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 11/17אישור פרוטוקול מליאה  .1
 מאושר.  - 11/17פרוטוקול מליאה 

 
 קיבוץ דליהו : אליקים2018אישור תקציבי וועדים לשנת  .2

 אליקיםאישור תקציב ועד מקומי 
מסביר עפ"י מצגת. תקציב מאוד מצומצם, כמעט בלתי ניתן לפעול איתו. עפ"י הארנונה  אפרים אברהם

 אש"ח.  60תוספת של  -שאושרה לנו. כספית
צריכים להיות  –אש"ח מהמועצה+ העלאת ארנונה  70-אמור להיות כתמיכת מועצה:  איציק חולבסקי

 משרד הפנים בכדי לקדם את הנושא. פועל מול חלק מהמקורות שלא מופיעים במצגת. 
בתקציב כזה אי אפשר לקיים קהילה. מי שצריך לדאוג לישוב זה ראשית התושבים  שוקי ליס

עצמם. צריך להיות להם אינטרס להעלות ארנונה. יש לצד זה ועדת הנחות שניתן דרכה 
 אח"כ המועצה –להקל על המתקשים. האחריות היא ראשית של  הישוב 

העלאה לאחר ויכוח גדול בוועד, בכל זאת אושרה, למרות הקשיים. ברור לנו שזה  ההיית אפרים אברהם
 המקור, יחד עם זאת מכירים בקושי של הישוב. 

 בישוב כמו אליקים, מ. עוז ועין העמק יש גם אגש"ח. מה תרומתה במצב הזה? אבשלום לוי
אגש"ח, וועד, תושבים שלא  –האגש"ח בקושי מחזיקה את עצמה. אין כסף לאף אחד  יעקב סאלם

עומדים בהסדרי חובות. מבקש מהמועצה לשקול שוב פריסת חובות. אי אפשר לתת 
 למשפחה להתמוטט. יש כמה בודדים כאלה. 

 אנו פועלים עפ"י הנחיות משרד הפנים מיכל כהן
 פריסת חובות תיבדק.  זה לא הנושא כרגע.לא ניכנס לדיון הזה,  איציק חולבסקי

וסייעו  קהוותיעבור הישוב  בגינהתקציבים שיתקבלו יח"ד.  200מקדמים הרחבה של 
 לתשתיות הישוב.



 

 
 

 הצבעה :
 10  - בעד 

 1  -נמנע 
 החלטה

 .תקציב וועד אליקים מאושראושר  2018תקציב ועד מקומי אליקים לשנת 
  

 תקציב ועד מקומי דליה
 מסביר עפ"י מצגת. דומה מאוד לשנה שעברה.  שחם מיטלר

 שלמה בוזי
  

 לשנות.  15הערה: אי אפשר לכתוב ארנונה אם אין גביית ארנונה של הישוב עצמו. סעיף 
 לחשוב על הטלת ארנונה לכל תושב פר בית. היום קוראים לזה מס קהילתי. 

 ותושבים )הרחבה(. בדליה אין.יכול לקרות רק במקרה שבו יש חברים  שחם מיטלר
 הצבעה

 10  -בעד   
 1  - נמנע 

 החלטה
 2018הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי דליה לשנת 

 
 

לא שקוף, בשל כך אני  מי מקבל מהאנו כמועצה לא יודעים מה החברים מקבלים באמת,  שוקי ליס
 נמנע.

חשוב לי להתמקד  מקבל, לא מתפקידנו. לא צריך להיכנס לכל ישוב וכל תושב מה הוא איציק חולבסקי
  בישובים שבהם תקציב הוועד קטן.

 תקציב ועד מקומי משמר העמק
 מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן

המקומי. בעיקר דרך ארנונה של תעשייה. אצלנו יש  דוועלכל מועצה מחזירה כספים  רוני ברניר
 המקומי.  דלוועתקצוב חמש שנתי. כל הכספים מגיעים 

 הצבעה
 10  -בעד   
 1  - נמנע 

 החלטה
 2018הוחלט לאשר את תקציב ועד מקומי משמר העמק לשנת 

 
 אני מבין שהמצב של אליקים קשה, לבדוק בניית הרחבה שתקדם כספית את הישוב. אבשלום לוי

 יהווה מנוף רציני לאליקים. תקציב משרד השיכון,  .יח"ד 200מקדמים הרחבה של  איציק חולבסקי
 

 דיווח על מצב אולם עין השופט .3

ברורה לפני יותר משנתיים. התחלנו ללא הסכום המלא בידיעה  שיפוץ האולם החל איציק חולבסקי
 2/17 -גייסנו כספים תוך כדי. התגלו כמה בלת"מים. ב שנצטרך לגייס כספים נוספים.

