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 9  מן המניין מס' מישיבת מליאת מועצה  מלא  פרוטוקול 

 25.10.22ג  שהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה  -   גב' קרן גרין  :משתתפים

 סגן ר. המועצה וחבר מועצה  -  מר שלומי מוכתר  

 חבר מועצה   -    אביעד חסון מר  

 ה עצמו ר חב -  מר יצחק גולברי  

 חבר מועצה  -   מר אמיר זהבי  

 חבר מועצה  -   מר תומר יעקב  

 ה עצחבר מו  -  מר צפריר פדלון  

 סנכ נ  הצעו מ רבח -   ר צי פש ןנ ור רמ 

   הצעו מ תרבח -  ק רב -רו מ תניע  ר"ד 

 חברת מועצה  - סולין ת שלומציון אתפארגב'  :חסרים

 ה מועצחבר  -  מר אייל אלבלק    

 מועצה ר חב -   מר יוסי נגר       

 חברת מועצה  -  גב' איילת אדלר    

 "ל מנכ -  מר עמיקם לוי נגר      : לסג

 יועץ משפטי  -  עו"ד אהרון שפרבר     

 המועצה  זבריתג -   י וקנין יפ צ ב'ג    
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 תברים עדכון  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 

 ב"ר ת
 שם התב"ר 

תקציב  

 מקורי 

תוספת/   

 )הפחתה(

תקציב  

 מעודכן 

תקציב  

מעודכן  

 באלפי ₪ 

1065 

קרן  -הקמה, שדרוג ושיקום שצפ"ים ברחבי הישוב

  520             520,000       300,000  220,000       היטל שצ"פ רמת אמיר

קרן  -הישובצפ"ים ברחבי ש וםהקמה, שדרוג ושיק

  400             400,000       100,000  300,000       שצ"פ כללי 

  920             920,000        400,000      520,000       סה"כ  

      

מס' 

 תב"ר 
 שם התב"ר 

תקציב  

 י ורמק

תוספת/   

 )הפחתה(

תקציב  

 מעודכן 

תקציב  

מעודכן  

 לפי ₪ בא

  800             800,000       300,000  500,000       ות הרשותקרנ -וסדות ציבור במץ שיפו 1090

  800             800,000        300,000      500,000       סה"כ  
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 תיחת תבריםפ

' סמ

 תב"ר 
 מ.החקלאות  שם התב"ר 

קרנות  

 הרשות 

סה"כ 

 תקציב 

סה"כ 

קציב  ת

 "ח באלש

            

  230           230,000      115,000      115,000    גינה קהילתית 1106

            

  230           230,000      115,000      115,000    סה"כ  

      

מס' 

 תב"ר 
 שם התב"ר 

  קרן

 ישים בכ

קרנות  

 הרשות 

סה"כ 

 תקציב 

סה"כ 

תקציב  

 באלש"ח 

            

1107 

-2023ומדרכות ם שיקום ושדרוג כבישי

2022    400,000      100,000      500,000           500  

            

  500           500,000      100,000      400,000    סה"כ  

      

מס' 

 תב"ר 
   שם התב"ר 

קרנות  

 הרשות 

סה"כ 

 תקציב 

סה"כ 

תקציב  

 באלש"ח 

            

  600           600,000      600,000       ג היכל התרבות מתנ"סמיזו 1108

            

  600           600,000      600,000       סה"כ  

 

 

 

 ש אר  ינוכד ע  םירבד ה  חתפב  .9  רפ סמ  ןיינמה  ןמ  הצעומה  תאילמ  תא  חותפל  תדבכתמ  ינא :  גרין, ראש המועצה 'גב

  .הצעומה

 ה צע ומה שא ר  ינוכ דע .1

  יכה  םירבד ה  דחא  .דשה  ןטרסב  המחלמל  תועדומל  שדוחה  ת א  םינ ייצמ  ונחנא   ולא  םימיב : גרין, ראש המועצה 'גב

  תאילמ  ירחא   האצרה  םויה  שי  .ה צר  ינא  םג  ,הציר  ההיית  .קדב יהל  תכלל  הז  םי יתועמשמ

 ד ורווב  הצעומה  ןיינב  תא  ונראה  .רמורב  לכימ  ל ש  ,ם ינ מזומ  ,הצרת  ,הצריש  ימ  ,הצעומה
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  הז   ,קדביהל  ת כלל  ,תורבח  ,אמא  ,תב  ,גוז  ת ב  ול  שיש  ימ  לכו  ק דביהל   ךלתש  ןאכש  ימ  לכו

 ז א   ריכמש  ימ  ,ןורדה   בל  ךר דב  ם יצופיש ה  אישב  ונחנא   םתיאר  יאדוובש  ומכ  . םייח  ליצמ

  א ל   יכ  תוינדאב  ןוניג  תושעל  היה  רשפא  יאו  עוער  היה  ףוצירה  ,עוער  רב כ  היה  טלפסאה

  ה ל א  םימיבו  ר"בתה  ת א  ונרשיא  , היצנדקה  תליחתב  יתעדל  הז  ת א  ו ננכת  .היקשה  ההיית

 ת א  םש  ד ירוהל  ,יבצ  ןב  לש  ןוניגה   ןונכת  לש  תינכותה  ךרד ל  תאצוי  עגר   ד וע  .ךרד ל  אצי  הז

 ן וניגה  ץעוי  םע  הנורחאה  תרושיב  שממ  הז  .ךרדמ  ינבא  ,ןו ניג  םישל  ,יטטניסה  אשדה  לכ

 ם ירומא  ,תודובעב  ונלחתה  ,ןלוג ה  .םיבורקה  תועובשבש  החינמ  ינא  ,חקיי  .ךרדל  תאצלו

  ע י יסל  הרומאש  היצ קילפא  ,Mast  תכרעמ  .ןלוגה  בוחרב   רב מצד  עצמא  דע  הז  תא  םייסל

  ת ר ייס  תא  םיקהל  םימעפ  המכ  ו ניס ינ  .םירוה  תרייס  .ת וליעפל  הסנכנ  ,תילטיגיד  תוליעפל

  ם י רוי ס  םיי מעפ  ,םעפ  תרייסה  המקשכש  הריכזמ  ,הנורוק  התייהש  הריכזמ  .םירוה

  ת ר ייסה  תא  םימיקמ  ונחנא  םיבשות  לש  שדוחמו  שדח  ןוצר  רואל  .ץוחב  ויה  אל  םידליהו

 ם ירוהל  שגפמ  שי  א בה  עובש  .הז ת א  ליבות  יבושיה  ןסוחה תלהנמ  ןלוג  ינורהא   הגנ  .שדחמ

 ן כדענ  ,הנוכשה  ךשמהל  ןתמו  אש מב  םימדקתמ  ונחנא  .עיגהל  םג  םי נמזומ  ,םיבדנתמש

   .תואצות ויהישכ

 ?דחא טפ שמ הינש הלוכי ינא :יר בל וג קחצי

 .יאדווב ,ןכ :  ועצהגרין, ראש המ 'גב

  א ל  ו נחנאו . ןורשה בל ךרד תא לש מ ל ,ם ש  םי שוע  המלו הפ  םי שוע  המל םי לאושש  ע דוי ינא :יר בל וג קחצי

 . שיבכב שיש  םיצוציפה ללגב םי שו ע ונחנא ,טלפסא ללגב הז תא  םישוע

 . ןוכנ :  גרין, ראש המועצה 'בג

  ם י נוקיתה  תא  ונישע  ,יבצ   ןב  בוחר  תא  ונישע  ,המידקב  ונישע  ןושאר  בלש  ונחנא  לבא :יר בל וג קחצי

 , המידקב  תובוחר  ןומה  ו נישע  , סיסקובא  ברה  תא  וני שע  ,זמר  בוחר  תא  ונישע  ,לצרהב

  ו י שכע  ונחנאו  םי שוע  ונחנאש  תוי בלשה  וז  לבא  .תושעל  המ   הבר ה  דוע  שי  .ונדבירו  ונפצרק

 . הז תא ןייצנש בושח .תובוחרה ראשל סנכינ

  .הבר  הדות :  מועצהראש ה גרין, 'גב

   .התליאש .2

  סינכהל  םלוכמ  רושיא  שקבל  הכירצ  ינאש  הניבמ  ינא  ,םויה  רדסב  םושר  אל  הז  .התליאש :  אש המועצהר  ,ןגרי 'גב

  הז תינכט הביסמ .דחא הפ ?דעב  ם לוכ ,ןולדפ רירפצ ל ש התליא שה זא .םויה רדסל הז תא

 . סנכנ אל

   .םויה  רדסל התליאשה תסנכ המאשרים פה אחד את  החלטה: 

  ר יעא  ינא  התליאשה  תא  אירקי  אוהש  י רחא  .התוא  אירקי  רמות  זא  ,ם ייפקשמ  ילב  ינא :ןולדפ  רי רפצ

   .םינותנה תא יתלביק יכ ,הרעה הזיא

 ד ועו  תרושקת  תורבח  ל ש  תונטנ א   יתש  תובצינ   ןוי נקה  ןיינב  לע  ןשיה  המידק   זכרמב" :בק עי רמות

  הצעומה  ידרשמב  רוטינ  תדמע  הבצ וה  רבעב  .ןיינבל  ביבסמ  תוסורפש  תופסונ  תונטנא

 ת ואירב ב רבודמו רחאמ  .ן ותנ ןמז לכב הנירקה י נות נ תא  הנתנ רשא  איהו הרסוה ם ימילש

  ם י רקמ  יוביר  םנ שי ו  רחאמו  םיקח ורמ  תומוקמב  ו גצוי  ול א  תונטנא  יכ  היה  יוארו  רוביצה

 , תאזה  הב יבסב  הלחמהמ  ורטפנ   םה מ  טעמ  אל ו  ל"נה  םוקימה  תביבסב  ן טרס  ילוח  לש
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  , ן יינבב  תופסונה  ללוכ  ,תומייקה  תונטנאה  םאה"  .המצע  התליאשה  הז  ןאכ  "תעדל  חמשא

