מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד

22.11.17
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 32
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום רביעי 22.11.17
שעת התחלה 17:00 :שעת סיום18:30 :

משתתפים:

דוד יפרח -ראש המועצה ,בנימין ליפשיץ -סגן ,ניסים טל ,שמואל אזימוב,
אברהם יפרח ,איציק עזר ,מוטי מגער ,יפת טיירי  ,רחמים מאיר ,איציק
וגנר ,סימה פדלון ,יורם שיוביץ ,דב בלגה

חסרים:

מנחם אדרעי ,שלמה ויינפלד ,בני קורש

נוכחים:

שאול צבעוני -מנכ"ל המועצה  ,דן שווץ -יועמ"ש ,שמשון צברי -גזבר.

רשם הפרוטוקול :אלינור זגורי גופר -ע .מנכ"ל

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 31
 .2דווח ראש המועצה
 .3אישור קו אשראי לפיתוח לשנת 2018
 .4אישור פתיחת חשבון מענקי פיס לשנים 2018-2019
 .5אישור דו"ח רבעוני חציון 2017
 .6אישור תבר"ים
 .7עדכון חברי ועדת ביטחון
 .8אישור בעלי זכות חתימה בתי הספר בבנקים.
 .9דיווח ועדה גיאוגרפית
*

*

*

*
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לעניין סעיף  1בסדר היום:



דוד יפרח:
שלום לכולם ,אני שמח לפתוח את ישיבת המליאה ה ,32-נתחיל באישור פרוטוקול הישיבה
הקודמת .אבקש את אישור מליאת המועצה לפרוטוקול ישיבת מליאה מס' .31



החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 31



לעניין סעיף  2בסדר היום:



דוד יפרח:



בשבוע שעבר יצאנו להשתלמות מרוכזת ומשותפת לעובדי המועצה לשלושה ימים .ההשתלמות
נערכת פעם בשנה ובהחלט מביאה ערך מוסף .ההשתלמות חשובה וטובה לגיבוש ,למוטיבציה ,היא
מעצימה ומבורכת ובהחלט היה מהנה.
בשבועות האחרונים אנו מתמודדים עם סוגיית מחלף נתב"ג מערב ,שאול ירחיב בנושא.



שאול צבעוני:
מדינת ישראל באמצעות חברת נתיבי ישראל יצאה עם תכנון להקמת מחלף נתב"ג מערב .המחלף
לא היה מתוכנן בחומש הנוכחי של משרד התחבורה ,אך מכיוון שרשות שדות התעופה הציעו לקדם
את התכנית ולהשתתף בעלות הקמתו ,משרד התחבורה המליץ להתחיל לקדם אישור תוכנית.
מבחינת המועצה ,הקמנו צוות מקצועי שיבחן את התכניות וימליץ על החלופות המיטביות למחלף.
בנוסף קיימנו ערב הסברה במועדון בצפריה ,הגיעו תושבים רבים גם מחב"ד וגם מצפריה .חשוב
להבין ,כשמגיעים מתכננים לערב הסברה והם רואים  200איש ,הם מבינים שיש כאן אמירה.
ובנוסף תקבע פגישה עם שר התחבורה ומנכ"ל נתיבי ישראל בנושא.
ה שלב הראשון היה לקבל את תמיכת הוועדה המחוזית ,צוות התכנון של המועצה הגיע לדיון שנקבע
והעיר על כך שבתכנית כזו יש בפועל  3תכניות מקבילות :רש"ת ,רכבת ,נתיבי ישראל -ולכן ביקשנו
תכנית אחת כוללנית .הדבר השני שהוועדה העירה למתכננים שלא מגישים תוכנית בסדר גודל כזה
להפקדה מבלי לתאם ולהגיע להסכמות מראש עם הרשות המקומית.
המתכנן מטעמנו הציג בפני הוועדה את פשרת בג"צ שהוגש בנושא בשנת  2006ובה המתכננים
הורידו את רמפת היציאה לירושלים ,דבר שהוחזר בתכנית הנוכחית וכן הורדת הרמפה מתל אביב
למנהרה תת קרקעית.
חשוב להבין דבר נוסף ,חלק שטחי המחלף המצוינים במפת התכנון מאושרים סטטוטורית מתכניות
קודמות ובתוכנית הנוכחית למעשה מחברים ביניהן .ראש המועצה הקים צוות יחד עם כל האנשים
הרלוונטיים מהיישובים צפריה וכפר חב"ד ,אנחנו נגיש התנגדות מסודרת בה נצמד לפשרת הבג"ץ.
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יורם שיוביץ:

תודה על התגייסות המועצה בעניין .חשוב לי להגיד משהו ,תושבי ההרחבה של צפריה לא נראים
בתכנית ,אתמול סגרנו עם עו"ד שייצג אותנו בהתנגדויות .הייתה הסכמה של חב"ד על תחנות הדלק
ועכשיו יש עם זה בעיות.
 דוד יפרח
המועצה אינה צד בנושא הקנייני ,נושא זה הוא רק של וועד האגודה ומשא ומתן ייעשה מול בעל
הקרקע כפי שצפריה הייתה במו"מ ומשפט מול נתב"ג על השטח קודם לכן .חשוב להבין שסוגיית
הקניין וההצהרות שמתלוות אליה יוצרת דיסאינפורמציה וחוסר הבנה של הנושא .חברי המעוצה הם
השגרירים ביישובים ואמורים להעביר לתושבים את מלוא המידע בצורה מהימנה ואחראית ולכן אני
מבקש מכל היושבים פה ,לפני שאתם יוצאים בהצהרות תשאלו ותוודאו את העניין ,התשובות נמצאות
כאן ונשמח לענות על כל שאלה.


בנימין ליפשיץ:

התכנית ליד ההרחבה כבר עברה והופקדה ולכן לדעתי חבל על הכסף לעו"ד  .לגביי המחלף ,חב"ד הגישו
את הבג"ץ ב 2006ובמסגרתו טענו שלא נבדקה חלופה אחרת .העו"ד אמר לנו שאם נבוא לבג"צ ונטען
שאנו לא מסכימים בגלל הנסיעה בשבת לא יקשיבו לנו .ולכן בג"צ אמר למדינה שיחפשו חלופה ונמשך
הבג"צ .ב  ,2006אמרנו לא יתכן שיהיה מחלף בגובה  19מטר ,אנחנו רוצים שהכביש שיוצא מתל אביב
יהיה שקוע ושיוותרו על היציאה לירושלים .עכשיו אחרי  11שנה הם חזרו עם תכנון מחודש ,האמירה
נשארה בעינה ,כביש שקוע אינו בעייתי מבחינתנו .במסגרת אותו בג"צ ביקשנו פיצוי מסוים על לקיחת
השטח ,הם אמרו תבקשו תחנות דלק ומע"צ טען שלא יתנגד לבקשה -כלומר ,טרם אושר .בנוסף,
ביקשנו בבג"צ -לצמצם את שטח ההפקעה והם צמצמו  150דונם ,ביקשו  30דונם נוספים להסדרים
והסכמנו .תחנות הדלק אינן קשורות בשום דבר.


דוד יפרח:

אנחנו שמחים שהוועדה המחוזית רואה את טובת המועצה .אני חושב שזו טעות להתנגד באופן פרטני ,
המועצה תעשה הכל כדי לענות על דרישות התושבים ,גם אם נצטרך להגיע לבג"צ ולכן חבל על הכסף .זה
נתון לשיקולכם.
בנושא אחר :מי מהחברים משתתף בשולחנות העגולים של החינוך? אשמח שתתייחסו לזה.


מוטי מגער :

כשהוזמנתי לא חשבתי שזה הכיוון והופתעתי לטובה ,אני מאוד נהנה במפגשים.
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איציק עזר -

זה רעיון מקסים וזה מחבר בין היישובים ,נוצר שיח חיובי שמעלה דברים מקסימים .לדוגמה במפגש
האחרון ,עלה הרעיון שיכול להיות שהמועצה יכולה להרים כבר עכשיו :יש הרבה מבוגרים שאין להם
פעילות והם רוצים לעשות התנדבות וצריך לעשות את החיבור בין מי שצריך אליהם.


