םינוש םיניזגמב ומסרופ הלש םירישה .תרפוס ,תילגנאו

 3  .תוכרב .תליגנאב םיינשו תירבעב הריש ירפס השולש הכ

 4 (םייפכ תואיחמ)

 5 ןיבהל הצעומל הארשה הווהי הזה ןטקה עוריאהש שקבל הלוכי ינא םא :תלילס רוא הרמת

 6 תא םרות דואמ ,תוברתב בושח דואמ דואמ רבד איה הרישש

 7 תצק דוע לבקנ ילואו הרבחה לש תוחתפתהל םידליה לש תוחתפתהה

 8 םעפ קר אלו הנשה ךשמב םג הריש יברע םייקל לכונש םועז ביצקת הזיא

 9 .הדות .תאזה הרוצב הנשב

 10  (םייפכ תואיחמ)

 11 הילד  :תודוקנ רפסמ ותוא םע וקלח םיאבה תומוקמה ינש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 איה יניס הילד .הדיתע תא רוקחל תשקבמ השיא רישה םע יניס

 13 הלש םיריש תמסרפמו תבתוכ ,תמאתומ הארוהל הרומ העוצקמב

 14 .בורקב הריש רפס רואל איצוהל תדמועו

 15 (םייפכ תואיחמ)

 16 ועוצקמב לאגי .תוררועתה רישה םע הכז שרח לאונמע לאגי  יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 17 םגו םסרפמ םעפ ידמ ,הריגמל רקיעב בתוכ ,ביבחת איה הרישו גולוכיספ

 18 .הריש יבתוכ לש הצובקב ףתתשמ

 19 (םייפכ תואיחמ)

 20  .הבר הדות .םלוכל תוכרב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 (םייפכ תואיחמ)

 22 

 23 אתליאש .1

 24 ונל שי םויה רדס לע .םויה רדסב ליחתנ ונחנא זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .השקבב לייא .אתליאש

 26 הלא םימיב .1 'סמ אתליאש .ןאכ ,רוגי ירפ רגה 'בג 'בכל 4.8.2020 א. כגן:

 27 םימוסרפה י"פע .רפסמב 100 םזג תודמע בושיה יבחרב תומקומו תוכלוה

 28 לע רביד זרכמב טרופש יפכ תודובעה יפוא .תופסונ תודמע 300 תוננכותמ
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 1 ןהו םזגה ףוסיא תניחבמ ןה ינויגה רתוי הברהש המ) ןוטב יחטשמ תמקה

 2  .(ירוביצה בחרמה לש תוארנה תניחבמ

 3 ןב ,הנבמ לכל ,ןינב יכ תועבוק 1 ףיעסב הינבהו ןונכתה קוח תוארוה 

 4 ,רחא רמוח לכ וא ץע ,לזרב ,טיט ,ןוטב יונב אוהש ןיבו ןבא יונב אוהש

 5 רוביח ול רבוחמה רבד לכו רומאכ הנבמ לש קלח לכ 1 ןטק ףיעס תוברל

 6 וא םירדוגה הלאב אצויכו רדג ,רפע תללוס ,ריק 2 ןטק ףיעס .עבק לש

 7  .טוטיצ ףוס (רורב אל) עקרק חטש םוחתל וא רודגל םידעוימ וא םימחות

 8 ,רמוחו לק ,רתיה תאצוהב ךרוצ שי ולא םינבמב קפס ןיא רומאה רואל 

 9 לקש ףלא 830-ה תרגסמב ,רבודה 'בכ ?המש תלדה תא רוגסל רשפא

 10 ,הלא םינבמל יכ קפס ןיא רומאה רואל .הדות .ךלש

 11 .םידבועב דובכ גוהנל תשקבמ ינא ,לייא  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 12  .הכול הז .תלדה תא הפ רוגסל יתשקיב ,םידבועב דובכ גהונ ינא א. כגן:

 13  .תרמאש המ אל הז ,ןכ  המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 14 םינבמל יכ קפס ןיאור האמור אל .ונעמש ,םידבועה לע רבדנ ,רגה ,רדסב א. כגן:

 15 רואל .ל"כנמהו תא  העונב םג דובכ יגהנת .רתיה תאצוהב ךרוצ שי הלא

 16 רמוחו לק ,רתיה תאצוהב ךרוצ שי הלא םינבמל יכ קפס ןיא רומאה

 17  .בושיה ראשל אמגוד שמשל הרומאה תימוקמ הצעומב רבודמ רשאכ

 18 ינבמ קפס ןיא ,ןוטב יחטשמ תמקה לע ורביד זרכמה תוארוה ,ךכמ הרתי 

 19 .1 :רומאה רואל .ןוטב יחטשמ תויהלמ םיקוחר םישדחה םזגה תודמע

 20 היה הצעומה סדנהמ םאה ?םירומאה םינבמל ןידכ םירתיה ואצוה םאה

 21  ?ל"כנמה תארוהב ושענש וא תודובעה עוציב ךילהתל ףתוש

 22 ?הלא תוארוה עוציב לע יארחא ימו זרכמה תוארוה ורפוה םאה .2 

 23  .ד"וע ןגכ לייא ,הכרבב

 24 הקעמ םע חטשמ ותויהב רתיהמ רוטפ הנבמהש איה הבושתה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25  .דואמ ךומנ הבוגב דבלב ףוסיאל ביבסמ

 26 לוכי הבשומה יבחרב םויה חרזא לכ ,בצמה הז םא ילש הלאשה זא א. כגן:

 27  ?רתיה אלל ךלש הבושתה ךמס לע זאת אומרת ?הלאכ םינבמ םיקהל

 28 רתיהמ רוטפב ריתמ קוחהש המ תונבל לוכי בשות לכ תינורקע לכ םדוק ובראן:’ד ג”עו
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 1 רוטפ תינורקע ןוטב חטשמ הנוב ולש שרגמבש ימ רמולכ .תולבגמב

 2 לבא ,ןוכנ הז ,קוחה תא אירקמ התא .רתיהמ רוטפ תונקת שי .רתיהמ

 3 ,רתיהמ רוטפ תונקת שי

 4 תונקת תא הבושתה תא םיאיבמ םתייה םא ,ןארבו'ג ,חמש יתייה זא א. כגן:

 5 ,הינבהו ןונכתה קוח תא ארוק ינא ,תונקתהמ רוטפה תא ריבסתו רוטפה

 6 איבהל לוכי התא .אתכמסאה תא השקבב איבת ,המש בותכש המ הז

 7 ?האבה םעפל

 8 .וליפא האבה הבישיה ינפל הז תא ךל חלשא ינא ובראן:’ד ג”עו

 9 יל שי זאת אומרת .תחא הלאש ,תנוינש דוע ,שנייה קר .חמשא ינא .יקוא א. כגן:

 10 ,רתיה יפל יונב הכול םא ,הלאש

 11  ,אתליאש שי ,ד"וע ןגכ רמ ,אתליאשב  ה:המועצ יגור, ראש-ה. פרי

 12  .בושח הזש בשוח ינא לבא ,עדוי ינא א. כגן:

 13 תחא ךשמה תלאש דוע לואשל לוכי התא .הבושת הנוע ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .ןוידה רמגנ הזבו

 15 תמאב הרושק איה יכ תאזה הלאשה תא יבהאת תאש בשוח ינא א. כגן:

 16 ךרד לואשל לוכי ינא , ינטנופס ךכ לכ כולה םא .קוחה ןוטלשב תופיקשל

 17 ,הכול םא .הדובע תקספה וצ אצי לבא ,סדנהמה וא ל"כנמה הז םא  ,בגא

 18  ?הדובע תקספה וצ אצי המ לע

 19 ינאו ילא הנפת זא הזל הנעמ הצרת םאו ,ןוידהמ קלח אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 .םייתסה ןוידה .דרפנב ךל הנעא

 21 ,אצי הדובע תקספה וצ א. כגן:

 22 

 23 השגוהש םידחוימ םיכרצ םע םידליל רעונ תעונת ףינס תחיתפ אשונב רדסל העצה .2

 24 0202.80.40-ה םוימ ימיכח ינוי י"ע

 25 םע םידליל רעונ תעונת ףינס תחיתפ אשונב רדסל העצה 2 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .השקבב ינוי .ינוי י"ע השגוהש םידחוימ םיכרצ

 27 דחא הפ םצעבש הצעומה ירבח לכל תודוהל םדוק בייח ינא .הדות י. חכימי:

 28 יפכ .םידחוימ םיכרצ םע םידליל רעונ תעונתה תא םיקהל ונטלחה
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 1 תעונת תא חתפנש ידכו הנשה ףוס דע ליחתהל איה הטלחהה ונטלחהש

 2  .אשונה תא םדקלו עינהל ךירצ היה םתסה ןמ הנשה ףוס דע רעונה

 3 הז םישדח םיפינס חתופ םויהש ידיחיה ףוגה יתישע ינאש תוקידבב 

 4 הנורוקה תובקעב םהש תושעל תע ףסונ ףוג שי ,ובמרק לש םייפנכ

 5 יתשקיב ןכל .וחתפתהו ושע םה הזב אצויש המ לכו םיל"כנמ יפוליחו

 6 אצנו הז תא רשאנש הצור ינא ,ובמרק לש םייפנכמ העצהה תא יתלביקו

 7  .ךרדל

 8 ?םירבדה הז ?הכול תא אירקהל הצור אל התא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .אירקא ינא ,ןכ י. חכימי:

 10  ,ונחנאש תינורקעה המרב ונטלחה ,ןוכנ ,ןכ לכ םדוק זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .אירקהל הצור אוהש רמא אוה א. כגן:

 12 .השקבב ?אירקהל הצור התא  יגור, ראש המועצה:-ריפ ה.

 13 לש ףינס לש בושיב המקהל 4.6.20 ךיראתמ הצעומה תטלחה רואל י. חכימי:

 14 םימרוגה ללכ םע ...הנבה ךותמ םידחוימ םיכרצ םע םידליל רעונה תעונת

 15 ףא לע רשא הזה בושחה אשונה תא בוש הלעמ יננה ,םוחתב םיקסועה

 16 .םדוקמ וניא הטלחהה

 17 תעונת אוה םישדח םיפינס חתופה דיחיה ףוגה יכ ררבתה יתקידב רחאל 

 18 ףינס תחיתפל העצה התומעהמ ונשקיב ךכיפל .ובמרק לש םייפנכ רעונ

 19 זאת אומרת .ביצקת תעצהו תונווכ ךמסמ תללוכה רוכרכ-הנח סדרפב

 20 םילוכי םתא .רדסה תעצהל תפרוצמו הלבקתה העצהה .תושרה תויולע

 21 םיביוחמ ונא הלעמ תרכזומה הצעומה תטלחהב דומעל ידכב .ןייעל

 22 םע םידליל הז אשונ תובישח לע ןבומכ ףיסוהל ךרוצ ןיא ,וז העצה םדקל

 23  .ללכב רעונלו םידחוימ םיכרצ

 24 ינא ?הפ םירבדמ ונחנא הצעומה לש העקשה לש לדוג רדס הזיא לע א. כגן:

 25 .לקש ףלא 120-ל 80 ןיב הזש ןיבמ ינא ,ךמסמה תא יתארק

 26  .לייא ,120 דועו 80  ה:, ראש המועציגור-ה. פרי

 27 ,רבח ימד שי .הצעומה תופתתשה הז ,לקש ףלא 89 איה הצעומה תולע י. חכימי:

 28 90 .םלשל םירומא םיפתתשמה הז ,םילעפמב תופתתשה ,המשרה ימד
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 1 .הצעומהמ ביצקת לקש ףלא

 2 .דבלב המקהל הז :סטנד .ט

 3 ?החילס י. חכימי:

 4 .דבלב המקהל הז :סטנד .ט

 5  .תוליעפ תנשל הז י. חכימי:

 6 .םוקמ לש תושירד הפ האור ינא יכ ?םוקמל תועצה רבכ שי :יקסרצנג .נ

 7 לכל .ינוי ,רמוא התאש המ ינפל שנייה קיידל הצור קר ינא  מועצה:ור, ראש היג-ה. פרי

 8  .ךרעל לקש ףלא 270 תויולעה

 9  .רורב ,ןכ י. חכימי:

