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 1 

 2כרז פינוי גזם ואשפה גושית אישור התקשרות ללא מ 1על סדר היום סעיף  ח. געש:

 3ח', זאת התוספת הרביעית, נכון?  22ומינוי ועדה מקצועית בהתאם לסעיף 

 4 טעות הגהה, אני מבקש מרן להסביר מה אנחנו רוצים מה אנחנו רוצים

 5 ולמה הגענו לכאן.

 6לפינוי גזם ופסולת גושית. בסבב הראשון של המכרז המועצה יצאה במכרז  ר. גלר:

 7את מחיר המכסימום, השנייה עברה , הצעה אחת הוגשו שתי הצעות

 8 כשרה. התכנסה ועדת מכרזים והחליטה על הצעה זוכה. הייתה

 9 יש לי הערה. אמרו שישלחו, יתנו לנו את הפרוטוקול,  א. מעודה:

 10 שלחו באימיילים לכולם.  א. אטיאס:

 11 את כל הפרוטוקולים, את המכרז עצמו.  ח. געש:

 12 ר. בכל הכבוד גם בניי א. מעודה:

 13שולחים במיילים כי ביקשתם לשלוח במיילים. תרצו לחזור לנייר, נחזור  ח. געש:

 14 לנייר. 

 15 לא, אני במייל יכול אולי לקרוא, אבל לישיבת מועצה כולם שולחים, א. מעודה:

 16לא, יש מקומות שבכלל אין כלום, יש רק טאבלטים, אולי נקנה טאבלטים  ח. געש:

 17 ואפשר לעיין בזה. 

 18 וק אומר שצריך לשלוח בכתב הביתה. הח א. מעודה:

 19 אפרים, אם יש שאלה אנחנו נסביר. בסדר? ח. געש:

 20 לא, אבל אני הייתי רוצה לקרוא, א. מעודה:

 21 טוב. ח. געש:

 22התכנסה ועדת מכרזים בסבב הראשון, החליטה על הצעה זוכה. לאחר  ר. גלר:

 23 ההחלטה המציע שהציע את ההצעה הזוכה חזר בו מהצעתו,

 24 כמה הוא נתן בהצעה? א. מעודה:

 25אחוז ממחיר המכסימום. מחיר  7.5הוא נתן הנחה למיטב זכרוני  ר. גלר:

 26 אלף שקל. 80מכסימום זה 

 27 אלף שקל לחודש? 80לחודש?  א. מעודה:

 28 זה היה מחיר המכסימום. אלף שקל לחודש לכל משאית.  80 ר. גלר:
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 1 ת.משאיו 2חודשים  5-משאיות ו 3חודשים בשנה  7יש לנו  ח. געש:

 2 אלף.  240כל חודש  זאת אומרת א. מעודה:

 3 .160 ר. גלר:

 4 כמה זה שנתי? א. מעודה:

 5 שנתי זה, צריך לעשות את ההכפלות.  ר. גלר:

 6 והאשפה? א. מעודה:

 7 מיליון שקל כמעט. 10אשפה  ר. גלר:

 8 אלף. 75אוקי. אז הוא נתן  א. מעודה:

 9 אלף שקל למשאית לחודש.  75נתן  ר. גלר:

 10 וא זכה.אז ה א. מעודה:

 11 אבל הוא ביטל את זכייתו. אוקי? בישיבה שלאחר מכן הערבות חולטה. ר. גלר:

 12 הייתה ישיבה נוספת.  ובראן:'ד ג"עו

 13אני אתן לכל אחד לדבר. אני ביקשתי מהגזבר שיסביר את השתלשלות  ח. געש:

 14 העניינים, אחרי זה נפתח את זה לדיון. 

 15בב נוסף של המכרז. בסבב לאחר שההצעה בוטלה, המועצה יצאה בס ר. גלר:

 16אותם שני מציעים שהגישו גם בפעם הנוסף הוגשו שתי הצעות מחיר, 

 17אחוז יותר גבוהה ממחיר  120-הקודמת. הפעם הם נתנו הצעה שהיא ב

 18אלף שקל, הוגשו  80-המכסימום. אם אנחנו מדברים מחיר מכסימום כ

 19 אלף שקל.  180הצעות של 

 20 אחוז יותר? 120 א. מעודה:

 21 אחוז יותר ממחיר המכסימום. 120 ר. גלר:

 22 וההצעות הוגשו ע"י אותם,  ח. געש:

 23אותן שתי הצעות והצעות זהות.  מה שמדליק אצלנו את הנורה האדומה  ר. גלר:

 24להציג שתי הצעות, אלא אני מניח לכאורה  אי אפשרששתי ההצעות זהות. 

