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 10/81פרוטוקול     
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי   
 9881בדצמבר  91יב' בטבת תש"ע   

 
 

 : אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוולנוכחים
 יוסף מגנזי, משה רוטברט,בני שגיר, יעל מודן ברק, אוריאל תנעמי          
 נבון קצב.   

 
 11:98בה התחילה בשעה הישי

 98:98הסתיימה בשעה 
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 , ואישור סכומי התמיכות.10.19.81
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 אריה פכטר:
 אני מתחיל בשאילתות של אורי:

 
ין הפעלתו של מעון הילדים באחת מישיבות המועצה קיבלנו החלטה בעני

)המופעל ע"י עמותה פרטית בשם "מעון ילדים ומרכז קהילתי דתי"(. להזכירך 
מהותית ובמיוחד לעניין קבלת סמל מוסד מאת משרד ההחלטה הייתה מאוד 

 התמ"ת.
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שאלתי היא: האם כל התנאים מולאו? ואם לא מדוע אינך מבצע את ההחלטה 
 שנתקבלה על דעתך ובהסכמת כל חברי המועצה?

 
 1תשובה לשאילתא 

נעשו שיפוצים משמעותיים בגן. לצערי הרב עד היום התמ"ת הנותן , לךכידוע 
ביקור וזאת על אף התערבותי. הובטח לי על ידם טרם הגיע ל, סמל מוסד

 שיגיעו בתקופה הקרובה לבדיקה ואישור.
  תי לשמוע שיש בגן קרוב חכמו שאמרתי, בגן בוצעו שיפוצים רציניים ושמ

ילדים. כולנו רוצים את סמל המוסד, הצרה שהתשובות שאני קיבלתי  38-ל
שם מלחמת עולם וייתכן שאני מהתמ"ת, זו בושה לאינטלגנציה. עשיתי 

אצטרך לערב את השר. כל זאת כדי שיבואו, יעשו את הבדיקה ויתנו לנו סמל 
 מוסד.

 
 אורי תנעמי:

הכל טוב ויפה, אבל ביוני קיבלנו פה החלטה ואתה אמרת בפירוש שאם לא 
יושלמו כל הדרישות שהוא צריך לעמוד בהם, אנחנו נשקול להעביר את הגן 

 ה.לידיים של המועצ
 

 אריה פכטר:
ישן  נכון מאוד, אבל הם שיפצו ועשו מה שצריך והם לא אשמים שהתמ"ת

 ועובד בצורה כזאת.
 

 אורי תנעמי:
אני חושב שמלכתחילה שהעברה של המבנה הזה כמו שנעשתה, נעשתה לא 

נכון. ללא פרסום, ללא ועדת הקצאות, לא ניתנה הזדמנות לעמותות אחרות 
 להגיש הצעות וזה פסול.

 
 משה חכים:

אורי, העמותה קיבלה את הגן לרשותה לפני הרבה שנים כאשר עדיין לא יצא 
החוק בנושא הקצאות קרקעות ובחוזר כתוב במפורש שכל מה שניתן עד 

, פטור מועדת הקצאות קרקע. נכון שלפני כמה שנים העמותה החליפה 9881
 דש.שם, אבל למעשה זאת אותה העמותה ואותם האנשים וזה לא משהו ח

 
 אריה פכטר:

אורי, אנחנו צריכים לתת פתרון לציבור הדתי ואחרי שהם שיפצו שם ובמידה 
 והתמ"ת יתן להם סמל מוסד אין שום סיבה שנתחיל הליכים של הקצאת 
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קרקע ונפגע בילדים ובהורים שלהם. אותי מעניין שיקבלו סמל מעון ויהיה שם 
מעון, אני אקציב להם זמן ואקח את פיקוח של התמ"ת. לא יצליחו לקבל סמל 

 הגן חזרה למועצה.
 

 אורי תנעמי:
 עד מתי?

 
 אריה פכטר:

 את סמל המעון, נצטרך לפעול. 9818-אם לא יקבלו ב
 

 אני עובר לשאילתא השניה של אורי:
התקנת ספסלי ישיבה ברח' ויצמן וכן ברח' בן גוריון לא קיימים ספסלי ישיבה. 

זורים אלו? כנראה שאם תיעשה בדיקה אולי יש מדוע המועצה לא מתקינה בא
 צורך בעוד מקומות.

 
 :9תשובה לשאילתא 

לצערי קיימת התנגדות של תושבים הגרים ברחובות הנ"ל, לגבי התקנת 
ספסלים. במידה ותושבים באיזור מסויים פונים ומבקשים ואין התנגדות מצד 

 ן קצר.השכנים, אנו נענים לבקשתם ומתקינים ספסלים תוך פרק זמ
תראו, אתמול שמוליק התקין ספסל ברחוב בן גוריון מול הפיצה, בערב כבר 

 באו להתלונן אצלי. אין לי בעיה לשים ספסל בכל מקום שיבקשו.
 

 אפרים זילוני:
 אפשר לקבל החלטה שבכל מקום שאנשים לא מתנגדים, נשים ספסל

 
 אריה פכטר:

 אין בעיה.
 

 אורי תנעמי:
 לך שביקשו ספסלים.אני מייצג את השכנים ש

 
 אריה פכטר:

 הם מבקשים ספסלים אבל ליד הבתים של אחרים.
 

 אני עובר לשאילתות של הירוקים:
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 האם מפעל אופיס טקסטיל משלם אגרת שילוט למועצה עבור השילוט      .1
 שהוא מציב בכניסות לישוב?    
 

 א:תתשובה לשאיל
ישוב. על איזה שילוט אתם טב ידיעתי אין שילוט של אופיס בכניסה לילמ

 מדברים?
 

 משה רוטברט:
 .כל פעם הם תולים על מבצעים בשבתות ובחגים

 
 :אריה פכטר

השבוע שלחתי להוריד את זה, ואם אתם רואים כזה דבר תודיעו לי ואני 
מיד מוריד את זה. אני לא מוכן שיהיו שלטים לא של אופיס ולא של שום 

 או משהו שהמועצה עושה. חברה אחרת. רק לצופים או המתנ"ס,
 

: האם הסתיימו המדידות בישוב, אילו איזורים נמדדו? במידה שאילתא שניה
 ולא הסתימו המדידות אלו איזורים נכללים במדידות עד הסוף?

 
    . כל הבתים הפרטיים ואיזור התעשייה נמדדו, למעט מדורגי המצודה, הבנין 9

 ריון., והתוספות שבשכונת בן גו1ברח' קפלן    
 שכונת יצחק שדה )הטרומיים(, שפינוזה וקפלן )הטרומייים(, לא ימדדו כלל.   
 
 מתנהלת ישיבה או כולל: למי שייך הנכס" האם 9במבנה ברחוב חנה סנש  .3

 המבנה מושכר? אם כן מה גובה דמי השכירות המשולמים? ע"י מי           
 מהיכן לוקחים חשמל ומים? מופעל?    

 לטובת פעילות דתית,                                          9888נו בבעלות המועצה, נמסר בשנת השטח הי .3
 העמותה הביאה את המבנה על חשבונה. עם כניסתי לתפקיד אני פועל    
 לפנות את הכולל והגעתי איתם להסכמה שבמהלך חודש פברואר, הכולל   
 יתפנה והשטח יוחזר למועצה.   

י איתם במלחמה כבר תקופה ארוכה ובימים הקרובים הם כבר תראו, אנ
 מתפנים מאזור. אתם צריכים לומר שאפו למועצה.

 
 יעל מידן ברק:

 שאלתי שם עוד שאלות, מי משלם מים וחשמל וכו'.
 

 אריה פכטר:
 הם משלמים מים וחשמל.
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 יעל מידן ברק:
 הם משלמים שכירות שם?

 
 אריה פכטר:

ן להם את זה, נתן להם בעבור הציבור הדתי וכמו שאנחנו אני מאמין שמי שנת
 לא לוקחים שכירות מהמתנ"ס, מנעמת או מהמק"ד, כך לא לוקחים גם מהם.

 
 . תחנת אוטובוס: חלק מתחנות האוטובוסים )כולל זו שמול המועצה( מצב     9

 תחזוקה גרוע. מי אחראי על התחזוקה, וכיצד פועלת המועצה כדי להביא    
 את התחנות למצב תחזוקה ראוי?   
 בחלק . בימים אלו פנתה המועצה ל"אגד" וקיבלנו אישור ש"אגד" תשתתף 9

 בהחלפת התחנות. במקביל נפגש שמואל ישראל עם ספק ויצרן   מהעלויות   
 יוחלפו מספר  9818תחנות וקיבל הצעת מחיר להחלפת התחנות. במהלך    
 תחנות.   
 זקת רכב. רכב ליסינג/הוצאות אח0

 כמה רכבים בליסינג ברשות המועצה, ולמי צמודים? נבקש לקבל טבלה      
 השוואתית ובה יופיעו סכומי הליסינג, דלק ותיקונים לעומת סכום אחזקת  
 הרכב לו זכאים הנוהגים ברכבים אלו בתלושי השכר.  
 . להלן רשימת הרכבים הקיימים במועצה דרך ליסינג:0

 א. רכב לראש המועצה 
 ב. רכב למנכ"ל המועצה 
 ג. רכב למנהל מחלקת החינוך 

 ד. רכב למהנדסת המועצה  
 ה. רכב למנהלת מחלקת המיסים 
 ו. רכב לעוזר ראש המועצה 
 ז. רכב למחלקת בטחון 
 ח. רכב למחלקת תברואה 
 ט. רכב למחלקת רישוי עסקים ופיקוח. 

שאתם מבקשים להכין את מה תראו, קיבלתי את השאילתא אתמול בצהריים. 
 פה זה לא תוך יום.

 
 0שאילתא 

 מידי שנה מקבלים האומנים הנחה בארנונה. האם יקבלו גם השנה?
 

 0תשובה לשאילתא 
 .9818הנושא יובא להחלטת המועצה כמו כל שנה בתחילת 
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מי שראה את הסוס בכיכר בסוף רחוב כצנלסון פינת בן גוריון, זה הם עשו. 
ורים והדרכה בחטיבה ואתמול היו אצלי מבית ספר האומנים נותנים שיע

 יוספטל וביקשו גם שהאומנים יכנסו אליהם.
, הצהיר ראש המועצה כי 99.11.81 -בישיבת מועצה מ –ישנה עוד שאלה 

יבדוק את היטלי ההשבחה על מבני מועדון מפא"י ומבנה מועדון מפ"ם. נבקש 
 לדעת את תוצאות הבדיקה והסכומים ששולמו.

 
אמרתי כבר אז בישיבה, תיכנסו למהנדסת,לה יש את כל הנתונים. לגבי אני 

מועדון מפא"י לגבי מפ"ם, אין עוד שוב דבר הם עוד לא מכרו. ברגע שימכרו, 
 אני אדרוש שישלמו.

 
 משה רוטברט:

 מושקט אמר שצריך לבדוק את זה.
 

 אריה פכטר:
י יודע ששולמו אני לא הולך לבדוק אני הולך לבקש. לגבי מועדון מפא"י אנ

 זה צריך לבדוק אצל מריאנה. היטלי השבחה, כמה?
 

 משה חכים:
 בינואר ובפברואר יתקיימו שלושה אירועים. 

בבן גוריון  10:88בשעה  9818בינואר  91יתקיים ביום חמישי  הטכס הראשון
בכיכר. זה טכס זכרון לנפגעי הטרור בני אזור. התאריך נקבע בתיאום עם 

 המשפחות.
בגינה קרוב  11:88בשעה  9818ינואר  90 ישני יערך ביום שלישהטכס ה
 באנדרטת השבעה, ואחר כך יתקיים טכס בבית ספר השבעה.  99לכביש 

. זה טכס 10:88בשעה  9818בפברואר  18הטכס השלישי יתקיים ביום רביעי 
 זכרון לחללי הפיגוע בצומת אזור.

 
 אריה פכטר:

 י תנעמי:אני עובר להצעות לסדר היום של אור
 
 ידוע כי במהלך השנה מתבצעות עבודות של סלילת  –. מכרז לעבודות שנתי 1

 כבישים, מדרכות, עבודות חשמל ותאורה, ניקוז, נקיון שטחים ציבוריים       
 ותיקונים.   
 הצעתי היא: המועצה תקבל החלטה על עריכת מכרז ע"פ הצרכים השנתיים    
 השל עבודות מהסוג הנזכר לעיל ובכך תחסוך המועצה כספים רבים לקופ   
 ת.והציבורי   
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 תראו, אנחנו כבר עובדים על הדבר הזה, ואורי הצעתך מתקבלת.
 

