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 2022ספטמבר,   29
 

 6 מן המניין מס' מישיבת מליאת מועצה אלמפרוטוקול  

ביום    28.6.22ג שהתקיימה 

 
 ראש המועצה -   גב' קרן גרין :משתתפים

 חבר מועצה   -   אביעד חסוןמר   
 חבר מועצה -  מר יצחק גולברי 

 חבר מועצה -   מר אמיר זהבי 

 חבר מועצה -   מר נועם מולה 
 חבר מועצה -   מר תומר יעקב 

 עצהחבר מו -  מר צפריר פדלון 
 מועצהחבר   -  מר אייל אלבלק 

 ועצהחבר מ -   רמר יוסי נג 

 חבר מועצה -   מר נועם מולה 

 חבר מועצה -  מר רוני לוסטמן 

 חבר מועצה נכנס -   מר רונן שפיצר 
 חברת מועצה נכנסת -  ברק-ד"ר עינת מור 

 חברת מועצה -  איילת אדלרב'  ג  

 סגן ר. המועצה וחבר מועצה -  מר שלומי מוכתר :ריםסח
 חברת מועצה -  גב' תפארת שלומציון אסולין 

 "למנכ -  מר עמיקם לוי נגר :לסג

 יועץ משפטי -  עו"ד אהרון שפרבר 
 יטפשמ  ץעוי -  'ץיבוליא  רשא  ד"וע 

 המועצה  גזברית -   י וקניןיפצ  ב'ג 
 הרקבו םואית תקלחמ  להנמ -  ץיבוקציא יעור  רמ 

 
 סדר  יום

 יוםה סדר  להלן 

 רוני לוסטמן.  את חבר המועצהמחליף  ר המועצה רונן שפיצר השל חבהצהרת אמונים  .1

 את חבר המועצה נועם מולה.  פההמחלי  ד"ר עינת מור ברק  חברת המועצה  הצהרת אמונים של .2

 עבר דירה.ל מפרידה מחבר המועצה רוני לוסטמן אשר פורש בש .3

 ב לשליחות בחו"ל.זנועם מולה אשר עו  פרידה מחבר המועצה .4

 המועצה.עדכוני ראש   .5

 {הצעה לסדר צפריר פדלון }מצ"ב .6
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 "ב{}מצתומר יעקב  הצעה לסדר   .7

 םעדכון תברי .8

מס' 

 ברת

תקציב  ברת שם

 מקורי

 /תוספת

 )הפחתה(

תקציב 

 מעודכן

תקציב 

מעודכן 
  ₪אלפי ב

1042 

 -ורת מוס"צ מיחשוב ותקש כותורכש מער פוץשדרוג, שי
 גילר בקצית

900,000 - 900,000 900 

 -ורכש מערכות מיחשוב ותקשורת מוס"צ  פוץשדרוג, שי
 הרשותקרנות 

- 300,000 300,000 300 

 1,200 1,200,000 300,000 900,000 סה"כ 

 
מס' 

 תבר

תקציב  שם תבר

 מקורי

 /תוספת

 )הפחתה(

תקציב 

 מעודכן

תקציב 

מעודכן 
  ₪ אלפיב

1101 
 - - ( 30,000) 30,000 קרנות הרשות -. השרוןנר ספהנגשה אקוסטית בבית 

 30 30,000 30,000 - נוךמשרד החי -. השרוןהנגשה אקוסטית בבית ספר נ

 30 30,000 - 30,000 סה"כ 

 
מס' 

 תבר

תקציב  שם תבר

 מקורי

 /תוספת

 )הפחתה(

תקציב 

 מעודכן

ציב קת

מעודכן 
  ₪אלפי ב

912 

 30 30,000  30,000 אחרים -ולות גבן תכנית מתאר ותיקו  שובית ייב ת אתכניו

קרנות  -, תכנית מתאר ותיקון גבולות ישובית יתכניות אב 

 ותהרש

350,000 150,000 500,000 500 

 קרן ה. -, תכנית מתאר ותיקון גבולות ישובית אב י יותתכנ

 השבחה ר"א

500,000  500,000 500 

 1,030 1,030,000 150,000 850,000 סה"כ 

 
מס' 

 רתב
תקציב  שם תבר

 מקורי
 /תוספת

 )הפחתה(
תקציב 
 מעודכן

תקציב 
מעודכן 

  ₪אלפי ב

1026 

 900 900,000 550,000 350,000 קרנות הרשות -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 

 500 500,000 - 500,000 כבישיםקרן  -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 

 100 100,000 - 100,000 ל עותין קר -וסרמן מתחם סופיה  תוחתכנון ופי

 50 50,000 - 50,000 כללישצ"פ  ןקר -תכנון ופיתוח מתחם סופיה וסרמן 

 1,550 1,550,000 550,000 1,000,000 סה"כ 
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מס' 

 תבר

תקציב  שם תבר

 מקורי

 /תוספת

 )הפחתה(

תקציב 

 דכןמעו

תקציב 

מעודכן 

  ₪אלפי ב

776 

 750 750,000 200,000 550,000 קרנות הרשות -ם רוייקטי ן פתכנו

 150 150,000 - 150,000 רן כבישיםק -תכנון פרוייקטים 

 250 250,000 - 250,000 תיעולרן ק -נון פרוייקטים תכ

 1,150 1,150,000 200,000 950,000 סה"כ 

 
 סגירת תברים .9

ס' מ
 תב"ר

 שנה שם תב"ר
סה"כ 
 תקציב

סה"כ 
 תקבולים

 "כסה
 תשלומים

)גרעון(/עודף  
  טונ

)גרעון(/עודף  
 נטו באלפי ₪ 

מקור 
 מימון

921 

מיפוי נכסים, סקר 

קר מדידת תמרורים וס

 נכסים

2015   500,000    500,000    499,271  729 1 
קרנות 

 הרשות

   1 729         סה"כ  

 

 יו"ר וועדת חינוך ד"ר עינת מור ברק.וי  מינ  .10

 זהבי.  מר אמיר  -מכרזים  עדתמינוי יו"ר וו  .11

 .2022לשנת    1עון  דוח רב  חתהנ  .12

עפ"י  המועצה "י ע    457-0940015  לנות שמספרהאנ"מ אי  תוכניתשת לאשר את הגשת בקה מתמליאת המועצ  .13

 .דרישת הוועדה המחוזית

 אישור תוכנית חומש מפעל הפיס .14

 בעיר התאומה אלור.ביקורו  על עדכון ס. ראש המועצה שלומי מוכתר    .15

 
 

 
 
 

 
 
 תא םיחתופ ונחנא .6 רפסמ ןיינמה  ןמ  הצעומה  תאילמ  תבישי  תא  תחתופ  ינא  .בוט  ברע :גרין, ראש המועצה  'גב

  י ר ב ח מ  ד ר פינ  ונחנא  .םיסנכנש  םישדח  הצעומ  ירבח  ינש  לש  םינומא  תורהצהב  םויה  רדס

 םיליחתמ  לבא  .הצעומה  שאר  ינוכדע  תא  םוי  רדס  ךשמה  השענ  זאו  םיאצויה  הצעומה

 םעטמ  הצעומה  רבח  ,רציפש  ןנור  לש  םינומאה  תרהצהב  ליחתנ  זא  .םינומא  תרהצהב

   .השקבב .לג תעיס

 תנידמל  םינומא  רומשל  בייחתמ  הצעומה  רבח  23801624  תוהז  תדועת  .רציפש  ןנור  ינא :רציפש ןנור

 .הצעומב  יתוחילש תא הנומאב אלמלו  לארשי
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 (םייפכ תואיחמ תועמשנ)

 לכל  ךמצע  לע  םילימ  המכ  דיגת  ןנור  .ךתוא  םיתחי  יטפשמה  ץעויה  וישכע  .החלצהב :גרין, ראש המועצה  'גב

   .םיריכמ  אלשו  םיריכמש  םירבחה

 ליעפ  .תונב  שולשל  אבאו  תינגדל  יושנ  .םינש  24  הזמ  בושיה  בשות  ,54  ןב  ,רציפש  ןנור :רציפש ןנור

 .לזרב  שיא  לש  תורחתל  הלילב  םויה  עסונ  .םינש  הברה  רבכ  השדחה  העונתב

 .החלצהב :המועצהאש  גרין, ר  'גב

 .והזו :רציפש ןנור

 שיא  לש  תורחתל  עסונש  ןושארה  הצעומה  רבח  יתעדל  םצעב  הז  ,עסונ  התא  וישכע  זא :גרין, ראש המועצה  'גב

   .לזרב

   .תוחילש  ול  שי  רחבנש  ךיא :יצחק גולברי

 .טסופ  הזיא  הז  לע  תולעהל  ךירצ  תמאב  הז  ירחא  .דובכב  ונתוא  גצייתו  החלצהב  זא :גרין, ראש המועצה  'גב

   .ןנור  החלצהב

 .הדות :רציפש ןנור

  ר " ד   ה צ ע ו מ ה  תרבח  לש  םינומאה  תרהצהל  רובענ  וישכע  .גשיה  הז  ,הזב תופתתשהה  םצע :גרין, ראש המועצה  'גב

  .המצוע תעיסמ הלומ  םעונ  הצעומה  רבח תא  הפילחמש  קרב-רומ תניע

 רומשל  תבייחתמ  הצעומה  תרבח  034552869  תוהז  תדועת  ,קרב-רומ  תניע  ר"ד  ינא :קרב  רומ תניע  ר"ד

 .הצעומב  יתוחילש תא הנומאב אלמלו  לארשי תנידמל  םינומא

 )נשמעות מחיאות כפיים(

 (הבישיל תפרטצמ  רלדא תלייא)

   .םישדח  םירבח  שי ,תלייא  םולש :גרין, ראש המועצה  'גב

   .החלצהב  ,םולש :רלדא תלייא

   .ריכמ  אלו  ריכמש ימ  לכל ,ךמצע לע  םילימ  המכב  ,תניע  וישכע :גרין, ראש המועצה  'גב

 ךוניחה  תכרעמב  םתעברא  ,תימעו  רמוע  ,הליה  ,לבויל  אמא  ,ידעל  האושנ  ינא  ,תניע  ינא :ברק-ורד"ר עינת מ

  , ך ו נ י ח  י תווצ  ,תויושר  ,םילהנמ  ,רפס יתב  הוולמ ,דימתמו  זאמ   טעמכ  ךוניחב  תקסוע  .הפ

 ידיל  ,ןאכל  הז  תא  םג  איבהל  הצורו  הווקמ  .יונישו  תוידוחיי  ,תונשדח  לש  םיכילהתב

 .הצריש  ימו  ךכל  יטנוולרש  ימ  לכ םע  תופתושב  .יוטיב

 (הבישיל  ףרטצמ  ןוסח  דעיבא)

  ו י ש כ ע  .טרופסל הפ  הקזח תרובגת  ונל  שי זא .יפמילוא  ףולא  תיבב תלדגמ  תניע םגו  .הדות :גרין, ראש המועצה  'גב

 תמר  ימיקממ  ,ןרוצ  ימיקממ  אוה  םצעבש  ,ןמטסול  ינור  אצויה  הצעומה  רבחמ  דרפנ

 .הרות דבר אשיי םג ירבלוג ילואו ינורל דחיב קינענו אובתש ,ירבלוג ,חמשא  ינאו  .רימא

  ר בח כ  ם י בשותהו  בושיה  רובע  ךלש  תכרובמה  היישעה  לכ לע  הרקוהו  הדות  ,רקיה  ינורל"

 לכמ היישעה לעו תופתושה לע הדות .רימא  תמר  תנוכשו  תנוכש  בושיה  דסיימכו  הצעומ

 םג ,ליבומ ןיידע התאו  תלבוה  ."בושיהו  םיבשותה  ןעמל  םינווגמו  םיבר  םימוחתב  ,בלה

 הצעומ  רבח  התאשכו  הצעומ  רבח  תייהש  ינפל  ,ילכלכה  ימוחתב  םגו  טרופסה  ימוחתב

 תעדויו  החוטב  ינאו  תובוט  תוצע  ונל  תתל  ךישמת  ,הז  ירחא  היהתשכ  םג  החוטב  ינאו