 10 .הפ בותכש המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 תיתנשה תולעה .לקש ףלא 89 הז הצעומה ביצקתמ ,הצעומה ביצקת לבא י. חכימי:

 12 ,המשרה ימדמ קלח הז לבא .לקש ףלא 265 ,תקדוצ תא ,תאז תוליעפל

 13 ידרשמ לש הכימת ,םיפתתשמה י"ע הזש ץיק ילעפמב תופתתשהמ

 14  ,ביצקתה זא .תומורת סויגל םוכסו הלשממ

 15  ?והשמ לואשל הצור התא ,ןכ ,שנייה ,הככ ךל דיגא ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  ,תומייוסמ תושירד שי יכ םוקמל העצה רבכ שי םא .ןכ :יקסרצנג .נ

 17 תא ליבוהש ףוגה תא םיאתנש קפס םוש ןיא ,תומוקמ קיפסמ ונל שי י. חכימי:

 18  ,ךרטצנ ונחנא ,ובמרק לש םייפנכ

 19 ונלש רעונה תועונת .תומוקמ קיפסמ ונל שיש ןוכנ אל הז  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 20  .תומוקמב תורסח

 21 ,םייקהמ םושרל ךרטצנ ונחנא .עגר ,עגר ,קפס םוש ןיא תאזה תוליעפה י. חכימי:

 22 תיב ותוא לש טרופס םלואה םא ,כול להיותי וליפא רפסה יתבמ דחאמ

 23 תושעל ךרטצנ ונחנא ןכל .שיגנ יכה םוקמ ,ןוכנ .שיגנ יכה םוקמה רפס

 24 .רוחבל ךרטצנ םש ונלש םיכרצה לכ לע הנעיש שיגנ יכה םוקמהו הקידב

 25  ,בשוח ינא

 26  ?רבודמ םידלי המכב גשומ שי :יקסרצנג .נ

 27 םיכרצ םע םידלי םע יצראה עצוממה לעמ ונחנא רוכרכ הנח סדרפב י. חכימי:

 28 םע םידלי 500 ונל היה םייתנש ינפלש הנורחאה הקידבב .םידחוימ
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 1 .רוכרכ הנח סדרפב םידחוימ םיכרצ

 2 .םיאליגה לכמ :יקסרצנג .נ

 3  .םיאליגה לכמ י. חכימי:

 4 ,זוחא 20 :ןגכ .א

 5 לכ םדוק .סחייתהל עגר תשקבמ ינא לבא .רפסמה אל הז ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 תקולחמ שיש תורמל ,העונת םיקהל תינורקע הטלחה ונלביקש ןוכנ הז

 7 ומכ תרמוא תחא השיג .תונוש תושיג שי זאת אומרת ,ןוכנ הז םא

 8 םתוא ליכהל תרמואש השיג שיו תדרפנ העונת םיקהל ונרמא ונחנאש

 9  .תומייקה תועונתה ךותב

 10 תושעל תע .הטלחה ונלביק הרקמ לכב ,תונורתי הזל שי ,תונורתי הזל שי 

 11 תא קיספקשו להיב םצעשלנו ב רעונה תקלחמ לומ הנורוקה ןמזב

 12  .המ וא ישוק והשזיא לוקשש הארנכ ,םיעגמה

 13 ךרד הז תרחא וא תאזכ רעונ תעונתב ךומתל ונלש ךרדה הרקמ לכב 

 14 וישכע .ןודל הכירצ תוכימתה תדעו אלא הצעומה תאילמ אל .תוכימת

 15 תושקבה תשגה לש דעומה תא ונכראה םג ,ךשמהב ןויד ונל יופצ

 16 וז .ובמרקל ש םייפנכ י"ע השקב השגוהש תלא יודע ינא .תוכימתל

 17  .תוכימתה בוועדת ןודיל ךירצש אשונ הז ןכ לבא .היגוס

 18 ונבצקת ונחנאש יתנשה תוכימתה ביצקת לכ ,ןזואה תא רבסל קרו 

 19 ,רעונה תועונת לכל .לקש ףלא 230 אוה רעונה תועונת לכל הנשה תליחתב

 20 דומעל רשפא יא תאזה תיביצקתה העצהה עגרכש הככ .םיכינח 3,000-ל

 21  .תבצקותמ אל םג איה יכ הירוחאמ

 22 ילאידיאה בצמהש קפס םוש ןיא ,םידליה בוליש אשונל 'א .םירבד המכ י. חכימי:

 23 תורגסמב רתויש המכ בלשל הז ,םוחתב יתקסעו תישיאה יתעד םג וזו

 24 םיכירצ ונחנא ןכל ,תויללכ תורגסמב בלתשהל לוכי דלי לכ אל .תויללכה

 25 רעונ ינב םתוא הז ליבומש ימ לבא .תאזה תדחוימה תרגסמה תא

 26  .בולישה הז הפו תורחאה רעונה תועונתב םיאצמנש

 27 םיכיזה אנחנו צר ,ונחנא הז ,השקב ושיגי אל ובמרק לש םייפנכ יבגל 

 28 רורב היה הזו חותפל ונטלחה ,תעדוי תא ,הנשמ אל הזו ציב את זהקתל
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 1  .תויולע הזל שיש

 2 אלש ךומתל תיקוח תורשפא ןיא הצעומל .תוכימתה לעניין ךתושרב ובראן:’ד ג”עו

 3 םג ,רכוזש ימ , םכל ריכזמ ינא .תוכימתל להונ .תוכימת תדעו תועצמאב

 4 םירמוא ונייה ףינס םיחתופ םא דימת .תומדוקה תוצעומב םודא דוד ןגמ

 5 השקב ושיגה אל םהש דע םודא דוד ןגמ וליפא ,השקב םישיגמ אל םהש

 6 רבד ותוא.. הלכי אל הצעומה זא ,תואצקה להונ ךילהב , הנבמ תאצקהל

 7 .תוכימתב

 8 תוארל הכירצ הצעומ ינורקע ןפןאב .המזוי שי ,הצעומ לש המזוי הז לבא :סטנד .ט

 9 הנח סדרפב ,ןוכנ .הפ העטמ התא ,החילס .םירבד םוזיל הלוכיו םיכרצ

 10 הצעומ לבא ,םירבד םוזיל , תונורחאה םייתנשב דחוימבו לבוקמ אל הז

 11 לש םייפנכל תונפל םוזיל אל .םוזילו םירחאו הלאכ םיכרצ תוארל הלוכי

 12 והזמ לש ףינס םיקהל םוזיל אלא א"דמל תונפל םוזיל אל ,ובמרק

 13 תועונת המכ וא שי תורבח המכ תוארל .רוביצל הז תא חותפלו םייוסמ

 14 המזויל תוכחל ךירצ רבד לכ אל ,דדומתהל םילוכיש תומיאתמש ,שי רעונ

 15 .תיטרפה

 16 .החילס ,עגר קר ,דיגהלו לואשל הצור ינא .לואשל הצור ינא ,עגר קר י. חכימי:

 17  .רומגל עגר יל ןת .םיסוסה ינפל הלגעה תא םימתור םצעב ונחנא נ. גנצרסקי:

 18 .ןוידה תא תלהנמ ינא ,םירבח .רבדמ םוחנ וישכע .םוחנ ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 .רבדמ םוחנ

 20 .הנשמ אל הז .ןושארה עגרהמ ,הלחתהמ הז תא יתלבוה י. חכימי:

 21 ךירצ לבא .בושח הזש בשוח ינא .הזה העניין דעב ינא ,םימתור ונחנא נ. גנצרסקי:

 22 ךירצ .רפס תיב והשזיאב רמוא התא רמולכ .הלעפה תינכות איבהל

 23 ,הז תא להניש ימ םא ,תותיכ המש שי הזו הז רפס תיבב דיגהל

 24 ,להונ שי :םיחכונהמ

 25 .תוליעפה לע אל ,ביצקתה לע רבדמ להונה :יקסרצנג .נ

 26 םייפנכ םע םכסה םותחת האילמהש הז הטלחה תעצהב עיצמ ינויש המ י. חכימי:

 27 רמואש םכסהו ,בצקותמ אל אוהש ביצקת ךכו ךכ לש ףקיהב ובמרק לש

 28 םיכסהל ךיא תעדוי אל ינא זא .תוכימת תדעו ךרד קר יטפשמה ץעויה



  04-8666313  מי,ת איגברח                                                              ( 10/20) 28 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  06.08.2020 םוימ                                                                                                                                      

13 

 1 .תאזכ העצהל

 2 אוהו ךילהת הזש קפס םוש ןיא ,הרודצורפה יבגל ,םוחנ .הנעא ינא זא י. חכימי:

 3 שארלו יטפשמה ץעויל הנוע ינאו .יפסכה דצה הז היעבה .טושפה ךילהתה

 4 רגה לש שאימא הקהלל לקש ףלא 100 וריבעהש רכוז אל ינא ,הצעומה

 5 .הז תא רכוז אל .תוכימת ביצקת ךרד רבע הזש הילא הרושק

 6  .ינוי ,ללמותמ הזש בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .היעב ןיא .היעב ןיא י. חכימי:

 8 זא .העניין לש תובישחה לע קלוחש דחא ףא ןחלושה ביבס הפ ןיא ,ינוי א. סיני:

 9 דאמ העצה .ושיגי האבה הנשש ,םדקל רשפא המ תוארל בוש רשפא

 10 .רדסב הרמא הצעומה תמשוקה םעפב ןכלו .הבושח

 11 .םכתא ןיבמ אל ינא ?והשימל לקש ףלא 100 ריבענש וישכע םיצור םתא נ. גנצרסקי:

 12 ונחנא רעונ תעונתה תא חותפל ידכ ,םדקל ידכ ,הז תא םדקל ידכ לבא י. חכימי:

 13 ,ףוג םע םותחל םיכירצ

 14 .אל שממ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 .הז תא חתופש י. חכימי:

 16 רבחכ משא ומתן להנמ התא ךיא הניבי גם לא מנאו .אל שממ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .ןיקת אל םג הז .ךדי לע םוזי ןפואב התומע םע הצעומ

 18  ,יממ יתשקיב ינא ,תאש עגרב יכ העצה יתשקיב ינא י. חכימי:

 19 (דחיב םירבדמ)

 20 .יתעמש אל ?המ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 אל .העצה שקבל יתצלאנ זא יערצל חתפתהל הזה קסעל תתנ אלש ןוויכמ י. חכימי:

 22 הלאו תושירד יתשקיב .משא ומתן יתלהינ אל ,משא ומתן אל הז ,יתסנכנ

 23  .משא ומתן הפ ןיא .תושירדה

 24 יניינע םגו רמא ןארבו'ג םגש םירבדה רואל הרקמ לכב .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 ןכ ינא .איהש ומכ העצהה תא לבקל רשפאש תבשוח אל ינא ביצקת

 26 םדקל תוסנל ךישמהלו ונלביקש הטלחה התוא לע קוידב רוזחל העיצמ

 27 .םינוכנ םיכילהב לבא ,הז תא

 28 ?השקב שיגי ימ ?ימ ?ךיא ?ךיא י. חכימי:
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 1 .התומהע  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2  ,אל ונחנא םא השקב השיגמ אל התהעמו י. חכימי:

 3 שיו תואצקה להונ שי זא ,תוצקהל ךירצ םוקמ םג לכ םדוק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 ריבעהל ךלש םילולסמה הלא הלאה םילולסמה ינשו .תוכימת להונ

 5 לע המיתחב אל ,םיכילהה הלא .יהשלכ התומעב הכימת וא ביצקת

 6 .האילמב וישכע םכסה

 7 העברא ינפל רבד ותוא תחטבה ירה ?ןיינעה תא םדקל תישע תא המ :סטנד .ט

 8 השימח העבראב תישע המ .הז תא תמדקמ תאש םישדוח השימח

 9 ?הזה רשקהב הלאה םישדוח

 10  ןיבהל הכירצ קר תא רגה , יצחו הנש ינפל םצעב הז :ימיכח .י

 11 ?ואב תועונתה וא הז תא המזי הצעומה ,דבועה רעונה ,ריעצה רמושה :יקסרצנג .נ

 12 (דחיב םירבדמ)

 13 עיבצהל רשפא וישכע .ךלש איה העצהה .ךלש איה העצהה ,ינוי  ה:, ראש המועציגור-ה. פרי

 14 ?ףידע המ .תמדוקה העצהה לע רוזחל רשפאו התוא תוחדלו הילע

 15 .והשמ ךתיא דדחל הצור ינא י. חכימי:

 16 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 הזל יארקת ,תירבח הזל יארקת העצה תאז תמאב ,ןיבהל הכירצ תא ירה י. חכימי:

 18 המ לכ ,טידרקה ,ילא אל אוה טידרקה רבד לש ופוסב .הצור תאש ךיא

 19 הנש ינפל ןכלו ,היהי םא .הצעומה שאר הז ערלו בוטל בושיב השענש

 20 תמדקמ תאש תרמאשו ילש הנושארה העצהה תא יתילעהשכ יצחו

 21כל ב רוזעל ןכומ ינא ,ךפיהל ,היעב םוש יל היה אל ,הדיצה יתזז תשגפנו

 22 מצב. 