 שמואל ישראל:
 כבר קיבלתי דוגמא של מכרז כזה מבית דגן.

 
 אורי תנעמי:

 אז כולם מסכימים?
 

 מחליטים:    
 עמי, התקבלההצעתו של אורי תנ   
 פה אחד.   

 
 אריה פכטר:

 אני עובר להצעה השניה של אורי:
גביית ארנונה על הפרשי המדידות: השנה נערכו ונערכות מדידות בישוב. ידוע 
לכל כי מדידות אלו לעיתים הינן שנויות במחלוקת מול בעלי הדירות וכמו כן 

 .9881חלק מן התוספות שבוצעו אולי בוצעו במהלך שנת 
י היא: יהיה נכון לקבל החלטה כי המועצה תגבה את הארנונה בעניין הצעת

 .1.1.18-הפרשי המדידות החל מ
 

וכל מי שקיבל חיוב  9881אורי, הצעתך לא התקבלה, המדידות נעשו במהלך 
 .9881ישלם על 

 
 אורי תנעמי:

 ואם התוספת שהוא עשה נבנתה ביולי אוגוסט, למה שישלם שנה מלאה?
 

 אריה פכטר:
 קרה כזה ישלם על פי החוק.במ
 

 נבון קצב:
בנושא של המדידות אני גם העליתי את זה בישיבה הקודמת. קודם כל אנחנו 

מטרים לא מחייבים ומעל זה  0צריכים לקבל החלטה הגיונית. קבעתם שעד 
ה יימתחילים לחייב. ראשית לא יכול להיות מצב כזה, צריך לקבוע אחוז סט

י דיברנו שזה לא יהיה ני שני למיטב זכרו. דבר18%-ל 0%מסויים בין 
 רטרואקטיבי.
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 אריה פכטר:
. אני לא גובה מלפני זה. ולגבי סטייה 9881-מה אתה רוצה, המדידות נערכו ב

חדרים, אני לא  9מטר  98מטר שהוסיף  988, אתה רוצה שבית של 18%של 
 אגבה ממנו? זה נראה לך הגיוני?

 
 נבון קצב:

 זה לא חוקי.
 

 אריה פכטר:
אנחנו בדקנו עם היוע"מ של המועצה, אנחנו לא עושים שום צעד לפני 

 שאנחנו בודקים טוב טוב.
 

 נבון קצב:
יש חוק שאומר שאתה לא יכול באמצע שנת מס לשנות סיווגים, לשנות 

להתמודד איתכם ואני אייצג תושבים,  שטחים. מבחינה משפטית אני אצטרך
 שה דברים נכונים אני איתך.כי זה עקרוני. כאשר אתה עו

 
 אריה פכטר:

 .9818-, ישלמו מ9818-וימדדו ב 9881-מצד שני מה שלא הספקנו למדוד ב
 

 משה אלזרט:
 נבון, אתה יכול חוקית לדרוש גם שבע שנים אחורה.

 
 נבון קצב:

שנים אחורה. אבל אתה לא  7אתה יכול, אבל גם האזרח יכול לבקש החזרים 
 וא ולדרוש את הכסף. אתה צריך לחכות עם זה.יכול באמצע שנת מס לב

 
 אריאל ויסוול:

 זה היה תקין? 9881ודורשים על  9818בינואר  1-סליחה, אם היו מחכים ל
 

 נבון קצב:
 כן בהחלט, יש הבדל

 
 
 
 



 1 

 
 
 
 
 
 
 

 מחליטים:    
 )בני שגיר יצא מהישיבה( 9 –בעד ההצעה של אורי    
 ילוני, מזל שאול, אריה פכטר, אפרים ז 0-נגד ההצעה    

 יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, יוסף מגנזי.                        
    
 ההצעה לא התקבלה.   

 
 אריה פכטר:

 אני עובר להצעה של הירוקים.
 הצעה לסדר:

אנו מציעים להעסיק סיעת נוספת )סיעת שניה( בגני ילדים בהם גיל הילדים 
 ים חצי חצי.+ במימון המועצה וההור3הצעירים הוא 

תראו, בהתחלת השנה פנו אליי שני גני ילדים כי היו שם ילדים קצת בעייתיים 
ואני הסכמתי לממן סיעות נוספות עד חודש ינואר. התברר לי שאסור לי לגבות 

חלק מהכסף מהורים עבור סיעת. היות וזה לא חוקי ומצב המועצה לא 
 מאפשר להחזיק סיעות נוספות בטרום חובה.

