ישיבת מועצה מן המניין מס' 409
מיום 31/01/2016
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
ורד איתן – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
ארז חן – מהנדס המועצה.
עו"ד מאיר בן-דוד – יועמ"ש.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

ראש המועצה ,יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  409מיום 31/01/2016
בשעה .20:00
ליאור מדהלה – אנחנו נתחיל מסעיף  ,1קיבלתם  2מסמכים נוספים שהם חלק בלתי נפרד
מהסעיף.
סעיף 1

אישור נציגי המועצה המקומית גדרה לוועדת הבחירות האמונה על
הרכבת האספה הבוחרת לבחירת רב היישוב.
ראש המועצה מר יואל גמליאל – חבר.
מנהל המחלקה לתרבות תורנית מר אמנון מלמד – חבר.
מצ"ב – הנחיות למינוי חברים.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם את ההנחיות למינוי החברים ,והיום צירפתי לכם
עוד שני מסמכים בעקבות הפנייה של אלון גייר למשרד דתות בנושא מינוי של
אמנון מלמד כחבר.
ליאור ,מקריא את התשובה של היועמ"ש של משרד הדתות שכתב לראש
המועצה  +חו"ד של היועמ"ש של המועצה.
אלון גייר – כאשר בוחרים משהו כמו רב אנחנו רוצים להיות שותפים.
יקותיאל תנעמי – אני חושב שזה לא מכובד ,אמנון מלמד אדם ראוי ,החוק קובע
שהמועצה אמורה לקבל החלטה .הדמוקרטיה אומרת ששלטון הרוב הוא
המחליט.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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ורד איתן – החוק מאפשר זה או זה ושאלתי את כל חברי הקואליציה למה בחרו
באמנון מלמד?
יקותיאל תנעמי – זה החוק.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

 7בעד
 6נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף 2

אישור  13חברי דירקטוריון עמותה עירונית אופק.
 – 4חברי מועצה.
 – 5נציגי ציבור.
 – 4עובדי מועצה.
מצ"ב – רשימת חברים לאישור.
דורית בן בוחר – יש לנו הצעה נגדית ,החוק דורש יחס סיעתי וכאן אין יחס
סיעתי .רוצים לשמוע את חו"ד של היועמ"ש.
יואל גמליאל – זה ע"פ החוק.
מאיר בן דוד – יש כמה אפשרויות החישוב הוא נכון .אתם יכולים לערער.
אלון גייר – נציגי הציבור צריכים לעבור את ועדת שפניץ.
ליאור מדהלה – נכון ,משום כך בנציגי הציבור ועובדי המועצה יש יותר
מועמדים שיתכן וחלקם לא יאושרו ,לאחר שנקבל את האישורים מועדת שפניץ
נביא את המועמדים הסופיים.
ליאור מקריא את רשימת החברים לאישור.
יואל גמליאל – נציג מסייעת הגדרתיים תהיה – יובי תשומה-כץ.
דורית בן בוחר -יש לנו הצעה נגדית 2 :נציגים מההנהלה ו 2-נציגים מהגדרתיים.
יואל גמליאל – בואי נלך להצבעה להצעה שלך.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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הצבעה להצעה של דורית

דורית בן בוחר – בעד
אלון גייר – בעד
יובי תשובה-כץ – בעד
תומר אהרון – בעד
ורד איתן – בעד
עמי בסון – בעד

יואל גמליאל – נגד
דני דורון – נגד
לילך לבבי – נגד
שלום אזרד – נגד
ציון ידעי – נגד
יקותיאל תנעמי  -נגד
ניר בזק – נגד
 7נגד
 6בעד
הוחלט :לא לאשר!
הצבעה להצעה שעל סדר היום–
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

 7בעד
 6נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף 3

הגדלת תב"ר  811תמרור בסך  ₪ 100,000עבור יועץ תנועה לוועדת
תנועה.
תקציב קיים:

.₪ 650,000

מקורות מימון :קרנות הרשות

₪ 650,000

תקציב מבוקש.₪ 750,000 :
מקורות מימון :קרנות הרשות

₪ 750,000

מצ"ב – הגדלת תב"ר.
עמי בסון – אני רוצה להתייחס לדברים בקשר לחוקיות ,נוהל תקין ,אני מחזיק
את דו"ח מבקר המדינה .מקריא קטע מתוך דו"ח מבקר המדינה.
ליאור מדהלה – משרד הפנים הוא שמאשר את התב"רים ,משרד הפנים היא אבן
דרך לאישור תב"ר ואם משרד הפנים מאשר את התקציבים סביר להניח שמשרד
הפנים יודע מה הוא עושה .תפנו למשרד הפנים.
ורד איתן – מה יתרת התב"ר? כדי לאשר את התב"ר צריך להביא את היתרה!
יואל גמליאל – אנחנו מביאים את הסעיפים ע"פ הנהלים שאושרו בישיבות
המועצה.
_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

ורד איתן – אנחנו מצביעים נגד כל התב"רים כי אנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו
מוציאים את הכסף.

