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מר אלי לוי:

ברשותכם מאחר ואנחנו רוצים להיכנס אחר כך ,יגיעו החברים לישיבת
הזדהות ,אבל יש לנו כמה נושאים של ישיבה שלא מן המניין-

גב' עדנה זטלאוי:

זה כן מן המניין.

מר אלי לוי:

כן מן המניין אומרת .אז אני רוצה להיכנס רגע לישיבת המועצה השביעית
במניין לשנת  ,2018שיכול מאוד להיות שזאת תהיה הישיבה האחרונה-
ישיבת הפרידה שלנו ,אבל בישיבה החגיגית אחרי הבחירות ,אנחנו נזמין
את חברי המועצה מהיום ,חברי המועצה לדורותיהם .והיום  .19:30אני
עכשיו מקדים את זה ברשותכם ל .19:00-כי אני חששתי ברגע שתהיה
ישיבה של הזדהות כולם ילכו ישאירו אותי בלי קוורום לישיבה הזו .אני
אגיד לכם את האמת ,לא סומך על אף אחד.

לסעיף  - 1אישור תמיכות לשנת  2018ותבחינים לשנת . 2019
מר אלי לוי:

אישור תמיכות לשנת  2018ותבחינים לשנת  .2019הנושא של התבחינים
אנחנו בדרך כלל עושים אותו שנה קודם ,לפני תום שנת התקציב לקראת
השנה הבאה .ומצד שני אישור תמיכות .אישור תמיכות אנחנו נמצאים
בסוף אוגוסט אתם יודעים לאן זה התגלגל .לפנים משורת הדין ולמרות
זעקותיו של מבקר המועצה ,וההדגשים שנתנה היועצת המשפטית למועצה,
מאחר ומדובר פה ב 2-גורמים מרכזיים ביישוב ,האחד מרכזי מאוד שזה
הצופים ,והשני פחות מרכזי שזה חב"ד ,אבל עדיין מרכזי בעניין הזה שהם
חב"ד ,אז אני מבקש ,הם הגישו את החומרים .יש עוד למען הסר ספק
בעניין הזה-

גב' עדנה זטלאוי:

זה לא סגור לגמרי-

מר אלי לוי:

לא כל המסמכים הוגשו-
למשל תקציב של הצופים הוא תקציב בגירעון ,אין מצב שאנחנו נעביר-
אין מצב שאנחנו נעביר כסף לגוף מתוקצב ,עמותה שהתקציב שלה הוא
בגירעון ,אין מצב .זה לא דו"ח כספי אני מדבר על תקציב.

ד"ר יעל סנה:

אבל היה להם תמיד עודף לא?

מר אלי לוי:

אני לא נכנס לזה כרגע מה היה להם מה אין להם.

מר אלון בנדט:

אין הגענו לזה?

מר אלי לוי:

לא אני.

מר אלון בנדט:

לא ,איך הם הגיעו-

מר אלי לוי:

איך הגיעו לזה לא יודע אני לא מבקר שלהם .אז זה כרגע המצב .אם יש
משהו להוסיף יו"ר ועדת התמיכות עדנה אז בבקשה.

גב' עדנה זטלאוי:

כן ,אני רוצה להוסיף שאנחנו היום דנים ב 2-פרוטוקולים של ועדת
התמיכות .האחד הוא זה שישבנו עליו ב 18.7.18-והוגש לכם בישיבת
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המועצה הקודמת ,אשר דחיתם את הדיון בו לישיבה הנוכחית .ואני אזכיר
לכם מה התקציר שלו .והשני מונח לפניכם על השולחן .אז ככה ,עמותת על
הם היו צריכים להגיש לנו איזה שהוא אישור ,הם הגישו ואנחנו אישרנו
להם  ,₪ 5,000זה משהו שאתם תצטרכו להצביע עבורו היום.
מר אלי לוי:

דקה ,תנו לה אני מבקש ,בלי הערות ביניים .כן.

