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 22בדצמבר
מספרנו

תשע"ז
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פרוטוקול
ישיבת מליאה מן המניין מס' 10
מיום שלישי ,ו' בכסלו תשע"ז6.12.2016 ,
 הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :משתתפים:

מר אלי לוי

 -ראש המועצה

מר אלון בנדט
מר תמיר אמיר
עו"ד לימור לוגסי
מר יוסי ניסן
מר ניסים פרץ

-

חסרים:

גב' רונית דמרי עייאש
מר לב בינמן
ד"ר יעל סנה

 סגנית ראש המועצה חבר מועצה -חברת מועצה

נוכחים:

עו"ד דן שווץ
גב' עדנה זטלאוי
מר שמואל לביא
רו"ח ליליאן אדרי
אדר' סלאבן פנוביץ'
גב' בתיה הרפז
מר דני מלכה
גב' זיוית תורג'מן

-

מ"מ ראש המועצה
חבר מועצה (הגיע במהלך הישיבה)
חברת מועצה
חבר מועצה (יצא במהלך הישיבה)
חבר מועצה

יועץ משפטי
מזכירת המועצה
מבקר המועצה
גזברית המועצה
מהנדס המועצה
מנהלת מחלקת חינוך
קב"ט המועצה
מנהלת הלשכה

ע ל סדר היום:
.1
2.
.3

אישור פרוטוקול ישיבה  9/16מיום 1.11.16.
דווח ראש המועצה.
אישור תב"רים :
תב"ר  – 339תיקי בניין לשכונת שרונית ע"ס ₪ 70,000
3.1
מהקרן לעבודות פיתוח.
סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת והעברת היתרה בסך
3.2
 ₪ 56,958לקרן לעבודות פיתוח.
הגדלת תב"ר  – 309תכנון והקמת אולם ספורט ב ₪ 1,556,100 -
3.3
במימון המועצה להסדר ההימורי ם בספורט ,כך שהתב"ר יעמוד
ע"ס .₪ 6,680,066
התב"ר אושר בישיבה  1/16מיום  5.1.16ע"ס  ₪ 5,123,966במימון:
רמ"י – ,₪ 2,716,936
המועצה להסדר ההימורים בספורט – ,₪ 2,141,030
קרן לעבודות פיתוח .₪ 266,000

מר אלי לוי:

אני פותח את הישיבה ,העשירית במניין ל .2016-היום יום שלישי בשבוע,
.6.12.16

לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבה  9/16מיום .1.11.16
מר אלי לוי:
עדנה זטלאוי
מר אלי לוי:

על סדר היום – אישור פרוטוקול ישיבה  9/16מיום  .1.11.16יש הערות?
:

אני לא קיבלתי.
יש הערות? לא.

החלטה :פה אחד אושר פרוטוקול הישיבה  9/16מיום .1.11.16
לסעיף  - 2דיווח ראש המועצה.
מר אלי לוי:

דיווח ראש מועצה – למעשה היום באמת ,מאחר והיום ארוך וזה ,אין הרבה
דיווחים לראש המועצה ,חוץ מאשר יש לי פגישה עם שר התחבורה בשבוע הבא
והכוונה היא להקדים ,זה מה שאני אבקש ממנו ,להקדים את כל הנושא של
תחילת עבודות המחלף ,זאת אומרת ,לצאת למכרז כשהמתכננים אמרו שלא
צריך לעשות תיאומים ולא איזה שהם שינויים בטפסי המכרז.