 
 ZORAN-ATY OF KADIMTHE MUNICIPALI   ורן צ-מההמועצה המקומית קדי

    •   09-8902902טל:   •   60920צורן -קדימה 1הרצל                 
     

 המועצהמנכ"ל  שכתל
 

 של איכות חייםום  קצורן מ-קדימה
 09-8902-999  ירות לתושבד שמוק  ידתך תמלשירו

c:\users\bitmob\downloads\ עם חתימה. -28.6.22פרוטוקול מלא מישיבת מליאה מן המנייןdoc 

5 

 ם י ר טמ  המכ  רוגת התא םא םג ונתיאמ  קלח  התא  .ךבילל  םירקי  דאמ  םיבשותהו  בושיהש

   .החלצהב  .םשמ

 יאות כפיים(ות מח)נשמע

 ירבד ךירצ םאו .2003-ב תוריחבה תכרעמ הליחתהש  ךיא  יתרכה  תמאב  ינור  תא  ,וארת :יצחק גולברי

  , ר ב ח כ  י נ ו ר  תא  לבקל הלודג  החמש  התיה  ."ןויצ  תב  יחמשו  ינור"  הרותב  בותכ זא  ,הרות

 ם ת א  , ם ל ועמ  םדא  ןבה ,יל  ונימאת  .הזה  בושיהמ היה  ול  תפכאש  שיאכ  ,ףתושכ  ,ןימי  דיכ

  ן ו מ ה   השע  לבא  ,רבד  םוש  לביק אל  .םולכ  ולביק אל  תרוכשממ  ץוח  הצעומ  ירבחש  םיעדוי

  ם י ד יספמ  ונחנאו  הכז  בושיה  םצעבו  ,בר  רזעל יל  היהו  םימיכ  תוליל  עיקשהו  ,בושיה ןעמל

   .החלצהב  היהיש  ,ונלש  רבח  ראשנ  התא  לבא  ,הנוי  רפכל  בשותכ ךתוא

 עות מחיאות כפיים(שמ)נ

 ינאש הז ,הפ תמאב ילש בלה .בושי בוזעל  הנש  30  טעמכ  ירחא  טושפ  אל  הז  ,השק  תצק :ןמטסול ינור

 תצק הז ,רוזמרב הלאמש יתחקלו יתלבלבתה רבכ עובשה ינאו ,הפ  אוה  שארה  לבא  םש

 ש י  , ז אד תונטנאה תמרמ  םהל  ףתוש  יתייהש  םיקבאמ הפ  ויה .השק תמאב  ,השק  .יתייעב

 תלייט  תמקהמ  םירבד  לש  םי  לש  המר  דעו  .ללכב  הז  תא  וריכה  אלש  םישנא  חוטב  הפ

 ןושארה ימצע תא רכוז ינאו .רימא תמר לש חותיפה לש אשונה לכו רימא תמר  תמקהמו

 .רימא  תמרב  רוגל  סנכנש

   .ןושארה  ןיינבה :יצחק גולברי

 םש  רובעל  ,םש  תויהל  ףיכ  תמאבו  .הנהנ  ינא  ,לכתסמ  ינא  םש  רבוע  ינאשכ  םויהו :ןמטסול ינור

  ף א  ר י כ מ   אל  ,בלכה םע לייטמ  ינא  .תואוושה  השוע  ןמזה  לכ  ינאו  .בושיב  ללכב ,לכתסהלו

 .יל  רסחי הז  זא  .העש  עבר טעמכ  הפל דע וטואהמ  עיגהל   וישכע  יל חקל  .דחא

 .הפ  בלכה  םע לייטל  אובל  לוכי התא :גרין, ראש המועצה  'גב

   .הז תא  ועדתש קר  ,הפ  ןיידע  ילש  בלהו :ןמטסול ינור

 .החלצהב :יצחק גולברי

   .הדות :ןמטסול ינור

 )נשמעות מחיאות כפיים(

 .הלומ  םעונ  הצעומה  רבח תא  ןימזנ  וישכע :גרין, ראש המועצה  'גב

 )נשמעות מחיאות כפיים(

 ונלש הנושארה השיגפה תא  תרכוז  ינא  .ךרדה  תליחתמ  יתניחבמ  דידיו  ףתוש  אוה  םעונ :גרין, ראש המועצה  'גב

 ם ג   םעונ  הצעומ  רבחכו  .ןאכ  השענ המ  לעו  ןוזחה  לעו  ץורל  לעו  דדומתהל  לע  ונרבידשכ  דוע

 הצור  ינא  רמא  אוהו  .םיקסעה  םודיקו  הלכלכהו  הקוסעתה  לש  אשונה  לכ  תא  ליבוה

  א ו ה   י ל מ ס   ךאו .םיקסע תליהק הפ  היהתש  ,וזכ  הליהקו  וזכ  הליהק  שיש  ומכ ,הפ  היהתש

  ש י   .ולש  םימישגמהמו  ולש םימלוחהמ  תייהש  ,תומזיהו  םיקסעה  זכרמב םיאצמנ  ונחנאש

 .םייניב  םישגנ קלח  ילוא  ,רוזחתש  ךל  םיכחמ ונחנאו  ונקפסה אל  דועש תומולח

 .וכחת לא ,אל :הלומ םעונ

  .תומולח  דועל  רוזחתש  ךל  םיכחמ  ונחנא  .וכחת לא :גרין, ראש המועצה  'גב

 .וכחת לא  לבא  ,רוזחא ינא :הלומ   םעונ
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 בושיה  רובע  תכרובמה  היישעה  לכ  לע  הרקוהו  הדות  ,השעמו  ןוזח  שיא  ,רקיה  םעונל" :עצהגרין, ראש המו  'גב

  ם י ק סעה  םודיק לעו  תופתושה לע  הדות  .2018-2022  םינשה  ןיב  הצעומה  רבחכ  םיבשותהו

 וז  ,החלצהב  ןומה  היהיש  ."תוכילה  םעונבו  תויעוצקמב  תולהנתהה  לעו  בושיב  תומזיהו

   .הבר  הדות  ,ךב  וניכזו  .הקספה  וז  ,הדירפ אל

 ם(ייכפמחיאות עות )נשמ

 םירמוא  הרותה  לע  .ךתיא  דובעלו  ךתוא  תוארל  ךירצ  היה  ךתוא  ריכהל  ליבשב  ,םעונ :יגולבריצחק 

 תובישיל  ןומה  תפסוה  ,ןומה  תפסוה  התא  ."םולש  היתוביתנ  לכו  םעונ  יכרד  היכרד"

 תאצי  תצק  םג  םימעפל  .בר  םעונב  ,ךמשכ  דימת  הז  תא  תישעו  תויעוצקמ  .הצעומה

 לבא  .המ  עדוי  אל  ,יקאריעה  ,יסרפה  ,יאקורמה  דצה  הז  ,הזכ  ינא  םג  ,לקשמ  יווישהמ

 ו נ חנא  ,ךלוה  התאש ונל  לבח  ,ךתוא עומשל  םיענ דימת  היה ,תויעוצקמ  ןומה תפסוה  םצעב

   .הלודג  החלצה  ךל םילחאמ

 )נשמעות מחיאות כפיים(

  ף ת י ש   ת מ א בש ימ  לכל  הדותו  תונמדזהה לע  הדות  ,הלודג  תוכז שממ  התיה  וז  .הבר  הדות :הלומ םעונ

 ,ןמזהמ דאמ הברה ,ןמזה בורב אוהש  בשוח  ינאש  חישמ  קלח  היהו  ונמזמ  םרתו  הלועפ

  י נ פ ל  . ו נלש  םידליה  לשו  ונלוכ  לש  םיבוטה  םייחה  ןעמל  הפ  ונלוכ  ףוסב  .םרותו  יניינע דאמ

 םירזוח  וישכעש  דיגנ  ,ספאמ  עגר  לש  ונמצע  םע  יתבשחמ  ליגרת  הזיא  ונישע  ןמז  המכ

 ונרמאו  ?רוגל  הצרא  ינא  הפיא  ,הזו  החפשמו  ףסכ  לש  םיניינע  ןיאו  םוקמ  םושמ  ץראל

  , ב ת כמה  ףוסב  םג  ךל  יתבתכש  ומכ  ,ונחנאו  רבכ  ןאכ  יתדלונ  וליאכ  שיגרמ  ינא  .ןאכש  רורב

   .החלצהב  םכל  היהיש .הקספה  קר  ,הדירפ אל  וז

 (יאות כפיים)נשמעות מח

   .ינורו  םעונ ,ונתיא  ראשיהל  םינמזומ םתא  םכלוקישל :גרין, ראש המועצה  'גב

 .טרופס  תושר  םקותש  יתבייחתה  ינא  ,דחא  רבד  דוע :ןמטסול ינור

   .ראשיהל ןמזומ  התאו  הלהנה  ונל  שי  הבישיה  ירחא זא :גרין, ראש המועצה  'גב

  הצעומה  שאר  ינוכדע

 תמאבו טושפ אל שדוח ,החפשמהו ינא ,ונרבע .הדות דיגהל הצור ינא תישיאה  המרב  םג :גרין, ראש המועצה  'גב

 הדות דיגהל םגו .בלה תא םמחמ דאמ היה  הליהקהמ  ונלביקש  ,םכמ  יתלביקש  קוביחה

 י נא  .תניוצמ  הרוצב דקפתתו  ךישמת  הצעומהש  וגאד  םצעבש  ל"כנמה  תושארב תווצה  לכל

 םיכמות ונחנא ,התיבשב םיכמות ונחנא .המייתסה ,התיהש התיבשה לע רמול  עגר  הצור

 תונויסינ  ונישע  .ךוניחה  יתווצו  םירומל  הכרעהה  תאלעה  ,םירומל  םיאנתה  תאלעהב

 םלש  רקוב  םויה  .תוחפ  הינשה  םעפב  ,ונל  דבע  הז  הנושאר  םעפ  ,םירוהה  לע  לקהל

  , י ע י ב ר  ל ש   התיבשל  ךרעיהל  ידכ  ודבע  ,הנורוקב  םיאצמנ םיתווצהמ  קלח  ,ודבע  םיתווצה

  . ת ב כ ר ו מ  דאמ  איה  תאזכ  תוכרעיה  לכש  ןיבהל  ךירצ  לבא  .התיבש  ןיא ונתחמשלו  .ישימח

  ה ז ב  ד ו מ ע ל  ו חילצה  אל  רקובבו  ברעב לומתא  החיתפ  לע  ועידוהש  תויושר  ויהש רמול  םגו

 לע  ונחנאש  קר  תעדלו  הזה  ןוכיסה  תא  תחקל  אל  יתפדעה  ןכלו  ,תויהל    וניצר  אל  הזבו

  ר ע ונ  תרבוח  האצי .םיאליגה  לכל  תויוליעפב אלמ  ,אלמ ץיק  שי  ,חתפב  ץיקה  .הביצי עקרק

 ,רעונ  ינב  םיריכמ  םתא  .םירבד  לש  רישע  דאמ  ןווגמ  תמאב  ,תיביטקא  ,תיביטקרטא
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 דחיב רעונה תקלחמ להנמ ,ריאי .פאסטווה תוצובקל ומשריי םהש וגאדת  ,הז  תא  וציפת

  ן א כ  ה י ה י  14/7-ב  םירגובמל  םג  .תויוליעפב  רישע ץיק  שי .הז תא  םיליבומ  ןוטיב  ירוא  םע

 תוליעפ  שי  ישילש  םוי  לכ  ,ץיקה  ףוסב  עיגי  לט  םהרבא  ,ודרוב  ןיי'ג  םע  הריב  לביטספ

 רתויש המכל  עיגהל  אוה  ןמזה  לכ  ונלש  םירגתאה  דחא  .דועו  דועו  דועו  סדודלי  םידליל

 תוכרב  .שארמ  ועדיש  זא  .אל  ?הז  היה  ,הא  ,דבעידב  ועדי  אלש  ,םתוא  ןכדעלו  םיבשות

 .BDI-ב  תוימוקמה  תויושרה  םוחתב  ליבומ  דרשמל  ורחביה  לע  רברפש  שירפ  דרשמל

   .לודג  ןוכנו  דובכ  טלחהב

   .רירפצ  לש  הנושאר  רדסל  העצה  .םויה  רדסל  תרבוע  ינא  וישכע 

 (הבישיל  ףרטצה רגנ  יסוי)

 הזיא  ונל  רסחש  בשוח  ינא  .ולש  העצהב  חתופ  רירפצש  ינפל  רובידה  תושר  תא  רשפא :בקעי רמות