גב' עדנה זטלאוי:

זה הדבר היחידי שאישרנו בפרוטוקול הקודם ,חב"ד וצופים סגרנו את זה
ופתחנו את זה מחדש ,וישבנו היום על כל המסמכים שהגישו לנו הן חב"ד
והן צופים .כתבנו שהיות ואתם ביקשתם מאיתנו ,אז אנחנו יושבים
ופותחים את זה מחדש .תנועת הצופים העבריים הגישו מספר מסמכים,
חלקם עוד לא סגורים כמו שאלי אמר ,ולכן גיבשנו אישור שהוא כזה עם
אבני דרך 20% .מגובה התמיכה עם אישור התמיכה 20% ,עם העברת
תקציב מאוזן ומתוקן בבקרת גזברית המועצה 20% ,עם קבלת תכנית
עבודה שנתית מוגדרת ומתוקנת ,ו 40%-עם קבלת מאזן בוחן חצי שנתי
ליום  30.6.18חתום על ידי מורשה החתימה ,ודיווח על ביצוע התוכנית על
ידי מנהל יחידת הנוער .את כל המסמכים שהם יידרשו להעביר כדי לקבל
את התמיכה ,הם יצטרכו להעביר לנו עד ה ,10.11.18-לקחנו בחשבון ש-
 30.11.18כנראה תהיה לנו בעיה עם מורשי חתימה כאן במועצה .זה איזה
שהוא זמן ביניים (בחירות) ותהיה בעיה ,אז הם יצטרכו להזדרז ,אחרת לא
נוכל להעביר להם את כספי התמיכה .אנחנו ממליצים תמיכה בגובה
 ₪ 97,000זה מה שהם ביקשו .חב"ד להבים הגישו את הכול ,גם כאן נכנס
מימד הזמן הקצר ,ולכן הוועדה החליטה ככה 50% :עם אישור התמיכה,
 50%לאחר קבלת מאזן בוחן חצי שנתי ליום  30.6.18חתום בידי מורשי
חתימה ,ועוד פעם הערה לגבי מועד אחרון לקבלת המסמכים הינו 10.11.18
תקף גם להחלטה זו .סך התמיכה המאושרת .₪ 10,000

ד"ר יעל סנה:

יופי.

מר אלי לוי:

טוב ,יש ההערות בעניין הזה של התמיכות? אין הערות .מי בעד? מי נגד?

(החבר תמיר אמר נכנס לישיבה)
מר תמיר אמר:

איך נבנה...

מר אלי לוי:

תמיר לא ישתתף בהצבעה מאחר וגם לא השתתף בדיון.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את התמיכות לשנת .2018
(  7החברים הנוכחים ללא הח' אמר)
גב' עדנה זטלאוי:

התבחינים לשנת .2019

מר אלי לוי:

בבקשה.

גב' עדנה זטלאוי:

אנחנו לא מצאנו מקום לשנות שום דבר ,בטח לא עם הסיום של הקדנציה
הנוכחית ,בט ח המועצה הבאה אולי תמצא לנכון לקבוע תבחינים חדשים.
התבחינים לשנת  2019ואנחנו חייבים לפרסם אותם לפני ה 1.9.18-הם
כתבחיני  2018לאישורכם.
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מר אלי לוי:

אוקיי מאושר ,יש מתנגדים? מי בעד?

מר אלי לוי:

עכשיו היה תבחינים ,תמיכות סיימנו .תבחינים לקראת שנת  2019בדבר
תמיכות ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מר תמיר אמר:

לא ,אני לא מכיר את הדיון ,אז אני לא-

ד"ר יעל סנה:

אני לא נגד כן?

גב' עדנה זטלאוי:

את בעד ,ראיתי שאת בעד.

ד"ר יעל סנה:

לא ,כי הצבעתי בין לבין.

גב' עדנה זטלאוי:

תמיר אמר ,נמנע?

מר תמיר אמר:

לא ,לא ,אני לא-

גב' עדנה זטלאוי:

אבל אתה פה.

