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 1 א"פתש תבטב ג"כ ינשיום 

 2 2021 רבמצדב 27

 3 45/16 'סמ                                                                               

 4 

 5 ראש המועצה -   מר אבי הררי :משתתפים

 6 מועצהסגנית ראש ה -  שני-גב' לימור גיל 

 7 סגנית ראש המועצה -   גב' זיו קמיני 

 8 חבר מועצה -   מר משומר לוי

 9 חברת מועצה -  גל אבינועם -גב' מי

 10 מועצה תחבר -  גב' שיר אידלסון 

 11 מועצה תחבר -   גב' יוכי פרי 

 12 חבר מועצה -   י אלבזיוסמר 

 13 חבר מועצה -  מר זוהר אברמוב

 14 חברת מועצה -  גב' הילה קולט

 15 סגן ראש המועצה -  מר דרור ריבובסקי :חסרים

 16 מועצהל המנכ" -   טרמר אלי ג :םיחכונ

 17 גזבר המועצה -   מר אשר שמע

 18 ש"מעוי -  ימדק ןרק ד"וע

 19 מבקרת המועצה -  שירה שאולגב'  

 20 הצעומה שאר רזוע -   תבש ןליא רמ 

 21 

 22 מן המניין אלשצה עמליאת מוישיבת פרוטוקול 

 23 ,עובשב ינש םוי ,ןיינמה ןמ אלש הצעומ תבישי ,םלוכל בוט ברע הררי, ראש המועצה: רמ

 24 :םיחכונ .תרתחמה בוחרב םויבסב ,19:05 העשב 27.12.2021
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 1 תרבח ,ןוסלדא ריש הצעומה תרבח ,יררה יבא הצעומה שאר

 2 תינגס ,טלוק הליה הצעומה תרבח ,םעוניבא לג-ימ הצעומה

 3 רבח ,זבלא יסוי הצעומה רבח ,ינש ליג רומיל הצעומה שאר

 4 הצעומה רבח ,ירפ יכוי הצעומה תרבח ,יול רמושמ הצעומה

 5 לש תיטפשמ תצעוי ,עמש רשא הצעומה רבזג .בומרבא רהוז

 6 מנכ"ל ,לואש הריש הצעומה תרקבמ ,ימדק ןרק הצעומה

 7 םיבשותו תבש ןליא הצעומה שאר רזוע ,רטג ילא הצעומה

 8 תא דיגנ ונחנא ,םיפסונ הצעומ ירבח ופרטצי םא .םיפסונ

 9 ,2021 תנשל ליגר ביצקת ןוכדע :םויה רדס לע .םהיתומש

 10 תנשל חותיפ תוינכת רושיא ,2022 תנשל ליגר ביצקת רושיא

 11 ,השקבב .2022-2024 םינשל חותיפ תינכות רושיאו 2022

 12  .עמש רשא ,הצעומה רבזג

 13 ןוכדע ונעציב ונחנא .2021 לש ביצקתה ןוכדעב ליחתנ ונחנא :עמש רשא

 14 ,םיפיעסב ונעציבש םייוניש שי .הנורוקה תנש תובקעב ביצקת

 15 תקלחמבו ךוניחה תקלחמב הז תא םיאור ונחנא דחוימב

 16 הנשה תליחתב ונכרעה ונחנא םש ,תיללכ הנונראבו החוורה

 17 לבא ,הנורוקה תובקעב הנונראמ תוסנכהב ןוטיק ונל היהיש

 18 הז תא וארת םתא ,דואמ ההובג היבג ונל שי ,ךופה בצמ רצונ

 19 .םישוע המ קודבל הצעומה תא ץליא הז ,םייפסכה תוחודב םג

 20 המכ לש ךורא דואמ ךילה ונמייס םינורחאה יצחו שדוחב ונחנא

 21 וסנכנ ,הובג דואמ הנונרא בוח ילעב ינש םע םינויד לש םינש

 22 ינשמ תובוח רובע ח"שלמ 1.3 לעמ לש םיפסכ הצעומל

 23 ךירצש ימ לבא תומשה תא ןאכ דיגא אל ינא .הלאה םישנאה

 24 איבהל ונטלחהו סנכנש ףסכה םע םישוע המ ונלקש .עדוי תעדל
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 1 ןוכדעה תרגסמב .חווטה תוכורא תואוולהה תקיחמ תא הצעומל

 2 ךותל הלאה תואוולהה לש ןוערפה לכ תא ונסנכה ונחנא ביצקת

 3 האלהו הפמו 31.12.2021 דע וקחמי םהו 2021 ביצקת

 4 ןמז תוכורא תואוולה הל ןיא ,תואוולה ןוערפ אלל היהת הצעומה

 5 ליגרה ביצקתה לע תבשויש האוולה םוש אלו דעומ תורצק אלו

 6 לש תמדוקה הבישיב הרשואש האוולה טעמל ,חותיפה לע וא

 7 ךיא הארנ םויה אובבש ,באלק ירטנקה לש ,ח"שלמ 15-ה

 8 םוש הצעומל ןיא הז בלשב לבא .באלק ירטנקה חתפתמ

 9 ,ןועריג יוסיכל – תחא ,ונמזב וחקלנ הלאה תואוולהה .תואוולה

 10 לש הארבהה תינכותמ קלח התיה הינש האוולה ,היצדילוסנוק

 11 האוולה התיה תישילש האוולהו ,ח"שלמ 10בסך  הצעומה

 12 ידכ רצואל האוולה ריבעהל ונצלאנ ונחנא הנתיא תושרכ .רצואל

 13 םירגוס ונחנא ,הלאה תואוולהה .תושלח תויושרל ת זהא תתל

 14 ביצקתל ררחשי הז ,2021 תנשב תאולמב ןתוא םיערפו ,ןתוא

 15 ,עצוממב רמוא ינא ,תואבה םינשה שמחב עצוממבל יגרה

 16 ליגרה ביצקתה ךותל ררחשי לבא ,תוחפ הז הנורחאה הנשב

 17 ילוא, ץראב תויושרה שמח ןיב ילואנו חנא .לקש 288,000

 18 תוכורא לא ,תואוולה ונלין א .תואוולה ונל ןישא ,תוחפ וליפא

 19 םיארשאב םג תשמתשמ אל הצעומהש ןייצל הצור ניא .חווט

 20 ףסכב קר םישמתשמ ונחנא ,םישמתשמ אל ונחנא .דועמ ירצק

 21 ףסכמ ונלש םימולשתה לכ תא םימלשמ ונחנא ,הפוקב אצמנש

 22 ףסכב גוס לכמ םיקנבב תשמתשמ אל הצעומהבקופה,  אצמנש

 23 היקנ הצעומה .יקנ .טקיורפ ,תינוכת יהשוזאי ןומימלני וציח

 24 הליחתהש הארבהה תינכות תא םיימיסמנו חנא הזבו ןיטולחל
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 1 השדח ךרד םיליחתמו התואם ימייסמנחנו א ,הנש 15 ,14 ינפל

 2 תושדח תואוולהב םג ,ןורמת הברה הצעומל שמאפשרת ,ירמגל

 3 תיפסכה תכרעמה תא להנל םגו םויה אובב ךרטצתיא ה םא

 4 ןוכדעה יבגל רתוי וא תוחפזה  .תרדוסמ תרוי הרוצב הלש

 5 ונחנא הפמ יכ ביצקתה ןוכדע תא ורשאתש שקבני מא .ביצקת

 6  .2022לתקציב  םיכלוה

 7 הדות תולימ המכ דיגהל הצור ינא ,ועיבציש ינפל ,ךתושרב הררי, ראש המועצה: רמ

 8 ינא ונרחבנ ,הצעומל וסנכנ ךרעב הנש 18-כ ינפל נוחנא .רשאל

 9 ירבח םגו ונגס ינאו הצעומה שאר סומע ,הצעומל סומעו

 10 בשח היה ,ח"שלמ 24 לש ןוערג םע בושיי ונלביק ,הצעומה

 11 הנש תורוכשמ היה אל ,בושייב השק הפוקת התיה ,הוולמ

 12 ויה ,יםגימצ ופרש ,רכש ולביק אלש ,הצעומה ידבועל המלש

 13 ויה בושייה יבשות .םיבשותה לש םגו םידבועה לש םג תונגפה

 14  .ןויקינל םירבד ינימ לכו טלאוט ירינ רפסה יתבל תחקל םיכירצ

 15 (הבישיל הפרטצה ינימק ויז 'בג)

 16 יתיא בשי רשא .הפורטסטק היה .הבישיל ונילא תפרטצמ ויז הררי, ראש המועצה: רמ

 17 תושעל םיבייח ,הזה ךורבהמ תאצל םיצור םא רמאו סומע םעו

 18 שדוחמ תוחפ ירחאו המישמה תא רשאל ונתנו .הארבה תינכות

 19 אל איהש תינכות תושעל תמאב ךיא הלילו םוי הז לע בשי אוה

 20 היעבה ךותמ תאצל דואמ רהמ לכונ םגו םג ףטושב עגפת

 21 תינכותה תא גיצה רשא .ןוילימ 24 לש ןוערג לש תאזה השקה

 22 רשבב ךותחל שממ הז יכ הז םע השק ונל היהש תמאה .ונינפב

 23 12 וא 10 ,העוט אל ינא םא ,יתעדל רטפל ,םימחר ילב ,יחה

 24 םישנא ונאצוה ,הלגעה תא ונרכמ ,רוטקרטה תא ונרכמ .םידבוע
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 1 ,ףסכב ץוציק םגו תורדתסהה םע םיחוכיו היה ,תמדקומ היסנפל

 2 םויה תמאבו ולש ירפה תא ןתנ הזה אשונה לבא .תוינכותב

 3 הנש 18 ,הנורחאה האוולהה .תואוולה ןיא םויה ,ונלש הצעומה

 4 לכ הצעומה תפוקל סנכנש 280,000 ךרעב הז ,הז תא ונבחס

 5 תמאב זא .האוולהה תא םתיא םימלשמ ונייהש ,יקנ שדוח

 6 תניחבמ הנושארה הלעמהמ עוצקמ שיא רשא .רשאל ופאש

 7 ינא ,תוצעומ ישאר םע דבע ,הנש 40 רבכ דבוע אוה ,רבזג

 8 הצעומהו תיחכונה הצעומה םע ולש הלועפה ףותישש בשוח

 9 הלועפ ףותישב םידבוע ,הצעומ שארכ יתיא תוחפל ,תמדוקה

 10 אל ינאו דיגהל לוכי ינא זא .הנמאנ ותדובע תא השוע ואהו אלמ

 11 אוה ,היעב ותיא התיהש הצעומה שאר לש םשה תא דיגא

 12 תרבעה ללגב הזו .ולש סיכהמ ישיא בויח לקש 800,000 םליש

 13 ,םינש 8 רבכ יביצקת ןוזיא לע םירמוש ונחנא .םשל הפמ םיפסכ

 14 םיקדבנ ,יאמצע ןפואב םילהנתמ ,הנתיא תושר רוישא םילבקמ

 15 ונתוא תקדובש תרוקית בדעו ידי לע ,םינפה דרשדי מי לע

 16 ישנא הפ שי יכ םישרדנה םירושיאה תא םילבקמ ,ץוחבמ

 17 .המשנה תאו בלה תא םינתונש ,םינמאנ םידבוע הפ שי ,עוצקמ

 18 היה אוה יכ ךילהבת ףתוש םג ליא .לודג ופאש רשאל םג זא

 19 ינימימ םיבשויש הלאה םישנאה ינש זא .הצעמור היכזמ

 20 דיגהל ןמזה הז ,ליאו רשאו םינשה ברה םידבוע םה ,ילאמשמו

 21  .הדות םכל

 22 (םייפכ תואיחמ)

 23 וניניש ונחנאו תוגצמב לכה ,תורבוחב לכתסהל םיכירצ אל םתא :עמש רשא

 24 תא יתנכה ינא .לק רתוי םכל היהיש ידכ הנשה טמרופה תא
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 1 ,האבה הנשל םינוקית ,תורעה ונל היהיש תויהל לוכי ,טמרופה

 2 ונישעש ינושאר טמרופ הז .ןקתנ ,ודיגת םיצור םתאש המ לכ

 3 ליחתמ ינא .דבוע הז ךיא הארנו הנשה וב םיסנתמ ונחנאו ותוא

 4 הבישיה תליחתב םכל אירקהל ךירצ ינא .2022 ליגר ביצקתב

 5  .ריהצת

 6  .םדוקה ףיעסה לע עיבצנו רדוסמ הז תא השענש עיצמ ינא :רטג ילא

 7 שי ?2021 תנשל ליגר ביצקת ןוכדע דעב ימ .קדוצ התא ,ןוכנ הררי, ראש המועצה: רמ

 8  .דעב םלוכ ?תוגייתסה והשימל

 9  .דחא הפ :דעב 

 10 תנש ליגרה ביצקתה ןוכדע תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

2021.  11 

 12 תוהז תדועת ,רשא עמש ינא .2022 ליגר ביצקת תעצה :עמש רשא

 13 יכ ריהצמ ,הדוהי ןבא תימוקמה הצעומה רבזג ,54898689

 14 הז .עוציב רב וניהו ןזואמ 2022 תנשל שגוהש ליגרה ביצקתה

 15 םיאשונב דקמתא ינא ,וארת וישכע .םכל אירקהל ביוחמ ינא

 16 לכ לואשל םילוכי םתא .לוקוטורפב םהב םיביוחמ ונחנאש

 17 ינאש רבד לכ .הלאש לכ לע הנעא ינא ,היעב םוש ןיא ,הלאש

 18 רתוי הפמ יכ ,הפמ הז תא השעא ינא ,הפמ הז תא תושעל לוכי

 19  .םשל שגא ינא ,םשל תשגל ךירצ ינאש המו אורקל יל חונ

 20 .תואצוההו תוסנכהה דצב תנזואמ 2022 תנשל ביצקתה תעצה 

 21 2022 תנשל ליגרה ביצקתה תעצה תא ולביק הצעומה ירבח לכ

 22 תואלבט ופרוצ ביצקתה תעצהל .הבישיה ינפל םימי הרשע

 23 תטרופמ האוושה תוללוכה ,ביצקתה יפיעס לכ לש תוטרופמ

 24 ביצקתה תעצהב .2021 םיפסכה תנשב עוציב תיזחתו ביצקתל
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 1 ילהנמ לכ םע ביצקת תושיגפ ומייקתה ,םיטרופמ רבסהה ירבד

 2 תוקלחמ לש ביצקתה תושירד לכ יכ ןייצל ינוצרב .תוקלחמה

 3 ר"וי לכ םע תושיגפ ומייקתה .ןאולמב ונענ החוורהו ךוניחה

 4 תא רשיא הצעומה שאר ,ביצקתה תנכהל תויטנוולרה תודעוה

 5 ירבח לכ םע יתשגפנ ינא .2022 תנשל ביצקתה תעצה

 6 ליגרה ביצקתה תעצה לכה ךס .תוחפ ימ ,רתוי ימ ,הצעומה

 7 .ליגרה ביצקתה לע םירבדמ ונחנא ,ח"שלמ 87 2022 תנשל

 8 ביצקתה תא םיאור םתא ,ףקשב םיאור םתאש המ ,וישכע

 9  .שדח ןרקמ הנקנ ונחנא ,רופישהמ קלח .ליגרה

 10  .ןטק דואמ םיאור :םעוניבא לג-ימ

 11  .האבה םעפל ןרקמ הנקנ הררי, ראש המועצה: רמ

 12 לבקל ליבשב ונכלה ,ךוניחה דרשמל תגצמ השע ןליא לומתא :הצעומה שאר ,יררה רמ

 13 רפסה יתב לכ ןיבמ ונחנא ,הדעו התיה ,יצרא ךוניח סרפ

 14 תגצמ ןיכה אוה זא ,הדוהי ןבא םכותמ ,ורחבנ העבש ,זוחמב

 15  .הפי

 16 ביצקתה לש תוחתפתהה תא םכל םיארמ םילוחכה םיעובירה :עמש רשא

 17 תא ונל הארמ םוחה ינשה רוטה .2022 דע 2018-מ ליגרה

 18 הל ןיא ,2022 םינשהמ דחא לכב םילובקתה לש לעופב עוציבה

 19 ןוזיאה תא םיאור םתא לבא דוע תואצוה הל ןיאו םילובקת

 20 ךלהמב ביצקתה לש תוחתפתהה תא םיאור םתא ,יביצקתה

 21  .םינשה

 22 ?עוציבב םיזוחאה המ יוסי אלבז:

 23 .היטסה וז .זוחא 2-ל 0 ןיב .סונימ 2% ביבס םיענ םיזוחאה :עמש רשא

 24 רתוי סנכינ ונחנא ףכת ,תינושאר הלבט םכל תגצומ הפ לבא
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 1 שמחב הנש לכ לש תוחתפתהה תא םילבקמ םתא הפ .קמועל

 2 ןהו םילובקתה לש ןה ,עוציב ,ביצקתה לש תונורחאה םינשה

 3 םילוכי םתא ,תואצוהה תא םג םיאור םתא .םימולשתה לש

 4  .2% לע ענ רתוי וא תוחפ הזש תוארל

 5 לש הקולח יפל 2022 לש ביצקתה תעצה תא םיאור םתא ןאכ 

 6 ,הלשממה ידרשמ תא םיאור םתא .לוחכה עטקה הז ,תוימצע

 7  .הלשממ ידרשממ תוסנכהה לכ ךס

 8  .אורקל החילצמ אל ינא ?םירפסמה תא אירקהל לכות שיר אידלסון:

 9 ,קנעמ ילוטנ ונחנא – יללכ קנעמ .םירפסמה תא אירקא ינא :עמש רשא

 10 םהש ,63,967,000-ב תומכתסמ הצעומה לש תוימצעה .ספא

 11 הלשממה ידרשמ תופתתשה .ביצקתה לכ ךסמ 74% םיווהמ

 12 םהש ,23,003,000 – 2022 תנשל הצעומה לש ביצקתב

 13 תוסנכהה לש טוריפ הז ,תוימצעה תוסנכהה .26% םיווהמ

 14 לע רקיעב םיכמתנ ונחנאש םיאור םתא .הצעומה לש תוימצעה

 15 ביצקתב תיתוהמ איה תיללכה הנונראה .תיללכה הנונראה

 16  .םינטק םה םירבדה ראש לכ .הצעומה

 17 לכונ ,יצחו הנש דוע הווקמ ינא ,היישעתה רוזאש םשה תרזעב הררי, ראש המועצה: רמ

 18  .רתוי לבקל

 19 תוסנכה ,ךוניח .51,378,000 – הנונרא .הז לע רבדנ ףכת :עמש רשא

 20 תוחנה .244,000 – החוור .680,000 ,םירבדמ ונחנא תוימצע

 21 .ח"שלמ 4 – הבוחהו תוכזה דצב תומשרנ ןה ,הנונראמ

 22 ונחנא .860,000 – םימדוק םיביצקתמ תודחוימ תורבעה

 23 םילוכיש םימ"צבל השרפה 10%-ב םיביוחמ הנתיא תושרכ

 24  .הנשה ךלהמב חתפתהל
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 1 ?הנונרא תוחנהב וא החוורב הסנכהה המ יוסי אלבז:

 2 הז .האצוהבו הסנכהב תומשרנ הנונראב תוחנהה ,יתרמא ינא :עמש רשא

 3 תא םושרל תוביוחמ ןה ,תוימוקמה תויושרה לש םושירה יפ לע

 4 תוביוחמ ןה לבא .ספא הז ,םולכ הז האצוהב .הסנכהב הז

 5 ןה הז ללגב .תונתונ ןה תוחנה לכה ךס המכ רוביצה ינפב גיצהל

 6  .תוסנכהה דצב תוגצומ

 7  .תוסנכה תמאב אל הז גל אבינועם:-מי

 8 אל ןה לבא תוביוחמ ךותמ תוסנכהה דצב סנכנ הז םא ,יתנבה יוסי אלבז:

 9  .תורושק

 10  .ןכ ,ןכ :עמש רשא

 11  .יתנבה יוסי אלבז:

 12 תא קדובו אבש ימ לכו םיבשותל גיצהל ידכ תופיקש ךותמ הז :עמש רשא

 13  .תנתונ הצעומה תוחנה המכ תוארהל ,םייפסכה תוחודה

 14 ח"שלמ 51 הנונראמ תוסנכה בותכ ףקשב .הלאש יל שי ,רשא גל אבינועם:-מי

 15 הנונרא יבויח לכה ךס ונל בותכ ביצקתל 2 דומעבו

58,200,000.  16 

-ה תא הדירומ ,58,200,000-ה תא תחקול תא םא .ןוכנ :עמש רשא 17 

 18 שרפהה ,ןוילימ 4,000,000-ה תא הדירומ ,51,378,000

 19 םינדמוא יפל ביצקתה תא ונינב ונחנא .םולשת יאה הז ראשנש

 20 ונחקל ונחנא .הנורוקה תפוקתב תאז לכב ונחנא יכ םיינרמש

 21  .היבג 90%

 22  .רתוי היה 2021-בש גל אבינועם:-מי

 23 ינא ,הפוקה לע םירמושו םיינרמש ונחנא לבא .ןוכנ ,הובג רתוי :עמש רשא

 24 ,םתיאר םתא ,םיפדוע שי םא לבא .ביצקתה תא חפנל לוכי
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 1 ונרשיאו םיעגר המכ ינפל ומכ הצעומה תאילמל םיאב ונחנא

 2 ונחנא ,ביצקתה ןוזיא לע רומשל ידכ לבא .ביצקת ןוכדע

 3 ךלהמב חתפתה המ םיעדוי אל ונחנאש ללגב ,הנשה תליחתב

 4 לש ופוסב עיגנ ונחנאש חינמ ינא .םיינרמש הפיט ונחנא ,הנשה

 5 יא .95%-94%-ל עיגהל איה הנווכה ,היבג 90%-ל אל רבד

 6 םויה אובב ביצקת ןוכדע עצבנ ונחנא .100%-ל עיגהל רשפא

 7  .הרקיש המל םאתהב ןכדענו

 8 ?םידובא תובוח הז םיכרעומה תובוחה ,1.4 ףיעס .הלאש דוע גל אבינועם:-מי

 9 ?היבג ינונגנמב ןיידע הזש וא

 10 לכ .היבג ינונגנמ ךותב םיאצמנ תובוחה לכ ,םשרנש המ לכ ,אל :עמש רשא

 11 הדעו שי ,ותוא תובגל ןתינ אלש הנקסמל םיעיגמ ונחנאש בוח

 12 ונחנא ,ךורא דואמ ךילה םיעצבמ ונחנאש ירחא ,תדחוימ

 13 םימוכסה לכ לבא .תובוח תקיחמל הדעול הז תא םיאיבמ

 14  ,םימוכס םה םימשרנש

 15  .היבגה לגעמ ךותב אצמנ ןיידע הז עגרכ ועם:בינגל א-מי

 16 ,תובוחר םיתעל הנד הדעוה .תובגל ריחמ לכב םיסנמ ונחנא :עמש רשא

 17 םתא םא ,תובוח תקיחמ ונעציבש הפוקת התיה .ךירצשכ

 18 הברה יכ םילודג תובוח תקיחמ ונעציבש םייתנש ויה ,םירכוז

 19 םייתש ויה הנורחאה הנשב לבא תובוח תקיחמ העצוב אל םינש

 20 .םילודג אל םימוכס לש תובוח תקיחמ לש תובישי שולש וא

 21 ,הרימשה תרגא תא ונל שי ,הנונראמ תוחנה בל ומישת ,וישכע

 22 .ןרקב תאצמנ איה יכ האצוהבו הסנכהב םג תמשרנ איהש

 23 ביצקתה ךותמ תואצויו ליגרה ביצקתה ךותל תוסנכנ תוסנכהה
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 1 תלהנתמ הרימש תרגאה .הזל בל ומישת ,ןרקה ךותל ליגרה

 2  .דרפנ קנב ןובשחב ,תדרפנ ןרקב

 3 80,000 הפ שי ,4.4 ףיעסב .הז יבגל הלאש םג יל שי לבא ,ןכ גל אבינועם:-מי

 4  .היבגל םינתינ םניאש תובוח

 5  .ןוכנ :עמש רשא

 6  .םוכס ותוא תא םג שי רזעה יקוח לע חוקיפב םגו גל אבינועם:-מי

 7 אל הז המ .היבגל םינתינ אלש תובוח שי אשונ לכב ,ףיעס לכב :עמש רשא

 8 םיסנמ ונחנא ,ונלש םירפסב ןיידע םימושר םה ?היבגל םינתינ

 9 יבגל בישחתל םתוא םיסינכמ אל ונחנא לבא ךילה תושעל

 10 ךילה עצבל םיסנמ ונחנא ,בוח לעב לכ לע םימושר םה .ביצקתה

 11  .םיקוחמ אל םה ,היבג

 12 רזע יקוח לע חוקיפבו הרימש תרגאב םא איה ילש הלאשה גל אבינועם:-מי

 13  .םירחא םימוכס הזש וא 80,000 םתוא לע רבודמ

 14 תא שי אשונ לכב ,יתרמאש המ הז .םירחא םימוכס הז ,אל :עמש רשא

 15 םיכירעמ ונחנא יכ ביצקתה תנכהב ואצוה עגרכש תובוחה

 16 אל ונחנא זא .םתוא תובגל שולק אוה יוכיסה רבד לש ופוסבש

 17 לע םימושר ןיידע םה לבא ליגרה ביצקתה ךותב םתוא םילילכמ

 18 לבא ,הבגנ ןכ ונחנא ףסכהמ קלח תאש תויהל לוכי ,םיבייחה

 19  .2022 תנשל ביצקתה ךותב םתוא לולכל לוכי אל ינא

 20 ?םיבייח םה ןמז המכ משומר לוי:

 21 .םידובאה תובוחב םילולכ אל םה לבא ,שדוח ןיב ללכ ךרדב הז :עמש רשא

 22 םה םתוא תובגל דואמ השקש תובוחכ ןאכ םימשרנש תובוחה

 23 הרהזא תורעה שי םבור לע לבא  .םינש 9 ,8 ,7 ללכ ךרדב

 24  .תומוקמ ינימ לכו טפשמ יתבב םיכילה ינימ לכ וא ובאטב
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 1 םיעצבמ ונחנא – חותיפ ןרק ,בל םישל םיכירצ םתא 

 2 תקלחמ ביצקת לכ תא ןממל םיאשר ונחנא .1,680,000

 3 חותיפה ןרקמ םיריבעמ ונחנא .חותיפה ןרק ךרד הסדנהה

 4 השענ ונחנא .1,680,000 ךושמל םיננכתמ ונחנא ,2022 תנשב

 5 םוכסה תא םגש ,םהילע תרבידש תובוחה ךותמ היבגב ץמאמ

 6  .רבד לש ופוסב ךרטצנ אל הזה

 7 לש ךרעה הז ,1,680,000-ה .וליאכ ,םוכס ותוא ךרעב הז לבא גל אבינועם:-מי

 8  .הלאה תובוחה

 9 אלש הארא ינאש ידכ ףדה ךותמ אירקא ינא וישכע .ךרעה הז :עמש רשא

 10 .תואצוההו תוסנכהה דצב תומשרנ הנונרא תוחנה .םולכ יתחכש

 11 הנתיא תושרכ הצעומה ,םימדוק םיביצקת תרתי תורבעה

 12 החקלנ וז השרפה .ביצקתהמ 10% לש השרפה עצבל תביוחמ

 13 תומשרנ הרימש תורגאמ תוסנכה .ורבע םינשמ םיפדועהמ

 14 הרימשה תרגא ,תואצוהה דצבו תוסנכהה דצב ליגרה ביצקתב

 15 דרפנ ש"וע ןובשחבו הרימש תרגא ןרק ,תדרפנ ןרקב תלהנתמ

 16 לכ"מנ רזוחל םאתהב - חותיפה ןרק .יחרזמה קנבב אצמנש

 17 תפסותב הסדנה תקלחמ תואצוה תא ןממל ןתינ ,םינפה דרשמ

 18 לכ ךס ,הינב תורגא יוכינב ,החבשהה לטיה ןרקמ הרוקת 15%

 19 תעצהב הצעומה ,לקש 6,244,000 הסדנה תקלחמ תואצוה

 20 ןרקמ 1,680,000 לש םוכס דע ךושמת 2022 תנשל ביצקתה

 21 םכל שי ,בל ומישת .הסדנהה תקלחמ ןומימל החבשהה לטיה

 22 יתוא ולאשתש ינפל ,3,098,000 – תורחא רתויב ילאמשה דצב

 23 חוקיפ ,ח"שלמ 1.5 הינב תורגא .הז המ םכל אירקא ינא הז המ

 24 – תבלכב המחלמ ?ןכ ,תוסנכה הז ,133,000 רזע יזוח לע
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 1 לש תופתתשה ,לקש 379,000 םיטלש תרגא ,לקש 120,000

 2 היסנפ םילבקמו ונלצא םידבועש םיאלמג שי ,תורחא תויושר

 3 תורחא תויושר שי לבא תימוקמה הצעומהמ תיביצקת

 4  .תורחא תויושרב ודבע םה יכ תופתתשמש

 5  .הפ הרשמ יצח ,הפ הרשמ יצח הררי, ראש המועצה: רמ

 6 ,ףסכה תא ונילא םיריבעמ םה ,היסנפה תא םימלשמ ונחנא זא :עמש רשא

 7 זכרמה ,לקש 222,000 – ס"נתמ .לקש 300,000 לכה ךס

 8 הזש ,ולש ביצקתה לכ ךסמ לקש 222,000 ונל ריבעמ יתליהק

 9 ,םינורהצה תזכר תופתתשה תואצוהו םימ ,למשח רזחה

 10 תא הל םיניכמ ונחנא .31.12.2021-ב הלש הדובעה תמייסמש

 11 לכ תא תלבקמ איהשכ ,31.12-ב םייסת איהו הל עיגמש המ

 12  .הל עיגמש המ

 13  .יתליהקה זכרמה לש תדבוע תויהל תרבוע איה גל אבינועם:-מי

 14 הזש ,הצעומה לש יניצרה ףיעסב דקמתנ ונחנא וישכע .ןכ :עמש רשא

 15 .םנוד 8,300 – הדוהי ןבא לש טופיש חטש .תיללכה הנונראה

 16 ןוכנ הקיטסיטטסל הכשלה יפ לע הדוהי ןבא תייסולכוא

 17 הככ ,יערא ןדמוא .םיבשות 14,251 הנומ 2021 רבמטפסל

 18 חטש ,בא יתב 3,881 הדוהי ןבאב ,הקיטסיטטסל הכשלב בותכ

 19  .800,005 הנונראב בויחה

 20 ?ןכ ,םירוגמל הז גל אבינועם:-מי

 21  .ןכ :עמש רשא

 22  .ןכ ,םירוגמ ,בא יתב הררי, ראש המועצה: רמ

 23 שולשב םיניינבב םירוגמה יתב יחטש יוכינב םירוגמ תיב חטש :עמש רשא

 24 לבקל ידכ הלעמו תומוק שולשה תא יתלרטנ ,הלעמו תומוק
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 1 .הדוהי ןבאב עצוממ תיב הזש ,רטמ 213.65 ,עצוממ והשזיא

-ל הווש ר"מ 213.65 לש חטשב םירוגמ תיבל תיתנש הנונרא 2 

 3 הלעמו תומוק שולש לש םיניינבב םירוגמ חטש .לקש 10,292

 4 תיבל תיתנשה הנונראה .ר"מ 80.53 הז םהלש עצוממה –

 5 – היישעתה יחטש לכה ךס .לקש 3,448 אוה הזכ םירוגמ

 6 .לקש 148.94 לש עצוממ ףירעת יפל םיביוחמה ,ר"מ 42,000

 7 עצוממ ףירעת יפל םיביוחמה 34,079 – םידרשמ יחטש לכ ךס

 8 ר"מ 3,477 – הכאלמ יחטש לכ ךס .לקש 182.64 לש

 9 ונל שי לכה ךס .לקש 172.78 לש עצוממ ףירעת יפל םיביוחמש

 10 לש עצוממ ףירעת יפל ביוחמה רטמ 393 ,רתונש דחא קנב

 11 המדא הנונראב תבייחמ הצעומה ,ןכ ומכ .לקש 1,196.3

 12 םיסכנו םינוינח ,םיעוריא תכירעל עקרק ,הסופת עקרק ,תיאלקח

 13 רבסהה ירבדל תפרוצמה תטרופמה הלבטה יפ לע ,םירחא

 14  .ביצקתה תעצהל

 15 ?לדוג הזיאב ,לודגל םיכלוהש היישעתה יחטש המ יוסי אלבז:

 16 הנונרא :םיאשונ יפל הנונרא תייבג .הזל עיגנ ונחנא ףכת :עמש רשא

 17 ,ןוילימ 4 – הנונראמ תוחנה .34,400,000 ,62% – םירוגמל

 18 רחסמ ,היישעת הז – םירוגמל אלש תוחנה .הז לע ונרביד

 19 – םירוגמל אלש הנונרא .1,700,000 הז ,'וכו 'וכו םידרשמו

 20 .900,000 – םירוגיפ םירוגמל הנונראו 14,378,000 ,26%

 21 ותוא םתרשיא םתא ,1.92% – 2022 תנשל תורקייתהה םדקמ

 22 לעופב היבג 90% יפל עצוב הנונראמ תוסנכה יפצ .םיסימה וצב

 23 תייבג יפצ לכ ךס .קוחה יפ לע תוחנה יוכינב יתנשה בויחהמ

 24 4,000,000 – תוחנה ,51,380,000 – 2022 ךסב הנונראה
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 1 לכ הז .האצוהה דצבו הסנכהה דצב ביצקתב תומשרנ ,לקש

 2 ,ןהינימל תוחנהה יגוס לכ ,הדעו תוחנה ,קוח יפ לע תוחנהה

 3 סינכת אל הנורוקהש הווקמ ינא .לקש 4,000,000-ב תומכתסמ

 4  .ונילע ךפהתמ לכה זאו רגסל ונתוא

 5 ידרשמ ,םידועיי םילובקת – 2022 תנשל ליגר ביצקת תעצה 

 6 תא םיאור ונחנא וישכע ,תוימצעה תוסנכהה תא וניאר .הלשממ

 7 החוורה דרשממ .םידועייה םידרשמל הש תוסנכהה לש חוליפה

 8 6,053,000 תמדוק הנש ונלביק ,7,097,000 םילבקמ ונחנא

-ב ונלביקו 15,276,000 הנשה לבקנ ונחנא ךוניחה דרשממו 9 

 10 ידרשמ תופתתשה כ"הס .16,478,000 םילבקמ ונחנא ,2021

 11 הלשממ ידרשמ דוע שי ,ביצקתה תעצהב םיידועיי הלשממ

 12 םינפ ןוחטיבל דרשמ ,טרופסו תוברת ,עדמה דרשמ ,םינטק

 13 ידרשמ תופתתשה כ"הס ,דואמ ןטק אוה םוכסה ,ךוניחה דרשמו

 14 תכייש אלש תדרפנ הרבעה שי .23,00,000 םידועיי הלשממ

 15 םיאור םתאש המ .דרפנב תמשרנ איה זא ,תוברתל הז ,ךוניחל

 16  .ךוניח רובע הז לודגה ךוניחה דרשממ

 17 ?הדיריל יפצ שי המל שני:-לר גימויל

 18 םיילאיצוס םידבוע רכשב ףתתשמ החוורה דרשמ .ריבסא ינא :עמש רשא

 19 ןוטיק לח 2021 תנשב הנורוקה בקע .הקלחמה תולועפו

 20 םתאש ןוטיקה הז .דרשמה תופתתשהב הקלחמה תולועפב

 21 ,תוננג ,תורזוע רכשב ףתתשמ ךוניחה דרשמ .2021-ב םיאור

 22 רפסה יתבב תיגולותפ תפסותו ימצע לוהינ ,םיריכזמ ,םיתרש

 23 תורישהו תויאופרו תוישיא תועייס ,םידימלת תועסה ,םיידוסיה

 24 1,112,000 הצעומה הלביק ,רומיל ,2021 תנשב .יגולוכיספה

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 16                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1 תפוקתב ןוגימ תשיכרו תונטייק תלעפהב תופתתשה לקש

 2  .שיש רעפה תא ריבסמ הז ,הנורוקה בקע םירגס

 3  .לקש ןוילימה שני:-לימור גיל

 4 ףתתשמ טרופסהו תוברתה ,עדמה דרשמ .לקש ןוילימה ,ןכ :עמש רשא

 5 ףתתשמ ,ןכ ומכ .לקש 126,000 ךסב הירפס תלעפהב

 6 דרשמ ןיב רוניצ תשמשמ הצעומה ,יתליהקה זכרמה תוליעפב

 7 דרשמה .יתליהקה זכרמה ןיבל טרופסהו תוברתה ,עדמה

 8 ,רפסה יתבב םירמושה תואצוהב ףתתשמ םינפה ןוחטיבל

 9 .םירגסה ללגב הנטק התיה תופתתשהה 2021 תנשב

 10 לקש 36,000-ה הז ,רעונ תוליעפב ךוניחה דרשמ תופתתשה

 11  .רעונ תוליעפ רובע הז ,םיאור םתאש

 12 םירבוע ונחנא .תואצוה 2022 תנשל ליגרה ביצקתה תעצה 

 13 םירבדה ינשב ,תוסנכהב וישכע דע ונקסעתה ונחנא ,תואצוהל

 14 םילובקתהו הנונראה ויה םהש ,תוסנכהה לש םיירקיעה

 15 – תיביצקת היסנפ ,הצעומה לש תואצוהה .הלשממה ידרשממ

 16 – רכש .ביצקתהמ 4% םיווהמ םהש ,לקש 3,924,000

 17 ןוערפ .הצעומה ביצקת לכ ךסמ 27% םיווהמש ,23,758,000

 18 הווהמ הזש ,לקש 3,930,000 – הנונרא תוחנה .ספא – תוולמ

 19 הז םואתפ ןאכש הז ךיא ,70,000-ה הפיא יתוא ולאשת .5%

 20 תואצוהל םיסנכנ 70,000-ה ?4,000,0000 אלו 3,930,000

 21 םג .ןמוזמב הז תא ומליש 70,000-ה לש ה'רבחה יכ ןומימ

 22 םיסנכנ 70,000-ה .תוחנהמ קלחכ תוסנכנ ןמוזמב תוחנה

 23 לש דצב תוסנכנ אלו הצעומה לש ןומימה תואצוהמ קלחכ

 24 64% םהש ,55,388,000 םיווהמ תולועפה יפיעס .םימולשתה
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 1 תוסנכהה דצב הצעומה ביצקת כ"הס .הצעומה ביצקתמ

 2  .לקש 87,000,000 תואצוההו

 3 הלהנה .םיאשונ יפל תואצוהה לש האוושהל םירבוע ונחנא 

 4 תא אירקא אל ינא ,ןאכ םיאור םתא .תוולמ ןועריפ ,תיללכ

 5 שיש הפיא דקמתא ינא .םכלומ הז תא םיאור םתא ,םירפסמה

 6 שיש םיאור םתא תוולמ ןועריפ ,תיללכ הלהנה .םילודג םירעפ

 7 תריגס הזש 1,532,000 לש האצוה תאז תמועל ,2022-ב ספא

 8 תא םיללוכ ןומימ תואצוהה – ןומימ תואצוה .2021-ב תואוולהה

 9 ,תוינש המכ ינפל ונרבידש המ ,ןמוזמ םולשתה לש 70,000-ה

 10  .2021-ב 359,000 תמועל 380,000 ןומימה תואצוה זא

 11 ?ןמוזמ םולשתב החנהה זוחא המ יוסי אלבז:

 12 ,םימלשמ ונחנאש תולמע רקיעב הז ןומימ תואצוהה .2% :עמש רשא

 13 אל ונחנא .ןומימ תואצוהה הז .םיקנב תולמע ,יארשא יסיטרכ

 14 לש תואצוה לכה הז .רצק ןמזל תואוולה לע תיביר םימלשמ

 15 – םיימוקמ םיתוריש .הצעומה לש ףטושה לועפתה

 16 שי המל םכל אירקא ינא ףכת ,18,677,000 לומ 20,716,000

 17 לודיג שי ,תוברת םיאור םתא .הסדנה .הלאה םילדבהה תא

 18 ףיעסה לכ ,תוברתב ןטק לודיג .הז לע םג רבדנ ףכת ,תוברתב

-בש ךכמ עבונ החוורב 2021-ב ןוטיקה .החוור ,ךוניח .ןטק אוה 19 

 20  .האלמה תוליעפה תא ונרזחה 2022

 21  .הנורוק ןיא וליאכ םיננוכתמ ונחנא שיר אידלסון:

 22 םיכחמ הניפב ןמזה לכ לבא הנורוק ילב םיננוכתמ ונחנא :עמש רשא

 23 לש ביצקתה תא םיעבוק אל ונחנא ,תיתד הצעומ .הנורוקל

 24 ךלהמב ורטפנ – היסנפ .הצעומל בתכומ אוה ,תיתדה הצעומה
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 1 יולת ,םירנויסנפ המכ ופרטצה ,ינש דצמ .םירנויסנפ המכ הנשה

 2  .םירטפנ הזיא ,םיפרטצמ םירנויסנפ הזיא

 3  .רתוי יביצקת ןיא םיפרטצמ ?םיפרצמ הז המ אלבז: סייו

 4  .יביצקת ןיא :עמש רשא

 5 ?המ זא יוסי אלבז:

 6  .וראשנש םיקיתוה םיקיתוה םידבועל קר הז :עמש רשא

 7 ?םיפרטצמ רמוא התא המ ,אל יוסי אלבז:

 8  .היסנפל םיאצויש םיקיתוה םידבועה :עמש רשא

 9  .ךלש ףסכמ אל הז זא יוסי אלבז:

 10 .הצעומב תיביצקתה היסנפה תא ונקספה '94-מ .ילש ףסכ :עמש רשא

 11  .םינושארה ןיב ונייה ונחנא

 12  .ףיסומ התא וישכעמ לבא עדוי ינא הז יוסי אלבז:

 13 .תיביצקת היסנפ לע ןיידע םהש םידבועה תא ףיסומ וישכע ינא :עמש רשא

 14  .תיביצקת היסנפל אצנ ונחנא ,היסנפל אצנשכ ,ילאו ינא םג

 15  .יקוא ,הא יוסי אלבז:

 16 ונחנא .תיביצקת היסנפב ןיידע םה רתויב םיקיתוה םידבועה :עמש רשא

 17 השרפה םיעצבמ ונחנא .םיקיתוה םידבועה לע םירבדמ

 18 ,רבכ הילע ונרבידש 10% לש השרפה ,450,000 ךסב םייוציפל

 19 ,םימשור ונחנא הנונרא תוחנה .הנתיא תושרכ םיביוחמ ונחנאש

 20 תומדוק םינשמ תואצוהו תואצוההו תוסנכהה דצב ,םיאור םתא

 21 ךותמ םיבצקתמ אל הז תא לבא 130,000 ונל היה 2021-ב

 22 ףיעס ףיעס רובעא ינא וישכע .לכה תא ונמליש ונחנאש החנה

 23 תנשב תיללכ הלהנהב לודיגה רקיע .אל המו יתחכש המ תוארל

 24 תנשב ושיוא אלש ,תורבזגב תורשמ 3 בוצקתמ עבונ 2022
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 1 הצור ינא וישכע .םתוא ונדרוה ונחנא ביצקת ןוכדעבו 2021

 2 הרזחהו הנש ףוסב הדרוהה לש קחשמה המ םכל ריבסהל

 3 אלש תויושר שינעמ רצואהו םינפה דרשמ .הנש תליחתב

 4 תורשמה תא שייאל םיסנמ ונחנא .תורשמה תא תושייאמ

 5 םתוא שייאל םיחילצמ אל ,ונל םיביתכמש רכשה יפ לע הלאה

 6 ,הזה שנועהמ ענמיהל ידכ .הז לע תושרה תא םישינעמ ףוסבו

 7 הסדנהב םג ,הלאה תואצוהה תא ונלטיב ביצקתה ןוכדעב ונחנא

 8 ידכ םתואם ידירומ ונחנא זא ,םתוא ונשייא אל יכ תורבזגב םגו

 9 ידכ הנשה ףוסב םינפה דרשמ לש בישחתהמ םתוא םילעהל

 10 םיריזחמ ונחנא השדחה ביצקתה תעצהבו שנוע לבקנ אלש

 11  .הנשה ךלהמב ושייואי םהש הווקת ךותמ םתוא

 12  .ףולבארשי ברמוב:ר אזוה

 13 יכה זה ףולבארשיה יפ לע דובעל םיבייח ונחנא לבא ףולבארשי :עמש רשא

 14  .ונל םיביתכמ המ הז

 15  .ונלש ןוזיאה םג הז גל אבינועם:-מי

 16  .דוביאל ףסכה ךלי אלש ,רדסב זוהר אברמוב:

 17 םינפה דרשמ ,םתוא ריאשמ התא םא טושפ ,ףולבארשי אל הז הררי, ראש המועצה: רמ

 18 תא הלעמ התא ,הז תא ךל שיש יתמ הככ .ךל דירומ ,ךל חקול

 19  .דואמ טושפ הז ,ביצקתל הז

 20  .הלימה הז ,ףולבארשי הז זוהר אברמוב:

 21  .םירקשמ אלו הפ םירקשמ וליאכ ףולבארשי הלימה הררי, ראש המועצה: רמ

-ב ונאצוה ונחנא ,הדידמ תפסות ונל שי םיימוקמ םיתורישב :עמש רשא 22 

 23 יכ ,120,000-ל הז תא ונילעה ,לקש 30,000 תודידמ לע 2021

 24 םידדומ ונחנא 4 ספוט תלבק ינפל ,רבעהמ הנושב ונחנא םויה
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 1 לש הינב םש שיש ,היישעתה רוזא ללגב ,וישכע .םיסכנה תא

 2 ספוט תלבק ינפל םתוא דודמל םיצור ונחנא ,רטמ יפלא תורשע

 3 לש הדידמ עצבלו המינפ סנכיהל טקשב ונל םינתונ םה זא ,4

 4 ,2022-ב הדידמה לש אשונה תא ונילעה ונחנא זא .םיסכנה לכ

 5 םיסכנב םג ,120,000-ל 30,000-מ ונילעה המל םכל ריכזמ ינא

 6 שקבל םיכחמ אל ,םויה הז תאם ישוע ונחנא םייטרפה

 7 ינפל הז תא םיעצבמו נחנא ,םיתבל סנכיהל ונל ונת םישנאהמ

 8 תיבה ךותל סנכיהל ונל ןת ,4 ספוט רושיא הצור התא .4 ספוט

 9 םע ךוכיח לש אשונה את םיענומ ונחנא הככו .קיר ןיידע אוהשכ

 10 םינפה דרשמ לש תשרופמ היחנה שיש הנשמ אל .םיבשותה

 11 הדידמ עצלב םינשש מח לכ התוא שממל םיבייח ונחנאש

 12 לכור תיה אלל הינב ,םייוניש ללגב בושייה ללכ לש תשדוחמ

 13 ענמיהל בלא ,הדידמ תושעל םיביוחמ נוחנא ,הלאכם יברד ינימ

 14 אב םא וא הודהי ןבאל יעגמ קרא והש בשועם הת ךוכיחמ

 15 יםשקבמו נחנא ,ךוכיחמ ענמילה םיצור נוחנא ,היישעתה רוזאל

 16 .4 ספוטל ורשיאה תא םינתונ נוחנאש ינפה לדידהמ תא עבצל

 17  .2022 תנשב נולן יא תוולמ ןוערפ ,וישכע

 18 וניצרו וילע ונרבע רישו ינאש קלח והשזיא לע תגליד התא גל אבינועם:-מי

 19  .תוכימתה של 15.2.8 ףיעסל ןוכדע שקבל

 20  .תוכימתל עיגנ ונחנא :עמש רשא

 21  .רבכ הז לע תגליד לבא ועם:גל אבינ-מי

 22 תואצמנ תוכימתה .עיגנ ונחנא ,םולכ לע ונגליד אל ונחנא :עמש רשא

 23 .ונרביד ןומימ תואצוה .תוברתל ונעגה אל ונחנא ,תוברתל

 24 תואצוהכ 1.5% דע רשאל הלוכי ,ועדתש ,תימוקמה תושרה
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 1 ,ביצקתה לכ ךסמ 0.4%-ל תועיגמ ונלש ןומימ תואצוהה .ןומימ

 2 ונחנאש המל רבעמ ןומימה תואצוה תא הלענש הביס םוש ןיא

 3  .תוברתל םיעיגמ ונחנא וישכע .לעופב םימלשמ

 4  .םיימוקמ םיתוריש ,אל שני:-לימור גיל

 5  .ונרביד םיימוקמ םיתוריש :עמש רשא

 6 ?םיימוקמ םיתוריש ללוכ הז המ ני:ש-לימור גיל

 7 תובחרה ויהי ףכת .קשמה תקלחמ לכ הז םיימוקמ םיתוריש :עמש רשא

 8 ונצציק ונחנא – הסדנה .'וכו חוקיפה לכ ,הפשא יוניפ .ךשמהב

 9 שיו םיריזחמ ונחנא ,2021 לש ביצקתה ןוכדע תרגסמב הרשמ

 10 יצחה לע םג רבדנ ךשמהב ונחנא .הרשמ יצח לש תפסות םג

 11 ,םיימוקמ םיתורישל םג ךייש תואמצעה םוי .תאזה הרשמ

 12 לכ לש החטבא רובע 100,000-ו תומדוק םינשב ומכ 400,000

 13 ונחנאש דע החטבא איה החטבאה .הנשה לכ ךלהמב םיעוריאה

 14 ןורכיזה םויל םה 400,000-ה .100,000 לש הרקתל םיעיגמ

 15 םג ונל שי .תואמצעה םוי ברעו ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי ,האושל

 16 ינלבק לע חוקיפו לקש 50,000 לש תימצע תופתתשהב לודיג

 17 הסדנהה תקלחמב לודיגה רקיע .לקש 121,000 לש ןוניגה

 18 יצחב הקלחמה תא ונלדגהו תחא הרשמ ונרזחה ,ונרביד

 19 תוברתב – תוברתה יבגל וישכע .תושיגנ זכר הזש ,הרשמ

 20 םא .לקש 250,000-ל תוכימתה לש אשונה תא ונרזחה ונחנא

 21 רעונ תועונתה תא קר ונרשיא הרבעש הנש ,םירכוז םתא

 22 לקש 250,000-ה תא ונרזחה ונחנא 2022-ב ,לקש 170,000

 23 170000 – רעונ תועונת .הנורוקה ינפל ויהש םיפיעסה יפ לע
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 1 50,000 – החוורו לקש 30,000 – הליהקו תוברת ךוניח ל,קש

 2  .לקש

 3 ונרמאו תוכימתל הנשמ תדעו ונמקה םייתנש ינפל זאמ םצעב שיר אידלסון:

 4 לבא תורבזגה ידי לע ןתנית תוכימתה לש תרגסמה םצעבש

 5 םצעב הנשמה תדעו ,םינושה םיאשונה ןיב הקולחה לע ךכ רחא

 6 הפ שי יכ הז לש תירוטוטטסה הדעול התצלמה תא ןתית

 7 ףוג קר שי ללכ ךרדבש תירפסמ הניחבמ ןויגיה רסוח והשזיא

 8 הכימת םישקבמש םיפוג ינש שיו החוורב הכימת שקבמש דחא

 9 זא .תינויגה ךכ לכ אל הקולח הפ שיו ןיינעה ךרוצל ,תוברתב

 10 ןודל ךישמנו 250 לש תרגסמ יללכ ןפואב רשאל רשפא םא

 11  .תימינפה הקולחל עגונב

 12 ונחנאש המ הז .אשונ לכל בוצקת שיש הז לע רבדמ להונה ד קרן קדמי:"עו

 13  .םיקרפב הפ םישוע

 14 50-ו הזל 30 ןתינ ונחנאש שארמ עובקל םילוכי אל ונחנא לבא גל אבינועם:-מי

 15  .םישיגמש םיפוגה םהימ םיעדוי אל ונחנאש ,הזל

 16  ,םינוירטירקה תא םג ,שארמ הז תא םיעבוק הרקמ לכב םתא ד קרן קדמי:"עו

 17  .הפ הקולחה יפל אל הז לבא ,שארמ עבקנ ונחנא שיר אידלסון:

 18  .תיחכונה הנשל אלו 2023 תנשל היהי הזש ךל רמא רורד זיו קמיני:

 19  .הז לע םירבדמ אל ונחנא ,אל ר אידלסון:יש

 20  .תקולחמב יונש אל םוכסה גל אבינועם:-מי

 21 טלחוהש הבישיב םג .2021 תנש לע הז זא ונרביד ונחנאש המ ן:שיר אידלסו

 22 שארמ ונרביד ,רעונה תועונתל קר תתל 2021 תנש לע

 23 ,בושייה יכרצ יפל הנשמה תדעו סנכתת ,אשונ רפ טילחנשכש

 24  .יפצה יפל םישיגמו הב םילעופש םימייקה םיפוגה יפל

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 23                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1 ףיעס ,תוכימת להונ ךותמ השקבב ךל אורקל הצור ינא ,ריש ד קרן קדמי:"עו

 2 תתל תשקבמה תימוקמ תושר" :ךכ רמוא תוכימת להונל 4.2

 3 תוכימתה ביצקת לש ללוכה ךסה תא הביצקמ ,תוכימת

 4 יקרפל הכימתה יאשונ יפל ותקולח תאו תופיקעהו תורישיה

 5 תנשב לבקתהש תוכימת להונ ירוחאמ ןויערה לכ ."ביצקתה

 6 .זא דע תוכימת וקלוח הבש ךרדה תא תונשל םצעב היה 2006

 7 ,ביצקת םיעבוק םדוקו םינוירטירק םיעבוק םדוקש אוה ןויערה

 8 אלו תוכימתל השקבה תא שיגמ ימ תעדוי תאש ינפל הברה

 9 םתא םינוירטירקה תא .להונה ירוחאמ ןויערה הז .ךכ רחא

 10 םיעבוק םתא תוכימתה לש ביצקתה תא ,1.9-ה דע םיעבוק

 11 לש םיקרפה ךותב גניטפיש תושעל םילוכי םתא .םויה

 12 עובקל רשפא יא לבא ,תוחפ הזו רתוי לבקי הזש ,תוכימתה

 13  .ותוא םיקלחמ ךיא טילחהל זאו תוכימתל ללוכ ביצקת

 14  .תרבדמ ינא גניטפיש לע קר ,ךופה שיר אידלסון:

 15  .םכלש הטלחה וז ד קרן קדמי:"עו

 16  .תרמוא ינאש המ לכ הז שיר אידלסון:

 17  .המל שגינ ימ תועדוי ןתאש ינפל ,וישכע הז זא ד קרן קדמי:"עו

 18  ?םהילע טילחנו וישכע םירפסמ קורזנ זא ,היעב ןיא שיר אידלסון:

 19  .תוכימת להונ ירוחאמ ןויערה הז ד קרן קדמי:"עו

-ו ,ויהי תוברתבו לקש 10,000 ויהי החוורבש תשקבמ ינא זא שיר אידלסון: 20 

 21  .רעונ תועונתל 170,000

 22 תרטמל רשואש םיוסמ םוכס שי .ןיבהל השקתמ ינא ,ןרק גל אבינועם:-מי

 23  .תוכימת

 24  .םויה ותוא םירשאמ םתא ד קרן קדמי:"עו
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 1  .תקולחמב יונש אל אוה ,םוכסה תא גל אבינועם:-מי

 2  .הז לע ןויד םימייקמ וישכע ,תרשיא אל דוע זוהר אברמוב:

 3 בצקותמ אוהו רורב םוכסה .םוכסה םע היעב ונל ןיאו רורב אוה אבינועם:ל ג-ימ

 4 שארמ טילחהל םיכירצ ונחנא המל .ונל רורב הזו ביצקתה ךותב

 5 ויהי םא ,החוור תותומע ללכב ויהי אלו רעונ תועונת 4 ויהי םא

 6  ?רעונ תועונת 2 ויהיו החוור תותומע 3

 7 ימ םיעדויש ינפל טילחהל ,תוכימת להונ ירוחאמ ןויערה הז יכ ד קרן קדמי:"עו

 8  .שיגמ

 9 תרגסמל ץוחמ ,ונטלחהו ונרבידו ונבשי הרבעש םעפ ךיא זא שיר אידלסון:

 10 ,תוכימתה לע קר יללכ ןפואב ונעבצהו ונבשי ,ביצקתה לע ןוידה

 11  .רעונה תועונתל קר תוכימת תתל

 12 ביצקתה תא ןקתל היה תמדוקה םעפב ונישעש המ ,אל ד קרן קדמי:"עו

 13 ויהש תורמלש דיגהלו אובלו הנורוקה רואל םדוק םתרשיאש

 14 םתוא םילטבמ םתא ,רעונ תועונתל אל ןהש תוכימתל םיקרפ

 15 הזו רעונ תועונתל קר תוכימת תתל םתטלחה הנורוקה תנשבו

 16  ,ינפל היה הז יתעדל לבא .תקדוצ תא ,דבעידב השענ

 17 הליהקו תוברתל םג תתל ונטלחה הבישי התואב ונחנא ,בגאו שיר אידלסון:

 18 קר ונתינ לעופב ,הצעומ תטלחה ףא לע ,רבד לש ופוסבו

 19  .רעונ תועונתל

 20 תא ןקתל םתטלחהש תרכוז ינא ,הז תא תרכוז אל ינא ד קרן קדמי:"עו

 21  .רעונ תועונתל קר תתל ,ביצקתה

 22 לע יללכ ןפואב ונרביד לבא תיביצקת תרגסמ לע ונרביד אל שיר אידלסון:

 23  ,-ה לש ןויערה
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 1 ירוחאמ לנויצרה תא םג יתרבסהו להונה ךותמ ךל יתארקה :ד קרן קדמי"עו

 2  .להונה

 3 ?הזה רבדל ונל עיצהל ןורתפ ךל שי ,רשא זא שיר אידלסון:

 4 ?המל :עמש רשא

 5 וניניש זאמו ורבע םינש יפל םצעב הקולח הפ התשענש הדבועל שיר אידלסון:

 6  .םירבד

 7 ?הקולחה המ הררי, ראש המועצה: רמ

 8 הרבעש הנש היהש ומכ ,רעונ תועונתל 170,000 יתישע ינא :עמש רשא

 9  .לקש 50,000 החוורו ינפל היהש המ – הליהקו תוברת ךוניחו

 10  ,ךוניחב שיגתש חיננ אוב .הלאש תלאוש ינא גל אבינועם:-מי

 11  .היהש הממ יתיניש אל ינא :עמש רשא

 12 תא ונתנ רבכו הנשמ תדעו ונל שיו םירבד ונתשה זאמ לבא שיר אידלסון:

 13  ,םינוירטירק ונינישו תעדה

 14 ,המ ,תיקלח הכימת םהל ןתינו דחא ףוג קר ושיגי תוברתב גל אבינועם:-מי

 15 ?רחא ףוג תבוטל םירחאה םיפסכה תא להנל םילוכי אל ונחנא

 16 .תוכימתה תרטמל עובצ הזה ףסכה .םילוכי ונחנאש יאדווב

 17  .זאמ הדעו ונמקה םגו םינוירטירק וניניש םג שיר אידלסון:

 18 תוברתו רעונ תועונת לש הקולח תויהל ךירצ קוחה יפ לע ,ןרק ה:ועצהררי, ראש המ רמ

 19 ?ילאבולג הז תא תושעל רשפאש וא ,הז לכו טרופסו

 20 םיאב םתאשכ ,יטנוולרה ףיעסה תא יתארקהו ,להונה יפ לע .אל ד קרן קדמי:"עו

 21 ביצקת רשאל םיכירצ םתא תוכימתה ביצקת תא םויה רשאל

 22 הלוכי םיקרפה תוהמ .קרפ לכ תוכימתה ךותמ ,קרפ לכל

 23 םילוכי םתא ,םיקרפה ךותב ימינפה בוצקתה ,תונתשהל

 24  .דיחא היהיש טילחהל
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 1 בשת הנשמה תדעו ךכ רחאו םיקרפ תושעל םיבייח קוחה יפל מועצה:ראש ה הררי, רמ