ץ נמשך כל הקיהשיפוץ הגדרנו לקבלן שעליו למסור את האולם עד אפריל. בפועל 
האחרון. הקבלן פשט את הרגל ונעלם. השאיר חובות, אולם לא גמור, קבלני משנה לא 

 760קיבלו ממנו תשלום ופירקו ציוד שלהם מהאולם. אנו רוצים לחלט לו ערבות של 
אש"ח. הבנק מקשה עלינו. החילוט נשלח לפני פשיטת הרגל של הקבלן. מבקשים 

. זה יאפשר לנו לסיים את 2019-20 אישור המליאה לתקציב נוסף ע"ח תשלומי פיס
העבודות להשלמת האולם לפתיחתו, כולל פיתוח חיצוני, כולל עמידה בדרישות כב"א, 

 מכון התקנים ועוד. 



 

 
 

 אם זה חלק מהתוספת בגלל שינוי הדרישות? בעבר זוכר שלא היינו חייבים כסף לקבלן רוני ברניר
רו לקבלני המשנה שלו והם פירקו מה שעשו. יש חלק מהעבודות ששולמו לקבלן לא הועב ברוך שמיר

דרישות נוספות, חלקן שולמו כבר לקבלן. צריך לשלמן פעם נוספת ולתבוע את המפרק 
בדיקות שונות שהקבלן ביקש מהמעבדות לעשות נעשו אך הוא לא  -שמונה לו. בנוסף

 שילם למעבדות ולכן לא מעבירים לנו. צריך לשלם להם. 
דברים איתם מלבד פאנל מיוחד שמותאם עפ"י תכנון של יועץ  הצלחתי לקדם –כב"א 

 הבטיחות. ניתן אישור שנקבל אישור בינתיים והפאנל יוכל להיות מורכב תוך חצי שנה. 
 כמה חסר לאולם? יעקב סאלם
 אש"ח 800 ברוך שמיר

 החוזה עם הלקוח בדר"כ.  –מעבדות  שחם מיטלר
 תיקנו בחוזים הבאים: חוזה מול מועצה ותשלום ע"י קבלן.  ברוך שמיר

 מה הקבלן ביצע והתגלה כתקול? היכן הפיקוח? שחם מיטלר
התגלו תקלות ע"י מכון התקנים, לא משהו שמפקח יכול להבחין. ליקויים במערכות  ברוך שמיר

 הכיבוי. 
פרויקט בשאלתי האם התוספת שנתבקשנו לאשר סופית, קיבלתי תשובה חיובית.  22/6ב  שוקי ליס

, תהליך לא בריא ולא תקין. מחייב בחינה של התקציב עלהיש עלויות בצ"מ, כל פעם 
 מבקר המועצה. 

לבנות אולם חדש. נאמר לי שלא משתלם. יש תקלות, אבל כאן יש  ההייתאחת מההצעות  אבשלום לוי
 תקלות.  יותר מדי

עשינו בדיקה אם כדאי לשפץ או לבנות חדש. הפער הוא הרבה יותר גדול כך שמראש  ברוך שמיר
נכנסת לתהליך של בניית אולם חדש. זהו מבנה ראוי לשימור מבחינה  ההייתהמועצה לא 

 מבורכת. –אדריכלית, בעל ערך רגשי וגם בגלל זה החלטנו לשפץ. בדיקה של המבקר 
 אולי כדאי לתת זיכיון ליזם שיפעיל את האולם, שהוא יסיים את ההשלמות בעצמו.  יעקב סאלם

, עקב העלויות הגבוהות. הכל אתנועצרנו ונעשתה בדיקה עם יזמים שישקיעו יחד  2014-ב איציק חולבסקי
 נבדק והבנו שאין אפשרות לעבוד עם יזמים, אין היתכנות. מברך על הצעת הביקורת.

בעיה ברמת קבלת ההחלטות, מקצועיות הבדיקה, לא מאפיין רק את  ההייתה מהתחל נתי וירבה
 המועצה, קורה בהרבה מקומות. 

כשביצענו הערכה חשבנו על תחילת שנה"ל להפעלה. יצאנו עם פרסום של סדרת  2/17ב 
מצוינת ונרכשו הרבה מינויים. חתמנו חוזה רק עם ההצגה  ההייתמינויים. ההיענות 

הראשונה. מול הלקוחות לא הודענו על ביטול אלא על דחייה. הרוב לא רוצים כסף חזרה 
נוכל להפעיל סדרה  2018אלא מעדיפים להמתין לדחייה. אם נתחיל להפעיל בתחילת 

 ת. יהיה משבר אמון גדול שלנו מול הלקוחו -דחוסה. אם אחרי זה 
מבקשת להגיד באמת את הזמן הנכון, שלא ייווצר מצב של דחייה נוספת. שיפוץ יודעים  שרי שרון

 איפה מתחיל לא איפה יסתיים. האם כספי מפעל הפיס מובטחים?
 כן.  איציק חולבסקי

סיכמנו עם מפעל הפיס ויש הסכמות, מחכים לאישור מליאה ולהמלצת מנהל המחוז.  מיכל כהן
 על הפיס יקדם לנו את הקדמת התשלום. עפ"י זה מפ

הפיס תמיד מאשר, הסבירות שיסרבו לנו נמוכה ביותר. ברוך מנהל את הפרויקט  אברהם אזולאי
 מהמועצה.

 ע"מ לעמוד ביעד עלינו לעמוד בכל תנאי כב"א.  ברוך שמיר
 טובה.חשוב לומר מילה  –עובר ליד האולם, נראה מאוד יפה מבפנים ומבחוץ  ינון נבו

והאולם  אם לא היינו מתחלים בשיפוץ,מש"ח,  14 ההייתתכנית מראש לאולם מושלם  איציק חולבסקי
ולגייס תקציבים תוך כדי  היה נסגר עפ"י הוראות בטיחות. החלטנו להתחיל בלי כל הכסף

 . בסוף יהיה אולם לתפארת. מבקש לאשר את התוספת. השיפוץ
מאשרת לפנות לפיס ולבקש הקדמת תקציב של הרשות לשנים  צעת החלטה: המועצהה אברהם אזולאי

 הוחלט לאשר .2019-2020
 הוחלט לפנות למבקר לבדיקת התנהלות שיפוץ האולם. 



 

 
 

 
 

 דיון בנושא הקמת בית ספר לחינוך מיוחד .4

נתבקשנו להביא נתונים, הבאנו את מירב הנתונים שאנו יודעים ואת ההערכות שלנו. בכל שלב  אברהם אזולאי
בי"ס. אנו מבקשים את אישור המליאה להקים בהמשך הדרך ניתן לעצור ולהגיד שאנו לא רוצים 

להמשך התהליך, יש להזדרז מאחר ומרגע ההגשה נכנסים לרשימת המתנה. מזכיר שוב שבכל שלב 
את ההתקדמות, הכל בהתאם לצרכי המועצה. מציג את ורד ויטסון, קרין שטרן ושושי ניתן לעצור 

 אלפסי
אנו עדיין בשלב של בדיקה ערכית פדגוגית. יש לנו רציונל שאנו רוצים להציג ולקבל ברכת הדרך של  קרין שטרן

 המליאה כדי להתקדם באישורים מול משרד החינוך. 
 מסבירה עפ"י המצגת.

ישנה צמיחה מתמדת במספר הילדים שזקוקים לשירותי חנ"מ )חינוך מיוחד(. לכיתת חנ"מ בתוך  ופרורד ויטסון ס
. 2-שעות שבועיות, זה כלום. בבי"ס לחנ"מ כל ההקצאות מוכפלות ב  3בי"ס רגיל יש הקצאה של 

יהיו הרבה יותר שעות. אנו רוצים ליצור משהו מאוד ייחודי, איך לתת מענה לא רק לילדים בעלי 
 צרכים מיוחדים אלא לכלל האוכלוסייה. 

 מצויןמניסיון אישי, כל רשות מקבלת את הילדים שלה קודם כל. לבת שלי לא היה מקום בבי"ס  שחם מיטלר
 שרצינו שתלמד בו. 