ניסים טל :

בפגישה הראשונה היה מאוד מעניין שדיברו על אחדות ואחידות וההבחנה ביניהם .הרעיון שהעלה
איציק קיים וקוראים לזה ידיד לחינוך -פנסיונרים שבאים לבתי הספר ועוזרים לתלמידים.
 דוד יפרח:
המטרה של המפגשים היא ליצור שפה משותפת של הקהילה ובתי הספר ולבנות אני מאמין משותף.
תפקידכם לשבת בשולחן הזה "ולבשל תבשיל" שכולם יאכלו אותו בסוף .חשוב לי שתעבירו את המסר
לתושבים ואני שמח לשמוע שאתם מרוצים מהתהליך .המפגש השלישי מתוך התשעה יתקיים
בצפריה .כל רעיון שתביאו יבחן וייבדק .רק שתדעו לדוגמא בניר צבי זה כבר קורה ,דב בלגה מלמד בבית
הספר חקלאות וישנם פנסיונרים נוספים המלמדים בתוך בית הספר.
ליגת הקהילות הסתיימה יש אלופים גם בכדורסל וגם בכדורגל .המנצחים הם יגל בכדורסל ואחיעזר
בכדורגל .לצערי נתקלתי בכמה תופעות של אלימות ואנחנו שוקלים איך ממשיכים עם זה .צריך ללמוד
גם להפסיד ,נבחן שוב ונשקול יחד עם המנהלת .אין דבר יותר מחבר מהספורט וחבל שזה כך .בין חברי
המנהלת יש הסכמה מלאה על הכל ,היא מאוחדת ,יש בה אפס סבלנות לאלימות ,והפיזורים בין
היישובים היו שוויוניים.
גם השנה זכינו בחמישה כוכבי יופי ,ובמסגרת בימות פיס בחנוכה יגיע אלינו אומן גדול -אביתר בנאי.
אזלו כבר הכרטיסים .ההופעה תתקיים באולם בית אריה בחמ"ד ,חשבנו להעתיק למשמר השבעה
ולעשות את הפתיחה של המועדון באותה הזדמנות אך לצערי המועדון טרם הסתיים.
תשתיות -לאורך כל השנה אנחנו מטפלים בתשתיות בכל יישובים .בצפריה הכבישים שוקעים ,אנחנו
עושים מה שביכולתנו כרגע עד שנוכל לעשות טיפול שורש יחד עם משרד התחבורה .בניר צבי התחלנו
עם בניית הקיר אקוסטי בניר צבי ,והנענו את פרויקט תאורת הלדים .פיתוח בתי הספר -בבית רבקה
ותורת משה .הגיע הזמן שיום אחד נעשה סיור בתוך בתי הספר .צריך לראות את זה בעיניים.


שאול צבעוני-

בנוגע ללדים ארחיב ,המכרז התייחס להחלפת מנורה כנגד מנורה ,אך כשבחנו את הדברים הבנו כי יש
גם לבצע עבודות תשתית כמו להחליף את העמודים כי אחרת עוד שנה הם יפלו ,לכן העיכוב נבע מכך
שהתקבלה החלטה לעשות את הפרויקט כמו שצריך יחד עם תשתיות מתאימות כדי לתת מענה לטווח
ארוך.
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לעניין סעיף  3בסדר היום:


דוד יפרח

כמידי שנה מוקצה לכל ישוב קו אשראי לפיתוח המיועד לעבודות פיתוח כגון :בנייה ,תשתיות ,סלילת
כבישים ומדרכות ,ביוב ,ניקוז ,גינון ,רכישות ,בניית מבני חינוך ,שיקום ושיפוץ מבני חינוך ,בניית מבני
ציבור ושיקום מבני ציבור .במימון :השתתפות מתקציב רגיל ,בעלים ,מוסדות ותרומות ,קרנות הרשות,
מענקים ממשלתיים ,אשראי בבנקים .קו האשראי לפיתוח ,כמו כל שנה מצריך את אישור המליאה.
כמובן שהסכום הוא וירטואלי וככל שיתקבל.
במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ,ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התברי"ם בכפוף לאישור
הממונה על המחוז ככל שהסכומים יתקבלו כמפורט להלן:
 .1במוסדות חינוך ובמבני ציבור  30 -מיליון ₪
 .2ביישובים 2 :מיליון  ₪לכל היישובים למעט כפר חב"ד  3-מיליון  ₪מפאת גודלו.
 החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד לכל ישוב במועצה קו אשראי לפיתוח לשנת  ,2018המיועד לעבודות פיתוח
כגון :בנייה ,תשתיות ,סלילת כבישים ומדרכות ,ביוב ,ניקוז ,גינון ,רכישות ,בניית מבני חינוך ,שיקום ושיפוץ
מבני חינוך ,בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון :השתתפות מתקציב רגיל ,בעלים ,מוסדות ותרומות,
קרנות הרשות ,מענקים ממשלתיים ,אשראי בבנקים ,במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ככל שיתקבלו,
ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התברי"ם בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:
 .1במוסדות חינוך ובמבני ציבור  30 -מיליון  .2 ₪ביישובים :אחיעזר  2 -מיליון  ,₪גנות  2 -מיליון  , ₪זיתן-
 2מיליון  ,₪חמד  2 -מיליון  ,₪יגל  2 -מיליון  , ₪כפר חב"ד  3 -מיליון  ,₪משמר השבעה  2-מיליון  ,₪ניר צבי-
 2מיליון  , ₪צפריה  2 -מיליון ₪

לעניין סעיף  4בסדר היום:


דוד יפרח:

לכל מענק המתקבל ממפעל הפיס מתנהל חשבון נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ ולפתיחתו נדרש אישור מליאה.

המועצה יכולה לקבל החלטה כללית המאשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק בשנתיים הקרובות.
ההחלטה הכללית מוגבלת לשנתיים ,ולכן כל שנתיים המועצה תידרש לקבל החלטה.


החלטה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד פתיחת חשבון למענקי פיס בבנק דקסיה לשנים  2018ו .2019 -יובהר
כי לכל פרויקט יפתח חשבון בנק בנפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ.
לעניין סעיף  5בסדר היום:


שמשון צברי:



בתקציב המועצה לשנת  2017אושר תקציב בהיקף של  104,813אלפי  ₪בהכנסות ובהוצאות .התקציב היחסי
לרבעון עומד ע"ס  52,407אלפי  .₪הביצוע עומד על  54,568אלפי  ₪בהוצאות ר 53,052 -אלפי ש"ח
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בהכנסות .דהיינו גרעון של  1,516אלפי  . ₪ביחס לרבעון ישנו גידול בהכנסות מארנונה וזאת לאחר שנוטרלו
הסכומים שנגבו מראש .כפי שאנו רואים המועצה עומדת ביעדי התקציב ועושה כל הנדרש לתת את
השירותים המוניציפאליים במגבלות התקציב שאושר .הגרעון נובע מאי קבלת רזרבת שר נכון לדו"ח הנוכחי
ומקווים לקבל את הסכום ברבעון האחרון כמידי שנה ,כמו"כ החינוך העצמאי לא העביר את ההוצאות בגין

הסעות חינוך ובימים אלו אנו רואים שהחלו להעביר .היום סיימנו להכנת הד"ח של הרבעון השלישי
מבחינת הדוח והגירעון כבר קטן יותר כ 900 -אלפי .₪


דוד יפרח:

אוטוטו אנחנו נכנסים לתקציב החדש ,עוד חודש מהיום נשב לישיבת תקציב .נעשתה עבודה לא פשוטה
שמתחילה מהגבייה .יש לנו  92אחוז גבייה שזה נתון שבאמת לא יאמן .רמת ההבנה של התושב להיכנס
להסדר והוראת קבע .יש כמה יישובים שצריכים לתת עוד פוש קטן בגבייה כדי שהם גם יעברו את ה90
אחוז .שמשון אולי מודאג מהגירעון אבל אני לא מודאג .אין צל של ספק ששמשון עושה עבודתו נאמנה
ואני מקווה שתישאר איתנו עוד כמה שנים .וכן גם מילים טובות צריך לומר.
אני מבקש את אישור המליאה לדו"ח.
 שאול צבעוני
אנחנו אמורים לקבל תקציב נוסף עקב עבודה סיזיפית של ראש המועצה מול שר האוצר .גם כשהאוצר
רוצה ללכת לקראתך קיים קושי בהעברת הכספים בפועל ,אנו מקוים שמצאנו פתרון מוסכם.
החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את הדו"ח הרבעוני חציון . 2017

