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על סדר היום:

 .1שאילתה של חבר המועצה ניסן זכריה ,בנושא אגרת ביוב.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין ,בנושא רב ראשי אחד לחולון.
 .3הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,בנושא "עיני חתול".
 .4הסמכה לטיפול בחניות נכים ,בהתאם למכתבה של מהנדסת העיר מימי פלג מיום
.13.12.07
 .5אישור מועצת העיר למסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים מסחריים ,בהתאם למכתבו של
חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .28.11.07
 .6אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  ,2007בהתאם למכתבה של מנהלת
אגף הכנסות ,הגב' שושנה שפר ,מיום .13.11.07
 .7מינוי חבר המועצה דרור קריטי ,כחבר בוועדת המכרזים במקום מר עמוס ברנס.
 .8מינוי מ"מ ראש העיר מר יאיר טאו כיו"ר ועדת בטיחות בדרכים.
 .9סיום תפקידו של סמנכ"ל תשתיות מר גיל תדמור כחבר בתאגיד המים חולון ,בעקבות
מינוי הגב' דקלה טואשי נציגת מועצה מקומית אזור לחברה בתאגיד.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  83מיום 6.1.08
פרוטוקול מס' 325
 .2מועצת העיר מחליטה להסיר את ההצעה מסדר היום.
 .3ההצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,מועברת לוועדת תנועה.
 .4מועצת העיר מחליטה להסמיך את מנהלת מחלקת תנועה ,גב' נורית כספית ,לטיפול בחניות
נכים.
 .5מועצת העיר מאשרת קבלת מסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים המסחריים ,בהתאם למכתבו של
חשב העירייה ,מר אורי צור מיום .28.11.07
 .6מועצת העיר מחליטה לאשר החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  ,2007בהתאם
למכתבה של מנהלת אגף ההכנסות ,הגב' שושנה שפר ,מיום .13.11.07
 .7מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי מר דרור קריטי כחבר בוועדת המכרזים ,במקום מר עמוס
ברנס.
 .8מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי מ"מ ראש העיר מר יאיר טאו ,כיו"ר ועדת בטיחות בדרכים.
 .9אושר סיום תפקידו של סמנכ"ל תשתיות מר גיל תדמור כחבר בתאגיד המים חולון ,בעקבות
מינויה של גב' דקלה טואשי ,נציגת מועצה מקומית אזור ,לחברה בתאגיד.
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה מן המניין מס' .83

 .1שאילתה של חבר המועצה ניסן זכריה ,בנושא אגרת ביוב.
ניסן זכריה:

השאילתה מדברת בעצם על חוק העזר העירוני בנושא גביית אגרת הביוב.
אני פניתי לראש העירייה ולגזבר העירייה ב ,17.12-וביקשתי לקבל הבהרות
לעניין דרך חישוב אגרת הביוב לפי סעיף  10לחוק.
לפי החוק מוגדר ,שכמות המים שעליהם תחוייב האגרה ,זה כמות המים
שתוזרם לביוב .ומי שגר בבית משותף ,יודע שחלק מהמים לא מוזרמים
לביוב ,מאחר ויש גינה ,יש דברים ציבוריים שהמים הולכים לאדמה גם.
גם בבית מגורים ,למשל ,לא כל המים הולכים לביוב אבל פה קשה למדוד את
זה .בבית משותף ,הצריכה המשותפת רובה הגדול לא הולך לביוב .זה ידוע,
רובה הגדול הולך לגינה ,אלא אם כן יש דיירים עם מכוניות ששוטפים את
המכוניות.
ועל בסיס החוק ועל בסיס זה ,שאלתי את ראש העיר והשאלה בעצם באה
לברר ,על סמך מה קובע מי שהסמיך ראש העירייה  -עפ"י החוק ,ראש
העירייה מסמיך אדם שיקבע את כמות המים שמוזרמים לביוב – את מי
מינה ראש העירייה לקבוע את כמות המים שמוזרמת לביוב ,על סמך מה,
ומה עושים בקטע של הביוב .זאת השאלה.