  ו נ ש י  ם אה  ?הז  םוקימב  הנירק  ל ש  רוט ינ  תעצבמ  הצעומה  םאהו  רתיהה  י פ  לע  תובצומ

 ן כו  ןוינקה  לש  ןיינבה  גג  לע  תוב צומה  תונטנאה  רפסממ  הגירח  ללוכ  ,אשונה  לע  בקעמ

 ."?סלכוא מה בושיה זכרממ הז עגפמ תרסהל תלעופ הצעומה םאה

 . יקוא :  מועצהגרין, ראש ה 'גב

  יתחלצהש  הממ  לבא  ,ם יפקשמ  יל  ןיא  יכ  ה ז  תא  אורקל  ץלאנ  רמותש  בוש  לצנתמ  ינא :ןולדפ  רי רפצ

  ז א   .תיתנש   תישענש  הקידבה  ,רוטינה  יבגל  ,ם קימעמ   יתלביקש  וי שכע  םינותנב  תוארל

  רפסמ  י בגל  לבא   .ךשמהב  הבושת  ןתא  ינא  ה נירקה  תומר  יבגל  ,םירבד  ינש  ,לכ  םדוק

 ל כבו  ,דחא  ןרותל  רוש יא  םש   שי ש  רמואש  המ  .תמייקה  הקידבל  ם אות  א ל  ,םש   תונטנאה

 ר ת יה  תלבקמ  ת ונטנא  לכ  ,רתיה  לבקמ  אוה  , ןרות  ש י  ירה  ,ה נטנא  ס פ  ויל ע  תבצומש  ןרות

 . דרפנב

  ,הארת ,רירפצ זא :  המועצה אשגרין, ר  'גב

 , ת ומייקה  תונטנאה  רפסממ  המו צע  הגירח  שי  ,יניבתש  ליבשב  קר  ,תמאב  .הגירח  ןאכ  שי :ןולדפ  רי רפצ

   .םירבדו ןיד שי  וילע  םגש ,םייקה  רתיהב תורתומה

  ד ו ע  ת ושעל  ךירצ  הז  ירחא  ם א  .הבושת   הנעי  םקי מע  .ונקדב  , התליאשה  ת א  תחלש  ,רירפצ   גרין, ראש המועצה: 'גב

  י ע וצקמה  םרוגה  ם ע  , םק ימע  םע   , יתיא  בשו י  התאש  עדוי  ה תא  ,החמשב  ,יעוצקמ  קודקד

  ד ו ע  ש י  ם א  ז א  . תוחפ  א ל  ונל  הבוש ח  םלוכ  ל ש  תואירבה  .קודקדה  ת א  השענ ו  םיאתמה

  ה ת ליא שה  לע  הנעת  קר  ,םקימע   .הז  תא  השענ  ,תושעל  ךירצש  יעוצקמ  קודקד  וא  קויד

 .תרד וסמ הרוצב

 ד רשמ ל  רשקתמ  הנש  לכש  ,ונלש  םידבועה  דחא  לש   יתנש   בקעמ  םישוע  ונחנא  לכה  ךס :רג נ יול םקימע

  ת א   םי שועש  הלא  םה  ,םתוירח אב  הז  יכ  ,תוחוד  לבקל  םהמ  שקבמו  הב יבסה  תנגה

  א ל   ,הנידמה  לש  ,הלשמ מה  לש  בגא  חוקיפה  . חוקיפהמ  חווידה  תא  םילבקמו  תורוקיבה

  ו נ ל  ושיגיש  הז  קודבל  םילוכי  ונחנאש  ידיחי ה  רבדה  .הזב  םינ יבמ  אל  ונחנא  ,ו נלש  חוקיפ

  ת ש ול ש  ,ת ונטנא  שו לש  שי  ,הפ  יתפריצש  המ  .הב יבסה  תוכיא  דרשמל  תורבועש  תוקידב

  ה ר בח ה  ת א  רכוז  אל  ינאו  ןופ אלפ  ,םוקלס  ,ןהילע  םיעדוי  ונחנאש  הלאה  תונטנאה

 . ת ישילשה

 .רנטרפ :יצחק גולברי

  תורבחה  ,םינפ  ל כ  לע  .ךל   דיגא  ינא  ,לכת סא  ינא  ףכ ית  .תרכומ  אלש  ה רב ח  .רנטרפ  אל  ,אל עמיקם לוי נגר:

  א ל  .י תנש הז ירחא םיבקוע ונחנא  .יתרמאש יפכ ,יתלשממה דרשמה ידי לע תוקדבנ הלאה

 ם א  הבושת  יל  ןתנ  אל  דחא  ףא  ,ועדיש  םירחא  םג  יתלאש  ,גגה  לע  לש  אשונה  תא  ריכמ

 . אל וא רוטינ תנחת ההיית

 ? רוטינ תנחת ההיית גגה לע :יצחק גולברי

 ? הדמעה תא רכוז התא ,קיציא ,הדמע ההיית ,הצעומה  ידרשמב ההיית רוטינה תדמע ן:ריר פדלופצ

 .רכוז אל ינא תמאה :יצחק גולברי

  ל ש   םידרשמב  ,הצעומה  ידרשמב  הבשי  א יה  .טעמ  אל  הב  י תלפיט  י נאש  רוטינ  תדמע :ר פדלוןרי צפ

  .לסרמ
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  ל ע   .הז  ת א  עמוש  ינאש  הנושאר  םע פ  ,דרשמה  ידי  לע  א ל  ,ונ שקבתנ  אל  , םעפ  היה  הז  ילוא :עמיקם לוי נגר

  ה ז   ,ןיינעב  רוטינ  תושעל  ונדיקפ ת  אל  .הנבמה  ךותב  םג  לבא  ,יתאצמ  אלש  חטב  גגה

  ם י חלוש  םה   ,םי שנ א  םי חלוש  ם ה   ,דרשמה  תא  ם ילי עפמ  ו נחנא  .דרשמה  ל ש  ודיקפת

  ו נ חנא  . רתיה  תויעב  ם הל  שי ש  יל  רמוא  התא  ו ישכע  ,רתיהה  א שונ  תא  עדוי  א ל  ינ א  .חוקיפ

 . םירתיה הזיא ונמ מ עמשנו ןזואל רחמ הנפנ

 . םהלש רתיהה תא ריכמ ינא יכ ,יאדוו טעמכ  רתיהב הריקח םכל  שי ,ת ושעל תרוקיב שי :צפריר פדלון

 .קודבי אוהש ידכב ותוא ל יעפא ינא  .יארחא ןזוא ,הז לע יארחא אל ינא :עמיקם לוי נגר

 א ו ה  .הז  תא  ןממי  הביבסה  תוכיאל  דרשמהש  שקבל  רשפא  ,הבושח  דאמ  רוטינה  תדמע :צפריר פדלון

 ל כ   . תועש   24  ךרואל  ם ינותנה  תא  ךל  גיצמש  בשחמ  לכה  ךסב  לש  הדמע   וז  , התוא  םיקמ

  . דרויו הלוע הזה  רדתה המכ םי מיוסמ םינמזב אוה ןויערה

 .רחמ הז תא קודבי םקימע ,הדות ,רירפצ :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ה מ ש בשוח י נאו . םהלש הפישחה  ן מז הז .הפ רקיעה אוה הנירקל חרזאה ל ש הפישחה ןמז צפריר פדלון:

 . םיל וח תורשע לש המיש ר יל שי ,ביבסמ  םויה םש הרוקש

  ם י מ רוג  םע  םיקדוב  ונחנא  ,הז   תא  םי שחנמ  א ל  ונחנא   .םי יעוצקמ  םימרוג  הז  לבא   עצה:ש המו גרין, רא 'גב

 . תרמא זא .ם ייעוצקמ

 .הי עב םוש  םש תויהל הכירצ אל ,י תנייעו הפ בותכש המ יפל :עמיקם לוי נגר

  .רירפצ הדות ,םקימע הדות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .יטירק שממ בצמה : תבשות

 , הדבועה לבא .הז לע ונרבידו  ונבשי םג ,הניבמ ינא :  עצהגרין, ראש המו  'גב

 .הזב ול פטי םלוכש בושחו : תבשות

  ת ש א  אל י נא , הנירקה לש הזה תא  ו נל ם ירמואו תוקידב ם ישו עש הדבועה לבא .ת עדוי ינא :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ונחנא  הז  ללגב   .הז   תא  דודמל  תעדוי  אל  ינא  ,שער הבר ה הפ  שי  יל  ידיגתש  ומכ  הז  .עוצקמ

 . הז תא תוש על יד כ םיע צמא םוש ב לחב נ  אלו עוצק מ ימרו גב םירז ענ

 , תוומו םייח ןיב הזו בושח הז : תבשות

 . תעדוי ינא :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .וישכע דע ררגנ הזש ומכ םינש הב רה  ךכ לכ אל היהי הזש : תבשות

 . רומג רדסב ,יקוא :  גרין, ראש המועצה 'גב

 , יתנייצ אלש תפסונה הרב חה ר:נג  לויעמיקם 

 .תחא הנוכשב תוחפשמ שממ הז יכ ,הפל ךרד ב ילש תורבחהו : תבשות

  , ה שע נו  םי שוע  ונחנא  תושעל  רשפ אש  המ  ,הפל  עיגהל  םתוא  םתחרטהש  לבח  ,תמאב  זא :  המועצהגרין, ראש  'גב

 . ראשיהל םינמזוממ רתוי םתא לבא .הפל עיגהל וחרטתש הכירצ אל ינא

  א והש  הזיאב  ,ךילה  אוהש  הזיא  עצבתה  ןכו  וישכע  דע  תובישי  ויה  ןכש  תעמוש  ינאש  ומכ : תבשות

