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      מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימה 
     ביום שלישי  י  '  בכסלו  תשע"ח  28 נובמבר  2017 

 
 

נוכחים:    אריה פכטר,  אפרים ז'ילוני, יעקב פרידמן, שמואל ישראל,  מזל שאול,                
יובל בן בסט,  דוד זבלונוב , אליהו פילורזדה,  משה לרנר,  אוריאל תנעמי,  

 
חסרים :  יעל מידן ברק. 

 
 

הישיבה התחילה בשע ה   19:15 
הסתיימה בשע ה                20:30 

 
 

על סדר היום: 
1. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  מהמניין  מס'  09/17  מיום  24.10.17.)מצ"ב(  

2. אישור  תב"ר  578  לטובת ביצוע חניון ברחוב ז'בוטינסקי / בן צבי על סך 
550,000  ₪ מקרן היטל השבחה. 

3. אישור  תב"ר  579  לטובת שיקום המדרכות ברחוב השלום על סך  150,000  ₪ 
)כולל תאורה( מקרן היטל השבחה.   

4. אישור  תב"ר  580  לטובת שיפוץ המקווה )לנשים(, בסך  400,000  ₪ מקרן 
היטל השבחה. )בנוסף לסיוע של משרד הדתות(.    

5. ציון יום ההכרזה על הישוב החדש אזור, ביום  6.7.49  . יוצג ע"י יובל בן 
בסט. 

6. דיווח על פניה לוועדה במשרד הפנים לנושא החזרת שטחים. 
7. דיווח על הדוח הכספי של המתנ"ס ע"י רו"ח ערן כדורי.  

8. שונות. 
 
 

אריה פכטר:  
ערב טוב לכולם  אני  שמח לפתוח את הישיבה  מס'  10/17 נתחיל את הישיבה עם 
סעיף  7  בסדר היום, סקירת הדוח הכספי של המתנ"ס על ידי רו"ח ערן כדורי. 

 
סעיף מס'  7  :  

דיווח על הדוח הכספי של המתנ"ס ע"י  רו"ח ערן כדורי. 
 

רו"ח ערן כדורי   :  
אני אתן סקירה על הדוחות הכספיים של המתנ"ס  לשנת  2016. חוות הדעת שלנו 

היא חלקה ולא כל הסתייגות. למתנ"ס יש עודף של כ  –   308  אלף שקל מפעילויות.  
המתנ"ס סיים את השנה המדוברת בהפסד של  98  אלף שקל זאת לעומת הפסד של 

464  אלף שקל בשנת  2015. 
 
 



 
 
 

למתנ"ס יתרת התחייבות לפיצויים בסך של  396  אלף שקל ובמידה ויפטר את כל 
עובדיו בתאריך  01.01.17 זה יהיה הסכום אותו הוא יצטרך להשלים מתוך 

העודפים. 
בסעיף הביאורים שבדוח יש פירוט לכל מגזר וניתן לראות תוצאות שח כל מגזר לפי 

ההוצאות ולפי ההכנסות  שהתקבלו. 
   

אורי תנעמי  :  
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אפשר לקבל העתק מהדוח  ? 
 

רו"ח ערן כדורי   :  
אין כל בעיה. 

 
אריה פכטר  :   

יש למשהו שאלות בנוגע לתקציב של המתנ"ס ?. 
מי בעד אישור התקציב ירים ידו. 

 
                                                החלטה  :   

                      הדוח הכספי של המתנ"ס אושר פה אחד 
 

אריה פכטר  : 
נתחיל בשאילתות 

 
שאילתה מס'  1  : אורי תנעמי  

בטחון התושבים  –  הובא לידיעתי כי במהלך החודשים האחרונים מסתובב ביישוב 
אדם זר אשר מתחקה אחר תנועותיהם של בנות ביישוב ואף עושה מעשים מגונים. 

שאלתי היא : האם ידוע לך על כך ? ואם כן מה הפעולות שנעשו לאתרו ? האם נחזה  
במצלמות הישוב ? 

 
אריה פכטר  : 

אנחנו מודעים לתופעה  הפעלתי את המשטרה ואת המאבטחים בבתי הספר. נעצרו  
מספר חשודים אך החשוד העיקרי טרם נתפס. 

 
אורי תנעמי  :  

האם הוא נוהג ברכב או הולך ברגל ?  
 

יורם ארובך  :  
הוא נוהג ברכב. 

 
אורי תנעמי  :  

ומה עושה המשטרה בנדון ?  
 

יורם אורבך  :  
למשטרה יש חשוד. 

 
אורי תנעמי  :  

ולא  רואים אותו במצלמות ?  
 



 
 

יורם אורבך  :  
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בחלק מהמצלמות רואים, במשטרה יודעים מיהו אך עדיין הוא לא נעצר.  
 

אורי תנעמי  :  
כל המצלמות ביישוב עובדות ?  

 
יורם אורבך  :  

כל המצלמות בישוב עובדות אך יש לנו בעיה של תקשורת. 
 

אריה פכטר  : 
התאגיד פגע בסיב האופטי של  המצלמות והם אמורים לתקן את זה. 

 
שאילתה מס'  2  : אורי תנעמי  

עבודות  פיתוח בבן גוריון  –   בישיבות הקודמות אישרנו תב"ר ללא כל תוכנית 
מפורטת כנדרש לפיתוח בן גוריון לאחר פגישה עם שמואל ישראל סגן ראש המועצה  

התברר כי התוכניות לביצוע הן רק חלקיות : שאלתי היא  : מדוע לא מבצעים את  
העבודה כדוגמת הרחובות האחרים ביישוב ?  

 
אריה פכטר  : 

בשלב הראשון אנו תכננו את החניות בבן גוריון. אתמול בלילה בשעה אחת סיים 
הקבלן את החנייה  הראשונה בין הבתים מס'  3  עד  17. בשלב השני יחלו העבודות 

בחנייה האמצעית והאחרונה. יש לציין שעושים זאת לאחר פנייתו של דוד זבלונוב 
להגדלת מספר החניות. לגבי השדרה המרכזית לקחנו מתכנן חשמל על מנת שיתכנן 
לנו את התאורה ולגבי רחוב ז'בוטינסקי לקחנו מתכנן שיתכנן את פיתוח הרחוב. יש  

לנו תב"ר לנושא הזה. 
 

אורי תנעמי  :  

 

אמרתם שאתם מפתחים את רחוב בן גוריון ומסתבר שרק את השדרה המרכזית  
אתם עושים. אני חושב שאחרי  40  שנה הגיע הזמן לפתח גם את הרחוב הזה כמו 

שעשיתם ברחוב אחד העם ובמשה שרת. גם לרחוב הזה מגיעה התייחסות. חניות זה  
יפה מאד אך זה זמני, אלא אם כן  תשאירו את השכונה כמו  שהיא והבניינים ימשיכו

לקרוס. 
 

אריה פכטר  :    
והיה ונשפץ את השכונה לקחת היטלי השבחה ? 

 
אורי תנעמי  :  

שתגיע לזה נדון , כל דבר לגופו של עניין, אבל זה לא הדיון כרגע. אנו מדברים על 
רחוב בן גוריון לעשות את השדרה המרכזית  בלבד זה ממש לא בסדר מה אם  

המדרכות אותן לא צריך לשפץ ?. 
 

אריה פכטר  :   
אני רוצה להגיד לך, לא נעשה דבר על מנת שיגידו עשינו. 

 
אורי תנעמי  :  

אז  עדיף שלא תעשה כלל. 
 
 



 
 

אריה פכטר  : 
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אם אתה כזה חכם גדול, בזמנו צעקת תעשו את רחוב ז'בוטינסקי ואני הסברתי לך  
שהאזור עומד לעבור שינוי עקב הפרויקט וחבל להשקיע ברחוב ורק לאחר סיום 

הפרויקט נעשה את הפיתוח. אנו משקיעים בכל דבר מחשבה. 
 

אורי תנעמי  :  
ואני שואל אותך שוב למה לא עשית את השיפוץ ברחוב ז'בוטינסקי עד היום  ? זה 

שלא עשית זה נון שלך. 
 

שמואל ישראל :    
כל דבר שאנו רוצים לעשות אתה מתנגד גם להקמת הפארק התנגדת. 

 
אורי תנעמי  :  

את העצים שהעתקם משטח הפארק ושתלתם בסוף רחוב בן גוריון, כולם התייבשו  
על זה אתם לא אומרים כלום.  

 
אריה פכטר  : 

אנו משתדלים לעשות את המקסימום האפשרי. 
 

אורי תנעמי  :  
מה שאתם מתכוונים לעשות ברחוב בן גוריון זה לעג לרש, במקום שתעשו שיפוץ 

כללי ויסודי אתם עושים טלאי  על טלאי.  
 

יובל בן בסט  :  
בישיבות הקודמות דובר רק על שיפוץ החניות והשדרה המרכזית.  

 
שאילתה מס'  3  : יעל מידן ברק  

תוכנית אב  –  בהמשך לישיבות קודמות ומכיוון שעניין תכנית האב הוא בעדיפות 
עליונה, אבקש לדעת מה הסטטוס של תכנית המתאר, ופירוט הפגישות  שהתקיימו  

בנושא ומול אילו גורמים. ובתוך כך מהו לוח הזמנים המתוכנן לביצוע עבודות 
היציאה הרביעית המתוכננת ?. 

 
אריה פכטר  : 

על השאילתה הזו  דיברנו בישיבת המועצה הקודמת, אני לא מבין מדוע צריך לדון 
בזה פעם נוספת. ניתנו תאריכים בהם התקיימו הדיונים בוועדה המחוזית והוסבר 
שהנושא עדיין לא נסגר וברגע שיהיה סיכום סופי הנושא יובא לדיון בפני המועצה.  

בנוסף רוצה אני לעדכן  כי היום נפגשתי עם נעמה מליס מהמשרד  המתכנן ואנו 
מחכים לתשובה מהמשרד לאיכות הסביבה בנושא הרעשים וזיהום האוויר 

מהכבישים. אני מניח שעד סוף דצמבר הם יסיימו את הבדיקות שלהם ואז נדע מה  
לגבי שאר התוכניות התלויות בהחלטה לגבי המרחק מכביש  1  ומכביש  44.     

 
שאילתה מס'  4  – יעל מידן ברק  

  
הפקעה לטובת נתיבי איילון :   ככל הידוע לי קיימת תוכנית להרחבת כביש מספר  1  
בנתיב תחבורה נוסף על חשבון שצ"פ בשולי הכביש הגובל ביישוב שאלתי היא : מה

עמדת המועצה בנושא, ואילו פעולות ננקטו במידה וננקטו ?   
 
 
 



 
אריה פכטר  : 
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בתחילה חשבנו שההפקעות תהיינה בסמוך ליישוב שלנו אך  מסתבר שההפקעות הן 
בכיוון פארק אריאל שרון כך שזה לא יפגע כלל ביישוב שלנו. הם הולכים לבנות קיר
אקוסטי לאורך היישוב בגובה של  5  מ' אך ליד אופיס טקסטיל הם לא רוצים לבנות 

את הקיר ועל זה אני רוצה להגיש התנגדות  היות ואני רוצה שגם שם ייבנה הקיר. 
 

יובל בן בסט  :  
כשר  התחבורה היה פה בביקור הוא הבטיח לבנות את הקיר האקוסטי. 

 
משה לרנר  :  

למה הם לא רוצים לבנות באזור אופיס את הקיר ? 
 

אריה פכטר  :   
כי הם טוענים שזה אזור תעשייה ואין טעם לבנות שם את הקיר. אני פשוט הולך 

להסביר להם כי עומדים לבנות שם בנייה רוויה. 
 

יובל בן בסט  :       
הבנתי שהולכת להיות שם גם תחנת רכבת. 

 
שמואל ישראל :  

לא תחנת הרכבת תהיה בסמוך למיטרני באזור התעשייה. 
 
 

 . ורי תנעמיהצעה לסדר  -  א
–   מזה שנים המועצה שולחת את ילדי אזור הקמת מוסד ממלכתי חינוכי חרדי  

  

הלומדים במוסדות חינוך חרדים ליישובים סמוכים. החלטה זו היתה נכונה כאשר  
מספר הילדים היה מועט, כיום כאשר מספר הילדים גדל מאוד ובאופן כזה שיש 

צורך בהקמה של בית ספר המתאים לכך  –  לאור זאת הנני מעלה את הצעתי לסדר 
היום כי על המועצה לגלות אחריות ולתת את הדעת להכנת תכניות לבניית בית ספר

עבור אוכלוסייה זו.  
 

אריה פכטר  : 

  

  
ו

אורי , כמו שאנו לא בונים בית ספר תיכון ביישוב וכל תלמיד יכול לבחור לו באיזה  
בית ספר הוא רוצה ללמוד ובאיזו מגמה הוא רוצה דבר המגדיל את האפשרויות כך
גם במגזר החרדי כל אחד יכול לבחור לאיזה בית ספר הוא רוצה ללכת. בעתיד אם  

נראה שאכן מספר הילדים מהמגזר החרדי גדל ונשב מול כל הזרמים בחינוך הזה 
ונבוא לידי הבנה ולא שכל אחד יגיד אני רוצה חינוך כזה וכזה אני רוצה בנים בנפרד

בנות בנפרד רק אז נחשוב על הקמת בית ספר. 
 

אורי תנעמי  :  
כמה ילדים יש היום ?  

 
אריה פכטר  : 

אני לא יודע להגיד לך, אנו מסיעים ילדים לבתי הספר השייכים למיפוי בלבד. 
מי בעד לדחות את ההצעה לסדר של אורי ?   

 
 
 

אורי תנעמי  :  



למה לדחות את ההצעה אתה אמרת שאתה מוכן לבדוק. 
 

אריה פכטר  : 
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אין כל קשר אני אבדוק בעתיד אך בשלב זה אני מבקש לדחות את ההצעה שלך. 
מי בעד לדחות את ההצעה ירים ידו. 

 
   

                                                  החלטה  : 
ההצעה לסדר של אורי תנעמי לבניית מוסד דתי ביישוב נדחתה ברוב קולות  

                               אורי תנעמי ומשה לרנר התנגדו. 
 

אריה פכטר  : 
אנו עוברים לסעיפים שעל סדר היום  

 
סעיף מס'  1  :  

אישור פרוטוקול מישיבת מועצה מתאריך  24.10.17  יש למשהו הערות ?  
 

                                                   החלטה  : 
            פרוטוקול מישיבת מועצה מתאריך  24.10.17  אושר פה אחד  

 
סעיף מס'  2  :  

אישור  תב"ר לטובת ביצוע חניון ברחוב ז'בוטינסקי / בן צבי על סך  550,000  ₪ 
מקרן היטל השבחה. 

 
אריה פכטר  : 

אנו  מבקשים  ברחוב ז'בוטינסקי פינת רחוב בן צבי לבנות חניון על מנת להגדיל את  
מספר החניות באזור הזה. 

 
יובל בן בסט  :  

על כמה חניות נוספות מדובר ?  
 

אריה פכטר  : 
מדובר על כ  –   70  ,  80  חניות. מי בעד אישור התב"ר ירים ידו. 

 
                                                  החלטה  :   

תב"ר  578  ביצוע חניון ברחוב ז'בוטינסקי / בן צבי על סך  550,000  ₪ אושר פה אחד. 
 
 

סעיף מס'  3  :  
אישור  תב"ר  579  לטובת שיקום המדרכות ברחוב השלום על סך  150,000  ₪ )כולל 

תאורה(, מקרן היטל השבחה. 
 
 
 
 
 
 
 
 

אריה פכטר  : 



אנו מתכוונים להחליף את התאורה ברחוב דרך השלום ולשפץ את המדרכות  
שנהרסו עקב הבניה שנבנתה ברחוב לאחרונה. מי בעד אישור התב"ר לשיפוץ רחוב  

השלום  ? אתה רואה אורי אנו לא רק עושים טלאי על טלאי. 
 

אורי תנעמי  :  
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אז למה בז'בוטינסקי עד היום לא עשית ?  
 

ינקלה פרידמן  :  
כל דבר שאנו מעלים באופן שיטתי אורי מתנגד. 

 
אורי תנעמי  :  

אתה מכיר בכלל את האזור עליו אני מדבר ?  
 

ינקלה פרידמן  :  
בניגוד אליך אני בודק, שואל אתה חוץ מלהגיע לישיבות מועצה ולהתנגד לא עושה  

כלום. 
 

אורי תנעמי  :  
למה אני עובד אצלך ?  

 
ינקלה פרידמן  :  

אתה עובד עבור  הציבור, בשביל זה נבחרת אך חוץ מלהתנגד אתה לא עושה כלום. 
 
   

אריה פכטר  : 
מי בעד אישור התב"ר ירים ידו :  

 
 

                                                           החלטה   
                
  

    תב"ר  579  לשיקום  רחוב דרך השלום אושר ברוב קולות  
                                                אורי תנעמי מתנגד  

 
 

אורי תנעמי  :                                     
אני רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול שאני מתנגד כי ראש המועצה מתנגד לבנות 

מדרכה ברחוב ז'בוטינסקי מזה  4  שנים. 
 

סעיף מס'  4  :  
אישור  תב"ר  580  לטובת שיפוץ המקווה )לנשים(, סך  400,000  ₪ מקרן היטל 

השבחה. )בנוסף לסיוע של משרד הדתות(.  
 
 
 
 
 
 
 
 

אריה פכטר  : 



אנו מתכוונים לשפץ את המקווה לנשים. יאמר לזכותו של אוראל יו"ר המועצה 
הדתית שדאג להביא ממשרד הדתות  400,000  ₪ ואנו נצטרך להוסיף על סכום זה 

עוד  400,000  ₪. 
 

משה לרנר  :  
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אם תשפצו את המקווה  לנשים לאחר הטבילה במקווה יהיו עוד הרבה ילדים.  
 

אריה פכטר  : 
לרנר צודק אז  בואו  לא נאשר  זאת. נעבור להצבעה מי בעד אישור התב"ר ירים ידו. 

 
 

                                                           החלט ה 
           תב"ר  580  לשיפוץ המקווה לנשים אושר ברוב קולות משה לרנר מתנגד. 

 
) אורי תנעמי עוזב את הישיבה שעה  19:45  (  

 
אריה פכטר : 

 
אני רוצה להדגיש בקשר לנושא שיפוץ המקווה כי היות ומדובר בהרבה כסף אנו 
נמנה מפקח מטעמנו שיבדוק  את ההוצאות הכספיות וישגיח שאכן השיפוץ יעלה

 .₪  800,000
 

סעיף מס'  5  :  
ציון יום ההכרזה על היישוב אזור, ביום 06.07.49 . יוצג על ידי יובל בן בסט. 

 
אריה פכטר  : 

יובל בבקשה תפרט בפני החברים את מהות הסעיף הזה. 
 

יובל בן בסט  :  

  

חשבנו על ציון יום הגאווה בישוב שלנו. התאריך  06.07.49  זהו יום שבעצם בפעם  
הראשונה התכנסו כל הוועדים יחדיו שהיו ביישוב בזמנו. אנו צריכים לצקת תוכן 
לנושא הזה והועלתה מחשבה למשל לקחת אנשים המתגוררים ביישוב ותורמים 

למען המדינה. בסיכום עם מנהלת מלקת החינוך הגב' סימה פנדו סוכם שנתחיל עם
קבוצת המורים ולאחר מכן אנשי בטחון או אנשי מדע. מה שאפשר לעשות זה 

להתחיל כבר להעביר הנושא בבתי הספר היסודיים ובחטיבת הבניים. 
 

ינקלה פרידמן  :  

  
ג

אתה אומר שאנו צריכים סביב יום ההכרזה לתת גוון של יום גאווה יישובי. אני לא  
הבנתי מה יש לשכן שלי שהגיע לאזור לפני  10  שנים  קשר ליום ההכרזה שנערך 
בתאריך  06.07.49. לדעתי צריך בשיתוף עם מנהלת מחלקת החינוך להביא את  

הנושא לבתי הספר על מנת שילמדו מה היה ביישוב אך מפה ועד להפוך את זה ליום
אווה יישובי זו קצת היסחפות. 

 
 
 
 
 
 
 

יובל בן בסט  :  



המטרה היא לחזק את השייכות והגאווה היישובית במיוחד בקרב בני הנוער אך לא  
רק. אנו רוצים שכל שנה יהיה מגזר אחר שאותו אנו ניקח ונאתגר אותו בנושא. 

אפשר להקים ועדה שתטפל בנושא הזה. 
 

ינקלה פרידמן  :  
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אני חושב שמחלקת החינוך צריכה להוביל את המהלך הזה. אני לא חושב שצריך 
להקים ועדה. 