מוטי ששון:

אני מקריא את התשובה שנשלחה לניסן" :במענה לפניותיך בכתב
שבסימוכין ,הריני מתכבדת להשיבך כדלקמן:
 .1כפי שציינת ,חישוב אגרת הביוב מפורט בצורה ברורה ומפורשת בסעיף 10
לחוק עזר לחולון )ביוב( ,התשס"ג – ;2002
 .2הפטור מתשלום אגרת הביוב ,מעוגן בסעיף )11א( לחוק העזר )להלן:
"הפטור"(.
 .3על-מנת לזכות בפטור מתשלום אגרת הביוב ,צריך שיתקיים תנאי סף
עובדתי ,המוגדר ברישא של סעיף )11א( חוק העזר ,לאמור" :כמות מים שלא
הוזרמה לרשת הביוב של העירייה".
 .4משהתקיים תנאי הסף כמפורט לעיל ,כי אז יתכנו שני מקרים בלבד ,אשר
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בהתקיים אחד מהם ,להנחת דעתו של ראש העירייה ,ינתן הפטור כדלקמן:
חלופה א'  -השתמשו במים להשקיית גינות; ב .השתמשו במים לצורכי
תעשיה או מלאכה.
 .5גובה הפטור שיש לתת עפ"י שתי החלופות ,נקבע עפ"י אומדן כמות המים.
האומדן נקבע עפ"י החוק ,בידי מי שהוסמך לכך ע"י ראש העירייה וקביעתו
תהא סופית.
 .6ההסמכה לקביעה האמורה ,ניתנה בעירייה למנהל מחלקת המים והביוב
באגף התשתיות .עפ"י קביעתו הסופית ,אומדן המים הינו כדלקמן :לגבי
חלופה א'  -כמות המים שניתנת כהקצבה לגינה מכוחן של תקנות המים
הארציות תקנות המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות ,תשמ"ז -
 (1987ותקנות המים )תעריפים למים ברשויות המקומיות ,תשנ"ד .(1994 -
חלופה ב'  -כמות המים הפטורה עפ"י הפטור שנותן מהנדס איגוד ערים דן
לאיכות הסביבה והביוב ,מכוח סמכותו עפ"י סעיף  5לחוק עזר לאיגוד ערים
איזור דן )ביוב( אגרה.
 .7עולה מן המקובץ ,הרציונל של החוק הינו כי קיימת "רשימה סגורה" של
מקרים בהם ינתן הפטור מכוח החוק )שנים  -כפי שפורט מקודם(.
עיריית חולון אכן נותנת את הפטור כפי שפורט לעיל ,ולפיכך היא מקיימת
ומכבדת את החוק ככתבו וכלשונו.
בשולי הדברים ברצוני לציין ,החל מה 1-בינואר גביית האגרה הינה באחריות
תאגיד המים.
ניסן זכריה:

אני דיברתי על חלק מהמים שלא מוזרמים לביוב ,ולדעתי היא לא דייקה
בפרטים והיא שכחה לציין שלא מדובר פה על פטור ,או אף אחד לא מבקש
הנחה.
לא הזרמתי מים לביוב ,לא צריך לשלם .אבל לעצם העניין ,אפילו היועץ
המשפטי לעירייה בישיבה שבעצם נושא חוק העזר העירוני הובא לאישור,
הוא הביא איזשהי הצעה שאומרת שצריך להקים ועדה להפחתת אגרת
הביוב לתעשיה.
כלומר ,העירייה מכירה בבעיה שאפילו בתעשיה ,חלק מהמים לא מוזרמים
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לביוב .אז אם לגבי התעשיה יש מקום להקים ועדה כפי שהמליץ – וזה
אושר ,עד כמה שידוע לי; אני חושב שגם לנושא של דיירים – הלא שם הבעיה
זועקת לשמים ,כי חלק גדול מהמים לא הולך לביוב .וזה לא יעזור ,וזה לא
טוב.
מוטי ששון:

אבל כתוב כאן גם לגינות.

