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על סדר היום:
.1

דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום . 30.3.15

.2

הגדלת תב"ר  2195ביה"ס יעקב כהן – השתתפות משרד החינוך ע"ס
.₪ 1.264.600

.3

הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ ב  ₪ 200,000 -להשלמת עבודות .מקור תקציבי:
קרנות הרשות.
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.1

דיון בדו" ח כספי רבעוני ליום . 30.3.15

מר ישראל גל :

ערב טוב .אני פותח את הישיבה  . 31/15בבקשה ,מר

זיצר ,סעיף מספר  1בקצרה.
מ ר יעקב זיצר :

ערב טוב לכולם .הדו"ח הכספי ל  , 31.3.15 -הציג לנו...

שוטף של  58.5מיליון  .₪מבחינת ההשקעות יש לנו  156.2מיליון  ,₪כאשר יש לנו
גם את הקטע של לימוד קרנות מתוקצבות ל  , 29.5 -שמופיע אחר בסעיף שלמעשה
משקף את הנושא של מי אונו .מבחינת ההתחייבויות ,אין לנו התחייבויות לבנקים.
הנושא של המשכורות ,הוצאות מתוקצבות –  12מיליון .₪

גב' ארבל ליאת:

סליחה שאני קוטעת אותך ,אתה כל פעם אומר שאין לנו

התח ייבות לבנקים ,וכל פעם אנחנו מנהלים אותו דיון על זה שיש לנו התחייבויות
לבנקים.

מ ר יעקב זיצר :

אין לנו התחייבויות שוטפות לבנקים.

גב' ארבל ליאת:

אוקיי ,תודה רבה.

מ ר יעקב זיצר :

אני מקבל את הערתה המילולית של חברת המועצה

ליאת ארבל .אין לנו התחייבויות שוט פות למערכת הבנקאית .מבחינת שכר
ומוסדות שכר 12 ,מיליון  .₪ההוצאות המתוקצבות ש ...זה בעיקר קבלנים וספקים
 52מיליון  .₪ההכנסות . 4.2 ...מבחינת קרן עבודות ,יש לנו בעודפים ,בתקציב
הבלתי רגיל ,אז יש לנו קרנות בלתי מתוקצבות של  , 74ויש לנו קרנות מתוקצבות,
זה  , 29.5שהמקביל שלהם מופיע לצד ה ...ובעיקר מתייחס למי אונו .מבחינת
העודפים בתקציב הבלתי רגיל בתב"רים ,יש לנו עודפים מימון זמניים של , 96
גרעונות מימון זמניים  . 7אם אנחנו עוברים לעמוד הבא בחשבונות המקבילים ,אז
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החיייבים הם  , 71ועומס המלוות שלנו הוא  58.5מיליון  ,₪סכו ם יחסית נמוך לסך
הכל התקציב.
הפירוט למטה מופיע ,מראה לנו את הרכב הקרנות הבלתי מתוקצבות ,את אותן 74
שהראיתי מקודם .מבחינת הביצוע ,שזה העמ' הבא ,מה שנקרא טופס  , 2הביצוע
שלנו מופיע בעמ' השלישי ,בעמ' האמצעי .הביצוע המצטבר שלנו בהכנסות
העצמיות היו  31.5מיליון  .₪העיקר היה  23מיליון  ₪בארנונה .הכנסות
ממשלתיות  54מיליון  ,₪כולל הנושא של סך הכל ההכנסות .יש לנו  17ממשרד
החי נוך 2.9 ,כמעט  3ממשרד הרווחה ,ותקבולי ממשלה אחרים . 2.25 ,הסכום
הכולל של ההכנסות הסתכם ל . 61.5 -
מבחינת ההוצאות הכלליות , 23.2 ,מתוכם  12.7זה השכר הכללי ,ו  10.5 -הפעולות
הכלליות .מבחינת החינוך ,סך הכל העלות של החינוך  . 24.3מתוכם השכר הוא
 . 15.5העלות של הרווחה  , 5.1מתוכם השכר  . 1.4כמו שאתם יודעים ,השכר בחינוך
הוא מרכיב יותר עיקרי ,ואילו ברווחה המרכיב היותר עיקרי זה פעולות הרווחה.
אפשר גם לעשות גם לעשות השוואה מול מה שקיבלנו ממשרדי החינוך והרווחה.
אנחנו יכולים לראות את פירעון המלוות ב  1.7 -מיליון  ,₪וסך הכל יש לנו 62.3
הוצאות ,וסיימנו עם גירעון של .₪ 783,000
התקציב הבלתי רגיל מופיע בטופס  , 3סך הכל אנחנו יכולים לראות שהיה לנו
תקבולים של  , 20היה לנו תשלומי ם של  . 7זאת אומרת ,היה לנו עודף של  13מיליון
 .₪אם ניקח את תחילת השנה , 75.7 ,ונוסיף את ה  , 13 -נקבל את אותם 88.8
שראיתם מקודם במאזן .טופס  4מראה את מה ש מראה בטופס  , 3מחולק לפי
פרקים .טופס  5מראה את הגבייה בארנונה .אפשר לראות שגבינו על חשבון
הפיגורים  . 2.8גבי נו על חשבון השוטף סך הכל  16.7פלוס  ... 3.7זה  , 20.4ואת
שיעורי הגבייה אפשר לראות –  95%בעמודה למטה.
שומת הארנונה היא  , 122.9מתוכם מגורים זה  . 22.9אני אולי מצטרף למה שנאמר
קודם .אנחנו רשות שנותנים דווקא לשטחי התעסוקה הנחות גדולות ,כי אנחנו לא
מוגדרים כעיר ע ולים ,ואפשר לראות מהשומה הזאת שהמרכיב העיקרי -
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מר ישראל גל :