 2  ,טילחתו

 3  .הנשמה תדעו ךכ רחאו תיעוצקמה הדעוה תבשוי םדוק ד קרן קדמי:"עו

 4  ?היעבה המ זא ,יקוא הררי, ראש המועצה: רמ

 5 רחא ולעפי ויפלש ביצקתה היהי הז ,ביצקת םיעבוק םתא םויה ד קרן קדמי:"עו

 6 היהי רשפא יא .הנשמה תדעו םגו תיעוצקמה הדעוה םג ,ךכ

 7  .ךכ רחא גניטפיש תושעל

 8  .יתנבה ,הא הררי, ראש המועצה: רמ

 9 הזש םכל דיגהל .ביצקת ןוכדע תרגסמב תושעל היהי רשפא ד קרן קדמי:"עו

 10 תנשב ונישעש יפכ ,םכל רמוא אל ינא ,ןיטולחל ירשפא יתלב

 11 עובקל הז תוכימתה להונ ירוחאמ ןויערה לכ לבא ,הנורוקה

 12  .םינושה םיקרפל םירדגומ םיביצקת

-ו לקש 10,000 החוורב ריאשנו הנשנ וישכעש תשקבמ ינא זא שיר אידלסון: 13 

 14  .הליהקו תוברתל 170,000

 15  .העבצהל הז תא יעיצת ,יקוא זוהר אברמוב:

 16  .אל ,אל הררי, ראש המועצה: רמ

 17 (ללמתל ןתינ אל ,דחיב םירבדמ)

 18  ?הזה ףסכה תא הכירצ תא המל משומר לוי:

 19  .הזה ףסכה תא הכירצ אל ינא שיר אידלסון:

 20  .הכימתל השקב תושיגמש תותומע הז ,איה אל הז גל אבינועם:-מי

 21 םאתהב הכימת תושקבמש תותומע הז .הכירצ אל ינא שיר אידלסון:

 22 ינאש ךיא יפל .םהילע ונמכסהו ונמזב ונעבקש םינוירטירקל

 23 תולודג דואמ תואצוהל יפצ האור אל ינא ,אשונה תא הניבמ
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 1 תוברת ,ךוניחב תואצוהל לודג רתוי יפצ האור ינאו החוורב

 2  .הליהקו

 3 ?המ זא ,רעונה תועונתב תצצקמ תאש האור ינא לבא זיו קמיני:

 4  .תעגונ אל ינא רעונה תועונתב ,המל :שיר אידלסון

 5 ?העיצמ תא המ הררי, ראש המועצה: רמ

 6  .10,000 תתל ,50,000 םוקמב הצור איה החוור :עמש רשא

 7  .50,000-ב תבצקותמ החוורה זוהר אברמוב:

 8 ?קדוצ ינא .70,000 ,30,000 םוקמב ,תוברתו ךוניח םוקמבו :עמש רשא

 9  .ןכ שיר אידלסון:

 10  ?סנכנ ימ החוורב ?החוורהמ 40,000 תחקל הצור תא המל הררי, ראש המועצה: רמ

 11 םג זאמ .הכימת שקבמש דחא ףוג שי החוורב ללכ ךרדב יכ שיר אידלסון:

 12 הז ונעבקש הדימה תומא יפ לעו םינוירטירקה תא וניניש

 13 תואר יפל זא .תוימעפ דח תויוליעפל אלו תוכשמתמ תויוליעפל

 14  ,ונעבקש םינוירטירקל ,יניע

 15 ,ןואיזומ ,םש היה המ ?החוורה לש םינוירטירקה ךותב היה ימ הררי, ראש המועצה: רמ

 16  ?ד"בח

 17 ךרוצל ,ןואיזומה םישקבמ ללכ ךרדב הליהקו תוברת ךוניחב שיר אידלסון:

 18 ןרקש המ קוידב הז ,יבא ,ןיינעה אל הז לבא .לשמל ,ןיינעה

 19 אלא ףוג רפ לש ופוגל הטלחה לבקל םיכירצ אל ונחנא ,הרמא

 20  .םינוירטירקה יפ לע

 21 לע ?לקש 40,000 םהל תתל המל ?ךרפומ הזכ םוכס המל :יניזיו קמ

 22  .ונל יריבסת ?המ

 23 (ללמתל ןתינ אל ,דחיב םירבדמ)

 24  ?ימל תטרפמ אל תא המל ,ריש משומר לוי:
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 1 לש ופוסב סנכנ ,םינוירטירקה יפ לע ,החוור תוליעפ ךותבשכ שיר אידלסון:

 2 םבור תאשכ ,הנשה שארבו חספב ןוזמ ילס לש ןיינע קר רבד

 3 תוחפ האור ינא ,םיכרצמה לכ תא ,םיבשותה םימרות הככ םג

 4 יפסכמ םגו הצעומה יפסכמ תיפסכ הכימת הזל תתל ךרוצ

 5  .הליהקו תוברת ךוניח תמועל ,רוביצה

 6 (ללמתל ןתינ אל ,דחיב םירבדמ)

 7  .הכימת םילבקמ אלש בושייב הפ םיפוג דוע שיו שיר אידלסון:

 8 תושעל ךירצ אל ,תיטפשמה תצעויה תא ונעמש ,םכתא ונעמש הררי, ראש המועצה: רמ

 9 ךותב .יתריציה ןורתפה תא אוצמל רשפא ,הלודג המרד הזמ

 10 ,עיצמ ינאש המ .בושייב החוור ינוגרא 12 שי ,החוורה ינוגרא

 11 ונל שי ,ריקב שארה םע תכלל אלו ןוזיא לע רומשל תמאב ידכ

 12 החוורהש עיצמ ינא ,לכה ונל שיו םיבדנתמ ונל שיו החוור ינוגרא

 13  .50,000 היהי תוברתו ךוניחו 30,000 ,50,000 םוקמב היהת

 14  ?המל לבא זיו קמיני:

 15 םינוירטירקב תודמוע אל תוקבחמ תוהמאו לכימ לש לסה שיר אידלסון:

 16 .הכימת תלבקל

 17  ?ףסכה ךלוה ןאל ?יבא ,תוברתו ךוניח םע המו משומר לוי:

 18 שיגהל םיכירצ םה ,ןאל טילחנ ונחנא ,ןאל םירמוא אל ונחנא הררי, ראש המועצה: רמ

 19  .השקב שיגמ ,הצורש ימ .תושקב

 20 (ללמתל ןתינ אל ,דחיב םירבדמ)

 21 ,ויז ,ןכ .קוש אל הז ,הזל םיכסמ אל ינא ,דחיב רבדל רשפא יא מועצה:הררי, ראש ה רמ

 22 ?דיגהל תיצר המ

 23 הלאשה לבא ותוא ךירצש הפיא ףסכה תא םישל דגנ אל ונחנא זיו קמיני:

 24  .עיגהל רומא הזה ףסכה ימל ,ריש ,תעדוי תא םא ,וישכע איה
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 1  .אל שיר אידלסון:

 2 ,הכימת לבקל הצורש ימ יכ ,המל ךל דיגא ינא ,םיעדוי אל ונחנא הררי, ראש המועצה: רמ

 3 הדעו שי .םינוירטירקב דומעל ךירצ ,שקבל ךירצ ,םינוירטירק שי

 4 ךירצ אל ילוא ,תתל ללכב המל ,תתל אל ,תתל ןכ םא לוקשתש

 5 הדעוה הז ,םהל תתל ךירצ אלו ףסכ קיפסמ םהל שי ילוא ,תתל

 6 ,הרמא תיטפשמה תצעויהו רחאמ לבא .הנשמה תדעוו תעבוק

 7 לס הז תא תושעל רשפא יא ,תונשל רשפא יא תוירוגטקבש

 8  .הירוגטק תושעל ךירצ .טילחנ ונחנא זאו דחא

 9 יצח יצח הז תא קלחל הצור ינא דיגהל לוכי אל התא ,יבא משומר לוי:

 10  .ינשה יצחה ימל עדוי אל התאשכ

 11  .שקבי ימ תעדל רשפא יא ,אל הררי, ראש המועצה: רמ

 12 תא ונחסינו ונבשי תונורחאה םייתנשב .והשמ ריבסהל הצור ינא שיר אידלסון:

 13 הכימת תלבקל םינוירטירקה המ ,אשונ רפ םינוירטירקה

 14 םצעב .הליהקו תוברתב הלבקל םינוירטירקה המ ,החוורב

 15 ,םייתומכ םידדמ לע רקיעב םיבותכ ויהש םינוירטירק ונחקל

 16 .הלאכ םירבדו םימושר רפסמ ,םיפתתשמ רפסמ ,םייביצקת

 17 םייכרע םירבדל שגד ונתנ םצעב ,הלאה םידדמה תא ונכפהו

 18 ,דעומ תורצק אלו חווט תוכורא תולועפ ,הליהקה ףותיש ומכ

 19 ונפסוה .רתויב בחרה ךתחל וא רתויב םיקקזנל וא ,הנופ הזש

 20 קר ,יללכ ןפואב ,וישכע .םייתומכ קר אלו םיינתוכיא םידדמ

 21 ןיב ,הכימת לבקל תויאשר הדוהי ןבא ךותב תולעופש תותומע

 22 .אביקע ינב ,דבועה רעונה ,םיפוצה ומכ רעונה תועונת הז םא

 23 .ןואיזומה תא שי ,רחשה תליהק תא שי הליהקו תוברת ךוניחב

 24 תרשמש ,ןיינעה ךרוצל ,םי"קא תא שיו ד"בח תא שי החוורב
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 1 היה םויה דע ןיינעהך רוצל דיגנ .ןטק דואמ דואמ םירייד חלפ

 2 לע תמאב דבע הז יכ החוורהמ ןטק דואמ דואמ חתנ יאשר

-ה בור תא םילבקמ ויהש ,ד"בח תמועלו םייתומכ םידדמ 3 

 4 הנשה שארב ןוזמ ילסה לש תולועפה לע םילקש 50,000

 5 ילס דוע םינתונש םיפסונ םיפוג דוע הפל ופרטצה זאמ .חספבו

 6 הנעמ ןהל ןיאש תויוליעפ תושעל הז םינוירטירקהמ קלחו ןוזמ

 7 ינא .הצעומה תדובע תניחבמ וא יםבשות תוצובק תניחבמ

 8 לש ןתמ שממל חילצנ אלו נחנא ,האור אלי לש תיזחתב

 9 רתוי תלת חילצנ ןכ ונחנאו םינוירטירקה סיסב לע לקש 50,000

 10 רשפא יתניחבמ ,הליהקו תוברת ,ךוניחל רותי ,רוענה תועונתל

 11  .םיצורש המ הז םא ,רתור יעונה תועונתת א לידגהל םג

 12  .ונבה ,בוט הררי, ראש המועצה: רמ

 13 רבדה לע ךירצש ומכ החישל בשת הנשמה תדעוש יתיפיצ ינא שיר אידלסון:

 14  .היתוצלמה תא שיגת זאו הזה

 15 ללכ לש העצומ ונחנא .דמולמהו ףיקמה רבסהה לע דובכה לכ הררי, ראש המועצה: רמ

 16 םאש ,תוחוקפ םייניעב תוארל םיכירצ ונחנאו הדוהי ןבא יבשות

 17 תמאבש ימל הכימת תתל םיכירצ ונחנא ,הכימת םינתונ ונחנא

 18 הנשמה תדעוו תוכימתה תדעו ,רמואי נא ןכלו .הכימת ךירצ

 19 לע הנוע אוה םא םג ,שיגיש ימ לכ ,ךילהת לש ופוסב

 20 .ול ןתינ אל ,הז תא ךירצ אל אוהש ןוכנל הארנו םינוירטירקה

 21 ךוניחל ןתינ אל ונחנא דיגהלו אובל םילוכי אל ונחנא לבא

 22  .תוברתו

 23  .תתל אל ונרמא אל שיר אידלסון:
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 1 סינכנ .30,000 היהי 50,000 םוקמב ,החוורלש ,רמוא ינא ןכל ראש המועצה: רי,הר רמ

-ל הז תא השענ ,30,000 היהש ,תוברתו ךוניחל הז תא 2 

50,000.  3 

 4 הצעומה רשאת אל ,להונה יפל .םילוכי אל ונחנא הז תא םג ד קרן קדמי:"עו

 5 ,הא .הכימת ןתמ ,ןידכ תימוקמה תושרה ביצקת רושיא םרטב

 6  .רחא והשמ הז ,החילס

 7 ?עיצמ התא המ זא שיר אידלסון:

 8  .30,000 תתל החוורל עיצמ ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 9  .רעונה תועונתל רתוי תתל הצור ינא .20,000 שיר אידלסון:

 10 (ללמתל ןתינ אל ,דחיב םירבדמ)

 11  .עובקל תולוכי אל ןתא ,ריש משומר לוי:

 12  .הזה ףסכל תוקוקז רעונה תועונת שיר אידלסון:

 13  .המל דיגת ,םתס קורזל םוקמב ,יבא משומר לוי:

 14 אלו ינשה ירבד ךותב דחא רבדל םכלוכ םילוכי אל םתא הררי, ראש המועצה: רמ

 15 ןיא .רעונ תועונתו ךוניח ,החוור ,םינבמ השולש שי .בישקהל

 16  .תונשל רשפא יא הז תאש תקולחמ

 17  .20 ,40 ,190 שיר אידלסון:

 18  .יל העירפמ תא םעפ דוע הררי, ראש המועצה: רמ

 19  .העצה ךל תנתונ ינא שיר אידלסון:

 20 יא הז תא ,החוורו תוברת ,רעונ תעונת ,םינבמ השולש שי הררי, ראש המועצה: רמ

 21 ,ןוכנ .םימוכסה תא תונשל םילוכי ןכ ונחנא .תונשל רשפא

 22 ?תיטפשמה תצעויה יתרבג

 23  .רשפא ד קרן קדמי:"עו
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 1 שולש ונל שי יכ רתוי רעונה תועונתל תתל היעב ונל ןיא זא הררי, ראש המועצה: רמ

 2 תא קזחל ךירצ זא ,דבועה רעונה ,אביקע ,תולודג רעונ תועונת

 3  .50,000 םוקמב 20,000 ןתינ ונחנא החוורל .רעונה תועונת

 4  .לודג ביצקת החוורל שי .םהל קיפסמ 10,000 זוהר אברמוב:

 5  .החוורל רושק אל הז שיר אידלסון:

 6 .רמוא התא המ עדוי אל התאו ץפוק התא ,החוורל ךייש אל הז הררי, ראש המועצה: רמ

 7 תועונתל תפסות 10,000-ו ךוניח 40,000 ,החוורל 20,000

 8 ראשנ ,20,000 םינתונ ונחנא ,50,000 היה החוורה .רעונה

 9 דועו רעונה תועונתל 20,000 םינתונ ונחנא ?ןוכנ ,30,000

 10 ימ .האלה ,ונרמג ,ךישמת ?רדסב ,תוברתו ךוניחל 10,000

 11  .דעב םלוכ ?דעב

 12  .דחא הפ :דעב 

 13 ,000,02 החוורל תוכימת תתל דחא הפ םיטילחמ :הטלחה 

 14  .190,000 רעונה תועונתו 40,000 ךוניח

 15 לקש 100,000 ,לקש 140,000-ב לדגת ס"נתמב תופתתשה :עמש רשא

 16 תיבב תוברתהו טרופסה תומלוא תלעפהב הצעומה תופתתשה

 17 םיסייגתמ עוריאב הצעומה תופתתשה תלדגה ,םינושאר רפס

 18 ביצקת לכה ךס ,לקש 20,000 ץיק עוריאו לקש 20,000

 19  .לקש 290,000 ס"נתמה

 20 (הבישיהמ אצי ,יררה יבא רמ ,הצעומה שאר)

 21 .תודרפנ תוגצמ הז לע שי ,הז לע רבדנ ףכת ונחנא ,ךוניח :עמש רשא

 22 תוליעפה תרזחהו החוורה תקלחמ ינקת שויא תמלשה ,החוור

 23 תרזחה ןכו 2021 תנש בורב רוגס היהש רחאל ,םויבסה

 24 לכ תא ונרזחה ונחנא החוורב .רשואמה ןודעומה לש תוליעפה
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 1  תויסנפ .הנורוק ןיא וליאכ תבצקותמ החוורה תקלחמ .תוליעפה

-ה לש השרפה .ונרביד – םייוציפל השרפה .ןהילע ונרביד - 2 

 3 ,תומדוק םינש תואצוהו ונרביד הנונראב תוחנה .ונרביד 10%

 4 ,םיקרפ יפ לע הז תא יתרדיס ינא הפ .האלה םירבוע .ונרביד

 5 ידכ םיקרפ יפל תגצמה תא וארת לבא לכה לע ונרביד ונחנא

 6  .הצעומה לש ביצקתה לע היאר דוע םכל ןתייש

 7 ,גלדת ,םיאור ונחנא ,הז תא אירקהל ךירצ אל ,רשא ,רדסב זוהר אברמוב:

 8  .הז םע רומגנ אל תרחא

 9 (הבישיל רזח ,יררה יבא רמ ,הצעומה שאר)

 10 רכשה .רכשל םיעיגמ ונחנא .בוט בצמב ונחנא ,רומגנ ונחנא ,אל :עמש רשא

 11 רבמטפס תרוכשמ יפ לע רשוא 2022 תנשל ביצקתה תעצהב

 12 םירחבנ רכש :ןמקלדכ תויורקייתה םדקמ תפסותב 2021

-ב אפקומ םירחבנהו םיריכבה לש רכשה .זוחא ספא – םיריכבו 13 

 14 רכשו 3% םיגולוכיספ רכש ,1% – דיחא גוריד רכש .2022

 15 םיגולוכיספה לש םדקמה .םדקמה 13% םיילאיצוס םידבוע

 16 ןוטלשה זכרמ לש הארוה יפ לע ,םיילאיצוסה םידבועהו

 17 המ עדוי אל ינא .רכשה תא םהל רפשל איה הנווכהשכ ,ימוקמה

 18 תעצהב – יללכה רכשב .היחנהה התיה וז לבא הזמ אציי

 19 יוקינב הרשמ 100% .תורשמ 2 ולטוב 2022 תנשל ביצקתה

 20 דבוע תרשמו ומוקמב לבקתה אלו רטופ דבועה ,תובוחר

 21 תא המייס איה .םינורהצה תזכר ,ס"נתמב הדובעל לאשוהש

 22 הצעומהמ לבקי אל ס"נתמהו תאזה הנשה ףוסב הדובעה

 23 תעצהב .ומצע תוחוכב רדתסהל ךרטצי אוה ,םוקמב תדבוע
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 1 תושיגנ זכר הז ,הרשמ יצח הפסונ 2022 תנשל ביצקתה

 2  .הסדנהה תקלחמב

 3 ?הלש ביצקתה המו תאזה הרשמה וז המ זוהר אברמוב:

 4 ןאכ םיטרפמ אל ונחנא לבא תושיגנ הז המ םכל ריבסי יבא ףכת :עמש רשא

 5  ,ךותמ םידבוע לש רכש

 6 ?םהלש רכשה תא םיעדוי אל ונחנא ,המ ?תרמוא תאז המ זוהר אברמוב:

 7 לש רכש האור אל התא ,הקלחמה לכ לש רכשה תא האור התא :עמש יבא

 8  .םידבוע

 9  .תושיגנ זכר םיבייח ונחנא קוחה יפ לע הררי, ראש המועצה: רמ

 10 ?ולש דיקפתה המ זוהר אברמוב:

 11  .הז המ ול ריבסת ,ילא .הצעומב תושיגנה לע יארחא הררי, ראש המועצה: רמ

 12 םסרופ .תושיגנ זכר קיסעהל קוחה יפ לע תביוחמ הצעומה :רטג ילא

 13 םימיאתמה םירושיכה לכ תא ול שיש םדא ןב הכז ,קוחכ זרכמ

 14 בייחתמכ ,הרשמ יצחב דבוע םדא ןבה ,זרכמה יאנתב ויהש

 15 בושייב הרוקש המ לכב ,יכוניח דסומ לכבש יארחא אוה .קוחב

 16 ללוכ ,םידלי ינג ללוכ ,רפס יתב ללוכ ,םיירוביצ םינג ללוכ ,הזה

 17 לש םינקתב דומעת הדוהי ןבא ,תוכרדמה ללוכ ,םישיבכה

 18 וז הנש ץרמ דע תויושרה לכ תא הבייח הנידמה .תושיגנה

 19 לכ לש השגנהל ,רכוז אל ינא ,80% וא 70%-ל עיגהל

 20  .הזב ודמע אל הלשממה ידרשמ םג יכ הכראה ונתנ ,תודסומה

 21 ,תושיגנה קוח קקוח ,םינש שש ינפל תסנכב הקיקחה יפ לע הררי, ראש המועצה: רמ

 22 לכל גאדיש תושיגנ זכר ול היהיש יתלשממ דסומ לכ בייחמש

 23 תא ןקתל םינש 5 תויושרל הנתנ הנידמה .תושיגנה לש אשונה

 24 תא תושעל ולכי אל תויושרה .םיבושייב תושיגנה תויעב לכ
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 1 לבא .הכראהל רושיא ולביק זאו םילקש ידראילימ הז ,תושיגנה