ניסן זכריה:

כן ,אבל מוטי ,היא אומרת "בקשה לפטור" – אין פה פטור.

יאיר טאו:

אתה גר בבית ,מקורות קובעת כמה צמחיה צריכה פחות או יותר בממוצע
שנתי ,להשקיה למ"ר ולפי זה נותנים זיכוי.
אני חושב שלגינות בבתים פרטיים נותנים איזה  16קוב פטור ,כי זה
הממוצע.

ניסן זכריה:

אני לא ביקשתי .יש לי גינה) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

ניסן ,רגע ,אתה רוצה תשובה? אני רוצה לענות לך.

דקלה צדוק:

ניסן ,אלי באו בלי שאני אבקש .מדדו את הגינות) -מדברים יחד(

ליפא קמינר :אתה רוצה לתקן את חוק העזר?
ניסן זכריה:

לא.

ליפא קמינר :כי זה חוק העזר ,זה מה שאומר חוק העזר מילה במילה בדיוק.
אנחנו תיקנו ,ובמקום סמכות של ראש העיר להחליט ,שהוא האציל את זה
לאותו גורם ,יש ועדה .זה בתיקון החדש שכאשר הוא יאושר ,זה מה שיהיה.
כרגע חוק העזר לא קובע ועדה ,וכדי להקים ועדה צריך לתקן את חוק העזר.
אם אתה מבקש לתקן את חוק העזר ,זה מה שעשינו .המועצה אישרה.
ניסן זכריה:

אבל אתה אישרת משהו אחר לגמרי :ועדה רק לתעשיה ועסקים.

ליפא קמינר :מפני שלגבי נושא של גינון ,יש קביעה של מינהל המים .יש תקנות המים.
ניסן זכריה:

זה אני מבין ,אני מכיר את התקנה אבל לדעתי היא לא קשורה לאגרת
הביוב.
אני עבריין ,צרכתי יותר מים אבל לא הזרמתי לביוב .תקנוס אותי על זה
שאני צורך יותר מים ,מה זה קשור להזרמה לביוב? זה שני דברים שונים.
מוטי ,אני מכיר את התחום .אני שאלתי :אתה מקציב לגינה  Xסכום ,אבל
במדינת ישראל אין חמישה חודשי השקיה ,יש יותר .אז אדם חורג מהמכסה
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של רשות מים ,או.קיי הוא עבריין מים ,אבל הוא לא הזרים את המים לביוב.
מוטי ששון:

אסור לו לשלם יותר ,זו מכסת המים שיש לו.
)מדברים יחד( ניסן קיבלת את ההבהרה שלנו ,אני עובר לסעיף הבא.

 .2הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין ,בנושא רב ראשי אחד לחולון.
שמואל ברטנשטין :אני מבקש להעלות את ההצעה הבאה לסדר:
בימינו אין צורך בשני רבנים ראשיים לכל עיר ,גם ספרדי וגם אשכנזי.
)מדברים יחד( מה שכתבתי פה ,זה שכל רב – לא משנה מאיזו עדה – די בו
כדי לענות על צרכי העיר .בת"א החליטו לפני מספר שנים ,שלעיר יהיה רב
ראשי אחד ,וככה המצב היום ,לשביעות רצון כולם.
מינויים של הרבנים ,למעט מקרים חריגים ,הינו לכל החיים .זהו מצב קצת
חסר תקדים במשרות ציבוריות ,בהן גם נשיאים וגם אחרון העובדים,
עלולים לאבד את מקום עבודתם אם יפגינו התנהגות חורגת שאינה הולמת
את תפקידם.
אפילו מועצת העיר הזאת שבחרה בהם ,אינה יכולה להדיחם ובעצם אפילו
לא בית המשפט ,ולא משנה עד כמה הרחיקו לכת בהתנהגות לא נאותה.
אני לא רוצה להזכיר את כל ההתבטאויות של הרב יוסף בחולון ,זה לא שייך
לעניין .מה שכן שייך לעניין ,זה – אני לא כתבתי את זה ,כי במידה מסויימת
התביישתי להעלות את זה על הכתב אבל חשבתי שבין השורות ,כל אחד יבין
ששני רבנים אשכנזי וספרדי ,זה משהו שקצת מריח-מסריח מגזענות .ואני
חושב שזה הרבה יותר מכובד היה לעיר חולון ,אם היינו נמנעים מהדבר הזה,
בייחוד שהוא אפשרי .הוא לא בלתי חוקי) .מדברים יחד(
הסיבה שהבאתי את ההצעה הזו ,פחות או יותר במועד הזה ,כי בסמוך למתי
שכתבתי אותה ,ראיתי שאחד הרבנים בחולון ,הרב גור-אריה הגיש מועמדות
לתפקיד אחר .אני לא יודע אם יקבלו את מועמדותו או לא יקבלו את
מועמדותו וזו גם אפשרות -יאיר ,גם לך ,אם הוא מקבל להיות רב ראשי
בת"א או במקום אחר או במשרה כלשהי אחרת) ,מדברים יחד(
ובגלל זה אני מציע את ההצעה הבאה" :מועצת העיר מחליטה ,שלחולון
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יהיה רב ראשי אחד .יישום ההחלטה ,ביום שתתפנה משרת אחד הרבנים".
מוטי ששון:

אני מבקש לא להעלות את זה לסדר היום ,משני טעמים.
 .1יש שני רבנים מכהנים שנבחרו עפ"י חוק ,ואם בעתיד יקרה מצב שמישהו
יתפטר ,ואם מישהו מחברי המועצה ירצה להעלות את הנושא הזה מחדש –
שיעלה .זה לא אקטואלי ולא רלוונטי.
אתה רוצה לקבל החלטה ,נגיד בעוד חמש שנים .אתה רוצה לקבל החלטה
למועצה הבאה? תשאיר את זה למועצה הבאה .כשזה יהיה אקטואלי ,תעלה
את ההצעה שלך .זה לא אקטואלי ,לא רלוונטי ,יש שניים מכהנים  -בוא
נכבד אותם ,ואין מה לעשות.
מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
נערכת הצבעה:
בעד3 :
נגד13 :
נמנע2 :
ההצעה ירדה מסדר היום.

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה להסיר את ההצעה מסדר היום.

 .3הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,בנושא "עיני חתול".
עמוס ירושלמי :לפני שאני אתחיל בנושא "עיני חתול" ,כנראה שלא הבינו את המשמעות
שביקשתי ,בעצם ,בהצעה לסדר.
מדובר על מעברי חציה ופסי האטה במיוחד ,שהיום מפוזרים בהרבה
מקומות היום בחולון.
כשאני מדבר על מעברי חציה במיוחד ,מדובר על אורות שרצים כמו באורגן
חשמלי מי שמכיר .ראיתי את זה בהרבה ערים ,אפילו בנתיבות ,אתה רואה
את זה מרחוק ונהגים שמתקרבים )מדברים יחד( ,למעברי חציה והם רואים
מרחוק את המהבהב הזה ,אנחנו יכולים להציל הרבה נפשות ואני נמצא היום
ה 90-בבי"ח ואני אומר לך שרוב הנפגעים היום ,במיוחד ילדים ומבוגרים
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שלא מעריכים מרחקים ,אחוז מאוד מאוד גבוה .כשאתה שומע נהרגו שניים
בתאונת דרכים ושלושה פצועים ,אתם לא יודעים מה זה הפצועים האלה.
הפצועים האלה זה כל לילה לישון שם ולראות עוד התקדמות ועוד ניצוץ אחד
קטן ,שנוכל לראות אור בהמשך הדרך.
ואני אשמח מאוד אם לא נעבור את זה כהחלטה – אז לפחות להעביר את זה
לוועדת התחבורה או ועדת הבטיחות בדרכים.
ואני מדבר במיוחד גם על פסי ההאטה ,שאני כנהג – ולצערי החבר'ה
הצעירים מרביצים -הם לא שמים לב ,הם מגיעים למקפצה הזאת ואז הם
מאבדים שליטה .הרגל שלהם יוצאת מדוושת הברקס והם יכולים להיכנס
לצד שני ולהרוג מישהו.
אז אם אנחנו נעביר את זה לוועדה שתבדוק את הנושא הזה ,ואפשר להציל
הרבה נפשות ,באמת אני אומר לכם .אני  90יום מחכה שהילד יגיד לי רק
'אבא' – זה שווה לי מיליון דולר .אז תבינו שזה דבר שמאוד מאוד כואב,
ואנחנו יכולים להציל הרבה ילדים ,הרבה משפחות .זה לא רק הילד ,אתה
מציל משפחה שלמה.
מוטי ששון:

אני מקבל את ההצעה שלך – קודם כל ,אני רוצה שתדע ,ברוב פסי ההאטה,
לפני פסי ההאטה מותקנים ה'עיני חתול' האלה והם משלימים -לגבי פסי
ההאטה החדשים – משלימים את העניין הזה.
לגבי מעברי חציה ,בוחנים כרגע תוכנית מאוד גדולה במחלקת התנועה לא
רק 'עיני חתול' ,יש גם דברים אחרים .בודקים אותם והכוונה שלנו להפעיל
את זה על הכל.
הנושא של הבטיחות היא בראש מעניינו .אני מקבל את ההצעה שלך ונעביר
את זה לוועדת תנועה.

ה ח ל ט ה :ההצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,מועברת לוועדת תנועה.

 .4הסמכה לטיפול בחניות נכים ,בהתאם למכתבה של מהנדסת העיר מימי פלג מיום
.13.12.07
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רועי כהן:

למה הכוונה "על מנת שהטיפול בחניית נכים יהיה חוקי"?

ליפא קמינר :בחוק העזר של העמדת רכב וחנייתו ,יש לראש העירייה סמכות ,לקבע מקום
חניה למספר רכב מסויים או לסוג מסויים של נהגים ,כגון נכים.
כדי לקבוע את המיקום הזה ,צריך ראש העיר לעשות את זה.
מכיוון ש"ראש העיר" בחוק העזר ,פירושו :או מי שהוא הסמיך לכך ,אז ראש
העיר מאציל מסמכותו לנורית כספית ,שהיא מנהלת מחלקת התנועה.
רועי כהן:

אבל אפשר להבין מהמשפט הזה שעל-מנת שהטיפול בחניות יהיה חוקי -
כלומר עד עכשיו הוא לא חוקי?

מוטי ששון:

זה מה שמהנדסת העיר כתבה ,אבל היא לא משפטנית .הכוונה ,הסמכות היא
של ראש העיר ,אני מאציל את הסמכות שלי-

רועי כהן:

כן ,אבל עד עכשיו אתה טיפלת בזה או לא?

מוטי ששון:

לא ,רועי ,הבחורה היא לא משפטנית,

רועי כהן:

לא ,תן לי ,אני יודע בדיוק מה לשאול.

משה רינת:

ראש העיר הסמיך אותי לעניין הזה ,וזו היתה למעשה ועדה בראשותי ,ועדת
משנה כזאת ,עם מנהל ועדת התנועה ,מהנדסת התנועה נורית כספית ,ושם
קיבלנו את ההחלטות לגבי העניין של חניות נכים .היה לנו גם רופא יועץ וכל
הגורמים-

מוטי ששון:

והיתה אפשרות גם לערער על ההחלטה.

שמואל ברטנשטין :זה לא נעשה כחוק,
מוטי ששון:

למה לא כחוק?

שמואל ברטנשטין :זה בסמכות ראש העיר,
מוטי ששון:

ואני האצלתי את סמכותי לרינת,

שמואל ברטנשטין :לא האצלת את הסמכות הזאת במועצה? מה שהאצלת לו אנחנו יודעים,
הבאת את זה לאישור המועצה?
מוטי ששון:

היתה ועדה שעמד בראשה משה ,והיתה עוד ועדת ערר שהעבירו את
ההחלטות של הוועדה לרופא ,אם יש איזו בעיה רפואית.
או .קיי .מי בעד אישור הסמכה לגב' נורית כספית ,מנהלת מחלקת התנועה?
נערכת הצבעה:
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בעד16 :
נגד:

1

נמנע :אין
ההצעה אושרה.