 הצעומה בכרה ,תיתדה הצעומה לש אשונב ,םיבר םיבשותלו רסח אוה  תוחפל  יל  ,ןוכדע

 םיבשותמ תינוציח הרוצב עדימ יתלביקש עירפמ דאמ יל .הריתעה  לש  סוטטסה  ,תיתדה

 .ונתוא  ןכדעל  רשפא  היהש תונחת  יתש תוחפל  ויה  ,וצה יבגל  ,הריתעה  לש  סוטטסה  יבגל

  .לבוקמ  ,ןכדעא  ינא ,לבוקמ גרין, ראש המועצה:  'גב

 הריתעב ןוידהש ףא לע ,קוחה ןוטלש  ינפב  תלדה  תא  םירגוס  ונחנאש  יתוא  דירטמ  דאמ :בקעי רמות

  ד י גהלו הילע  ונל  רפסלו  אובל  ךירצ  היהש הטלחה  הזיא  הפ  שי  ןיידע לבא  ,םייקתהל רומא

 ימ ,תד יתוריש ונל ןיא ,תד יתוריש ונל שי  ,סלכת  רבדנ  אוב  ,עגרכ  ונל  ןיא  .םיכלוה  ןאל

 ?האלה  םימדקתמ ךיאו  הגהב  זחוא

 ונחנא השעמל .ץוחנ טלחהב הצעומה שאר ינוכדע תרגסמב  .םילימ  המכב  ןכדעא  ינא  זא :גרין, ראש המועצה  'גב

 ביחרת ךרוצ היהי םא .ינמז דעסל וצ ,םייניב וצ ונשגה  הריתעה  תרגסמבו  הריתע  ונשגה

  ע ב ק י ת  ו א  ן ודית  המצע  הריתעהו  .החדנ  ,ןמזמ  ונכדע  הזב  ,םייניבה  וצ  .רברפש  ד"וע  ,הזב

 ירבח 13 לכ לש המכסהב ןפוד אצוי ןפואב תיתד הצעומ בכרה  ונישע  ונחנא  .ילויב  ןוידל

 ןמזבו דעומב בכרהה תא ונשגה .םישנ יתש םג ובו בכרהה  תא  דחא  הפ  ונרחבו  הצעומה

 לש רוחיאב הז תא ונשגהש ןעוט אוה ,רבעש עובש רשה ןגס לצא  יתייה  ,ראורבפ  שדוחב

  . ם י ב כ ר הב  םילכתסמ  םה ךיא  רות  םהל  שי לבא  .ןמזב תיטפשמ  הז תא  ונשגה .םימי  המכ

  ןוכנ אוה  םא ונל  ורמא  אל  .ונלש  בכרהב  ונד  אל  דוע  ,ינוי  ,םויה  דע  ,ראורבפב  הז תא  ונשגה

 םייתניב .ינויב םויה דע ןוכנ אל וא ןוכנ הזה בכרהה םאה  ,תיכרע  ,תיטפשמ  ןוכנ  אל  וא

 תבוח  שי  .הנוממ  ומוקמב  תונמלו  ,הטאוג  רפוע  תא  ,הנוממה  תא  רטפל  טילחה  רשה

  , ו נדגנתה ונחנא  .ץוחל הפהמ  התיה איה תרמוא  תאז  ,די  רחאלכ התיה  איה לבא  תוצעוויה

 הנימ  אוה  ךכ  רחאו  .תצק  דקפתש  הנוממ  דוע  היה  ךכ  רחא  ,רטפתה  אוה  ,הנוממ  הנומ

 םיצור  אל  ונחנא  הלילחו  סחש  ללגב  אל  ,ונתעד  לע  אל  תפסונה  הנוממה  .תפסונ  הנוממ

 תיתדה  הצעומה  לש  סכנה  .םיליבומ  םידיקפתב  ויהיש  םישנ  דעב  ונחנא  ,השיא  היהתש

 ןאכ תושעל  םג  ונטלחה  ונחנאו  רחאמו  .הצעומה  לש  איה  םש  עקרקה  ,הצעומה  לש  אוה

  ,ונרמא  ,תד  יתורישל הקלחמ

 .הטלחה  לבקנ  ךשמהב  ,עגרכ  הרהצה  וז .הטלחה  התיה אל :קלבלא לייא

 .תענמנ .הטלחה  התיה  לבא .דגנ  תייה התא ,הטלחה  התיה ,אל גרין, ראש המועצה:  'גב
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   .קדוצ  אוה  ,הרהצה התיה  וז  ,הטלחה התיה אל  וז :ןולדפ  רירפצ

 התיה  אל  וז  ,הצעומה  רותב  הקלחמה  תא  םימיקמש  הטלחה  אלו  הרהצה  התיה  וז :קלבלא לייא

   .הטלחה

 ,בושיה בשות אל אוהש  והשימ  רשפאנ  אל  ונחנא  הרקמ  לכבו  ,הריקסהמ  קלח  הז  ,לייא :גרין, ראש המועצה  'גב

 איהשכ זא ,רבד ונל  עידוהל  ילב  הסנכנו  הסנכנ  הנוממהשכ  ירעצל  .בושיה  תא  ריכמ  אל

 ברל  ,ל"כנמל  רמוא  ינשה  הנוממהש  ןושארה  רבדהו  ינשה  הנוממה  עיגה  ל"כנמל  העיגה

 ינאו  ?הוואגה  לגד  הלעמל  שישכ  הצעומה  ןיינבל  סנכנ  התא  ךיא  ,בושיה  לש  ברל  ,ונלש

 לבא ,הצעומל הסינכב הוואגה לגד שיש  הז  לע  םיפע  קוידב  אל  םייתד  םישנאש  יל  רורב

 םהל  שי  ץוחבמ  םינוממ  םיעיגמשכו  .דבכמו  ףתושמ  םייח  חרוא  אוהש  הזיאל  ונעגה

  ש י  ז א  ת ינויווש  הליהק  ךירצ  םא  םג  ,דחיב  ונישעש תוכוס  םג  ונתניחבמ .םהלשמ  תודנ'גא

 ת א   א ו צ מ ל  םיסנמ  ,םירבדמ  עגרכ  ונחנא  ובש  בצמב  םיאצמנ  ונחנא  .םלוכל  לכה  שי  ,דחיב

   .יטפשמה  ךילהה  ידכ  ךות  ,היעבה  לש  ןורתפה

 ?עגרכ  החותפ תיתדה  הצעומה :קלבלא לייא

 .תיתדה  הצעומל  םידבוע  שי  ,תד  יתוריש  םילבקמ  םיבשותה :גרין, ראש המועצה  'גב

 ?יממ :קלבלא לייא

   .םיתוריש  שי  .יתורמו  דודמ :גרין, ראש המועצה  'גב

 .הרוגס  הצעומה  ?ךיא :בקעי רמות

 ,תרמוא  ינא זא :גרין, ראש המועצה  'גב

   .ונילע  אל  ,רבקיהל  ךירצ  םדא  ןב  ,םשריהל  הצור  םדא  ןב :בקעי רמות

   .ךירצש  ומכ  םיתורישה  לכ תא לבקמ אוה  ,לבקמ אוה :רגנ יסוי

  .אמסיסכ  הז תא  דיגהל אל  ?קוידב  ךיא :בקעי רמות

 ,רמות  ,הינש :גרין, ראש המועצה  'גב

 .לבקמ אוהש  ךל  רמוא ינא :רגנ יסוי

  ה פ ל  םיתיחנמו  םיאב  השעמל  רשה  ןגסו  רשהש  הז  רומח  יכה  רבדהו  םיתורישה תא לבקמ :ש המועצהרא גרין,  'גב

 . ה צ ע ו מ ה  תעד לעש  והשימ אל  הז  ,בושיהמ  והשימ אל  הז .וטנ  ,הדוקנ  ,הקיטילופב  והשימ

 ונחנאו ונתיא תצעייתמו םיס"נתמל הרבחה האב  ס"נתמ  להנמש  ומכ  .םחלנ  ונחנא  הזבו

 םימיכסמ  ונחנאש  והשימ  תויהל  בייח  תיתד  הצעומ  ר"וי  זא  .םיפתושמ  תונויאר  םישוע

  ר דסב  ,ס"ש םע  ולש  הדנ'גאה תא  שי  רשל  .תיצראה הקיטילופה לע תלכתסמ אל ינאו  וילע

 דוע ףיסוהל הצור התא ,רברפש .תיצראה הקיטילופהמ קלח  אל  הז  ןרוצ  המידקב  .רומג

 ?הזה  ןיינעב  והשמ

 ,השדחה הנוממה םע השיגפ ונל התיה םויה .םינתינ עגרכ תדה  יתוריש  לכ  םדוק  זא  .ןכ :רברפש  ד"וע

 .תד יתורישל דרשמהמ תובושת ינימ לכ  לבקל  הכירצ  המצע  איה  ,םירבדה  לכ  תא  ונחב

 דאמ  הברה  לש  אלא  ןרוצ  המידק  לש  קר  אל  איה  הריתעה  .תוריתעה  תא  שי  ןורקיעב

 םש  תונמל  טילחה  ,רש  ןגס  אוה  םויה  ,רשה  ןהבש  תוימוקמ  תויושר  ,ץראב  םיבושי

 ,תוריתעה  לכ  ולעי  4/7-בש  עבק  םילשוריב  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב  .םינוממ

 לכב  אלא  רחואמב  אל  ןודי  אוה  לבא  ,דחא  טפוש  ינפב  ונודיי  תוריתעה  לכש  וטילחה
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  ד עומ  ןהב  עבקי אוהו  וינפב  ועבקיי  תוריתעה  לכ  אבה  ינש  םויבש  עבק אוה  .הריתעו  הריתע

  ב כ ר ה  ר ב כ  םכל  שי  ,תד  יתורישל  דרשמל דיגהלו  אובל  םג  שקובמ  הריתעב  רתיה  ןיב  .ןויד

 הז  זאו  .אל  וא  ןכ  וטילחת  טושפ  ,םישדוח  המכ  רבכ  םכלצא  אצמנ  ,תיתד  הצעומ  לש

 םע  םישגפנ  ונחנא  ,לופיטב  שממ  אוה  הזה  ןיינעה  זא  .הנוממ  לש  אשונה  לכ  תא  רתיימ

 םג  .הז  תא  רותפל  םיסנמו  השדחה  הנוממה  ,םינוממה  םע  םג  ,ךירצש  ימ  לכ  םע  ,ברה

 .השיגפ  התיה  םויה

 .השקבב  ,רירפצ :המועצה  , ראשגרין  'גב

 הזל  שי  ,ונלביק  אל  וצה  תא  הריתעל  ןוידב  םא  םישוע  המ  ,והשמ  ריעהל  הצור  ינא :בקעי רמות

 ?תויועמשמ

 םייניב  יווצ  םינתונ  אל  םהש  תיצרא  תפרוג  הטלחהכ  וטילחה  םה  טושפ  ,םייניב  וצ  ,אל :רברפש  ד"וע

 .ןיינע  לש  ופוגלו  הריתעה  לע  רבד  םוש רמוא אל  הז  לבא .תוריתעהמ תחא  ףאב

 ינא .טפושה ןעוט ךכ תוחפלש םימגפ ינש ויה וצל  השקבב  ,הריתעה  ףוגב  םימגפ  ינש  ויה :בקעי רמות

 הב רקיעב ,ולפנ הב םגש ,ונלש תולהנתהה יבגל .ץוח רוקממ ,ארקנש המ ,הז  תא  יתארק

 הלאש  לאוש  ינא  ,יטפשמ  קוידב  אל  ונחנא  וישכע  .תורחא  תויושרל  סחיב  םימגפ  ולפנ

 הארנ אוב ,םישוע המ הנושאר  הלאש  יתלאש  ןכל  ,4/7  וטוטוא  ונחנא  ,לפנ  4/7  .תיטקרפ

 ריכמש  ימ  ,םייוכיסה  יכ  .4/7-ה  ירחא  האלה  הרוק  המ  .הקיטקרפה  המ  ,םימדקמ  ךיא

 ו ה ש מ  לבקת םגש  ךומנ  דאמ ,דאמ  ,דאמ  יוכיס  וצ  ןיאשכש  עדוי  ולש  םייחב תוריתע  שיגהו