מי שלא מבין מה זה הנחות ,זה כל מה שנקרא לצבא

ולמשרדי ממשלה וקופות חולים שעליהם דיברנו.

מ ר יעקב זיצר :

שעליהם אנחנו לא מקבלים את הארנונה.

מר ישראל גל :

חלק גדול מההנחות שבתקציב זה...

מר איצי ק ציזר :

כמה הארנונה שלנו?

מ ר יעקב זיצר :

הארנונה שלנו בשומה ,השומה שלנו הכוללת היא 123

מיליון  ,₪אנחנו נאלצים לתת הנחות בערך של  28מיליון  ,₪שכמעט כולם
מהתעסוקה .למה פה זה מופיע  96מיליון ?₪
מר ישראל גל :

לא ,זה בניכוי הנחות.

מ ר יעקב זיצר :

ההנחות נ רשמות למטה .ההנחות נרשמות גם כהכנסה

וגם כהוצאה.
מר איציק ציזר :

נכון ,אבל ההנחות מה  96 -או מה ? 120 -

מ ר יעקב זיצר :

לא ,ה  96 -זה גבייה שוטפת פלוס גביית פיגורים.

מר איציק ציזר :

זה אחרי הנחות?

מ ר יעקב זיצר :

זה אחרי הנחות .וההנחות מופיעות .לכן אני אומר ,שמה

שנאמר מקודם ,שהארנונה ממגורים פה ,היא משקל מאוד  -מאוד כבד.

גב' ארבל ליאת:

לא שומעים שום דבר ,אם אפשר קצת לשמור על שקט.
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מ ר יעקב זיצר :

אנחנו יכולים לראות בטופס  7את הנושא של התפלגות

השכר משכר עלויות לגבי הקטע של ה ...והביצוע .אנחנו יכולים לראות שסך הכל
הביצוע של עלויות השכר היו  28.5מיליון  ,₪מתוכם הפנסיונרים היו  . 4.4עד
לכאן ,אם יש לאנשים שאלות ,אני אשמח לענות.
מר איציק ציזר :

עד עכשיו רק קראת את מה שכתוב.

מ ר יעקב זיצר :

ציזר ,אמרתי לך ,התחלפו לך האותיות.

מר איציק ציזר :

לקרוא את המספרים קראת יפה.

מ ר יעקב זיצר :

תודה.

מר איציק ציזר :

יש לי  3שאלות .בהכנסות חסר לנו  1.5מיליון  ,₪בחינוך

חרגנו ב  1.1 -מיליון  ,₪ברווחה ב  ,₪ 117,000 -והגירעון  ₪ 783,000לרבעון ,זה
בערך  3מיליון  ₪לשנה .איך אנחנו משנים את זה ,משפרים את זה? גורמים
להתאזן.