מר אלי לוי:

לא בדיון ,לא בדיון.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את התבחינים לשנת .2019
(  7החברים הנוכחים ללא הח' אמר)
לסעיף  - 2כניסה למו"מ עם מציעים בעקבות פסילת הצעות למסלולים מסוימים
במכרז הסעות.
מר אלי לוי:

כניסה למשא ומתן עם מציעים עקב פסילת הצעות למסלולים מסוימים
במכרז ההסעות .יצאנו בשעה טובה אחרי שמשרד החינוך אישר למכרז
ההסעות .יש לנו שם  5קווים שזכתה בהם למעשה מבחינת המחיר ,חברה
שנקראת נתיבי שוקת .בבדיקה שערכו גם היועצת המשפטית וגם עדנה הם
לא הגישו את כל המסמכים שצריכים להגיש ונפסלו .ואז הבא בתור אחריו
זה חברת פז אור שברור שהיא יותר יקרה ,אז מה שאנחנו מבקשים עם
הזוכה למעשה עכשיו שהוא זוכה ,שהמחיר שלו יותר גבוה ,שיתאפשר לנו
להיכנס איתו למשא ומתן ,אני לא מדבר על כולם ,אני מדבר על הזוכה ,וזה
צ ריך .אני חלוק על היועצת המשפטית ,אני לא צריך אישור מליאה כדי
להיכנס למשא ומתן עם הזוכה ,לנסות להוריד לו כסף.

ד"ר יעל סנה:

אבל הייתה שם בעיה פשוט עם גלים ,כי הוא היה המציע היחיד בעצם-

גב' עדנה זטלאוי:

באוטובוסים.

ד"ר יעל סנה:

בהצעות של אשל.

מר אלי לוי:

אני מדבר על המיניבוסים כעת.
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גב' עדנה זטלאוי:

אבל אנחנו הכשרנו את זה ,זה לא סעיף שנכנס למשא ומתן.

ד"ר יעל סנה:

כן ,לא כל כך רצינו אותו-

גב' עדנה זטלאוי:

נכון ,אבל בלחץ הזמן-

עו"ד לימור לוגסי:

בלחץ הזמן לא היה לך מציע אחר.

מר אלי לוי:

תמיד יהיה לראש המועצה הבא-

גב' עדנה זטלאוי:

אבל נימקנו מדוע.

מר אלי לוי:

כשיהיה תלונות על חברת ההסעות אחרי ה 30.10.18-תמיד יהיה אפשר,
ראש המועצה הבא יגיד מה אתם רוצים ממני ,זה ראש המועצה ההוא עשה
את זה ,בסדר אז זה מה שיש.

מר יוסי ניסן:

מה ההבדל במחירים בין ההצעה ההיא-

מר אלי לוי:

יש שמה משהו כמו  ₪ 60ו ,₪ 50-זה בסך הכול  5מיניבוסים.

מר תמיר אמר:

לא ,אני רואה אבל שחלק יותר זול חלק יותר יקר .כשמשקללים את הכול
בכמה זה מסתכם?

מר אלי לוי:

לשנה זה תוספת של-

עו"ד קרין כהן:

זה סטייה של בערך  40% 30%מהמחיר המקסימום.

מר אלי לוי:

לא ,את מדברת על ה-

עו"ד קרין כהן:

מהמחירים...

מר אלי לוי:

קרין את מדברת על ה 5-קווים ,על  5קווים .ההיפך ,גלים בהסעות לאשל
הנשיא זה אפילו ירד קצת ,זה יותר זול מהפעם הקודמת.

מר יוסי ניסן:

מישהו יכול להגיד לנו מה ההבדל בין ההצעה הראשונה לשנייה?

מר אלי לוי:

איזו הצעה?

מר יוסי ניסן:

של המיניבוסים.

מר אלי לוי:

של המיניבוסים אני אומר זה יכול להגיע עד ל ₪ 60-לקו.

מר אלון בנדט:

לנסיעה.