   .הריתעב

 .הדות :עצההמוש  ראגרין,   'גב

 ,םש  םושר  .יתיאר  תואצוהב  ףסכ  דאמ  הברה  ונפטח  םג  .ץעהמ  דר  ,זמר  ךל  ןתונ  וצה :בקעי רמות

 ןורחאה  דומעב  עיפומ  ,ילש  ןובשחה  יפל  תוחפל  לקש  30,000  הז  .דצ  לכל  לקש  10,000

  ך ת ו א  ו נ יביג  ,ונלוכ  םשבו  ימשב  והשמ  ךל  דיגהל  הצור ינא  ,ןרק  וישכע  .דחא  הז  ,הטלחהב

  ו נ ר ע ת ס ה ו  ונמחלנ  תמאבו  בכרהה תא  דחא  הפ  ונרשיאש  הז  הנושארה ,ןמז  תודוקנ  יתשב

 ת ו ר מ ל   , ה ק ל חמה  לש  אשונב  ,הינש  םעפ  .םיצור  ונחנאש  םישנאה תא  ונל  היהיש  ידכ  וילע

 ירוביצה יוביגה לכ תא  ךל  ונתנ  תמאב  .רדסב  יתרמא  ,םינותנ  אלו  םירפסמ  יתיאר  אלש

 תא ונל דיגהל ,םיכילהתב ונתוא ףתשל תוחפל םומינימב לבא .ילפיצינומהו  יטילופה  םגו

  ה י נ ש   ם ע פ  אלו  הנושאר םעפ אל  וז  .הטלחהה  יבגל  ,הריתעה  יבגל  תובושחה ןמזה  תודוקנ

 א ל  ה ז   .ץוחבמ ,ארקנש  המ ,ןתוא םילגמ  ,ןהילע  םיעדוי אל  ונחנאו  תוריתעב תואצות  שיש

 .תושרה  לש  םיכלהמה תא  םיבגמו  םיאב  ונחנאשכ  יאדווב  ,ונל  םיענ

 .לבוקמ ,רמות ה:אש המועצגרין, ר  'בג

 ,תלדה תא  םירגוס  ,ריקב  שאר  םיכלוה  םהו  הדימב 4/7-ה  ירחא  האלה  םישוע המו :בקעי רמות

 ןאכמ ךישמנ ,ןכדענו לבוקמ לבא ןוידה תא  עגרכ  ןאכ  ביחרא  אל  ינא  .ןכדענו  לבוקמ  זא :גרין, ראש המועצה  'גב

   .ונכדעת  זא  יתספספ  םאו  ןכדעל  אבהלו

 ?ןטק  והשמ דיגהל  רשפא  ,ןרק  ,והשמ ןייצל  קר :רגנ יסוי
   .ןכ :גרין, ראש המועצה  'גב



 
 ZORAN-ATY OF KADIMTHE MUNICIPALI   ורן צ-מההמועצה המקומית קדי

    •   09-8902902טל:   •   60920צורן -קדימה 1הרצל                 
     

 המועצהמנכ"ל  שכתל
 

 של איכות חייםום  קצורן מ-קדימה
 09-8902-999  ירות לתושבד שמוק  ידתך תמלשירו

c:\users\bitmob\downloads\ עם חתימה. -28.6.22פרוטוקול מלא מישיבת מליאה מן המנייןdoc 

10 

 ופאש םג  הז  המל  ,תמחלנ  הצעומה  שארש  הזה  ןיינעה  .דחא  והשמ  דיגהל  הצור  קר  ינא :רגנ יסוי

  ן א כ  ת ד ה  י ת ו ריש  לכ תא  ךפה הטאוג  רפוע  ברהש  ןאכ  םימיכסמ  ונלוכ  יכ .םתס אל  ?לודג

 ל כ  ם ד ו ק  זא .עיגמו  בבותסמ ינאש  ,תרחא  ריע ילוא טעמכ  ףאב  ותוא  ןיאש  רבדל  המידקב

 קוחה ןוטלש הלימה תא דיגהל דרוסבא ךכ  לכ  הז  ,קוחה  ןוטלש  תרמא  התא  ,תוניגהבש

 ,םייק אוהש רבד ןאכ רוקעל ,המ ,הנווכב ,תויתורירשב לכה השועש רש  הזיא  ךל  שישכ

 תד  יתורישב  תגהנתמ  ןאכ  הצעומה  ,ןיא  ,ימ  הנשמ  אל  ,םייתד  ,םינוליח  ,רוחיאב  לכהש

  י נ א   , ה מ  ע ד וי  התא  ,יוטיבה  לע  החילס  ,םדא  ןב  אבו  שיש  הפי  יכהו  שיש  ידוחיי  יכה  רבדב

  , ה צ עומה  שאר  םע  ץעייתהל  ילב  תויתורירשב טילחמו  םדא  ןב אב  לבא .אטבתא אל וליפא

  ר בדל  הרושק אל  ללכב  איהש הנוממ  הזיא  ןאכ  קרוז ,אב  ,דחא  ףא םע  וליפא ץעייתהל  ילב

 דיגהלו אובל .לכה  יפלו  רפסה  יפל  שגוה  לכה  יכ  .קוחה  דגנ  םג  הזו  יטילופ  וטנ  הזו  הזכ

  ת ו י הל  הכירצ המחלמה  ,וישכע  .לודג  דחא רקש  הז  ,קוחה ןוטלש  הפ ןיא  זא ,קוחה  ןוטלש

 רבדב היהי הז םא יכ ?המל ,ףוסה דע תלד תריגסב תויהל תבייח  איה  יכ  ?המל  ,המחלמ

   .םירחא  םירבדב  היהי םג  הז  ,הזה

 תיצראה הקיטילופל סנכיהל  הצור  אל  ינא  ,תיצראה  הקיטילופל  םיסנכנ  םתא  ,םעפ  דוע :אלבלק לייא

   .הצור  אוהש המ תושעל  לוכי  קוחהו  קוח ןוטלש  הז  יכ

  .תיצראה הקיטילופל  סנכינ אל  לבא :גרין, ראש המועצה  'גב

   ?קוחה  לע  רובעל םג :רגנ יסוי

   .ביתכהל  הצור  אוהש  תוינידמה  תא  תושעל ,אל ,אל אייל אלבלק:

   ,ימימת  ונלוכ יתעדל ,לייא  ,יסוי :גרין, ראש המועצה  'גב

   .רדסה יפל התוא  ונישעו  תוינידמה  תא  ביתכה אוה :רגנ יסוי

 .טילחמש טפוש  שי ,םיטילחמ  התאו ינא אל :בקעי רמות

  ו י ה  ם ויה  דע  תדה  יתורישש  םיעד  ימימת  ונחנא  .תיצרא הקיטילופל  סנכינ אל ונחנא  ,יסוי :גרין, ראש המועצה  'גב

 .השקבב  רירפצ  .הכאלמב קסעש  ימ לכל  ופאש  .הדוקנ אליעלו אליעל

 .ףילחמ  ול  שי  דחא לכ  לבא אייל אלבלק:

 .ןוכנ :, ראש המועצהגרין  'גב

 ,עדוי ינא  תמאב  יכ  תיתדה  הצעומה  שארכ  רבע  ןושלב ןפוא  לע  רבדל יל  השק :ןולדפ  רירפצ

   .רדסל  העצהה  לע  רבדתש  יתיצר ,אל :עצהראש המון, גרי  'גב

   ,הזל  רשקב והשמ  דיגהל  יתיצר ,אל :ןולדפ  רירפצ
   .םדקתהל  םיכירצ  ונחנא :גרין, ראש המועצה  'גב

 ?רשפא :ןולדפ  רירפצ

 .רצק :גרין, ראש המועצה  'גב

 לבא .ןכ ינפל השענ אל תמאב ,תאזה תיתדה הצעומב ןומה השע רפוע  תמאבש  רמוא  ינא :ןולדפ  רירפצ

 , ל י ח ת ה ל  ה ל תתל ,ןתוא  חותפל  םיכירצ  ויה .תותלדה תא  רוגסל  האיגש  וזש  בשוח  ןכ ינא

  .עבקתש  המ עבקת  הריתעה

 .אל שממ :רגנ יסוי

   .םייסל  יל ןת  ,הינש :צפריר פדלון
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 .ןויד  אל  הז  ,םויה  רדסב  םדקתנו  םייסל  רירפצל  ונת  ,םירבח גרין, ראש המועצה:  'גב

 הריתעהו  היה  תורקל  לולע  ער  םד  הזיא  עדוי  ינא  יכ  הז  תא  רמוא  ינא  תמאב  ,בישקת צפריר פדלון:

 אל  ונחנא  ,םייתש  .דחא  הז  ,םש  הרקי  והשמ  ,םידבועה  ןיב  סנכית  איהו  החדית  תאזה

  ת א  ו ל ה ינ  םהש  םויב  הגורסה  הפיכהמ  ה'רבחל  רבד ותוא תא  השע  יערד  הירא  םגש  חכשנ

 .הזה  אשונב  םינגוהו  םיריפ תצק  םג  היהנ  ואוב זא  .תויתדה תוצעומה

   .םוי  רדס  ,הדות  ,ךירצ אל  ,יסוי ה:אש המועצר ן,גרי  'גב

 ינא  הנופ  םיבשותה  לע  הייחמה  רקוי  תדבכהו  םיריחמה  תוילעל  ךשמהב  .רדסל  העצה :צפריר פדלון

 לכו םינורהצ ,תונטייקב םיפתתשמה בא יתב ללכל תפרוג החנהב  ןודל  רדסל  וז  יתעצהב

 תשפוח  תויולע  יכ  םיעדויו  םישיגרמ  ונלוכ  .בושיב  הצעומהו  ס"נתמה  לש  ץיק  תוליעפ

 , הנעמ  ןתיתו הז לטנמ  קלחב אשית  הצעומה  יכ  היה  ןוכנו  בא תיב  לכ  לע  דאמ  תודבכ ץיקה

 דוהי ,ןוסונומ הוונ ,תובוחר ואר) .וז תרגתאמ  הפוקתב  דחוימב  ולא  תואצוהל  ,יקלח  ולו

 החנה רשאת  הצעומה  :הצעומה  תטלחה  תעצה  .(ןהיבשותל  רתוי  ףאו  ולא  תוחנה  ונתנש

 ס"נתמה  לש  ץיקה  תוליעפו  םינורהצ  ,תונטייקב  םיפתתשמה  ללכל  30%  לש  תפרוג

 תוליעפ רובע םג הל םיאכז ויהי ב"פשת םידומילה תנשל ונתנש  החוור  תוחנה  .הצעומהו

 ונא רוביצ יחילש ןכש הצעומה ירבח ללכ תכימתל הכזת  וז  העצה  יכ  הווקת  ילוכ  .ץיקה

   .ויבשותלו  בושיל  םיבושק  תויהל  ונא  םיבייחו

 ,רמול  הצור  קר  ינא  ,םויה רדסמ  העצהה  תא  הדירומ ינא  .הדות עצה:ראש המוגרין,   'גב

 ?97 אל המל ,32.5 אל  המל ,30% המל יתוא ןיינעמ  ,החילס :יבהז רימא

 ינא  ,37-ב  םג  ךומתא  ינא  .חמשא  ינא  ,תולעהל  לש  תידגנ  העצה  איבהל  םיצור  םתא  םא צפריר פדלון:

 .החנה ןתית  קר ,27-ב םג לומתא

 ?םירפסמ  קורזל םתס  ,הז תקדב  ,תילכלכ  תונכתיי  תקדב  ?םירפסמ  קורזל םתס ,אל :יבהז רימא

 ,רירפצ  ,הינש יצחק גולברי:

  ?לוגע  ?וליאכ  הפי רפסמ  הארנ  הז ,המ :יבהז רימא

 לכ לבקא ינא .הבהאב לבקא ינא ,רחא רפסמ ,תרחא העצה עיצהל הצור התא םא  ,רימא צפריר פדלון:

  .ןתית קר  ,ןתיתש רפסמ

 ?רפסמ  קורזל םתס  ,הירוחאמ  שי המ  לבא :יבהז רימא

 האור  אל  ינא  ,תויושרה  ראשב  ךכ  וגהנש  יתיאר  ,ןתיתש  רפסמ  לכ  הבהאב  לבקא  ינא לון:ר פדצפרי

 .ןוכנל

 ?ריווא  ,הז ירוחאמ  דמוע המ  ?המל ,רפסמ עיצמ םתס התא  לבא :יבהז רימא

 ?רשפא ,רימא יצחק גולברי:

   .חטב :יבהז רימא

 ?תיפסכ םכתסמ  הז המ  עדוי התא  ,החנה 30%-ה י:רלבגויצחק 

 ,תיפסכ םכתסמ  הז  המ  עדוי אל ינא ון:צפריר פדל

 ?עדוי אל התא  הז המ :יצחק גולברי

 .עדוי  אל אוה :יבהז רימא

 ,600,000 ,ןוילימ  יצח  ,םכתסמ  המכב  עדוי אל ינא צפריר פדלון:
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   .הלאשה תא םייסל  יל ןת יצחק גולברי:

 .הבושת  ךל ןתא  ינא זא :פדלוןצפריר  

  ה ז  ה מ כ  ד יגהל  ךירצ  ,והשמ ןממל רמואו  העצה  שיגמ  הצעומ  רבחשכ .יתלאש אל  דוע ,אל :יצחק גולברי

 תא  ורבשת  וישכע  ,ודירות  דיגהל  לוכי  אל  התא  .הז  תא  דירוהל  הפיאמ  דיגהלו  הלעי

  א ב ש כ   הצעומ  רבח  .יטפשמה ץעויה  הז תא  ךל  דיגי  ,הצעומ  רבחכ  תאזכ  העצה ןיא  .שארה

 ,ןוילימ 2 הצעומל הלעי הז דיגהל צריך .100%  תוירוה  דחל  החנה  תתל  הצור  ינא  רמואו

 הז .העצה םוש עיצמ אל  התא  .םשמ  ודירות  ,הפמ  ודירות  ,הצעומה  שאר  רכשמ  ודירות

   .אמסיס  קר

 .םירבח  ,ןויד אל  הז  ,הינש גרין, ראש המועצה:  'גב

 .אמסיס תויהלמ  קוחר  הז  ,אמסיס אל  הז צפריר פדלון:

 .הלוע  הז  המכ יל דיגת  לבא :בריגול חקיצ

 ,עגר  ,םירבח  ,עגר :גרין, ראש המועצה  'גב

 םיילאיול  רתוי  תצק  םתאש  יתבשח  ,דירוהל  הפיאמ  םכל  עיצי  אוהש  םיצור  םתא  םא :לוןר פדצפרי

   .םכלש  םיבשותה  יפלכ

   ,םירבח  ,םויה  רדסל אשונ  תילעה  ,רירפצ :גרין, ראש המועצה  'גב

  .תחקל הפיאמו  הלוע  הז  המכ יל  דיגת ,םיילאיול  ונחנא :יצחק גולברי

 הבוט  יכה  העצהה  .דירוהל  רשפא  ,רבודהמ  דירוהל  רשפאו  תונצ"חיהמ  דירוהל  רשפא :צפריר פדלון

 םא  .לקש  ןוילימ  2-מ  הלעמלב  ןרוצ  המידק  תימוקמ  הצעומב  תד  יתוריש  חותפל  התיה

 ?ףסכה תא  םכל ןיא  הזל  ,הזה  ףסכה תא  םכל  היה

 ?אב  הזה  רפסמה המל ?30% תטלחה  ךיא :יבהז רימא

  .תרחא  העצה עיצת  ,ךל יתרמא צפריר פדלון:

 ?יל  אב ,םתס ?30% המל :יבהז רימא

 .לקש  ןוילימ  יצח ,המ  עדוי התא צפריר פדלון:

 ?הז  תא  דירונ הפיאמו ,יקוא יצחק גולברי:

 םיכירצ  ונחנא  זא  ,הנותח  םויה  שי  תירבזגל  לכ  םדוק  .הככ  ,והשמ  הצור  ינא  ,םירבח גרין, ראש המועצה:  'גב

  ה ב  ן י א ש   הדבועל  רבעמ  .םויה  רדסמ  דרת  העצההש הלעמ ינא  .רהמ  רתוי הפיט  םדקתהל

 רמא רירפצש תבשוח ינא תוינידמכ םג ,יפסכה  רוקמה  היהי  הפיאמו  יפסכה  ףקיהה  תא

 הנימזמ  ינא  תוחנהל  קוקזש  ימל  .ךרצמל  אלו  ךרצנל  תויהל  הכירצ  הידיסבוסש  הז  תא

 התנפ החוורהו ושגינ  אלו  תוחנהל  תויאכזש  תוחפשמ  ויה  .החוורלו  ס"נתמל  תשגל  ותוא

 ,לייא  ,רימא  ,תניע  ,ןרק  ?םויה  רדסמ  העצהה  תא  דירוהל  דעב  ימ  .רבדה  הז  זא  .ןהילא

   .דעיבא  ?ענמנ ימ  .רמותו  רירפצ  ?דגנ  ימ  .ירבלוגו  ןנור ,תלייא  ,יסוי

   .םויה  רדסמ העצהה  תא דירוהל  תולוק  בורבמאשרים   החלטה: 

 .בקעי רמות  רדסל  העצה ראש המועצה:גרין,   'גב

 הצעומה תאילמב ונתוא שגופ םינוגראב תוכימת לש אשונ .םכתושרב  רצק  עקר  ןתא  ינא :בקעי רמות

 ,ביצקתה  תא  םירשאמ  ונחנאשכ  הז  הנושארה  םעפב  .םימעפ  שולש  ביצקת  תנש  ךרואל

 םירשאמ  ונחנאשכ  תישילש  םעפ  ,ףסכה  תא  םיקלחמ  ,םישמממ  ונחנאשכ  הינשה  םעפב
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  ל ש  ב ל ש ל  ,הזה  בלשל  קוידב תסחייתמ  ילש הטלחהה  תעצה  .ירחאש  הנשל  םיניחבתה תא

  ונל שי  .שמח ךותמ תחא  הירוגטק  וזש  ,רעונה תועונת  לש  הירוגטקב תדקמתמו  םיניחבתה

 ,םיטפשמ ינשב הז תא רמוא ינא ,ארק אלש ימל ,ךמסמה .תדו החוור ,טרופס ,ךוניח  תא

 םיפסכה  תקולח  עוציבל  בושיחה  תטיש  תא  ריבסהל  השעמל  אב  אוה  ,ותוא  םלקדא  אל

 ,םיינויווש  ,םידיחא  תויהל  םיכירצ  םיניחבתה  תעיבק  לבא  .םיניחבת  תעיבק  תועצמאב

 ומכ  תושק  תויצאוטיסל  עיגנש  בצמ  ןיא  .יוהיזלו  הרקבל  םינתינ  ,בושח  יכהו  םייריפמא

 לש  תונמיהמה  ןיינעב  תוקפסו  תודשח  םיררועתמ  םשש  ,הרבעש  הנשב  ןהילא  ונעגהש

  ה ת א  ה ז ש  בשוח ינא  ,דאמ הפי  רמא  קיציא  .הלאה  םירבדה תא  םיריכמ  ונחנאו  .םינותנה

 א ל   . י רמגל  ךתיא  ,קדוצ התא  ,ןוכנ  ,הרטשמ תנידמ אל  ,הרטשמ אל  ונחנא  ,הנש ינפל  תייה

 עונמל םירומא הלאה םיניחבתהו םידדמה ןכל ,הזה בצמל  עיגנ  םא  יובאו  יואו  ונדיקפת

 דאמ ?דובעל ךלוה הז ךיא .עורפ קושו  עורפ  ברעמ  ארקנש  המ  לש  תוכובמו  תויומיענ  יא

 אל ,הלש םיכינחה רפסמ תא 15/4-ה דע  ,ביצקתה  תנשב  שיגהל  הכירצ  העונת  לכ  .טושפ

  ה ז ש  , ל קש 150  רבח  ימד  ןוירטירק  םומינימ  .הזה  גוסהמ  םירבדה  לכ תא אלו  תומש  ךירצ

  י כ ה  ר י ח מ ה  הז  ,רבח ימד  לקש 150  ,רעונה תועונת  יבגל  הקידב  יתישע  ,םלוכ  ןיבמ  ךומנה

  ל ע  ם ו ת ח  ח " ו ר   רושיא  .לכה  הז  ,םותח  ח"ור  רושיא  ,ינושה  הזו  ,ףרצל  םיכירצ  םהו  .ךומנ

 םישוע  ונחנא  הנושאר  םעפ  .םיבבס  ינשב  ?קלחתמ  הז  ךיא  .דחא  הז  .המצע  המישרה

 העונת לכל  רשפאיש  ףסכ  ,תועובק  תואצוהב  תופתתשה  ,הנושאר  הקולח  ,ןושאר  טילפס

 המו  ריחמה  המ  ,תוקידב  המכ  יתישע  תמאבש  אחרי  ,ימעטל  .הלש  ףטושה  לועפתה  תא

 תא תחקל ,ינשה  בלשה  .העונת  לכל  קלח  לכ  םדוק  לקש  20,000-ל  יתעגה  ,ןוכנה  רפסמה

 םיכינחה תומכ  ,ךס  תא  תחקל  זאו  ,ךינח  רפ  דדמה  תא  ,םדקמה  תא  עובקל  זאו  הרתיה

 קר ,תומדוק םינשב ,בגא ךרד ,ונישעש ומכ ,דדמה קוידב המ תוארלו ףסכה  תומכ  יקלח

 דחא  רבד  דוע  שי  .םייריפמאו  םידידמ  ,םיישחומ  םה  םינותנהו  םירפסמה  םעפה

 יתלוכי  אל  יכ  ,תוכימתה  קוידב  אל  ,תמדוקה  תוכימתה  תבישיב  וילא  יתסחייתהש

  , ה ז ב  ו נ ע ג נ אל  םויה  דע .תימינפה  הקולחה לש  אשונה  הז  .רבע  ףקותה  יכ  ,הז תא תולעהל

 תדעוו לש הטלחהה לש הזה  ךמסמה  תא  אורקל  יתעדי  אל  ינא  ,םכל  רמוא  ינא  ,היה  הז

 ת א  א ו רקל  םיעדוי  הדעווה  ירבח  םא  עדוי אל ינא  .תוכימתה  תדעוו לש  הצלמהה ,תוכימת

   ,ןיינעל  רוט  שי  דחא  דצבש לוקוטורפ  שי  .הז

 .תיעוצקמ  תודיקפ  ,הדעווה  ירבחב  לזלזל  ךירצ אל :ש המועצהגרין, רא  'גב

 .הז תא  אורקל  עדוי אל ינא :בקעי רמות

   .םיעדוי  הדעווה  ירבח  לבא :גרין, ראש המועצה  'גב

 .ךל  ריבסא ינא  ,אובת זא :רגנ יול םקימע

 . תחלצה אלו תמדוק  םעפ  יל  ריבסהל תיסינ ,יל  תרבסה  יכ  ,םייסל יל  ןת ,םקימע ,עגר  ,עגר :בקעי רמות

  ם י ע ובק  םיזוחא  עובקל  הצור  ינא .אשונה תא  םדקל  הצור  ינא  .רתוח ינא ןאל  ךל  דיגא ינא

 יכ ,הז תא שי םא ךמסמהמ  ןיבהל  רשפא  יא  ,םויה  הז  תא  ןיא  .הירוגטקו  הירוגטק  לכל

 ,םיוסמ  ףוג  םיאור  ןושארה  דומעב ,יתוא  דירטמ  המ ךל  דיגא ינאו ,תחא  םעפ

 .ןמזה תא ךוסחא  ינא  אוב זא :גרין, ראש המועצה  'גב
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 .רעונה  תועונתב עיפומ  אוה  ךכ רחא  ,ןד תחת  אצמנש םיוסמ  ףוג  םיאור :בקעי רמות

 ?רדסב  ,ןמזה תא ךוסחא  ינא  אוב זא :גרין, ראש המועצה  'גב

 ,ילש  העצהה תאז  ,םיזוחאב קלחל  יתשקיב  ינא זא :בקעי רמות

 .העצהה  תא  יתיאר :גרין, ראש המועצה  'גב

   ,ילכות  זאו  העצהה  תא  םייסל  יל ינת :בקעי רמות

   .םייקה  בצמה תא  תנבה אל  םצעבש  והשמ עיצמ התא :יבהז רימא

 תניחבמ ?רדסב ,בושח הזו רמוא  התאש  המ  תא  הכירעמ  ינא  .ןמזה  תא  עגר  ךוסחא  ינא :גרין, ראש המועצה  'גב