מר ישראל גל :

מורידים את ה  . 1.27% -זה כבר בפנים ,ישראל.

מר נפתלי כהן :

ממה אני אקצץ ,מהחינוך?

מר איציק ציזר :

תקצץ איפה שצריך כדי ל ...אתה הגשת תקציב מאוזן,

אישרנו פה תקציב מאוזן ,מי שאישר ,כן .אתה עכשיו חורג.

מר רון מלכה:

לא מבין אותך .מה הקטע? סיכומים עושים בסוף שנה,

לא באמצע שנה.
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מר איציק ציזר :

שנה שעברה ראינו את הסיכומים.

מר רון מלכה:

לא ,סיכומים שלך.

מר איציק ציזר :

גמרתם עם . 6.44

מר רון מלכה:

אתה אומר לו 'שמת תקציב מאוזן' .שאל אותו את

השאלה הזאת בסוף השנה ,לא באמצע השנה .סוף שנה שואלים.

מר א יציק ציזר :

 . 6.44ואמרת שזה לא נורא .אתה אמרת שזה לא נורא.

שאלת אותו איך זה ,אמרת זה לא נורא  . 6.44ה  783,000 -זה...

מר רון מלכה:

אתה מבין ,כאחד שמנהל נכון ,שתוצאה כספית של עסק

קוראים בסוף שנה ולא באמצע שנה.
מר איציק ציזר :

לא.

מר רון מלכה:

אז תבחן א ת זה בסוף השנה.

מר איציק ציזר :

החכמה לראות באמצע שנה כדי לשפר ,ולא להגיע לסוף

שנה ולהגיד 'אין מה לעשות ,זה מה שהיה'.

מר רון מלכה:

אתה חושב שאנחנו צריכים שתשאל את זה בשביל

שאנחנו ניקח את זה ברצינות? באמת.
מר איציק ציזר :

תיקח ברצינות מה שאתה רוצה.
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מר ישראל גל :

שכח ציזר להגיד רק עוד פעם את ההבדל .גמרנו ב , 5.8 -

מתוכם  2.1חוב של שנה קודמת.

מר איציק ציזר :

גם

שקר.

קיבלתי

את

האקסל

מהגזברית...

את

המספרים.

מר ישראל גל :

תביאי לו בבקשה.

מר איציק ציזר :

זה פה אצלי ,אני יכול להביא לך את זה .ישראל ,הבאתי

את זה ,כי ידעתי שאתה תקפוץ .הנה ,זה פה.

מר נפתלי כהן :

 ...את הדו"ח המעודכן.

מר איציק ציזר :

זה פה ,ישראל ,אני אמציא לך .זה פה .אמרת  2.5פעם

קודמת . 2.1 ... ,הנה האקסל שלכם . 1.8 ,קודם כל תדייק .מה לעשות ,זה מה שנתנו
לי.
מר ישראל גל :

ציזר ,ציזר.

מר איציק ציזר :

אל תגיד לי ציזר,חיפשת מספרים.

מר ישראל גל :

ציזר ,זה שאתה צועק ,זה לא אומר אתה צודק.

מר איציק ציזר :

תלמד את המספרים לפני שאתה יורה אותם.

מר ישראל גל :

אני ,מה שאני יודע ...אם תקרא  10פעמים את האקסלים

שלך ,לא תגיע למה שיש לי בראש.
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מר איציק ציזר :

אולי .יכול להיות ,ישראל .יכול להיות שיש לך ראש כזה

פצצה ,אולי לי לא.
מר ישראל גל :

 , 5.8ו  2 -מיליון  ₪חובות שהשארת לנו .אתה השארת

לנו.

מר איציק ציזר :

אנחנו נגיע למה אני השארתי.

מר רון מלכה:

תגיד ,התוצאה ה כספית הזאת ,יכול להיות שהיא נובעת

גם מתזמון כספים שלא ?...תענה על השאלה.