מר יוסי ניסן:

כמה זה מסתכם בשנה?

(מדברים ביחד)
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מר אלי לוי:

רגע ,רג ע ,רבותיי אני רוצה להסביר לכם דבר אחד ,אוטומטית מספר 2
זוכה ,אוטומטית .עכשיו אני יכול לקרוא לו למספר  ,2אני או הגזברית,
ולהגיד לו :אדוני ,אתה נתת בהצעה  ,₪ 100אנחנו מבקשים ממך לרדת,
אתה עכשיו פה מקבל גם את הקווים שלא היו שלך ,בגלל שההוא נפסל,
ואנחנו רוצים שתוריד כסף ,אני לא צריך אישור של מליאה על הדבר הזה,
גם לא הגזברית ,וגם לא עדנה .אפשר לנהל משא ומתן בעניין הזה עם
הזוכה ,ולהוריד לו מחיר.

ד"ר יעל סנה:

יש המלצות עליו?

מר אלון בנדט:

אם הוא רוצה .הוא יכול להגיד שהוא לא רוצה.

מר אלי לוי:

בהחלט הוא יכול לומר שהוא לא רוצה ,בהחלט שכן .פה אין ויכוח ,זה יותר
יקר ,גם זה שנפסל היה יותר יקר מהאומדן .עכשיו מה זה אומדן? האומדן
זה בדיחה .לוקחים את המחירים מלפני  3שנים של הקווים האלה
שמאושרים על ידי משרד החינוך-

גב' עדנה זטלאוי:

שאין להם התייקרויות.

מר אלי לוי:

שאין להם התייקרויות אין שום דבר ,ואומר לך זה האומדן ,וככה אתה
צריך להוציא את המכרז .אז אני אומר לכם באחריות ,בבני שמעון
מוציאים מכרזים של הסעות ללא אומדן ,מוציאים מנקודה לנקודה,
מנקודה לנקודה ועל זה יש מכרז .ואז כל אחד נותן את המחיר שלו .פה יש
אומדן ואז אנחנו מסתבכים עם האומדן .אבל בכל מקרה אנחנו כן ,הבאנו
את זה למליאה שתדעו שמתוך עשרות קווים שיש לנו פה ,יש  5קווים שהם
נפסלו ואנחנו הולכים לדבר עם האיש ,להוריד ממנו קצת ,כמה שנוריד,
נוריד שקל נרוויח.

מר אלון בנדט:

אם אני זוכר נכון הדלתא בסך הכול בגדול היא מגיעה ל ₪ 50,000-על שנה.

ד"ר יעל סנה:

זה מה שעשינו.

מר אלון בנדט:

בין מה ששילמו היום לבין המחיר החדש המוצע .₪ 50,000

מר אלי לוי:

אוקיי רבותיי חבל ,יש לנו פה את פקידת הבחירות שצריכה לנסוע לתל
אביב.

מר אלון בנדט:

אין לנו הרבה אפשרויות.

מר אלי לוי:

אני תכף אכיר לכם אותה.
אוקיי רבותיי ,זה רק לידיעתכם.

גב' עדנה זטלאוי:

לא לידיעתם ,הם צריכים לאשר את זה ,זה לא לידיעתם.

עו"ד קרין כהן:

צריך לאשר את ההתקשרות.

גב' עדנה זטלאוי:

את הכניסה למשא ומתן לא את ההתקשרות.

מר אלי לוי:

זה הזוכה.
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גב' עדנה זטלאוי:

הוא לא זוכה ,הוא נפסל.

מר אלי לוי:

אני לא משפטן ,אולי יהיה ראש מועצה שמצהיר שהוא משפטן אני יודע ,אז
יהיה לך הרבה יותר קל.

מר לב בינמן:

או משפטנית.

מר אלי לוי:

או משפטנית כן ,היא רק מסייעת לימור בדרך כלל.

מר אלי לוי:

אוקיי ,מי בעד?

גב' עדנה זטלאוי:

כניסה למשא ומתן.