 .דוביאל ךלה הז םוקמ

 ר י בענ  םג  ךירצ  םאו  הביבסה  תנגהל  רתאב  םג  תמסרופ מ  שי ש  הקידב  לכ  ,ףוקש  דאמ  הז   גרין, ראש המועצה: 'גב

   .םכילא

 ? רתיהה יבגל םירושיא לבקנ יתמ ,רתיהה יבגל :בק עי רמות
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   .ףקותב םירתיה םהל שי :נגר עמיקם לוי

 ת ו נטנא  המכ  תושרופמ  םהל  העבק  םינורש  רתיהב  .ם ינורש  לש  הינבה  רתיה  ,אל  ,אל :ןולדפ  רי רפצ

 . ןרות לכ לע םהל רתומ

  . ת ורבח  שולשל   םירתיה  השולש  יתלביק  ינא  .הבי בסה  תוכיאל  דרשממ  עגר כ  ריכמ  ינא :עמיקם לוי נגר

  לבא  .תאזכ  ה רב ח  ריכמ  אל  ,ותוא  םיריכמ  םתא  םא  עדוי  אל  ,PHI  הז  תישילשה  הרב חה

  .תקדבנ איה םגש ומצע דרשמהמ רתיה הל שי

  .הדות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ב ק עי רמות – םויה רדסל תפסות .3

 . בקעי רמות םויה רדסל תפסות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ב ושח  יכ  ,הטלחהה  תעצהל  עקרה  תא  תווהמש   תוירקיע  תודוק נ  שול ש  הז  ינפל  .הדות :בק עי רמות

 ר ו שק ש המ לכב ול ש לפשה יעגרמ דחאב אצמנ  םויה ו נלש  בושיהש  ןע וט ינ א .הז ת א ןיבנש

  י נ א  ,תוארל  םילוכי  ונחנא  .ירוב יצה  ב חרמהו  םיירו ביצה  םיחטשה  לש  החנזהו  תוארנל

  ת י ש וגו םזג ,ת לוספ לש תויעבב ,תוכרדמה לע תטלתשמש םיבלכ תאוצב תוחפל הזב לקתנ

  ר ו זחמ  תונ יפ  לע  םירבדמ  ונחנא  .קוחה  י פ  לע  ועבקנש  ם ינמזב  א לו  םו קמב  אל  ם ינפמש

  רפס  יתבו  תורכ יכל  ךומסב  תוא צמנש  תוינוכמ  לע  םירבדמ  ונחנא  ,סמאלס  םש   שיש

  , ם יבשותה  לש  איה  תוירחאה  ,ן אכ  רו רב  היהיש  והשמ  דיגהל  הצור  ינאו  .רקובה  תועשב

  ם י בשוי ש  הלאמ  דחא  ףא  ל ש  אל  , םי בשותה  לש   איה  תוירחאה  , ןמזה  לכ  הז  ת א  רמוא  ינא

 , רבכ  רשוא מש  רזע  קוח  ונל  שיש  עגר מ  לבא  .הזה  םלואבו  הזה  ןחלושה  ביבס  ןאכ

  א ל   ונחנא   םא  . ונלצא  הנוח  םג  הזו  ונלש  רבכ  איה  תוירחאה  ז א  ,ם ינש  שש  ,יתכרעהל

  ם י כפוה  ו נחנא  יתניחבמ  זא  ,הפי כא  םיעצבמ  א לו  רזעה  קוח  תא  ם ימש יימ  א לו  םיפכוא

  תדוקנ  .העתרה   ה יהת  אל  םג  זא  הפיכא  ןיא  םאו  .ונתוא  חלשש  ר וביצה  יפלכ  םיניירבעל

  י מ ו  חוקיפ  תקלחמ  ןאכ  ןיאש  רמ וא  ינא   .חוקיפ  תקלחמ  לש  אשונה  הז  תישילשה  סוחייה

  ך י א  וא  תיארנ  ךיא  עדוילא    אוה ש  וא  העטמ  אוהש  וא  חוקיפ  תקלחמ  הפ  ש יש  בשוחש

  ם י נשה  ל ש  הצעומה  ביצקתל  סנכיהל  ם כלוכל  עיצמ  י נא  .חוקיפ  תקלחמ  תואריהל  הכירצ

  ע ו ציבה  ינו תנ  ןיבש  םי מוצעה  םי רעפה  תא  ת וארל  ולכותו   תוס נק  ףיעס  תחת  ,תונורחאה

  רבדנ  ואוב  וישכע  .ביצקתה  ידעי ו   ביצקתה  ינותנ ל  סחיב  השיש  יפו  השימח  יפם  יכומנש

 י ת כרעמו  ינוציק  הסיפת  יוניש  הפ   עצב לך  ירצ ש  בשוח  ינא  .הטלחהה   תעצה  המ  תיטרקנוק

  א ל ה  ז  ,םתס  הז  תרחא  , םייתד וקנה  םיעצבמהו  םירטסלפה  לש   הטישה  תא  קיספהלו

 ה בוחהו  2023  ביצקת  ל ש  ם ינוידה  י נפל  תניוצ מ  ןמז  תדוקנב  ם ויהם  יאצמנ  ונחנא  .דובעי

  הצעומה  :תאזכ  איה  העצהה  זא   .יוטיב  ידיל  הז  תא  איבהל  הז  ונלש  תוירחאהו  ונלש

  ת ק לחמ  לש  המקה  .ת ויועמשמה   לש  תויאנובשחה  תונכהב  וישכע  רבכ  ליחתת  ,בצקתת

  א ל   .חוקיפה  םוחתבו  הפיכאה  ם וחתב  קרו  ךא  קס עתתש  תידוע ייו  ת יאמצע  חוקיפ

 ר זפתמ  הז  תרחא  ,םיכיי ש  אלש  תקולחמ  דועו  תומישמ  דועו  םיביכרמ  דוע  הילע  סימעהל

  י ו שיר  אל  .ידועי י  חוקיפ  תקלחמ   להנמ  ל ולכת  חוקיפה  תקלחמ  .יביטקפא   אל  םג  הזו

  לדוג  רדסב  בושייל  יוארכו  האיכ  .חפיקו  תקלחמ  קר  .הזו  ךוניחו  החוור  ,החוורו  םיקסע

 . תורזופמה  תוקלחמ ה  לכב  םיאצמנש  םיחקפה  לכת  א  קיסו נענחנא  תוקלחמ ה  ךו תב  .הזכ
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 ג ג  תרוק התוא תחת תויהל ךירצ לכה .םירבח דבוע א ל הז ,ןוחטיבב , עפ בש םיחקפ  םש  שי

  ך י רצ  םויה  ש יש   המ  .ת מייקה  םיחקפה  ת ומכ  לש  הלפכה  , בוצקתו  .ם יבאשמ  ם וגיא  .תחא

  הרשכההו  תומושרהו  םוסרפה  ל ש  ךילהתה  .ןמז  חקול  הז  יכ  ?המל  ,ליפכהל  ליחתהל

  ת א   עינהלל  יחתהל  ךירצ  לבא  .ם יעדוי  ם לוכ  ,םישנא  םויה  סייגל   השקו  ,הכמסההו

  , ה ז  את  רטלנו  הז  תא  דודמל  םג  רשפא  היהיש  ידכ  ,העצהה  ףוסב  ,ףוסבלו  .הזה  ךילהתה

 ם ייניב  רצות  לבקנ  ונחנא  ,ןבומכ רשואת  איהו  הדימב  הטלחה  תלבקמ  ,םויהמ  םוי  60  ךות

 , תוכמ סה  תניחבמ  ,תורשכה  תניחבמ  ,םסיויג  תניחבמ   הכ  דע  עצובש  המ  ,סוטטס  לש

מ   ןבומכו  .הטילק  תניבחמ  ה ס ירפ  לש  דחא  ףקש  הזיאב  הפ  גצותש  תרדוסתוכנית 

  ל ש  תודרגה  ללוכ  ,הלש   תופטושה  תומישמב  חוקיפה  תקלחמ  לכ  לש  תינתש  ,תיתכרעמ

אבל    אל  הזש  עדוי  ינא  ,ךורא  ךילהת  הזש  עדויי  נא  .םידעיו  תורטמ   ב ש וח  ינאפשוט, 

 .וישכעמ רבכ  הז תא ליחתהל ךירצש

  . א ל  וא  םויה  רדסל  ותוא  םילעמ  ונחנא  םא  ןודל   לכ  םדוק  ךירצ  םצעב  אשונה  .דהות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ל הנמ  ונל  שי  ,שדח  עפש  ף גא  להנ מ  םויה  ונל  שי  .םויה  רדסל  ותוא  הלעמ  אל  ינא  השעמל

  רבכ  ו נל  ם יעצומש  עגר כ  הלעפהה  ת ינכות  ,הלעפהה  תסיפ ת  .ם ישדח  חוקיפו   יושיר  תקלחמ

 ת לעפהב  ם ג  ,םיבכר  םהל  ףיסוהל   םיכלוה  ו נחנא  ם ג  ,ם יחקפה  לש  תוויצב  ם ג  ,התנתשה

  . י וניש ה  תא  וארי  םיבשותה  לכ  םישדוח  המכ  ךותבש  הווקמו  הנימ אמ  ינא  . תופסו נ  תועש

  . ת ו חוד  ולביק  ם הש  הז  ל ע  ם יננול תמו  םי בשות  ם יאבשכ  ,חוקיפה  דבוע שכ  האור  ינא  הפיא

  א ל   ו נחנא  , חוד  ינפל  הארתה  ו נתיש   החנמ  דימת  ינא  ,הלקמ  דאמ   השיגב  ונחנא  זא

 א וה  ירוביצה   בח רמ ה  תא  ד בכמ  אל  בשותשכש  המיכסמ  ינא  לבא  .םיבשותה  תא  יםשפחמ

  ן ה  ןוחטיבל  ורזע  ןהש  ומכ  .תומל צמב  שומיש  רתוי  ה יהיו  תומלצמ  רתוי  ונל  שי  .חוד  לבקי

