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מועצת העיר ה 81 -שלא מן המניין מס' 81
מיום 0980180087
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב – חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oמר בר שי – חבר מועצה
 oמר גזית אילן  -חבר מועצה וסגן ראש העיר
 oמר זכריה ניסן – חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oמר מורן ישראל – חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי – חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oגב' מסילתי כהן שני – חברת מועצה
 oרו"ח נוימרק זוהר – חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סברלו חיים – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה וסגן ראש העיר
 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה וסגן ראש עיר
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 oגב' עומרד לוי גליה – חברת מועצה
 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
 oמר קייקוב ראובן – חבר מועצה
 oמר קינן שי – חבר מועצה
 oד"ר רוק מאיר – משנה לראש העיר וחבר מועצה
 oמר ששון מוטי – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר תמם שלומי – חבר מועצה


נעדרו:
 oגב' בשארי קפלן עינב – חברת מועצה
 oד''ר גונן קרן – חברת מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה ומשנה לראש העיר



כמו כן נכחו:
 oעו"ד דיין יונת – יועמ"ש העירייה
 oגב' ביסקי נורית  -דוברת העירייה
 oמר זיידה יוסי – עוזר ראש העיר

על סדר היום:
 .1בקשה להארכת שירות לגב' כגן צביה  -לבורנטית בתיכון אילון (בקשה
רביעית),מצ"ב).
 .2אישור החלטת הועדה למינוי גזבר העירייה.
 .3אישור המועצה – מינוי מר דני פדר מ"מ לגזבר העירייה החדש שאושר ע"י המועצה.
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 .4בהעדרו ,אישור מורשת חתימה הגב' אסתי וייסלר הרצוג בסכום המקסימלי בהתאם
לתקנות.
 .5גב' עידית עמנואל מורשת חתימה בסכום עד .₪ 55.555

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין מס'  81פרוטוקול מס' 107
 .1בקשה להארכת שירות לגב' כגן צביה  -לבורנטית בתיכון אילון (בקשה
רביעית),מצ"ב).
 .2אישור החלטת הועדה למינוי גזבר העירייה.
 .3אישור המועצה – מינוי מר דני פדר מ"מ לגזבר העירייה החדש שאושר ע"י המועצה.
 .4בהעדרו ,אישור מורשת חתימה הגב' אסתי וייסלר הרצוג בסכום המקסימלי בהתאם
לתקנות.
 .5גב' עידית עמנואל מורשת חתימה בסכום עד .₪ 55.555

פרוטוקול
 88בקשה להארכת שירות לגב' כגן צביה  -לבורנטית בתיכון אילון (בקשה
רביעית)8

מר מוטי ששון :גב' כגן צביה ,לבורנטית בתיכון אילון ,כנראה שהם לא מצאו לבורנטית,
יש מחסור.
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עו"ד יונתן דיין :כן ,יש קושי לאתר ולגייס לבורנטית .יש את החוות דעת של מנהלת בית
הספר ,מנהלת האגף וראשת מנהל החינוך על החיוניות ,המשך הרצון וההתאמה והיכולת
של הלבורנטית לתפקד ,מכיוון שאנחנו קרובים בתחילת שנת הלימודים לא רצינו להימצא
במצב של לפתוח את השנת לימודים ללא לבורנטים והבאנו את הבקשה לאישור
המועצה.
גב' אלינור מטלון :איפה החוות דעת?
מר דובר :קיבלתם,
גב' אלינור מטלון :אוקיי.
מר מוטי ששון :טוב אוקי מי בעד הבקשה להארכת השירות לגברת כגן צבייה?
 1,2,3,4,5,,,7,,,4,15,11,12,13,14,15,1,,17,1,,14,25,21בעד .יש נגד? אין נגד.
אין נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.