 םירשאמ ונחנא הצעומכו םיניחבתה ןוקיתל  תועצה  שיגהל  רשפא  1/7-ה  דע  ,לוקוטורפה

 .ןודל  הכירצ  תיעוצקמה  הדעווה  לכ  םדוק  ,הצעומב  הזב  ןודל  ידכ  .1/9-ה  דע  הז  תא

 הדעווה  תקידבל  יתרבעה  ,םיירהצה  רחא  ןושאר  םויב  ונלביקש  הזה  ריינה  ,רמולכ

 ת א  ה ע יצמ ינא  לבא  .ותוא  קודבל  ךירצ  ,ךלש  ריינה תא  ונארק  ,הזב  ןודת איה .תיעוצקמה

 ןויד  םייקל  הצעומה  מנכ"ל  תא  החנמ  ינא  ,םויה  רדסמ  דרוי  אשונה  ?יקוא  ,אבה  רבדה

 ריאיו  ,ףגאה  תלהנמ  ,היבצ  ,יטפשמה  ץעויה  ,תירבזגה  ,ל"כנמה  םיאצמנ  הבש  הדעווב

 ןוידכ אלא  הצעומ  ןוידכ  אל  ,וצריש  הצעומה  ירבח  לכ  ונמזוי  וילאו  .רעונ  תקלחמ  להנמ

 וא  םימייקה  םיניחבתה  לע  והשמ  דיגהל  הצורש  הצעומ  רבח  לכש  רמוא  הז  .יעוצקמ

  ,ישיש  םוי  הז  ,ןמז  הברה אל  הז  ,תעדוי ינא .1/7-ה  דע הז  תא  תושעל  שרדנ  ,תושדח תועצה

 ןוידה תא םייקנ ונחנא .םוי דוע  לבקי  ,םוי  דוע  ךרטצי  והשימ  םא  .הז  תא  תושעל  שרדנ

 ןוידל  הז  תא  הלענש  הווקמ  ינא  .ןוידל  הז  תא  הלענ  טסוגוא  לש  הצעומה  תבישיבו  הזה

 םג  .יעוצקמ  ןויד  בייחמ  הזה  אשונה  לבא  .תומכסה  ויהי  אלש  וא  תומכסה  ויהיש  ירחא

 ילא הנפ ןוסח דעיבא םג .אלש ימ לש םתעד  חונת  ילואו  םימדוקה  םיניחבתה  תא  ןיבהל

  ,ת שרדנה  הרזעה  רקיעב  ,רקיעבש  ,רוזעל  רשפא ךיא  תוארל  ידכ  ,הזה  אשונב  םימעפ רפסמ

 םע תבלש ךירצ לבא .םיכינח טעמ יכה םע העונתה םה  יכ  ,אביקע  ינבל  איה  ,הניבמ  ינא

 וישכע הז  תא  חתפא  אל  ינא  .ןודל  ,הלאה  םירבדה  תא  ןיבהל  ךירצ  ,תיעוצקמה  הדעווה

 .םויה  רדסמ  הז תא  הדירומ  ינא  ,םצעב הז  זא  .ןוידל

 .2023-ל  הז  ,ןיבה אלש ימל  ,הלאה  םיניחבתה  ,דחא  והשמ  ןיבהל  קר  הצור ינא :בקעי רמות

 .ןוכנ :גרין, ראש המועצה  'גב

 ,30/6  דע  הז  ונלש  ןייל  דדהש ללגב ,תרמוא תאש  המ  ,וישכע :בקעי רמות

 .1/7 :ד שפרבר"עו

 ,םילשהל קיפסנ אל  ונחנא ,1/7  דע :בקעי רמות

  ם י נ י ח ב ת ב  ,תיעוצקמה  הדעווה  ,ונחנא  ,ןודל  ךירצש  הז  להונה  רמואש המ 1/7  דע ,אל ,אל :ד שפרברעו"

 ונחנאו  ?הצעומה  שאר  תרמוא  המ  זא  .םתוא  רשאל  םיכירצ  םתא  1/9-ה  דעו  .םישדחה

 הז  ירחא  סנכתנ  ונחנא  ,םכלש  תועצהה  לכ  תא  ודיגת  1/7  דע  .תארקל  םיאב  הזה  עטקב

 י פ  ל ע   םיבייח  טושפ  ,אובי  ,הצעומ  רבח  לכ וא התא  ,ןיינע  ול  שיש  ,הצורש ימ  לכ .טסוגואב

 םע  םכילא  אובנ  .תיעוצקמה  הדעווב  ןודל  םדוק  ,הז  תא  עדוי  התאו  ,תוכימת  להונ

 לש  הצעומה  תובישיב  ,םכל  רתומ  ,ןמזה  הז  ,ונודת  טסוגואב  םתא  .תועצהו  תוצלמה
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 ת א  ו נ ש ת   א ל  םא  :אבה  רבדה תא  רמוא  ללכה  רשאכ .הטלחהל ועיגתו  הזב  ונודת טסוגוא

 .וטילחת םתאו  םכתטלחה  וז זא  ,ונשת םא  .האלה  םיכישממ  םה  םיניחבתה

 ?הלוע  הז טסוגואבש  םכסל  רשפא :בקעי רמות

 .ןכ :גרין, ראש המועצה  'גב

 .הלוע  הז טסוגואב  .ןכ :עו"ד שפרבר

 ,הצעומה  ל"כנמ תא  החנמ  ינא  .םויה  רדסמ  תדרוי  העצהה  .הככ זא :גרין, ראש המועצה  'גב

 .המכסהב :יצחק גולברי

   .המכסהב ,רמות :עו"ד שפרבר

 ?שגפיהל רומא  אוה ימ  םע ,1/7-ה  דע  תבשל  ךירצ אוה ימ  םע :ןולדפ  רירפצ

 .חלש  רמות  ,חולשל  םיכירצ םתא 1/7-ה  דע ,אל :גרין, ראש המועצה  'גב

 .תחלש  רבכ  התא  ,םכלש תועצהה תא ו"ד שפרבר:ע

 .1/7-ה  דע  חולשל  ךירצ  ,רוצה לשלוח והשימ  דוע  םא  .חלש רמות :גרין, ראש המועצה  'גב

 .ל"כנמל :עו"ד שפרבר

 אל  והשימ  םא  רמולכ  .ןורקיעה  תא  דיגי  ,הזכ  והשמ  וא  הז  תא  חסנל  עדוי  אל  אוה  םא :גרין, ראש המועצה  'גב

 וא ,ןקתל ול בושחש ןורקיעה תא דיגי ,חסינ  רמותש  ומכ  חסנל  ליחתהלו  קמעתהל  הצור

  ץעוימ  בכרומש  ,תושעל  ךירצש  יעוצקמ  ןויד  הז .ותוא ןקתל  הצור  אוהו  רבעב  ול  עירפה המ

   .תירבזג  ,ל"כנמ ,יטפשמ

 .תוכימת  להונ  יפ לע תיעוצקמה  הדעווה  וז :עו"ד שפרבר

 .םויה  רדסמ  אשונה תא  הדירומ  ינא זא :ועצהגרין, ראש המ  'גב

 םיניחבתה  אל  הז  ,תוירוגטקה  לכ  לש  ללוכה  ,בחרה  רשקהב  ,דחא  רבד  שקבמ  קר  ינא :בקעי רמות

  ,םמצע

 .תימינפה הקולחה  הז :גרין, ראש המועצה  'גב

 .הקולחה  הז :בקעי רמות

 .הירוגטק לכ  לע ,יתיאר  םיזוחאה  לש  הקולח תישע התא :עו"ד שפרבר

  .תוירוגטקב  תרדוסמ  הקולח  עבקל  ידכ ,הקולחה  הז :בקעי רמות

 ת א  ה ח נ מ ו  ה מכסהב  םויה  רדסמ אשונה  תא  הדירומ ינא ,תרמוא  ינא  .הז  לכב  ןודנ  ונחנא :המועצה  גרין, ראש  'בג

 הקלחמה להנמ ,ףגאה תלהנמ  ,תירבזג  םע  תיעוצקמה  הבישיה  תא  ןמזל  הצעומה  ל"כנמ

  ם י מ ר ו ג ה ש  י דכ  ,םיירהצה וא  רקובה  תועשב  היהי  הזש  ןכתי  .הצעומה  ירבח תא  ןימזהלו

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  .הדות  ,חותפ  ןויד  אוה  ןוידהו  ןוידל  םיחכונ  ויהי  םייעוצקמה

   .םויה  רדסמ  אשונה  תא דירוהלמאשרים פה אחד   החלטה: 

  ת רושקתו  בושחמ  תוכרעמ  שכרו  גורדש  ,ץופיש  הז  ןושארה  ר"בתה  .םיר"בת :אבה  אשונה :גרין, ראש המועצה  'גב

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  .םילקש 300,000 לש תפסות  לע  הפ  םירבדמ  ונחנא  ,רוביצ תודסומ  לש

    .2401  ר"בת  ןוכדעמאשרים פה אחד את  החלטה: 

   .םילקש 30,000 לש  תפסות  .ןורשה  ינצינ רפס  תיבב תיטסוקא השגנה  – 1101  ר"בת :גרין, ראש המועצה  'גב

 .תונרקהמ  הרבעה וז ,תפסות אל  וז :ציפי וקנין
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 ,רמולכ  .תונרקל  ףסכה  תא  םיריזחמ  ונחנא  ןכלו  ךוניחה  דרשממ  האשרהה  תא  יתלביק :צהגרין, ראש המוע  'גב

 דרשמ  .רפס  תיבב  השגנה  ומכ  ,הלועפ  איהש  הזיא  תושעל  םיכירצ  ונחנא  םימעפ  הברה

 םיעצבמ ונחנא זא .ןמז הברה חקול ןתונ אוהש  דע  לבא  .האשרה  ונל  תתל  רומא  ךוניחה

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  .הפוקל הז  תא  םיריזחמ  ונחנא  ,האשרהה תא ןתונ  ,ונלש  ףסכהמ

 .   1011מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   טה:החל 

 לש  תפסות  .םירחאו  תולובג  ןוקיתו  ראתמ  תינכת  .תיבושיי  בא  תינכת  –  912  ר"בת :גרין, ראש המועצה  'גב

  י ב טרה  דרשמ  ידי  לע םיגצוימ  ונחנאש  םייטפשמ  םינוידו  תועיבת ונל  שי  םג .לקש 150,000

  ונחנא םגו  .תפסות  תשרדנ  ךכ  ךרוצלו ראתמה  תינכת  לש  אשונה  לכב ונתוא  הוולמש ןוסוט

  , ר ז ל ב   דרשמ  ידי  לע  הרובחתהו ראתמה  תינכת אשונ  לכ  לש  ,תיגטרטסא  הניחבמ  ,םיוולמ

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  .ח"ש 150,000  לכה ךס  .תפסותה  ךכ  ךרוצלו

 .219מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה: 

 היפוס םחתמ .לקש 550,000 לש תפסות ,ןמרסו היפוס םחתמ  חותיפו  ןונכת  -1026  ר"בת :המועצהאש  גרין, ר  'גב

 היצנדקה תליחתב .יאלקח םירוגמ אוהש ונל שיש םינורחאה  םימחתמה  דחא  הז  ןמרסו

 הזיאב  הז  תא  השענ  אלא  ,העורפ  הינב  םש  היהת  אלש  ידכ  ,ולש  ןונכת  תושעל  ונרשיא

  , ת י נ כ ת ה  לש  בלשל  ועיגה  .ןנכתמ  ףרודסרטייל  דרשמ  .םיבשותה  םע םכסומ  ךילהת  אוהש

 דע  הז  תא  רשאל  םילוכי  אל  ונחנא  ,תרמוא  תיזוחמה  הדעווהו  תיזוחמה  הדעווב  ונחנא

 ,ןמרסו היפוס לע קר אל ,תוינידמ  ךמסמ  לע  םידבוע  ףרודסרטייל  .תוינידמ  ךמסמ  ןיאש

  ל ו ד ג  רתוי  והשמ  חיוורנ  ונחנא  תאזה  הדובעה  תוכזב  ,רמולכ  .A4  ארקנש חטשה  לכל אלא

 ?דעב  ימ  .תפסותה  תשרדנ  ךכ  םשלו  ,שרדנו

 ירבחל תוריש ןתמ לש רשקהב ,דיגהל הצור ינא לכ םדוק .הזה אשונה יבגל הרעה  יל  שי :בקעי רמות

