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מועצה. היום החמש עשרה, היא נדחתה לשלוש עשרה  1 

השלישית החמש עשרה לאוגוסט, זה הדחייה לאוגוסט. היום  2 

של הישיבה ולכן היא מתקיימת בהתאם לצו המועצות, בקוורום  3 

של רשמי של חברי המועצה. נמצאים פה חמישה חברי מועצה  4 

ן, ושביט כרגע, ליאור בנאי, דורון אריה, לילו ששון, יצחק חסו 5 

מס ראש המועצה. נמצאים אתנו, עורך הדין אבינועם פרץ,  6 

יהודה, ואדריכל המועצה ועוזרת ראש המועצה, דוקטור אורנה  7 

רמי יוגב. יש למעשה, עלו לסדר היום שלנו, יש קודם כל, שני  8 

נושאים שהועלו על ידי חברי האופוזיציה, במסגרת ישיבה  9 

ניין, שכונסו ולא שבסופו של דבר, שתי ישיבות שלא מן המ 10 

התקיימו מחוסר בקוורום. הנושאים שחברי המועצה הצהירו,  11 

נמצאים בזימון של אותה ישיבה שלא מן המניין. חברי המועצה  12 

מהאופוזיציה לא נמצאים כאן בדיון, ולפי החוק הם צריכים אלה  13 

להיות אלה שיציגו את הנושאים. מכיוון שהם לא נמצאים פה,  14 

שא הצטרפות למועצה תכנית ניצנים אז נושא מספר אחד, שנו 15 

לצהרונים, אנחנו לא יכולים לדון בו. הנושא השני, ביצוע שמירה  16 

ביישוב בהתאם לחוק העזר שמירה, יש שוב הנושאים מפורקים  17 

יותר בבקשה של חברי המועצה. אנחנו לא יכולים לדון בו כי אין  18 

פה אף אחד מחברי האופוזיציה שיכולים להציג את הנושאים  19 

השלישי, על סדר היום, אישור פשרה במקרקעין ם. הנושא שלה 20 

במסגרת הליך משפטי, על מקרקעין שהוצע מצפון לשדרות  21 

הדקלים. נמצא שם היום בית הספר לבנות. הבית הספר  22 

לבנות, שערי יהודית, הוא שוכר את המקרקעין, ואת השטח  23 
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מההסתדרות. ההסתדרות הגישה תביעה כנגד שרונים, כנגד  1 

עם  סך של כמעט אחד פסיק תשעה מיליון שקל. המועצה על 2 

(. ישב שמה שהיו בין ההסתדרות לבין )ממלמלמסגרת דיונים  3 

מי שייצג למעשה את שרונים בתביעה. חנן  בר, גם עורך דין  4 

 5 טויטו אדריכל המועצה. הגענו, 

 6 מהנדס המועצה, לא? חסון יצחק :

ות עם ההסתדרות מהנדס המועצה. סליחה. הגענו להסכמ יו"ר : -שביט מס  7 

שהמועצה תשלם שלוש מאות אלף שקל להסתדרות. תביעת  8 

ההסתדרות תדחה ללא פסק דין להוצאות. הנכס יועבר למועצה  9 

. וההסתדרות תנחה את ההסכם 2018בשלושים ואחד למרץ  10 

שכירות שיש להם עם בית הספר שערי יהודית למועצה,  11 

ל שאמור להעניק כמאה אלף שקל בשנה. אנחנו, יש פה ע 12 

 13 השולחן, 

 14 , -, זה? ה-ידוע לכם עד מתי ה חסון יצחק :

הם אמורים לחתום על הסכם חדש לחמש שנים עם  יו"ר : -שביט מס  15 

 16 ההסתדרות. 