 א ל  רבכ  ינא  ,רוטישה  תוכזב  הז  ,הריכזמ  ינ א  ,ןוחטיבב  ונל  שיש  םיחקפה  .ע פשל  םג  ורזעי

 ד ר שמה  לומ   םויה  ם יאצמנ  ונחנ א  .הנורוקב  ונלביק ש  יבושי ה  וא  ינוריעה  הז  םא  תרכוז

 י נוריע  רוטיש  הז  םא  תרכוז  אל  י נא   .ינוריע  רוטישל  היולתו  תדמוע  השקבב  םינפ  ןוחטיבל

   ,יבוש י רוטיש וא

 . ינוריע :בק עי רמות

  ש י   םו יהו  .הנידמה  רושיאל  הז   הניתממ  איהש  המש  תדמועו  היולתש  השקב  וז  לבא :  גרין, ראש המועצה 'גב

  םדוק  הז  תא  תתל  ההיית  הנורחאה  הלשממה  לש  ףודעיתהו  .הלשממ  ןיא  רחמו  הלשממ

 ה מכו  .םייברעה  םיבושיל  הז  תא  תתל  לכ  םדוק  ההיית  לבא   ,הז  תא  תרקבמ  אל  ינאו  ,לכ

  ובצקתיש  ,האבה  הלשממב  ילוא  ,יתועמשמ  דאמ  והשמ  הז  ,הזה  ןיינעב  םיצחול  ונחנאש

  ם ו יה  םי חקפה  .תיתועמשמ  דאמ  המרב  אוהש  ינוריעה  רוטישה  תא  ונל  שי   זאו  ותוא

  . ה לש  תוליעפב  הרטשמל  םירזוע  םג  םה  יכ  ןוחטיבה  תחת  םה  הנורוקה  תפוקתב  ונחקלש

 י דכ  ה ז  ,רוביצ  תודסומ  ל ש  ,םי רשאמ  ו נחנאש  ר"בתב  ךשמהב  וארתש  ם יפיעסה  תחא

  ך ר וצל  הז  תא  רישכהל  ,םיידרחה  םינגהש  הפי א  ,ק'צרוק  שונאי  לש  םחתמה  תא  רישכהל

  . ו לש  תויוכמסה  ת א  דחא  לכל  ש י  יכ  .המצוע  איהש  הזיא  היהתש  רמולכ  .ןוחטיבה   ףגא

  ם י שנאהש  תבשוח  ינא  ,הכומס  ינאו  םיבכרב  םג  , םיפי  םידמב  דייטצה  םג  חוקיפה  ףגא

 א ו הש  ,ותוא  תוארל  םיצור  ונלוכש   חוקיפב  הזה  יונישה  תא  ליבוהל  ולכוי  םויה  ונלצא  שיש
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  ה נ של   םי ננכתמ  ונ חנא  ,ע פשל  ם יעצמא  הנורחאה  הנשב  ונפסוה  הזל  רבעמ  .העתרה

 ו אל  ,ביצקתה  ינוידב   הזה  אשונב  ןודל  ךישמהל  לכונ  .עפשל  םיעצמא  ד וע  ףיסוהל  ה בורקה

  י נ פל  ,ו נתיא  תבשל  ביצקתה  תא  שיגנשכל  , ךתוא  הנימזמ  י נא  תרמוא  תאז  .הצעומב  אקווד

 . עוצקמה ימרוג ויהי  םג .עפשהו חוק יפה אשונב ןוידל ,ןאכל הלעי ביצקתהש

  ם י בשותה  הז  ןגלבה  ת א  השועש  ימש  קדוצ  התאש  בשו ח  ינא  ' א  .דחא  טפשמ   שקבמ  ינא :גולברייצחק 

 י ב גל  םצעב  הז  ךלש  העצהה  רקי ע  לבא  .הרקי  אל  הזש  ידכ  הז  תא  ל הנל  ו נלש  דיקפתהו

  א ו ב  לבא  .םינפה  דרשמ  רושיאב  ,ינוגרא  הנבמב  יולת  הז  םדא  חוכ  ת פסות  .2023  ביצקת

 .החמשב ,הזה ןיינעה לש הרבג הל 2023 ביצקת לע רבד נ דחיב

 .ביצקתה תובישי תארקל הזב ןודל לכונו םויה רדסמ אשונה תא הדירומ ינא זא :  צהועגרין, ראש המ 'גב

 ה ז   ם א  לבא  , ות וא  יתרמאש  ומכ  ויל ע  רוזחא  אל  י נא  , הז  ת א  יתרמאש  ומכ  ,דח א  רבד  קר :בק עי רמות

  ך ו תב  ,ינא  םגו  קיציא  םגו  תא  םג  ,ונרבידש   המ  לכ  תא  יוטיב  ידיל  איבהל  ליחתי  אל

  .הרקי אל הז ,ביצקת ה תטויטל תוכחל אל ,ו ישכע הז לע םיבשוי יכ ,ביצקתה

   ,וניסינ רבד לש ופוסב ,רמות :  עצההמו ראש גרין,  'גב

 ה ז  ילוא  יתרמא  ,תמאב  ,ינפל  הצ עומה  ר תאל  יתסנכנ  ,ןרק  תעדוי  תא  ,ינוגרא   הנבמ  יכ :בק עי רמות

 .הז תא תעדוי תא ,הצעומה רתאב ינוגרא הנבמ ןיא .עדוי  אל ינא  ,םייק

 ? ינוגרא ה הנבמה הפיא לבא :  אש המועצהר  ן,גרי 'גב

 . ם ייק אל :תומר יעקב

 . ךל רפסא ינא זא :  האש המועצגרין, ר  'גב

 .חוקיפה תקלחמב :בעק ר יתומ

 א וה  .הנורח אה  תרושיב  רבכ  ונחנא  ,הצעומה  תאילמב  הז  תא  יתפתיש  ,ינוגרא ה  הנבמה :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ת א  ונלביק  םינורחאה  םימיב  וישכע  ונחנא  .הנש  יצח  לש  לדוג  ר דס  םינפה  ד רשמב  בכעתה

  ם ג   ותוא  גיצנ  ונחנא  רשואי  ינוגר אה  הנבמהש  עגרב  .םינפה  דרשממ  תיפוסה  הטויטה

 .הצעומה תאילמב

  .הלש Firewall-ה ,הלש הנבמה תניחבמ ,ת יזיפ אל  ?םויה תבשוי חותיפ תקלחמ הפיא :תומר יעקב

 . עפשה תחת :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . יקוא תומר יעקב:

  , ן רק  ? םויה  רדסמ  אשו נה  תא  דירוהל  דעב  י מ  . םויה  רדסמ  א שונה  תא  הדירומ  י נא  זא :  ין, ראש המועצהגר  'גב

 . דעיבא ?ענמנ ימ .רמות ,רירפצ ?דגנ ימ .ירבלוגו  ןנור ,תלי יא ,ת ניע ,רימא , ימולש

  .םויה  רדסמ אש ונה תא  דיר והל תולוק בו רבמאשרים  החלטה: 

 .רנ גו תימע – תפס ונ תפוק תל ןורשה תונייעמ רוטקריד יונימ :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .ן ושאר םו יב יתשגהש התליאש דוע  יל שי ,ןרק :בק ער יתומ

 . יתלביק אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . םק ימע תא םגו ךתוא םגו ןורהא תא םג יתלביק :תומר יעקב

 . התליא ש יתלביק אל ינא :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . התוא םתלביק  םכתשולש :תומר יעקב
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  , בקעי  רמות  הצעומה  רבח  לש  הת ליאש  .םויה  רדסל  אשונה  ינפל  הז  תא  השוע  יתייה  זא :  גרין, ראש המועצה 'גב

  .האבה םעפב ךל הנענו התוא הלעת

  ם ג   הז  ,וי שכע  הילע  תונעל  הצור  תא  םא   אלא  .רדסל  סנכית   איה  ,התוא   הלעא  ינא   ,יקוא :תומר יעקב

 . רדסב

 . התוא הריכמ אל טושפ  ינא ,אל   :הגרין, ראש המועצ 'גב

  .הרצק איה תומר יעקב:

  .היינשה הבישיב וא הנושארה הבישיב וא התלי אש תולעהל רשפ א ןונקתה יפ לע : רבר פש  ד"וע

 ם יעובקה  םידעומבו  ןמזב  השגוה   איה  דוע  לכ  ,םויה  רדסל  התוא  סינכה ל  ךירצ  לבא  .ןוכנ :תומר יעקב

 .הא בה הבישיל התוא תוחדל תושרה שאר לש התוכז ,קוחב

  י ת מ  תעדוי  אל  ,םיליימ  תלקת  ונל  ההיית  .יתלביק  אל  טושפ  ,תוחדל   הנווכ  יל  ההיית  אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . ם יל יימ תלקת ל ש תועש 24 הזיא היה .הז תא תשגה

 . ילא רזח אל הזו יתשגה ןושאר םויב :תומר יעקב

  .השקבב :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ת ו רישי   םא  ןיבו  הצעומ  דבועל  ם א  ןיב  ,ךמעטמ  היחנה  הנת ינ  םאה  ,תאזכ  איה  הלאשה :תומר יעקב

 ם ינלבק  תקסעה  רושיאל  תאזו  ך רושיאב  ,ךתעידיב  הלועפ  התשענ  וא  ,הצעומה  לש  ןלבקל

  ן ו י קינ  ע וציב  תודובע  תבוטל  בושי ה  יבשות   לש  םי יטרפ  םי חטשו  תורצח  ךותב  הצעומה  לש

  ?תוניג

 ?המ :עמיקם לוי נגר

 ?הז לע רוזחל :בק עי רמות

 . םהדנ ינא ,אל :עמיקם לוי נגר

 .הלאשה תא יתנבה אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .ן יינעהמ םהדנ ינא וי נגר:עמיקם ל