שמחתי בשבוע שעבר שהייתי אורח של יחיאל זוהר ,השר ורעייתו גם היו שם?
וזה עשה טוב לי ולו ואני חושב שזה עשה טוב גם ללהבים.
מר אלון בנדט :ברשותך ,אלי .האם גם הנושא של היציאה הנוספת לכביש ?40
מר אלי לוי:

בהחלט ,בהחלט .אני רוצה לבקש ממנו שהוא ילחץ על הנושא הזה של מע"צ,
היציאה מכביש  .40אני רוצה לבקש ממנו ולומר לו .לא לבקש ממנו ,הוא יודע
מה לעשות .שעד היום רכבת ישראל ,עם כל הפליק פלאקים שלה וה 16-מיליון

 ₪שעומדים שם .למעשה לא  ,16זה  15.5מיליון  ₪ליתר דיוק ,עומדים לרשות
החניון .עד היום לא התקדמו בעניין הזה .אני מבקש ממנו אוטובוס נוסף אחר
הצהריים פנימי בתוך להבים ,שישרת את כל התושבים מי שצריך ללכת לסופר,
מי שצריך ללכת לקופת חולים ,מי שצריך ללכת למתנ"ס ,מי שצריך ללכת
לבריכה .היום גם היתה ישיבה מסכמת עם החבר'ה של דן .אז סגרנו שיהיה ורד,
מה שהם עושים עד היום ,חצי ורד בהלוך חצי ורד בחזור ,יהיה כל ורד .זאת
אומרת יהיה פעם וחצי מעשה.
מר ניסים פרץ :כבר התחיל היום ,כן.
מר אלי לוי:

כבר התחיל היום?

מר אלי לוי:

אז אם הוא התחיל היום ,הם זריזים.

מר אלון בנדט :אז יש לי בקשה נוספת שאני מבקש להעלות אותה בפגישה עם השר ,וזה אולי
לבקש ממנו את הרכבת שעוברת במחצית השעה ,גם לעצור בלהבים ,לפחות
בחלק מהשעות.
מר אלי לוי:

הרכבת המהירה עוצרת בקרית גת ובלוד .ברגע שהיא תעצור בלהבים -היא כבר
לא מהירה .יש פריבילגיה לעיר הגדולה ,מה לעשות.

מר אלון בנדט :אבל לא חייבים את כל שעות היום לאורך היממה .ייתכן שאולי חלק מהשעות.
מר אלי לוי:

בוא נרגע .ברגע שיגדילו את צי הרכבות ואת מה שנקרא ,איך זה נקרא ,קרונועים
או משהו כזה.

מר ניסים פרץ :קרונועים.

מר אלי לוי:

יגדילו את הצי הזה ,אז אולי יהיה יותר טוב .זה כמו שאתה אומר לי ,כל יישוב
שנמצא על כביש  ,6רוצה יציאה על כביש  .6אני אתמול ירדתי בכביש בצומת
כרכור .הלכתי לנחם את אל י אבוטבול ,שהיה ראש מועצה בזכרון ,אחיו נפטר.
הם יושבים בגבעת נילי .כרכור ,פרדס חנה ,צומת גבעת עדה ,נכנסתי עד גבעת
עדה שמאלה ...עמיקם ,לגבעת נילי ,חציתי את כביש  6מלמטה ,נסעתי עוד איזה
 6ק"מ בשטח שם ,כמעט הגעתי לגלעד ורמות מנשה ,שם זה אזור הטיולים שלי
כשהייתי ילד .כביש  ,6עשיתי סיבוב של  35דקות לרדת מהכביש ואחר כך לעלות
לכביש 35 ,דקות .אז אותו הדבר בעניין של הרכבות המהירות ,אותה בעיה היתה
לנו עם האוטובוסים המהירים ,מי שזוכר  369 ,370ואחרים 446 ,לירושלים .זה
יהיה קשה ,אבל ננסה.
היה השבוע גם שולחן עגול( ...פונה לנסים) אתה יכול ללכת ,תודה רבה.