ני מחזיק בטרום חובה פסיכולוגית צמודה לגן חובה, ואת זה אין בשום תראו, א
 מקום אחר גם בחולון החזקה והעשירה.

 
 יעל מידן ברק:

היה כאן שר החינוך גדעון סער והוא אמר צריך במקום כמו אזור לחזק את 
הגיל הרך. זוגות צעירים מחפשים גני ילדים איכותיים. כאשר יש עוד סיעת זה 

 .נת להתפנות ולטפל בקבוצות בצורה יותר פרטניתמאפשר לגנ
 

 נבון קצב:
 הסעיפים שעל סדר היום. לאני מצטער, אני חייב לעזוב, אני בעד כ

 
 אריה פכטר:

שאפו גדול למועצה שמחזיקה פסיכולוגים בגני טרום חובה. אין  דצריך להגי
ים לא לנו כסף להחזיק עוד סיעות, גם בערים חזקות בהרבה מאיתנו לא מחזיק

 סיעות ולא פסיכולוגים.
  מי בעד הצעתה של יעל    

 בעד. 3     
 אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, 0 –מי נגד     
 יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, יוסף מגנזי           
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 10/81, 10/81, 19/81אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה   סעיף שלוש:
  

 משה רוטברט: 
ל החזרת הקאנטרי למינהל ביקשתי להדגיש שאני לא משתתף בנושא ש

 בהצבעה כדי שלא יגידו שיש לי אינטרס, וזה לא נעשה.
 

 משה חכים:
 אוקיי, זה נרשם.

 
 יעל מידן ברק:

דבריך באיזה שהוא מקום האשמת אותנו שברגע  יןדבר נוסף אריה, אתה ב
ולא איכפת לנו שאנחנו לא מסכימים איתך אז אנחנו לא אוהבים את הישוב 

 מהישוב. אנחנו לא מסכימים אם האמירה הזו, היא ילדותית ולא מתאימה.
 

 אריה פכטר:
אני תמיד מציין שאורי הוא ענייני ולגופו של עניין ואתם רואים שהוא מציע 

בו האמת שגם אתם השתפרתם קצת. אני לא  הצעות הגיוניות כולנו תומכים
ים אתם מצביעים לא עניינית וזה אמרתי לא אוהבים, אמרתי שבמקרים רב

 מותר לכם.
 

 מחליטים:    
 10/81, 10/81, 19/81הפרוטוקולים    
 מאושרים פה אחד.   

 
 9881דצמבר  0: אישור פרוטוקול מועדת מכרזים מיום שלישי סעיף ארבע

 זה המכרז של בניית גן ילדים.
 

 מחליטים:    
      הפרוטוקול מאושר פה אחד   

 
 בניית גן ילדים ברח' ירושלים  – 13/81אישור הזוכה במכרז  סעיף חמש: 

 הקבלן עומר ל. הנדסה.               
 

 מחליטים:     
 המועצה מאשרת פה אחד את הקבלן עומר ל.    
 .13/81הנדסה כזוכה במכרז     
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 חשבונות בנקים בבנק לאומי: 9אישור המועצה לפתיחת  סעיף שש:
  

 עבור חניה .א
 ר חוקי עזרעבו .ב

 
על פי החוק אנחנו חייבים לפתוח חשבון נפרד ע"מ לאפשר לאיגוד הוטרינרים 

 1-וכמו כן מ 9818ינואר  1-שיתחיל לעבוד במועצה ולתת לנו שירות מ
 בפברואר כאשר יתחיל נושא הפיקוח לעבוד בישוב.

 
 מחליטים:    
 פתיחת החשבונות בבנק לאומי   
 מאושרת פה אחד   

 
 תנאים לרשיון להצבת שלט פירסום :סעיף שבע

 
אם מישהו ירצה להעמיד שלט גדול אז יהיה חייב לעמוד בתנאים מסויימים. 