 
אפרים ז'ילוני  :  

 
י

מה שכן ניתן לעשות זה להיפגש עם מנהלת מחלקת החינוך ומנהלי בתי הספר 
ולקבוע יום אפשר שזה יהיה יום ההכרזה, בו בכל בתי הספר יקדישו שעה אחת  בה 
למדו  על היישוב ושיגיעו לשם ותיקי היישוב ויספרו מה היה ביישוב. יש גם סרטון 

שאריה רוזנבלום הכין ואפשר מלהקרין אותו לתלמידים. 
 

יובל בן בסט  :   
החזון הוא להתחיל בבתי הספר ובחטיבת הביניים. 

 
אפרים ז'לוני   :  

אני חושב שזה הכי מתאים להתחיל את הנושא בבתי הספר. 
 

אריה פכטר  : 
אפרופו ותיקים ביום שני הבא אנו מכנסים את כל זקני היישוב מגיל  90  ומעלה 

בפטיו של המועצה זאת עקב ציון יום הקשיש. 
 

ינקלה פרידמן  :  
כמה זקנים מעל גיל  90  יש ביישוב ?  

 
אריה פכטר : 

יש למעלה מ  30  איש. בנושע להצעתו של יובל אנו מקבלים אותה בעקרון ונראה איך 
אנו  מיישמים אותה ומכניסים תוכן לנושא. 

 
 

                                                    החלטה  : 
ציון יום ההכרזה  והגאווה  היישובי  אושר עקרונית על ידי כל חברי המועצה. 

 
 

סעיף מס'  6  שונות :  
דיווח על פנייה לוועדה במשרד הפנים לנושא החזרת שטחים ליישוב. 

 
יובל בן  בסט  :  

  

הוקמה ועדה במשרד הפנים להחזרת שטחים שאפשר לפנות אליה על כל מיני 
עוולות שנעשו בישובים השונים. אני בדקתי וגם לישוב שלנו היו שטחים באזור 

התעשייה חולון. אני פניתי לוועדה וקיבלתי מהם מה צריך לעשות. חשבתי על אזור
התעשייה חולון שמספיק שיחזירו לנו שטח קטן וזה כבר ישנה את מצבנו. 

 
 
 

ינקלה פרידמן  :  
רק שזה לא יהיה הפוך והם ירצו שטחים מאתנו.  

 



אפרים ז'ילוני  :  
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אני רוצה לספר לכם קצת היסטוריה. הישוב שלנו  הגיע עד לפרמיום סנטר שזה 

שטח פי  2  משטחה של אזור כיום. צריכים להיות חכמים כאשר מבקשים שטחים
בחזרה. יבואו ויגידו, למה לישוב המכיל 13  אלף איש צריך שטח כזה גדול בואו 

ונצרף את הישוב הזה אלינו. 
 

יובל בן בסט  :  
אולי נקים איזו ועדה שתבדוק את הנושא.   

 
אריה פכטר  :   

  

לא צריך כל ועדה אני שואל למה שמשרד הפנים ייתן לנו שטחים? אם היינו מועצה  
כמו בת  –  ים למשל בגירעונות והיה צריך את השטחים האלה לחיזוק המועצה אז  

בסדר. אבל ברגע שהמועצה מאוזנת למה שהם יעשו את זה.  אין שום סיכוי שבעולם
שעיריית חולון תיתן לנו מטר אחד, ואני לא רואה  כל סיבה להיכנס למלחמות 

איתם. זה יעשה לנו צרות צרורות. אם אני הייתי חושב שיש אפילו חצי אחוז הייתי 
הולך על זה אבל פה אני לא רואה כל סיכוי. 

 
ינקלה פרידמן  :    

מעבר לכביש  44  יש לנו שטחים ?  
 

אריה פכטר  : 
מעבר לכביש יש לנו פס ירק )מצביע על המפה( שמשתרע מחכשורי ועד לפני בית 

הקברות המוסלמי. 
 

אפרים ז'ילוני  :  
שם תעבור הרכבת הקלה. 

 
אריה פכטר  : 

אנו יורדים מהנושא הזה היות ואין כל סיכוי לקבל שטחים בחזרה מעיריית חולון. 
                                               

 
                  

 
                                                         

     
  

   ______________    

    אריה פכטר  
                                                              ראש המועצה 

_____________
 

     יורם אורבך 
     מנכ"ל המועצה 

 

 

   רשמה : רזון לאה  