מר אלי לוי:

כניסה למשא ומתן.

ד"ר יעל סנה:

...

מר אלי לוי:

תגידי את פה או לא פה?

ד"ר יעל סנה:

לא ,אני חושבת על...

גב' עדנה זטלאוי:

מה איתך יוסי אתה נמנע או בעד?

מר אלי לוי:

בעד ,פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר כניסה למו"מ עם מציעים בעקבות פסילת הצעות
למסלולים מסוימים במכרז הסעות.
לסעיף  - 3אישור שעבוד הקרקע והמבנה של מגרש  1009שעליו מוקם בית
"עידן הנגב" לטובת קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל.
מר אלי לוי:

אוקיי רבותיי ,אישור שעבוד הקרקע והמבנה של מגרש  1009בעידן הנגב,
שעליו מוקם בית עידן הנגב לטובת קבלת ההלוואה מבנק מרכנתיל .לא
אנחנו לוקחים את ההלוואה .יש את חברת עידן הנגב ,שזו חברה משותפת
לרהט בני שמעון ולהבים ,זו חברה בערבון מוגבל ,זה לא תאגיד עירוני ,זה
תאגיד עירוני לא מבחינת ,לא איגוד ערים סליחה ,זה תאגיד עירוני-

גב' עדנה זטלאוי:

זה תאגיד כן.

מר אלי לוי:

את צודקת.

מר תמיר אמר:

זה צריך לעבור אישור עכשיו בכל...

מר אלי לוי:

כן.

גב' עדנה זטלאוי:

בכל הרשויות ,ואנחנו צריכים גם...
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מר אלי לוי:

הבנק ביקש ששלושת הרשויות יאשרו לחברת עידן הנגב לקבל את השעבוד
של הקרקע לטובת ההלוואה לבניית עידן הנגב.

מר אלי לוי:

כן ,מי בעד?

מר יוסי ניסן:

לבניית מה?

גב' עדנה זטלאוי:

בית עידן הנגב.

מר אלי לוי:

בית עידן הנגב.

עו"ד לימור לוגסי:

כמה הלוואה?

(מדברים יחד)
מר אלי לוי:

יהיה משרדים גם להשכרה שם בתוך הבניין.

גב' עדנה זטלאוי:

זה פה אחד היה?

מר אלי לוי:

מי בעד?

מר יוסי ניסן:

רגע ,החלק שלנו זה ...17

מר אלי לוי:

כן .מי בעד? מי נגד?

פה אחד.
מר אלי לוי:
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר שע בוד הקרקע והמבנה של מגרש  1009שעליו מוקם
בית "עידן הנגב" לטובת קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל.
לסעיף  - 4תיקון הגדלת תב"ר  328בפרוטוקול ישיבה 5/18
מר אלי לוי:

קודם כל אישור תמיכות לשנת-

גב' עדנה זטלאוי:

לא ,לא ,לפני זה אלי.

מר אלי לוי:

לפני זה בבקשה המבקר-

גב' עדנה זטלאוי:

מזכירת המועצה ,לא מבקר ,יש לנו איזשהי בעיה עם תב"ר שאישרנו אותו
בישיבה  5מן המנין ,שאת הפרוטוקול אישרנו בישיבה הקודמת .את
התב"ר רצינו להגדיל ,תכף אני אגיד לכם כמה .₪ 803,117 ,כש₪ 500,000-
הם מהקרן לעבודות פיתוח ו ₪ 303,117-ממשרד החינוך ,ואכן ההרשאה
היא כזאתי .בפרוטוקול נפלה טעות וכתוב שההרשאה של משרד החינוך
היא  ,₪ 306,000אז אנחנו רוצים לתקן את זה ל .₪ 303,117-סך התב"ר
יהיה ,ההגדלה שלו  803,117במקום -₪ 806,000
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מר אלי לוי:

מה זה היה טעות טכנית?

גב' עדנה זטלאוי:

טעות הדפסה.