 2  .תושיגנ זכר שי ,מנכ"ל שיש ומכ ,רבזג שיש ומכ ,קוחה יפ לע

 3 לכ לקש 61,000-ב 2022 תנשב ובצקות םיידוסיה רפסה יתב :עמש רשא

 4 ונחנא ףכת .'ח – 'א תותיכל הדימל יכמותל דעוימש רפס תיב

 5 אשונב יוניש ןיא – החוורה .תזכורמ הרוצב רפסה יתבל עיגנ

 6 תגצמה ,ותוא םיאור םתאש הזה ףרגה .החוור לש םדא חכ לש

 7 רכשה לש תוחתפתהה תא םכל הארמ ,התוא םיאור םתאש

 8 איהש הצעומה לש תויסנפה בצמ תאו 2022 דע 2018 תנשמ

 9 ןותמ לודיג םיאור ונחנא ,הצעומה לש בצמה הז .תמלשמ

 10  .רכשב

 11  .הפי לודיג זוהר אברמוב:

 12 םה זא יכ היסנפל ילאת או רשא תא םיאיצומ אל ונחנא הז ללגב הררי, ראש המועצה: רמ

 13  .רבד ותוא םילבקמ ,םידבוע םה הככ ,ודבעי אלו רכש ולבקי

 14  .תנווכתה המל ,הפי לודיגל תרמא המל יתנבה אל ,רוהז גל אבינועם:-מי

 15  .רכשב הפי הילע זוהר אברמוב:

 16 אל הז ללגב .םועז רכשב םידבוע םה ,הפי לודיג אל הז גל אבינועם:-מי

 17  .םינקת שייאל םיחילצמ

 18  .רדסב זוהר אברמוב:

 19  .םוקמב אל הרעהה זא ,אל גל אבינועם:-מי

 20 האור ינא לבא רחא והשמ הז םישייאמ אל ?םוקמב אל המל זוהר אברמוב:

 21  .הרעה ,בושח אל .ח"שלמ 24-ל ח"שלמ 20-מ הלוע רכשהש

 22 לש ןקתה תא םיאור םתא ,ףרגה תא םיאור םתא .ךישמנ ואוב :עמש רשא

 23 םתא ,םינקתה לכ ךס ,הצעומה לש ןקתל בל ומישת .הצעומה

 24 הז יללכ להנימ ,2 םירחבנ ,תוקלחמ יפל הז תא םיאור
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 1 ראשהו 2022 הז לוחכה עבצה .7.8 ונל שי םדא חכ ,תוריכזמה

 2 ,האורבת .2020-בו 2021-ב עוציבה יפ לע הז ,הרוחא הז

 3 ,3.2 – תוברת ,93 – ךוניח .ךשמנ הז הככו ןוחטיבו הרימש

 4 – םירחבנ ללוכ לכה ךס .תורשמ 28.7 - םיאלמגו 9.7 – החוור

 5  .תורשמ 138.2

 6  .הצעומה לכ הז הררי, ראש המועצה: רמ

 7  .תורשמ 138 ,הצעומה ידבוע לכ :עמש רשא

 8 ?תעבונ איה הממ ,ךוניחב הדיריה יוסי אלבז:

 9 הביסה הז ,תויאופר תועייס רובע םילבקמש םירושיאב יולת הז :עמש רשא

 10 לבקמ התא יכ לודגל הנשה ךלהמב לוכי אוה לבא ןוטיקל

 11 םיעדוי ונחנא .םיעדוי אל דוע ונחנא ,םירושיא הנשה לכ ךלהמב

 12 םאתהב לדג הז .םיישדוח ,שדוח דועבו םויה ונל שיש המ

 13 ונמייס טעמכ ונחנא .םיאור םתא החוור .תומייקתמש תודעול

 14 םיאלמג .תשיואמ אל תחא הרשמ ילוא שי ,החוורב שויאה תא

 15 לבא .הצעומהמ םהלש רכשה תא םילבקמש תורשמ 28.7 –

 16 עיגנ ונחנא ףכת יכ ,בושח הז ,תורשמ 138.2-ל בל ומישת

 17 ,הכירצ הצעומהש ,רבדל םיכירצ ונחנא הז לעו חותיפה תינכותל

 18 138 .ןויד םייקל םיכירצ ונחנאש ,הלהנהה תבישיב ונרבידש המ

 19 תא םיכנמ םתא םא .93 – ךוניחה תא ללוכ הזש ,תורשמ

 20 הצעומהש וארת םתא ,םיגולוכיספה תאו החוורה תא ,ךוניחה

 21  ,טעמכ

 22  .םידבוע ילב תדבוע גל אבינועם:-מי

 23 האוושהב הפ רכשה תא ונל שי .קוידב ,םידבוע ילב תדבוע :עמש רשא

 24 םדוקמ .םינקתה אל ,רכשה .תוקלחמ יפ לע 2021 תנשל
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 1 לש רכשה לכ ךס תא םיאור םתא וישכע ,םינקתה תא םתיאר

 2  .ךוניחל םיעיגמ ונחנא וישכע .הקלחמו הקלחמ לכ

 3 ,םינוילימב יתנש הקלחמהמ לכה ךס היה הז ,תחא הלאש קר ינועם:אב גל-מי

 4 ?ןוכנ

 5 הצור ינא .םילובקת ךוניחה ביצקת .יתנש םינוילימב הז ,ןכ :עמש רשא

 6 2021 תנשב ונל היהש לודיגה תא םירכוז םתא ,בל ומישתש

 7 וניצר אל ונחנא ?תוסנכהב 2022-ב ןוטיקה תמועל תוסנכהב

 8 תא ונלרטנ ,ךוניחה תקלחמ לש תוליעפה לכ ךסה תא ןיטקהל

 9 10% הזש ,ח"שלמ 1 םהל ונפסוהו ךוניחה תקלחמב הנורוקה

 10 תכרעמ ךותל ונפסוה .2021 תנשב עוציבה ןדמוא לכ ךסמ

-ה תא ךוניחה תקלחמל ונרזחה ,רמולכ .10.8% ךוניחה 11 

 12 1,112,000-ה תא רתוי לבקנ אל ונחנאש תורמל ,1,112,000

 13 .ךוניחה תקלחמב ונעגפ אל ונחנא ,רמולכ .ךוניחה דרשממ

 14 איהש תויוליעפה לכ תא עצבת הנורוק ילב ךוניחה תקלחמ

 15 תוליעפה תא ונבחרה ונחנא .הלבגה םוש אלל עצבל הכירצ

 16 לש רפסה יתבב תוליעפה תא טרפנ ףכת ונחנאו רפסה יתבב

 17  .ונעציב ונחנאש תובחרהה

 18 תוקלחמ יתת יפל ךוניחה תולועפ לכ ןה הלא – ךוניח תולועפ 

 19 הז ידוסי ךוניח ,םידלי ינג ,ךוניח להנימ – ךוניחה תקלחמב שיש

 20 תיב ,אמגודל .הדוהי בןאל ץוחמ דומלל םיאצויש םידימלתל

 21  .דנומ לתב יתד יתכלממה ידוסיה רפסה

 22 ביצקתה תא ךרטצנ אל זא הדוהי ןבאב היהי אוה םשה תרזעב משומר לוי:

 23  .הזה
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 1 יפ לע בצקותמש יטרקומד רפס תיב ,ונלש םיידוסי רפס יתב :עמש רשא

 2 ,ץיקה לש רפס יתב ,דחוימ ךוניח תרגא ,םינורהצ ,ירהנ קוח

 3 .םיטנדוטס תוגלמ ,םיידוסי לע ךוניח תרגא ,םיסדה רפס תיב

 4 הרימש .90,000-ל 80,000-מ םיטנדוטס תוגלמה תא ונלדגה

 5  ,ןוחטיבו

 6 יל היה אל םש והשמ יכ ?יטרקומדה רפס תיבה תא ונרבע שיר אידלסון:

 7  .רורב

 8  .קוחה יפ לע םירדוסמ םינוירטירק שי ,יטרקומדה רפס תיבה :עמש רשא

 9 .הפ סופד תועט הזש תויהל לוכי יל רורב אל קר ,תעדוי ינא הז שיר אידלסון:

 10 ךסב יטרקומדה תא 2022 תנשב הבצקת הצעומה בותכ

 11 75-ו ,בותכ ,םיינושאר רפס תיב דימלת לס 75% ,₪ 51,000

 12  .ירהנ קוח יפ לע םיסדה ךוניח קוח תופתתשהמ

 13  .ןוכנ :עמש רשא

 14  .150-ל עיגמש ,75-ו 75-ה תא יתנבה אל שיר אידלסון:

 15  .םינושאר רפס תיבב דימלת לבקמש הממ 75% .אל ,אל ,אל :עמש רשא

 16 ?םינושאר קר המל שיר אידלסון:

 17  .קוחה הז :עמש רשא

 18 המוד אוה ,ןוניג תוחפ םש שי ,הנבמה תניחבמ המוד יכה אוה ד קרן קדמי:"עו

 19  .יטרקומדה רפסה תיבל ולש תואצוהה תניחבמ ולש הרוצתב

 20 ?ירהנ קוחמ 75% הז המלו שיר אידלסון:

 21  .קוחה הז ?75% המל .םייניב תביטחה לע קר :עמש רשא

 22  ,בושייל ץוחמ םיאצויש הלא .יתנבה אל אידלסון: שיר

 23 .ץוח ידימלת תרגא תמלשמ תא :עמש רשא

 24  ?75% םיבשחמ םהל םג ,ץוח ידימלת תרגא שיר אידלסון:
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 1  .ץוח ידימלת תרגא יהמ עבוק ךוניחה דרשמ .אל :עמש רשא

 2 ולא לע תרבדמ ינא ,דחוימה ךוניחה לע תרבדמ אל ינא שיר אידלסון:

 3 ,םינכת תניחבמ הנעמ וב ןיאש רפס תיבל תכלל םירחובש

 4 ?75%-ב קר הז תא םיבצקתמ ונחנא םש םג .הלאכו תומגמ

 5 ,רפס תיבל והשימ תחלוש תא םא ןיב דירפהל הכירצ תא ,ריש זיו קמיני:

 6 רשכומ דואמ דואמ אוהש והשימ ,הקיסומל רפס תיב ,אמגודל

 7 תמלשמ םג איה זא ,ול תרשאמ תושרהו ןילי המלתל ךלוה אוהו

 8 רפס תיבל חולשל םירחוב םירוהשכ לבא וזה האיציה תא

 9 תורושהמ התוא תררחשמ תושרה זא ,יטרפ הזש ,יאנתרופוסופ

 10 רבוע אוהש ריעב םצעבו בוצקת וילע תלבקמ אל איה ,הלש

 11 תרגא םלשל ךירצ אוה זאו בוצקתה תא תלבקמ איה ,הילא

 12  .ץוח דימלת

 13  .ץוח ידומיל תרגא שי הררי, ראש המועצה: רמ

 14  .הדוהי ןבאל הרגאה תא םלשמ הדוהי ןבאב דומלל אבש ימ זיו קמיני:

 15 ?יטרקומדב םידמולש הנוי רפכמ םידימלת ,ןיינעה ךרוצל שיר אידלסון:

 16  .ןכ ,ונל םימלשמ הררי, ראש המועצה: רמ

 17  .ונל אל :עמש רשא

 18 םידליל תותיכ וישכע ונחתפ לשמל .יטרקומדל םימלשמ ,אל הררי, ראש המועצה: רמ

 19 ,םירחא תומוקממ ונילא םיאבו םינג וא םידחוימ םיכרצ ילעב

 20 םישנא םיחלוש ונחנא םא רבד ותוא .ףסכה תא םילבקמ ונחנא

 21 דמלי דליהש ,ךוניחה תקלחמב תעבוקש הדעו שיו ץוחב דומלל

 22 ונחנאו ונל ןתיי ךוניחה דרשמש םיגאוד ונחנא זא ,רחא םוקמב

 23  .םיעובק םילהנ הז הזב .םילהנ שי .ותוא םיצבשמ
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 1 ,2022 תנשל ביצקתה תעצהב ךוניח תולועפ לכה ךס :עמש רשא

 2 .לקש 16,201,000 – 2021 עוציב ןדמוא תמועל 16,713,000

 3 דרשמו תוננג רכשב הצעומה תופתתשהב ןוטיק ,םידליה ינג

 4 הרתונ םידליה ינג ביצקתב תופתתשה – םידליה ינג ,ךוניחה

 5 .2021-ב ומכ םיביצקת םילבקמ םה ,2021 תמועל יוניש אלל

 6 לוהינב הצעומה תופתתשהב לודיג – םיידוסיה רפסה יתב

 7 1,112,000-ב קלח הז ,668,000 ךסב רפסה יתב לש ימצעה

 8 .זזוק הזש תורמל םידימלתל הז תא םינתונ ונחנאש ,ונרבידש

 9 הנורוקה בקע .לקש 563,000 לש לודיג – םידימלת תועסה

 10 תא ונרזחה ,ומייקתי אלו דחוימה ךוניחה דומיל ימי ולטוב

 11  .הנורוקה ינפלש בצמל םידימלת תועסהה

 12 ירבח וניביש ,תועייסה יבגל ,םידליה ינג לש אשונה יבגל הררי, ראש המועצה: רמ

 13 דואמ ,תועייס סויג יבגל םילודג דואמ םיישק ונל שי ,הצעומה

 14 ךירצ אל ןגה ,ןגל העיגמ אלש תננג ,קוחה יפ לע .השק דואמ

 15 ונחנאו הנורוק לש בצמב ונחנאו תויה .קוחה יפ לע הז ,חתפיהל

 16 תא םיחתופו תועייס יתש םישוע ונחנא ,םירוהל עייסל םיצור

 17 םידליה תא חולשלו ןגה תא רוגסל אלו םירוהל עייסל ידכ ,ןגה

 18 םיזרכמ םיאיצומ םעפ לכ ונחנא ,הז םע ישוק ונל שיו .התיבה

 19 ומכ ,רפסה יתב יבגל .םינגהו תועייסה יבגל הז .אוצמל השקו

 20 ונתיאמ םילבקמ ,םיאמצע םה ונלש רפסה יתב ,רמא רשאש

 21 ,דבל ,רוגס קשמב רפסה יתב תא םילהנמ םהו ביצקתה תא

 22 םגש ,הז תא ןייצנש בושח ,הדעוב ונייה לומתא .יאמצע ןפואב

 23 םג התיה ,זכרמ זוחמ לש ךוניחה דרשמ לש הדעוב ונייה ,ועדת

 24 זוחמ לש ךוניחל סרפ ,תגצמ ונישע ,יכוניחה תווצה לכו ישוו יז
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 1 הז תא ונגצהש בשוח ינא ,םידדומתמ רפס יתב 7 ויה ,זכרמ

 2 ועדת לבא ,הכזנ אלש וא סרפב הכזנ ילוא ,הווקנו הדעוב הפי

 3 יתב תולהנמ ויה .זוחמ ךוניח סרפ לש אשונל ונכלה ונחנאש

 4  .םלוכ ויה ,םינושארה ויה ,רפסה

 5 ,םיידוסיה רפסה יתב לש ביצקתה תא ןאכ םיאור םתא וישכע :עמש רשא

 6 תא ,2022-ב עוציבה לומ 2021 תנשב עוציבה תא םיאור םתא

 7 .הצעומה םגו ךוניחה דרשמ לש םג תורבעה הז ,שיש לודיגה

 8 םכל שי ,תרבוחב רבסהה ירבדב םכל שי םיטוריפה תא

 9 הז יתוהמה בורה .ךוניחה דרשמ המכו הצעומה המכ םיטוריפ

 10  .הדוהי ןבא תימוקמה הצעומה לש

 11  .םיזוחא דיגת יוסי אלבז:

 12 .הצעומה הז ראשהו ךוניחה דרשמ 20% ךרעב הז :עמש רשא

 13 רפס תיבב ,םידימלת 1,090 ונל שי רכבב – םידימלת רפסמ 

 14 לוהינה .םידימלת 678 – םינושארב ,םידימלת 712 – יבא תיב

 15 ונחנא ,רמולכ .ןוניגו רפסה יתבב ןויקינ יתוריש ללוכ וניא ימצעה

 16 ונחנאש ,תחא הביסמ ןוניגה תאו ןויקינ יתורישה תא םישוע

 17 אצוי רפס תיב לכ אלו ךוניחה תודסומ לכ לע זרכמל םיאצוי

 18 םיאצוי ונחנא .תוהובג רתוי הברה ויהי ולש תויולעהש ,זרכמל

 19 ןויקינ יתוריש ,הצעומה ןיינב לש םג ,םיתורישה לכ לש זרכמל

 20 יתב םילבקמ ,ימצעה לוהינל ףסונב .הצעומה לש םינבמה ללכל

 21 – רכב רפס תיב לש תולעב טיבשו םרגנט תינכות רפסה

 22 תיב רפס תיב ,ףקשב םיאור םתאש המל ףסונב ,לקש 48,000

 23 ,ןכ ומכ .הנשב לקש 44,000 – םינושארו 43,000 – יבא

 24 לכל לקש 96,000 לש תולעב רשפאמ םוי רפסה יתב םילבקמ

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 42                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1 לוהינה הז ןאכ .תגצמב םיאור םתאש המל ףסונב ,רפס תיב

 2 ימצעה לוהינה קר הז ףקשב םיאור םתאש המ .דבלב ימצעה

 3  .ףסונב הז יתארקהש המו דבלב

 4 הלאה םיביצקתב ןה רפסה יתבב םיתורישה לע תונולתה םאה שני:-לימור גיל

 5 ?הצעומה יביצקתמ וא

 6 .וישכע םיתורישה לע ןה תונולתה .הלאה םיתורישה אל הז ,אל הררי, ראש המועצה: רמ

 7 זא הנבנ ונחנאש דע תוליווארקל םידליה תא סינכהל תנמ לע

 8 םילפטמ ונחנא ,םיפסונ םיתוריש תושעל םיצורו תופיפצ שי

 9  .ביצקתל רשק םוש הזל ןיא ,הזב

 10 ?יאמצע ןפואב להנל תעדל ולביק רבכ םה ,רשא ,ימצעה לוהינב יוסי אלבז:

 11  .םינש עברא םילהנתמ רבכ םה .ןכ ,ןכ :עמש רשא

 12 ?חילצה הז יוסי אלבז:

 13  .ןכ ,ןכ :עמש רשא

 14  .תויעבה תא ריכמ ינא יכ יוסי אלבז:

 15 ונחנא ,תורוקיב רפסמל םינותנ םה .רבכ הפי םידבוע םה :עמש רשא

 16 תפסונ תרוקיב םהל שי ,תרוקיב םידומיל תנש ףוסב םיעצבמ

 17  .תורוקיבה יתש ןיב הבלצה הז ירחא שיו ךוניחה דרשמ לש

 18 תולהנמ ,תוניוצמ תולהנמ ונלש תולהנמהש ךל דיגהל לוכי ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 19 דרשמ לש םגו ונלש םג ,תורוקיב שיו המכח הרוצב ביצקתה תא

 20 לכ ,הצעומב תויולת ויה ןה םעפ .הפי הז תא תושוע ןהו ךוניחה

 21 ולהנתו ןכלש הז ןהל ונרמא ונחנא .יל ןתיתו יל ןתיתו יל ןת םעפ

 22 .קסעה תא

 23  .דיגהל בושח ,תוריכזמהו תולהנמה גל אבינועם:-מי
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 1 םויה ,םידליה ינג יבגל ,דחא רבד דוע דיגהל הצור ינא .ןוכנ ,ןוכנ הררי, ראש המועצה: רמ

 2 הצור ינא .בשחמ םידלי ןג לכל ןתית איהש העידוה ךוניחה תרש

 3 םידליה ינג לכל םייתנש ינפל ונתנ רבכ ונחנאש םכל דיגהל

 4 םידמול ןגב םידליה ,ןגב םיבשחמ שי םידליה ינג לכב .בשחמ

 5  .'וכו בשחמה לע

 6  .םינגב טנרטניא םג שי זיו קמיני:

 7  .ןג לכב טנרטניא םג שי ,ןוכנ הררי, ראש המועצה: רמ

 8 ,רכשב רובגת ירומ תקסעהל לקש 61,000 לבקמ רפס תיב לכ :עמש רשא

 9 תנשב םידמול – םיסדה ,ןוכיתו םייניבה תביטח יבגל .ףסונב

 10 הז ,987 ודמלי ב"פשתב ,םידימלת 887 – א"פשת םידומילה

 11 דימלת רובע העבקנש תיסיסבה תופתתשהה .םירבועש םידליה

 12 ,ףסונב .לקש 804,000 לכה ךס ,םידומיל תנשל לקש 869 –

 13 .לקש 333,000 לש םוכסב רובגת תועשב תפתתשמ הצעומה

 14 1,607,000 – םיסדה רפס תיבב הצעומה תופתתשה לכ ךס

 15 תותיכל םיסדהב תוניוצמ זכרמ הבצקת הצעומה ,ףסונב .לקש

 16 תויעובש תועש 8 ךסב תויונמואו םיעדמ תופש תועוצקמב 'ח ,'ז

 17  .לקש 64,000 לש תיתנש תולעב

 18 ?הפ 'ח ,'ז שי םינש המכ לבא משומר לוי:

 19 םירובגת לבקל ידכ הלאה םיאשונל קר המשל םיעסונ םה 'ח ,'ז :עמש רשא

 20  .ןוכיתל רבעמה תארקל

 21  .ןוכיתב תומגמה תארקל שיר אידלסון:

 22 םידמול ,יטרקומדה רפסה תיב .ןכ ,ןוכיתב תומגמה תארקל :עמש רשא

 23 קוח יפ לע .הדוהי ןבאמ םידימלת 90 'ט דע 'א תותיכב הנשה

 24 לסמ 75%-ב רפסה תיב תא בצקתל םיביוחמ ונחנא ,ירהנ
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 1 רפ הצעומה תופתתשה 75%-בו ידוסיה ידימלתל ידוסיב דימלת

 2 קלח .'ט ,'ח שי םהל ,םייניבה תביטח יבגל .םיסדהב דימלת

 3 בוצקתהמ םינהנ םה זאו םיסדהב םידמול ,בגא ךרד ,םידליהמ

 4  ,םיסדהל הצעומה לש

 5  .םש תומגמל םישגינש הלא שיר אידלסון:

 6 הצעומה לש בוצקתהמ םינהנ םה זא .ןכ ,תומגמל םישגינש :עמש רשא

 7 םכל הדוא ינאו ליגרה ביצקתה תא יתמייס ינא .תיפיקע הרוצב

 8  .2022 תנשל ליגרה ביצקתה תא ורשאת םא

 9 ריעהל הצור וא דיגהל המ ול שיש הצעומ רבח לכמ שקבמ ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 10 דחא ,יתפומ רדסב הז תא השענ ,הלאש לואשל הצור ,הרעה

 11 תתל םג לכונו עמשנ ,ןיבנש ידכ ,ינשל דחא עירפהל אל ,דחא

 12  .תובושת

 13 השקה הדובעה לע רשא תא חבשל תונמדזהה תא לצנא ינא שיר אידלסון:

 14 םע תוריחל תודבעמ האיציב םגו ביצקתב םג ,הפ השע אוהש

 15 ,לודג ופאש ךל עיגמ תמאבש קפס ןיאו תואוולהה לכ םויס

 16 ,ךיפתכ לע לכהו הרזע ךל ןיאו םדא חכ םירסח דועש דחוימב

 17  .בל ברקמ הדות

 18  .ריש ,הדות הררי, ראש המועצה: רמ

 19 לכ תאו רשא תא חבשלו ריש לש םירבדל ףרטצהל הצור ינא גל אבינועם:-מי

 20 לבא ביצקתה תנכהב ברועמ היהש ימ לכו הצעומה ידבוע

 21 ונביבסמ תוצעומו םיבושיי םיאור ונחנאש הפוקתב דוחייב

 22 רגובמ שיש השוחת שממ הז ,םיטושפ אל ךכ לכ םיבצמב

 23 הלוקש הרוצב ונתוא טוונמו הגהה ירוחאמ אצמנש יארחא

 24 לש תושקבה לכש דיגהל הלוכי ינא קית תקיזחמ רותבו תיניצרו
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 1 ןה ,ונל שידקמ התאש ןמזה ,ךדי לע תונענ דימת החוור תקלחמ

 2 הדותו םידקת רסח תמאב אוה ,םירבסהב ןהו ביצקתה תנכהב

 3  .הבר

 4  .הבר הדות הררי, ראש המועצה: רמ

 5 הדות ,רשא ,תישיא המינב לכ םדוק זא ,ףיסוהל קר יל ראשנ הילה קולט:

 6 לע ,תובישיה לע ,תושיגפה לע ,תונלבסה לכ לע ,תונלבסה לע

 7 ונל תמרוג םצעבש תאזה םילמנה תדובע לע ,םיטרפל הדיריה

 8 ,הנורוק תנש ירחא דחוימבו דבוכמ דואמ ביצקת הפ ריבעהל

 9 ךיא תוארל ,ינש דצמו ונלש תויולעה תא םצמצל דחא דצמ

 10 םינש הברה הברה ינפלמ םתרמאש ומכ ,ץובהמ םיאצוי ונחנא

 11 םא תעדוי אל ינאו ילאנמונפ גשיה הז יתניחבמש ,ונסכנ וילאש

 12  .ומויס תא םינייצמ ונחנא עובשה לבא ,תרמא

 13  .לכה תא םכסא ינא ףכת הררי, ראש המועצה: רמ

 14 לומתא ביצקת םג ונרבעה תאזה תונלבסה תמאב תוכזבו הילה קולט:

 15 ידכ םיכרצה לכו תושירדה ,םינעמה לכ םע יתליהקה זכרמל

 16  .הדות זא ,המידק הז תא םירהל תמאב

 17  .הבוטל ונילע האבה הנשב החלצהב שני:-לימור גיל

 18 םאש קפס ןיאו ףיכ היהו רתוי תוגלמב ,דומצ ותיא יתדבע ינא יוסי אלבז:

 19  .דובעל ךישמהל הצרת אל התא ,םירבד ךל רמול ךישמא ינא

 20 ,רבזגה ינודא ,הצעומה שאר ינודא ,בוש בוט ברע ,לכ םדוק זוהר אברמוב:

 21 ירבח ,הצעומה תרקבמ ,ל"כנמה ינודא ,תיטפשמה תצעויה

 22 ונחנאש ינפל ביצקתל תורעה המכ ,יירבח ,םידבכנ הצעומ

 23 וניבתש ,ביצקתה לש תרבוחל םג םכתא הנפא ינא .םיעיבצמ

 24 המ תא תוארל הצריש ימ ,ליגרה ביצקתב םירפסמ רבודמ המ
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 1 אשונ לע רבדמ ינא ,5 דומעב חותפל ןמזומ רבדמ ינאש

 2 .הרימשל ח"שלמ 2 לעמ םימלשמ הבשומה יבשות .הרימשה

 3 םינשב .סולפ ח"שלמ 2 – הבשומו החטבאל הנש ידמ

 4 שקבמ .בכרה ילכ תובינגו םיתבל תוצירפה ורבג תונורחאה

 5 יעוצקמו חותפ ןויד ביצקתה רושיא לע העבצהה ינפל םכמ

 6 ובצוה זאמ תובר םינש ופלח .ללכב החטבאה ךרעמ תוליעיב

 7 ןוחטיבל םתמורתו םתוציחנב ןודל םוקמ שיו םימוסחמה

 8 שי ,ןכ ומכ .תודבוע דועב רבגתלו םריסהל ןתינו ןכתי .םיבשותה

 9 לבא ,הזה םוקמה אל הז ילוא ,בשוח ינא .םירויסב ןויד םייקל

 10 אל ,הרבח ףילחהל ,החטבאה אשונב ןויד םייקל םיכירצ

 11 ביצקת – 13 דומעב .ידוסי ןויד הזב ןודל יאדכ ,הרבח ףילחהל

 12 ינודא ,שמומ אל ,לקש 30,000 הבוגב השיאה דמעמ םודיק

 13 םודיקל ביצקתל ףרצל שקבמ ינא .2021 תנשב ללכ ,רבזגה

 14 60,000 ךסב דומעי ךיא עובקל ידכ 2022 תנשב השיאה דמעמ

 15  ,ותוא ונבצקת אל הרבעש הנשב ירה .לקש

 16 ביצקת אל הז ,הנשל הנשמ ביצקת ףיסוהל לוכי אל התא :עמש רשא

 17  .שדח םישועו 31.12-ב םייתסמ אוה ,ליגר ביצקת הז ,חותיפ

 18  .שדח םישוע וישכע ,רמגנ רי, ראש המועצה:הר רמ

 19  .ביצקתב ישמתשת ?רומיל .יארחא הפ ימ עדוי אני לא זוהר אברמוב:

 20 הברה ףסכ הווש ,ףסכ תאצוהב יתמייס תאזה הנשה תא ינא שני:-לימור גיל

 21 ינא .הצעומהמ לקש תחקל ילב ,יל שיש בולעה ביצקתהמ רתוי

 22 תא גיצהלו תרדוסמ הרוצב םלוכל ריבסהל ךכ רחא חמשא

 23  .2021 תויוליעפ

 24  .עיגמ הז ,30,000-ה תא יחקו םייפכ לכ םדוק זוהר אברמוב:
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 1  .ביצקתה תא לידגהל ךלש הצלמהה תא תכרבמ ינא שני:-לימור גיל

 2 המל .םיב הפיט הזש וליפא ,ישמתשת ,הז תא שי ,עיגמ הז ,ןכ זוהר אברמוב:

 3 .האלה יכישמתו 30,000-ה תא יחק ?ררונשל הכירצ איה

 4 םלוא תשמשה דעומ יבגל ןוכדע לבקל שקבמ ינא ,15 דומעב

 5 שאר ינודא ,םינושאר רפס תיבב שדחה תוברתהו טרופסה

 6 רשאכ הצרה תנש היהת 2022 תנש יכ עבקנ עודמ ,הצעומה

 7 הצראה תפוקת םייקל היה ןתינו הנשכ הזמ ןכומו דמוע םוקמה

 8  ?הנורחאה הנשב

 9 איה הצרה .לקש 100,000-ב תוליעפה תא ונבצקת ונחנא :עמש רשא

 10  ,-ש תוארל ידכ ותוא ץירהל שדוח םיכירצ .וישכע

 11  ?הנש רבכ רוגס הז המל לבא זוהר אברמוב:

 12  .ךישמת ,האלה ,רבסה לבקת התא הררי, ראש המועצה: רמ

 13 ?יל תונעל לוכי התא זוהר אברמוב:

 14  .םייסת ,ןכ הררי, ראש המועצה: רמ

 15  .ףיעס ףיעס זוהר אברמוב:

 16  .םייסת ,אל ,אל ,אל מועצה:הררי, ראש ה רמ

 17 ,םיסדה לש ביצקת ,21 דומעב .יקוא ?ךמצעל םשור התא ,הא זוהר אברמוב:

 18 עודמ ,1,600,000 ,הז לע תרביד וישכע ,לאוש ינאש הלאש הז

 19 רשאכ ,'ח ,'ז תותיכ דימלתל םיניוצמ זכרמ הצעומה תנמממ

 20 םידמול רבכ 'ח ,'ז ירה ?בושייב דומלל ורבע הלא תותיכ

 21 ?בצקתל ךירצ המל ,בושייב

 22 שי ,הדוהי ןבאב תיברעל הרומ איבהל רשפא יא .ךל דיגא ינא :עמש רשא

 23 המכ ליבשב ואובי אל ,הרומ איבהל לוכי אל התאש תועוצקמ
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 1 ,'י תותיכב וכישמי הלאה תועוצקמהש ידכ בייח התא ,תועש

 2  ,ב"י ,א"י

 3  .םידומיל ףצר םהל היהיש הררי, ראש המועצה: רמ

 4 תא ,םשל םתוא תחקל בייח התא ,תיברע דומלל אמגודל ולכויש :עמש רשא

 5 יתב תשולשב .רפסה יתב תשולש לכ ךסמ ,יתאזה התיכה

 6 םה זאו המשל םיעסונ םהש ,התיכ ישוקב שי ונלש רפסה

 7  .האבה הנשב רבכ םתוא וליבויש תיברעל םירומ םע םידבוע

 8 הלדגה תעצומ ,הפשא יוניפ ףיעס ,11 דומע 15.1 ףיעס .יקוא זוהר אברמוב:

 9 ונרשיא ונלש הנורחאה הבישיב רשאכ ,לקש 780,000 לש

 10 המ .תולעה תא ונל ליזוי הז ונרמאש לקש 180,000-ב םיינזאמ

 11 ?הילעה רשפ

 12 תא תוארל ידכ הז םיינזאמה .םירבדה ןיב רשק ןיא לבא ,אל :עמש רשא

 13 םוי דוע םיפיסומ .שיש תויומכה ללגב הז הלדגהה .תולוקשמה

 14  ,םילידגמ םגו

 15 דיפקת הצעומה םא ,הלאה תויולעהש בשוח ינא ,רשא לבא וי:משומר ל

 16  ,םורגתו רתוי

 17 ?תמייס .ךילא עיגנ ,םייסל ול ןת .עירפת לא ,ךילא עיגנ ,עגר הררי, ראש המועצה: רמ

 18  .אל זוהר אברמוב:

 19  .ךישמת זא ררי, ראש המועצה:ה רמ

 20 קיפסמ תרזחממ אל הצעומהש בשוח ינא ,תויולעה יבגל ,אל משומר לוי:

 21  .הצעומל ףסכ הברה הלוע הזו

 22  .ךישמת אוב ,יקוא הררי, ראש המועצה: רמ
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 1 ינברסו יטפשמ עבות תולע ביצקתה תעצהב 10 דומעב שי זוהר אברמוב:

 2 ונחנא םא ,הפ יללכה תוסנקה הבוג המ .םילקש 76,000 תוסנק

 3 ?ללכב םיכירצ

 4  .לקש 350,000 תוביבסב תועיגמ תוסנכהה :עמש רשא

 5 ?לקש 350,000 תוסנקה זוהר אברמוב:

 6  .ןכ :עמש רשא

 7  .רדסב זוהר אברמוב:

 8 ?והז הררי, ראש המועצה: רמ

 9  .ןכ זוהר אברמוב:

 10 ?ויז .הבר הדות הררי, ראש המועצה: רמ

 11  .ךוניחה לע דחוימב ,לכה לע הבר הדות ,רשא זיו קמיני:

 12 לע ןודנ האבה הנשש הווקמ ינאו ביצקתה לע הבר הדות משומר לוי:

 13  .בושייב יתד רפס תיב תמקהל ביצקתה

 14 ?יכוי .םשה תרזעב הררי, ראש המועצה: רמ

 15  .יבאל ,רשאל חכ רשיי ,תוכרבל תפרטצמ ינא יוכי פרי:

 16 לש אשונה יבגל .םיאשונ המכ הלע רהוז ,רהוזל תובושת הררי, ראש המועצה: רמ

 17 לע ןודל ידכ החטבאב ץעוי איבהל םיננכתמ ונחנא ,החטבא

 18 ,ללכב ךירצ אל םירמואש הלאכ שי .בושייב החטבאה אשונ

 19 ,םולכ ךירצ אל ,םירייס ךירצ אל ,םיחותפ םירעשה תא ריאשהל

 20 ,ךוניחב םיצעוי ונל שיש ומכ ,ןכל .ךירצ ןכש םירמואש הלאכ שי

 21 ץעייו אובי ימ םישפחמ רבכ ונחנא .ןוחטיבל ץעוי איבנ ונחנא

 22 תדעווב ףתוש תויהל אובל לוכי התא ,ןויד תושעל היעב ןיא ,ונל

 23  ,םש תועצהה תא תולעהל ,ןוחטיב

 24  .חמשא ינא זוהר אברמוב:

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 50                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1 ידכ ,בשוח ינא לבא .אובל לוכי התא ,הצעומ רבח התא ,ךתוכז הררי, ראש המועצה: רמ

 2 םימיאתמה םילכה תא ונל היהיש ךירצ ,תיבושיי הטלחה לבקל

 3 התא .תרחא םירבדה תא האור דחא לכ יכ ,הטלחה לבקל

 4 ,חותפ וריאשיש ?םירעש ךירצ ינא המ ליבשב יל תרמא ,האור

 5 ,ילמשח רעש השעת םירמוא הלאכ שי .ישפוח ואציו וסנכי

 6 .תוטיש ינימ לכ שי .דבל רגסיו סנכי ,רותפכה לע ץחלי ,אבש

 7 םיצעוי איבהל ךרטצנ ,תיללכ תיבושיי הבושת ןתינש ידכ ,ןכלו

 8 תסיפת היהת ךיא ,הדוהי ןבא ונל ודיגיש ןוחטיב לש םידחוימ

 9  .דחא הז ?יקוא ,ךלנ הז יפ לעו ןוחטיבה

 10  .ןיוצמ ןויער שיר אידלסון:

 11 לע תרביד התא .םינושארה רפס תיב יבגל ,םייתש .דחא הז הררי, ראש המועצה: רמ

 12  .םינושארה רפסה תיב

 13  .םלואה לע זוהר אברמוב:

 14 הינב רתיה יפ לע הנבנ טרופס םלואה ,טרופס םלואה יבגל ררי, ראש המועצה:ה רמ

 15 טרופסה םלואש םירבדמש עמוש ינא .תוגירח םוש אללו קוחכ

 16 בותכש המ לכ .הז חטש לע ,הז חטש לע ,פ"צש חטש לע הנבנ

 17 .ןידה יפ לע תוגירח אלל הנבנ טרופסה םלוא .בזכו רקש הז

 18 אל ,טרופסה םלואל םורדמ השיגה ,השוע הצעומהש ע"בתה

 19 הדעונ איה .תוברתה תיב אלו טרופסה םלואב ללכב תקסוע

 20 שרגמ תא תושעל ,המש לגרודכ שרגמ שי ,םיחטש תפלחהל

 21 ונל היהיש המש תושעלו םינושארה רפסה תיב תבוטל לגרודכה

 22 תא שמשל לוכיש ,רוביצ ינבמל םחתמ חותיפל דיתעב תושימג

 23 הפ שי ,ןכלו יתליהקה זכרמה תא וא םינושארה רפסה תיב

 24 תיב ונחנאש ,הפ הלעהש ימש םיאשונהש המ לכו הנוכנ הבישח
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 1 תיב .בזכו רקש הז ,םירושיאל םיכחמו ע"בת לע בשויש רפס

 2 אל תבכעתמ םלואה תחיתפ ?המ אלא .ןידכו תדכ דמוע רפסה

 3 וישכע ולנ שי ,םיכלוה ונחנא .םולכ ללגב אלו ע"בתה ללגב

 4 רפהס תיב תבוטל לגרודכה שרגמ תיינבל זכרמ הכז םג ,ןנכתמ

 5 םיבשותה ללכל הז ברעב ,רפסה תיבל הז רקובב ,יםנושארה

 6 תיב תבוטל ,םוח חטה שז ,ע"בת המש תושעל םיכלוהו נחנאו

 7 זכרמל םגו םירבד ינימ לכל ,םלואל ,םינושארה רפסה

 8 םלואה תחיתפ ,תינש .םינבמב םויה יםישק לו שיש ,יתליהקה

 9 תרבח .למשח תרבחל רוביחו יאנשל הנתמה ללגב הבהתעכ

 10 תרבח .רחא חוקל לכ ומכ חוקלנו חנא .ונלצא תדבוע אל למשח

ל ע ,םויכ .ןמז חקל ןכלו הלש םיאנתב ,הלש ןמזבאה ב למשח 11 

 12 למשחה תרבחנה, במה לש תוחיטבה תכרעמ תא רשאמנת ל

 13 הרתפנ רבכ תאזה היעבה םג .יםרוביחה כל תאה עשת ,האב

 14 תארקל צהרהב תואצמנ תוכרעמהל ש תוחיטבה תוקידבו

 15 טרופסה םלוא ,שא יוביכ רשויא תלבק רחאל .שא יוביכ רושיא

 16 וא ןג לא הז ,ונל רוסא .רוביצלו םידימלתל יתוחיטב ןאופב חתפי

 17 ,רורווא ינקתמ שם שי ,תוילעמ םש שי ,טרופס םזה אול ,התיכ

 18 .ןיד יפ לע םיביוחמש םירבד דחאו ףלא שי ,ןשע יכסמ המש שי

 19  םא .ותוא לילהפע לכות אל ,שא יוביכמ רושיא לבא תקם לא

ולא  םיאנשהת א ושעי אלו למשחה תא וסיכני אל למשחרת בח 20 

ה ז ןכלו רושיא ךל יתנו אל ,תוכרעמה לכ לש היקדב עשוי 21 

 22 ינא ,ךפיההנה, ווכב םיבכעמ אל .םויס תארו לקנחנא .בכעתמ

 23 ונהיי םינושארה רפסבית  לש םידליהש ,חתפיר בכזה ש תמ

 24 הצרו ינא .יתליהקה זכרלמ םג היהי ברעבו ורטפס םלואמ
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א יבהל לכונש ,תוגצה אביל להכונש ,חפתי םוירוטידואהש 1 