 80אישור החלטת הועדה למינוי גזבר העירייה8

מר מוטי ששון :אישור החלטת הועדה למינוי גזבר העירייה .כידוע לכם ,הייתה וועדה
שמורכבת ,הוועדה ישבה מספר פעמים ,ראיינה הרבה מאוד מעומדים ועד שלב הגמר
הגיעו  . 4שלחנו אותם לבחינות כדי לקבל קנה מידה על מידת ההתאמה ,כי הבחינות
שעושים בחוץ זה מידת ההתאמה לתפקיד .מי מתאים ,מי לא מתאים ועד כמה הוא
מתאים .ומכל הארבעה ,אמנון ארץ קדושה קיבל את הציון הגובה ,קיבל ציון  ,7זה ציון
גבוה מאוד .יותר מ , -לא מגיעים,
גב' רבקה עדן :נכון .בדרך כלל זה ,,
מר מוטי ששון 7 ,, ,5 ,, :חריג .אז בוועדה שמורכבת מזאב ניסים ,זברלו ,אנוכי ,נציג
משרד הפנים ש הוא במקרה היה גזבר אשדוד ,ובישיבה היה גם מנכ"ל העירייה ,מבקר
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העירייה והיועצת המשפטית של העירייה ,והם לא מצביעים ,אבל  5הצביעו פה אחד,
ואמנון ארץ קדושה לתפקיד .מאחר והדבר טעון אישור מועצה ,אז הבאנו את זה לאישור
מועצה ,אז מי בעד?
מר מורן ישראל :אפשר שאלה?
מר מוטי ששון :כן ,כן.
מר מורן ישראל :אחד ,אני מבין קודם כל בפעם הקודמת שדיברנו על נושא ,הסב את
תשומת ליבינו חבר המועצה שי שהוא לכאורה טוען שהסיבה שהוציאו אותו מהוועדה הן
אותן טענות לכאורה שוב ,שקרו באכיפה סלקטיבית שכזו ... .אתה שמעת את השאלה?
למה אתה ,שנייה יש לי שאלה פשוטה ,למה אתם ישר זה? אחד ,אני מבין שני דברים
קרו .אחד ,זה שזאב ניסים שהוא חבר המועצה שהחליף את שי קינן שהוא מאותה סיעה,
הצביע ביחד בעד אותה החלטה כפי שציינתם ,נכון?
מר מוטי ששון :כן.
מר מורן ישראל :שתיים ,וזו שאלה שאני שואל אותך שי .האם מאז אותה ישיבה ,זה מה
שמעניין אותי במסגרת .מאז אותה ישיבה שהמכתב שאתה כתבת היה בסוף יוני ,האם
הוגשה איזה שהיא עתירה מנהלית כלשהי כנגד ההליך?
מר זאב ניסים :אז ככה ,אז קודם כל,
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי אני לא מבין,
מר זאב ניסים :הבעיה היא פה שקודם כל מורן אתה מערבב בשני דברים .תראה ,אני
הרבה לא עונה לך ,תקשיב .אנחנו נענה לך על הכל ,אתה מחפש פה כותרות .אתה
מחפש כותרות על כל דבר ,בוא תקשיב .שאלת שאלה ,אני אענה לך.
מר מורן ישראל :בבקשה ,כן.
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מר זאב ניסים :תקשיב ,אתה קודם כל צריך להבין מה הוועדה הזאת בכלל הולכת
לעשות .היא הולכת לבחור ,אני התפקיד שלי בוועדה הזאת לחפש את האיש הכי מתאים
לעיריית חולון .מה הקשר בין מה הטענות שלו לבין הדבר הזה? ההחלטה שלי זה
החלטה נטו מי הכי מתאים .עכשיו ,אל תנסה לערבב בין זה לבין זה ,לבין זה ,כיוון שאצלו
הטענות הן אחרות ויכול להיות שגם מוצדקות.
מר שי קינן :מורן הוסיף את המילה הכל כך מכבסת לכאורה ,אז אני לא בטוח,
מר מורן ישראל :מבחינה משפטית כל עוד לא אושר אדם זה ...
מר שי קינן :נכון ,אבל תשמע את הסעיף ,אני לא בטוח שזה המקום ללכאורה מאחר
שלטענותיי לא הובאה שום הכחשה ,אז בגלל זה אני אומר,
מר מורן ישראל :אנחנו לא בדין והוא לא צריך להכחיש,
מר שי קינן :לא ,אני טענתי טענה מסוימת ,היא לא הוכחשה על ידי העירייה ,אז לא צריך
להגיד לכאורה .העובדה היא ,וגם העירייה מודה ,שבארבעת החודשים לפני הבחירות,
לא הייתה שום אכיפה על הגבייה .העירייה לא אומרת אחרת,
מר מוטי ששון :חברה ,לא עושים דיון סליחה זה לא דיון.