מר ניסים פרץ :אשתי פשוט ממתינה באוטו.
נסים פרץ יוצא מהישיבה.
מר אלי לוי:

ניסים עזב את הישיבה .נסיעה טובה ומזל טוב ותהנו .שמחות בישראל .היתה
ישיבה של ועדת חינוך .האמת היא שהרבה תושבים לא הגיעו ,אבל מי שהגיע,
אני חושב שזה היה ערב מצוין ,נוהל נכון על ידי רונית עייאש ובתיה .באו עם כל
הנתונים ,ישבו שם מנהלי מוסדות החינוך ,מנהל בית הספר ,מנהלת הכפר ,מנהל
בית הספר שלנו בלהבים ,מנהל המתנ"ס ,רכז הנוער ,הקב"ט של היישוב וקב"ט
מוסדות חינוך ,מנהלת הצהרונים .מי עוד אני לא אמרתי? אה ,ראשי ועדי
ההורים ,יו"ר ועד ההורים המרכזי בלהבים ,ויו"ר ועד הנהלת ההורים באשל
הנשיא .אני חושב שזה היה מצוין .גם אומרים שקיבלו תשובות .אבל קיבלו
תשובות .גם אם לא מצאו חן לפעמים ,אבל קיבלו תשובות.

מר אלי לוי:

כן ,אנחנו הולכים לעשות עוד ערב שאני רוצה להזמין אנשי חינוך כי פני החינוך
לאן.

מר אלון בנדט :תוכל גם לדווח על הנושא של הביטחון?
מר אלי לוי:
(מדברים ביחד)

עכשיו אתה רוצה?

לסעיף  - 3אישור תב"רים:
3.1

תב"ר  – 339תיקי בניין לשכונת שרונית ע"ס  ₪ 70,000מהקרן לעבודות פיתוח.

מר אלי לוי:

תב"ר  – 339תיקי בניין לשכונת שרונית ע"ס  ₪ 70,000מהקרן לעבודות פיתוח.
אתם יודעים שיש לי תיק בניין לכל מגרש ...ואנחנו רוצים לרכוש תיקים כאלה,
למרות ,זה אולי איזשהו...

(מדברים ביחד)
גב' עדנה זטלאוי:

התיק חייב להיות.

האמת היא שהרפורמה היתה צריכה כבר למנוע את כל התיקים.

מר אלי לוי:
\
גב' עדנה זטלאוי:

יש דברים שחייבים להיות בהארד-קופי.

אדר' סלאבן פנוביץ':

אולי יהיו קצת יותר דקים .אבל אתה חייב נייר.

מר אלי לוי:

החומר כולו סרוק.

מר אלון בנדט:

אז למה צריך נייר?

???:

למה אתה חייב נייר?

גב' עדנה זטלאוי:

כי לא הכל סרוק.

אדר' סלאבן פנוביץ':

 ...איך היינו באים היום...

מר אלון בנדט:

נעלה אותו על הקיר עם מחשב.

(מדברים ביחד)
מר אלי לוי:

 ...ארגזים של ניירות.

מר אלי לוי:

אז מהקרן לעבודות פיתוח אני מבקש לאשר  .₪ 70,000יש מתנגדים!

???:

תיקים ?₪ 70,000

גב' עדנה זטלאוי:

 2,000תיקים .כולל מוסדות

החלטה :פה אחד אושר תב"ר  339תיקי בנייה לשכונת שרונית בסך  ₪ 70,000מהקרן לעבודות
פיתוח.

לסעיף  - 3אישור תב"רים:
3.2

סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת והעברת היתרה בסך  ₪ 56,948לקרן לעבודות פיתוח.

מס'
תבר
260
296
319
323
325
329
331
334

שם תב"ר

תאריך
פתיחה

ביצוע
ביצוע
הכנסות הוצאות

הפרש

תקציב
מאושר

402,700 400,000 200,000

-2,700

599,855

-4,855

טיילת נחל
להבים
595,000 350,000 3/2014
הגבהת צמתים
פיתוח חצר
600,000 600,000 3/2015
חט"צ
שיפוצי קיץ 220,000 220,000 5/2015 2015
סימון כבישים
71,429 71,429 7/2015
והתקני בטיחות
2015
מחשוב
ציוד
100,000 100,000 2/2016
ותקשורת
100,000 100,000 4/2016
קיר הנצחה
מבני
איטום גגות
30,000 30,000 9/2016
דת
סה"כ יתרת עודף להעברה לקרן עבודות פיתוח
2/2011