 17 מתי? חסון יצחק :

 18 אני חושב שבימים הקרובים.  יו"ר : -שביט מס 

 19 אז אולי שכבר יהיה הסכם אתנו? חסון יצחק :

ות אתנו, הוא חייב להיות עם ההסתדרות . ההסכם לא יכול להי יו"ר : -שביט מס  20 

אבל ברגע שההסכם שלנו עם ההסתדרות לגבי ההסכם עם  21 

שערי יהודית, אז יהיה כתוב שיהיה זכות להסתדרות להנחות  22 

 23 את ההסכם שכירות לגוף שלישי, זאת אומרת, אלינו. 



 

 

4 

 1 הבנתי. טוב.  חסון יצחק :

הזה, שהוא צריך כמובן  תהליך, שאנחנו נסיים את התהליך יו"ר : -שביט מס  2 

אישור גם של מליאת המועצה, שאנחנו נקבל אותה אני מקווה  3 

(. הפנים צריך לקבל גם כן )רעשי רקעהיום. גם אולי משרד  4 

 5 צריכים אישור של משרד הפנים. 

 6 למה? :חסון יצחק

 7 להסכם הזה. זה סוג פשרה.  יו"ר : -שביט מס 

 8 כאילו,  מה זה מאה אלף שקל, זה שכירות ליאור בנאי :

 9 שכירות לשנה. של המתחם הזה, כן. לשנה.  יו"ר : -שביט מס 

 10 אתה משלם פה את הפיצויים, אתה מקבל לידך את הקרקע.  ליאור בנאי :

אם אפשר באישור של משרד הפנים. בקיצור אנחנו נפעל  יו"ר : -שביט מס  11 

 12 בהתאם לחוק, 

המועצה, זה אתה מתכוון (, של )מדברים ביחד זה לא אופציה  עו"ד אבינועם פרץ : 13 

 14 אליך. על פניו, לא אמורה להיות בעיה. 

 15 מי ייצג אותנו אתם? ליאור בנאי :

 16 לא. זה עורך דין בר, יש לכם,  יו"ר : -שביט מס 

לא. מי שצד בהליך פה, זה הוועדה המקומית, שרונים. זה לא   עו"ד אבינועם פרץ : 17 

 18 נתן פה סקירה מפורטת.המועצה. בר צבי 

יש לכם, יש לנו פה, את הסקירה של עורך דין בר צבי. המצב  יו"ר : -שביט מס  19 

הקיים, הוא כתב שמדובר על קרקע בשתיים וחצי דונם,  20 

, זה בבעלות, 3שמושכר על ידי ההסתדרות. יש פה, סעיף  21 

הנכס, המקרקעין זה בבעלות המועצה, ורשום על שמה פנקסי  22 

היא  רישום המקרקעין, בתחילת שנות האלפיים. התביעה, 23 
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תביעה של כמעט מיליון ושלוש מאות אלף שקל, כנגד הוועדה  1 

המרחבית. יש פה את כל ההסבר. פשוט העמוד השלישי של  2 

חוות הדעת, יש התייחסות למקרה הפשרה המוצע. אני מקריא  3 

את זה לצורך הפרוטוקול. "במסגרת פגישת המו"מ שקרה בין  4 

יעת כדלקמן, תב שעקרונותיוהצדדים, הוצע מתווה פשרה  5 

 6 יצויי השכרה כנגד הוועדה המרחבית,ההסתדרות לתשלום פ

שרונים תידחה ללא צו והוצאות. ההסתדרות תמסור למועצה  7 

. ובכלל, 2018חזקה בנכס בשלושים ואחד למרץ ההמקומית  8 

תנחה למועצה את זכויותיה כלפי השוכר, על פי הסכם  9 

 10 אישרההשכירות, כנגד מסירת החזקה בנכס. כאמור, ביניהם. 

