
 

 

  
 
 

 2020 דצמברב 31
 פ"א תשטבת ב ט"ז

 000081סימוכין: 
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 עו"ד העמותה עו"ד איתן טוקר, 

 רו"ח שייקה רוט, רואה חשבון ממ"א
 רו"ח עופר ססובר, מבקר פנים העמותה 

 
 נעדרו: 

 אדיר נעמן, ראש מועצה אזורית שפיר 
 איברהים הוואשלה, ראש מועצה אזורית נווה מדבר

 יזרעאל  עמק אזורית מועצה ראש, בצר אייל
 מנשה אזורית מועצה ראש, שדה אילן

 מועצה אזורית חוף אשקלוןאיתמר רביבו, ראש 
 אסיף איזק, מועצה אזורית חוף הכרמל 
 אריה שרון, ראש מועצה אזורית אלונה 

 בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון
 גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול 

 דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית בקעת הירדן 
 יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון 

 שיין, ראש מועצה אזורית גדרות יוסי קנדל
 ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין 

 משה ליבר, ראש מועצה אזורית חבל יבנה 
 סאלמה אל אטרש, ראש מועצה אזורית אל קסום 

 עאהד רחאל, ראש מועצה אזורית אל בטוף 
 עבד אלכרים זועבי, ראש מועצה אזורית בוסתן אל מרג'

 גלבועעובד נור, ראש מועצה אזורית 
 עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן

 עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון
 עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל 
 קובי אביבי, ראש מועצה אזורית באר טוביה 

 רווה  גן אזורית מועצה ראש, אלימלך שלמה
 שמעון גואטה, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף

 ש מועצה אזורית חבל מודיעיןשמעון סוסן, רא



 

 

 

 

 

 
 סדר יום:

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות -: דברי פתיחה  12:00-12:10
 2020סיכום  -שנת הקורונה -: מצגת13:10 -12:10
 אופציה לשינוי שם העמותה  -13:20 -13:10

 רו"ח שייקה רוט -הצגת תקציב מרכז המועצות האזוריות -13:20-13:30
 שיח פתוח ראשי המועצות האזוריות   -13:20-14:00

 סיכום וסיום  -14:00
 
 

 שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות  -דברי פתיחה
 . 2020אנו מנהלים אסיפה כללית שבאה לסכם את שנת 

, של ראשי  פעולה שלכם השלא היינו יכולים לעשות ללא שיתוף ם השנה, עשינו לא מעט דברי
המועצות האזוריות שליווי תהליכים מרכזיים, הן כיו"ר ועדות במרכז והן כראשי מועצות 

, איכות סביבה וכו'  116אזוריות התומכים במאבקים בנושאי ותמ"ל, ועדות גאוגרפיות, תיקון  
אשר יפורטו במצגת. זו הזדמנות טובה לומר תודה לכולכם. המטרה שלנו הייתה לקבל הכרה  

.  שיראו אותנו וידברו איתנו  עצמן.ב מעמד מרכז המועצות האזוריות והמועצות האזוריות ומיצו
 . 2021עלינו מדרגה בצורה מאוד משמעותית בעניין הזה. אני מקווה שנמשיך ונצליח גם בשנת 

 כל ראש תחום יציג את תחומו במצגת ולאחר מכן נשאיר זמן לדיון פתוח. 
 

   2020סיכום  -מצגת שנת הקורונה

 / https://www.mhh.org.il/he/217 -קישור למצגת באתר מרכז המועצות האזוריות
 

 יו"ר ועדה אסטרטגית -משה דוידוביץ'
תחל שנה וברכותיה". אני מברך את כולנו בשנה טובה ומודה לשי, איציק   -"תכלה שנה וקללותיה

 שמלווה. ולכלל הצוות 

יש כאן בעיה אקוטית. חלק מהרשויות שינו את מיקומן   -הדו"ח הסוציואקונומי של הלמ"ס •
זה מעשה שלא יעשה. אסור לנו לשקוט במידה ומישהו משחק עם   -ומעמדן תוך יומיים

 הנתונים והפרמטרים. 