-ברצון שלנו לבנות פה בי"ס מצוין, לא פחות. גיבוש התפיסה החינוכית אתנומשרד החינוך מאוד  אברהם אזולאי
 ילתית תהיה עם אנשי המקצוע הטובים ביותר ועם הורי התלמידים. קה-חברתית

 עם כמה מתחילים? רוני ברניר
ו'. יש לנו גם מחשבות נוספות לתיכון. לפתח את ההמשכיות. גודל  -כיתות בכל שכבה, שכבות א' 2 אברהם אזולאי

 תלמידים. המיקום בתוך מתחם יד לבנים, בסמוך לבי"ס עומרים. 12כיתה עד 
 מסביר עלויות בינוי עפ"י מצגת.  ברוך שמיר
 הצטיידות? רוני ברניר

 משרד החינוך מממן הצטיידות, המועצה תמיד צריכה להשלים. קרין שטרן
 מהי ההערכה של תלמידים בבי"ס שיוכלו להמשיך בבי"ס שלנו? שוקי ליס

ב' מדווחת שהילדים שקיבלה  -רובם ממשיכים לכיתות שלנו, חלקם לחינוך הרגיל. מחנכת כיתת א' ורד ויטסון סופר
 מהגן השפתי במצב הרבה יותר טוב כי נעשתה התערבות מוקדמת ונכונה. 

תודה לקיבוץ דליה על העמדת המבנה ללא תשלום. מציל אותנו. יש לנו בעיית קרקע  -בקשר לגן אברהם אזולאי
ש, הקרקע צריכה להיות בתוך ישוב, נכון יותר פדגוגית. ישוב שיכול להקצות למועצה לבנות גן חד

 מוזמן לפנות אלינו. –קרקע בעבור בניית גן 
 יש צמיחה דמוגרפית, גדלים כל הזמן.  איל רום

 הרחבת פלגים תפנה כיתות? זאב שחורי
 אין סיכוי. אברהם אזולאי

נושא חשוב, אפילו קדוש. חושש מכל מיני סיסמאות ולכן יש לייצר מצב שבו נהיה בטוחים לאן אנו  אבשלום לוי
הולכים מבחינה כספית ומבחינת קצב הבינוי, שלא יחזור על עצמו נושא ההתנהלות כמו באולם. 

להיות יותר מדויקים בנושא ולוודא מראש שמה שהכרזנו עליו אכן יתקיים. אני בעד, אך רוצה 
 עשה כמו שצריך. שיי

נכון. כשתהיה הרשאה המועצה תצטרך לשים כסף, כך זה תמיד. זה יהיה מבנה חדש והכל יהיה  אברהם אזולאי
 הרבה יותר ברור. כמובן שיעבור את אישור המליאה. 

בשנים  השוטפיםבתקציבים  יש לשים לב שלצד הכסף שהמועצה תשקיע יהיה גם חיסכון משמעותי איציק חולבסקי
 . אותהב

 החלטה
 ו במתחם יד לבנים.-הוחלט פה אחד הקמת בי"ס לחינוך מיוחד לכיתות א
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בישובים.  הבלתי פורמאליאנו מבקשים שתהיה עלייה בתמיכה בחינוך  2018במסגרת הכנת תקציב  רוני ברניר
 דורשים שתהיה תמיכה גדולה יותר. 

בקיבוץ מגידו בכל שנתיים אנו מתמודדים עם פיצוץ אוכלוסין בשכבה אחרת. בגילאי העל יסודי יש  ניר בורנשטיין
ילדים. מאז הקיץ יש ונדליזם נוראי, לא מצליחים להתמודד איתו. חלק מהנערים והנערות  130לנו 

. 50%ים, רק כ בשומריה, אך לא בכל הימים. בחופשים שומריה לא פעילה וגם לא כולם הולכ
בחודש, לא יכולים להחזיק מדריך. ₪  1300השתתפות המועצה בשכר מדריך נוער עומדת על 

עלות אחזקת ₪  7000-8000חייבים רכז נוער במשרה מלאה שייתן מענה לנוער המסתובב בקיבוץ. 
 מדריך במשרה מלאה. רוצים יותר כי רוצים אנשים עם ניסיון. זה נותן מענה מעולה. מבקשים

 העלאה דרמטית כדי לפתור את הבעיה של הנוער ושל הישוב כולו. 
 נרשם ויילקח בחשבון במסגרת התקציב אברהם אזולאי

 מאבקים: איציק חולבסקי
היה דיון בעתירה לבג"ץ שהגשנו. דיון מוצלח מבחינתנו. יהיה  1/11אחסון קונדנסט: ב  .1

יחד . היום נפגשתי 18.12.17-ב בבג"ץ, יהיה דיון חוזר 5/12דיון חוזר במועצה הארצית ב 
יעקב, עם השר להגנת הסביבה, המסר של השר הוא שאינו מוסמך  ןזיכרועם ראש מ.מ. 

לשנות מיקומים אלא רק לומר אם המיקום הנוכחי פוגע בתושבים. עושה תסקירים על 
המיקום שהוחלט ע"י משרד האנרגיה. על פניו הוא מאשר את המיקום. את נושא חגית 

דקים שנית ויוציאו עמדה מחודשת לגבי החומר עצמו, לא לגבי המיקום. בנוסף בו
מדגישים כי אלה יהיו מיכלים לחירום ולא יהיו מלאים כל הזמן. כמו כן יוציאו תקנות 

איסור מילוי המיכלים שלא לחירום. אנחנו מציעים אלטרנטיבה בים, אפשרי טכנולוגית 
 א ייתנו לשום דבר לעכב אותם.וביצועית. המסר של משרד האנרגיה של

היא רמת דוד. יש הרבה עיוותים בטענות התחבורה המטרה של משרד  שדה תעופה: .2
ארבעת  -את המטה בצורה ראויה לכל שבח. התכנסנו  בן המוביליםשלהם. שוקי ליס 

ראשי המועצות המתנגדות, וחילקנו בינינו עם מי מדברים במועצה הארצית. לחצנו אותם 
נו בדיון להביא לכך שממשיכות בדיקות של שני האתרים, רמת דוד ונבטים, מאוד, הצלח

בניגוד לכוונתו של אביגדור יצחקי. האתגר הגדול הוא לגייס יותר את הדרום, הם לא 
שותפים ונאבקים מספיק. נציג מע' הביטחון אמר כי הם מעדיפים את רמת דוד אך יקבלו 

  שתתקבל.כל החלטה 
 כוונת אביגדור יצחקי לא השתנתה, הוא מתכוון להמשיך לכוון לרמת דוד.  שוקי ליס

נציג משרד הגנה"ס אמר שהפגיעה דומה בשני המקומות והציג נתונים חלקיים. אני רואה בהם 
 גורם עוין לסביבה עצמה.

 מיליון כמו שדיברו בהתחלה.  8מיליון לא של  20היום כבר מדברים על שדה של  רוני ברניר
 מדובר על שדה ענק, סדר גודל של נתב"ג קי ליסשו

קבינט הדיור  –ו. ג"ג של חיפה פרסמה שהנושא על סדר יומה. ציר שני יותר מדאיג  מאבק בסיפוח: איציק חולבסקי
והעברת התכנית לותמ"ל. אלפסי הודיע שהוא יורד מהישובים ומתרכז בשטחים הפתוחים, שטחים 

שמרביתם שייכים לתושבי עין העמק וחלקם לתושבי אליקים. מנסים לעצור את הנתיב של להפוך 
אמור להתקיים דיון עם נציגי מנהל התכנון, עם אהוד  18/12הצלחנו לעכב. ב את הבקשה לותמ"ל. 

שובים שלנו. המאבק המרכזי פגיעה קשה בימן המוביל את התכנית הכוללנית. נעביר מסר של טיוס
שלנו הוא מול הממשלה וועדותיה. המטה הפך להיות אופרטיבי וקטן יותר, עסוק בפוליטיקה, 

 חצים פוליטיים במטרה למנוע את הבאת הנושא לקבינט הדיור. יח"צ ותכנון. מפעילים ל
 בשכונות החדשות נבנות קומות ספורות ומאידך רוצה להרחיב. אבסורד. רוני ברניר



 

 
 

לשכונה  ימליצואחד הרעיונות שמתגבשים במשרד השיכון זה שאת ההרחבה שאלפסי רוצה  איציק חולבסקי
 חרדית. 