סופי מועצה המקומית קדימה צורן להסתדרות פיצוי חד פעמי ה 11 

. כותב, בדין המתפרעים בסך שלוש מאות אלף שקל ומוחלט 12 

, גם שההסתדרות לא הצליחה -עורך הדין יעקב בר ולדידי, ה 13 

להוכיח כי מבנה מועדון הנוער נמצא בנכס, וכי קיימת סבירות  14 

ה גבוהה, שתביעתה תידחה רק בשל העובדה שטרם נתפס 15 

ההחזקה בנכס, מתווה הפשרה המוצע הינו סביר במונחים של  16 

קניית סיכון, שכן הוא מייצג, חלופה אפשרית של פיצוי בגין  17 

מחוברים בלבד". בנוסף לזה, פנינו עם החוות דעת הפנינו  18 

, כתב -אותה לעורך הדין שפרבר, היועץ המשפטי למועצה, ש 19 

ורך הדין בתשיעי לאוגוסט. "קיבלתי לידיי את מכתבו של ע 20 

יעקב בר, שמייצג את הוועדה המרחבית בתחום בנייה שרונים,  21 

. לאחר בחינת 2017בתיק שבנידון, מיום שמיני לאוגוסט  22 

הניתוח המשפטי כפי שנעשה מכתבו של עורך דין בר, ויימצא  23 
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 1 מבחינתכי את המלצתו לפשרה כסבירה והגיונית במקרים של 

לקבלה". אני מבקש סיכון, ומבחינה משפטית אני מציע למועצה  2 

 3 לאשר את הפשרה, כפי שהקראתי אותה.  

 4 שאלה קצרה. רגע, אני רוצה לשאול  ליאור בנאי :

 5 בבקשה.  יו"ר : -שביט מס 

 6 השטח של המועצה, זה שטח שהופקע על ידי המועצה.  ליאור בנאי :

 7 הוא הופקע,  יו"ר : -שביט מס 

 8 הופקע על ידי המועצה של המינהל.  ליאור בנאי :

 9 של מינהל מקרקעי ישראל.  יו"ר : -ביט מס ש

הופקע על ידי המועצה, והמועצה אף פעם לא נטלה חזקה בו.  ליאור בנאי : 10 

 11 מצד שני, גם לא שילמה פיצוי הפקעה. אז, 

 12 )מדברים ביחד(, 

הקודם היה ההסתדרות, למעשה הם הוציאו אותם החוצה,   עו"ד אבינועם פרץ : 13 

זה הם מקבלים פיצוי, כי יש ורושמים את המועצה. בתמורה ל 14 

להם כאילו שמה הפסד, כל שנה של מאה אלף שקל. כאילו  15 

 16 שלוש שנים, הם כאילו מקבלים רק להם. 

בסוף זה באמת במונחים של קניית סיכון, התביעה היא מאוד  ליאור בנאי : 17 

 18 גדולה, 

 19 )מס' דוברים, מדברים ברקע(, 

 20 שלוש שנים, והאדמה הזאת תעבור,  רובי בלולו :

 21 )מס' דוברים, מדברים ביחד(, 

 22 ליאור מדובר על חצי שנה, שמונה חודשים,  ד"ר אורנה יהודה אברמסון :

 23 חצי שנה. יו"ר : -שביט מס 
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 1 )מס' דוברים, מדברים ביחד(, 

 2 הבנתי זה לא משנה, אבל את קונה,  ליאור בנאי :

 3 )מס' דוברים, מדברים ברקע(, 

 4 תו בשלוש שנים. את משלמת כסף, מקבלת או ליאור בנאי :

 5 כן.  ד"ר אורנה יהודה אברמסון :

 6 אני מבקש לאשר את הפשרה. מי בעד? יו"ר : -שביט מס 

 7 זה עסקה מצוינת.  חסון יצחק :

 8 מי בעד? פה אחד.  יו"ר : -שביט מס 

 9 פה אחד.  חסון יצחק :

, 4. סעיף מספר 3ההחלטה, ההמלצה אושרה פה אחד. סעיף  יו"ר : -שביט מס  10 

חלטה לעדכון פרטי מוטבים בחשבונות הבנק של יש הצעת ה 11 

עקב יציאת מנהלת בית הספר, לשנת בית הספר אור תורה.  12 

שבתון. ואני מזכיר לכולם, מנהלת בית הספר, נילי יצחקי יצאה  13 

לשנת שבתון. יש מנהלת חדשה, אורית אשואל שליו, שנכנסת  14 

במקומה במשך שנת השבתון הזה. קודם כל, אני רוצה בשם  15 

את המועצה להגיד תודה ענקית, לנילי יצחקי על מה כל מלי 16 

 17 שהיא עשתה. מה שהיא עשתה עד עכשיו בבית הספר, 

 18 הנהלת המועצה.  חסון יצחק :

. הנהלת המועצה ומליאת המועצה, מצטרף  הנהלת המועצה יו"ר : -שביט מס  19 

 20 אלינו רובי בלולו, חבר המועצה. שבע דקות. 

 21 ברוך הבא.  חסון יצחק :

אני רוצה בשם חברי המועצה, להודות לנילי יצחקי על מה  יו"ר : -שביט מס  22 

שהיא עשתה לבית הספר אור תורה, ולאחל לה שבאמת תאגור  23 
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כוחות, ותחזור אלינו בסוף שנת השבתון. הצעת ההחלטה,  1 

לשנות מוטבים בחשבונות הבנק של בית ספר אור תורה.  2 

. מספר חשבון ההורים 228481מספר חשבון הרשום,  3 

. המורשית שיוצאת גברת נילי יצחקי, תעודת זהות, 104340 4 

. המורשית שנכנסת אורית אשואל שליו תעודת 28939247 5 

. הכל בהתאם למסמכי הבנק, לאישור ליועץ 31764863זהות,  6 

טי של המועצה. והחשבון לא יכול להיות ביתרה שלילית. המשפ 7 

אני מבקש לאשר את זה. מי בעד? פה אחד, כולם. פה אחד,  8 

תודה רבה. ויצחק חסון, רצה להעלות איזה שהוא נושא.  9 

 10 בבקשה. 

יש לנו תלמידים מה שקורה, איפה ההצעה? תביא לי אותה.  חסון יצחק : 11 

הו כזה, שלומדים שלומדים ברעננה. חמש, שבע תלמידים מש 12 

ברעננה. עכשיו, משרד החינוך אישר. אז ככה משרד החינוך  13 

אישר את ההסעות לכיוון הרצליה. וברעננה הוא לא אישר  14 

אותם. עכשיו, בשיחות שהיו לי עם ראש המועצה, וגם ההורים  15 

שישבו פה ודיברו וזה. הגענו להסכם, שבבוקר כן ההסעה  16 

, הרי הרצליה -ם, שתיקח את התלמידים האלה. אנחנו אומרי 17 

 18 היא אחרי רעננה. 

 19 ( בהרצליה זה פי שתיים. בולע מילים וממלמלרעננה זה ) ליאור בנאי :

 20 מה? חסון יצחק :

 21 )מס' דוברים, מדברים ביחד(, 

 22 לא זה אותו דרך. זה אותו דרך. זה אותו כיוון.  חסון יצחק :
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אתה מפרט. תגיד לא, לא, אני, שנייה מה שאני רוצה, לפני ש יו"ר : -שביט מס  1 

 2 קודם כל בכללי, 

 3 מה הבעיה? ליאור בנאי :

שנייה, נו. קודם כל, בכללי, יש פה סוגיה, יש פה שתי סוגיות.  יו"ר : -שביט מס  4 

אחד זה קודם כל, הנושא בכללי. אני רוצה, רק חבל שהיועץ  5 

המשפטי, מכיוון שהנושא הוא לא חלק מסדר היום. הוא לא  6 

 7 חלק מסדר היום. 

 8 אוקי.  נאי :ליאור ב

האם יש אפשרות, אחרי שהוא, יגיד כמובן על מה שהוא רוצה.  יו"ר : -שביט מס  9 

תגיד קודם כל, אם אפשר לדון בזה, או אי אפשר לדון בזה. הוא  10 

לא היה חלק מסדר היום. בסדר? חסון רק, רק חסון יסיים את  11 

 12 , -ה

כן,  מה שקורה, זה שאנחנו צריכים את ההסעה בחזרה גם חסון יצחק : 13 

לאותם תלמידים. כאשר ההוצאה היא שולית ממש. אני אפילו  14 

לי שייעשו העברת סעיפים, ויורידו את זה  אכפתאמרתי, שלא  15 

( אם יש אפשרות כזאת, אז מדברים ביחד ורעשי רקע)אפילו  16 

 17 שזה יהיה, יעלו את זה לסדר היום. אולי אני רציתי 

ת ספר יש שמה? שאין איזה תלמידים לומדים שמה? איזה בי ליאור בנאי : 18 

 19 במקום אחר?

 20 יש שם בישיבה. יש שם ישיבת בני עקיבא.  חסון יצחק :

 21 ולמה משרד החינוך לא מאשר? כי יש בני עקיבא במקום אחר? ליאור בנאי :

 22 הוא לא מאשר.  חסון יצחק :
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)ממלמל ובולע העניין הוא, יש פה שני נושאים. קודם כל,  יו"ר : -שביט מס  1 

ץ המשפטי יתייחס קודם כל, אם אפשר לדון , היוע-( שמילים 2 

 3 בנושא הזה. כי לא, זה לא על סדר היום. 

כן, חשוב לציין, המצב, אין מה לעשות. התוספת האישית היא  עו"ד אבינועם פרץ : 4 

קובעת מתי ניתן להעלות נושאים לסדר היום. אי אפשר,  5 

להעלות נושאים תוך כדי הישיבה, כי למעשה הסיטואציה היא  6 

יאורטית יש פה אנשים שלא הגיעו. אילו הם היו יודעים, , ת-ש 7 

, כשעולה נושא מסוים לסדר היום, יכול להיות שהם כן היו -ש 8 

מגיעים. אז בגלל זה, זה הרציונל, למה אי אפשר להעלות  9 

 10 נושאים תוך כדי ישיבה, ויש הגדרה מתי צריך להעלות את זה.

 11 הם יבואו?אז אולי אני יכול להעלות את זה כש חסון יצחק :

אז לא, צריך להעלות את זה, מבעוד מועד לפני הישיבה, על  עו"ד אבינועם פרץ : 12 

 13 מנת שזה יופיע בסדר היום. 

 14 א', א' ממילא הם לא הגיעו, אני בספק אם הם יגיעו.  יו"ר : -שביט מס 

 15 אה לא, אז חכה, אז אני מוכן להעלות את זה כשהם יגיעו.  חסון יצחק :

 16 , -לא, שנייה, שנייה, הישיבה הזאתי היא מסתיימת ברגע ש יו"ר : -שביט מס 

 17 אי אפשר.   עו"ד אבינועם פרץ :

 18 לא, אבל יש לנו בכל מצב עוד ישיבה.  חסון יצחק :

לא יש ישיבה שלא מן המניין, שהוגדרה לנושאים אחרים   עו"ד אבינועם פרץ : 19 

לגמרי. אז כרגע, לישיבות של היום, אי אפשר להעלות נושאים  20 

 21 שים. חד

 22 הנושא הזה הוא נושא תקציבי.  יו"ר : -שביט מס 
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לא הבעיה, הישיבה הבאה שתעלה, אולי תהיה רק בספטמבר.  חסון יצחק : 1 

 2 ובספטמבר זה לא מתאים. 

אלא אם כן, יש ישיבה שלא מן המניין. אבל גם כן, צריך לסיים  יו"ר : -שביט מס  3 

אז זה מראש בכל מקרה. אז לסיים מראש, רק ביום שלישי,  4 

 5 יהיה בכל מקרה בתחילת ספטמבר. 