ת  הרלוונטיות של המועצו  -ית מרכז המועצות האזוריות/ המועצות האזוריותלעניין אסטרטגי •
 חג'ג' האזוריות היא על היכולת שלנו כארגון להיות רלוונטיים. אנחנו כבר רלוונטיים. שי

שכרנו את חברת גיתם לבניית תכנית אסטרטגית ומיצוב המועצות עושה עבודה נהדרת. 
האזוריות כלפי משרד הפנים )ועדות גבולות בעיקר( ומשרדי הממשלה. כאשר התוכנית תהיה  

 כם.מוכנה היא תוצג בפני

במסגרת תהליך ההתחדשות והרענון  של מרכז המועצות -אופציה לשינוי שם העמותה •
 האזוריות אנו חושבים על שינוי שם יותר רלוונטי ואקטואלי לימים אלו. 

 
במסגרת תהליך שינוי התדמית של מרכז המועצות האזוריות. חשבנו על שם חדש    -שי חג'ג'

" מרכז השלטון האזורי   -עליו אנו אחראים ואמונים שמבטא את השלטון האזורי בישראל
 בישראל". אנו פתוחים להצעות נוספות ונבוא להצבעה לגבי זה.
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 מילות פרידה  -אייל בלום
היה לי כבוד לעבוד אתכם. יש פה ראשי  שנות כהונה.  8פקיד לאחר זה היום האחרון שלי בת

 מועצות ברמה הכי גבוהה שיש.  
. קשה מאוד בתקופות של בחירות לעבוד מול תאני חושב שאתם עושים עבודה קשה ותובעני

 . אני ממשיך אל "מושבי הנגב" )החברה החקלאית של מרחבים ושדות נגב(. השלטון המרכזי
 

 רו"ח שייקה רוט  -2021לשנת   תקציב מרכז המועצות האזוריותהצגת 
 . עובר פה אחד 2021תקציב  -שייקה מציג את התקציב

 איציק אשכנזי: 
 -עילם, אשכולות והפדרציה לחברות הבאות: תמלוגיםלגבי אני רוצה להסב את תשומת ליבכם *

 בשנה.  ש"ח אלף 300 -כ בגין שירותי תמלוגים עבור המועצות מרכז המועצות האזוריות משלם
 .מועצות שאינכם משלמים תשלומים כפוליםה עם גזברי  חשוב לבדוק

 
 שיח פתוח ראשי המועצות האזוריות 

 
 פעולה בהמשך.אני מברך את אייל בלום, הרבה הצלחה ושיתוף  -תמיר עידאן

 המרכז נהיה דומיננטי בכל תחום. -מעלות  180ישר כוח למרכז המועצות האזוריות. שינוי של 
 מובילים את הדברים. זה מרשים. התודה לשי חג'ג', איציק אשכנזי וכלל ראשי התחומים 

מדובר ב"עבודה   -נושא טעון. הערוץ הפתוח מול משרד הפנים -נושא הועדות הגאוגרפיות
בעיניים". הערוץ הפתוח שייך למקומות שאין אינטרסים למשרד הפנים. לדעתי צריך לעשות כאן  

   ללא שלביות וללא מידתיות. -משהו יותר קיצוני. נכון לימים אלו הם ממשיכים באותו קו
בדרך של פשרה לפתור  ניתן בעיניי הם מעצימים את המחלוקות בין העיריות למועצות האזוריות. 

לבוא ולראות מה קרה עם השטחים שהעבירו  לכם יחידות לדונם אני מציע 6ות. לגבי את המחלוק
 בדונם בקושי בית אחד.-שכונות פארנבנו לא הוקמו מגדלים אלא   ממני לעירייה השכנה.
צריכים לטפח ולדחוף את המרכזים ואת המשתלמים. הם נותנים מענה   -משתלמים בחקלאות 

 טובים של מדינת ישראל. טוב לחקלאים והופכים לשגרירים 
צריך לראות איך מאחדים ועושים שיתופי פעולה בין המו"פים השונים )של   -נושא המו"פים

 משרד החקלאות,של קק"ל( במטרה לבזבז פחות משאבים.
שנים העניין   8בעוטף יש כסף אבל אין מי שיוביל את הדבר הזה. לפחות  -פסולת חקלאית

 ת ייקח מומחה על מנת להוביל זאת. מתגלגל. אולי כדאי שמרכז המועצו
בעוטף הרבש"צים מאוד  פיטורים.ו  קיצוצים -נושא הרבש"צים שוב על הפרק -נושא ביטחון 

 זה הכלי שלנו לשלוט בשטח ולכן צריך להוריד את זה מסדר היום.  נחוצים.
מועצות  2-השיטור המועצתי שקיים כמעט בכל הערים, הם רוצים להכניס את זה כפיילוט ב

 יותר מועצות.  -אזוריות. אני חושב שהפיילוט צריך להיות יותר משמעותי 
 

 פורום הזה. תודה לשי, איציק, יו"ר הועדות וראשי התחומים. במאוד גאה להיות שותף  -ניר ונגר 
הם ממשיכים לעבוד כרגיל. הכל יהיה מוכן בהנחה שהשר יהיה אותו השר.  -הועדות הגאוגרפיות

 אגרסיביים בעניין הזה.ו צריכים להיות הרבה יותר אני חושב שאנחנ
חשוב שיצאו גם   -מתכוונים להוציא קולות קוראים לאשכולות -קולות קוראים לפסולת חקלאית 

 קולות קוראים למועצות בודדות או לשיתופי פעולה של מועצות שונות. 
 תמר.האזורית צה מנכ"לית במוע לראשונה החלה בתפקידה 1.12.20-ב  -בעניין השוויון המגדרי

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 תנחומים לחברינו מוני אלימלך על מות אימו.  .מברך את אייל בברכת הצלחה -דורון שידלוב
  חנותחושה שהשינוי הארגוני שנעשה במרכז בשנה וחצי האחרונות נותן פירות, אנאני שותף ל

 לבין המועצות.וגם בשיתוף הפעולה בין המרכז  2020גם בצל הקורונה בשנת את זה  יםרוא
החבר שאיציק וראשי התחומים הגיעו להביא לנו באופן אישי.   יאני רואה את זה גם במתן כרטיס

 יש בזה סמליות. זו גישה וחשיבה. אני שותף לתחושה של העשייה והשינוי. 
   שינוי של שם מקובל עליי. -אני בעד מיתוג חדש

יש לנו   -כדי למצות את המקסימוםבאנו ממשיכים  -לאיכות הסביבהבהמשך לפגישה עם השרה 
פגישה בשבוע הבא עם מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה בשני נושאים מרכזיים שהם על סדר  

 היום: 

 לאפשר לרשויות לפתוח את זה מעבר לאשכולות  -פסולת חקלאית .1

 זאת.הקורונה הציפה  -נםלניקיו ו , הנחליםקול קורא לשטחים הפתוחים .2
ן שמובילה בצורה מקצועית ונכונה את נושא החקלאות ואיכות  תודה להילה אקרמבהזדמנות זו 

 מרכז שלטון מקומי ומשרדי הממשלה. יחד עםהסביבה, 
לגבי ועדות   הוצאנו נייר מדיניות נכשלה. העבודה שלנו מול משרד הפנים -דבר אחד שלא הצלחנו

וד לפני שהיא הוא זה שמנחה את הועדה ע מרדכי כהן. -. בסוף יש אחד שעומד בראשגאוגרפיות 
זה מכניס את המועצות   הכל מנוהל תחת אדם אחד. בנושא הזה לצערי נכשלנו. מתכנסת.

 האזוריות לאובדן שליטה. 
המרחב הכפרי אל  של מקוםהצריך לתת את הדגש על  -2021זה מוביל אותי לגבי היעדים לשנת 

 , ששניהם נמצאים במשרד הפנים. התכנוןראש המנהל ומול מול 
השבוע במחוז מרכז היה לנו דיון יחד עם המחוז לגבי מה מקומו של המרחב הכפרי בנושא 

התכנון. עלו שאלות קשות. אנחנו במרכז הארץ ממש סובלים מהנושא של התכנון. זה בא לידי  
 . 2021ם בשנת צריך להיות על סדר היו בעיניי זהביטוי בועדות הגאוגרפיות. 

 .2021-ולות? זה חייב להיות על סדר היום בהאם אנחנו חלק מהאשכ  -אשכולות
 

מרגישים את הרוח,  -תאישירמה הראשית מצטרף לכל מה שנאמר פה. שי ב -יוחאי דמרי
. אין נושא שאתה לא נוגע בו וסביבך חבורה מדהימה,  הענווה, האמביציה והמוטיבציההמסירות, 

מדהים השירותיות ומדהים    . תשאיתי בקשר וזמינו  , אור ומירב בן שימולראשי התחומים  איציק,
 הרוח. שאפו גדול.

אבל זה כלום   שימור הקייםן ₪ זה יפה לומילי 6 -ייצור גב כלכלי למרכז המועצות האזוריות .1
חברה  במטרה להשיג משאבים נוספים אני מציע הקמת כדי למנף קדימה בסדר גודל לאומי. 