 25 אם כן ההצעות מתואמות מראש. 

 26עברו את מחיר המכסימום, היות וההצעות בסבב השני של המכרז  

 27התכנסה ועדת מכרזים והמליצה לא להכריז על הצעה זוכה כי ההצעות 

 28לא כשרות ולהעביר את הדיון למליאת המועצה בהמלצה להקים ועדה 
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 1לפינוי אשפה ביתית ולצאת לסבב התמחרות עם  כמו שעשינו במכרז

 2 המציעים הפוטנציאליים. 

 3ה גם המליצה שלאחר שיצא סבב התמחרות אני רוצה להוסיף משהו. הועד ר. רונן:

 4ויבואו מציעים פוטנציאליים, ההחלטה בגין הזוכה ובתנאי שיעמוד בתנאי 

 5 הסף שקבענו תובא למליאת המועצה. 

 6 על כמה הייתה הערבות? י. קעטבי:

 7 אלף שקל.  50הערבות הייתה  ר. גלר:

 8 חולטה הערבות.  ובראן:'ד ג"עו

 9 מה הנוהל? אנחנו עכשיו פונים לפוטנציאלים. יא. שאלה, אני פשוט לא בק מ. מגידש:

 10בנושא את עצם זה שהמועצה יוצאת לסבב התמחרות  נפרסם בעיתונים ר. גלר:

 11של המכרז ונפרסם תנאי סף. כל מי שעונה על הדרישות של תנאי הסף 

 12 נשוא המכרז, יוכל להשתתף. ורוצה לבוא ולזכות בעבודה 

 13 ישבו כאן לצורך העניין, אומרתזאת זאת התמחרות פתוחה?  י. קעטבי:

 14כאן לא. ועדה מקצועית יחד עם המציע ואנחנו נסביר את עצם המכרז  ר. גלר:

 15התקשרויות יחד והוא יגיש לנו הצעה בתוך מעטפה סגורה ותתכנס ועדת 

 16 נפתח את ההצעות ונתמחר עם המציעים.עם הועדה המקצועית, 

 17 אני רוצה לדעת מה תנאי הסף. א. מעודה:

 18תנאי הסף זה ניסיון בעבודה, אם זה לפחות רשות מקומית אחת שהגודל  ר. גלר:

 19ויש גם ניסיון בשלוש השנים האחרונות אלף תושבים,  20שלה לפחות 

 20ודות שאנחנו שהוא עבד בעב 2015-ו 2014, 2013-בעבודה נשוא המכרז, ב

 21 מציעים,

 22 ת זה?האם המכרז כולל, במחיר הזה זה כולל גם לאן שהוא שופך א א. מעודה:

 23 לא.  ח. געש:

 24 זה כולל את הכול.  ר. גלר:

 25 לא. את האתר, ח. געש:

 26 הטמנה. ובראן:'ד ג"עו

 27 הטמנה.  טלכולל היכולל אתר הטמנה,  ר. גלר:

 28 לא כמו באשפה.  ח. געש:
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 1 גם באשפה זה על חשבון הקבלן.  א. מעודה:

 2 הכול, כולל את הכול. ר. גלר:

 3ם יעקובוביץ שהיינו משלמים לו, אלא לא כמו שפעם היה ע זאת אומרת א. מעודה:

 4 אדוני, אתה לוקח את המשאיות האלה,

 5 א' עד ת'.  -מ ר. גלר:

 6מה המשמעות? זה  חודשים? 7-אני רוצה להבין מה זה שלוש משאיות ב א. מעודה:

 7 חגים? מה? מתי, 

 8 בחורף יש, בעיקרון בחורף, ח. געש:

 9 יש שתי משאיות. ר. גלר:

 10יש פחות גזם. בחודשי הקיץ יש יותר גזם אז יש  יש פחות משאיות כי ח. געש:

 11 שלוש משאיות. עכשיו יש תקופות של תגבור שזה חגים וכו'. 

 12 משאיות ביום יכסו את אותם רחובות?השאלה היא כזאת, האם שתי ה א. מעודה:

 13היום אנחנו עובדים בדיוק באותה מתכונת כמו שהצענו במכרז, רק  ר. גלר:

 14שלוש משאיות וצמצמנו את השתיים. נתנו שהרחבנו את טווח הזמן של 

 15רף הוא מאוד קצר והקיץ שבועיים לפני ושבוע אחרי כי אנחנו רואים שהחו

 16 הוא ארוך, ויש הרבה תקופה שיש גזם. 