דוד יהלומי – הנוהל הוא :לא מגישים למשרד הפנים שום תב"ר שאין לו יתרה
בקרנות .בנוגע לשאלה שלך כמה כסף יש בקרנות? כרגע אני לא יודע כמה יתרה
יש בקרנות ,אין לי יכולת לדעת בכל רגע נתון מה היתרה .קיבלתם את הזימון 10
ימים מראש ויכולתם לבקש נתונים ולא בקשתם.
יקותיאל תנעמי – קרנות הרשות זה דבר דינמי כל הזמן זה משתנה.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

 7בעד
 6נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף 4

הגדלת תב"ר  933סלילת רחובות בגדרה בסך .1,016,602
(פוקס ,דוכיפת ,שלדג ,חוחית ,סנונית ,זמיר ,דרור)...
תקציב קיים.₪ 16,461,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
השתתפות בעלים
משרד התחבורה
משרד הפנים
סה"כ

₪ 203,670
₪ 13,461,330
₪ 480,000
₪ 2,316,000
₪ 16,461,000

תקציב מבוקש.₪ 17,477,602 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
השתתפות בעלים
משרד התחבורה
משרד הפנים
סה"כ

₪ 203,670
₪ 14,477,932
₪ 480,000
₪ 2,316,000
₪ 17,477,602

מצ"ב – הגדלת תב"ר.
ציון ידעי יצא 20:10
ליאור מדהלה – התקציב הקיים היה  16,461,000התושבים שילמו סך של
 1,016,602ואנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ובהתאם לכך נוכל להמשיך את
הפיתוח.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

דורית בן בוחר – נגד

אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק  -בעד
 6בעד
 6נגד
הוחלט:לא לאשר !
סעיף 5

אישור תב"ר  1140נגישות למוס"ח בסך .₪ 49,722
תקציב מבוקש.₪ 49,722 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות
משרד החינוך
משרד הפנים
סה"כ

25,000
19,200
5,522
49,722

₪
₪
₪
₪

מצ"ב – יזום תב"ר.
ציון ידעי חזר – .20:20
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד
עמי בסון -בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד

 8בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 6

ברירת משפט – חוקי עזר לגדרה.
מצ"ב – צו סדר הדין הפלילי ברירת משפט – חוקי עזר לגדרה
התשע"ו .2016
ליאור מדהלה – מעביר את זכות הדיבור ליועמ"ש.
מאיר בן-דוד – לאחר אישור התיקון ע"י המועצה יועבר התיקון למשרד הפנים
ומשרד המשפטים כדי שיביאוהו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
מסביר שכיום בכל הנוגע לעבירות מסוג ברירת קנס ,מי שקיבל דו"ח רשאי לפעול
באחת מ 2-חלופות בלבד :לשלם את הקנס בתוך  15יום ו/או להתייצב לדיון בפני
בית המשפט.
לעומת זאת יהיה מי שקיבל דו"ח רשאי לפעול באחת מהחלופות הבאות:
לשלם את הקנס תוך  90ימים מיום הוצאת הדו"ח ,להגיש לתובע בקשה לביטול
הדו"ח תוך  30ימים ,להודיע כי ברצון התושב להישפט תוך  90ימים.
יוצא ,כי בכל בנוגע לעבירות מסוג ברירת משפט ,עומדת בפני הנאשם אפשרות
להודיע לבית-המשפט מיוזמתו על רצונו להישפט.
יתרה מכך ,הוענקה במפורש לתובע שימונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה
סמכות לבטל הודעת תשלום קנס ואם הבקשה הוגשה תוך  30ימים מיום
המצאתה.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד
עמי בסון -בעד

דורית בן בוחר – בעד
אלון גייר – בעד
יובי תשובה-כץ – בעד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – בעד

 12בעד
 1נגד
הוחלט :לאשר!
ליאור מדהלה – סעיף  7ידחה לסוף הישיבה.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 8