66,887 533,113
215,502

4,498

76,232

-4,803

104,139

-4,139

99,391

609

28,548

1,452
56,948

מר אלי לוי:

טוב – 3.2 ,סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת והעברת היתרה בסך ₪ 56,948
לקרן לעבודות פיתוח .יש לכם פה רשימה מצורפת .אחד הדברים שאני פחות
אוהב לעשות ...לשלושתכם פוטנציאל להיות ראש מועצה בקדנציה הבאה ,ואני
לא מתלוצץ .אני אומר לשלושתכם פוטנציאל .ליבי נוטה לסמוך באישה.

???:

קודם כל אני רואה ,אני מסתכל בזווית העין .ב' אני מסתכל עליה...

מר אלי לוי:

יש לכם פה את טיילת נחל להבים שזה בגירעון של  .₪ 2,700הגבהת צמתים,
גירעון של  .₪ 4,855פיתוח חצר חט"צ יתרה של .₪ 66,887

???:

מה עושים שם?

מר אלי לוי:

הצלחנו להוזיל עלויות בחט"צ.

???:

זה לפני שנתיים.

מר אלי לוי:

כן ,התב"ר הזה קיים שנתיים .קיץ הבא יהיה שנתיים ,הקיץ הקרוב.

???:

במרץ  2017יהיה שנתיים.

מר אלי לוי:

במרץ  2017שנתיים ...את התב"ר ,את הביצוע של העבודות עשינו בקיץ .אני בכל
מקרה פה .ליליאן ,הכסף הזה צריך לחזור למערכת החינוך ,להשקעות במערכת
החינוך.

???:

היתרה לקרן לעבודות פיתוח...

???:

אתה משקיע כל הזמן..

מר אלי לוי:

לכן אני אומר לך ,שתראי ,זה לא כסף.

מר יוסי ניסן:

תקן את הנזילה.

מר אלי לוי:

הנזילה ,עד שאתה תקום ועד שאתה תתעורר ,אנחנו כבר ב...

מר יוסי ניסן:

 4שנים 4 ,שנים .מדברים על  4שנים על התופעה הזאת.

מר אלי לוי:

תגיד לי ,אתה מדבר ברצינות?

מר יוסי ניסן:

כן ,בחיי .ההורים מדברים על  4שנים ,כן.

מר אלי לוי:

הורה יש לו בגן ובכיתה א'  4שנים?

???:

הוא ירד כיתה  4פעמים.

מר יוסי ניסן:

אז תשאל ותברר לפני שאתה-

מר אלי לוי:

אני אשאל?

מר יוסי ניסן:

תשאל .הנה ,הוועד...

מר אלי לוי:

אתה יודע הכל .הסתירו ממך מידע ,אולי הסתירו את זה גם כן ממך ,את הנזילה.
איך הסתירו ממך?

מר יוסי ניסן:

האמת שאני יכול להאמין לדבר כזה.

מר אלי לוי:

בן אדם שלא יודע לקרוא...

מר יוסי ניסן:

בטח לא יודע לקרוא.

מר אלי לוי:

שיפוצי קיץ  – 2015יתרה של  .₪ 4,498סימון כבישים בגירעון של  .₪ 4,803ציוד
מחשוב ותקשורת ,גם כן בגירעון של  .₪ 4,139קיר הנצחה נשאר פה .₪ 609
איטום גגות מבני דת ,נשאר  .₪ 1,452סך הכל  ,₪ 56,948שזה כסף שעובר ...דרך
אגב ,זה הנוהל גם של משרד הפנים תב"ר שהוא לא פעיל פרק זמן ,אני לא יודע
מה פרק הזמן אפילו.

גב' עדנה זטלאוי:
מר אלי לוי:

חייבים לסגור אותו.