 17 האם בהסכם הם מחויבים לגמור את אותם רחובות? א. מעודה:

 18 כן. ר. גלר:

 19 לא יהיה מצב שנגמרו השעות והרחוב לא נגמר, א. מעודה:

 20 שעות.  עובד עלאני לא  עש:ח. ג

 21 זה קבלנות. ר. גלר:

 22 מצידי שיעבוד,  ח. געש:

 23 וגם הוא חייב לפנות את האזור.וחצי שעות עבודה נטו  8גם שעות עבודה,  ר. גלר:

 24 שעתיים, העיקר שאת הרחובות,זהו. בשבילי לא אכפת לי כמה שעות,  א. מעודה:

 25 האזור שלו צריך להיות נקי. ח. געש:

 26צריך להיות נקי באותו יום, שעתיים, חמש שעות, לא מעניין  Xזהו. רח'  א. מעודה:

 27 אותי. מה קורה אם הוא לא עומד,

 28 קנסות.  ר. גלר:



  04-8666313חברת איגמי,                                      (             10/16)  44ת מועצה מן המניין מס' ישיב
 2016ביולי  14                                                                                                                                      

     

6 

 1קנסות? אוקי. נגיד קנסות. אבל יש לך איזה אלטרנטיבה שאם הוא לא  א. מעודה:

 2 עומד, שיש לך איזה משאית רזרבה שתעשה או שיישאר שבועיים,

 3הוא לא עוזב את השטח עד שהוא מדווח לפקח שהוא סיים י באופן עקרונ ר. גלר:

 4 את העבודה, סיים את האזור.

 5 מה זה פקח? לבן דוד. א. מעודה:

 6 בן דוד, הוא הפקח. המפקח. ר. גלר:

 7אני רוצה רק לשאול שאלה, כמה זה יוצא התקציב של תחזוקה חודשית  א. בר כוכבא:

 8 ושנתית? 

 9אלף שקל למשאית, זה לא כולל מע"מ  80חודשית, עוד פעם, אם זה  ר. גלר:

 10אלף שקל פלוס מע"מ. זה בחודש של קיץ.  240משאיות זה  3כמובן, כפול 

 11 פלוס מע"מ. 160ובחודש של חורף 

 12 כמה יוצא לנו בשנה תקציב? א. בר כוכבא:

 13 אפשר לחשב את זה.  ר. גלר:

 14 בערך. א. בר כוכבא:

 15 מיליון שקל כולל מע"מ. 3 ר. גלר:

 16 ם היום זה עובד ככה.וג א. בר כוכבא:

 17 כן. ר. גלר:

 18אני לא בטוח שהמחיר שנגיע יהיה המחירים של היום, כי המחירים של  ח. געש:

 19בכל מקרה, אבל אנחנו היום זה המחירים שהיו במכרז לפני חמש שנים. 

 20 יודעים פחות או יותר כמה עולה יום משאית למשהו אחר, משאית מנוף.

 21 היקרה, כמה היה יוצא לנו שנתי? ההצעה  אם היינו מקבלים את א. בר כוכבא:

 22 אלף שקל.  80אלף שקל במקום  70 ר. גלר:

 23 קודם כל מי הועדה? א. מעודה:

 24באשפה, אני חושב שהיא אני מציע שהועדה תהיה אותה ועדה שהיתה  ח. געש:

 25 עשתה עבודה טובה. 

 26 תזכיר לי מי זה. א. מעודה:

 27ב שבאשפה הם עשו עבודה מצוינת. היה ג'ובראן והיה זיוה ורן. אני חוש ח. געש:

 28 אם היינו הולכים על ההצעות המקוריות,
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 1אוקי. אני רק רוצה שהמועצה תחליט שבשום תנאי הועדה הזאת אין לה  א. מעודה:

 2 אלף.  80-לקבל הצעה יותר מסמכות 

 3 )מדברים ביחד(

 4 את ההמלצה שלנו אנחנו נביא להחלטת מליאת המועצה. ר. גלר:

 5 המלצה תבוא לפה.  בכל מקרה ה ח. געש:

 6אלף שקל, אז מה נגיד אנחנו  100שההמלצה תבוא לפה ובן אדם ייתן לו  א. מעודה:

 7לא רוצים? אני רוצה שהם יעבדו כמו באשפה שהם הצליחו להוציא מחיר 

 8 טוב. 