 2 שי לבא ,יםצור ונלוכ .םיועריא תושעל לשנוכ ,תרבות תבשב

 3 תלוכמה ידל ,םינבה בוחרבש םעידוי םתא ?תושה לעמ ,םיללכ

 4 ,ןכוסמה זש ,יתליהקה זכרמה דיל ,עמוד חשמל שי בוביסב

 5 דומעהת אק יתעלה םיצור למשח תרבחם ע םינשלוש שנו חנא

 6 עוסנל ולכוים ישאנש ידכ ,רתויוב ביהס תי לעשות אדכ המינפ

 7 דועש נול עוים הודימיני כמה פל קר ,כלה ,ףסכ ונמליש. החטבב

 8 המ ןאי. דומעיז את ההזלו אובי םהם ישדוושה חלש ילוא

 9 ץר התא המכ הארת, תיב הנובה את .תונלבסצריך , תשועל

 10  .תיות בבנלל יבשב

 11 ?ךילהתה ךרואל למשחה תרבלח םיטק'גר םהשזיא ויה שיר אידלסון:

 12 ,הככ ושעת ,הככ ושעת ,ויה ,ואב ,תיב םיקדובש ומכ .ןכ ,היה הררי, ראש המועצה: רמ

 13 ,תוכרעמה תא םיקדוב םה ,תוצר תוכרעמה וישכע .הככ ושעת

 14 רדסב לכה םא ,קדוב ,סנכנ שא יוביכ ,רדסב תוכרעמה םא

 15  .םינושאר רפס תיב יבגל הז .לאוג ןויצל אבו רושיא ונל םינתונכ

 16  ?ךיראת דיגהל עדוי ינודא זוהר אברמוב:

 17 דבוע אל ינא ?תעדל לוכי ינא ,ךיראת ךל דיגהל לוכי אל .אל הררי, ראש המועצה: רמ

 18 םעפ ,םויה ומכ אל הז שא יוביכ .שא יוביכב אלו למשח תרבחב

 19 ,ןופלט ול םירמ ,ותוא ריכמ ינא ,הנחתה דקפמ היה ,שא יוביכ

 20 ,םינורש ומכ םויה קוידב הז ,אל רבכ םויה .וצורת ואוב ,ךייחב

 21 עדוי אל התא ,טנרטניאה רתאב ,ןווקמה ךותב לכה חלוש התא

 22 יבגל .זוחמהמ אב הז ,הינתנמ אב אל הזו קודבל ךילא אב ימ

 23 ,תיבב ובשי םישנא ,הנורוק תפוקתב ונחנא ,הפשא יוניפ

 24 ונחנא .םזג הברה ,דויצ הברה הברה הברה ואיצוה ,םמעשמ
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 1 ןיא תורחא תויושרב ,בגא ךרדו .שיש המ לכ תא תונפל םיביוחמ

 2 שיש ,םלש תיב םינפמ םימעפל ונחנא .לכה תא תונפל הזכ רבד

 3 .הלוכמ ואיבת דיגהל םילוכי םה .םזג לש המלש תיאשמ יל

 4 תוכיא היהי בשותלש םיצור ,םיבשותה תארקל םיאב ונחנא

 5 םיעדוי םתא .םזגה תא םינפמ ,הפשאה תא םינפמ זא םייח

 6 םימלשמ אל ונחנא ,הרבחה םעטמ הפשאה לע הנוממ ונל שיש

 7 בבותסמ אוה ,שמחל עבר ,רקובב יצחו עברא ,רקוב לכש ,ול

 8 ידכ ,םיחפ חוכשל אלי דכ הפשאה תא הנפמש בכרה ירחא

 9 םוי דוע םיפיסומ וישכע ונחנא .ךירצש ומכ ךלוה לכהש גואדל

 10  .לדג ובשייה ,תושעל המ ןיא .םזגל

 11 ?םירוזאה ינשב שיר אידלסון:

 12 תא תוקנל םייפכ ידבוע ונסנכה ונחנא .רורב ,םירוזאה ינשב הררי, ראש המועצה: רמ

 13 דיגהלו קוחצל םילוכי .יפוי יבכוכ 5 ונלביק םניחל אל .תוכרדמה

 14 .ףסכב הדועת םינוק אל .ףסכב הדועתה תא ונינק ,ונמליש

 15 לארשי ץרא םעטמ םירקבמ השולש םיאב .ונתוא םיקדוב ,םיאב

 16 ,םיקדוב םה המ קוידב ספדומ ןולאש םהל שי ,םיבשוי ,הפי

 17 תא ,רפסה יתב תא םיקדוב ,הדוהי ןבא ךותב רויס םישוע

 18  .ןויצ םילבקמ הז לעו םוקמ לכב יתליהקה זכרמה תא ,םינגה

 19 ,ןחש רודגיבא ,תאזה הדעוב רוספורפ היה ,דיגהל בייח ינא :רטג ילא

 20 םיבושיה דחא הדוהי ןבא יבאל רמא אוה ,טנרטניאב וחתפת

 21  .םהבש הפיה אל םא ,לארשי תנידמב םיפיה

 22 אל הז .היה אוה הנושאר םעפ ,ותוא ריכמ אל ינא ,וישכע .ןוכנ המועצה: הררי, ראש רמ

 23 םינתונ ,םידבוע םה ,לודג ופאש הצעומה ידבועל עיגמ ,הנשמ

 24 םידבוע ,םישנא השימח ,תוזחה ידבוע ,המשנה תאו בלה תא
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 1 םיידיב םיזוקינה לכ תא ,היהש לובמב ,םינפמ םשגב ,הלילו םוי

 2 ,תואמצעה בוחרב ראבה דיל היה המכ םתחכש םתא .תוקנל

 3 ,היקנ התיה הדוהי ןבא .יקנ לכה .ח"מלפב ,ויה תופצה הזיא

 4 הז ?המל ,השבי התיהנ הדוהי ןבא ,תפצומ התיהנ הינתנ

 5 המכ םתעמש .הצעומה ידבוע לש הרוסמה הדובעה תוכזב

 6 לכ זא .לודג הזכ בושי לע הנטק תומכ ,ונל שי הצעומ ידבוע

 7 לבא ,רקבל ימיטיגל הזו רקבל רתומו .הצעומה ידבועל דובכה

 8 יתעמש וישכעש ומכ ,ןחלושל תחתמ שפחלו עוגפל רוסא

 9 איצמה אוה הפיאמ ?הז המ .םלואב ע"בת ושעש בתכ והשימש

 10 יפכ .רשאל תודוהל הצור ינא ?ללכב זה תא איצמה ימ ?הז תא

 11 ינא הצעומל ונעגהשכש ,הנש 18 ינפלמ רשא ,םכל יתרמאש

 12 היה בושייה .ןוערג ח"שלמ 24 םע הצעומ ונלביק ,סומעו

 13 המלש הנש התיה אל .השק בצמב היה בושייה ,הפורטסטק

 14 ילכו טלאוט ריינ רפסה יתבל וחקל םירוהה ,םידבועל תורוכשמ

 15 ונסנכנשכ .תונגפה ויה ,םיגימצ ופרש ,תועסה ויהא ל ,ןויקינ

 16 בשח ,ןוערג ןוילימ 24 ונלביק ,הז המ ונרמאו ונבשי דיקפתל

 17 ,םימה לעמ שארה תא םירהל םיצור םא רמאו אב רשא .הוולמ

 18 .הארבה תינכות ןיכה רשאו הארבה תינכות תשולע םיבייח

 19 15 וישכע רטפל .תואסיכהמ ונלפנ ,התוא ונל שיגה אושהכ

 20 ?םידבוע

 21  .70-ל ונדרי ,ידג לש הפוקתב 110 היה .15 אל :עמש רשא

 22 ,הלגעה תא ונרכמ ,רוטקרטה תא ונרכמ .רטפל םידבוע 40 הררי, ראש המועצה: רמ

 23 ,וכב םישנא ,רטפל בלה באכו היהש דויצה לכ תא ונרכמ

 24 ךותחל םיכירצ ונייה ,הרירב התיה אל ,דובעל ךישמהל וננחתה
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 1 האוולהה תאש דיגהל לוכי ינא םויהו הפוקת הרבעו .יחה רשבב

 2 ,ןוילימ 24-ה לש ןוערגה תא תוסכל ידכ הנש 14 ינפלמ ונחקלש

 3 לקש הל ןיא ,הדוהי ןבא תימוקמה הצעומה .תובוח רתוי ונל ןיא

 4 תויושר ריכמ אל ינא ,תורחא תויושרב הזכ רבד ןיא .בוח דחא

 5 ידבועל הבר הדות דיגהל ךירצ הז זא .תובוח ןהל ןיאש

 6 ,ביצקתה לע רומשל עדויש ,הצעומה רבזג ,רשאל ,הצעומה

 7 אל ,ןזואמ ביצקתה הנש לכ ונחנא .ביצקתה תא ןזאל עדוי

 8 ויהת ,שארה תא ומירת ואוב .הנתיא תושר ונחנא ,םיגרוח

 9 המ וארת ,הלאמשו הנימי ולכתסת ,ונלש בושייהש הוואגב

ה צעוהמ ידבוע תא ךירעהל ךירצ ןכל .םירחא םיבושייב הרוק 10 

 11 והשימל שי .םהב עוגפל םעפ לכ ,םדגנ רטנקל ןמזה לכ אלו

 12 סנכיהל לוכי ,ילאל סנכיהל לוכי ,רשאל סנכיהל לוכי ,היעב

 13 לכ תא לבקל ,תולאשה לכ תא לואשל לוכי ,תיטפשמה תצעויל

 14 בושיי הז הככ .בושיי םילהנמ הככ .םידבעו הככ .תובושתה

 15 ,ריוואה ללבח םילימ קורזל אלו ךומכ ךערל תבהאו יתליהק

 16 בושיי .תראפתל הזה בושייה .הזה בושייבה רוכע הריווא רוציל

 17 שיש נולש רוזאב םוקמ ףאב ןיא ,הזל הז םיברע ולםכש יתליהק

 18 לכו לכימ לש לסה ,תוקבחמ תוהמא ,םיכמותש כאלה םינוגרא

 19 .םלוכו ויז השועש המו רומיל השועשמה ו םירחאה םינוגראה

 20 הממ ,םירמאוש הממ םיעפשומ תויהל יםכירצ אל ונחנא ,ןכלו

 21 ךרדה תא ,ונשל תמאה תא תעדל םיכירצו נחאנ, םירפסמש

 22 יתש פה םידבועו חננא ,ונשל ןוזחהו ,ונשל ןוזחאת ה ,ונלש

 23 ןוערג אלל בושיי, הכורא ךת דררבכו נישעש שבוחי נא, תויצנדק

ר ורב הז, זוחא האמ ןיא .תומישמה תא אלממש בושיי, לקשל ש 24 
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ון עריגב זא היהשה צעוהמ שאר ,בגארך ד .זוחא אהמ ןאיש 1 

 2 תושרה שארכ יתבוח ןכלו .ישאי בויח לקש 800,000 ליבק

 3 תוירחא יל שיי כ ןונכ לוהני לע רומשל, ןזואמ ביצקת לער ומשל

 4 שישכ .לק הז ,רקבל .לק הז ,דיגהלו קורזלו תבשל .תשיאי

 5 רמואי נא ,תעגופ תרוקיב שישכ לבא .ןלהסו ןלהא נה,וב תרקויב

 6 וקחצש האר דיברש עדוי התא עצה.ומה ידבוע םירמה אומ ךל

 7 םע הדועם התע םלוצמ אוהש .בלה ול באכ ,הודהתע לע וילע

 8  .בלה ול באכ ?ףסכב הדותעה תא ונינקו נחנא, הצמועה ידבוע

 9  ,אל הז ,ינודא ,בוט זוהר אברמוב:

 10  .ךתוא יתעמש ,יל עירפת לא ,החילס הררי, ראש המועצה: רמ

 11  .הצעומה ידבוע תא םידבכמ ונחנא זוהר אברמוב:

 12 ירבח הז .םייסל יל ןת ,יל עירפת לא ,רהוז .התאש יתרמא אל צה:הררי, ראש המוע רמ

 13 םיעדוי םה םנמא ,םירבדה תא םג ועמשיש הצור ינא ,הצעומה

 14 עגפנ דיבר זא .הצעומה ידבועל יוביג תתל ועדיש בושח לבא

 15 ,רתוי דובעל הצור אל ינא רמא ,ילא אב אוה ,ישיא ןפואב

 16 המ בוזע ול יתרמא .םיבתוכ המ הארת רמוא ?המל ול יתרמא

 17 ?ךתוא םיכירעמ הצעומה ירבח ?ךתוא ךירעמ ינא ,םיבתוכש

 18 לכ ,תדלקמב הלק דיה ,םיבתוכ ,בוזע ?ךתוא םיכירעמ םלוכ

 19 וכלת ,ביבסמ עקרה ישער תא ובזעת ,ואוב זא .בותכל לוכי דחא

 20 ,שמוח תינכות ונינב ונחנא .ונלש ןוזחה לע ,םכלש ןומאה לע

 21 ,התוא ונשגה ,שמוח תינכות התנב הסנכנש תאזה הצעומה

 22 הממ 90% ,לאל הדותו שמוחה תינכות לע ונלוכ ונעבצה

 23 לע הארמ הז .לכה תא םייסנו .ונמייק ,רוביצל ונחטבה ונחנאש

 24 השוע דחא לכ .ומוחתב דחא לכ ,םכלוכ לש תפתושמ הדובע

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 57                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1 לוהינב םיפתוש הצעומה ירבח .הצעומה ירבחמ הבוט הדובע

 2 הפמש הצור ינא ,ןכלו .הצעומה שאר םע דיב די הצעומה לש

 3 ימ .ןיכה רשאש רדוסמ תמאב אוהש ,הזה ביצקתה םע ,אצנ

 4 ?דגנ התא ?דחא הפ ?ביצקתה דעב

 5  .יתמייס אל דוע ינא זוהר אברמוב:

 6 שי המ ?ביצקתה דעב ימ .הפ םויה לכ םיכישממ אל ונחנא ,בוט הררי, ראש המועצה: רמ

 7 ?דיגהל ךל

 8 םירבד לע העש תרביד התא ,ךתוא יתקתשה אל ,תרביד התא זוהר אברמוב:

 9  .ללכב ביצקתל םירושק אלש

 10  .תרביד התא םג הררי, ראש המועצה: רמ

 11  .רבדל ןתונ אל התא ,ביצקת לע םירבדמ ונחנא אברמוב:זוהר 

 12  .תולאשה לע ךל הנע אוה לבא :רטג ילא

 13  .ךל יתינע לבא הררי, ראש המועצה: רמ

 14  .לכלו הנומתלו דיברל ?תעגה ןאלו יל תינע זוהר אברמוב:

 15  .החילס הררי, ראש המועצה: רמ

 16 ,יל תרבסה ,הפשאה יוניפב לקש 780,000 לש לודיגה יבגל זוהר אברמוב:

 17  .הנורוק ילב ונחנא ,היה םייתנש ,הנורוק היה ,ונלוכל תרבסה

 18 ?המ זא ,ונ הררי, ראש המועצה: רמ

 19 לש לודיג שי עודמ ,תונעל ל"כנמה לוכי ילוא ,עודמ תעדל הצור זוהר אברמוב:

 20 ריבסת ?הרק המ ,המל ?לבז יוניפ לע הנשה לקש 780,000

 21 ןכומ ינא ,יל ריבסהל ןכומו ןיבה והשימ םא .יתנבה אל ינא ,יל

 22  .עומשל

 23  .תואצוהה הז לעופב יכ :רטג ילא

 24  ?המל אברמוב: זוהר

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 58                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1  .תואצוהה הז הררי, ראש המועצה: רמ

 2 ?היה המ ,רחא זרכמ ,השדח הרבח ,הרק המ זוהר אברמוב:

 3  .יוניפ םוי דוע ונפסוה ,ךל יתרמא לבא הררי, ראש המועצה: רמ

 4  .הז תא ונפסוה וישכע זוהר אברמוב:

 5  .לודיגה הז זא ,ןוכנ הררי, ראש המועצה: רמ

 6 ?לקש 780,000 הז זוהר אברמוב:

 7  .2022 הז :עמש רשא

 8 ?תובוחרב הפ בבותסמ אל התא ,דיגת שיר אידלסון:

 9  .תמאב ,ךתוא ןיבמ אל ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 10  ?תויומכה תא האור אל התא שיר אידלסון:

 11  .לודיגה המ לע לאוש ינא זוהר אברמוב:

 12  .דחא םוי דוע ונפסוהש הזב לודיגה הררי, ראש המועצה: רמ

 13 םוי םתפסוה ?לודיג המ לע .רדסב לכה ,ךממ רתוי בבותסמ ינא זוהר אברמוב:

 14  .לכה הז ,הפי ?םזג

 15  .הבר הדות ,דחא הפ םלוכ ?ביצקתה דעב ימ .ונמייס ,בוט הררי, ראש המועצה: רמ

 16  .דחא הפ :דעב 

 17  .2202 תנשל ליגרה ביצקתה תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 18 ?הקספה תוקד שמח רשפא :יריש

 19  .הקספה תוקד שמח הררי, ראש המועצה: רמ

 20 (הקספה)

 21 2022 תנשל חותיפה ביצקת תעצה תא ולביק הצעומה ירבח לכ :עמש רשא

 22 תואלבט ופרוצ ביצקתה תעצהל .הבישיה ינפל םימי 10

 23 תעצהב .ןומימה תורוקמ ללוכ ,םיר"בתה לכ לש תוטרופמ

 24 רושיאב ןיאש ,שיגדהל ינוצרב .םיטרופמ רבסהה ירבד ביצקתה
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 1 לכ לש עוציבל יטמוטוא רושיא םושמ תיתנשה תינכותה

 2 ,םישדח םיר"בת דועו ןוכדע וב עצבל שיש ר"בת לכ .םיר"בתה

 3 עוציבה תליחת ינפל ףסונ רושיאל הצעומה תבישיל ואבוי

 4 תעצה .הצעומה תפוקב ויהי םילובקתה תורוקמש ךכל ףופכבו

 5 תעצה תא רשיא הצעומה שאר ,םיר"בת 70 תללוכ ביצקתה

 6 תנשל חותיפה ביצקתה תעצה .2022 תנשל חותיפהו ביצקתה

 7  .לקש 351,705 ךסב תמכתסמ 2022

 8 ,תינכותה רושיא ,הפ לעב םג םעפ דוע שיגדמ ינא ,וארת 

 9 תורוקמה יפ לע איהו תמצמוצמ איה הככ םג תינכותה

 10 ,הנשה ךלהמב ולדגי םייפסכה תורוקמהו היה םא .םייפסכה

 11 לבא .תאזה תינכותב םימושר אלש םג םיר"בת איבהל לכונ

 12 תאילמש ירחא קר ,ר"בת לכ ,תינכותה תא עצבנ ונחנא

 13 .םירשואמ אל ןיידעש ולאמ תיפיצפס ר"בת לכב ןודת הצעומה

 14  .רבדל ןווכתמ אל ינא 2022-2024 לש חותיפה תבתוכני ,וישכע

 15  .םצעב יפצ הז :יריש

 16  .ועצוביש םיר"בתו םיעצובמש םיר"בת .יפצ הז ,ןכ ,ןכ :עמש רשא

 17  .רורב ,ןכ ,ןכ :יריש

 18 תא םיאור םתא ,םילובקת 2022 לש חותיפה ביצקת תעצה :עמש רשא

 19 ,89,606,000 םילעב תופתתשה ,םכלומ םילובקתה תקולח

 20 .פ"צשו זוקינ לטיה ,םישיבכ לטיה הז םילעב תופתתשה

 21 הבישיב ורשואש םירבודמה ןוילימ 15-ה ,םיקנב תואוולה

 22 ילטיה רקיעב הז ,111,750,000 – תושרה תונרק .הנורחאה

 23  ,13,243,000 ,םירחא תודסומ .החבשה

 24  ?םירחא תודסומ הז המ זוהר אברמוב:

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 60                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
co.ilpe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1 י"מר .םירחא תודסומ הז ,וטוט ,סיפה לעפמ הז םירחא תודסומ :עמש רשא

 2 ידרשמ תופתתשהו א/250 לש חותיפה הז ,112,203,000 –

 3 ביצקתה לכה ךס .ביצקתה לכ ךסמ 3% ,9,903,000 הלשממ

 4 ,םימולשתה תא תגצמב םכל שי ,וישכע .לקש 351,705,000

 5 םימולשתה תכרעה תא ,רתוי וא תוחפ םימולשתה ידעומ תא

 6 רבכ 31.12.2021 דעש םיאור םתא זא ,תאזה תינכותה לש

 7 .21% םיווהמ םהש ,75,323,000 תינכותה ךותמ ונמליש

 8 הז ,32% םהש ,לקש 111,439,000 – 2022 תנשב תואצוה

-2023 תנשב תואצוה .2022 תנשב תואצוהה ןנכותמש המ 9 

 10 םירשאמ םתאש הלאה םיר"בתה תא רומגל ידכ ,2024

 11 םיר"בתה ורמגי 2025-ב ,הרתיהו ,31% ,עצובי 108,215,000

 12  .ומייתסיש דע הלאה

 13 היישעתה רוזא חותיפ .םילודגה םיטקיורפב דקמתהל הצור ינא 

 14 םינבנ הלא םימיבו םויס תארקל אצמנ ,םנוד 160 לש חטשב

 15 היישעת ,רחסמ ,םידרשמ ,תויונחל םינושארה ר"מ 49,000

 16 םיאור ונחנאש םינושארה רטמ 49,000-ה הז .הנסחא הנבמו

 17 תא הארנ ונחנא ,יתכרעהל .היישעתה רוזאב םינבנ רבכ םתוא

 18  .2023 עצמא תארקל הינבה לש רופיסהמ הנהנ ליגרה ביצקתה

 19  .היישעתו רחסממ ןווכתמ התא ,הנונרא אבינועם:גל -מי

 20 םיאצמנ ונחנא ,םיחתופמ רמוא ינאשכ ,םיחתופמ ,ןכ ומכ .ןכ ,ןכ :עמש רשא

 21 םיאצמנה םישדח ירוגמ ימחתמ ,חותיפה לש םינוש םיבלשב

 22 157 חטשב בושייה לש ימורדה דצב 267 .םינוש םיבלשב

 23 לש יחרזמה דצב 244/צהו 151/צה .תודיחי 432 לכה ךס ,םנוד

 24 ,א/250/צה .תודיחי 244 לכה ךס ,םנוד 114 חטשב בושייה
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 1 חטשב בושייה לש ינופצה דצב םיאצמנ םה ,428/צהו 394/צה

 2   .תודיחי 802 כ"הס .םנוד 281 לש

 3 םהמ דחא ,עוציב תליחת ינפל םיאצמנ םיפסונ םימחתמ ינש 

 4 .רשואמ רבכ דחאו ברעה ךלהמב ותוא רשאל םיכירצ םתא

 5 םחתמו בושייה לש יחרזמה דצב אצמנ ,122/30 הז רשואמה

 6 לכה ךס .היישעתה רוזא ןוויכל תואמצעה בוחרב אצמנ ,ןירדה

 7 הזש ,200 םימחתמה ינשב תודיחי לכ ךס ,םנוד 109 חטשה

 8 רוזאל דלש ןונכתב תאצמנ הצעומה .148-ו 52 קלחתמ

 9 רבעמ ,לארשי יעקרקמ להנימ םע ףתושמב ינופצ היישעת

 10  .הנופצ ןוויכל ונלש היישעתה רוזאל

 11  .סלפ הדרא ןוכמ ןוויכל הררי, ראש המועצה: רמ

 12 םינושארה רפס תיבב תוברתהו טרופסה םלוא .ןופצ ןוויכל ,ןכ :עמש רשא

 13 תותיכ תיינב .תפתושמ תוליעפל ותחיתפ תארקל הצרהב אצמנ

 14 תינכותה ,דלש םויסב אצמנ יבא תיב רפס תיבב 'ח ,'ז

 15 םינושארהו רכב רפס יתבב 'ח ,'ז תותיכ תיינבל תטרופמה

 16 ע"בת ןונכת – יביצקת רושיא .ךוניחה דרשמ רושיאל ןיתממ

 17 עדוי ינא ,תיזוחמה הדעוב ןוידל הכחמ ןימלעה תיב תבחרהל

 18  .ראוני עצמא וא ראוני תליחתב הזש

 19 ונחנא ,השק דואמ ,השק דואמ בצמ ןימלעה תיבב ונלש בצמה מועצה:ש ההררי, רא רמ

 20 אל תיזוחמה הדעוה .רשאל תיזוחמה הדעוה תא דואמ םיצחול

 21 תושעל םיצור םה ,בושיי לכב תורבק תיב תושעל הצור ךכ לכ

 22 םילבקמ ונחנא יכ ירוזא ונחנאש ונרמא ונחנא .ירוזא תורבק תיב

 23 הז ןיידעו תאזה הדמעה תא ולביק ,רטנ רפכמו עשוהי תיבמ םג
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 1 לכונו רהמ רתויש המכ הז תא ומייסיש הווקמ ינא ,םינוידב

 2  .ךירצש ומכ ןימלע תיב תושעלו עיקפהל

 3 תטלחה יפ לע באלק ירטנקה לש טרופמ ןונכתב הלחה הצעומה :עמש רשא

 4 יתנייצ קר ינא .םינוש םיבלשב םיאצמנ םיר"בתה רתי .הצעומה

 5 ףוסב רגסיהל םירומאש םיר"בתה .םילודגה םיר"בתה תא

 6 ורגסיש םיר"בתה תמישר ,2022 ביצקתב םיללכנ אל 2021

 7 הצעומה ירפס תריגס רחאל הצעומה תאילמ רושיאל ורבעוי

 8 םתיאר םתא ,והשמ םכל דיגהל הצור ינא וישכע .2021 תנשל

 9 ומישתו בשוי הזה םדא חכה הפיא םיעדוי םתא ,םדא חכה תא

 10 .םייתנש דועב ליחתי סולכאה ,יתכרעהלו עצבתמש חותיפל בל

 11 הז .סוטי הז ,םימזי השולש הז א/250-ש ןובשחב תחקל םיכירצ

 12  .ןופצב ולעי דואמ רהמ םה ,םורדב תודיחי 250 ךרעב

 13  .ןכתשמל ריחמ הז הררי, ראש המועצה: רמ

 14 ,םייטרפ םימחתמ םהש םירחאה םימחתמה לש ןויסינהמ :עמש רשא

 15 הז ,דואמ רהמ ץורי הז להנימב ,להנימ הזש 'א/250-ל דוגינב

 16  ,להנימב תומוק יניינב

 17  .ןכתשמל ריחמב 20%-כ ךרעב הדוהי ןבאמ וכז ,בגא ךרד הררי, ראש המועצה: רמ

 18 םהש םימזי םיבשויש הפיא ,םימזי םיבשוי 428-ו 394 םימחתמ :עמש רשא

 19 םה םיינופצה הלאה םימחתמה זא .דואמ רהמ ץורי הז ,םינוב

 20 לש דואמ ינושאר ןונכת רבכ ונלחתה הז ללגבו דואמ רהמ וצורי

 21  .ינופצה רוזאב יעיבר רפס תיבו םידלי ינג

 22 םיסדה ןוויכ דע ליבוי שיבכה ,רטונה םינבה רכיכהו שיבכה םגו הררי, ראש המועצה: רמ

 23 יבגל תקדוב וישכע הדעו ,ןונכתל םיכלוהש חטש ונל שי םשו
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 1 תתל ךרטצנ אוהה רוזאה לכ יכ םידלי ינגו יעיבר רפס תיב

 2 .רהמ םיבשות לש תויובשייתה ויהי ,הנעמ

 3 ןובשחב תחקל ךירצ .הינב תודיחי 802 אוה ינופצה דצה :עמש רשא

 4 םינורשב רבכ םיבשוי םימזיה ,תוריהמב וצורי םש םימחתמהש

 5  .הינב תוינכות םע

 6  .םתוא רוצעל רשפא יא הררי, ראש המועצה: רמ

 7 יבגל .דואמ ריהמ היהי הז ,הז תא רוצעל היהי רשפא יאו :עמש רשא

 8 רתוי וא תוחפ הז ,212 הזש ךירעמ ינא ,םייטרפה םימחתמה

 9  ,212 לדומ

 10  .םינש רשע הררי, ראש המועצה: רמ

 11 ,תיטיא הרוצב ונבי םירתונה 50%-ה זאו תוריהמב הנבי 50% :עמש רשא

 12 תודיחי 1200 ונל ףיסומ ,םינש 3.5-4 ךות ונל ףיסומ הז הככ

 13 ינא .הינב תודיחי 1200 ונל ףיסומ ,םינש 4 חיננ .בושייל ךרעב

 14 הלאה םימחתמה לכל ,וניבתש ,והשמ םכל ריבסהל הצור

 15 הניחבמ איה ,רמולכ .בו'ג םייט לופב תדבוע הסדנהה תקלחמ

 16 ,תוינכותה תא תרשאמ איה .םיבשות 18,000 לע תדבוע רבכ

 17 ,הינבה תוינכות ,םישיגמ םימזיהש תוינכותה לכ לע תדבוע איה

 18 רבוע םירשאמ םהש המ לכו הינב תוינכות רבכ םירשאמ םה

 19 .267 ,םימזי ,םילטיהו תורגא ,םיבושיחה לכל ,היבגה תקלחמל

 20 לבא ,םויה אל ,םיבייח םתא ,טושפ רבד הז רמוא ינאש המ

 21 וישכע .הנעמ תתל תולגוסמ אל תוקלחמה ,ןויד םייקל םיבייח

 22 הדוהי ןבאל עיגמש בשות לכ ,הרוקש המ םכל רמוא ינא ,וניבת

 23 .תיבה לעב אוה ,סנכנ אוהשכ .רטממ דחא ףא האור אל אוה

 24 לש תיבה לעב רבכ אוה ,שרגמה תא הנק לומתא אוה
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 1 רתוי חקול הז המל ,הלאה םיבוכיעה הז המ :הבשומה

 2 תומרע שיו םישנא 2.5 םע דבוע ינאש ול ריבסת ךל ,השולשמ

 3 .תינכות לכ קודבל רשפא יא .רשפא יא ,תוינכות של הלאכ

 4 ,ינש דצמ .דחא דצמ הז .תינכות לכ קודבל םיבייח ונחנאו

 5 םדא חכ תלהנמ יכ בוזעל םוי לכ תמייאמ השדח רכש תבשח

 6  .הקלחמה ךותב הל תבשוי

 7  .להק תלבקל הלאלו הלאל םיאב םה :רטג ילא

 8 ,תוספדהה אשונ לכ .רבכ דבל אל אוהש רדחב בשוי ינא ,ילצא :עמש רשא

 9 תושעל רחא םוקמ ןיא ,רדחב ילצא עצבתמ םימוליצה אשונ לכ

 10  .הז תא

 11  .הדובעל םיאנת אל הז ,ףרוטמ תמאב הז אידלסון: שיר

 12 הצעומה ירבחמ שקבמ ינא .רתוי הז תא ביחרהל הצור ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 13 קלח תורשפא שי ,תחתפמו תכלוה הדוהי ןבא ,וארת .בישקהל

 14 יפ לע ,ןיד יפ לע הז ,םתוא רוצעל רשפא יאש םירבד שי ,רוצעל

 15 רוצעל לוכי התא ,תונבל ותוכז ,הינב רושיא לביקש ימ לכ .קוח

 16 יתמ דע ןונקת םג שי .לוכי אל התא הזל רבעמ ,םיישדוח ,שדוח

 17 ןתייש ימ ךירצ ,הזל רבעמ לבא .םדא ןב רוצעל ךל רתומ

 18 שממ תורבזגה תקלחמ םגו הסדנהה תקלחמ םג .תוריש

 19  .םיסרוק

 20  .תוקלחמה לכ :רטג ילא

 21 תקלחמו הסדנהה תקלחמ לע םייתניב רבדמ ינא ,תוקלחמה לכ הררי, ראש המועצה: רמ

 22 ונחנא .םדא חכ הל רסח תורבזגה תקלחמ .הינבהו תורבזגה

 23 .רכש תבשח וישכע והלת משאבי אנוש, גייסננמ וישכע ונסייג

 24 אצמנש םדאה חכ .ונסייג םישנ 10 ךרעב ,םישנ םג ,בגא ךרד
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 1 תושעל ידיתע םיכירצ ונחנא הזבו ילמינימ אוה הלאה תוקלחמב

 2  .תוקלחמה תא ביחרהל ידכ ןויד

 3  .רשאנש םיצור םתא המ ודיגת זא יוסי אלבז:

 4 תובשוי םויה .תבשל הפיא םוקמ םהל ןיא ,ךכל רבעמ םג הררי, ראש המועצה: רמ

 5 רבדל הצור אוה ,בשות בשוי ,4 ןטק רדחב תורבזגה תקלחמב

 6 םיבייח ונחנא .ותוא עמוש והשימ יכ לוכי אל אוה ,ישיא והשמ

 7 היהי הדוהי ןבאלש םיבייח ,םיצור םתאש המ ודיגתו םיבייח

 8 רשפא יא .הצעומה ידבועל םגו םיבשותל םג יואר םוקמ

 9  .רשפא יא ,הלאה םיכוכב ראשיהל

 10  .םימ םיפטונ תוריקה ,החוורה תקלחמ :עמש רשא

 11 ,החוורה קית תקיזחמ לג-ימ ,הנה ,החוורה תקלחמ רקבל ואב הררי, ראש המועצה: רמ

 12 סינכהל רשפא יא םיסוס ,החילסש ,ינא אל ,םכל דיגת איה

 13 היהיש ינמז םייתניב תושעל םיכלוה ונחנא זא .הלאה םירדחב

 14 םישוע המל ותשאו םלועה לכ םיצפוק םש םג זא םוקמ םהל

 15 הנעמ תתל ידכ םדקל הצעומה הנבמ תא םיבייח ונחנא .םהל

 16 היהיש רחא םוקמב דבוע ןיאו קטייהב דבוע ןיא .םייקה ךרוצל

 17 הז ,הב םיבשוי ונחנאש ונלש הצעומה .הפ םיאצמנש םיכוכב

 18 הז .היירפס התיה ךכ רחא ,הדוהי ןבא לש ןושארה רפס תיבה

 19 היהי דבוע לכלש הצעומ הכירצ הדוהי ןבא .הצעומכ הנבנ אל

 20 ינש ונל שי זא .תוריש תתל לוכיש ולש ילאמינימה םוקמה תא

 21 – 'א ,הצעומה ירבח םע דחי ןויד הז לע םייקנ ונחנאו םירבד

 22 הצעומ תיינב לש םוקמה אשונ – 'בו םדאה חכ לש אשונה

 23 אוה ,אב אוהש בשות םג .םיבשותה תבוטלו םידבועה תבוטל

 24  ,היבגה להנמל סנכנה תא ,סנכיהל הצור
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 1  .המידק םינשל תיגטרטסא היארב שיר אידלסון:

 2  .קוידב ,המידק םינשל הררי, ראש המועצה: רמ

 3  .2022 תנשל חותיפה ביצקת תא רשאל שקבמ ינא :עמש רשא

 4 ?םלוכ ?דעב ימ הררי, ראש המועצה: רמ

 5  .ךתושרב ,םילימ המכ דיגהל שקבמ ינא .אל זוהר אברמוב:

 6  .השקבב ררי, ראש המועצה:ה רמ

 7 הז ,תואוולה ןוילימ 15-ה ,ךתוא לאשא ינא ,רשא ,לכ םדוק זוהר אברמוב:

 8  .ןיבמ ינא ,ירטנקל ךלוה

 9  .ןכ :עמש רשא

 10   ,רבסה שקבמ ינא ,1492 ר"בת זוהר אברמוב:

 11 הז .ןיינמה ןמ האבה הבישיב הז ,בברעת לא ,רהוז ,החילס הררי, ראש המועצה: רמ

 12  .ביצקתה לע רבודמ הז ,ןיינמה ןמ אל הבישי

 13  .חותיפ ביצקת הז זוהר אברמוב:

 14  .הז לע וישכע רבודמ אל לבא ,רדסב הררי, ראש המועצה: רמ

 15  .העבצהל הלעי ר"בתו ר"בת לכ ,םירשאמ וישכע אל ונחנא שיר אידלסון:

 16  .רהוז ,ותוא רשאת ףכת התא :עמש רשא

-ב ץאומה חותיפה לע רביד רשא .תאז לכב דיגהל הצור ינא זוהר אברמוב: 17 

 18 הזו .רהמ םיבייח ,ץורל םיבייח ,תודיחי 800 – 'א/250 ,250

 19 ינודא .םיר"בתל וסחייתת לא ,1550 ר"בתו 1599 םיר"בת

 20 דע חותיפה תוינכות לכ תא רצוע אוהש עידוה הצעומה שאר

 21 תא רושיאל הפ ונל איבמ התא ,הנהו .561 שיבכ תלילס תליחת

 22 הז ךיא .ןתוא חתפל ,רשאל רהמל ,הלאה תונוכשה יתש

 23 דוגינה תא ונל דיגהל לוכי ינודא םא ,ינשה םע דחא רדתסמ

 24 ?הזה
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 1 ?ןיינמה ןמ הצעומה תבישיב אל הז שני:-לימור גיל

 2  .ול הנענ ,בושח אל הררי, ראש המועצה: רמ

 3 אל הז לבא תולעהל יתיצר םג ינאש אשונ הז ,קדוצ התא ,רהוז שני:-ור גיללימ

 4  .ליחתת עגר דועש וישכע הבישיב הז ,תאזה הבישיב

 5  .יקוא זוהר אברמוב:

 6  .דעב םלוכ ?ביצקתה דעב ימ הררי, ראש המועצה: רמ

 7  .דחא הפ :דעב 

 8  .2202 תנשל חותיפה תינכות תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 9 תא רשאל שקבמ ינא ,לופכ לכה לע רוזחל אל ידכ ,וישכע :עמש רשא

 10  .2022-2024 תיתנש ברה חותיפה תינכות

 11 ביצקת אשונב ןיינמה ןמ אלש הבישיה תא ונמייס ,יקוא ררי, ראש המועצה:ה רמ

 12 ביצקת תא דחא הפ ורשיאש הצעומה ירבח לכל הדות ,הצעומה

 13  .הצעומה ירבוע לכל הדות ,רבזגה רשאל הדות ,הצעומה

 14  .םיפתוש ויהש הצעומה ירבח לכל הדות :עמש רשא

 15 ובשי ,וניינעתה ,ואבש ,םיפתוש ויהש הצעומה ירבח לכל הדות הררי, ראש המועצה: רמ

 16 ינפל שיש ,ןייצל בייח ינא .םינכומ ואב ,תולאש ולאש ,רשא לצא

 17 הבישי הז הלהנה תבישי .הלהנה תבישי שי ,הצעומה תבישי

 18 תולאש םילאושו םיסקסדמו םיבשוי הלהנהה ירבח לכש

 19 ,ךילהת לש ופוסב .םימיכסמ אל וא םימיכסמו תובושת םילבקמו

 20 ירבח ,הצעומה תבישי העיגמ ,הטלחהה תא תלבקמ הלהנהה

 21 אלו תולאשה תא לואשל םיכירצ אל םה .םיעיבצמ הצעומה

 22  .הלהנהב הז תא ושע רבכ יכ חכוותהל םיכירצ

 23 

 24 
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 1 הישיבה  ננעלה

 2 

 3 

 4 

__________________                            __________________ 5 

 6 יררה יבא                                                      רטג ילא

 7 הצעומה שאר                                               הצעומה ל"כנמ
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