 םימי  10-מ  תוחפ  ינפל  ,20/6-ב  וא  19-ב  יתחלש  ,תויניינע  תולאש  חלוש  ינא  .הצעומ

 ינאש תויהל לוכי אלו םינוידל עיגמ ינאו דבוע םדא ןב  םג  ינא  ,תושעל  המ  ,ינאו  .תולאש

 ליחתהל  .תובושתה  תא  ןויד  ינפל  תועש  עברא  ,םייתעש  ,תועש  שולש  ,לזלזמ  הז  ,לבקמ

 וא  םינוע  אל  םש  םינותנה  יכ  ,לבלבמ  רתוי  דוע  םג  הזו  יניצר  אל  הז  ,הז  תא  אורקל

 ,הזה רשקהב .בחרה רשקהב הככ  הז  זא  .יתלאשש  תולאשל  הנעמ  תונתונ  אל  תובושתה

 .תינכתה תא  תוארל יתשקיב  ,תינכתה תא  יתיאר אל ינא  לכ  םדוק  ,ןיבמ קר  ינא  םויה

 .יתעדל הצעומה תאילמב התוא  ונגצה גרין, ראש המועצה:  'גב

  ר ח א  . רדסב  הזו  ףוצרק  ,דוביר  ,הלילס  קר  הזש  יתנבה  הלחתהב  ,םינויד  המכ  ויה .אל ,אל :בקעי רמות

 ,תוינידמ ךמסממ קלח  הזש  יתיליג  םויה ,קלח  הז  ךכ

 ר"בת הז .ןמרסו היפוס לש הלילסו דובירל רחא ר"בת שי ?ןוכנ ,רחא  ר"בת  שי  .אל  ,אל :צהגרין, ראש המוע  'גב

 .חותיפ  ןונכת  לש

 ,יל  רמאנ  יתלביקש  הבושתב  יכ  ,היעב :בקעי רמות

 .ר"בתה  ךותב  היה אוה  .ןרק ,אל ,אל :יצחק גולברי

 .חותיפה תא  ושע  םהו חותיפו  ןונכת  בותכ  היה  ,חותיפ  היה  הזה  ןונכתה  ךותב :רגנ יול םקימע

  .יקוא  ,חותיפ הא :גרין, ראש המועצה  'גב
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 ת א  יכ  ,רחא  םש  םע  ר"בת  תויהל  ךירצ  היה  רבכ  םא  A4  יכ  ,ךייש אל  הארנ אליממ  ,וישכע :בקעי רמות

 ךמסמ תושעלו ללכה לא טרפהמ רוזגל ארקנש המ ,תושעל הצור  ינא  ,רדסב  הזו  ,תרמוא

 .ךרדה לע  תוינידמ

 .בגא  ךרד ,ראתמה  תינכת  לש  ר"בתב םג  הז תא  םישל  יתלוכי :גרין, ראש המועצה  'גב

 .םיר"בת קיפסמ  שי  ,ןוכנ :בקעי רמות

 .ןוכנ :גרין, ראש המועצה  'גב

  ה ז ש   , A4-ל  הז  םא .דעוימ  הז  המל  םיניבמ  ונייה םג  זא  יכ  ,רדס  תושעל  ידכ  ,לכ  םדוק זא :בקעי רמות

  1500-1600  לש קנע חטש  הז  זא  ,רדסב  זא  ,הנופצו  םילקדהמ  ,בושיהמ יצח  טעמכ השעמל

 תינכתב  A2  לש  ינופצה  קלחה  הז  םאה  ,ןמרסו  היפוס  ,הז  המ  ,םיניבמ  אל  לבא  .םנוד

 קלחה הזש יתנבהש ,הז תא יל  רמא  ימ  רכוז  אל  ,יתנבה  תמדוקה  הבישיב  ינא  ?ראתמה

 הז  תא  יתנבה  אל  .רויד  תודיחי  800  םש  תוננכותמש  םנוד  150  םתוא  ,A2-ה  ,ינופצה

 ל ש   םוקימה תא תוארל  רשפא  היהו  טירשתו הפמ הפ  התיה  םא  .םיניבמ אל  ,תאזכ  הרוצב

 ,ראתמה  תינכתל  רושק  אל  אוהש  ןיבהל  רשפא  היה  זא  ,ולש  הרזגה  תולובג  תא  ,חטשה

 .4 לש  תורשואמה  תוינכתה  לש  םיחטשה לש ראתמה  תינכתב  קלחל  רושק אוה

 קלח איה היהתש ע"בת לכ .ראתמה תינכתמ קלח אוה יכ ראתמה  תינכתל  רושק  ןכ  אוה :יצחק גולברי

 .ראתמהמ

 .דועיי  םינשמש  םיידיתעה  םיחטשה אל  ,םירשואמה  םיחטשה  לש  ,A4 לש  קלחב :בקעי רמות

 ,לכירדאה  לשו  ל"כנמה  לש  בוט  ןתמו  אשמ  תוכזב  .בוט  רבד  ןאכ  הרק  ,רמות  ,הארת :גרין, ראש המועצה  'גב

 הז  .רתוי  בחר  םחתמ  ונחוורה  ,יפיצפס  והשמל  תויהל  הרומא  התיהש  הדובעב  ונחוורה

 דאמ  ,דאמ  אוה  תוינידמ  ךמסמ  ,תוינידמ  ךמסמל  קר  תויהל  רומא  היהש  םוכסה  לודגב

 הז  תא  תושעל  םיכירצ  ונייה  אלש  רמוא  אל  הז  .רבעמ    והשמ  ונחוורה  ןכלו  .טרופמ

   .רתוי  בוט  תוריש  ונחוורהו  הז  תא  ונבחרה  זא  ,ונשרדנ הרקמ  לכב  ,ןמרסו  היפוסב

 םא ,םקימע ,םכמצע לע וחק לבא ,אל רבכ וישכע ,המ  םיעדוי  םתא  ,וחלשת  תוחפל  לבא :בקעי רמות

   .םש  תויהל  ךלוה המ  ןיבנש  ,ןמרסו  היפוס לש  תינכתה תא לבקל  רשפא

 .לכה ךל  הארא ינא  ,הסדנהל  ילא אובת :יצחק גולברי

 .יתוא  תנמזה אל םעפ  ףא התא :בקעי רמות

 .הז  תא  וגיצת  ,ינר  םע  דחיב  ,ךמצע לע  הז תא חקית  ,ירבלוג :גרין, ראש המועצה  'גב

   .חותפ  לכה  ,ףיכב :יצחק גולברי

 ?דעב ימ :גרין, ראש המועצה  'גב

 תאו םודיקה תא השעמל הנתמ איהש תיזוחמה הדעווה לש היחנה וז  ,דחא  רבד  דוע  קר :בקעי רמות

  .טושפ  הז תא  ריכמ אל  ינא  ?היחנה  וז ,ןמרסו  היפוס לש  חותיפה

   .חטב ו"ד שפרבר:ע

 ,יבחור תוינידמ  ךמסמ  םישוע אל םא :בקעי רמות

 .םיכישממ אל  םה  זא אל םא עו"ד שפרבר:

  ן מרסו  היפוסל  קר  דיגהלו  םכחתהל  וניסינ  ונחנא  ,ןכ  ,יבחור תוינידמ  ךמסמ  םישוע אל םא :גרין, ראש המועצה  'גב

 .יבחור  לע ושקעתה  םהו



 
 ZORAN-ATY OF KADIMTHE MUNICIPALI   ורן צ-מההמועצה המקומית קדי

    •   09-8902902טל:   •   60920צורן -קדימה 1הרצל                 
     

 המועצהמנכ"ל  שכתל
 

 של איכות חייםום  קצורן מ-קדימה
 09-8902-999  ירות לתושבד שמוק  ידתך תמלשירו

c:\users\bitmob\downloads\ עם חתימה. -28.6.22פרוטוקול מלא מישיבת מליאה מן המנייןdoc 

18 

  .יקוא  ,יתנבה :בקעי רמות

   .דצב  ךל  בותכ הז ,הטמל  הקספב  בגא  ךרד  ,בותכ  הז :רגנ יול םקימע

  .דחא  הפ  ?דעב  ימ ,1026  ר"בת  .ךישמנ  ואוב ,יקוא גרין, ראש המועצה:  'גב

 .   6210מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה: 

 הסדנהה ונממש ר"בתה םצעב הז .200,000 תושרה תונרק םיטקיורפ ןונכת  –  776  ר"בת גרין, ראש המועצה:  'גב

 .אשונב  ביחרהל  המ יל  ןיא  .םינוש  םיטקיורפ  ןונכתל תאצוי

 א ל  , ם י מ ו ל י צ  לש תסטרכ  יל  חולשל  ,וישכע  דע  עצוב המ  יתשקיב  ןאכ  םג  ,ביחרהל המ  שי :בקעי רמות

 .שקבמ   יתייה  תוסטרכ  הצור יתייה  םא  ,תוסטרכ  ךירצ

   .קדוצ התא ,תמאב  ,היעב אל  הז  ,תואצוה לע  טוריפ הזיא תתל  רשפא ,אל ,אל :לברייצחק גו

 ,האור התא ,האור  אל התא  תסטרכב  יכ ,תסטרכ  יתשקיב אל :בקעי רמות

   .ףסכ  אצוה המ לע  תעדל  רתוי וא תוחפ  ,תואצוה  טוריפ  ךירצ התא ,אל :יצחק גולברי

 ,הסדנהה לע ןומא התאו  רחאמ  ,ירבלוג גרין, ראש המועצה:  'גב

   .הזל גאדא ינא  ,העינמ ןיא :חק גולברייצ

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  ,776  ר"בת  .וריבעיש גאדת :המועצה  ראשגרין,   'גב

 .   677מאשרים פה אחד את עדכון תב"ר   החלטה: 

  ו נ ח ת פ  , ו ע צ וב  ,םינשי  רבכש  םיר"בת  םירגוס  ונחנא  ובש  ינכטה  בלשה  הז  םיר"בת תריגס גרין, ראש המועצה:  'גב

 םירורמת  רקס  ,םיסכנ  יופימ  -  921  ר"בת  .םינפה  דרשמ  לש  תויחנהל  םאתהב  ,םישדח

  ה פ  ?דעב ימ  .תושרה  תונרקל  רזוח  הז .לקש  1000  לש  ףדוע  םש  ראשנ  .םיסכנ  תדידמ רקסו

 .דחא

     .129תב"ר    תריגסמאשרים פה אחד את  החלטה: 

 ,בדנתה הצעומ  תרבח  תויהל  תסנכנ  תניעש  הארשכ  ,יבהז רימא  –  ךוניח  תדעוו  ר"וי  יונימ :גרין, ראש המועצה  'גב

 .האיצמה לע טע :יבהז רימא

 ר"ד ,ךוניח תדעוו ר"ויל קרב-רומ  תניע  ר"ד  תא  הנמנ  ונחנאו  דיקפתה  לע  רתוול  בדנתה גרין, ראש המועצה:  'גב

 .דחא  הפ  ?דעב  ימ  .ךוניחל

     .ךוניח  תדעוו ר"ויל קרב-רומ  תניע  ר"ד  יוניממאשרים פה אחד את  החלטה: 

 .םילימ  המכ  רמול  שקיב רימא גרין, ראש המועצה:  'גב

 ליעפ  ינאש  םינש  14  השעמל  םויה  םייסמ  ינא  ,םירבח  .ארקנש  המ  שארמ  יתוניכה  ,ןכ :יבהז רימא

 תגהנה  ר"ויו  רבח  יתייה  .םינש  דאמ  הברה  הככ  ,תובדנתהב  תיבושיה  ךוניחה  תכרעמב

  ע ב ר א ב ו   .דדוע  לש  םירוהה  תגהנהב  ןכ  םג  ליבקמב  יתייהו  גוצרהב  יתייהו  םילבויב  םירוה

  ת כ ר עמ  תמאב  בושיב  ונל  שי  .ךוניחה קית קיזחמו  הצעומ  רבח  ןבומכ  ינא  תונורחאה  םינש

 םימיהדמ  םיפתוש  םע  דחי  יתלעפו  יתשגפ  ,הב  ליעפ  ינא  ןהב  םינש  14-ב  .האלפנ  ךוניח

 יתבבו  םינגב  םישועו  םימרותו  םיליעפש  םיברועמ  םיבשותו  םירוה  ,םירוהה  תוגהנהב