 9 אבל גם אז לא הגבלנו.  ר. גלר:

 10 לא הגבלנו.  ח. געש:

 11 אפרים, זה לא התמחרות.  א. בר כוכבא:

 12 לא הגבלנו. ח. געש:

 13 מה לא הגבלנו? א. מעודה:

 14 באשפה לא הגבלנו. ח. געש:

 15הגבלנו שלא יעבור את האומדן. אם אתה רוצה לשנות אומדן תגיד לי  א. מעודה:

 16 עכשיו.

 17 מה פתאום, לא הייתה כזאת החלטה.  ח. געש:

 18חיים, אני זוכר את זה. אנחנו פה אמרנו שלמה הם נפלו? מכיוון שאנחנו  א. מעודה:

 19. לא קיבלו את זה. אז 900נדמה לי וההוא נתן בהצעה השנייה  750ו אמרנ

 20ברוך השם הציעו משא ומתן להשיג יקבל.  780או  750פה אמרנו מי שייתן 

750. 21 

 22 האומדן מתבסס על ניסיון חיים,  ח. געש:

 23 תן לי אומדן גבוה. א. מעודה:

 24 דקה.  ח. געש:

 25אם אתה נותן  בטענות, אבלתגדיר לי את האומדן. אני לא בא אליך  א. מעודה:

 26 אומדן, לא מקבל מישהו יותר.

 27אם נגיד מצב שבו כל המציעים, באשפה אני מזכיר כזה דבר.  אפשר אי ח. געש:

 28מציעים, נכון? הפחד שלהם היה שהם לא ידעו אחד  10לכם שבסוף באו 
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 1השני, ניסו להפעיל מודיעין עסקי מי בא, מי לא בא ובסוף זה יצא על 

 2 עכשיו. בסדר, נכון ל

 3, אז אני יודע מראש. אני לא 90לי אומדן, תגיד לי משאית אחת אז תן  א. מעודה:

 4רוצה לתת סמכות לועדה לבוא ולנהל משא ומתן עם בן אדם שיבוא ויתן 

 5 אלף ולהגיע אלינו פה, 90

 6 אני לא רוצה לתת, ח. געש:

 7 רקטית,גם אם תגביל אותנו, אני לא מתווכח, אני אומר ברמה הפ ובראן:'ד ג"עו

 8 אני אגיד לך מה יקרה אתם תילחמו שזה יהיה. א. מעודה:

 9. גם ככה אני בא לפה אומר לך 95, אני נלחם בזה ויש לי 90-נגביל את זה ל ובראן:'ד ג"עו

 10 . 95יש לי 

 11חלק מהבעיה אני לא רוצה להגביל בפרוטוקול של סיכום דיון, אתה מבין,  ח. געש:

 12מסחרי בגוף ציבורי. אני אוציא פה של המועצה אנחנו מנהלים משא ומתן 

 X, 13על סכום החלטה 

 14 לא אגיד סכום, נגיד בעל פה מה האומדן. א. מעודה:

 15ה לא נכון, לא עשינו את זה באשפה וקיבלנו תקשיב טוב, אני חושב שז ח. געש:

 16 תוצאות טובות. 

 17 עשינו את זה באשפה. א. מעודה:

 18 לא עשינו באשפה. ח. געש:

 19 זה היטב, זה היה באשפה. אני זוכר את  א. מעודה:

 20 לא היה הגבלה לועדה. ובראן:'ד ג"עו

 21 לא, אמרנו לא לעבור את האומדן.  א. מעודה:

 22 המטרה שלנו הייתה לא לעבור את האומדן,  ובראן:'ד ג"עו

 23ואז  90, תגיד לי עד אז תן לי אומדן יותר גבוהלא, זו הייתה החלטה.  א. מעודה:

 24 . 70-תגיעו ל

 25 , מה אני עושה אז? אני לא לוקח?112-ל 100יהיו בין  וכל ההצעות ח. געש:

 26 לא. א. מעודה:

 27 מה אני עושה?  ח. געש:

 28מגיע לזה אז אם אז או שהאומדן דפוק, אם אתה גם במשאים ומתנים לא  א. מעודה:
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 1 ככה מי שנתן את האומדן,

 2יח אז אלף שקל ננ 150יהיו שני מציעים ויש לנו אפרים, זה יבוא למועצה.  ובראן:'ד ג"עו