מר שי קינן :נכון זה לא דיון,
מר מוטי ששון :אני מביא את ההחלטה של הוועדה ,הוועדה צריכה להחליט ,והמועצה
צריכה להחליט מאשרים או לא מאשרים ,זה לא דיון.
מר זאב ניסים :בס דר ,אבל נתת לו זכות לדבר ,אז בסדר זה פוליטיקה .אתה נותן לו
לעשות פוליטיקה אז הוא חייב לענות לו,
מר שי קינן :לא רק זה ,כן בסדר .שכל הנתונים גם יהיו מול חברים המועצה בבואם
להצביע למרות שאני בספק אם מה שאני אגיד משפיע על הצבעתם ,באופן הגון אני
אומר .אני חושב שזה דווקא מאוד סמלי שההצבעה הזאת באה היום בתקופה של תשעת
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הימים ,ובין המצרים .למה זו תקופה של שבירת החומות ,ויש מינויים ,יש מינויים
בפוליטיקה שהם כשרים אבל מסריחים ,המינוי הזה לטעמי גם לא כשר.
מר מוטי ששון :אוקיי.
מר מורן ישראל :פה ,נשברו החומות המוסריות ,פה נשברו ,כן אני ,לדעתי,
מר ניסן זכריה :אתה לא יכול  ...להצביע על דבר ,דברים חמורים ולא להגיב בכלל.
מר מוטי ששון :לא ,שמעת אותי?
מר ניסן זכריה :אני מצטער אתה פתחת את זה.
מר מוטי ששון :רגע ,שמעת אותי?
מר ניסן זכריה :לא ,כי פתחת את זה לדיון.
מר מוטי ששון :אני אסכם את זה,
מר ניסן זכריה :אבל אם אני רוצה להצביע בעד ,אני לא אצביע בעד אחרי הדברים שהוא
אומר,
מר מוטי ששון :אז אל תצביע בעד.
מר שי קינן :אני רק רוצה להשלים את דבריי .פה נפרצו ,ברור לי ,אבל זה לא .אני גם
צריך למען האמת שלי לומר את הדברים .פה נפרצו החומות המוסריות ,הכל נפרצו
החומות של המנהל התקין ,אני רק רוצה להזכיר שבאותה ישיבה אחרונה שהעליתי את
הנושא ,אז אמנון נכח בישיבה .והוא לא טרח להכחיש ,ואני עד היום מצפה שיכחיש שיגיד
"מה פתאום ,לא אמרתי את זה" עד היום הוא לא טרח להכחיש שהוא אמר לי בצורה
מפורשת ,שי "אל תהיה צבוע" אני מצטט" ,אל תהיה צבוע ,שי" גם אתה כראש עירייה לא
היית רוצה שהבוחרים יגיעו כועסים לקלפי .אני אמרתי לו "אמנון ,אתה בטוח במה שאתה
אומר לי? כי מה שאתה אומר לי עכשיו זו התערבות בוטה של פקיד .אמנם פקיד בכיר,
אבל התערבות בוטה של פקיד במהלך הבחירות .זו הטיית בחירות ,אתה שומע מה אתה
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אומר? הוא כמובן התחיל לגמגם ,כנראה הבין את מה שאמר ,אני מצפה שיכחיש את
מה שאמר ,שיגיד "אני משקר" רק שיגיד לי .עכשיו ,הוא לא אמר את זה בעדינות הוא לא
אמר את זה ולכן אני טוען ,והטענה שלי היא משפטית ,וכמובן היא גם בוחנת  ...משפטית
ברגעים אלה ממש ,אני טוען שהייתה פה הטיה מצידו של הבחירות גם ,גם אם הדבר
וכפי שאמרת לי בישיבה הקודמת ,גם אם הדבר לא נעשה על ידך .פקיד לא יכול להחליט
החלטות כאלה ,כמובן שיש גם נוהל מסודר שהוא עבר עליו בנוגע לדבר הזה ,זה דבר
חמור ביותר .לכן אני מציע לחברי המועצה ,שלא לקבל את המלצת ועדת הבכירים ,אני
יודע שהדבר הזה הוא מן הפה אל החוץ וההצבעה תהיה על אוטומט ,אבל שוב אני חוזר
ואני אומר ,פה נפרצו כל החומות וזה ,אתה יודע אני אדם מאמין אז אין מקרה .כשאתה
מביא את זה היום ,ימים ספורים לפני צום תשעה בא"ב ,אז אני רק אסיים מתוך ההפטרה
של השבוע " איכה הייתה לזונה קריה נאמנה",
מר חיים סרבלו :אני חושב,
מר מוטי ששון :שלומי ,אתה אחרון בבקשה.