חייבים לסגור אותו ולא להשאיר תב"רים פתוחים .למרות שתב"רים עם יתרות,
אתה אוהב להשאיר אותם פתוח ,ואז יש לך קופה קטנה .אתה לא צריך לבוא
למליאה לבקש משהו וזה .אתה יכול לנצל את זה למשל המנהלת היתה מבקשת
עכשיו משהו בבית ספר ,יש לך פה פתוח .זה מה שאנחנו עושים .מכסף שנשארה
יתרה ,הוספנו שם כסף לחנייה במתנ"ס ,אז אנחנו משפצים את כל המבואה של
המתנ"ס ,מה שעשינו באולם הזה ,אנחנו משפצים .אז שם אנחנו לא הולכים...
הולכים לשפץ את הדבר הזה .אם היינו סוגרים ,היינו צריכים לחזור עכשיו לפה,
לאשר חזרה תב"ר חדש .אתה מבין ,אני פועל בהסתרה.

(מדברים ביחד)
החלטה :פה אחד מאשרים סגירת התב"רים והעברת היתרה בסך  ₪ 56,948לקרן לעבודות פיתוח

לסעיף  - 3אישור תב"רים:
 3.3הגדלת תב"ר  – 309תכנון והקמת אולם ספורט ב ₪ 1,556,100-במימון
ההימורים בספורט,

מר אלי לוי:

המועצה

להסדר

 .3.3הגדלת תב"ר  ,309חניון והקמת אולם ספורט .למה חניון? מאיפה באה
המילה 'חניון' פה?

גב' עדנה זטלאוי:

זו טעות סופר ,טעות סופר.

רו"ח ליליאן אדרי:

זה תכנון והקמת אולם ספורט.

מר אלי לוי:

אז יש תיקון פה בהדפסה.

???:

איזה אולם ,זה אולם נוסף?

???:

 ...המקלחות והזה שדיברנו עליו?

מר אלי לוי:

כן ,כן .זה הגדלת תב"ר  ,309תכנון והקמת אולם ספורט ב.₪ 1,556,000-

???:

דיברתי ...על הבריכה האולימפית הזאת באזור של המבנים שם שהולכים ל...

מר אלי לוי:

אני רוצה להזיז את המבנים .צריך  5מיליון  ₪להזיז את המבנים.

מר אלון בנדט :האולם ,איפה המיקום שלו?
מר אלי לוי:

בין הצופים לבין האצטדיון ,מסלולי ריצה ,לבין הקט רגל עם מרווח קטן ל...

???:

מתי המגרש כדורגל מתחיל להיות שמיש לתושבים שלנו?

מר אלי לוי:

כבר.

תמיר אמר נכנס לישיבה.

מר אלי לוי:

אהלן ,בוא שב .היה חסר לנו קוורום .אתה רואה ,התחלנו בלי קוורום .עובדיה,
מתי גומרים את ה?...

מר עובדיה צבי  :ינואר?...
(מדברים ביחד)
מר אלי לוי:

תמיר אמר יש לו לילה ארוך ,ועדת כספים .אז ככה ,ההגדלה של תב"ר  ,309תכנון
והקמת אולם ספורט ב ₪ 1,556,100-במימון המועצה להסדר ההימורים בספורט,
כך שהתב"ר יעמוד על סך  .₪ 6,680,066התב"ר אושר בישיבה  1/16מיום 5.1.16
על סך  ₪ 5,123,966במימון רשות מקרקעי ישראל זה  ,₪ 2,716,936המועצה
להסדר הימורים  ,₪ 2,141,030הקרן לעבודות פיתוח  .₪ 266,000אני רוצה פה
לומר משהו לפני שאתם מרימים את היד .משרד התרבות והספורט זה אחד
המשרדים הכי מקרטעים ...אנחנו היינו צריכים להיות כבר עם האולם הזה
מוכנים אפילו ב.1.9-

גב' עדנה זטלאוי:
מר אלי לוי:

היינו צריכים לחנוך את זה.