 23 .יפוי  מועצה:ור, ראש היג-ה. פרי

 24 ינפלש דע ,ודשייםחו הנש הרק אל הז ירעצלו לעופל אצי הזש ידכ לבא י. חכימי:

 25 ,בושח הזש בשוח ינאו בושח הזו יב רעוב הז יכ בוש יתשגה םיישדוח

 26  ,תובישחה תא םיאור םלוכ

 27 הרבד תא הרמא הצעומה תלהנה םג .ךב רעוב הזש הניבמ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ונלש םיריעצהו רעונה תקלחמ תלהנמ ןיידעו ,ונלוכ ,ךתיא המיכסהו הפ
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 1 הנורוקה ישדוח תוחפ הנשה לכ ךרואל יפיזיסו ךורא ךילהת התשע

 2 .ונעגהש הפיאל ונעגה עגרכו המדקתהש הפיא המדקתהו

 3 העיצמ ינא .העבצהל םדקתהל הצור ינא יכ ילש העצהה לע תרזוח ינא 

 4 העצהה לע עיבצהל שקעתת התא םא .תמדוקה הטלחהה לע רוזחנש

 5  .הרקי אל הז ,םכסה הפ רשאל הלוכי אל ינא ,ךלש

 6 תא תחתופ תא ךיא .הנשה ףוס דע חותפל איה ?תמדוקה העצהה המו י. חכימי:

 7 ?הנשה ףוס דע ףינסה

 8 ךיא בושחלו שארה תא רובשל ךירצ .שארה תא רובשל ךירצ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 .תעדוי אל ינא .אלש םג תויהל לוכי ,תויהל לוכיו .תלא יודע ינא .םישוע

 10 .הרקי אל הז ,יקוח אל אוהש והשמ השעא אל ינא לבא

 11 םצעב ,תמדוקה הטלחהל סנכתת הצעומה תאילמש העיצמ ינא זא .בוט 

 12  ?ינוי רדסב .הטלחה התוא לע רוזחנ

 13 .ילש העצהה תא ריאשמ ינא י. חכימי:

 14  .ךלש העצהה לע העבצה םייקנ ונחנא זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 (ןופורקימל אל -דחיב םירבדמ)

 16 .הז םע יתכלה הנשה ףוסב ,רבמטפסב אל ,תשקיבשכ ינויב ,הבישיב :י. חכימי

 17 תא רצקל לדתשנו םייקוח םיכילהתב הז תא השענ ונחנא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .הזה בעניין דצ ותואב ונחנא ,ינוי ,רשפאש לככ םינמזה תוחול

 19  ?הז תא ליבוי ימ .יקוא כימי:י. ח

 20 עיבצהל הצור התא ,ינוי .ךוניחה ףגאב ,ןבומכ רעונה תקלחמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  ?הטלחהל סנכתהל הצור התא וא הז לע

 22 ,תומדקתה היהתש ,ףוס ןיא דע אלו הז תא םוחתנ ןכש הצור ינא י. חכימי:

 23 .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 הז ןאל עדנש תוחפל ,הצעומ תבישיב אל ,וחוודי תוחפל שדוח לכו י. חכימי:

 25 .םדקתה

 26 תקלחמ לש תוליעפה תא ריכמ ךומכ ימו םישוע ונחנא ,ינוי  יגור, ראש המועצה:-ריפ ה.

 27 ידכ הכול םישוע ,לגר לע לגר בשוי אל הפ דחא ףאש עדוי התא .רעונה

 28 רובעל תנווכתמ אלו םינמז תוחולב הז תא םישל תעדוי אל .הז תא םדקל
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 1 הצור התאש וא םדקתהל הצור התא  ,רמאנ הזש ירחא .קוחה לע

 2  ?ךלש העצהה לע עיבצהל

 3 .ילש הטלחהל עיבצהל הצור ינא י. חכימי:

 4 .התוא אירקת ךלש הטלחהה תעצה זא .יקוא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 הצעומש המ .תוכימת הז תיפסכ תוליעפ יבגל , האצקה הז ףינס יבגל ובראן:’ד ג”עו

 6 ,םסרפל הלוכי איה םוקמ שיו תושעל הלוכי

 7 (דחיב םירבדמ)

 8 התא ,המ הניבמ אל ינא .ךלש העצה וז ,ינוי ,הניבמ אל ינא  המועצה: גור, ראשי-ה. פרי

 9 ,עיצמ

 10 .הרזע לבקל השוב אל הז י. חכימי:

 11 העצהה תא לבקל תאזב הטילחמ הצעומהש עיצמ התא .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 שדח ףינס תחיתפל םכסה המיע םותחלו ובמרק לש םייפנכ תתומע לש

 13 .ךלש העצהה תאז .בושיב

 14 .הצעומה ביצקת וא תוכימת לוועדת ףופכב ,ףופכב י. חכימי:

 15 םישיגמ ונחנא הז לע ,ךלש העצהה תא תשגה התא .דבוע אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16  .ןוידה רמגנ .ןוידה רמגנ .העבצה

 17 (דחיב םירבדמ)

 18 .הצעומה תאילמ לש הטלחה לש עניין הז ,םירבח  המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 19 (ןופורקימל אל -דחיב םירבדמ)

 20 טלתשת אלו ךמצעב טולשתש ךממ תשקני מבאד, "וע ןגכ ןודא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  .תינוירב הרצוב ןוידה לע

 22 ,ןוידה לע טלתשהל הסנמ אל ינא א. כגן:

 23  ,רקיה ינוי .טעמ דוע ןודית ךלש רדסל העצהה .ינוי ,השקבב זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 ,הטלחה תונשל רשפא םא יטפשמה ץעויה תא לואשל הצור ינא :כגןא. 

 25  .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 .יטפשמה ץעויה תא ,ותוא לאוש ינא א. כגן:

 27 העצה שיו ינוי לש העצה שי .תידגנה העצהה תא יתעצה ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 .והז .תידגנ
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 1 .הזכ אשונמ הקיטילופ םישוע ונחנאש דואמ יל בוצע ,יל בוצע זא י. חכימי:

 2 רתוי .העיצמ ינאש המ ךל יתעצה .העצה תשגה .רומג רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 .רשפא יא הזמ

 4 .רגה ,םייתנש רבכ העניין תא תחרומ תא י. חכימי:

 5 .רדסב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .ירעצל י. חכימי:

 7 .בוט  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי

 8 ידכ ,תאצל ידכ ,הדבוע וז ,הדבוע וז ,ןכלו םייתנש הז תא תחרומ תא י. חכימי:

 9 ,הנשה ףוס דע היהי הזש

 10 התא .העבצהל הלעמ ינא .םת הזה ןוידה לש ןמזה קרפ ,ינוי  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 11 ?יתעצהש המל תכלל וא ךלש העצהה לע ןודל הצור

 12 .ילש העצהה לע עיבצהל י. חכימי:

 13 תאזב הטילחמ הצעומה  :איה ךלש הטלחהה תעצה זא .הלועמ  ועצה:יגור, ראש המ-ה. פרי

 14 םכסה המיע םותחלו ובמרק לש םייפנכ תתומע לש העצהה תא לבקל

 15  .הדרי העצהה .הדות ?דגנ ימ .3 ?דעב ימ .בושיב שדח ףינס תחיתפל

 16 

 17  תינורטקלא תלוספ רוזחמל תוחפל םיזרכמ 2 םודיקל זרכמ תכירעל רדסל העצה .3

 18 0202.80.40-ה םוימ סטנד לט י"ע השגוהש

 19  .לט השקבב ,םויה רדס לע 3 אשונ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 ליבוהל הרומא איה יתניחבמש הבשומ בושי אוה ונלש בושיה ,שקבמ ינא ט. דנטס:

 21 רבכש יתיוויק .הזמ רתוי אל םא ,לארשי תנידמב קוריה אשונה לכ תא

 22 םע ,הקורי הינב םע ,הצעומה לש תוגג לע םייראלוס םילנפ ירחא היהנ

 23 ,רבד לכ שי .םיימיטפוא ונחנא לבא ,הרק שממ אל הז .רוזחמ דועו דוע

 24  .רמה יכה ונלחתה ובמרק לש םייפנכב ומכ

 25 םיאור ונלוכ ונחנא 'א .תינורטקלא תלוספ לש אשונה תא שי הרקמ לכב 

 26 ,םלוכ תא םגש חינמ ינא ,ןבצעמ יד הז יתוא ,יד הזו תובוחרב הז תא

 27 אל הזו תוירטבו הלאכו םיבשחמ ומכ םינטק םירבד דעו םיררקממ

 28 םייק הז ,ררקמ תונפל םיבייח אל וא ררקמ תונפל םיבייח םא הנשמ
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 1 יל הארנש םישדוח 3 לש ןמז קרפ הפ יתחקל ,םדקנש חמשא ינאו .לעופב

 2  .בעניין זרכמ לש ןוניכל קיפסמ הזש

 3 ,הנח סדרפב םג םודיקל ביבסמ םוסרפ םע םגו םישיגנ ,םיפי םיזכרמ ינש 

 4 בלשב עגרכ 2 תוחפל לבא ,רתוי יאדכ םעפ בוש ,תוחפל רוכרכב םג

 5 .ףיסוהל המ הברה הפ ןיא ,והזו .ןושאר

 6 ךותב םדקל םיזרכמ לוועדת השקב רשאת הצעומה  :הטלחהה תעצה 

 7 תוריש יזכרמ ינש תמקהל זרכמ תאצוה םישדוח 3 דע לש ןמז קרפ

 8  .תוחפל

 9  .יקוא  יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 10 ןימאמ ינא .םיבשותה תא דדועל םוסרפל םג םוכס והשזיא תוצקהלו ט. דנטס:

 11 .דואמ וחילצי הלאה םיזכרמהש

 12 הבשומ לש ןוזחו תוינידמ הליבומ תאזה הצעומה .לט הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 ונחנאש םיצע תוינידמ לש אשונב םג ,םינימקה לש אשונב םג ,הקורי

 14  .תוקרי ראשו רוזחמ ,םייראלוס תוגג םג ,םימדקמ וישכע

 15 רשפא טלחהבש תבשוח ינא ,היואר דואמ ךלש העצההש תבשוח ינא 

 16 תמדקמ הצעומה יכ ןכדעל בקעימ ףכית שקבא קר ינא .התוא ץמאל

 17 יוניפ לש עוציבל השרומ דיגאת םע תורשקתה שממה לאה םימיב

 18 תבשוח טלחהב ינא .ךישמהל בקעיל עגר ןתא ינאו תינורטקלאה תלוספה

 19 םיבלשב ונחנא יכ םיטרפב ךתוא ןכדענ קר ,העצהה תא לבקל רשפאש

 20 .השקבב זא .םימדקתמ דואמ

 21 יוניפ תדוקנ הבשומב תמייק ,םיעדוי אל םא 'א .הרצק הרעה הצור ינא קסטן: .נ

 22 שי ,.ףתרמב רכיכה תינוינקב תמייק איה .תינורטקלאה תלוספה ירצומל

 23 ינאו שי 'א זא .םתוא תפסואש הרבח שי םיאלמתמ םהשכ .םילכימ המש

 24 .הברה שממ .הברה המש םיקרוזש םייניע הארממ םכל דיגהל חרכומ

 25  .רמש ןיע תינולאב םג שיו םש םג שי .הז תא םסרפל ךירצ ,והז א. סיני:

 26 .רהמ אלמתמ הזש עדוי ינא המש םגו .ןוכנ נ. קסטן:

 27 .תוירטב קר אל הז הקינורטקלא רמוא התאשכ :יקסרצנג .נ

 28 רכיכה תינוינקב הדוקנל רבעמ והשמ רמוא בקעיש ינפל .רבד דוע ,בקעי א. סיני:
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 1 ,לא יודעי נא ,הז תא קודבל ךירצו יתנבהש המ יפל ,תינולאב רמש ןיעו

 2 יתרביד ןכל .הז תא קיזחהל ךירצ הקינורטקלא רכומש ימ ,יקוח עניין הז

 3 .רושורב הזיא וניכי ילואש הריש םע

 4 (דחיב םירבדמ)

 5 דואמ דבועו דבוע םכל עודיכ ע"פש ףגא .אשונב הרצק הבושת קר .בוט י. צדקה:

 6 אתליאשב וא העצהב האר ךכל החכוה הצורש ימ .םיאשונה לכב השק

 7 ןכלו הדובעה תצק עירפמ רבכ הז הארנכו דבוע ע"פש ףגא המכ לייא לש

 8 ןמיס ע"פש ףגא לע אתליאש שי םא לבא .תודמעה לע םג תונעט שי רבכ

 9 תאש רתיב דובעל ךישמנ ונחנאו דבוע אוהש חמש ינאו דבוע אוהש

 10  .אתליאשל רשקב הז .בושיה תבוטל

 11 .םש רבכ ונחנא הרמא הצעומה שארש ומכ ,לט ,רמוא התאש המל רשקב 

 12 תלוספ רוזחמל דיגאת םע רשקתהל קוח י"פע תביוחמ הצעומה

 13 םע הזוח םצעב ונלביק ,ונרשקתה ,תורבחה תא ונקדב .תינורטקלא

 14 ונחנא .תורעהה תא ריעה ,רמוחה תא לביק יטפשמה ץעויה .יאמ דיגאת

 15 ןימאמ ינאו ריעה יטפשמה ץעויהש תורעהה לע םהמ הבושתל םיכחמ

 16 .תינורטקלאה תלוספל רוזחמ ינקתמ ונל היהי רבכ םיבורקה תועובשבש

 17 ?זרכממ רוטפ םש שי א. כגן:

 18 רשפא ,רכומ ףוגכ זרכומ אוהש הביבסה תנגה י"ע רכומ ףוג הז .ןכ ובראן:’ד ג”עו

 19  .ותיא רשקתהל

 20 ?דחא וא הלאכ םיינש שי א. כגן:

 21 םא קודבל יתשקיב ,םיפוג המכ שי .םירבדה דחא ,קודבל יתשקיב ינא הז ובראן:’ד ג”עו

 22 לש ךילהת ילוא תוארל תוסנל ליבשב םהלש תועצהה ןיב לדבה שי

 23 דחא ףוג שים א יל הנע אל ידוא הז .שיש לככ ,םהיניב ריחמ תועצה

 24 ללוכ היגוסה תא קודבל ידכ הביבסה תנגהל רתאל יתסנכנ ינא .רכומ

 25 םיפוג המכ שיו רוטפ שיש אוה בצמה לבא הזה לעניין רוטפ שי ,רוטפה

 26 .הזה העניין תא קודלב יתשקיב ןכל .רחוב ימ וליאכ ,םישוע המ זא

 27 וא ,רוחמתל וא זרכמל וא תאצל ךרטצנ יפיצפסה הרקמבש זאת אומרת א. כגן:

 28  .הלאה םיפוגה ןיב תורחתל
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 1 .דיגנ אוב הקידבב הז ובראן:’ד ג”עו

 2 לש העצהה דעב ינא .עיבצהל תשקבמ ינא הרקמ לכב זא .בוט  יגור, ראש המועצה:-פרי ה.

 3 .לט הדות .הבר הדות .דחא הפ ?דעב ימ .לט

 4  .הטלחהכ םיטילחמו םויה רדסל הז תא םיסינכמש איה הטלחהה רמולכ ובראן:’ד ג”עו

 5 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 .הרודצורפ תניחבמ בראן:ו’ד ג”עו

 7 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 .סטנד לט היציזופואה רבחל תוכרב א. כגן:

 9 .'א הטלחה תאז .םויה רדסב הז תא לולכל הטילחמ הצעומה ובראן:’ד ג”עו

 10 .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11  .הטלחהה תא תלבקמ הצעומה 'ב הטלחה ובראן:’ד ג”עו

 12  .הדות .ןוכנ  המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 13 

 14 םוימ ןגכ לייא י"ע השגוהש הצעומה תובישי ירודיש תופיקש בעניין רדסל העצה .4

 15 0202.80.40-ה

 16  .השקבב לייא ,4 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  .ןאכ ,רוגי ירפ רגה 'בג 'בכל א. כגן:

 18  .ךליבשב הצעומה שאר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19ש אר .ללכב הצעומה שאר ,יליבשב קר אל הצעומה שאר .דימת ,דימת א. כגן:

 20 ירודיש תופיקש נייןבע רדסל העצה .התוממור דוה ,הדוה םורי הצעומה

 21 ןמ אלש הצעומ תבישי הכרענ 23.7.2020 ךיראתב .הצעומה תובישי

 22 שאר תורמעתה הניינעש היציזופואה ירבח תשמח תשקבל המניין

 23 םידבועה דעו ר"ויב ,הצומעה שאר לש החולש ,הצעומה ל"כנמו הצעומה

 24  .םידבועבו

 25 הפישחה תא רשפאה לככ םצמצל הצעומה שאר לש ןוצרה חכונ ונרעצל 

 26 ורק ,ל"כנמלו הצעומה שארל הטעמה ןושלב חונ ונניאש ןוידה אשונל

 27 לע הצעומה שאר לש היתורהצה רבדב לודג קפס םיליטמה םירבד רפסמ

 28 בוט תעיס המסרפ 11:54 העשב תישאר .תופיקשב תלעופ איהש ךכ
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 1 תא עדייל דעונש טסופה תביתכל ןוכנ רשאכ ,ןויד םייקתיש הבשומב

 2  .הבישיל רוכזא לכ הצעומה רתאב עיפוה אל רוביצה

 3 השגוה ןוידל השקבהש תורמל ,ומצע ןוידה םויב 13:28 העשב קר ןכל 

 4 םייקתמש הבשומב בוט לש רוכזאהמ האצותכ ,םדוק עובשכ ריכזמ ינא

 5 אלש הצעומ תבישי םייקתתש העדוה הבוט בורב הצעומה התלעה ןויד

 6 םעפב אלו ךכל תביוחמ איהש תורמל ,םויה רדס אללש ןבומכו המניין ןמ

 7 בהשומב בוט תעיס םא העדוהה תא הלעמ הייתה םא קפס ,הנושארה

 8 בחרנה םולשהת יבלג תוהימת הלעמש המ ,היבשיל רוכזא ןיאש תנייצמ

 9 שארב הרושקה העידי לכ םסרפל ץר ץא הלה ןכש ,צהעוהמ רבוד לבקמש

 10 הרושקה העייד לכ ,הפ הצעומה שאר שי הברה ?האור תא ,הצעוהמ

 11 וא תאזכ האשרה תמיתח לע וידה השבי םרטב דוע הצעומה אשרב

 12 . רחא אשונ הז לבא ,תומדוק תויצנדקב ללכב ןרוקמש תואשרה ,תרחא

 13 הצעומה רבודב אמש וא הצעומה שאר רבודב רבודמ םאה המתנ ,ונ ,ונ 

 14 הלילחו סח םאה בוש המתנ .בושיב ןאכ הנונראה ימלשמ י"ע ןמוממש

 15 הצעומה רתאב רוכזא הל היהי אלש הבושח קיפסמ הנניא הצעומ תבישי

 16 הרתסה ?הלאש ןמיסם ע לאשו ינא תופיקש .םוי רדס אלל חטבו חטבו

 17 .האירק ןמיס םע הנוע ינא

 18 ןיילנואב קובסייפל ותולעהלו םלצל תושר הנתינ אל ומצע ןוידב ,תינש 

 19 הרתסהה עסמ ךשמנ ןאכ םג זא .הצעומה י"ע םלוצמ רודישהש הנעטב

 20 תא עומשל היה ןתינש ילבמ ,לוק אלל ,תעטוקמ הרוצב הלע רודישה ןכש

 21 הצעומה ל"כנמ ,הצעומה שאר לש םהינזואל ונווכש מ"חה לש וירבד

 22 יבחרב שחרתמל םיעדומ אל ללכב ןמזה בור רשא הצעומה ירבח ראשו

 23 ,המל בטיה םיעדומ ךא הצעומה

 24 ,הזה טפשמה תא קחמתו הפ קיספתש שקבמ יתייה נ. גנצרסקי:

 25  .יקוא ,רדסב א. כגן:

 26 ,ךממ םינויצ לבקמ אל ינא נ. גנצרסקי:

 27 .רדסב א. כגן:

 28  .עדוי אל ינא המו עדוי ינא המ עדוי אל התאו נ. גנצרסקי:
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 1 ,התא זא .זוחא האמ ,רדסב א. כגן:

 2 ,קוחמתש שקבמ ינא זא נ. גנצרסקי:

 3 .הצור התאש ומכ התוא םושרת התא רדסל העצה םושרת התאשכ א. כגן:

 4  .קוחמל תשקיבש ונינפל ונמשר

 5 .רתוי ךתוא עומשל המ יל ןיא נ. גנצרסקי:

 6 י"ע הלעוהש רודישה ,ךכמ רתוי .םיינזוא םוצעל לוכי התא זא .רדסב א. כגן:

 7 שארש המוד .וילא רוזחל ןתינ אלו הבישיה ןמזל קר וניה הצעומה

 8-ה האמב םיאצמנ ונחנאש ןיידע ומינפה אל הצעומה רבוד וא/ו הצעומה

 9 תושק תולאשמ קמחתהל ןתינ אלו דעותמ הכול ,רדושמ הכול ,21

 10 תועמשמה וז ,היטרקומדה תוהמ וז .לילעב תמלוה יתלב תוגהנתהו

 11 ןוטלשב וא רפס יתבב םידמול אל הז תא ,תופיקש לש תיתימאה

 12 .תיבהמ הז םע םיאב ,ימוקמה

 13 הצעומה שאר לש רמגנ יתלבה רוביצה יסחי ביצקת תא ןמממש רוביצה 

 14 לבקל יאשר ,רזנוצמ אלו ןושאר רוקממ עדימ לבקל יאשר ₪ ףלא 830

 15 בכל שעה וא ולש יאנפה תועשב םג וילא רוזחל יאשרו ןיילנואב ותוא

 16 וז  .רודישה תא דירותש תיתכרעמ הרוזנצ היהתש ילבמ ול הארייש

 17  .ויפלכ ונלש הבוחה

 18 עידות הצעומה .1 :ןמקלדכ הטלחה תעצה תאזב תאבומ רומאה רואל 

 19 םויק ינפל תוחפל תועש 24המועצה  לש קובסייפה רתאבו הצעומה רתאב

 20 ,טרופמה םויה רדס תא ךכל ףרצתו הצעומ תבישי תמייקתמ יכ הבישי

 21  .המניין ןמ אל וא המניין ןמ הצעומ תבישיב רבודמ םא ןיב ,םיחפסנ ללוכ

 22 חותפ יהיהוהמועצה  לש קובסייפה רתאב השעיי הבישיה םוליצ .2 

 23 תופיקש לש תומרונל םאתהב ,21-ה האמה לש תומרונל םאתהב רודישל

 24 רוביצה יסחי ביצקת תא םלשמש הז וניהש ,רוביצל ןכדועמ עדימ תאבהו

 25  .הבשומב בוט תעיס ר"וי ,ןגכ לייא ,הכרבב .הצעומה לש תורבודהו

 26 תעצהל םידבור ינש וליאכ ,תועצה יתש םצעב הפ שי .בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 .דעב עיבצהל תשקבמי נא ןושארה ףיעסה לע זא .םיפיעס ינש .לטהחה