ורה בנושא כבישים באליקים ובמושבה ואושרר המשך תכנון פגישה שלי עם שר התחב :66כביש 
כניסה לקיבוץ מגידו,  רמזורשני מסלולים לכל כיוון, אושר סיכום עם נתיבי ישראל על  66כביש 

היוגב ומדרך עוז, הרחקת הכביש ממשמר העמק. קיר הפרדה מצומת מגידו עד סאלם. משרד 
לשדרג את כביש מק. נדרוש ממשרד הכלכלה הכלכלה יעביר את הכסף להרחקת הכביש ממשמר הע

672.   
 מועצה. -מחוזית על טורבינות. המועצה תגיע שוב בלי עמדת התושבים הבוועדביום ב' דיון  ינון נבו

וזו עמדתה  לא היינו מביאים למחוזית החלטה ללא אישור המליאה. המליאה החליטה על התנגדות איציק חולבסקי
 ר ודיון במליאה לאחר ההצבעה.חסרה הצבעת הציבו עד שתתגבש עמדת התושבים.

 זה למעשה מייתר את ההצבעה של התושבים. לחשוב על כך.  ינון נבו
קיבוצי ההר. שלמה ואברהם הובילו מהלך של הידברות וגישור. אנו  4נמצא בדיון עם  היטלי ביוב: איציק חולבסקי

. בחצי הראשון ולפתרוןבעיצומו של מהלך לקידום הנושא, להערכתי הדברים הולכים לכיוון חיובי 
אפגש עם נציגי הישובים להסדרת הנושא. התהליך לוקח זמן בגלל שמנסים להגיע  12/17של חודש 

  בכיוון הנכון.א ללכת ראש בראש. לוקח זמן אך המסלול הוא להסדרות ול
 

 מבני ציבור: מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן
, בפועל לא ישבו עמנואנו מוחים על אופן הטיפול של המועצה בנושא. הבטיחו לנו שיתוקן ושישבו  ינון נבו

אה תנחה את המועצה כפי שהובטח. המועצה מסווגת מבנים עפ"י ראות עיניה. מבקש שהמלי אתנו
. הפגישה עם מיכל אתנושעד תחילת השנה הנושא יוסדר באופן שקוף. שיהיה שיתוף פעולה 

התבטלה וביקשנו פגישה משותפת כי הנושא נוגע לכולנו. יש דברים ייחודיים לקיבוץ שלא ניתן 
דרך עורכי  לא –לבחון עפ"י הגדרות צרות. צריך להבין כיצד זה עובד ובשל כך צריך לשבת ולדבר 

 דין.
 מבקש שהמליאה תנחה על הסכמה בין הצדדים ולא על כפיית דעת המועצה על הישובים. 

 
 בואו נחזור לדבר כמו שצריך ונימנע מלהגיע לאופני פעולה כוחניים.  שחם מיטלר

החלטת מליאה שננקוט בשיטות נכונות ונהוגות ולא להילחם עם הישובים. צריך להיצמד  ההיית שוקי ליס
 לכך, יש להגיע להידברות עם המועצה. 

שחם מיטלר וינון 
 נבו

 אנו יושבים עם עורכי דין ופקידים במקום עם בעלי התפקידים במועצה. לא מקובל לחלוטין.  

מה אנו משלמים ארנונה, רשומות לא מתעדכנות כמו שצריך, אין היום בהזורע אנו לא יודעים על  זאב שחורי
 פירוטים, הכל מתנהל באופן מאוד בעייתי. 

 רמות מנשה מאוד ברור. כשכל חבר משלם הוא יודע בדיוק על מה. רוני ברניר
 שובות. שנים אני מתעסק בזה ולא מקבל ת 3המדידות לא נכונות, אין שיוך בין תשלום לבין מבנים.  שחם מיטלר

 איציק חולבסקי
 

לא ניכנס לדיון בנושא. אני נאמן לאמירתי שאנו רוצים להגיע להסכמות. לא נוכל ליישר קו על פי 
ד, לאחר גישה ראשונה תהיה עם כל הנציגים יחפמה שהיה קודם. אני אצטרף לצוות ולדיונים. 

 עם כל ישוב בנפרד. –ה זו שפגי

 

                                                                            

 איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי            
 ראש המועצה                             מנכ"ל המועצה                                             