 6 למה? רגע מתי תהיה הישיבה הבאה? חסון יצחק :

הישיבה הבאה מן המניין, היא ביום שלישי השני, כמו שקבענו,  יו"ר : -שביט מס  7 

בתחילת הקדנציה. בחודש ספטמבר. יום שלישי השני, זה  8 

שתיים עשרה בספטמבר. אם עושים ישיבה שלא מן המניין,  9 

חברי ום אפשר להקדים את זה לחמישי לספטמבר. מקסימ 10 

המועצה יגיעו. אז אפשר לחמישי לספטמבר, זה המקסימום  11 

 12 שאפשר לזה. 

 13 חמישי לספטמבר יש לי בעיה עם זה.  חסון יצחק :

בסדר, אז אני אומר, שתיים עשרה לספטמבר, זה התאריך הכי  יו"ר : -שביט מס  14 

ה עשרים ושישי ( ז)בולע מילים ומדבר מהרקרוב, שאפשר.  15 

 16 לאוגוסט. 

 17 זה כמה ילדים חסון? רובי בלולו :

 18 תשעה ילדים,  חסון יצחק :

 19 )מדברים ביחד(, 

עשרים ושישי לאוגוסט זה יום שבת. אפשר לעשות ישיבה שלא  יו"ר : -שביט מס  20 

מן המניין, בעשרים ותשיעי באוגוסט גם כן, אם רוצים. שזה  21 

ברי המועצה. עשרה ניתן לנו מספיק זמן, להעלות את זה לח 22 
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ימים מראש, אתה יכול כי זה יכול להיות גם בעשרים ותשיעי  1 

 2 לאוגוסט. 

 3 מתי זה? איזה יום זה יוצא? חסון יצחק :

שלישי, תמיד שלישי. פעמיים כי טוב. בסדר? הנושא הזה, הוא  יו"ר : -שביט מס  4 

גם נושא כספי, ולכן, צריך עשרה ימים מראש בכל מקרה. אז,  5 

שהוא היועץ המשפטי, לצערנו, אי אפשר לדון  חבר הוועדה, 6 

בזה היום. אנחנו נעביר את זה, אם אתה תרצה, אז נדון, נאשר  7 

את זה לדיון, ישיבה שלא מן המניין, בהנחה, אם חברי  8 

 9 המועצה, 

 10 )מדברים ברקע(, 

אני רוצה רק להגיד שהנושא של ההסעות היוצא לרעננה. אז  יו"ר : -שביט מס  11 

גם למשרד החינוך. ומשרד החינוך הפנה הייתה פנייה שלי  12 

 13 לזאביק בילסקי לראש העיר. אותי לעיריית רעננה. פניתי 

זאביק בילסקי, הפנה את זה לאגף החינוך. אגף החינוך חזר  14 

בסופו של דבר עם תשובה שהם לא מוכנים לקבל את תלמידי  15 

לרעננה. התקשרתי לבילסקי ניסיתי  מיפויקדימה צורן כאזור  16 

הוא אמר לי שהם לא מוכנים, זה החלטה שלהם.  לשכנע אותו. 17 

מכיוון שעיריית רעננה לא מוכנה לקבל את תלמידי רעננה,  18 

בתור אזור מיפוי. למעשה משרד החינוך לא יכול לאשר את  19 

 20 רעננה כאזור מיפוי. המשמעות, 

 21 יש להם בית ספר של בני עקיבא במקום אחר פה? ליאור בנאי :

רוצים ללכת לרעננה, וזה בסדר, זה זכותם. זה לא, לא הם  יו"ר : -שביט מס  22 

זכות כל ילד ללכת, אנחנו מכבדים את זה. העניין שברגע  23 
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שמשרד החינוך לא מאשר את רעננה כאזור מיפוי, הוא לא  1 

 2 יתקצב את ההסעות. אם אנחנו, 

 3 אני מבין. ואיפה יש בני עקיבא שהוא כן מאשר? ליאור בנאי :

דע אם יש בכפר סבא, או בהרצליה. אני לא יודע. אז אני לא יו יו"ר : -שביט מס  4 

 5 אם בנתניה, אני לא יודע. 