מ ר יעקב זיצר :

א' – יש הפרשי עיתוי .ברבעון הראשון יש יותר השפעה

של חינוך .נכון שאומרים לנו תקציב  12חודשים .לוקחים את התקציב ,ציזר אתה
יודע א ת זה ,לוקחים את התקציב ,מחלקים ב  12 -כפול  . 3אבל אתה יודע שחלק
גדול מהחינוך זה לא בדיוק  3חלקי  , 12זה  3חלקי  , 10או בחלק מהמקרים  3חלקי
 . 9והדבר הנוסף ,הערת שהוצאנו בחינוך  1.1יותר ,אבל גם קיבלנו ₪ 960,000
ממשרד החינוך.

מר איציק ציזר :

מצוין.

מ ר יעקב זיצר :

גם הוצאנו יותר ,וגם הפרשי העיתוי ,ו גם קיבלנו יותר,

בין היתר...

מר רון מלכה:

זאת אומרת ,שהפרשי העיתוי משפיעים?

מ ר יעקב זיצר :

ודאי.
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מר רון מלכה:

בוא ,בוא ,אני רוצה לחדד את השאלה ,זיצר .אילו

הכספים היו נכנסים במועדם ,והכל היה עומד אחד מול השני בשורות ,זאת היתה
אותה תוצאה?
מ ר יעקב זי צר :

יכול להיות שגם הפרשי עיתוי היו משפיעים.

מר איציק ציזר :

 ...יענה לך למה שאתה רוצה .נו ,על מה אתה מדבר?

בשנה שעברה היינו בסוף הרבעון הראשון.

מר רון מלכה:

מה זאת אומרת? מה זה עונה למה שאני רוצה.

מר איציק ציזר :

אני עונה לך ,אני ממשיך .שנה שעברה ה וא הציג ,הוא,

אותו זיצר שהחלפו לו ה  -ז' וה  -צ'.

מ ר יעקב זיצר :

לך התחלפו.

מר איציק ציזר :

הוא הציג אחרי רבעון ראשון מינוס  2מיליון  ,₪אחרי

רבעון שני  , 0אחרי רבעון שלישי  , 0אחרי רבעון רביעי  , 0וגמרנו עם מינוס  . 6רואה
חשבון ...יספר לך מה שאתה רוצה ,למה שאנ י אומר ולמה שאתה אומר .הכל
סיפורים ,הכל סיפורים.

מ ר יעקב זיצר :

תקשיב ציזר ,אני רוצה להגיד ,א' – אתה יודע שיש לנו

הפרשי עיתוי .אתה יודע שרבעון ראשון לא יכול לשקף תמונת מצב .אי אפשר
לקחת רבעון ראשון ולהכפיל אותו ב . 4 -

מר איציק ציזר :

שנה שעברה  4רבעונים לא שיקפו תמונת מצב4 .

רבעונים.
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מ ר יעקב זיצר :

אגב ,גם בין הדו"ח הרבעוני ששיקף גירעון מסוים ,לבין

הדו"ח המבוקר הסופי שעכשיו מופיעים הנתונים ,ירד הגירעון.

מר איציק ציזר :

אז מה אתה אומר? הכל בסדר? מה אחוז.

מר רון מלכה:

הניסיון מורה שרק במרץ בערך ,כשנס גר המאזן השנתי,

אז אפשר לראות את התמונה האמיתי ,נקודה .צריך לקחת ברצינות את הדברים
ולעקוב .אבל את התמונה האמיתית הנכונה רואים בסוף שנה.

מ ר יעקב זיצר :

ישראל ,אבל תגיד שייאמר לזכותה של קרית אונו ,בין

הראשונים ש...

מר ישראל גל :

אגב ,רון מלכה ,באמת הזכיר לי זיצר ,שאנחנו אחת

הרשויות הראשונות בארץ שהדוח שלנו גם חתום ,למרות הגירעון ,ולמרות כל
המכתבים של ציזר ,הוא חתום ומאושר על ידי המשרד ,כולל התקציב שלנו.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ... ,לחתום מהר ולהיות בגירעון? זה

המסקנה ממה שאתה אומר? וואלה ,רעיון לא רע.

מר ישראל גל :

שלך ,שהשארת  2מילי ון  ₪ללא אישור.

מר איציק ציזר :

אני השארתי?