מר אלי לוי:

אוקיי רבותיי ,הייתה טעות טכנית-
מזכיר המועצה מבקשת פה לתקן טעות טכנית בין מה שהיה בישיבה לבין
מה שנרשם בפרוטוקול ,האם יש למישהו הערה בעניין הזה? לא.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תיקון תב"ר כפי שהוצג על ידי מזכירת המועצה.
לסעיף  - 5אישור תב"רים.
מר אלי לוי:

אנחנו מעלים  2תב"רים פה שקיבלנו אותם אתמול .אחד זה סימון כבישים
תב"ר על סך-

גב' ליליאן אדרי:

את ההרשאות קיבלנו אתמול.

מר אלי לוי:

את ההרשאות.

מר אלי לוי:

תב"ר אחד  363פרויקט חינוך בנושא סביבה על סך  ₪ 65,000במימון משרד
להגנת הסביבה  .₪ 52,000זאת אומרת המשרד נותן לנו  ,₪ 52,000וקרן
לעבודות פיתוח  .₪ 13,000דרך אגב זה המשרד היחידי שאנחנו ביקשנו
 ₪ 30,000וקיבלנו  .₪ 52,000בדרך כלל אתה מקבל  100ואתה מקבל פחות.

מר אלון בנדט:

בגלל ההכנסות בכביש  ,6יש הרבה מיליונים שמה.

מר אלי לוי:

למה זה הולך לקרן סביבתית? אני לא מאמין.

מר אלון בנדט:

משרד התחבורה.

מר תמיר אמר:

אני חושב שתב"רים חייב להיות ,לאישור תב"רים חייב להיות משהו
שבסדר יום ,אחרת אתה לא יכול לאשר תב"רים בישיבת מועצה.

מר אלי לוי:

אם יש לי הסכמה ,אם יש לי הסכמה של חברי המליאה כולם לדון בתב"ר
הזה ,אז בהחלט .עכשיו זה תב"ר זה כסף שבא מהמדינה ,אתם לא רוצים
לדון בו? אל תדונו בו.

גב' ליליאן אדרי:

לא נוכל לבצע עד אחרי הבחירות.

מר תמיר אמר:

 ...שהחברים יצביעו.

גב' ליליאן אדרי:

חבל.

מר אלי לוי:

יש פה יועצת משפטית ,מה את אומרת נכון?

ד"ר יעל סנה:

אני כל מה שתמיר אומר אני אומרת נכון.
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מר אלי לוי:

ממתי זה? עד לפני חודשיים זה לא היה ככה.

ד"ר יעל סנה:

הדברים משתנים ,יש דינמיקה.

מר אלי לוי:

הא יש דינמיקה.

מר תמיר אמר:

לא נכון ,תגידי תמיד זה היה ככה ,למה את משתפנת? תגידי מהתחלה זה
היה ככה.

ד"ר יעל סנה:

מההתחלה זה היה ככה.

מר אלי לוי:

אוקיי ,מי בעד? מי נגד?

גב' עדנה זטלאוי:

יוסי היחידי?

מר אלי לוי:

יוסי-

מר יוסי ניסן:

לא ,לא ,אני בעד.

גב' עדנה זטלאוי:

אז זה פה אחד.

מר אלי לוי:

למה יש לך דיליי? היא מתבלבלת בידיים ,אתה יש לך דיליי.

מר תמיר אמר:

יש בעיות ...פה באזור.

מר אלי לוי:

נעבור לפרטנר כולנו.

ד"ר יעל סנה:

אני מתרגשת ,תאמין לי.

מר אלי לוי:

ממה?