 6 בנתניה זה כן מאושר? ליאור בנאי :

 7 לא בנתניה זה כבר נסגר שם.  חסון יצחק :

 8 זה לא משנה, יו"ר : -שביט מס 

 9 )מס' דוברים, מדברים ביחד(, 

, אז צריכים לקבל, , כשאנחנו נדון בזה. אם נדון בזה-לרעננה. ל יו"ר : -שביט מס  10 

צריכים לחשוב, להבין, שכל החלטה, בנושא של הסעות, שהם  11 

לא ממומנות על ידי משרד החינוך, יש לזה השפעות רוחב. כי  12 

מחר בבוקר, זה לא רק לממן את ההסעות של ילדי רעננה. זה  13 

לממן את הילדים, שנוסעים לנתניה, לרמת השרון, לתל אביב,  14 

יות יכולות להיות מאות אלפים, או אני לא יודע מה. המשמעו 15 

ולא מיליוני שקל. אז אנחנו מאוד רוצים לעזור לכולם. כשאנחנו  16 

אנחנו עוזרים. אבל הכול במסגרת, אם יש יכולים לעזור, אז  17 

נגיד מקום בהסעות שאנחנו ממילא מארגנים, אז אין שום  18 

בעיה, שילדים יעלו עליהם. לא, לא בודקים מי עולה, וזה בסדר  19 

חנו רוצים לעזור לילדים, אם יש מקום, נוסעים. מצד גמור. אנ 20 

, מיועדות שהן לא מתוקצבות יש לזה -שני, הסעות מיוחדות ל 21 

השלכות מאוד, מאוד רחבות. עכשיו המלווה כבר אמר בדיון,  22 

התקציב, בדיונים אחרים, שהוא לא מוכן לאשר.  טעונתבנוגע  23 
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. מכיוון שהוא חייב לאשר בסופו של דבר את כל ההסעות 1 

, -למרות כל ההוצאות של המועצה. שום הוצאה של הסעה, ש 2 

 3 שהיא לא מתוקצבת על ידי משרד החינוך. בסדר?

 4 איזה כיתות מדובר? ליאור בנאי :

 5 ח' ט'.  חסון יצחק :

הישיבה, אני נועל את הישיבה הזו. אנחנו, הישיבה הבאה,  יו"ר : -שביט מס  6 

יעו, אז היא אמורה להיות בשמונה. במידה וחברי המועצה יג 7 

 8 תהיה בשמונה. במידה ולא, אז היא תידחה בשלושה ימים. 

 9 היא תידחה ליום ראשון.  ליאור בנאי :

 10 ליום ראשון, ואחרי זה,  יו"ר : -שביט מס 

 11 לאחר מכן, ביום שלישי,  ליאור בנאי :

ואם ביום ראשון היא לא תהיה, אז היא תידחה ליום שלישי  יו"ר : -שביט מס  12 

 13 , אחרי זה. ואז

 14 )מדברים ביחד(, 

טוב, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו דוחים את זה לעשרים  חסון יצחק : 15 

 16 לאוגוסט?ותשע 

 17 אנחנו, אתה יכול לסגור את ההקלטה.  יו"ר : -שביט מס 

 18 

 19 הקלטה שנייה :

התכוונתי לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין. כרגע,  יו"ר : -שביט מס  20 

משך בערך עד שמונה ורבע. ואם לא בהיעדר קוורום, נחכה ב 21 

יהיה קוורום, הישיבה תידחה ליום ראשון הקרוב. בשעה שבע  22 

בערב. בלשכה. השעה שמונה ורבע, ישיבת המליאה, שתוכננה  23 
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להיום, לא יכולה להתחיל בהיעדר קוורום. הישיבה נדחית ליום  1 

ראשון בעוד שלושה ימים. בשעה שבע בלשכת ראש המועצה.  2 

 3 הישיבה ננעלה. 

 4 

 5 -הישיבה ננעלה  -   

 6 

 7 

 8 

 9 