מר ישראל גל :

אתה השארת ,לא אני.

מר איציק ציזר :

אנחנו עוד נגיע עם זה לאן שנגיע ,ישראל .אל תדאג .עוד
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פעם אתה אומר אני השארתי.
מר ישראל גל :

אתה השארת .מי השאיר? מי היה ר אש העיר וממלא

מקומו?

מר איציק ציזר :

אני בחיים ,בניגוד אליך ,בחיים לא חתמתי על שקל

בעירייה .על שקל בודד לא חתמתי.

מר ישראל גל :

היה לך נוח .גם הפעם עשיתם הזמנות...

מר איציק ציזר :

לעומת זאת ,על כמה אתה חתמת?

מר ישראל גל :

מה שאני חותם ,אני עומד מאח ורי זה ,לא כמוך.

מר איציק ציזר :

ניפגש גם עם זה ,אל תדאג .תלמד את המספרים.

מר מיכלס גיל :

טוב די.

מר ישראל גל :

האמת שנפתלי ישב בשקט ,אני מבקש לא להפריע לנפלי.

מר נפתלי כהן :

אני אומר באמת ,ייאמר לזכותו שהוא לא חתם על אף

שיק ,על אף העברה כספית בעירי ית קרית אונו .אבל הייתי רוצה לשאול את מר
יעקב ,ב  , 2013 -מה היה הגירעון ...אתה יכול להגיד לי?

מ ר יעקב זיצר :

דצמבר ? 2013

מר נפתלי כהן :

כן .מעניין.
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מר איציק ציזר :

אתה היית סגן ראש עיר בשכר ,נפתלי .בואו תגידו מה

היה .אתה חתמת ,אתה חתמת על ההזמנות .סגן ראש עיר בשכר ,תגיד לו מה היה
הגירעון .תגיד לו בקול רם אבל ,זיצר ,בקול רם. 5.6 .

מר נפתלי כהן :

אבל למה אתה כועס?

מר איציק ציזר :

להיפך ,אני שמח.

מר ישראל גל :

למה הכעס ,ציזר?

מר איציק ציזר :

אני מבסוט.

מר ישראל גל :

למה את כועסת ,זוהר? גם את? את ל א היית פה ב . 2013 -

גב' ארבל ליאת:

אתם צריכים אותנו בדיון הזה?

מר נפתלי כהן :

לא ,לא ,חשוב לי שיירשם לפרוטוקול כי מר ציזר והבוס

שלו לשעבר אמרו שהשאירו כסף בקופה ,השאירו לי...

גב' ארבל ליאת:

אני מזכירה לך שגם אתה היית סגן בשכר.

מר איציק ציזר :

'הם הש אירו' .הוא סגן ראש עיר בשכר והם השאירו.

מר נפתלי כהן :

אני התנגדתי לכל ההוצאות...

מר איציק ציזר :

אתה גדול ,נפתלי.
14

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 31/15

גב' ארבל ליאת:

היה לכם את אותו בוס .

מ ר יעקב זיצר :

הגירעון ב  2013 -היה . 5.2

מר איציק ציזר :

 , 5.6אני אמרתי...

מר ישראל גל :

לא  2ש ל השנה שהיה...

מ ר יעקב זיצר :

. 5.2 – 2013

מר נפתלי כהן :

אנחנו הורדנו את הגירעון .מה אתה משחק לי אותה?

מר איציק ציזר :

 10.5לדעתי. 10.5 ,

מר ישראל גל :

 7נקודה משהו .אם אתה רוצה ללמוד מספרים...

מר מיכלס גיל :

טוב ,על מה אתם מתווכחים.

מר נפתלי כהן :

כמה הגירעון? מישהו יכול להגיד לי?

מר מיכלס גיל :

אני רוצה רק דבר אחד להגיד ,שאני בטוח שאין עליו

מחלוקת .שבנתונים שהצגתם עכשיו ,ובנתונים שהצגתם בצו ארנונה ,אין בכלל
מחלוקת ,לאי כולה להיות מחלוקת שאחוז הארנונה העסקית בקרית אונו הוא
מינימאלי .והנתונים האל ה מביאים אותנו לפשיטת רגל ,השאלה רק מתי .עוד 3
שנים או עוד  5שנים.
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מר ישראל גל :

צריכים להביא עסקים .מה שלא הביאו ,אנחנו...