  .הז תא  יתלביק ינא ,ם תלביק אל  םיליימ תלקת ללגב ילוא ,בגא : רבר פש  ד"וע

 ? הרק הזש םהדנ התא םאה וא תנבה אל יכ םהדנ התא :בק עי רמות

 .הרק הזש םהדנ ינא :עמיקם לוי נגר

   .הלאשה תא ל אוש ינא זא :בק עי רמות

 . הנעת לא   המועצה: ש, ראגרין 'גב

 ז א  ,םירב ד  ה ברה   רמוא  אוה  ,רמוא  אוה  זא  רמוא  אוהש  הז  ,הר ק  הזש  רמא  אל  ד חא  ףא :רב וד

 ?המ

 ו ה שימש הזכ רבד הרק םאה לאו ש י נא ,הרק הזש  יתרמא א ל ינא  ,הרק הזש רמוא א ל ינא תומר יעקב:

 , הצעומה לש ןגרוא ,הנשמ  אל וא םילהנמהמ

 ? התליאש וז :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .אל וא ןכ תויהל הכירצ הבוש תה .הלאש וז  ,התליאש וז :תומר יעקב

  .אל וא ןכ איה הבושתה : רבר פש  ד"וע

 ל כב   .ךכ  רחא  הז  תא  יל  ריבסת  ,ךתעד  ףוסל  יתדרי  אל  ,רדסב  .הז  ל ע  תונעל  תעדוי  אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . האבה םעפב הז לע הנענ הרקמ
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 ? האבה םעפל הז תא תוחדל הצור תא :תומר יעקב

 .ןכ :  מועצהגרין, ראש ה 'גב

   ? יפיצפס והשמ ךל שי :בריגול יצחק 

 , שדוח הל שי :תומר יעקב

 ? והשמ יפיצפס ךל  שי ,אל :גולברייצחק 

 . יללכ ןפ ואב לאוש ינא :תומר יעקב

   ,אל וא תבנג ת א םאה לואשל  ,עמש :גולברייצחק 

  ,הלאכ תול אש ית וא לואשל  לוכי אל התא ,קיציא :תומר יעקב

 , הלא ש ךתוא לאוש  ינא ,אל :גולברייצחק 

 ת וחד ל  הצ ור  איה  ?אל  וא  ןכ  וישכ ע   הבושתה  תא  ול  ןתית  א יה  הבושת  ה ל  ההיית  םא  ,עגר :ןולדפ  רי רפצ

 .הז תא

 . תעדוי  אל איה ,ןאל התוא ןווכת :גולברייצחק 

 . םי נוקרדו םיכובמ  וישכע הפ םי שוע אל :תומר יעקב

 . עדוי אל ינא םג :גולברייצחק 

 , םירושק ש םירבדל תסחייתמש התלי אש וז  ,הפ ונחנא .קחשמ אל הז זא :מר יעקבתו

 . תדקוממ תויהל תבייח התליאש לבא ,רמות : רבר פש  ד"וע

  ם ע   חונב  שיגרמ  ינא  ,חונ  דאמ  ה ז  יל  ,רחא  והשמ  הז  ךל  חונ  א ל  הז  םא  .תדקוממ  איה תומר יעקב:

   ,התליאשה

 .יל רורב אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .הלש ןכותה םע חונב שיגרמ תוחפ ינא :עקבי רתומ

 .טרפל הפיט לוכי התא  םא ו .התוא ןיבא ינאש ידכ  בתכב התליא של חמשא ינא :  ין, ראש המועצהגר  'גב

 . ןבומכ לוכי ינאש המכ דקמלו טרפל הסנא ינאו בת כב הז תא ריבעא ינא תומר יעקב:

 .הדות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ר יבעהש  י נולפ  ו א  םדא  ףושחלו  א ובל  הצור  אל  י נא  וא   ,םי יטרקנוק  םירבד  יל  ן יא  םא  לבא :תומר יעקב

 ? לבוקמ ?יקוא  .ןיטו לחל ימיטיגל ,עדימ יל

 . רבדמ התא המ לע עדוי אל :גולברייצחק 

 . לכה הז ,אל וא ןכ תונעלו הלאשל בישקהל ךירצ  קר התא ,תעדל ךירצ אל התא :תומר יעקב

 . םדקתנ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 וספת תקופה נוי דירקטור מעיינות השרון לינמ. 4

 ו נחנא  ,רוטקרידכ  ןהכמש  רנגו  ת ימע  . תפסונ   תפו קתל  ןורשה   תוניי עמ  רוטקריד  יונימ :  , ראש המועצהגרין 'גב

  ו נ חנא  ,י לוי  שדוח  תוביבסב  אוה  הנוהכה  ם ויס  םצעב  . תפסונ  הנוהכ  תכראה  םישקבמ

  ן ו מה  חקול  םירוטקריד  רושיא  לש  ךילהתה  ומצע  ןוירוטקרידב  .תוריחב  תארקל  היהנ

   .ןמז

 ?ר"וי ל תונמתהל דעוימ תימע :ר פדלוןצפרי 

   .ונלש הטלחה אל וז .הז תא טילחי ןוירוטקרידה :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ? ןייע מ ,ר"ויה ימ םויה :בק עי רמות
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 . ךלהתמש  יונימ  הז ו  המוקמב  ד וד  ןב  ידע  תא  ונרשיא  .רב מצדב  תשרופ  ןיי עמו  .ןייעמ :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ה ז   תא  םירשא מ  ונחנא  ןכלו  םישדוח  רפסמ  דועב  ולש  הנוהכה  תא  םיי סמ  תימע  וישכע

   .שארמ

 . ידע וא :בק עי רמות

 .דח א הפ ?דעב ימ .םירוטקרידה  אלא תוינמה ילעב אל  ,םירחוב ונחנא אל לבא ,ןכ ,ידע וא :  גרין, ראש המועצה 'גב

את    החלטה:  אחד  פה    הפוקתל  ןורש ה  תוניי עמב  רוטקר ידל   רנגו  תימ ע  יונ יממאשרים 

  .תפסונ

   .22.21.6 ךיר אתל 22.21.31 ךירא תמ רבמ צד  שדוח ב ןי ינמ ה ןמ האילמ תבי שי תמדקה .5

 . דחא הפ ?דעב ימ .6/12-ל 13/12-מ רבמצד שדוחמ ןיינמה ןמ האילמה תבישי תמדקה :  גרין, ראש המועצה 'גב

-ל  רבמ צד  שד וחב  ןיינמה  ןמ  הא ילמה  תבישי  תמדקהמאשרים פה אחד את    החלטה: 

6/12/22.   

 22.21.31 ךיר אתב  םייקתת בי צקת אש ונב  ןיי נמה ןמ אל ש האילמ תבי שי .6

 ? דעב ימ .13/12/22 ךיראתב ם ייקתת ביצקת אשו נב ןיינמה ןמ  אלש האילמ תבישי   גרין, ראש המועצה: 'גב

 . ףסונ עובש דועל תיחדנ ההיית איה םא חמש יתייה :ןולדפ  רי רפצ

 .השק היהי הז זאו .הכו נח הז ובש דעומל ונתוא איבמ ףסונ  עובש לבא ,תעדוי ינא :  המועצה שאר גרין,  'גב

 .היעב יל היהת אל יתניחבמ  ,י נפל םו י 15  ,םימ י 10 אל ביצקתה תא יל וריבעי םא זא :ןולדפ  רי רפצ

 י כ  ינפל  םימי  10-מ  רתוי  יפוס  בי צקת  ריבענש  ןימאהל  יל  השק  ,ךל   רמוא  ינא  ,רירפצ  זא :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ן ודל  ראשינ  ונחנא  האילמה  ירח א  ,האילמב  ,6/12-ב  .הנורח אה  ה קדה  דע  וילע  םידבוע

 ,םימי המכ  ךדיב  היהי  רבכ  ביצקתה ,האילמ היהת 6/12-ב  רמולכ .ביצקתב

 . ילמרופ אל ןויד הז : רבר פש  ד"וע

  ו צ רתש םיטרפה לכ ,עדימה לכ .ןויד היהי 13-ב זאו ?רדסב ,ם יימעפ  םכתא איבנ אל ונחנא :  אש המועצהר  גרין, 'גב

  .13/12-ב הבישיל וננוכתת 6/12-ב לבא . םוי ירחא םו י הז םא םג ,ולבקת

  ךירא תב בי צקת אש ונב  ןיינמה ןמ  לאלש האילמ תבי שי םויקמאשרים פה אחד  החלטה: 

13/12/22.    