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה להסמיך את מנהלת מחלקת תנועה ,גב' נורית כספית ,לטיפול
בחניות נכים.

 .5אישור מועצת העיר למסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים מסחריים ,בהתאם למכתבו של
חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .28.11.07
מוטי ששון:

זה מה שבדרך כלל עושים בהכנת תקציב .בדרך כלל בהכנת התקציב,
מביאים את הסעיף הזה .השנה לא הביאו אותו ,אז אנחנו מבקשים את
האישור של המועצה .אנחנו כל שנה מאשרים את זה ,לא משתמשים בזה .מי
בעד אישור מועצת העיר למסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים המסחריים,
בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,עד סך של  40מיליון ש"ח?
נערכת הצבעה:
בעד15 :
נגד2 :
נמנע :אין
ההצעה אושרה.

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מאשר קבלת מסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים המסחריים ,בהתאם
למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור ,מיום .28.11.07

 .6אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  ,2007בהתאם למכתבה של מנהלת
אגף ההכנסות ,הגב' שושנה שפר ,מיום .13.11.07
מוטי ששון:

במגורים – ממספר  336עד מספר  ,458סה"כ ההנחות בארנונה כללית ,ברמה
שנתית של ) ₪ 381,074זו החלטה של ועדת הנחות( .מי בעד האישור?
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נערכת הצבעה:
בעד18 :
נגד :אין
נמנע :אין
ההצעה אושרה פה אחד.

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה לאשר החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת ,2007
בהתאם למכתבה של מנהלת אגף ההכנסות ,הגב' שושנה שפר ,מיום .13.11.07

 .7מינוי חבר המועצה דרור קריטי ,כחבר בוועדת המכרזים במקום מר עמוס ברנס.
מוטי ששון:

מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד15 :
נגד2 :
נמנע :אין
ההצעה אושרה.

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי מר דרור קריטי כחבר בוועדת המכרזים ,במקום מר
עמוס ברנס.

.8

מינוי מ"מ ראש העיר מר יאיר טאו כיו"ר ועדת בטיחות בדרכים.

מוטי ששון :בישיבה הקודמת אנחנו דיברנו על שניהם ,וכשעברו על הפרוטוקול -
בהקלטה  -הסתבר שלא הצבענו ,אז אני חוזר על ההצבעה פעם נוספת.
נערכת הצבעה:
בעד16 :
נגד :אין
נמנע1 :
ההצעה אושרה.
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ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי מ"מ ראש העיר מר יאיר טאו ,כיו"ר ועדת בטיחות
בדרכים.

.9

סיום תפקידו של סמנכ"ל תשתיות מר גיל תדמור ,כחבר בתאגיד המים חולון,
בעקבות מינויה של גב' דקלה טואשי ,נציגת מועצה מקומית אזור ,לחברה בתאגיד.

מוטי ששון:

מה שקרה ,מגיע נציג לאזור – היא הצטרפה לאחרונה .אמרנו במפורש
שכשהיא תאושר ,ואנחנו נכניס את הנציג שלהם והשארתי להם מקום אחד.
מאחר וה"שפניץ" דורשת ייצוג מוגבר לנשים ,אמנון נאלץ להוציא את האיש
שהוא תכנן ולהכניס לכאן אישה .הוצאנו את גיל ,ועכשיו יש  4נשים בתאגיד.
נערכת הצבעה:
בעד16 :
נגד2 :
נמנע :אין
ההצעה אושרה.

ה ח ל ט ה :אושר סיום תפקידו של סמנכ"ל תשתיות מר גיל תדמור כחבר בתאגיד המים חולון,
בעקבות מינויה של גב' דקלה טואשי ,נציגת מועצה מקומית אזור ,לחברה בתאגיד.

מוטי ששון:

אני נועל את הישיבה .תודה רבה.
הישיבה נעולה

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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