 28 וא םעפ ילוא טעמלש תבשוח םג ינא ,המוקמב ךלש העצההש תבשוח ינא
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 1 ןבומכו הז תא םסרפל אלש הביס ןיא ,הלקת הז םע שהייתה םיימעפ

 2 םיחפסנ ,רבעב היה אל בגאש המ ,םיחפסנה לכ םע םידיפקמ ונחנא

 3 תאל בקלו העבצה ךורעל תשקמב ינא וןשארה קלחהל ע זא .ןוידל

 4 ?דבע ימ .לייא לש העצהה

 5 ,קובסייפב לבא ,עגר א. סיני:

 6  .דעיבא ,העצהה לש ןושארה קלחה לע תרדמ ינא  יגור, ראש המועצה:-יה. פר

 7 ה,המועצ לש קובסייפה רתאלו הצעומה רתאב עידות ?ונ א. סיני:

 8  .תוגיו זליה .לעופב הרוק הז .ןוכנ ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  , םישנאל יתחלש לשמל ינא ,תורפוש םע םסרפל :יניס .א

 10 (דחיב םירבדמ)

 11 תויהל תוכירצ הצעומה תואילמ .הלאש ללכב ןיא ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 תויהל ךירצ .וילע ןודל ךירצש ובכלל לא משה הז .רוביצל תומסרופמ

 13 תשקבמ ינא הז לע .הלאש אל תאז .הכול םע ,םיחפסנה לכ םע םסרופמ

 14 .תיעמשמ דח דעב עיבצהל

 15 ?עיבצהל םיכירצ המל םייק הז םא לבא :םיחכונהמ

 16 הז .הז תא תוחדל ךירצש תבשוח אל ינאו הז תא עיצה אוה יכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ,בוט .יקוא ,הז הקיטנמסה ליבשב לבא .הככ םג הרוק הז ,ןוכנ הז ,בושח

 18 ןוויכ .יפוי ?דעב ימ ?ןוכנ .םידגנתמ הפ ןיאש החינמ ינא הז לע זא

 19 .הרקי הככ זא ילש איה תוירחאהש

 20 לע רוזחל תשקבמ ינא ,הבישיה םוליצ תעצהש המ לש ינשה ףיעסה יבגל 

 21 היצנדקב ,תמדוקה האילמב הילא איבהל דובכה יל היהש הטלחה

 22 רשאל הצעומה תאילמ הלביקש הטלחה תההיי .19.6.14-ב תמדוקה

 23 תוטלקה רוסיאו תינוציח הרבח י"ע הצעומה תובישי לש ואדיו םוליצ

 24 התוא דירוהל תשקבמ ינאו החוד ינא ךלש העצהה תא ןכל .תויטרפ

 25  .םויה רדסמ

 26  ךל בושח היה. הצעומה שאר תא וישכע ,היציזופוא תרבח תייה 2014 ב  :ןגכ . א

 27  .רוביצל עיגי עדימהש

 28 ןוכנ:הצעומה שאר ,רוגי -ירפ .ה
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 1 הלעמ תאש עגרב .םישנא 6 בוטה הרקמב יתכרעהל םיפוצ עגרכ רודישב א. כגן:

 2 ,2020-ב ונחנא ?תושעל המ ,רבכ ונמדקתהו ,קובסייפה רתא ךרד הז תא

 3 אל ,תירוביצ הפישח הז .תולעהל םויה ךרדה תאז ,רמוא ינא תמאב

 4 ,הפ םינוידה דימת אל ,םימיענ הפ םינוידה דימת

 5 הז תא יתלבוה ינאש תויה .םינויד הברה הז לע ויה ,לייא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 היהש צ"גבה תא םג דומלל ךל העיצמ ינא זא תמדוקה היצנדקב

 7 ,דסומ ונחנא .קובסייפב םירדושמ אל תסנכה תודעו ינויד םגו הילצרהב

 8 הנוכנ הטלחה הייתה תאזש תבשוח ינא .רדסה לע רומשל םיכירצ ונחנא

 9 וישכע םג התוא לבקל ךירצש תבשוח ינאו תמדוקה האילמב ונלביקש

 10  .התוא תונשל אלו

 11 ,רגה א. כגן:

 12 .הנוכנ תוינידמ איה ,תוינידמה תאז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 הידמה ,םינש שש ינפל היה הז .םדקתהל םילוכי ונחנאש בשוח ינא א. כגן:

 14 היח תא .ןמזה לכ הרוק המ יארת ,תותשרב הרוק המ ילכתתס ,התנתשה

 15 ךותל הז תא תפשוח תאש עגרב .תותשרב םירוק םירבדה ,תותשרב

 16  ,רוביצל תרשפאמ תא רוביצה

 17 ירגאמב רומש הז ,ןיילנואב רדושמ הז ,תמסוח אל שממ ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 .הצעומה שאר יפלכ הוא לא שמור קובסייפבש המ ,הצעומה

 19  .רומש אוה ?המל א. כגן:

 20 .אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 ,הזב הז תא תרמוש תא תפתישש עגרב ?רומש אל זאת אומרת המ א. כגן:

 22 ,הרקמ לכב  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 23 .עגרכ הז תא האור אל תא ?רומש הז המ א. כגן:

 24 ,הרקמ לכב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 .הז תא תוארל רוזחל לוכי אל םדא ןב הבישיה הרמגנש ירחא .רגה עגר א. כגן:

 26 הצעומה רתאל הז תא תולעהלו לוקוטורפה םסרופיש תוכחל ךירצ אוה

 27 ,תספספמ תא .הז ירחא תועובש השולש ,הז ירחא םייעובש

 28 ,םירקי םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 .הכול הז ,תופיקש א. כגן:

 2  .רדסב  יגור, ראש המועצה:-יה. פר

 3 ונחנא ,הבישיה דעומ ירחא השולש םייעובש רתאל הלעומ רודידה :ןגכ .א

 4 הז ירחא םיבקוע

 5 הזה קלחה תא תשקבמ ינא הרקמ לכב .השולש םייעובש אל הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6  .הדות .3 ?דגנ ימ ?דעב ימ .םויה רדסמ דירוהל העצהה לש

 7 

 8 םזג תורחמתה ךילה ןוכדע .5

 9 תרכוז אל ינא ,הצעומ ישיבת תההיי .םזגה תורחמתה ךילה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  .ילרוא ,השקבב ןכדעל וכרטצת ,יבוק ,ונטלחהש םישדוה חמכ ינפל

 11 .רמוחב הז תא ןיא א.  ירדן:

 12 .יל ודיגת םינכומ םתאשכו 6 ףיעסל עגר םדקתנ ואוב זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 

 14 :ןוכית ןומיר ס"היב םירוה ןובשחב המיתח ישרומ רושיא .6

 15 ,המוקמבו תאצויה ,תמייק המיתח תישרומ , 393215550 .ז.ת ןאיבוקעי תירונ 'בגה

 16 תסנכנה 232557520 .ז.ת ןענכ ןב תילג 'בגה

 17 ןומירספר  תיבב םירוה ןובשחב המיתח ישרושור מיא 6 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 המיתח תישרומ ,ןאיבוקעי תירונ 'בגה .םיטרפה לכ תא ןאכ שי .ןוכית

 19 .תוהזה תודועת ירפסמ תא הפ שי .ןענכ ןב תילג המוקמבו תאצויו תמייק

 20 .יפוי .הדות .השקבב העבצה ?דעב םלוכ ?תודגנתה והשימל שי

 21 

 22 תא רשפאל ידכ 180660-803 תינכות י"פע 002 ח"ח 69001 שוגב העקפה לוטיב .7

 23 רומישל םידעוימה םינבמב רדגוהש שומישה

 24 .200 ח"ח 10096 שוגב העקפה לוטיב 7 ףיעס  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 אל -רורב אל) תיזוחמה הדעווה תטלחהל ךשמהב םצעב אב ףיעסה ט:א. רפפור

 26 םיאור ,ספ םש שי .בידנה ךרד בוחרל ךומסב הקוסזור תעאל (ןופורקימל

 27 פ"צש לש העוצר המש שי .םוי רדסל ונפריצש ריוא ימוליצב הז תא

 28 ורדגוהש םינבמ ינש שי הצעומה םוחתב .הצעומה י"ע העקפוהש
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 1 וגס םצעב הזש ןסינ הנבמ הז דחאה הנבמה .רומישל םינבמכ תינכותב

 2  .ןבא הנבמ ,ןשיה הרטשמה הנבמ הז ינשה הנבמה יטירב יאבצ ןיטרקסק

 3 לש תולעבב אל ,תיטרפ תולעבב םה הלאה םינבמה ינש ,ידכ וישכע 

 4 ע"בתב ועבקנש םידועיה תא שממל ולכוי םילעבהש ידכ .הצעומה

 5 י"מר םע הריכח םכסה תושעל םיכירצ םה הדעסמ ,הפק תיב םש ליעפהל

 6 םילטבמו נחנא ןכל .ונמש לע םושר הז םא םכסה תושעל לוכי אל י"מרו

 7 .הנבמה לע אוהש קלח ותוא יבגל העקפהה תא

 8 .ונלוכ עמשנש יל,יא ?תולאש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9 ,שהייתה העקפהה לע יוציפל םיפושח אל ונחנא םא הלאשה :א. כגן

 10 םילוכי אל םה זא םעפ ףא עקרקה לש ,סכנה לש םילעבה ויה אל םה א. רפפורט:

 11 ,מ אל ,י"מרמ עקרקה תא ונעקפה ונחנא .העקפהה ןיגב ונתוא עובתל

 12 ?הזה חטשה תא םהל םיריזחמ  :ימיכח .י

 13 .ריזחהלו תחקל לש ןבומב הז תא ונספת אל :ןארבו'ג ד"וע

 14 ףא םילעב ויה אל םה יכ םהל ריזחמ אל ינא .יתובר ,דדחל הצור ינא בוש א. רפפורט:

 15 ןבוה הזה רבדה .ןיעקרקמ אלל םינבמל תואקסע תושעל וגהנ םעפ .םעפ

 16 םינש תורשע ינפל ורכמ םעפ לבא ,וקיספהו ןיקת אל הזש רתוי רחואמ

 17 לש םילעבה םעפ ףא ויה אל םהש רמוא הז .ןיעקרקמ אלל םינבמ

 18 עובתל םילוכי אל םה ןכלו עקרקל לעמ רבוחמה לש םליעב ויה ,עקרקה

 19 םכסה תושעל םילוכי םה וישכע .ונרזחהו ונעקפהו תוכז םהל שהייתה

 20 .הריכח

 21 ?הלאה םינבמה רומישל (רורב אל) םויה םיאיבמ םה :ןגכ .א

 22 לולכל תיזוחמ הדעו וטילח, כרגע הע"בתב רוקמב ועיפוה אל םא םג לבא א. רפפורט:

 23 ,ולביק םהז א רומישל םינבמכ םתוא

 24 ?הלאה םינבמב תושעל רשפא המ י. חכימי:

 25  .הלאכ םירבד .הדעסמ ,הפק תיב תושעל רשפא רפפורט: א.