 3מציעים וזה  10אנחנו יכולים לחשוד רק שניים ניגשו. אבל אם יש לנו 

 4 במועצה נחליט, יכול להיות שאנחנו  110יהיה 

 5לא, אבל אנחנו במועצה בגלל הלחץ שאנחנו צריכים והיינו צריכים לעשות  א. מעודה:

 6חודשים כשהיינו בלי לחץ, עכשיו אנחנו עם לחץ ואנחנו  4את המכרז לפני 

 7 אחוז יותר. 30-ב נקבל

 8רגע, עוד לא סיימתי. אני אומר כמו שבועדת מכרזים יש הגבלה עד כמה  

 9, תביא 90, 85-חרגת מנגיד  80אנחנו יכולים לחרוג, אם אתה אומר פה 

 10לפה, החריגה היא לא גדולה. אם החריגה היא מאוד גדולה אין מה להביא 

 11מרות שאני את זה לפה אלא להעיף הזה ולהמשיך במשאים ומתנים, ל

 12 . 80-כבר ייתן גם פחות מיודע שיש אחד או שניים ש

 13 אם אתה יודע אז זה טוב. א. אטיאס:

 14עובדה שהוא ביטל, מה זה אומר?  85-או ב 80-העובדה שהזכיין שזכה ב י. קעטבי:

 15שהוא מבין שהוא מפסיד. אז אתה לא יכול, אם יהיה לנו זכיין שהוא טוב 

 16 לא לקחת אותו.  110-ב

 17 זה היה קרטל, עזוב. זה היה קרטל.  :א. מעודה

 18 )מדברים ביחד(

 19 טוב. חברים, עוד מישהו רוצה לדבר?  ח. געש:

 20 לא, אני רוצה לדעת,  א. מעודה:

 21 שמעתי. שמעתי את ההצעה, אתה רוצה להגביל את הועדה בסכום.  ח. געש:

 22 לא, לפי מה שהם הציעו, האומדן שלהם. א. מעודה:

 23 י חושב שהיא הצעה לא נכונה. שמעתי את ההצעה, אנ ח. געש:

 24גזם זה מה שמורידים מהבתים? גם אם מורידים מקרר, מכונת כביסה, זה  ח. בן צבי:

 25 גזם?

 26 , כולל הפריג'ידר שלך. זה גזם ופסולת גושית. פסולת גושית זה חומרי בנין ח. געש:

 27שמעתי עכשיו מה שנאמר ואני קצת חוזר בי, אני לא בעד להגביל את  י. קעטבי:

 28יך להיות אומדן מסוים לחברי המועצה לראות כמה עדה אבל פשוט צרהו
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 1 עולה לנו, 

 2אתר של היום כמה עולה לנו אנחנו יודעים.  כמה שעולה לנו אנחנו יודעים. ר. גלר:

 3גזם זה אתר אחד, אתר של פסולת גושית זה אתר אחר. היום החברה 

 4 שמפנה יש לה אתר משלה. 

 5אני אומר זה טוב לנו. אני לא הייתי יוצא למכרז אבל אתה צריך להבין,  י. קעטבי:

 6 כזה בלי שיהיה לי אומדן, מסתמך רק על מה שקיבלתי לפני כן.

 7 יש לי אומדן ויכול להיות שאני חי בטעות.  ח. געש:

 8אני חושב האומדן שקיים זה לא אומדן, זה עלות שאתה משלם בפועל.  א. בר כוכבא:

 9אות שלה, אם גם היה פינוי כמו שלמועצה צריך להיות אומדן לגבי ההוצ

 10 או לא יודע למה, צריך איזשהו אומדן מסוים.  שאתה אומר אשפה למחזור

 11אני לא אמרתי להגביל את הועדה, אבל אני לא חושב שמחיר שהיה קודם  

 12הוא אומדן. אומדן עכשיו צריך להיות בהתאם לצרכים, בהתאם למחירים 

 13להגבלה של הזה, אבל בינתיים ואז אנחנו יכולים לדעת, שוב זה לא קשור 

 14צריך להיות איזשהו קנה מידה של בעוד יותר. הטמנה ראיתי שזה עלה 

 15אומדן, מחיר הוא לא אומדן, מחיר שהיה בעבר. עם כל הכבוד, זה גוף 

 16ציבורי והוא צריך שיהיה לו איזשהו אומדן כללי שמדבר מה יש לו 

 17 ההוצאות, כמה עולה. 