 . יב הז רי מא  הצעומה רב ח םוקמב קרב  רו מ תניע  ר"ד  יונ ימ – רע ונ  תדעו ו ר"וי .7

 ק יזחהש  ימ    .יבהז  רימא  הצעומה  רבח  ם וקמב  קרב  רומ  תני ע  ר"ד  יוני מ  ,רעונ   תדעוו  ר"וי :  גרין, ראש המועצה 'בג

  י נ ויגה  רתויש  םי אור  ונחנא  .רי מא   תא  ו נינימ   זאו  ירידא  י סוי  היה  רוקמב  הז  תא

 .דחא הפ ?דעב ימ  .יטנרהניא ר תוי הז ,רעונה קית תא קיזחת םג ךוניחה קית תקיזחמש

אח   :טהלהח  פה    תדעו ו  ר" ויכ   קרב   ר ומ  ת ניע   ר"ד   ה צעו מה  תרב ח  י וני מד את  מאשרים 

    .יבה ז רי מא הצע ומה רב ח םוקמב רע ונ

 . םיר"בת .8

  ת מ ר  פ"צש  לטיה  ןרק  -  בושיה  יבחרב  םיפ "צש  םו קישו  גורדש  ,המקה  –  1065  ר"בת :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ם ש  שי  לכה   ךס  .יללכ  פ"צש  ןרק   –  בושיה  י בחרב  םי פ"צש  םוקישו  ג ורדש  ,המקה  .רימא

  תודובעה  תא  םייסל  ה ז  הרטמה  .ל קש  400,000  ףיסוהל  םי עיצמ  ונחנא  ,לק ש  520,000

  ירוחאמ  המקשה  בוחרב  ,קינזר  תניגב  תודובע  תו שעלו  ךישמהל  ,לגרודכהש  הפיא  ,יזבשב

 . המקשה ץע ש הפיא ,םילבוי רפס תיב
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 ?הנותחת ה סלפמב ,הדוהי רבב הטמל תנווכתה ,יזבש אל :תומר יעקב

  .ןכ ,ןכ :עמיקם לוי נגר

   .הדו הי רב רשפאו יזבש הזל אורקל רשפא ,הדוהי רבל יזבש ןיב הז ,ןכ :  עצהגרין, ראש המו  'גב

 . ןותחתה ימינפה :בק עי רמות

 .ןכ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .המידקב קר ולפיט .ןכ :עמיקם לוי נגר

   ?ומצע יזבש םע המו :בק עי רמות

 . 2023 לש הדובעה תינכותל סנכיי הז לבא ,סנכית םג יזבש תניג   :הצגרין, ראש המוע 'גב

 ?יזבש ,הזה  ביצקתה ךותב הפ אל איה :בק עי רמות

 , התוא וארת םתא  ,ןהכ ילא יזבש תניג לבא .ראשיי המכ י ולת ,תויהל לוכי :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ? לגרו דכ שרגמה לע וא הניגה  לע תרבדמ תא :ןולדפ  רי רפצ

 ? ןוכנ ,יזבש  ןהכ ילא יבגל לאש רמות .לגרודכ ה שרגמ לע יתרביד ינא :  המועצה אשר גרין,  'גב

 . ןוכנ :בק עי רמות

 . ונ ישע ש והשמ דוע םי מילשמ  ונחנא הז .2023 תנשל הדו בעה תינכותב הז תא וארת הזו :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ה ינבו  ןונכת  לש  ןקתב  דמוע  אל  ןהכ  ילאל  יזבשמ  השיגה  ליבש  לכ  ,והשמ  דיגא  קר  ינא ן:לוצפריר פד

 .תאזה  הקידבה  תא ושעת .הזב אלו םיהב גב אל .תוגרדמ םרגה לש אשונב

 . ה נש 50  ,הנש 40 ,הנש  30 ,הנש 20 :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . הז תא יתרעה ינא ,ןקתב דמוע אל הז :צפריר פדלון

 ?יזבש הפיא :גולברייצחק 

  .ןקתב תודמוע אל תוגרד מה ,תוגרד מב ןהכ ילאל יזבשמ דרוי התאשכ :צפריר פדלון

  .הז תא קודבנ :  ראש המועצה גרין, 'גב

 .הז תא קודב ל ךירצ : רבר פש  ד"וע

 .קודבנ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .תוגרדמ אלא תוקעמ אל הז :עמיקם לוי נגר

  .תוגר דמה :צפריר פדלון

 . םירבח ,הכישממ ינא   המועצה:ש גרין, רא 'גב

 .בייח .עצמא בקעמ תויהל  ךירצ תוגר דמ לש הזכ  בחורבו :צפריר פדלון

 ?ןהכ ילאל יזבשמ הדירי שי הפיא :גולבריחק יצ

 ,ךל שי תסנכה  תיבמ דרוי התאשכ :צפריר פדלון

 . הדוהי רבל ?ןהכ ילא הזיא ,ןהכ ילאל אל :גולברייצחק 

   .י לש תועט .החילס ,הד והי רבל :צפריר פדלון

  .ןווכתמ התא המל הניבה איה : רבר פש  ד"וע

  ו נ חנאש  תופטוש  ת ודובע  ןמזה  לכ  ונל  שי  .ןומימ  לש  הניגהו  ך תיב  ינב  קרפ ב  םיבלכ  תניג :  , ראש המועצהיןר ג 'גב

 . הדובע ה תינכותל םי סינכמ ונחנא ,רתוי  תולודג תוינכות ,ם ישוע
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 ר מוא   הז  .םי מייק   םינג  ץ ופישל  פ "צש  ילטיהב  ש מתשהל  רוסאש  ךל  דיגהל  הצור  ינא  קר :צפריר פדלון

  י ל טיהמ  א ל  ,שמתשהל  ליגרה  בי צקתהמ  הכירצ  תא  , הזל  אלו   ןומימל  אל  הזה  ףסכבש

 . ם יפ"צש

 . רומג  רדסב :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ו רכזת  , הזל  ו נשמתש הש  םימדוקה  םיר"בתה  לכב  תמדוקה  םעפב  רבכ  הז  ת א  יתרעה  ינאו :צפריר פדלון

  .הז תא

 ?דעב ימ .יקוא   ראש המועצה: ן,גרי 'גב

  המ  יכה ו  חנזומ  יכה  תמאב  אוהש   ללגב  ,יזבש  תא  סינכהל  ול קשתש  שקבמ  ינא  ,ןרק  ,עגר :בק עי רמות

  ל ש   ליהמתב  לבא  ןומימה  תורוקמ ב  אל  ,יו ניש  הזיא  הפ  תושעלו  ,הירוטסיה  הרפ  ארקנש

 . סנכיי ןכ יזבשש ידכ  .בכר הה

 . רחא ביצקתב וא הזה ביצקתב וא ,וישכע וא סנכיי ןהכ ילא יזבש .רומג  רדסב :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .אבה  ביצקתב :בריול גיצחק 

 .הנש יצח דוע תוחפל הז אבה  ביצקתב :בק עי רמות

   .ןוכנ אל   גרין, ראש המועצה: 'גב

 . א ל שממ ,אל גולברי:יצחק 

   .רבמ צדב רשואי ביצקתה :  גרין, ראש המועצה 'גב

  . יט נוולר אל חותיפ ביצקת ,ףטוש ביצקת לע םירב דמ לבא :בק עי רמות

  .הדו ת ,רמות ,ונלש הדובעה תינכותב ןהכ ילא ,יזבש ,רוציקב :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ת מרו  יללכ  פ"צשה  לש  תונרקה  יתשב  לכה   ךסה  ,הבושתב  יל  םתחלשש  וישכע  תורתיב :בק עי רמות

 ?יפיצ ,רבכ ונערגש ירחא הז ,לק ש 800,000 הז םהלש תויפרצמה ,רימא

 . ורבעויש םיר"בת ללוכ ,ךל בותכ ,תינכד עה הרתיה וז ,ןכ : ןינק ו יפיצ

 . דחא הפ ?דעב ימ .הלא תוחפ :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .5601 ר"בת ןו כדע מאשרים פה אחד את  החלטה: 

  ת א   םילשהל  איה  ןאכ  הנווכה  . תושרה  תונרק  -  רוביצ  תודסומב  ץופיש  -  1090  ר"בת :  צהגרין, ראש המוע 'גב

  ן ו מימה  ת א  ו נל  היהיש  לבא  ונל חתה  אל  דוע  .ן יקנחב  היהיש  ךרה  ליגל  זכרמל  ןומימה

 ה ס ינכהו  ם יתורישה  לש  השגנהו   ק'צרוק  שונאיב  ןוחטיבה  ףגא  לש  הנבמה  . םילשמה

  800,000 לכה ךס , לקש  300,000  לש  תפסות ,ל קש 500,000 אוה ירוקמה ביצקתה .הצעומב

   ?דעב ימ .לקש

  ת י ש ממ  תינכות  םע  רדוסמ  דובעל  בושח  המכ  וארת  ,תמאב  ,הרעה  ריעהל  הצור  קר  ינא :בק עי רמות

  ת א   ית לאש  יכ  ,הנש  יצח  ינפל  הפ   ונבשי  ונחנא  .ףר ג  הזיאב  הנשה  ךרואל  התוא  םיאורש

  ת ו שעל הצור התא המ ,םקימע ךת וא בשוח ינא  יתלאשו  .ירט הז ,רכוז ינאו תאזה הלאשה

  , ק 'צרוק   שונ אי  ,יל  תרמאו  תאב  זאו  ?לירפאב  זא  ונרשי אש  הלאה  ל קש  ןו ילימ  יצחה  םע

  ש י ש ףסכ טעמב עיקשהל ןוכנ אל  הזש בשו ח ינא ,יתדגנתהש רכוז ינא .וזה רוטישה תדוקנ

 ו נישע  אלש  המו  הז ה  ר "בתה  תא  םילידג מ  ונחנא  וישכע  ה נהו  .הזה  ך להמה  תא  תוש על  ,ונל

 ,Shifting ם ישו ע וישכע ונחנא זא

 . רמות ,ףודעית ונל היהו  םימ"תלב שי ,ףודעית ונל היה יכ :  גרין, ראש המועצה 'גב
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 ?ןרק ,םימ"תלב המכ :בק עי רמות

   .שי  םימ"תלב הזיא ןיבת ,אבה  ר" בתה תא הארת  ףכית ,הארת אוב :  גרין, ראש המועצה 'בג

  י פ וליח  הז  ,הצעומה  הנבמ  לש  השגנהה  לע  ובו ר  הזה  ףסכהש  ןיבמ  ינא  ,תעדוי  תא :בק עי רמות

 , הז תא וני שע אל ,ק'צרוק  שונא י לע םישל םיכירצ ונייה 500-ה לכ תא יכ .תודובעה

   .ל קש 500,000 אל הז ק'צרוק  שונאי ,500-ה לכ תא אל   :גרין, ראש המועצה 'גב

 . יל רמאנש המ הז :בק עי רמות

   .אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . ם יסנכנ  ונחנא ךיא םיעדוי ונחנא ,ןדמואה הז ,300-350 ,הנבמה לע היה דימ ת 300,000 עמיקם לוי נגר:

 ?הפ הרקש ה מ הז ,הצעומה הנבמ תשגנה יבגל הלקתה ונלביק וישכעו :תומר יעקב

 .הז תא  ונבכיעו הנשי הצעומה הנבמ תשגנהל תינכות ההיית .אל :  מועצהגרין, ראש ה 'גב

  ו נ ל   שי   ונחנא  ,א שונה  תא  ונב כיע  ונחנא  ,ןמזמ  רבכ   ההיית  הצעומה  לש  השגנהה :עמיקם לוי נגר

  ךרה   ליגל  זכר מה  יכ  םירחא  םירב דב  עיקשנ  ואוב  עגרכ  ונרמאו  הז  תא  ונרצע  .תויוטבלתה

 . ו תוא םדקל וניצרו הפונת וישכע לבקמ היה

   .זא היה ,רכוז ינא , לקש 120,000 היה הז םג ,בגא :בק עי רמות

 . קיפסמ אל הזו ןוכנ :  גרין, ראש המועצה 'גב

  .לירפאב  זא רבכ :בק עי רמות

 . ןוכנ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 , לבא .ןוכנ :וי נגרל עמיקם

 , םעפ דוע  ותוא םי סינכמ ונחנא םויה :בק עי רמות

   .ם ויה שי  ,ז א ויהש 500,000  םתוא ,אל :עמיקם לוי נגר

  .רמות ,הרתי שי 1090 ר"בתב :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . ונעציב אל יכ :בק עי רמות

  א ל   , ילוהינה  תופידעה  רדס  ,הזל   סנכינ  אל  אוב  ל בא  .רחא  תופידע  רדס  ונ ל  היה  יכ  .ןוכנ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . םירב דה ראש  ךכ רחאו  ךוניחה  תודסומ  םדוק  ,הז  תא  תרמוא  ינא  דימת  ,עגרכ  הזל  סנכינ

 . דחא הפ ?דעב ימ

 .  0910תב"ר  ןו כדע מאשרים פה אחד את  החלטה: 

  .תועטב הפל סנכנ הז .הז תא קוחמל ךירצ ,רפוס תועט הז 842 ,אבה  ר"בתה :  גרין, ראש המועצה 'גב

  .ןשי ר"בת הז : רבר פש  ד"וע

  ה ז   לע  דיגי  ימ ולש  .תויתליהק  תו ניג  1106  ר"בת    .יטנוולר  אל  תאזה  הרושב  בותכש  המ  לכ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . תואל קחה דרשמ לש ארוק לוקב רבודמ ,ם ילי מ שול ש ,ם ייתש

  ,המקה  דדועל  םיאב  םה  .רפכה  חותיפ  ארקנש  המ  ,תואלקחה  דרשמ  לש  הלבוה  םצעב  וז :רת כומ ימולש

  י נ אש  תויתליהק  הלאכ  תוניג  ןיא ש  הפיאו  שי ש  הפיא  ,הזל  וארקת  ךיא  עדוי  אל  ,הבח רה

 ם י כרעה  לכל  ה פ  תינוריעה  הייסולכואה  ת א  םו תרל  םצעב  הז  תירקיעה  הרטמהש  בשוח

 ר בדמ  וב  ונ יכזש  הזה  ארוק  לוקה   .ם יבשותל  שגפמ  ם וקמ  ה זיא  הווהי  ם ג  הז  .ת ואלקח  לש

  ו נ חנא  יכ  ו ישכע  ותוא  רשאל  דאמ   בושחו  80  הז  הנו שאר  הנש  , םינ ש  עברא  ,115  ,115  ,230

 ל ש  רוזאב  הז  תא  תושעל  ונטלחה  .הנושארה  הנשה  תא  ספספנ  אלש  ,ףוסה  תארקל
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  רקיעב  ,תוהובג  תוינדא  םע  ,תאזכ  ההו בג  ה יהתש  תשגנומ  הניג  ה יהת  איה  םעפהו  ס"נתמה

   .בוש יב הפ םיאלמגה תצובקל םג עייסתש

  .הדות   ה:עצראש המו גרין,  'גב

 ? םי מוקימ ךל שי :בק עי רמות

 .תספרמהש הפיא ,ס"נתמה לש הבחרה לש  םוקימה הז ןושארה םוקימה :  הגרין, ראש המועצ 'גב

 ? הרוחאמ :ןולדפ  רי רפצ

  ל בא  .ךשמהב  ןהב  טילחנ  ונחנא  ,תויצפוא  המכ  ונל  שי  ישי לשהו  ינשה  םוקימה  תא  .ןכ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ל ה נל  םג הז ,ה ז תא םיקהל קר א ל הז .ל עופ הז ךיא ם יאור .תחא  םימי קמ לכ םדוק ונחנא

 .דחא  הפ ?דעב ימ .הז לש ןוגראה ,םיבשותה תוברועמ .הז תא

 . 6011מאשרים פה אחד את תב"ר  החלטה: 

  ו נ ח נא  ,לקש  400,000  שי  .2022-2023  תוכרדמו  םישיבכ   גורדשו  םוקיש  –  1107  ר"בת :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . דחא הפ ?דעב י מ .לקש  500,000 לכה ךס ,ל קש 100,000 דוע  םיפיסומ

  .7011אשרים פה אחד את תב"ר מ :החלטה 

 . לקש  500,000 לש תפס ות לכה ךס .ס"נתמב תובר תה לכיה גוזימ – 1108 ר"בת :  צהרין, ראש המועג 'גב

 .מ"תלב גולברי:יצחק 

 ח ילצנש  לבא  ,םוחתב  עוצקמ  תש א  אל  ינא  ,הז  תא  ר דסל  חילצנש  ונבשח  י כ  .לודג  מ"תלב :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ם י צופיש   תינכותל  סנכיהל  2023  תנשב  שק יב  ס"נתמה  ,ןמז  דוע  ךושמלו  הז  תא  רדסל

 ן ג זמה  ת אז  םעו   .תיתנש  בר  התו א  השענו   תללוכ  ת ינכות  ואיביש  ונרמא  ,תוברתה  לכיהל

  הפלחה הש  איה  הרט מה  ,הזה  ךל המה  תא  ליבויש  גוזימ   ץעוי  ונחקל  .ת ילאטוט  םייח  קבש

  תחא  הרח בנ  ,המכ  תרכוז  אל  רבכ  ינא  ,תועצה  המכ  ויה  .תוחפל  רושעל  היהת  תאזה

 ת וירחא  םי יתנש  דוע  ונחקלו  .םי נ ש  שולשל  תורישו  תוירח א  תללוכ  םצעבשכ  .תועצהה

  י ת ש  ויהיש   אוה  ןיינעמה  רבדה ו  .ם יסוכמ  ונחנא   םינ ש  שמח  ךלהמב  רמולכ  .תורישו

 ו נחנא  .התוא  הבגמש  הינש  הדי חי  היהת  ,דובעת  אל  תחא  הדיחי  םא  רמולכ  .תודיחי

  600,000  טעמכב  םכתסי  הז  ,לקש   500,000-ב  םכתסי  אל  הז  ,ר"בתה  תא  לידגהל  םיכירצ

  600,000  טעמכ  הלוע  הז  ,תפסות  ללוכו  חוקיפ ו  יוויל  ללוכ  ,ו נחקלש  ץעויה  ללוכ  ,לקש

 ת א  השע נ  לקש  600,000-ל  וישכע   ר" בתה  ת א  לידגה ל  רשפא  ה יה  י  ד חא  הפ  םא  ןכל  .לקש

 . ם יפס ונה 100,000-ה תא רשאנ האבה הבישיבו 500 םויה רשאנ  ,אל םא ,הז

 ?ןקתל וא ףילחהל  הז ףילחהל  םיצור םתאש  םירלי'צ ינש ,רלי'צב םש רבודמ :ןולדפ  רי רפצ

 . ירמגל השדח  הדיחי וז .שדח הז ,ףילחהל :  גרין, ראש המועצה 'גב

  י פ לא  תואמ  םש   ועיקשה  םיימע פ  אלו  םעפ  אל  ינא  .םינשי  הלאה  םירלי'צה  ,עדוי  ינא צפריר פדלון:

 . ם ילקש

   .ם ינוק ית לע םלשל ףס כה לע לבח :עמיקם לוי נגר

 . ועקשוה ,קדוצ התא ולברי:גיצחק 

 . םי לקש יפ לא תואמ ךלש הפוקתב ועקשוה :ןולדפ  רי רפצ

   .קרפתמו סרוקו ןשי ןגזמה לבא גולברי:יצחק 
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  המו  ולבקתהש  תועצהה  לכ  לע  ץ עויה  לש  תיתאוושה  הלבט  הפ  יל  שי  הצרת  םא  ,רירפצ :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ,שדח שממ הז ו ליאכ .שדח שמ מ ,שממ הז לבא .ןהמ תחא לכ לש ןורתיה

 . ו נתוא ןי ינעמ אל הז ,ם ייעוצקמ םירב ד הז :בק עי רמות

   .ןוכנ :  גרין, ראש המועצה 'גב

  ם י נש   עבש  וא   שש  בשו ח  ינא  ינפל   ונחנא  .ם ירפסמהמ  ,הלעמל  הז  לע  לכתסהל  הסנמ  ינא תומר יעקב:

 . לקש  400-500,000 ,המכ עדוי אל ינא  ,הזיא לש ר"בתב םירלי'צ ינש ונפלחה

 .הזכ והשמ :ןולדפ  רי רפצ

  ר ב ד  .דחא  ר בד  הז  .םי נש  שש   ,שמ חל  אל  םג  לבא  םייחה  לכל  אל  הז  רלי'צ  .לקש   500,000 :תומר יעקב

  ה יה  הפ  ךילהתה  ,תרדוסמ  הרוצב  יתלביק  ם גו  י תשקיבש  ם ינותנהו  תוסטרכה  י פל  , ינש

  ל ק ש  80-90,000-ב  ןקתלו  תכלל  . תאזה  תועטה  לע  רוזחל  אלו  הזמ  דומלל  ךירצ  .ךופה