 26 .פ"צשב הז ובראן:’ד ג”עו

 27 ונרמא .יתעדל םירתומ םישומיש םש שי .פ"צשב הז ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 ,םש תושעל רשפאש ע"בתב קודבנש
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 1 ,יוליב ,לכוא ,הפק יתב ארקנש המ לש ךרוצל הז םירתומה םישומישה א. רפפורט:

 2 .הזה גוסהמ םירבד

 3 חינמ ינא  עקרקה לע החבשה ומלשי םה זא :ןגכ .א

 4  ?החבשה  גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 5  .ןכש כול להיותי א. רפפורט:

 6כול י .החבשה לטיה היהי השדחה ע"בתה חוכמש כול להיותי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7  .להיות

 8 .סכנה ילעב םה ,הרזח עקרקה תא לבקנ ונחנא .תויוכזה תלעב אל י"מר א. רפפורט:

 9 קית ןיכהל ךירצ ליעומ והשמ תושעל םג ולכויש ידכש רוכזל ךירצ לבא

 10 ושיגיש ןמזב .עדוי אל ינא .החבשה לטיה זזקמ הזש כול להיותי ,דועית

 11  .החבשה ךירעהל היהי רשפאו דועית קית ושיגי רתיהל השקב

 12  .םכתא עמשנש קר ?ןכ ,יטרפ םש ןוידב אל םתא קר  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 י"מרל תכלל םילוכי םתא ,יתובר םהל עידוהל רשפא הטלחה לבקתתשכו ט:א. רפפור

 14  .הריכח םכסה תושעל

 15  ,םג שמתשהל ולכוי םה זאו י. חכימי:

 16 .םישומישכ תינכותב רדגוהש המ יפל קר א. רפפורט:

 17 .הזה שרגמה ,קלחב םג לבא .רורב ,ןכ י. חכימי:

 18 אל שומישה ינשב .הככ דמוע הז ,ללכ שומיש ןיא דחאב םויה .ןכ ,ןכ . רפפורט:א

 19  .דועיה תא םאות

 20  ,עקרקה ךייש ימל :יקסרצנג .נ

 21  .חותפ ירוביצ חטשכ הצעומה לש ראשית עקרקה ראש פפורט:א. ר

 22 .פ"צש ראשנ פ"צשה ,אל הז ,הנבמה לש רוטנוקה קר הז  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 הצרא ינא םאש (ןופורקימל אל -רורב אל) אל הז ,לואשל יתיצרש המ :ןגכ .א

 24  םיינפוא ליבש תושעל

 25 .אל ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 קר ,וליאכ םילזוג אל ונחנא .פ"צשב םיינפוא ליבש תושעל לוכי התא א. רפפורט:

 27 .הנבמל תחתמש עקרקה קר ,הנבמה

 28  .הדות .דחא הפ ?דעב ימ  ?עיבצהל רשפא ?תולאש דוע שי .בוט  עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי
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 1 

 2 םזג תורחמתה ךילה ןוכדע .5

 3 ןויד ונל היה .םזגה תורחמתה ךילה ןוכדע .יבוק ,ךילא רוזחנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 םיזרכמ תדעו דועו םיזרכמ תדעו דועו םיזרכמ תדעו ירחא ,האילמב

 5 םויסב ןוכדע ןאכל איבנש ונרמאו תורחמתה ךילהל תאצל ונטלחה

 6  .השקבב יבוק זא .העניין תבוטל הרחבנש הדעוה תדובע

 7 זרכמה לש ךילהה לש אשונב םכתושרב םינמז חולה לע רובעא ינא .בוט ק. אלון:

 8 2.10.19-ב .םזג לש ןלבק לש ךילהל זרכמ םסרופ 16.9.19-ב .םזגה לש

 9 עיצמה ,דיחי תעצה החתפנ םיזרכמ תדעוב 3.10.19-ב .דיחי תעצה השגוה

 10 לש ךילהתה לכלו םיריחמל הפ סנכא אל ינא .יאביז םשב ןלבק היה

 11 תעצה תא רשאל אל םיזרכמה בוועדת טלחוה 23.10.19-ב .ולש העצהה

 12-ב .שדח זרכמ םסרופ 6.1.20-ב .שדח ,ףסונ םוסרפל תאצלו יאביז

 13 ורבעוהו תועצה וחתפנ 30.1.20-ב .ריחמ תועצה שולש ושגוה 30.1.20

 14 רואלו תועצהב הנד םיזרכמהת דעו 6.2.20-ב .יעוצקמה תווצה תקידבל

 15 טלחוהו תועצהה ללכ תא בוש קודבל  ושקיב אשונב הדעוה ירבח תולאש

 16 אשונב הטילחה אל םיזרכמה תדעו 7.2.20-ב .האבה הבישיב טילחהל

 17 תבישיב טלחוה 5.3.20-ב .הצעומה תטלחהל הרבע הטלחהה ןכ לבא

 18 החלשנ 15.3.20-ב .תורחמתה ךילהל תאצלו זרכמה תא לטבל הצעומה

 19 תועידיב העדורסמה מופ 23.3.20-ב .הצעומה תטלחה על םיעיצמל העדוה

 20  .םייסל ךממ שקבמ ינא ,לייא .ריחמ תועצה עים הזמנה להצע תונורחא

 21 ?םיעיצמה תשולשל העדוה החלשנ ,היינש ןיבהל הסנמ ינא :ןגכ .א

 22 טלחוה 5.3.20-ב .הבשחמה טוח תא יל תעטק .הדות ?םייסל לוכי ינא . אלון:ק

 23-ב .תורחמתה לש ךילהל תאצלו זרכמה תא לטבל הצעומה תבישיב

 24 המסרופ 23.3.20-ב .הצעומה תטלחה לע םיעיצמל העדוה החלשנ 15.3.20

 25 םזגכרז מל ןתמו אשמל תועצה עיצהל הנמזה ,תונורחא תועידיב הדעומ

 26 .תואטורגו

 27 העבקנו תורחמתה ךילהת תרגסמב םיעיצמל הינפ התשענ 27.4.20-ב 

 28 ולעוהש םיעיצמ 9 םע ןתמו אשמל הבישי המייקתה 30.4.20-ב .השיגפ
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 1  .םהלש תועצהה תא ועיציש ינשה ירחא דחא םוז תייצקילפאב

 2 לוזה עיצמה םע שגפיהל הטלחהו לוועדה ימינפ לוקוטורפ אצי 6.5.20-ב 

 3 םישגדהו תורהבהל עיצמה םע תיעוצקמה הדעוה השגפנ 7.5.20-ב .רתויב

 4 תא בוש קודבל שקיב עיצמה השיגפב .תפסונ החנה לבקלו ,ףאו הדובעל

 5 תורחמתה םצעב העצוב 13.5.20-ב .ולש העצההמ החנהה יבגל תויולעה

 6 .המיתחל זרכמ תרבוחו לוקוטורפ עיצמל חלשנ 19.5.20-ב .ריחמ עבקנו

 7 לש הסינכ תארקל ונחנא םצעב הכאובו ןלבקה םע םכסה םתחנ 26.5-ב

 8 .םזג זרכמה לש ךילהתה לש ןוכדעהה ז .אבה שדוח תליחתב ןלבקה

 9  .שנייה קר ?מ.ו ?ןוכנ ,הזכ והשמ ,ומח דרו .ו תרבח אוה םצעב הכהזוו

 10  .םכסהה יאנת תא תולאשה ינפל טרפת םג ילוא י. חכימי:

 11  .ומח יפא ומש רחבנש ןלבקה רמוא ינא  ,ומח יפא ק. אלון:

 12 ?םיאנתה המ ,עגר י. חכימי:

 13  .מ"עב .מ.ו דרו ומח יפא ק. אלון:

 14 תרדוסמ הרוצב ונילא הז תא חולשל רשפא יא המל ?הרודצורפה המ ,עגר :ןגכ .א

 15 ?ןוידה ינפל

 16 רשפא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ונטלחהש ינפל הירטסיהה לכ .םינטק םירבד המכ ,ףיסוהל הצור קר ינא :ןארבו'ג ד"וע

 18 , תיעוצקמ הדעוול רבע הז , הצעומב זרכמ אלל תורשקתה ילכה לע

 19 ,ףס יאנת עובקל ילב הצעומה תטלחה יפל התנפ תיעוצקמה הדעווה

 20 ףסה יאנת יפל הז תא ונחב ונחנא לבא שיגהל דחא לכל ונרשפיא השעמל

 21 ונל שיגה , ףסה יאתב דמוע ומצע תא הארש ימ לכל הינפב ונינפ ונחנאו

 22 םע תוחיש ונל ויה .ףסה יאנתב דמוע אלש ימ וניבה םה הז יפלו ונחב

 23 ידכ ךות קלח .הנורוקה אישב שממ ונכרעש תובישיב םוזב םיעיצמה

 24 ןכש ולא תא ומראהו . ףסה יאנתב םידמוע אל םהש ורמא רוריבה

 25 ההבוט יכה העצהה וז ולבקתהש תועצהה ןיבמ .ףסה יאנתב םידמוע

 26 ךמס לע העצהה תא וחקל םלוכ .יתכרעהל תויפיצל רבעמ .הלבקתהש

 27 לומ תוריגס ךילהב וישכע ונחנא .החנמ ךמסמכ זרכמה לש רמוחה

 28 .ןלבקה



  04-8666313  מי,ת איגברח                                                              ( 10/20) 28 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  06.08.2020 םוימ                                                                                                                                      

30 

 1 ,לואשל ונרשקתהו תורחא תויושרב דבוע אוה ,תוצלמה ונלביק .אל ,אל ק. אלון:

 2  .תובוט חוות דעת ונלביק

 3 תא ועיצהש הלא םע רחמתהל הייתה הצעוחלטת המה .ןיבהל הצור ינא י. חכימי:

 4 ,ןבומכו זרכמב םהלש תועצהה

 5 .אל שממ .אל ק. אלון:

 6 םא םכסהה תא עומשל םג הצור ינא זא .זרכמה יאנתל דמציהל ןבומכו י. חכימי:

 7 ךא תורחמתהב םצעב םתדמע אל חוטבש המ לבא ,זרכמה יאנתב ודמע

 8 ,קרו

 9 (דחיב םירבדמ) הצעומב ונחנאש חוטב טעמכ ינא לבא רכוז אל ינא :ןארבו'ג ד"וע

 10 ,לע ססבתהל לוכי אל התא ,יטפשמ ץעוי התא ,ןארבו'ג י. חכימי:

 11 .םג .זרכמב ויהש הלאל םג תונפל תיעמשמ דח הייתה הטלחהה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 היה אלש ימ םג ןתינו זרכמה יאנת לע ססבתהב הצעומב הטלחהה ק. אלון:

 13 ול ונעצהו קושב םייקש ימ לכל ונינפ ןכלו ,תשגל היה לכי זרכמב

 14 .םימייקה זרכהמ יאנת סיסב לע .תורחמתהה לש ךילהתב ףתתשהל

 15  ,םכסהה תא עמשנ ואוב זא י. חכימי:

 16  ,דובכה לכ םע ,הצעומה תאילמ  יגור, ראש המועצה:-. פריה

 17 (ןופורקימל אל -דחיב םירבדמ)

 18 .רבד לש ופוסב יתעדל 9 ויה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 ,9 ויה ק. אלון:

 20 .9 ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 .ושגינש ק. אלון:

 22 ילרואל אובל רשפא ןבומכ םכסהב ןייעל הצורש ימ הרקמ לכב  אש המועצה:יגור, ר-ה. פרי

 23  .םכסהב ןייעלו

 24  .ירחסמה םכסהה המ לבא עומשל הצור ינא ,אל י. חכימי:

 25  .ךתיא בשיש הצורש ימ ,ילרוא זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26 ריחמה הז רבד לש ופוסב רגסנש המ .םירפסמל רשקב תנכדעמ ינא א.  ירדן:

 27 ,תאלמתמ ,הנפמו העיגמ תהמשאיש םעפ לכ רמוא הז בבסל ריחמ .בבסל

 28 לע רשאכ ₪ 555 תלבקמ איה הזכ בבס לכ ,יוניפה רתאל ךכ רחא העיגמ
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 1 תחתמ .םיוסמ ןוטל לעמ תויהל ךירצ אוהש םיוסמ 'זאנוט שי תיאשמה

 2 .לבקמ אל אוה הזל

 3 ?'זאנוט המכ י. חכימי:

 4 הברה רבע הזה זרכמה ,תרכוז אל רבכ ינא .3 תוביבסב והשמ יל הארנ א.  ירדן:

 5 אוהש ידכ תיאשמ לע תויהל ךירצ ןוט 3,5 ?יפוסה היה הז 3,5 .םילוגלג

 6 תלוספב לופיטב ןוטל ריחמ רגסנ ףסונבו .בבסל .ןוטל םילקש 555 לבקי

 7  .ןוטל םילקש 250 לש

 8 ,רומא אוה תויאשמ המכ ,םיבבס כמהב י. חכימי:

 9 אוה םא םג .םילקש 2,000 הז תיאשמל םוסגר לינש םומיסקמה רשאכ א.  ירדן:

 10  .םילקש 2,000 לבקי אוה םסבבי 5 השעי

 11 ?םיבבס 5 השעי אוהש המל זא י. חכימי:

 12  .ןוכיסה תא תחקול אל ינא זא ,םיבבס 6 השוע אוהש רמוא לייא םויה יכ א.  ירדן:

 13 ,תמכסמ תא םא לבא י. חכימי:

 14 םלשנ םיבבס 8 ויהי םא יתרמא זא ,םיבבס 8 השוע אוהש ןעוט לייא א.  ירדן:

 15 .םילקש 2,000

 16 ,בבס לש דחא דבור :םידבר ינש ול שי םצעב ,הזה זרכמב בבסל ריחמה . אלון:ק

 17 ףוסאיש ,ול היהיש ןלבק ותוא תא ץרמתל רתוי ןוכנ הזש ונבשח ונחנא

 18 הזה למדנו רבדה תא םגו ,'א ירוביצה בחרמב םירציימש תלוספ רתוי

 19  .'זאנוטל ריחמ שיו בבסל ריחמ שי םצעבש ונילא תוכומס תויושרמ

 X  20 השעי אוה םא םג ונרמאש העצהב הז ירחא ונרפיש ונחנאש המ 

 21 הרמאו הרפישו האב ילרוא ,םיוסמ ריחמל עיגנ ונחנאו םיוסמ םיבבס

 22 ודומ וסורג הז תרמוא ילרואש המ ,הז לבקל לוכי התאש םומיסקמה

 23  .םייסל עגר יל ונת ,עגר יל ונת .בבסה יבגל וישכע .לקש 2,000

 24 זא ?םילקש 2000 םומיסקמ ול םלשמ התא ,בבסל 555 ול םלשמ התא  :ןגכ . א

 25 ?םיבבס 5 השעיש המל

 26  (דחיב םירבדמ)

 27 לכ םישפחמ ןמזה לכ םתא המל ,ה'רבח ,ה'רבח .עגר ובישקת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 תויועט ויהיו ןולשכ היהיש החנה תדוקנמ םיאצוי רבכ םתא...ןמזה
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 1  .תורחמתהב ונלשכו ךילהתב ונלשכו

 2 תא הארנ ונחנא ,ילזלזת לא .םהילא עיגנשכ תויולעה תא הארנ ונחנא י. חכימי:

 3  .תויולעה

 4  .ןוכנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .וישכע רבכ בושיחה תא תושעל רשפא י. חכימי:

 6 דוע וליפא ילואו ןוילימ דוע ,ינוי ,היה םא םגש ךל העידומ ינא  ועצה:ש המיגור, רא-ה. פרי

 7 היצנדקב ,תמדוקה האילמב יתבשי ינא םא .הז תא השוע יתייה םיינש

 8 ותואב ונייה יכ תורחמתה ךילהבש רמאו םדוקה רבזגה אבשכ תמדוקה

 9 קוידב הזו לקש מיליון 1,5 ךוסחל חילצי אוה םינש שמח ינפל הזכ טרס

 10 הלעיש יתניחבמ זא .תובוחרב םויה םילכוא ונחנאש לקש ליוןמי 1,5-ה

 11  .יקנ היהי הזה בושיהו לקש מיליון 30 דוע

 12 ,המ הז .האצות התוא תא ילבקת תא הזה םכסהבש אוה העניין ,רגה . חכימי:י

 13  ?איבנ התא .הארנ ונא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 .האיבנ אל םג תא :חכימיי. 

 15 .אבנתמ התא עגרכ .אנבתמ התא לבא ,אל ינא םג  צה:המועיגור, ראש -ה. פרי

 16 םלשנ ונחנאש טושפ יפסכ בושיח תושעל הלוכי תא לבא ,אבנתמ אל אני י. חכימי:

 17  .'זאנוט ותוא לע רתוי הברה

 18 לבקנ אל ונחנא הזה רבדה לכב לודג יכה לדבהה םצעב אוהש דחא רבד . צדקה:י

 19 .דובעל הצור ןלבקהש המכ הנשמ ,ףסכה הנשמ אל הז יכ האצות התוא

 20 הז תא דיגא ינא לבא הזה םורופב הז תא דיגהל יתיצר אל ,םויה ןלבקהו

 21 אל ,הדובעה תא השוע אל ,דבוע אל םויה ןלבקה ,הרורב יכה הרוצב

 22  .םומינימה תא ,ךירצ אוהש המ תא השוע אלו ךירצש ומכ םידבוע איבמ

 23 ,יל רצ ,ףסכל םיעיגמש ינפל זא .ולש םומינימה תא ,רתוי רבדמא ל ינא 

 24 יל שי ,דחא ףא םע ישיא יל ןיא תמאב ,שיא דגנ אל ,דחא ףא דגנ אל ינא

 25 .םכסהב דומעל בייח הצעומה םע םכסה רגוסש ןלבקש הצועמהם ע עניין

 26  .רתוי ישתיקב אל

 27 ונחנא הקיטילופל לגבו םכסהב דמוע אל הנש ינפל רבכ הזה םדא ןבהו 

 28 רבכ תויהל רומא היה אוהו קלחו דחה ז תא רמוא ינאו ותיא םויה דע
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 1 גאודש ימ זא .תרחא תואריהל רומא היה בושיהו ןאכ אל הנש ינפל

 2 םילגלגב תולקמ עוקתלו ול ךיראלהך ירצ היה אל בושיה לש ןויקינל

 3 גאודש ימ יכ ,ןויקינו ןויקינו ןויקינ דיגהלו הז עגרל דע ותוא ריאשהלו

 4 רבדמו הצעומ תבישיל ותוא איבמ היהא ל ,ותוא ריאשמ היה אל ןויקינל

 5  .לוש ףוצרפה לומ זרכמה לע

 6 ?םילגלגב תולקמ עקת ימ י. חכימי:

 7 .הזה זרכמה תא סרהש ימ .הזה זרכמה תא סרהש ימ ?עקת ימ י. צדקה:

 8  .עקת דיגת לא זא ,היצילאוקב םג הווש קלח ויה הז י. חכימי:

 9  (דחיב םירבדמ)

 10 הלעי זא  ?רתוי הלעי הזש רמוא םצעב התא ?תקולחמה הפיא לבא ,ינוי :סומכ .ד

 11 .זרכמל רושק אל הז .דדומתנ ,רתוי

 12 ומכ דובעי ןלבקה יכ האצות התוא היהי אל הזש ריבסמ ינאש המ הז י. צדקה:

 13 .םויה השוע אוהש ומכ אלו ךירצש

 14 (דחיב םירבדמ)

 15 .העבצה הפ ןיא ,ןוכדע היה הז .ןוכדע ףיעס היה הז ,םירבח  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 המ ,לקש 2,000-ו 550 לש הזה העניין לכ .זרכמה יאנת לש הפיכא הפ שי י. חכימי:

 17 .םיבבס המכ תעדל םיכירצ קר ונחנא 2000 ורגסש

 18 רבעמ אל הז ,אבה ףיעסל תרבוע ינא .םייחב תראשנו תרמא זא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19  .םכנויעל חותפסכם הה .תולאש ולאשת ,םכסהה תא ונחבת .ןוכדעל

 20 .םכסהה תא ונל םתתנ אלו ,שדוחמ רתוי ,ונשקיב שדוח ינפל ונאנח י. חכימי:

 21  .החילס .םתשקיבשכ זא םותח םכסה היה אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 ,שדוח ינפל םכסהה תא תוארל ונשביק ,אל א. כגן:

 23  .םותח היה אל ןיידע אוה םכסהה תא תשקיב התאשכ  המועצה: יגור, ראש-ה. פרי

 24 ,תוארל םילוכי ונחנא וישכע םאה .זוחא האמ גן:א. כ

 25 םתאש ימ םע .ןארבו'ג םע ,ילרוא םע ,יבוק םע ומאתת .יאדווב  :ועצהיגור, ראש המ-ה. פרי

 26  .בלש לכב םכנויעל חותפ ,םיצור

 27 אנא םייוסמ ףיעס לש ןוכדע שי רשאכש ןיקתה לוהינהו רדסה ןעמל :ןגכ . א

 28 זא ותוא ףושחל הצור אל תאש םכסה לש היעב ךל שי םא ,םכממ
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 1 .הדובע ךילהת לש ןיינע .ןייל ןואב חולשל ןוכדעה תא ,תורוגס םייתלדב

 2 (ןופורקימל אל -דחיב םירבדמ)

 3 

 4 0202 טסוגוא – םיר"בת .8

 5  .תושרה תונרקמ ₪ 300,000 לש הלדגה ,תודש רפס תיבב תותיכ יוניב   א.  ירדן:

 6 .ןובשח רמג הז  , ראש המועצה:יגור-ה. פרי

 7  .ןכ ,ןובשח רמג א.  ירדן:

 8 , שדחה םירומ רדח לש המהקה .ןיינבה תפטעמב לופיט , איה הנווכה :טרופפר .א

 9 .לכה ךסב םיכומנ םיזוחא תיסחי

 10 הפ שי ,לבוקמ הככ הזש תויהל לוכי ,תיללכ הלאש איה ילש הלאשה :סטנד .ט

 11 םעפ היה הז םא .םינוכדע לע םינוכדע הז ירחאו ביצקת תוכרעה ןומה

 12 חפנל ארקנש המ יאדכ שארמ ילוא לבא ,רדסב הז זא הטמל םעפ הלעמל

 13 ... תצק

 14 .תויהל לוכי .קדוצ התאש תויהל דואמ לוכי  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 םיכילהת שי .ריבסמ ינא ,אל ,אל .הכורא תצק ילוא הבושת ךל ןתא ינא א. רפפורט:

 16 העיגמש עגרמ .ר"בת תחיתפ לש ךילהת דחוימב ,ןמז םיכרואש םימיוסמ

 17 ,אלמה ןונכתה תניחבמ םירומג אל ןיידע םיוסמ ףוג לש תיפסכ האשרה

 18 תכרעה תא םינתונ ונחנא זא ר"בת חותפל ןמז חקולו רחאמ ינש דצמ

 19  ,ר"בתה תא חותפל ידכ ביצקתה

 20 (ןופורקימל אל-רורב אל) :ןגכ . א

 21 עודמ תוליע המכ ןתונ ינא .הזה רפס תיבה לש יפיצפסה הרקמה אל הז א. רפפורט:

 22 אוה ןדמואה הזש ןוויכ ר"בתל יפסכה ןדמואה ןיב המאתה ןיא םימעפל

 23  .ותיא ץורל םיצור ר"בתה ,םדקומ דואמ ביצקתה ,םדקומ דואמ דואמ

 24  (ןופורקימל אל -רורב אל) :ןגכ . א

 25 .ןוידהמ קלח אל םתא ,םכתא םיעמוש אל ונחנא ,אל הז ,ואוב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 26  .עמשנש הרורב הלאשה תא לאשת ,השקבב .ונתוא ולאשת

 27  ןויד הפ שי 'א ,ןיבהל הסנמ ינא :ןגכ . א

 28 תורעהה תא ונל ןת ףוסבו ר"בת ר"בת עגר רובענ ואוב לבא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי



  04-8666313  מי,ת איגברח                                                              ( 10/20) 28 יןניהמ ןמעצה מוישיבת 

  06.08.2020 םוימ                                                                                                                                      

35 

 1  תוקד 10 ךל שי .תויללכה

 2 (רורב אל) לש לודיג לקש 300,000ו  550 הפ שי :ןגכ . א

 3 .זוחא 7 ,זוחא 6 יתכרעהל א. רפפורט:

 4 לקש 300,000 ל ונעגה (רורב אל) תוסנכהב ונלחתה 550 ,יללכה ךותמ אל :ןגכ .א

 5 ךותב םא ןיבהל הסנמ ינא . 37% לש לודיג הז 800 ךותמ 550ל סחיב 300

 6 ןדמואה םא .דבוע הז ךיא וא ,ליגר יתלב ביצקת שארמ שי ר"בתה

 7  ?דבוע הז ךיא ?ןוכנ אל ינושארה

 8 תא םיסינכמ ןדמואב ,ןונכתב .מ"צבה תא םיסינכמ דימת אל ר"בתב א. רפפורט:

 9 רוסחמ שי זא מ"צב ונסנכהו ןונכת ונמלשהשכ אצוי םימעפל .מ"צבה

 10 המיבה סה .הפ הביסה ,הרקמה אל הז .םיוסמ הרקמב רתב"חס ליב

 11בר דב ךרוצ שיש הנקסמל ונעגה עוציב ידכ ךות ,םייוניש תארוה ארקנש

 12 רפס תיבב הליעה תאז .ונסנכה ןכל ללוכה ןנוכתב ןבושחב חקשלא נל

 13  .תודש

 14 ?תודובע לש תפסות שי יכ הלדגהה זא :ןגכ. א

 15 .ןוכנ א. רפפורט:

 16 תפסות הייתה אל יכ הלדגה םישוע ונחנאש ךל הארנ המ ונ  יגור, ראש המועצה:-פריה. 