 18לעשות משהו שינחה אותנו אם אנחנו חורגים או לא  אני בעד שננסה ובראן:'ד ג"עו

 19 חורגים,

 20 לא, לא, לא שייך לחריגה.  א. בר כוכבא:

 21 לא כל אומדן או בדיקה תעזור לנו לדעת,  ובראן:'ד ג"עו

 22 יש לנו בדיקה, בוודאי. ר. גלר:

 23 איזה בדיקה?  א. מעודה:

 24 )מדברים ביחד(

 25רגיש יש בעייתיות, אנחנו אמנם אומר עוד פעם, אני לפעמים מ אניחברים,  ח. געש:

 26גוף ציבורי אבל אתה מנהל משא ומתן מסחרי, אתה בא לפה לפרוטוקול 

 27 זה לא נכון לעשות את זה. לעשות את זה. אי אפשררושם מספרים, 

 28עכשיו המערכת הכספית של פרדס חנה כרכור מתנהלת בסדר גמור לדעתי  
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 1בנק דקסיה על  בשנים האחרונות, מי שרוצה יכול לקבל את הדו"ח של

 2איך מתנהלת המערכת הכספית של פרדס חנה כרכור, כמה דגלים ירוקים 

 3יש וכמה דגלים אדומים יש. ואני סומך על שיקול הדעת של הועדה שאני 

 4 מקווה שהם יוכיחו פה כמו שהם הוכיחו באשפה.

 5באשפה הקרטל קצת יותר גדול אבל גם שמה השיטה הזאת של  

 6ו, ואני בטוח שגם פה נצליח לקבל מחיר ההתמחרות הצליחה לפצח אות

 7 שהוא הרבה יותר נמוך מההצעה הזאת שהגיעה בסיבוב השני. 

 8אחרי שיגמר הסיפור ואם אף אחד מאלה שהציעו את שתי ההצעות  

 9הקודמות, בראשונה ובשניה, לא ישתתף אז אני אשקול לפנות לממונה על 

 10תונות שהתפרסם אני ראיתי בעיההגבלים העסקיים על הסכם כובל בשוק. 

 11 שיש חקירה לגבי האשפה.

 12 יש חקירה. א. מעודה:

 13 לגבי האשפה. ח. געש:

 14 נכון. א. מעודה:

 15 בעבר היתה חקירה לגבי גזם, לפני כמה שנים. כן.  ובראן:'ד ג"עו

 16עכשיו אני מציע לאשר את ההצעה כפי שזה היה באשפה וגם את הרכב  ח. געש:

 17 שור מליאת המועצה.הועדה, ובכל מקרה המחיר הסופי יובא לאי

 18 .80לפי האומדן של כפי שמה?  א. מעודה:

 19 . אני מאפשר להם חופש פעולה.80לא האומדן של  ח. געש:

 20 , זה מחיר, רבותי, אנחנו מדברים על שני דברים שונים.80זה לא אומדן  א. בר כוכבא:

 21הועדה תעשה ניתוח מחירים. אני אומר לכם עוד פעם אני לא מוכן לדפוק  ח. געש:

 22בזה שאני אציין פה מספרים ומחר בבוקר זה יופיע את המשא ומתן 

 23הועדה תעשה בעצמה את הבדיקה  בתמליל באינטרנט. בשום פנים ואופן.

 24 עם הרשויות מסביב, יבדקו בנס ציונה שזה גודל דומה לשלנו. 

 25 איך באשפה אנחנו אמרנו מראש, א. מעודה:

 26 באשפה לא אמרנו. ח. געש:

 27 ד איך.אמרנו ועו א. מעודה:

 28 לא, לא.  ובראן:'ד ג"עו
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 1 פה במועצה.  א. מעודה:

 2 לא אמרנו.  ח. געש:

 3 . 75אמרנו  א. מעודה:

 4במינוי הועדה לא אמרנו כלום. אני סומך על זה שהצוות המקצועי הזה,  ח. געש:

 5חברים, כל גרוש יותר שנשלם, ולא משנה כמה, יצטרך לרדת ממקום 

 6כפי שהיא, לצאת להתמחרות, בקיצור אני מבקש לאשר את ההצעה אחר. 

 7המחיר הסופי , להקים את הצוות המקצועי עו"ד ג'ובראן, רן גלר וזיוה

 8 מי נגד? מי נמנע? יאושר פה במליאה. מי בעד? 

 9 אין אף אחד, כולם בעד. א. מעודה:

 10 כולם בעד. תודה רבה. הישיבה נעולה. ח. געש:

 11 

 12 סוף הישיבה

 13 