מר דובר :אני לא מדבר על טוב בעל מקצוע או לא ,אני מדבר על דברים אחרים.
מר שלומי תמם :אני יש לי כמה דברים גם להגיב על הדברים האלה ,את חלקם כתבתי.
עוד פעם ,מבחינת הריכוז יותר נוח לי ,אז אני אקרא את זה בכתב .אבל אני חייב להסכים
עם חלק מהדברים ששי אמר ,שבאמת אין סמליות שזה התאריכים האלה .אבל לא כדי
לתפוס את התורה קרדום לחפור בה ,מה שנעשה פה כרגע .אמר חז"ל בשלוש מקומות
בגמרא ,שלושה מקומות בגמרא ,נכון .מדגישים לנו כמה חשוב הנושא הזה של הלבנת
פנים" .נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ,ולא ילבין פני חברו ברבים" נכון שתפקידנו
כמשרתי ציבור לדאוג לתושבים ולהתריע על דברים שלכאורה לא תקינים או לא מתנהלים
כראוי בעיר ,תפקידנו לשנות ,לעשות הכל במסגרת החוק כדי לשרת את התושב .כמובן
שיש קואליציה ,אופוזיציה שבין מטרותיה גם  ...את המדיניות ,אבל האם זאת המטרה
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והמטרה מקדשת את האמצעים? יש דרכים רבות ,אם יש משהו לא תקין יש דרכים רבות
לטפל בזה .עד עכשיו לא ראיתי שום דבר לגיטימי שנעשה על מנת לטפל בדבר ,חוץ
מאשר לפנות לפייסבוק או לכל מיני מקומות כאלה ולהכפיש פה ,אני הקשבתי לך.
מר דובר :בסדר ,תשאל אותי אני אענה לך מה לעשות.
מר שלומי תמם :אני לא מבקש עוד פעם ,אני לא מבקש אם היא הייתה עברה על החוק
אני לא מבקש להגן .אבל בטח לא לגשת לפייסבוק ולעשות שיימינג .יש לאנשים פה
משפחה ,יש פה ילדים ,כל הדברים האלה .ועכשיו אותם אנשים צריכים להמשיך את
החיים שלהם עם אותו כתם שבינתיים גם לא הוכחת שום דבר .מעבר לכך שזה לא פעם
ראשונה שמכפישים פה עובדי ציבור בפייסבוק ,ואנחנו יודעים גם שהוא לא יענה כי אנחנו
פה,
מר דובר :אסור להם לענות.
מר שלומי תמם :כי אנחנו פה איך קוראים לזה? נבחרים וכל זה ,והם לא יענו .זה לא פעם
ראשונה ,ורואים את זה בתגובות ואחר כך מתחיל שרשור של תגובות ,אם אנחנו מדברים
על בין המצרים ועל הימים האלה ,תתחיל מפה .נאה דורש נאה מקיים.
מר דובר :נתחיל בהצבעה יהיה בסדר.
מר שלומי תמם :לכן אני גם חושב ,וכל האופוזיציה אני דווקא כן קורא ,אני לא אומר את
תתמכו וכל הזה ,לפחות תמנעו ותגידו שיפה  ...זה הכל.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,ניסן אני לא מקיים דיון.