  ןאכ ונל  שיש  םיאלפומה  ךוניחה  יתווצ תא  יתרכהו  יתשגפ  ןהב  םינש 14  .רבעמו לעמ  רפסה

 קדוצה םקבאמבו בושיב הברה תיכוניחה היישעב הכימתהו  הדותה  םהל  העיגמ  .בושיב

 לע  ןרק  ךל  הדות  .םה  רשאב  ךוניחה  יתווצ  לכלו  םהל  עיגמ  .םהלש  םיאנתה  רופישל

 הז לומ הז םיר"וי  ונייה  תע  ,םינש  14  ינפל  תמאב  הליחתהש  הישע  ,תופתוש  לע  ,תורבח
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 ינא .דחיב זוזל  םירבדל  םורגל  תמאבו  קחרמה  תא  םצמצל  ונחלצהו  שיבכה  ירבע  ינשמ

 ,יתיכז  ,קיציאל  .יתפוקתב  םתיא  יתייהש  הצעומה  ישארל  ןכ  םג  הדות  דיגהל  שקבמ

  ם ו להיה  תמאב  אוה  ךוניחהש  העידיה  .ןבומכ  ןרק  ,ךוניחה  תמאבש  העידיה  .ןכ םג  ,טיבשל

  ח ו ר  ד י מ ת תנתונ  תמאב  ,בושיב  ןאכ  בשוח  ינא  ,םהיתורודל  הצעומה  ישאר  לכ  לש  רתכבש

 הז םויה םג ,ןהכמ הצעומ שאר לכל יתינפש  ,הגהנה  ר"ויכ  יתייהש  םעפ  התיה  אל  .תיבג

 ןייצל בייח ינא .עייסלו תושעל םיצמאמה ברימ ושענ  אלו  תבשק  ןזוא  התיה  אלש  .הרוק

 תורשעו  בושיב  ךוניחה  .החוורהו  ךוניהח  ףגא  תלהנמ  ,עמש  היבצל  דחוימ  הדות  רמולו

 .עורפל וחילצי אל םלועל הארנכש בוח ךל םיבייח ןרוצ המידקב  םירוהו  םידימלת  יפלא

  ט ו ש פ  , ך ו ניחה ןעמל  התשעו  הווש  היבצ המ  עדוי דיקפת  לעב וא  הצעומ  ראש  היהש ימ  לכ

 ,רשכומ  ,ןעוצקמ  ,בשויל  יתימא  סכנ  ,ךוניחה  תקלחמ  להנמ  ,דרא  רדא  .המיהדמ  השיא

  ך ר ב ל   ם וקמה  הז .ותוא  ריכמש  ימל  םדא  ןב הלחא  םגו  .הנושארה הלעמהמ  להנמו  ינשדח

 הלעמהמ  ךוניח  תשא  תניע  .דיקפתב  יתוא  ףילחתש  קרב-רומ  תניע  ר"ד  .תניע  תא

מע  הוולמ  ,הנושארה  תמזויכ  םג  ,אמאכ  םג  ,התוא  ריכמ  ינאש  זאמ  ךוניחה  תכראת 

 .הצעומה שאר תצעויש  ןבומכ  ,םייכוניח  םיטקיורפ  האיבמכ  הליעפו  םיטקיורפ  האיבמו

 יל תפחדו תעדוי  תאש  הממ  ץוצמק  תעדל  ,הלועפ  ךתיא  ףתשל  גנועל  יל  היה  ,הרקי  תניע

 הלאה  תועש  ףוס  ןיאה  לכ  תא  ולבסש  החפשמל,  םידליל  הדות  ןבומכ  .חוכב  ןורגל

 ןיא  תויווח  .םידימלתל  ,ןבומכ  ,םויסלו  .תרחא  וא  תאזכ  תוליעפב  תויהל  ידכ  יתרדענש

 ןיבמ ,רפסה יתבב הלאה  םידליה  תא  שגופו  ךוניחב  קסעתמש  מי  לכ  ,רשוא  ,הוואג  ,וףס

 א ו ה ש  ה ז י א   הארנכ  ,תושעל  ךישממו  ראשנ  ןבומכני א  .והזו  בהל תא  ונל אלממש המ  הזש

  ל כ ל ה  ד ות  זא .ילע  לטויש  המ  לכו  ,םיזרכמ  תדעוו  ר"ויכ  םעפה  .יל  רבוע  אשל  ינורכ  קדייח

   .יחילתצש  חוטב  ינא  ,ךלש  הז  ,תניע  .דיתעבו  רבעב  ,הווהב  הלועפ ןאכ  יתיא  ףיתשש ימ

 .ןמזה  ךרוא  לכל  ונתיא  תויהל  ךישממ  התא  ,ףוס  אל  הז  יתניחבמ  .רימא  הבר  הדות :גרין, ראש המועצה  'בג

  ה ר ו צ ב   הז תא  םישוע  ךיא  וניארהו  הלועפ  ףתשל  ונלחתה  ונרכהש  ןושארה  םויהמ ,תמאבו

 תדמל  אל  ,להנמ  אלו  הרומ  אלו  ךוניחל  ר"ד  אל  התאש  תורמל  ,תובישחהו  .המיהדמ

 רבחכ  ,ר"ויכ  ךוניחה  תכרעמל  תאבהש  תיבגה  חורהו  תובישחהש  תבשוח  ינא  ,ךוניח

 הפ ורקש םיכלהמ הפ ריבעהל ונלו  יל  הרזע  איהו  המיהדמ  איה  ,קיתה  קיזחמכו  הצעומ

 דחיב םידבוע ונחנא ובש םוקמל עיגהל  ידכ  ,תכרעמה  תא  בצייל  ידכ  ,תונורחאה  םינשב

 יכה  הלועפה  יפותישמ  דחא  הז  ,תאזה  ןמזה  תדונקב  םויהש  תמאב  .הלועפ  ףותישבו

   .הדות  זא  .םירוהה  םע  ,םיתווצה םע  ,םינגה  םע  ,רפסה יתב  םע  וישכע  דע  ונל  ויהש  םיבוט

 ש י ג נ  תייה  דימתהש הז  לע  הבר  הדות שממ  רמול  הצור  ינא .ןטק והשמ  רמול  הצור  םג ינא :ןוסח  דעיבא

 הזיא  לע  ,לאושו  רשקתמ  יתייהש  תולקתהב  םג  ,אשונ  לכב  שממ  ,הרועמו  יעוצקמו

  ל כ  ל ע  הבר  ,הבר  ,הדותו יעוצקמ  דאמו הרועמ  תייה דימת  ,עוריא  אוהש  הזיא לע  ,התיבש

   .םינשה

 .שרופ אל  התא  יכ  רבדמ אל  ינא ,רימא ולברי:יצחק ג

   .שרופ אל  ,ןוכנ :גרין, ראש המועצה  'גב

 .הצעומהמ  השירפ  לש םואנ  היה  הז  יכ :יצחק גולברי
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 .ןגמ יתאבה אל  םגו גרין, ראש המועצה:  'גב

 .הדות  ירבד ןיאו ןגמ  ןיאו גולברי: צחקי

  .הפוקת  וז  םינש 14 :יבהז רימא

 .דחא  הפ  ?דעב  ימ  .יבהז  רימא  רמ  ,םיזרכמ  תדעוו  ר"וי  יונימ הז  אבה  ףיעסה :גרין, ראש המועצה  'גב

      .םיזרכמ תדעוו ר"ויכ יבהז  רימא  יוניממאשרים פה אחד את  החלטה: 

 ם ג  ר י מ א תא תונמל  הצור  ינא  .שדוחב  םיימעפ  קר  ול  יתחטבה  ,וכלה  ךלש  םירקבה  וישכע :גרין, ראש המועצה  'גב

 ?האבה  הבישיב וא  םויה םא  הלאשה  ,רעונ  תדעוו  ר"ויל

 .םויה  רשפא :עו"ד שפרבר

 .דחא  הפ  .רעונ  תדעוו  ר"וי  היהי  יבהז  רימאש  .וישכע  הז תא  השענ זא  לבוקמ  הז םא :גרין, ראש המועצה  'גב

   .רעונ תדעוו ר"ויכ יבהז  רימא  יוניממאשרים פה אחד את  החלטה: 

 .וב ןייעל םילוכי םתא ,ןחלושה לע  חנומ  ינועברה  חודה  .2022  תנשל  1  ןועבר  חוד  תחנה :ין, ראש המועצהגר  'גב

  . י ר חא  הברה  דימת םיעיגמ  הלאה  תוחודה תרמוא תאז  ,םוטרומ טסופ  הזש  םיעדוי  ונחנא

 .שדוח  רפ on going  איה  תורבזגה םע  תיעוצקמה  םישוע  ונחנאש  הקידבה

 תא  םיאור  ונחנאש  הנושאר  םעפ  ?םיפרוטמה  םירעפה  לכ  םיעבונ  הממ  ,הרצק  הלאש :בקעי רמות

 ,ךוניחב  תוסנכהה  לש  םירעפה  ,דחא  טפשמב  .בכעל  אל  ידכ  הזב  ןודנ  אל  .הזה  חודה

 .החוור

   .ללכב :ןולדפ  רירפצ

 ?יתנוע  הז המ :בקעי רמות

 .יריבסת  ,ןושאר  ןועבר  הז  יכ :גרין, ראש המועצה  'גב

 תמאב אל אוה .ינשה  ןועברב  ומשרייו  ועיגה  אלש  םיפסכ  ןיידע  שי  ,ןושאר  ןועבר  הז  'א ציפי וקנין:

   .גציימ  ןועבר

   .ךוניחב  רקיעב  ,תוסנכה גציימ  אל  ןועברה :יצחק גולברי

   .ןויצח  וליאכ לבקמ  התא  .רבטצמ  הז  ןועבר  לכש  חכשת לא ,בגא :רברעו"ד שפ

  ל ש תילאירה ,תיתימאה  תוארנב  םגופ  אוה  ךוניחה  דרשמ  תוסנכה  לש  ,ךוניחה  אשונ דימת :יצחק גולברי

 .הנשה  ףוס  תארקל ןזאתמ  הז טאל ,טאל  .תוחודה

 תינכת  תשגה  תא  רשאל  תשקבתמ  הצעומה  תאילמ  .הנתשמ  הזו  הלשממ  ןיא  בוש  זאו :גרין, ראש המועצה  'גב

 .תיזוחמה  הדעווה  תושירד  יפ  לע  ,הצעומה  ידי  לע  457-0940015  הרפסמש  תונליא  מ"נא

 ת ו א ילממ תחאב  הז תא  ונגצה  .םנוד 100-ה  ,ונלש הקוסעתה  רוזא חותיפ  הז תונליא מ"נא

 תיזוחמה  הדעווהו  ףרודסרטייל  דרשמ  ידי  לע  תיזוחמה  הדעוול  הז  תא  ונשגה  .הצעומה

  ם י שרדנ  ונחנא  ןכל  .הז תא תרשאמש  הצעומה  לש  לוקוטורפ  הכירצ איהש  תרמוא השעמל

 .דחא  הפ  ?דעב ימ  .רשאל

   .תונליא מ"נא תינכת תשגהד  מאשרים פה אח החלטה: 

 שאר  ןגס  ןוכדע  םגו  האבה  הבישיל  הז  תא  החוד  ינא  ,סיפה  לעפמ  רמוח  תינכת  רושיא גרין, ראש המועצה:  'גב

 לש  הצעומה  תבישי  תא  לטבל  הצור  ינא  ,ףיסוהל  הצור  ינאש  דחא  ףיעס  דוע  .הצעומה

 לש הבישיה תא לטבל הצור ינא  זא  .הנשב  תובישי  יתש  לטבל  םילוכי  ונחנא  ,ילוי  שדוח

   ?דעב  ימ .טסוגואב  בוש  סנכתנ  םצעב  ,ילוי  שדוח
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 .בייחמ ןונקתל 4  ףיעס עו"ד שפרבר:

 .גוליד :יצחק גולברי

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

    .2202  ילוי שדוחל הצעומה תבישי  לוטיבמאשרים פה אחד את  החלטה: 

   .6 רפסמ  ןיינמה ןמ  הצעומה  תבישי  תא  ונרגס :צהמועגרין, ראש ה  'גב

 

 

 - הישיבה  ננעלה -
 

 

 

 

 

 