לעניין סעיף  6בסדר היום:


דוד יפרח

אני מבקש את אישור המליאה לתב"רים :תב"ר  – 996שיקום מועדוני קשישים -התקבלה הרשאה
ממשרד הרווחה לביצוע שיפוץ והצטיידות למועדוני קשישים ע"ס .₪ 109,687
תב"ר  – 997מתקנים בכפר חב"ד – להקמת מתקני משחקים בכפר חב"ד בעלות של  200אלפי  ₪במימון 100
אלפי  ₪השתתפות ועד כפר חב"ד ו 100אלפי  ₪ממקורות המועצה.

תב"ר  – 998הסדרי בטיחות במוסדות חינוך בחמד -לביצוע הסדרי בטיחות במוסדות חינוך נדרש סכום
של  400אלפי .₪
תב"ר  – 999שיקום מקלטים – במסגרת אישור תקציב הג"א לשנת  2018אנו נדרשים לבצע עבודות
שיפוצים במקלטים שבמועצה ולצורך כך אנו מקצים  300אלפי.₪
תב"ר  - 982שיפוצים במוסדות חינוך ע"ס  - ₪ 1,000,000בבית ספר ממ"ד בנות יש לבצע עבודות פיתוח
במסגרת עבודות שיפוצים במוסדות חינוך ובהשתתפות בית הספר בסך  100אלפי  ,₪ותוספת של 300
אלפי  ₪מקרנות הרשות
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החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את התב"רים:
תב"ר  – 996שיקום מועדוני קשישים ע"ס .109,687
תב"ר  – 997מתקנים בכפר חב"ד – ע"ס .₪ 200,00
תב"ר  – 998הסדרי בטיחות במוסדות חינוך בחמד -ע"ס .₪ 400,000
תב"ר  – 999שיקום מקלטים -ע"ס .₪ 300,000
תב"ר  – 982שיפוצים במוסדות חינוך -ע"ס .₪ 1,000,0000
לעניין סעיף  7בסדר היום:
 איציק עזר:
אנחנו רוצים לחזק את הוועדה ולהפעיל אותה יותר ולכן יש לצרף את אורי נכון ואבי רייטן שהוא איש
מנהלות מצוין .ועדת הביטחון בהרכבה הנוכחי  :יו"ר איציק עזר ,יורם שיוביץ ,איציק שטרן שלום בדני ,יואל
בלינצקי הרכב חדש :יו"ר איציק עזר ,יורם שיוביץ -מפקד כיתת הכוננות של המועצה ,איציק שטרן ,אורי נכון-
איש שירות הביטחון לשעבר העוסק בביטחון ,אבי רייטן -מקים הצח"י ביישוב ניר צבי
 איציק וגנר:

יואל מעוניין להישאר
 איציק עזר:
הוא לעולם לא הופיע לאף ישיבה.
 איציק עזר:
השבוע צוות הכוננות של המועצה ומר שיוביץ קודקודה תפס משאית שגנבה תכולה.


החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את הרכב ועדת הביטחון המוצע.
לעניין סעיף  8בסדר היום:

 דוד יפרח:
על המועצה לאשר פתיחת חשבון בנק ומורשי חתימה עבור בית הספר "אור שמחה" בכפר חב"ד
 .1מנהל בי"ס -שמעון ידגר ,ת.ז 057177446
 .2מזכירת בי"ס -רבקה רחל קליין ת.ז029270618 .

מנהל בית הספר התחלף ולכן צריכים מורשי חתימה חדשים.
על המועצה לאשר סגירת חשבונות הבנקים ומורשי חתימה לבית הספר "בית רבקה" בכפר חב"ד
 .1מנהלת בי"ס -ברוריה הולצמן ,ת.ז055582159 -
 .2סגנית בי"ס -רחל ברינה הניג ,ת.ז 034379347
 .3מנהלנית בי"ס -אורלי לוי ,ת.ז 025767427
 .4נציגת ועד הורים -רבקה גרינברג ,ת.ז 0034497230
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יתרות החשבונות יועברו לחשבונות המפורטים במסמכים.