 17  .יתנבה אל ?תודובע

 18 ,הצעומה סדנהמ תא לאוש ינא א. כגן:

 19 התשענ אל יכ הלדגה םישקבמ ונחנאש חינמ התא לבא ,אל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20  ?הדובע

 21 .תולאש לאוש ינא ,םולכ חינמ אל ינא א. כגן:

 22 .תרתוימ הלאש תאז לבא  ה:יגור, ראש המועצ-ה. פרי

 23 .םירתוימ ךלש םירבדהמ יצחש בשוח ינא ,תרתוימ הלאש וז ךתטישל :ןגכ . א

 24  .לקש 300,000 לש תפסות שי הפ םג ,רמת 'חרב םידלי ינג יוניב 794 תב"ר ורט:רפפ א.

 25 ,םש םינג ינש הז ,רמתב םינגה דעב ינא .ילש תונרקהמ 100% ,100% הז :ןגכ .א

 26  .תמדוקה היצנדקב םג היהש ר"בת הז ?ןוכנ

 27 .שדח אל ר"בת הז ,ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 .תומדוקה תויצנדקב לחה ןונכתהש םיעדומ ויהי םישנאש .רדסב  ,אל :ןגכ .א
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 1 ,אוב ,אוב  ועצה:גור, ראש המי-ה. פרי

 2 .יאוב יאוב ,אוב אוב לכה :ןגכ .א

 3 אוהש בשח ילואו םלחו בצקתו םשש ימ שי ףוסב ,אוב ,אוב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 הפ שיש ימויה רוטישה תא םג .ופיטת לא .םישוע ונחנא ףוסב ,השעי

 5 ,תמאה תא עדוי באוי קר ,םינש הברה ינפל הז תא ולביקש בשוח והשימ

 6 .ופיטת לא זא .השוע תמאב ימו רביד תמאב ימ ?ןוכנ

 7 (ןופורקימל אל -דחיב םירבדמ)

 8 .רצחב םינקתמ רובע לקש 300,000 רמת 'חרב םידלי ינג יוניב  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9  .לקש 150,000 תפסות ,זוע ןג דגמ ע"בת 788 ר"בת

 10 .תובושת לבקל םי-ר"בתה לע רובעל םיכירצ ונחנא :ןגכ .כ

 11  .הבושת תלביק  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 ?םירבדמ המ לע .הבושת יתלביק אל ,אל :ןגכ .א

 13  .רצחב םינקתמ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 ?לקש 300,000-ב א. כגן:

 15 .תוללצה ללוכ .םינג השולש א. רפפורט:

 16  .הבר הדות  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 ונעדי אל ?שארמ הז תא ךירעהל היה רשפא יא ,הלאשה לע רזוח ינא :סטנד .ט

 18 .הטישה תא ןיבמ אל ינא ? לצ ינקתמ ךירצש

 19 ע"בת 788 .השקבב ךישמא ינא ,הירא .ךלשמ הנוש הטיש ,בוט  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 .הדידמ םש ןכדעל םיכירצ ונחנא .לקש 150,000 לש ןוכדע ,זוע ןג דגמ

 21 השגהל ןורחא יאנת הז םצעב ,הזש מקווה ינאו תכראתמ ע"בתה

 22 .יקוא .תיזוחמה לוועדה ?ןוכנ ,הדקפהל

 23 ?תודידמ לע קר הז 150,000 :ןגכ .א

 24 תוקתעה לש תואצוה ןהש הזועוד אי יפונ ץעוי חפסנ ,םיצעוי ךירצ א. רפפורט:

 25  150 ל עיגמ הז כ"הס תופסונ

 26 אל -רורב אל) תרמוא תאז 55 ראשנ 150,000 .ינויגה הארנ הז הזה הרקמ :ןגכ .א

 27 ב וא  100%ב הז תא לידגמ התא םשו .ינויגה הארנ ,מ"צב (ןופורקימל

 28 הז הפ זא .תיסחי תמדקתמ ע"בת םג הז הפ יכ .ינויגה הארנ אל הז 50%
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 1 .תושעל המ ,לכס השוע

 2 .םירדהה דע ןויצ יבש 'חרמ בחרמל ךרד תרדסה 622 ר"בת  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 .הירא

 4 המאתה תושעל ונשרדנ תודובע ידכ ךות ,דחא .םימעט ינשמ הפ הלדגהה א. רפפורט:

 5 רתוי ץחלו םימ תקפסא תוברל ,הזה םחתמב בויבהו םימה תוכרעמ לש

 6 ןוויכ ןובשחב חקלנ אלש ןוניג לש ביכרמ םג הפ שיו .ךשמהב הובג

 7 וישכע םיצור ונחנא .ללכ אל הרובחתה דרשמ לש ביצקתה רוקמבש

 8 .הצעומה ביצקתמ ןוניג םג סינכהל

 9 (דחיב םירבדמ) הרובחתה דרשמל תונפל לוכי אל התא :ןגכ .א

 10  ,תישילש םעפ רבכ אוהש ר"בת הז בגא , אל א. רפפורט:

 11 תאו בויבו םימ ,קזב תא ונמש הפ .רחא ףיעסב הז ןוניג ,הירא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 .לקש 700,000-ל הז תא ונצמצ ,לוורש סינכהל ונשקיבש תומלצמה

 13  .ךל הריכזמ

 14 תושרה תונרקמ :ןגכ .א

 15 (דחיב םירבדמ)

 16 לקש 500,000 דע יטפשמ םכסה םש היה ,2103 ר"בת 63 שיבכ  ור, ראש המועצה:יג-ה. פרי

 17 יפל 63 ומצע שיבכה תלילס לקש 400,000 דועו 650 צ"עמ שיבכל רוביח

 18 תיב תקיספ י"פע זא .בויבהו םימה לקש 60,000 דועו ל"כשמ לש ןדמואה

 19 .טפשמ

 20  (רורב אל) ןוילמו לקש 40,000 דוע :ןגכ .א

 21  .700,000  עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 22  960 הז 60 דועו 400 דועו 500 :ןגכ .א

 23 הז אתלדה ...אל הז ירחא לטש רתוי ונשקיב הפ רדסב ,הא עצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

700..  24 

 25 (דחיב םירבדמ)

 26 דוע ליחתה הז ,טפשמה  לע תחא הלימ דיגא ינא. הנונראהמ הסנכהה :ןארבו'ג ד"וע

 27 היה רתיהב וליפאו רתיה הלביק לונוס תרבח .תאזה היצנדקה ינפל

 28 תא םיאור ונחנאשכ וישכע... המש התיה בויבה תקלחמש בותכ
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 1 שיבכה התיה תירקיעה תולעה .רבדל ונמייס אל ונחנא , תויולעה

 2 איה תולעהש ימינפה 63ה תא שי , 63 הזש ימינפה שיבכה... םע רבחתמש

 3 אל . 'וכו לולסמ ךרוא צ"עמ םע היהת ההובגה תולעה , תיסחי הכומנ

 4 דע  .תילהנמ הריתע השגוה .ךלה אל ,ןתמו אשמ ונל היה ןממל ונמכסה

 5 תורישה שיבכב תולעה אולמב אשינ אל ונחנאש הרשפ איצוהל ונחלצהש

 6 הפ שי . םימ בויב תופסונה תויולעה םע דחי ₪ 500,000 הנממ יצח אלא

 7 ההובג אוה החבשה לטיה .הכומנ תולע הז לבא ונלביקש הלילס ילתיה

 8 . השעמל ונל הסכמש  .תיסחי

 9 (ןופורקימל אל -דחיב םירבדמ)

 10 905 ר"בת .בחרמל ךרדב הינחו העונת תרדסה 2104 ר"בת .בוטעצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 11 ךרוצל לקש 300,000 לש הלדגה ,הזוחא 'חרב תינופצ הכרדמ תלילס

 12 םרוג יונישו הלדגה 854ר "בת .בגויה םיהשופט .ןכ  .םימ וק תפלחה

 13 'חרב זוקינ תודובע 2101 ר"בת .תושרה תונרקל האוולהמ ןמממ

 14 םימ וק תפלחה 1017 ר"בת .לקש מיליוןי צח ,שדח ר"בת הז ,תשורחה

 15  ,ןומיר 'חרב

 16  .תעמוש אל ינא  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17  טבש הריב לעפמ , טבש לעפמ תא םש שי , תשורחה בוחרב זוקינ תודובע :ןגכ .א

 18  .זוקינ .הנש לכש תילולשה םש היהת אלש ,הז קוידב הז  מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 19 ?הרוק הז יתמ :ןגכ .א

 20  (ןפורקימל אל -רורב אל) םרוג לש רושיאל הכחמ , תרדוסמ תינכות שי :טרופפר .א

 21 (דחיב םירבדמ)

 22 םרוג יונישו הלדגה ,ןומיר 'חרב םימ וק תפלחה 1017 ר"בתעצה:יגור, ראש המו-ה. פרי

 23 תוסכל רומאש לקש יוןמיל 1,5 ןוניג 2102 ר"בתו .תונרקל האוולה ןמממ

 24  .ללכב ירוביצ ןוניגו ב, דרך למרחדעלגה 'חרב ןוניגה תודובע תא ונל

 25 ,'חרב הז המכ ,זאת אומרת המ . כגן:א

 26  ?דעב ימ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ?לקש מיליון 1,5 הז המ .ונמייס אל ,עגר ,עגר ,עגר א. כגן:

 28 .יתרמא  ש המועצה:יגור, רא-ה. פרי
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 1  .הנח סדרפב ןוניגה לכ :םיחכונהמ

 2 ?הזה ןוניגה ךותמ דעלגה 'חר לש זוחאה המ א. כגן:

 3  .700  :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 4 ?םעפ דוע א. כגן:

 5 .700  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 (דחיב םירבדמ)

 7 יבחרב תונוש ,ירוביצ ןוניג 500-ו ,בחרמל ךרדל 300 ,דעלגל 700  יגור, ראש המועצה:-יה. פר

 8  .בושיה

 9  ?השדחה הלילסל בחרמל ךרד :א. כגן

 10 .ןכ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 ?500 הז המו םעפ דוע כגן: א.

 12 .דחא הפ .דהותבעד?  ימ .תוניג לש תומקהל בושיב יללכ  המועצה: , ראשיגור-ה. פרי

 13 .הלוענ הבישיה

 14 

 15 הבישיה ףוס

 16 