הגדלת תב"ר  894פעילות לבטיחות בדרכים.
תקציב קיים₪ 499,711 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות

₪ 103,711

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
סה"כ

₪ 396,000
₪ 499,711

תקציב מבוקש₪ 546,511 :
קרנות הרשות
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
סה"כ

מקורות מימון:

₪ 111,511
₪ 435,000
₪ 546,511

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– הרשאות תקציביות.
ליאור מדהלה – קיבלנו הרשאות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואנחנו
מגדילים את התב"ר בסך .₪ 46,800
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

 7בעד
 6נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף 9

שינויי מקורות מימון וחלוקת הלוואת המועצה המאושרת בסך
 ₪ 5,500,000לפרויקטים עפ"י הטבלה המצ"ב.
סעיף קטן 1

שינוי מקורות מימון תב"ר  724תשתיות תאורה ועבודות
חשמל בגדרה.

תקציב קיים₪ 4,199,382 :
קרנות הרשות

מקורות מימון:

₪ 4,199,382

תקציב מבוקש₪ 4,599,382 :
קרנות הרשות
הלוואה
סה"כ

מקורות מימון:

₪ 4,199,382
₪ 400,000
₪ 4,599,382

מצ"ב – מסמך שינוי מקורות מימון.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

תומר אהרון יצא – 21:07
ליאור מדהלה – המועצה קיבלה אישור להלוואה של  ,₪ 5,500,000היו
תב"רים שאנחנו אישרנו במליאת המועצה שהכספים נצבעו מקרנות הרשות.
אנחנו משנים את מקורות המימון וצובעים את ההלוואה לפי הסעיפים שצירפנו

לכם.
דוד יהלומי – ההנהלה קיבלה החלטה לפתח את היישוב עפ"י סדר העדיפויות
הבא :מקריא את רשימת התב"רים לאישור ההלוואות מתוך הטבלה.
כל יישוב נורמלי עומס המלוות שלו  50%אנחנו נמצאים ב ,25%-ישנם יישובים
אחרים שנמצאים ב 70%-ו 75%-אנחנו מאוד רחוקים משם כנראה שלא נעבור
את ה 50%-וזה בסדר גמור .גם משרד הפנים חושב כך אחרת לא היינו מקבלים
את ההבנות ואת האור הירוק .אני חושב שזאת התנהלות אחראית ונכונה.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד – בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק  -בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
ורד איתן  -נגד
עמי בסון – נגד

 7בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף קטן 2

הגדלת תב"ר  745גינון ופיתוח בגדרה בסך
₪ 1,368,000

תקציב קיים₪ 9,750,000 :
מקורות מימון:

קרן לעבודות פיתוח

₪ 9,750,000

תקציב מבוקש₪ 11,118,000 :
מקורות מימון:

קרן לעבודות פיתוח
הלוואה
סה"כ

₪ 9,750,000
₪ 1,368,000
₪ 11,118,000

מצ"ב – הגדלת תב"ר.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד – בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק  -בעד

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה
-8-

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
ורד איתן  -נגד
עמי בסון – נגד

 7בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף קטן 3

שינוי מקורות מימון תב"ר  834עבודות צמ"ה.

תקציב קיים₪ 750,000 :
קרן לעבודות פיתוח

מקורות מימון:

₪ 750,000

תקציב מבוקש₪ 1,000,000 :
קרן לעבודות פיתוח
הלוואה
סה"כ

מקורות מימון:

₪ 750,000
₪ 250,000
₪ 1,000,000

מצ"ב – מסמך שינוי מקורות מימון.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד – בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק  -בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
ורד איתן  -נגד
עמי בסון – נגד

 7בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף קטן 4

אישור תב"ר  1063מגרש כדורגל ברחוב ויצמן פינת ראובן.

תקציב מבוקש₪ 5,000,000 :
הלוואה
מפעל הפיס
סה"כ

מקורות מימון:

₪ 2,500,000
₪ 2,500,000
₪ 5,000,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
תומר חזר – 21:20

-9-

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

הצבעה –
הוחלט :לאשר פה אחד!
סעיף קטן 5

שינוי מקורות מימון תב"ר  1070תכנית אב לנגישות
(אושר בישיבת מועצה).

תקציב מבוקש₪ 300,000 :
הלוואה ₪ 300,000

מקורות מימון:

מצ"ב – מסמך שינוי מקורות מימון.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

 7בעד
 6נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף קטן 6

שינוי מקורות מימון תב"ר  1099בניית שני גנים
ברחוב הגליל (אושר בישיבת מועצה).

תקציב קיים₪ 1,458,408 :
מקורות מימון:

משרד החינוך

₪ 1,458,408

תקציב מבוקש₪ 2,490,408 :
מקורות מימון:

משרד החינוך
הלוואה
סה"כ

₪ 1,458,408
₪ 1,032,000
₪ 2,490,408

מצ"ב – מסמך שינוי מקורות מימון.
תומר יצא – 21:30

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד – בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק  -בעד
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
ורד איתן  -נגד
עמי בסון – נגד

 7בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף קטן 7

שינוי מקורות מימון תב"ר  1104הכנת מכרז D.B.O.T
למכרז ספורט בגדרה (אושר בישיבת מועצה).

תקציב מבוקש₪ 250,000 :
מקורות מימון :הלוואה ₪ 250,000
מצ"ב – מסמך שינוי מקורות מימון.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד – בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק  -בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
ורד איתן  -נגד
עמי בסון – נגד

 7בעד
 5נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף קטן 8

תב"ר  1137שדרוג ופיתוח רח' הבילויים (אושר במועצה
הלוואה בסך .)3,100,000

יעוד  ₪ 500,000מכספי הלוואה המאושרת לטובת הפרויקט.
תומר חזר – 21:42
הצבעה –
הוחלט :לאשר פה אחד!

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

סעיף קטן 9
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

תב"ר  1139מבנה יביל לתנועת הצופים ברחוב מנחם בגין
(אושרה הלוואה במועצה בסך .)₪ 150,000

הבקשה:
א .שינוי מיקום למבנה הצופים בסמוך לבית ספר רימונים בגוש  4586חלקה
.743
ב .יעוד  ₪ 150,000מכספי ההלוואה המאושרת לטובת הפרויקט.
הצבעה –
הוחלט :לאשר פה אחד!

סעיף 10

לקיחת הלוואה בסך  ₪ 3,500,000לכיסוי הגירעון המצטבר.
דוד יהלומי – המועצה ירשה גירעון בסך של כ ₪ 32,000,000-היום המועצה
בגירעון מצטבר בסך של  ₪ 29,000,000ובעקבות כך עלתה על דרך המלך,
שיפרה את מצבה הכספי ויש לנו הזדמנות פז להקטין את הגירעון המצטבר.
הצבעה –
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
שלום אזרד  -בעד
ציון ידעי – בעד
יקותיאל תנעמי  -בעד
ניר בזק – בעד

דורית בן בוחר – נגד
אלון גייר – נגד
יובי תשובה-כץ – נגד
תומר אהרון – נגד
ורד איתן – נגד
עמי בסון -נגד

 7בעד
 6נגד
הוחלט :לאשר!
סעיף 7

דיון בדו"ח רבעוני  2ו 3-שנת . 2015
מצ"ב – הדו"חות.
דוד יהלומי – סיימנו את הרבעון בעודף של .₪ 80,000
עמי בסון – מדברים על חוקים צו המועצות קובע שראש המועצה ימסור דו"ח
אחת ל 3-חודשים ואתם הבאתם  2דו"חות יחד.
דוד יהלומי – אתה צריך להבין ,אני לא יכול להגיש דו"ח מיד כאשר הוא
מסתיים זה דבר מאוד מורכב .מסכים איתך שצריך להגיש אותו יותר מוקדם.
אני לא מגיש את הדו"ח כסעיף למועצה מקבל את הערה של עמי.
אפשר לבוא ולבקר וזה בסדר וגם אם הדברים לא מושלמים .במיוחד השנה
אנחנו עושים מאמצים כבירים כמו בכל שנה ,הפחתנו כ 9.4 -מיליון  ₪השנה.
אלון ,קיבלת מכתב ממשרד הפנים אין גירעון שוטף יש עודף.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

עמי בסון – כדי שיהיה סדר ולא בלגן אז פעם ב 5-חודשים ולא ב 10-חודשים.
דוד יהלומי – מבין מה שאתה אומר ,מקבל את זה.
את הדו"ח מגישים למשרד הפנים ואחר-כך מביאים לדיון ,מקבל את העניין,

נביא את זה כמה שיותר מהר ומה שחשוב זה שאנחנו מאוזנים.
אלון גייר – ע"פ חוק אין שום ערך לדיונים פה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:52

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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