מ"ר יהיו  0בין התנאים ההכרחיים לקבלת רשיון להצבת שלט שגודלו מעל 
 התנאים הבאים:

 
 מסמך המציג תרשים מיקום מדויק של השלט. .א
 .ביסוסהצגת תשריט של השלט עם מידות מדויקות כולל  .ב

 הצגת אישור ממהנדס קונסטרוקציה לשלט ולביסוסו. .ג

ימים מיום חיבור השלט למקור חשמל,  7תוך  –לגבי שלט מואר  .ד
הצגת אישור חשמלאי מוסמך על תקינות ובטיחות החיבור למקור 

 אי עמידה בתנאי זה יבטל את תוקף רישיון השלט. החשמל.
 

 ם נוספים הנוגעיםראש המועצה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטי    
 לשלט המבוקש הנדרשים לדעתו לצורך בחינת הבקשה ומתן     
 הרישיון.    
      
 תוקפו של הרישיון להצבת השלט הוא עד תום שנת הכספים     

 שבה ניתן.      
 

 מחליטים:    
 המועצה מחליטה פה אחד לאשר את ההצעה   

 על כל תנאיה.                        
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 אורי תנעמי:
 צריך לבדוק עם מהנדסת המועצה לא חייבת גם היא לאשר.

 
 אישור פרוטוקול מישיבת הועדה המקצועית לתמיכות סעיף שמונה:
 ואישור סכומי התמיכות 19.19.81מיום                  

 
 תראו, שלושה גופים הגישו את כל המסמכים הנדרשים לקבלת תמיכות:

 
 .בית מדרש מכון תורני .א
 עמותה חדשה עתיד טוב לספורט. .ב

 אקי"ם סניף אזור. –בקשה חדשה  .ג
 הועדה דנה בשלושת הבקשות ואישרה אותן.

 
 מחליטים:    
  9818המועצה מאשרת פה אחד מתן תמיכות לשנת    
 כמפורט:   

 
 ש"ח 99,888    א. בית מדרש מכון תורני   
 ₪ 98,888 ב. עמותה חדשה עתיד טוב לספורט   
 ₪  0,888    קי"ם סניף אזורג. א   

 
 סגירת תברי"ם שהסתיימו: סעיף תשע:

 
 .900, 909, 901, 908מדובר בתברי"ם 

 
 מחליטים:    
 סגירת התברי"ם מאושרת פה אחד.   
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 הקמת גן ילדים בשכ' בנה ביתך – 900: אשרור הגדלת תב"ר סעיף עשר
 נוספים.₪  318,888-ב               

 
שהובא לידיעתכם משרד החינוך דרש כתנאי לאישור החוזה עם הקבלן  כפי 

הבונה את הגן שנגיש לו בתב"ר המאושר על ידי משרד הפנים גם את 
הפעילות שעל המועצה לבצע על חשבונה לאחר השלמת הבניה, וזה כולל את 

 פיתוח החצר והצטיידות.
י סוף השנה בגלל הדחיפות והצורך להגיש למשרד החינוך את הבקשה לפנ

 החתמנו אותכם על אישור ההעלאה ועכשיו על המועצה לאשר את ההגדלה.
 

 מחליטים:     
 הגדלת התב"ר מאושר פה אחד   

 
תראו במסגרת המרחב הפתוח יש קצת תזוזה ונעשים דברים. ישבתי כאן עם 
קבוצה של אנשים שלקחו על עצמם את פיתוח המצודה בראשותו של יורם 

שאנחנו צריכים לקבל בברכה את היוזמה של הצוות הזה ושל כהן. אני חושב 
 ב.ושחר שיעשה דברים בהתנדבות למען היכל אחד א

 
 :אורי תנעמי

למועצה הדתית, ₪  178,888. נקבעה תוספת של 9818הערה, לתקציב לשנת 
 אני רוצה לדעת מאיזה טעם מגדילים להם את התקציב?

 
 אריה פכטר:

אישר להם משרד הדתות וכתוצאה מכך הם זה בעקבות תוכנית ההבראה ש
מקבלים הלוואה לכיסוי הגרעון והם צריכים להחזיר אותה. הם מקבלים מליון 

מענק ומליון הלוואה. גם משרד הדתות נותן את חלקו וגם אנחנו נותנים את 
 חלקנו.

 
 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

 
 
 

 פכטר  אריה            משה        חכים
 

 ראש     המועצה      המועצה    מנכל