מר ניסן זכריה :אבל זה לא עניין של דיון ,נתת למורן נתת לשי ,אני רוצה להגיד משהו.
מר מוטי ששון :אני אמרתי ,אחד מהאופוזיציה אחד מהקואליציה ,בזה נגמר.
מר ניסן זכריה :מוטי ,זה סדר יום קצר .הישיבה מסתיימת עוד  5דקות,
מר מוטי ששון :ניסן ,זה לא העניין ,ניסן זה לא דיון.
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מר ניסן זכריה :משפט וחצי ,תאמין לי משפט וחצי.
מר מוטי ששון :התחלת תסיים ,זהו אני עובר להצבעה.
מר ניסן זכריה :אני לא בא חלילה להעביר ביקורת ,אני רק אומר שיש פה מצב מאוד
בעייתי ,מצד אחד יש טענות שחלקן לא הוכחשו ,לא משנה .מצד שני ,הישיבה עצמה דנה
במינוי שעבר איזה שהוא תהליך .אם ישיבת המועצה דנה רק בהליך עצמו של הוועדה,
מן הראוי לקבל את חוות הדעת של הוועדה ,כי ישב בה גם נציב של האופוזיציה והוא
בעצמו תומך בזה ... ,שלו .עכשיו שי ,בקטע הזה הוא לא בסדר .ולמה הוא לא בסדר? לא
חלילה משהו רע .לא בסדר בזה שאם אתה חושב שהיו פה דברים לא בסדר ,היית צריך
לגשת לבית המשפט המנהלי ,לשלם  1,,55שקלים ואני הצעתי לך גם את שירותיי,
להגיש עתירה ואולי למנוע את ההצבעה ,אוקי?
מר שי קינן :בדבריי אני אמרתי שאני בוחן את זה ...
מר ניסן זכריה :אתה היית צריך לעצור את התהליך,
מר מוטי ששון :שי ,אני מבקש לא להתערב בדברים שלו.
מר ניסן זכריה :עכשיו זה לא הוגן ,לבוא היום ואני אומר עוד פעם ,אני  ...מהדברים שלו.
זה בן אדם עם משפחה ,אני אישית לא בקואליציה ,אני לא תומך של מוטי בסדר? אבל
אני חושב שבמקרה הזה ,עם הוועדה הביאה איזה שהיא החלטה ,שבוחרים גזבר .עכשיו
גזבר זה תפקיד מאוד משמעותי לעיר ,יש עליו חובה ,זה תפקיד סטטוטורי .ואם גם נציג
האופוזיציה מהסיעה שלך שאתה מינית אותו ,אומר שהבן אדם הכי מתאים ,אתה מעמיד
אותנו בסיטואציה לא נעימה ,זה לא פייר ,כלפיי גם .ולכן אני אישית ,אני אישית חושב
שצריך להצביע בעד המינוי ,כי זה המלצה של ועדה שהיא אמורה לתת למועצה איזה
שהוא ,זה לא הוגן אנחנו הצבענו בעד זאב לא? הוא הנציג שלנו.
מר מאיר חלבי :עוד דבר אחד מוטי ,אם כבר הוזכר בין המצרים ,אז בין המצרים זה
שנאת חינם .ופה מדליקים שנאת חינם ,והגזבר הוא לא של הקואליציה ולא של
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האופוזיציה ,הגזבר הוא של כל תושבי חולון בלי הבדלי דת ,מין וגזע .ואני מבקש
מהאופוזיציה ,מי שמכבד את עצמו שיצביע בעד.
מר מוטי ששון :מי בעד המלצת הועדה לבחור באמנון ארץ קדושה כגזבר העירייה אחרי
שעבר הליך על פי החוק? מי בעד?
 22 1,2,3,4,5,,,7,,,4,15,11,12,13,14,15,1,,17,1,,14,21,22בעד ,מי נגד?  2נגד.
מי נמנע? אין נמנעים ,אושר .תודה רבה אושר ברוב של  21חברים ,אושר 21 .חברים
מתוך  27חברי מועצה.