  ן י א  , הז  תא  ת ישע  המ  קוידב  עדו י  אל  י נא  , שכר  תודעוו  תרגסמבו  םי נוקית   דועו  ם ינוקית

 . זרכמל תאצי וישכע קר ,ןיידע ריווא גוזימ ןלבק ךל ןיא ,בגא  ךרד  הכוז ןלבק ךל

 . ס"נתמל ףסכ םיריבעמ  ונחנא .ס "נתמ הז ,ונלש זרכמ אל הז ,אל :  העצגרין, ראש המו  'גב

 . הז תא השוע ס"נתמה הז : רבר פש  ד"וע

 . ונ ובשח לע אל הז ,ס"נתמל ףסכה תא םיריבעמ ונחנא  ןיידע לבא .ס"נתמה הז ,יקוא :ר יעקבתומ

 . ןוכנ : רבר פש  ד"וע

 ?היה הז ילוי שדוחבש קר הלאה םינוקיתה לכ תאו תוקזחאה לכ תא  ונישעו :תומר יעקב

  ל ש   הסירק  שיו  דבועש  ס"נתמ  שי   .ךתיא  המיכסמ  אל  ינא  ,והשמ  ךל  דיגא  ינא  ,רמות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ח ט ב  ,ס "נתמה  תא  ליעפהל  ךיש מהל  לכותש  ידכ  לכה  תא  השעת   התא  וישכע  .גוזימה

 . לכה השעת ,ץיקב

 ?יטנוולר הז המ :תומר יעקב

 , םיל קש יפ לא תורשע עיקשת התא הז ליבשבו ,ךל ריבסא ינא :  גרין, ראש המועצה 'גב

 , להונמ ,רק ובמ ,רודס ךילהת הז :תומר יעקב

 , הז ליבשב התא ,דובכה לכ םע ,רמות   ראש המועצה: גרין, 'גב

 . דעב ינא ,רורב ךל היהיש ,דעב ינא תומר יעקב:

  .דע ב התאש רורב :  גרין, ראש המועצה 'גב

 , ם עפ רחא םעפ לבא .תאזכ   הרוצב ס"נתמה תא ריאשי אל דחא ףא ,דעב היהנ ונלוכ :תומר יעקב

  אל  התא  ? תמאב  ,ןגזמה  תא  ןקת ל  ךירצ   תייה  אל  טסוגו אב  ,רמוא  ה תא  המ  לבא  ,ןוכנ :  אש המועצהר  ,גרין 'גב

 ?ןגזמה תא ןקתמ תייה

 ם יכילהת ב  ,הזכ  רבד  םירמוא  ונחנא  .יתיירורעש  ה ז  הז כ  רב ד  דיגהל  ?ןקתל  אלש  רמא  ימ :תומר יעקב

 , ם עפ רחא םעפ וניאר ,םיקדוב  הזה גוסהמ

 ?ןקתמ אל התא ,תיבב  רבש  שי ?ותוא ןקתמ אל התא תיבב והשמ ךל רבשנשכ ,דיגת :  גרין, ראש המועצה 'גב

 .רקובמ ךילהת השוע  ,ץעוי איבמ ,הקידב השועו ךלוה ינא :תומר יעקב

 ?ס"נתמה תא רגוס התא םייתניבו ,רדסב :  גרין, ראש המועצה 'גב

  .המתנ"ס תא רגוס אל :תומר יעקב

 . רדסב :  גרין, ראש המועצה 'גב
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  ה ז יא  ,ארקנש   המ  ,הפ  תושעל  ך י רצש  הז  ןיבל  דעב  עיבצהל  ךי רצש  הז  ןיב  רשקה  המ :בתומר יעק 

 .ןוכנ ךילהת

 ? 500 וא לקש  600,000 םירשאמ םתא םא הלאשה .הדות ,רדסב ,יתנבה :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ?הפ םכלוכ םכל  הרוק המ ,רוביצ יפסכ הז :תומר יעקב

  ה י הת  לא  ,רמות  ,טסילופופ  הי הת  לא  ?רו ביצ  יפסכב  הפ  לזלזמ  ימ  ,רוביצ  יפסכ  המ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . ט סילופופ

 . תמא  הז ,טסילופופ אל הז ,עבצאה ,קדה ה לע הלק הפ עבצאה :תומר יעקב

  .קדהה לע הלק אל ולש עבצאה  הפ דחא ףא :  גרין, ראש המועצה 'גב

  .חונ אל הז ךל :תומר יעקב

  ל ע   הלק  עבצא  הפ  ימ  ?20%  יתזז יק  י לש  רכשהמ    ינאש  ךל  ריכזא  ינאש  הצור  התא  ,רמות :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ? רב דמ  התא המ לע ?קדהה

 ?20% תצציק המ לע :תומר יעקב

 . יתצציק 20% ילש רכשהמ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ך ל ןגרפש דיחיה .י ניינע דאמ יתייה ?רושק הז המ זא ,יבמופב  ךל יתנגרפ םגו ךל דובכ ה לכ :תומר יעקב

 . ינא הז תיניינע הרוצב

 ה מל  ?רבדמ  התא   המ  לע  ?ןגזמ  לע  ףסכ  ק ורזנ  ונחנא  ?רבדמ  התא  המ  ל ע  ,רמות  תמאב :  צהועגרין, ראש המ 'גב

 ? רבד הזכ השענש

 . ןרק ,יטנוולר אל הז תומר יעקב:

 . ךילהתה לע ןגרפת ?הז  המ .הפי דבע ,יעוצקמ ךילהת השע  ,יע וצקמ ץעוי ונחקל :  גרין, ראש המועצה 'גב

 . יטנוולר אל תרמוא תאש המ לכ :תומר יעקב

  .הדות ,ס"נתמב ןגזמ ךירצ אל .יתנבה  ,רדסב   :, ראש המועצהגרין 'בג

  י כ   ,ל קש  600,000  ,ל קש  100,000  דוע  תאלעהב  ךמות  י נא  לכ  ם דוק  ,והשמ  דיגהל  הצור  ינא :צפריר פדלון

  . ו נ לש  ם ירענב  ,ו נלש  םידליב  רבוד מ  תאז  לכב  ,רוצ על  רוסא  , לועפ ל  ךישמהל  בייח  המתנ"ס

  ת א   וקדבת  ,ם ינגזמ  לש  םיעונמ  לש  אשונב  הנבה  תצק  יל  שי   ,תמאב  ,שקבמ  קר  ינא

 , םי נש שמח אל או ה םהלש םייח ךרואה .ישיבוצימ ינגזמ בי כרהל היצפואה

 ,תמאב ,רירפצ :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .ם ינש  שש אל אוה צפריר פדלון:

   ,ם קימ ע אלו ינא אל ,החילס ,רירפצ :  גרין, ראש המועצה 'גב

 , םכל רמוא ינא לבא  ,יעוצקמ הז ,אל :צפריר פדלון

 ,שדוח רב כ עדוי התא  ,הז תא רמוא תייה םא .והשמ ךל  דיגהל הצור ינא ,רירפצ :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .תמאב ,י ד ,ולש הדובעה וז .ךממ יעוצקמ רתוי  אוהש יעו צקמ ץעוי שי לבא : יבהז  רימא

  . ם ינגזמב םיחמומ םק ימע אלו ינ א אל  ,שדוח וא עובש  ינפל הז תא רמוא תייה םא ,םירבח :  גרין, ראש המועצה 'גב

  י נ פל  הז  תא  רמוא  תייה  םא  .ץעו י  ונ שפיח  לבא  טושפ  היה  אל  ,ץע וי  ונשפ יח  ,ץעוי  ונחקל

  . י עוצקמ  עדי  לע  םיכרבמ  דימת  ונחנא  .ףרטצת  אוב  , יפו י  הזיא  , ואוו   ,ם יישדוח  וא  שדוח

 . הצעומה תאילמ אל ,םוקמה אל הז לבא
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  ת א   וקדבת  ,ם כל  ץילמ מ  ינא  ית רמא  ינא   ,600-ל  דגנתא  א ל  ינ א  ,ץ ילממ  קר  י נא  ,אל :ריר פדלוןצפ

 א וה  םלועב  ,קזח  יכה  ןגזמה  הז   ,ה עוט  אל  ם ג  ינאש  וקדבת  ,י שיבוצימ  ינגזמל  היצפואה

 .יתוכיא יכה ןגזמל בשחנ

 .בוט :  מועצהה גרין, ראש 'גב

  ם י שמתשמ  ץראב  ןולמה  יתב  לכ  .הנש  20-ו  15  אוה  ,5  אלו  רשע  אל  אוה  ולש  םייחה  ךרוא :צפריר פדלון

 ?םכל תפכא המ .ישיבוצימב

 .ונקדב ,הדובעה תא השו עש  ץעוי שי  ,תרמוא ינא :  גרין, ראש המועצה 'גב

 ?רדסב ,ץעויה םג םכל עיצה המ עדוי ינא :צפריר פדלון

 . הלועמ :  המועצהש גרין, רא 'גב

 ?עיצה אוה המ :גולברייצחק 

 .ןארידתו הרטקלא לש  םירחא םי נגזמ עיצה אוה ,ישיבוצימ ןגזמ אל עיצה אוה :צפריר פדלון

  רשאל  דע ב  ימ  .הפ  ב ותכ  הז  ,הנשמ  אל  לבא   .תרחא   הרב ח  ה ז  ,ןארידתו  הרטקלא  לש  אל :  גרין, ראש המועצה 'גב

   .הבר הדות ,דחא הפ ?לקש 600,000-כ הז תא

   .לקש 000,006 ךס לע 8011 ר" בתמאשרים פה אחד את  החלטה: 

 

   .9 רפסמ ןיינמה ןמ הצעומה תבישי  תא ונמייס :  גרין, ראש המועצה 'גב

 

 

 

 

 

 

 - להננע   הישיבה -

 

 

 