מר איציק ציזר :

חבר הנהלה אומר את זה.

מר מיכלס גיל :

מה זה שייך? מה זה שייך להנהלה? זה כולנו פה.

מר יעקובי ירון :

אבל אף אחד לא ממציא פה ,כולם יודעים את זה.

מר ישראל גל :

שישנו פה ...ולא הביאו עסק.

מר איציק ציזר :

אני לא אמרתי לך...

מר מיכלס גיל :

מה זה שייך? אנחנו כולנו צריכים להירתם לזה .זה הכל.

מר יעקובי ירון :

כולם יודעים את זה ,זה לא משהו חדש.

מר ישראל גל :

כולנו מסכימים עם זה .כולנו מסכימים עם זה.

מר מיכלס גיל :

אני אמרתי שכולם מסכימים .לא האשמתי אף אחד,

אמרתי זה העובדות.

מר ישראל גל :

לצערנו הרב ישנו פה ולא הכניסו עסק אחד .ואנחנו

צריכים להביא את העסקים בשביל שיבואו לפה ,ואנחנו נעשה את זה.
2.

הגדלת תב"ר  2195ביה"ס יעקב כהן – השתתפות משרד החינוך ע"ס
.₪ 1.264.600
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מר ישראל גל :

הגדלת תב"ר יעקב כהן .כן בבקשה ,מי מציג?

גב' טירנה ססי:

אני אציג .יש כאן בבית ספר יעקב כהן ,שיפוץ של בית

הספר פלוס פתיחת כיתות לימוד במקום החת"צים.

מר רון מלכה:

לא שיפוץ ,הרחבה.

גב' טירנה ססי:

לא שיפוץ ,הרחבה .סגירת מרפסות.

מר איציק ציזר :

מה עם הקטע הצפוני? זה לא בתוך זה?

מר ישראל גל :

זה לא בזה .זה צריכים לקבל ,משרד החינוך.

גב' טירנה ססי:

מה שנדרש לאשר כאן ,זה את התקציבים של משרד

החינוך.

מר ישראל גל :

זה תקציבים של מש רד החינוך לצורך סגירת מרפסות.

אפשר לאשר? הם הבינו .מי בעד? פה אחד.
החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  2195ביה"ס יעקב כהן –
השתתפות משרד החינוך ע"ס .₪ 1.264.600

בעד

.3

פה אחד.

הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ ב  ₪ 200,000 -להשלמת עבודות .מקור
תקציבי :קרנות הרשות.

מר ישראל גל :

הצללה – מה שלא נלקח בשיפוצי הקיץ₪ 200,000 ,
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הצללה בבית ספר ניר ובבית ספר שילה ,שעדיין לא הוצללו שם הנקודות.

גב' ארבל ליאת:

היה ניר והיה...

מר ישראל גל :

ניר ,שילה ושרת .שרת זה התיקון ,יש הצללה .זה

התיקון של הגג שנקרע ,כי זה היה איזה  ₪ 20,000בתוך הסכום ,זה התיקון של
הגג .מי בעד לאשר?

מר גדי לייכטר:

פה אחד.

גב' אלעני הס זוהר:

מה עם המגרש ספורט?

מר ישראל גל :

פה אחד .תודה רבה.

החלטה :

הוחלט פה לאשר הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ ב  ₪ 200,000 -להשלמת
עבודות .מקור תקציבי :קרנות הרשות.

בעד

פה אחד.

נמנע ( ) 0

סיום הישיבה !
_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות

.2

הגדלת תב"ר  2195ביה"ס יעקב כהן – השתתפות משרד החינוך ע"ס
.₪ 1.264.600

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  2195ביה"ס יעקב כהן –
השתתפות משרד החינוך ע"ס .₪ 1.264.600

בעד
.3

פה אחד.
הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ ב  ₪ 200,000 -להשלמת עבודות .מקור
תקציבי :קרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה לאשר הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ ב  ₪ 200,000 -להשלמת
עבודות .מקור תקציבי :קרנות הרשות.

בעד

פה אחד.

נמנע ( ) 0

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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