סגירת חשבונות הבנק מגיעות עקב הפיצול של בית הספר בית רבקה
החלטה
מליאת המועצה אישרה פה אחד פתיחת חשבון בנק ומורשי חתימה עבור בית הספר "אור שמחה" בכפר
חב"ד מנהל בי"ס -שמעון ידגר ,ת.ז  057177446ולמזכירת בי"ס -רבקה רחל קליין ת.ז ,029270618 .וסגירת
חשבונות הבנקים ומורשי חתימה לבית הספר "בית רבקה" בכפר חב"ד מנהלת בי"ס -ברוריה הולצמן ,ת.ז-
 ,055582159סגנית בי"ס -רחל ברינה הניג ,ת.ז  ,034379347מנהלנית בי"ס -אורלי לוי ,ת.ז , 025767427נציגת
ועד הורים -רבקה גרינברג ,ת.ז .0034497230
לעניין סעיף  9בסדר היום:

 שאול צבעוני:
שר הפנים הקים שש ועדות גיאוגרפיות מרחביות וועדה אחת כלל ארצית הבוחנת גבולות ועדים
מקומיים במועצות אזוריות על פי דרישה .מנדט הוועדה הוא לדון בשינויי גבולות בין רשויות וחלוקת
הכנסות .בתכנית העבודה של הוועדה הגיאוגרפית מרכז ,מוא"ז עמק לוד מוזכרת פעמיים:
בחינת שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין :נתב"ג ,לוד ,עמק לוד ,חבל מודיעין ,אור יהודה ,יהוד מונסון,
שוהם .בחינת שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין :עמק לוד ,לוד וחבל מודיעין.
בנוגע לוועדה הגיאוגרפית הקשורה ללוד -בדיון שיתקיים ביום  28.11נציג את עמדתנו בנושא :נספר מה
קרה לכל השטחים שנתנו עד עכשיו ,מה קרה עם מתחם דהמש ,מהי הפגיעה בלוד מתכנית כזו ואת
עיקרי ההסכם שנחתם .בנוסף ,בא ראש המועצה בשם המועצה ומציב את האמירה שראשית הוא
מתנגד לכל העברת קרקע ,יחד עם זאת וככל שמוסדות התכנון והרשויות יכפו על המועצה העברת שטח,
המועצה לא תסכים ללא קבלת תמורה מהשבחת הקרקע.
בנוגע לוועדה הגיאוגרפית הקשורה לנתב"ג הקמנו פורום רשויות הכולל את הרשויות הגובלות עם
נתב"ג 90 .ומשהו אחוז מנתב"ג  2000הוא על קרקעות עמק לוד ,לנתב"ג יש עודף תפעולי של חצי
מיליארד  ₪בשנה ומטרת הפורום היא להנות מחלק מההכנסות.
 דן שווץ:
חשוב לנו להגיע להסדר בנושא דהמש ,זה שטחים שהיו אמורים לעבור בוועדת רזין .אני נמצא בהרבה
ועדות גבולות וקשור להסכמי גג של רשויות מקומיות ,מה שהמועצה הצליחה לעשות עם תכנית ניר צבי
זה פשוט מדהים וחסר תקדים במדינת ישראל .המגמה בוועדת הגבולות היא מעבר לזה שאנחנו מציגים
את צרכי המועצה נטען שעדיין לא הבשילה העת להעביר כי אין תכנית בתוקף.
 דוד יפרח:
בסוף המהלך אני מקווה שנגיע לתוצאות המיטביות
 ניסים טל:
עכשיו אנחנו מסיימים  4שנים ,אני רוצה לברך על העשייה ,אני מבקש לשתף את חברי המועצה שיהיה
משותף בכל הדברים הנוגעים ליישוב.
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 דוד יפרח:
מחר אני נוסע לשבועיים לארה"ב ,בשבוע הראשון אהיה באו"ם עם משלחת של ראשי רשויות .אני
מפקיד את השרביט לידי ממלא מקומי .אהיה זמין עבורכם לכל דבר.

תאריך_____________________

חתימה_____________________:
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