מהמעמד?
מר אלי לוי:
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  363פרויקט חינ וך בנושא סביבה על סך
. ₪ 65,000
מקורות מימון :משרד להגנת הסביבה  , ₪ 52,000קרן לעבודות פיתוח .₪ 13,000
מר אלי לוי:

תב"ר  364סימון כבישים והתקני בטיחות על סך  ₪ 78,000במימון משרד
התחבורה  ,₪ 50,000וקרן לעבודות פיתוח  .₪ 28,000אתם ראיתם
שההרשאות השנה התעכבו במשרד התחבורה ,אבל לנו יש תב"רים והתקני
בטיחות פתוחים ,ואנחנו התחלנו לבצע כבר סימון כבישים לא להמתין לזה
לתחילת שנת הלימודים ,אם אתם זוכרים-

מר תמיר אמר:

השבוע ...לא?

מר אלי לוי:

התחילו אתמול או שלשום.
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מר תמיר אמר:

כן ,ראיתי.

מר אלי לוי:

כן ,התחילו .מי בעד? מי נגד?

גב' עדנה זטלאוי:

אין נגד ,פה אחד .אבל ניסים בחוץ.

מר אלי לוי:

נשאל אותו אחר כך .ההרשאות קיבלתם אותם ,זה אתמול רק הגיע ,לכן זה
עלה לסדר יום היום.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  364סימון כבישים והתקני בטיחות על סך
 . ₪ 78,000מקורות מימון :משרד התחבורה  ,₪ 50,000קרן לעבודות
פיתוח .₪ 28,000
מר אלי לוי:

אוקיי רבותיי למעשה ישיבת המועצה הזו הסתיימה ואני רוצה פה ,חסר לנו
את רונית עיאש רק נכון?
היא בחופשה עם המשפחה שלה .אבל פה אם לא תהיה ישיבה נוספת ,אני
חושב שתהיה ישיבה נוספת כי אנחנו צריכים לקבל-

גב' ליליאן אדרי ... :תהיה.
מר אלי לוי:

כסף .אני לא יודע מתי נעשה ,אולי בתחילת אוקטובר נעשה ישיבה נוספת,
כי יש כמה דברים שמע"צ ביקשו ממני כדי לפרסם את המכרז באוקטובר.

מר תמיר אמר:

אז אם אפשר לבקש את זה בתחילת אוקטובר ,כי בספטמבר כל החגים,
הרבה אנשים לא נמצאים פה ,חשוב שישיבת המועצה האחרונה-

מר אלי לוי:

מה אמרתי? אמרתי זה יהיה בתחילת אוקטובר ,כי יש בקשות למע"צ
לנתיבי ישראל ,דיבר איתי ביום שישי בבוקר ניסים פרץ מנכ"ל נתיבי
ישראל ,יש להם כמה דברים שהם רוצים את האישור שלנו ,ומאחר ואנחנו
בערב בחירות ,אז אני כראש מועצה ארצה ,לא רוצה לאשר חודש לפני ,אני
צריך אישור מליאה לדברים האלה .אני עוד לא יודע אם זה יגיע או לא יגיע
עד אז ,אבל זה מה שיש לנו ,אז קחו בחשבון .דבר נוסף יש הרמת כוסית,
ואני חושב שחשוב שתגיעו להרמת כוסית.

מר אלון בנדט:

מתי?

גב' ליליאן אדרי:

ב.4.9.18-

גב' עדנה זטלאוי:

אלי ,תכריז שניסים פרץ בעד התב"ר .364

מר אלי לוי:

בסדר ,ניסים פרץ הצביע גם כן לתב"ר השני ,תב"ר של משרד התחבורה.
בגדול הישיבה הזו למעשה ישיבה האחרונה .יהיה לי מספיק את הזמן
להודות לכם אחר כך על העבודה המשותפת ב 5-שנים האחרונות ,יש כאלה
יותר מ 5-שנים ,אז אני נועל את ישיבת המועצה .ואני ברשותכם משחרר פה
את עובדי המועצה ומתחיל את הישיבה שהיא ישיבת הזדהות ,בחירת יו"ר.
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____(____)-
גב' עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה

___(____)-
מר אליהו לוי
ראש המועצה

הערה :מסטנוגרמה זו הושמטו חלקי דברים אשר אינם קשורים לסעיפי סדר היום
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