 83אישור המועצה – מינוי מר דני פדר מ"מ לגזבר העירייה החדש שאושר ע"י
המועצה8

מר מוטי ששון :אוקיי עכשיו אני מבקש את אישור המועצה עכשיו צריך למנות גם ממלא
מקום לגזבר .אז אני מבקש את אישור המועצה למינוי של דני פדר לממלא מקום לגזבר
העירייה החדש ,כי זה היה בעבר קודם ,כולל זכויות חתימה.
עו"ד יונתן דיין :כשאנחנו מבקשים גם לתת את הזכויות חתימה כמו שנתנו לאסתי וייסלר
חשבת העירייה רואת החשבון ,ועד  55אלף אם אני לא טועה לעידית,
מר דובר :עד  55אלף ,כן.
עו"ד יונתן דיין :עד  55אלף ועמנואל שאחראית על ...
מר מורן ישראל :רגע זה שלושה סעיפים ,אז בואו נצביע,
מר מוטי ששון :הנושא זה  ...אז בואו נתחיל ,אישור של דני פדר מי בעד כממלא מקום
גזבר?  1,2,3,4,5,,,7,,,4,15,11,12,13,14,15,1,,17,1,,14,25,21,22,23,24איך
זה?
עו"ד יונתן דיין :שני הצטרפה.
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מר מוטי ששון 24 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.
מר זאב ניסים :מוטי סליחה ,הגזבר שאישרנו אותו כרגע ,הוא מתחיל כבר או צריך אישור
פז"מ או משהו? מתחיל כבר לקבל תפקיד,
מר מוטי ששון :צריך לחתום חוזה.
מר זאב ניסים :רק חוזה?
עו"ד יונתן דיין :יש עדיין פרוצדורות שהוא צריך לסיים ,ובכל זאת המועצה הבאה
מתכנסת רק בתחילת אוקטובר .כדי לא להישאר בלי ,עד שהוא מסיים את הפרוצדורה או
אם הוא יוצא לכמה ימי חופשה ...
מר מוטי ששון :אוקיי ,עכשיו אני עובר לסעיף .4
 84בהעדרו ,אישור מורשת חתימה הגב' אסתי וייסלר הרצוג בסכום המקסימלי
בהתאם לתקנות8

מר מוטי ששון :בהעדרו של ,אישור מורשה חתימה לגברת אסתי וייסלר  ...בסכום
המקסימלי בהתאם לתקנות .יש לה את זה ואנחנו צריכים לחדש נקבע חדש.
גב' רבקה עדן :מה הוא הסכום המקסימלי ,רק רגע?
מר מוטי ששון :מה?
גב' רבקה עדן :מה הוא הסכום המקסימלי?
מר מוטי ששון :בהתאם לתקנות .אוקי מי בעד? אושר .פה אחד 24 ,בעד אין נגד ,אין
נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 81גב' עידית עמנואל מורשת חתימה בסכום עד 8₪ 108000
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מר מוטי ששון :גברת עידית עמנואל ,מורשת חתימה בסכום של עד  55,555שקל .מי
בעד?
עו"ד יונתן דיין :היא אחראית על הערבויות ועל לשכת המסחר ,והיא ...
מר מוטי ששון :אנחנו אישרנו את זה .מי בעד? פה אחד ,אוקיי 24 .בעד ,אין נגד ,אין
נמנעים ,אושר .סליחה ,אנחנו נאשר את ניסן ,לוועדת משנה אתה רוצה?
מר ניסן זכריה :כן במקום עמוס,
מר מוטי ששון :אוקיי במקום עמוס ,רגע .חברה ,אי אפשר להכניס סעיפים שלא קיימים.
מר ניסן זכריה :אבל מוטי ,הוא רוצה להיכנס לוועדה.
מר מוטי ששון :בסדר ,זה עוד חודש ,וזה נגמר עוד חודש ,ישיבה.
מר דובר :אין עוד חודש ,אנחנו עד אוקטובר .אנחנו עוד חודשיים,
מר מוטי ששון :ניסן אתה ביקשת לחכות,
מר ניסן זכריה :לא ,אבל אני לא רוצה ,הוא רוצה להיכנס ,הוא יכול להיכנס לוועדה.
מר מוטי ששון :לא על סדר היום ,תודה רבה הישיבה נעולה.

ישיבה הסתיימה
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