היה לנו קבלן ,ולמזלנו הקבלן לא דורש התייקרויות עדיין .אמרו לי 'אל תבנה,
אנחנו נתנו לך' .הם לא נתנו לי ,זה עוד מלפני  3-4שנים ,קיבלנו הרשאה של
כמעט  2מיליון 1.9 ,מיליון  ₪ומשהו .אם היינו עושים  200מושבים ,היינו מגיעים
ל 2.1-מיליון  ,₪ואז הוספנו פה בישיבה ,הגדלנו את זה ל 6.5-מיליון  ,₪זאת
אומרת ,פחות ,אמרנו נגדיל למה שיש לנו ,ואחר כך נראה מה שמקבלים מרמ"י
ומאחרים .זאת אומרת ,ההשתתפות של המועצה ...ישבנו ודיברנו על זה.
ההשתתפות של המועצה באולם היתה צריכה להיות  4.5מיליון  .₪אמרו לי
'תעצור ,אתה רוצה כסף לאתלטיקה?' ,השרה והמנכ"ל ,והמנכ"ל גם בא לפה.
אחר כך היו לנו עוד  3ישיבות' .אין לנו כסף לתת לך לאתלטיקה ,אנחנו הולכים
לעשות משהו עכשיו ,תמתין ,אל תפעיל את הקבלן ,ואתה תהיה הראשון שתצא
עם המודל החדש .מה המודל החדש ,כולם מקבלים אולם ספורט או מגרש
כדורגל .אתה מוותר על אחד מהם ,אתה מקבל את הכל ב ,100%-יש לי מכתב,
 100%ללא .matching
הלכה השרה ,עשתה כמה דברים יפים ,כינסה  700איש באולם ב'הבימה' ,עם
המנכ"ל ,עם הצוות של המשרד .שאלתי שם .-אתה יכול לדווח ,כן? להקליט
אותי .שאלתי 'האם סוציו אקונומי משפיע על ההקצבה הזו?' ,אמרו ' 1ו 10-אותו

הדבר ,כולם יקבלו אותו הדבר' .אמרתי 'ולא יהיה  matchingבכלל? אפילו
לא' ,'?...לא יהיה  100% ,matchingמימון לכל הסוציו-אקונומי' .היה עובדיה ,היו
אחרים איתי ,בכל הישיבות היה איתי עובדיה .אפילו אדון דניאל ארץ קדושה
השתתף בכמה מה ...בחורה אחת ,צנומה ,זוטרה אפילו הייתי אומר מהטוטו,
אמרה לי 'אלי ,עובדים עליך' 700 ...' .איש' ,אומרת לי 'עובדים עליך'.
ישבתי אצל איציק לארי מנכ"ל הטוטו ,לא אמר לי 'עובדים עליך' ,אמר לי 'אלי,
תחכה עד יוני ,ביוני ניפגש' .מיוני עד השבוע שנפגשתי איתו ,לא הצלחתי
להיפגש .בקיצור ,קיבלנו בנוסף ל 2-מיליון  ₪שלנו ,קיבלנו עוד  1.5מיליון .₪
זאת אומרת ,אנחנו עומדים היום עד  3.5מיליון  ₪במקום  ,6.5 ...6צריכים להיות
הוגנים ,על  ,5.7זה היה תיק המוצר שלהם מבחינתם .כמה זה עולה לנו ,זה לא
מעניין .אבל  5.7זה תיק המוצר .זאת אומרת ,אנחנו היום עומדים ב 2.1-מיליון
פחות ממה שהובטח .מה אמרו לי אז? אמרו לי 'אנחנו ניתן לך את האולם ,כמו
שאנחנו נותנים לכולם .אתה בלאו הכי רצית להשקיע כסף באולם ,קח את הכסף
הזה ,תשקיע אותו באתלטיקה ,שים על האתלטיקה שלט שלנו ,תבוא השרה
תגזור סרט' .הסכמתי ,הסכמתי .אמרתי להם 'מקבל ללא  ,matchingנלך
להשקיע באתלטיקה את מה שאנחנו רוצים'.
מה אני אגיד לכם? לקחתי את המכתב הזה ,אני ,אתם לא מכירים אותי ,לקחתי
את המכתב הזה ,צילמתי אותו ,ויש פייסבוק של ראשי ראשויות ,הפצתי אותו
בכל הפייסבוק דרך ראשי הרשויות 200 .ראשי רשויות צלצלו לשרה .היא צלצלה
אליי 'מה עשית לי?' ,אמרתי לה 'חורבן הבית .מה שעשית לי ,אני עושה לך'.
היום מנסים לעשות תרגילים מתרגילים שונים .הנה אני אומר לכם ,אני שם את
זה על השולחן ,הכל בשושו 'ניתן לך מפה קצת ,ניתן לך מפה קצת' .אמרתי 'אני
לא מאמין לכם .קודם כל תתנו ,אחר כך אני אאמין לכם' .במקביל ,היום קיבלנו
ניירות ממשרד נגב גליל ,אנחנו ביקשנו כבר לפני כמה שנים  1.5מיליון' ...תנו
אתם  1.5מיליון  ,₪אנחנו ניתן את ה 1-מיליון  ... '₪מילאו טפסים ,החתים אותי
אפילו סלאבן היום על תצהיר כזה שהעובדים...
אדר' סלאבן פנובי'ץ:
מר אלי לוי:

הוצאתם מכתב...

כי זה הולך לנגב גליל ,יושבת שם ועדת פרויקטים כזו ,שאריה דרעי אמר להם
לאשר .ובגלל שסילבן אז העניש אותי גם כן ולא נתן לי שקל ,אריה דרעי אמר
'מה שהוא לא קיבל ב 5-שנים ,אני רוצה שתתנו לו את זה עכשיו .תעשו חשבון
מה פחות או יותר ממוצע שכולם קיבלו ,אני רוצה שגם הוא יקבל' .אז אנחנו
הולכים לקבל לספורט ,לאתלטיקה ,שאומרת השרה בכל מקום' ,בונים אצטדיון

אתלטיקה שאין בנגב ,בלהבים ,אנחנו מממנים' ,משרד הספורט.
אז זה משרד הספורט .הרבה ברקים ,הרבה רעמים וגשם אין .שרת הספורט ,אני
אומר את זה לפרוטוקול .אתם יכולים לקחת את הפרוטוקול ,להפיץ אותו בכל
העולם ,הדלקת נרות בשבזי והספרדים והפלפלים והאומנים והפריפריה ...מה זה
פריפריה? אבא שלי עליו השלום היית אומר לו פריפריה ,אתה יודע מה הוא היה
אומר לך? לא משנה ,עזוב .תאמין לי ,קשקשתא כל הדבר הזה .אוקיי ,מי בעד?
החלטה :פה אחד אושרה הגדלת תב"ר  309תכנון והקמת אולם ספורט ב ₪ 1,556,100 -במימון
המועצה להסדר ההימורים בספורט ,סך התב"ר לאחר ההגדלה  6,680,066ש"ח
מר אלי לוי:

פה אחד .תודה רבה ,אני מודה לכם.

מר יוסי ניסן:

אני הגשתי ...לפרוטוקול .שלחתי מייל ,כמה דברים לפרוטוקול ,חילופי גברי ועוד
כמה נושאים.

גב' עדנה זטלאוי:

מתי שלחת?

מר אלי לוי:

מתי שלחת?

גב' עדנה זטלאוי:

יום שבת שלחתי לך.

מר אלי לוי:
בשעה...
(מדברים ביחד)

זה שכתוב שם  2בלילה שלחת ,זה לא אומר ב 2-בלילה .אפשר לשחק

גב' עדנה זטלאוי:

נכון ,נכון.
()-

()-

________________
מר אליהו לוי
ראש המועצה

________________
גב' עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה

