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 דיווח ראש העיר והרמת כוסית לפסח.  .1

 

ערב טוב לכולם. קצת עדכונים, אחרי החרדות   :מר ישראל גל

הגדולות שהיו בנושא כל האירועים והפיגועים, אז אני שמח שלא יצאנו 

בהצהרות מפוצצות, כמו ברשויות שאמרו שיפסיקו את הבנייה ולא הפסיקו 

תם. להוציא הצהרות סתם בסופו של אותן דקה אחת. שזה היו הצהרות ס

יום הכל מתגלה. ברמת גן, אחרי שהוא התבזה, אז הוא אמר שהוא יבוא 

בחשבון עם הקבלנים שהוא ביקש מהם. בגני תקווה היא ברחה למרוקו ולא 

ואחרים תיקנו את זה ואמרו שהם התכוונו רק לעבודות שלהם, ענתה. 

מזה. יש דברים שהם מאוד שאותם הם באמת הפסיקו ליום אחד ולא יותר 

 טובים לפופוליזם. 

 
אבל השאלה מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע   מר מיכלס גיל:

 את זה. 

 
תראו, ידינו כבולות, בואו נאמר ככה. גם אם   מר ישראל גל:

 100, סתם רוצים להיות לארג'ים ולהשכיר 100היינו רוצים עכשיו להשכיר 

שתגברו בכל מדינת  5ל הצליחו למצוא אולי שומרים בנשק, בכל מדינת ישרא

ישראל, כי גם זה לא בנמצא, זה הפרחת בלונים שלא נמצאים. אנחנו עשינו 

 כמה צעדים משמעותיים עוד טרום האירוע. 

ניידת נוסף שתסתובב פה,  –אחד  שישבנו עם המשטרה והצלחנו לקבל מהם 

ים. דרך אגב, וסגרנו איתם את נושא המחסומים שסגרו כמה פעמים מחסומ

. באותן שעות. וכשהיה  אותו יום שהיה פיגוע, היה כאן גם מחסום..

.. לשם.   הפיגוע.

ניידת נוספת של המשטרה, שנתנו הנחיה  הנושא הנוסף שאנחנו מעבר לגיוס 
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ם שלנו עצמם הסתובבו ויעשו סיור בין מוסדות... שכל הפיקוח, כל המפקחי

ויעברו תקופתי לבד וק אם הכל בסדר בגני הילדים, על ובין מרכזי הקניות, 

ופיקוח אחר,  חשבון עבודות הפיקוח של חניה, של איכות סביבה, של ניקיון

אנשים נוספים שיעשו סיורי ביטחון,  12-כך שתגברנו את הכוח למעשה ב

כולל נשקים וכולל הכל. קראנו לגיוס מתנדבים, ואני חושב שהייתה היענות, 

לחדד ולרענן את ענות. זה היה זמן טוב לא כמו שחשבנו, אבל הייתה הי

המשמר האזרחי, והגיעו מתנדבים עם נשק, שהתחילו את הליכי הרישום. 

ואני  חושב שבסופו של יום זה מראה שיתוף חברתי קהילתי בצורה הטובה 

ביותר. זהו. אין להפריח בלונים. צריכים לתת תחושת ביטחון. אני חושב 

בבוקר הייתי בגנים, ואני חייב להגיד לכם  שהציבור בקרית אונו, אני למחרת

 שהגנים היו מלאים, הוכיח רצון מלא להיות... 

 

אי אפשר לשים איזה פרסום שקורא לתושבים   מר מיכלס גיל:

 לפנות נגיד למוקד כשהם רואים שב"חים וכאלה? 

 

עשינו פרסום כזה בפייסבוק העירוני, חידדתי את   מר ישראל גל:

 רץ גם בקבוצות.  זה גם בדף שלי, זה

 

על זה אפשר לבנות, כי אתה לא תשלח פקחים.   מר מיכלס גיל:

 בזה.  אם מ ישהו ילשין, שיטפלואבל 

 

אנחנו בפסגת אונו החלטנו על... של המשמר   מר עמית עשהאל:

. )לא ברור( שם יהיו גיוסים.   האזרחי שבוע הבא..

 

זה אירוע  אירוע נוסף שאני רוצה לדווח עליו,  מר ישראל גל:
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גדול, אני לא יודע עד כמה גדול שאנחנו עומדים בפתחו. מדובר בזיהום 

, כנראה גיל יודע 30קרקע משמעותי בקרית אונו הוותיקה, ברחוב דב הוז 

 איפה זה, זה מתחת למשרד שלו. 

 

דווקא לא. אבל קדחו שם. דווקא מתחת למשרד   מר מיכלס גיל:

 אין, אבל לא יודעים איפה זה. 

 

אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אנחנו לא   ישראל גל: מר

יודעים איך אנחנו יוצאים מזה. אנחנו בתיאום מול משרד הבריאות, ומול 

משרד לאיכות הסביבה. אנחנו מרחיבים את הקידוחים באזור ואת 

  -הבדיקות. אני מניח שבימים הקרובים

 

 בתוך הבניין הם קדחו.   מר מיכלס גיל:

 

גם בתוך הבניין שלכם קדחו, אני יודע. ואנחנו   ל:מר ישראל ג

מרחיבים את הבדיקות ואת הקידוחים. יש ניתוחים עם כולם. אגב, אני חייב 

לציין שבדקנו את בארות המים ואיכות המים לשתייה, מצוינים, לא נפגעו. 

להגיד לכם שגם מדד התחלואה לא מוכיח שהאזור הזה שונה  האני רוצ

  -אונו. אבל למען הזהירות, אנחנו בצורה אחרת מקרית

 

 ונגיד שתמצא את המקור, מה תעשה עם זה?   מר מיכלס גיל:

 

 אני לא עושה כלום.   מר ישראל גל:

 

 לא, בסדר.   מר מיכלס גיל:
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 שנייה, זיהום של מה?  מר אופיר שי רובין:

 

אני לא עושה כלום. אנחנו עובדים בתיאום מלא   מר ישראל גל:

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, וכשנדע בדיוק יותר  תחת הנחיות

מה לעשות, אנחנו גם אפילו אמרנו שנקצה לזה קצת משאבים כדי לראות 

איך בודקים, איך מסייעים, איך מנטרים באזור ובמעגלים הקרובים. מה 

שכן, אני מבקש שעד שלא יהיו שום הנחיות ברורות, אני מיידע אתכם, כי 

במגעים בינינו ובין המשרד להגנת הסביבה ומשרד  הנושא הזה הוא

הבריאות. עד שלא ייצאו הנחיות ברורות, אין טעם להוציא דברים, שכמו 

שאתה אומר, גיל, סתם יכניסו את האנשים לפאניקה מיותר. ולכן, אני מניח 

שבימים הקרובים, עד נכון לעכשיו המשרד לאיכות הסביבה לא נתן הנחיות 

ול, ואיזה נוסח פרסום להוציא. אבל אני חושב שבגלל שחג ברורות כיצד לפע

הפסח בא עלינו לטובה, אנחנו נצטרך להוציא פרסום עוד לפני חג הפסח 

 ולספר מה קורה ומה צריכים לעשות. 

 

 איך עליתם על זה? סליחה.    מר אתי כהן:

 

 לא אנחנו עלינו על זה.   מר ישראל גל:

 

 ות. מישהו חפר יסוד  מר מיכלס גיל:

 

מישהו חפר יסודות וביקשו ממנו לעשות בדיקות   מר ישראל גל:

 קרקע, ואז מצאו שהקרקע מזוהמת. 
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 במה, מה הזיהום?  מר אופיר שי רובין:

 

.   מר ישראל גל: . הזיהום הוא זיהום של גזים שמתפשטים בתוך.

המרתפים והתת קרקעי. זה הזיהום. בדרך כלל,  מי שגר בקומה השנייה 

ת, הוא לא נחשף אליו. הוא בקרקע, בקומת הקרקע ובקומת מרתף, ובשלישי

 במיוחד במקומות שאין אוורור. 

 

 זה ראדון?  מר אופיר שי רובין:

 

 לא ראדון, לא ראדון.   מר מיכלס גיל:

 

עזוב, זה גן מסוג מסוים. אני לא אכנס לדברים   מר ישראל גל:

בינתיים הכל בבדיקה.  האלה. יש לו מכפלות, יש שם מרחקים, יש שם הכל.

וכמו שאמרתי, גם לא נמצא כאן עודף תחלואה יותר מאשר מקומות אחרים 

בעיר, כאשר ביקשתי ממשרד הבריאות לעשות בדיקה, האם האזור הזה נגוע 

 יותר. ואכן הם עשו את זה, ועשו השוואות לגבי כל המקומות. 

 

ים מאוד קשה לדעת תחלואה, כי אנשים זז  :גב' תמרה שיפרין

 ממקומם למקום, ולא כולם נמצאים. 

 

 אף אחד לא זז שם כבר שנים.   מר מיכלס גיל:

 

.  מר אופיר שי רובין:  לא, השאלה כמה זמן

 

 אין שם שום תחלואה וזה סתם.   מר מיכלס גיל:
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משפטים אני יכולה לגמור?  2שנייה, אני מדברת.   :גב' תמרה שיפרין

ם יש לזה השפעות ו בפאניקה, מאשר אהשאלה היא אם לא עדיף שאנשים יהי

 לטווח ארוך וזה.

 

הנקודה המרכזית היא ללכת לפרסם, ואז הם   מר ישראל גל:

 מתקשרים אליך תמרה, ושואלים אותך 'תמרה יקרה, מה עושים?'. 

 

 מה עושים? מוכרים בזול.   מר מיכלס גיל:

 

. מאחר   מר ישראל גל: 'אני לא יודעת' אז מה את אומרת להם? 

תודה לאל יש גורמים מקצועיים במדינת ישראל, אז אנחנו צריכים לתת את ו

ההנחיות, בדיוק כמו שהם עשו את המדגמי, ובדיוק כמו שהם מצאו את 

הנושאים האלה. וברגע שזה ייצא, אז לצאת. ואני חושב שהעסק הזה ייגמר 

 בימים הקרובים. 

ישיבת מועצה ולא אני פשוט מעדכן את זה שלא תופתעו ותגידו 'גם הייתה 

נאמר שום דבר. אז הנה אני אומר, אנחנו כבר דנים סביב העסק הזה כבר 

כמעט שבועיים עם היועצים המשפטיים שלנו, עם המשרד להגנת הסביבה, 

עם אנשי איכות הסביבה שלנו, וזה עסק שאני מקווה שנעבור אותו במהירות 

 ובצד הטוב ביותר. זהו. נרים כוסית בסוף לחיים. 

 דברים ביחד( )מ

 
ן  794,000אישור תב"ר לרכישת רכבי טיאוט ע"ס  .2 שח במימו

 משרד הפנים.

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 

 
 

 
 
 
 

10 

אישור תב"ר לרכישת רכבי טיאוט, קיבלנו ממשרד   מר ישראל גל:

שח, על מנת שנוכל למשוך אותם ולשלם עבור הרכבים, אז  794,000הפנים 

 הרי אני מביא את זה לאישור. 

 

 למה לא הבאת את זה...?   מר מיכלס גיל:

 

כי האישור הגיע אחרי התב"רים. אתה חושב שלא   מר ישראל גל:

הייתי רוצה להעביר את זה? אבל הגיע. ואני רק יכול להתייחס שמגיע 

 האישור באופן רשמי, זו הפתעה לטובה. אז מי בעד? 

 

רק אני אשמח לשאול, פשוט קראתי קצת על    מר אתי כהן:

 הום, הבנתי שהוא מאוד מזהם ומאוד מרעיש. הרכב, אפרופו זי

 

 איזה רכב?   מר ישראל גל:

 

 הרכב של הטיאוט הזה.    מר אתי כהן:

 

רכבי הטיאוט החדישים שאנחנו קנינו הם הרבה   מר ישראל גל:

פחות מזהמים והרבה פחות מלכלכים מאשר רכבים אחרים. כבר ממזמן לא 

 ל מים. עובדים עם מפוחי אוויר אלא עם גרניק ש

 

אני יודעת, כן. והרכבים האלה הם חדישים, גם    מר אתי כהן:

מבחינת התקנות, זה רכבים שהגיעו מגרמניה, בתקו התקן האירופאי 

המחמיר ביותר מאיפה שבאת, ראית איפה שהם עובדים, זה אותם רכבים 

 ששם. ככה שיותר מזה אין לנו. אם את רוצה שנביא רכבים מסין... 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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לא, פשוט יש שעות מסוימות שמבחינת עבודה וכן    :מר אתי כהן

 הלאה? כי הרבה תושבים מאוד מתלוננים. 

 

יוון שאנחנו, אנחנו בכלל נמצאים במגעים, מכ  מר ישראל גל:

עובדים שלנו הם עובדי עירייה ברובם, יש לנו קושי יותר לנהל אותם 

דינת ישראל מבחינת שעות. עיריית קרית אונו, אחת הרשויות האחרונות במ

 שמחזיקה עובדי עירייה ולא עובדי קבלן. 

'. 09:00-אם זה היה עובדי קבלן, היינו יכולים להגיד להם 'תבואו לעבודה ב

לעובדי עירייה יש את השעות שלהם, וזה הרבה יותר קשה, זה עניין של 

הסכמים. אנחנו נשתדל שכמה שפחות... טוב, מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 י. תודה, נפתל

 
תב"ר לרכישת רכבי טיאוט ע"ס הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 שח במימון משרד הפנים. 794,000

 פה אחד.    בעד

 

אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בי"ס שילה: גב' רמה  .3

מנהלת בית ספר, גב' הילה כהן גדול  – 22967673אלקיים ת.ז. 

יטשמן ת.ז. מזכירת בית הספר, גב' דנה דו – 305462418ת.ז. 

 נציגות הורים.  – 22866542

 

אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בית ספר   מר ישראל גל:

 , מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 3שילה. לפי מה שכתוב, סעיף 

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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מורשי חתימה בחשבון הורים בי"ס הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

מנהלת בית ספר,  – 22967673שילה: גב' רמה אלקיים ת.ז. 

מזכירת בית הספר, גב'  – 305462418' הילה כהן גדול ת.ז. גב

 נציגות הורים.  – 22866542דנה דויטשמן ת.ז. 

 פה אחד.    בעד

 

: 12-16/5/22דורמגן בתאריכים  –משלחת גומלין, ביקור הורים  .4

אישור נסיעתה של גב' חנה ישעיהו, מנהלת מחלקת נוער 

תושבים והשתתפות וצעירים כנציגת העירייה בראש קבוצת ה

 . 4,955-בעלות הטיסה כ

 

לפני שנתיים התארחה פה לפני הקורונה משלחת   מר ישראל גל:

הורים מדורמגן, הורים של בתי הספר של הילדים. מי שארגנה את זה, זה 

תמיד ניצה וסר. אבל ניצה, מאחר והיא לא מחוסנת, אז היא לא יכולה 

נה מכירה את ההורים. אני חושב לנסוע, והיא ביקשה שחנה תחליף אותה. ח

 שחנה יכולה לנהל את הסיפור הזה שם בדורמגן. 

 

 אה, אז חנה במקום ניצה?    מר אתי כהן:

 

 כן, במקום ניצה.   מר ישראל גל:

 

לניצה כבר אישרו? כלומר מאשרים עכשיו את חנה    מר אתי כהן:

 במקום? 

 
הנושאים לא, לא. ניצה היא זאת שמטפלת בכל   מר ישראל גל:



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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האלה. היא גם ארגנה את המשלחת בכל קבוצת ההורים. מדובר שם על 

הורים, זה הכל לדורמגן. אגב, אם היית מגלה לנו  13-14קבוצה של איזה 

שאת נמצאת בדיסנדורף, היינו יכולים לדאוג לכם לכבוד מלכים בדורמגן, 

ף, ורבע נסיעה מדיסנדור דקות 10שיעשו לכם קבלת פנים. דורמגן זה בדיוק 

שעה מקולון, בטח גם הייתי בקולון מן הסתם, אז יכולנו לעשות גוד טיים 

 לחברי יש עתיד. 

 
 כשתחליט לשלוח את האופוזיציה.    מר אתי כהן:

 

 למה? הייתי עם גיל אז שם. נכון?   מר יעקובי ירון:

 

 היית איתי. אבל אז הייתי בקואליציה.   מר מיכלס גיל:

 

 קום שמור לקואליציה. זה מ   מר אתי כהן:

 

הפעם אתם רואים שאף אחד לא מהקואליציה, זה   מר ישראל גל:

 הורים נטו מקרית אונו. 

 
 מה עם המשלחת לפולין?  :גב' אלונה בומגרטן

 

 המשלחות לפולין עדיין לא חזרו.   מר ישראל גל:

 

 אה, לא חזרו? אני רוצה לעצבן את גיל.  :גב' אלונה בומגרטן

 

.   ל:מר ישראל ג . . הסיבה המרכזית היא, שבמדינת ישראל חילקו

יש משלחות, אבל הכמות שהייתה יכולה לצאת מבית הספר, הייתה יוצרת 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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איש, והיינו צריכים לנסוע  500פה מלחמה, כי הבית ספר שלנו יכול להוציא 

איש, הייתה פה מלחמה אחת גדולה. אוקיי, מי בעד לאשר  80איש או  100

 תודה רבה. נאחל להם נסיעה טובה ומוצלחת. את חנה? פה אחד. 

 
נסיעתה של גב' חנה ישעיהו, מנהלת הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

ים מחלקת נוער וצעירים כנציגת העירייה בראש קבוצת התושב

משלחת גומלין, ביקור ב 4,955-והשתתפות בעלות הטיסה כ

 .12-16/5/22דורמגן בתאריכים  –הורים 

 פה אחד.    בעד

 

אישור חברה מנהלת תיק השקעות: "אפסילון ניהול תיקי  .5

 ".515538064השקעות בע"מ ח.פ. 

 

אישור חברה מנהלת. מעת לעת עושים מכרזים על   מר ישראל גל:

הסיפור של החברות שמנהלות את ועדת ההשקעות שלנו, גם דמי מפתח, גם 

 על בסיס של דמי ניהול. 

 

 שיטת הליגה.   מר ליאור בן טריה:

 

וגם שיטת ההישגים. הוחלט שמי שתנהל, יש עוד   ר ישראל גל:מ

 כאלה שמנהלות. 

 
 יש עוד כאלה, בשיטת הליגה.   מר ליאור בן טריה:

 

אחת חדשה שלא נמצאת קודם. זה חברת אפסילון   מר ישראל גל:

 ניהול תיקי השקעות בע"מ. זהו, יש שאלות לליאור או משהו? 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 ו אפסילון? גם לפני כן הי   מר אתי כהן:

 

לא, אפסילון הם חדשים. אלה שהיו לפני זה, את   מר ישראל גל:

 לא צריכה לאשר אותם, כי כבר אישרנו. 

 
 בסדר, אבל למה מחליפים?   מר אתי כהן:

 

כי יש חברה שלקחה דמי ניהול גבוהים יותר,   מר ישראל גל:

 וההישגים שלהם לא היו מרשימים. 

 
 עצם חברת אפסילון במקומם. ... וב  מר ליאור בן טריה:

 

 מי ב עד? פה אחד. תודה רבה, אושר.   מר ישראל גל:

 

חברה מנהלת תיק השקעות: "אפסילון הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה

 ".515538064ניהול תיקי השקעות בע"מ ח.פ. 

 פה אחד.    בעד

 

 שונות.  . 6

 

 ולסעיף שונות העברנו את הרמת הכוסית לפסח.  מר ישראל גל:

אז אני רוצה להגיד לכולם שיהיה לנו חג שקט, מה אני אגיד לכם, שתהיה 

לנו מנוחה. מדינת ישראל צריכה שקט, צריכה לחלום על תקוות טובות ועל 

מעשים טובים ולאן אנחנו לוקחים את המדינה הזאת קדימה כולנו ביחד. יש 

יה לנו אחלה מועצה, יש לנו אחלה עיר, ושתהיה לכם אחלה חופשה. שיה



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 לחיים. חג שמח. חוץ מזה, כולם מוזמנים להרמת כוסית של העירייה. 

 
 ישראל, שלא נחמיץ הזדמנויות גם מהאופוזיציה.    מר אתי כהן:

 

חבר'ה, מזל טוב. היום הבן של הגזבר בר מצווה   מר ניר טאקו:

 חגג. 

 
עוד דבר, אנחנו קודם כל בשם האופוזיציה    מר מיכלס גיל:

מבקר אותנו ומרים איתנו  19:00-חג שמח. ביום שבת במאחלים לכולם 

כוסית יו"ר הכנסת. אז כל חברי המועצה בלי הבדל מגדרי, מוזמנים, אצל 

 אתי בבית. 

 
ברכה והצלחה, שיהיה לכם לחיים, זה הכל. מאחר   מר ישראל גל:

 ..  ואני תומך בממשלה הזאת מאוד, אז אני.

 

שר הרווחה נפגש אפילו  אנחנו מזמינים אותך.  מר מיכלס גיל:

 איתך כל הזמן 

 

אנחנו אוהבים את כולם. חבר'ה, תודה לכם,   מר ישראל גל:

 שיהיה חג שמח. 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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 קובץ החלטות:

 

ן  794,000אישור תב"ר לרכישת רכבי טיאוט ע"ס  .2 שח במימו

 רד הפנים.מש

 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר לרכישת רכבי טיאוט ע"ס  החלטה:

 שח במימון משרד הפנים. 794,000

 פה אחד.    בעד

 

אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בי"ס שילה: גב' רמה  .3

מנהלת בית ספר, גב' הילה כהן גדול  – 22967673אלקיים ת.ז. 

דנה דויטשמן ת.ז. מזכירת בית הספר, גב'  – 305462418ת.ז. 

 נציגות הורים.  – 22866542

 

הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בחשבון הורים בי"ס  החלטה:

מנהלת בית ספר,  – 22967673שילה: גב' רמה אלקיים ת.ז. 

מזכירת בית הספר, גב'  – 305462418גב' הילה כהן גדול ת.ז. 

 נציגות הורים.  – 22866542דנה דויטשמן ת.ז. 

 פה אחד.    בעד

 

: 12-16/5/22דורמגן בתאריכים  –משלחת גומלין, ביקור הורים  .4

אישור נסיעתה של גב' חנה ישעיהו, מנהלת מחלקת נוער 

וצעירים כנציגת העירייה בראש קבוצת התושבים והשתתפות 

 . 4,955-בעלות הטיסה כ

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            22.4.4מיום   22/04ישיבת מועצה )מן המניין( מספר 
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הוחלט פה אחד לאשר נסיעתה של גב' חנה ישעיהו, מנהלת  החלטה:

וער וצעירים כנציגת העירייה בראש קבוצת התושבים מחלקת נ

במשלחת גומלין, ביקור  4,955-והשתתפות בעלות הטיסה כ

 .12-16/5/22דורמגן בתאריכים  –הורים 

 פה אחד.    בעד

 

אישור חברה מנהלת תיק השקעות: "אפסילון ניהול תיקי  .5

 ".515538064השקעות בע"מ ח.פ. 

 

ברה מנהלת תיק השקעות: "אפסילון הוחלט פה אחד לאשר ח החלטה:

 ".515538064ניהול תיקי השקעות בע"מ ח.פ. 

 פה אחד.    בעד

 

 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 
 
 
 