מציע שמי מהחברים שזה  .2021ביעד כלשים את זה   .כלכלית/חברה למשק השייכת לנו
 ייקח חלק.  -מעניין אותו ועשה דברים דומים

קונגרס מיוחד   -מדברים על זה בועדת אסטרטגיה ואני רוצה לדחוף-קונגרס למרחב הכפרי .2
 לשטחים הפתוחים. -למרחב הכפרי

נושאי   3-4כבר עכשיו  לנסח כדאי מאודוחודשים הקרובים יתקיימו  3-ב -מו"מ קואליציוניים .3
דרך זה ניתן לפתור את הבעיות מול משרד  פנימה. ויכנס -ליבה חשובים שלא משנה מי יבחר

 הפנים, הועדות הגאוגרפיות. זה יסיר מאיתנו הרבה מאוד זמן "לרדת על הברכיים". 

 
שהייתה  והחיזוק של מרכז המועצות האזוריות, גם בזמן הקורונה מיצובברכות על ה -יורם קרין
 מנות נכונה. דניצלתם את ההז הזדמנות.

 העמותה אבל בעיקר שםב. זה מתחיל מיתוג חיזוק ותהליך האסטרטגי של באני רוצה להתמקד 
, מפלגות  הגדולה לחיבור ישראלי עם כולםכהזדמנות  והמרחב הכפרי המועצות האזוריות במיצוב

 ונות, מועצות וערים. לא צריך לריב, צריך לשתף. החיבור הזה יעזור לנו לקפוץ קדימה.ש
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 תודה על מיצוב מרכז המועצות האזוריות ברמה הפוליטית. -אושרת גני גונן

 מג"ב נדרשים חזרה. צריך לדרוש זאת כי זה ישפר מאוד.-נושא הביטחון .1

. הרבה מאוד עבודה  במ.מ.א  אילן שדה ומילכה כרמל -יש כאן צוות מצוין -נושא התכנון .2
הושקעה, אך בתוצאות בשטח זה לא בא לידי ביטוי. זה לא רק מקצועי. זה קשור לכוח 

הפוליטי שלנו. מסכימה עם יוחאי שזו הזדמנות להסכמים קואליציוניים. הצלחנו עם  
ית. בוועדות הגאוגרפיות צריך לשים את  כולם מעורבים כאן על כל הקשת הפוליט. הותמ"ל
 זה כיעד.

"המרחב הכפרי לאן?" מבחינה   ינוה האסטרטגית תשל התכני "הרגלייםלטעמי " -תכנון בכלל
 דמוגרפית, כלכלית, איך אנחנו בנושאים של התכנון מתכללים כאן הכל.

מיד ארעי  תודה על כל ההתערבות של מרכז המועצות כאן. התקציב הזה ת -יישובים גדולים .3
  ולא משקף את הבעיה הקשה.

שתי ועדות מאוד -מינוי נציגי המועצות האזוריות לועדות המשנה למועצה הארציתאי  .4
 הולקחש"פ(+ הועדה לשמירת הסביבה החופית) חשובות שאין לנו נציגים שם: ולחו"ף

 (. הועדה לשמירה על קרקע חקלאית)
 
 

 לפיתוח משרדהמשרד הפנים ו גביהתחושה שלי להרב מצטרף לתודות. לצערי  -חנן גינת
אנחנו לא שם, לא איתם. אנחנו צריכים לפנות למשרד האוצר או משרד שגליל, והגב , הנהפריפריה

 ם. ישראל ברשות י מדינתמשטח 85%ראש הממשלה. זה אתגר גדול מבחינתנו בתור מי ש
 בשנה הקרובה. שנה טובה לכולנו. גם בכבוד גדול ומקווה שכך יהיה עמדנו בפני אתגרי הקורונה 

 
 אם יש בעיות יש כתובת. את השינוי.   אנחנו מרגישים את שי, את איציק, -ניב ויזל

ב ו. הורידו לנו את השומרים בתפר. הורידו את תקצגני גונן אני מצטרף לכל מה שאמרה אושרת*
  אני מקבל טלפונים של פחד שרה יישובים וזה נורא.זה ע-בקו התפר בשבוע האחרון השומר השני

 מתושבים. 
 ועדות גאוגרפיות ביום האחרון.  3יום לפני פיזור הכנסת נחתמו  22.12.20-ב*

ם לשמור בשם האסטרטגי על הכפר, על הכפריות ועל הירוק ולא לצאת לשם  יחייב -*שם העמותה
 מוביל צריך לשמור על זה, זו המהות של העבודה. ששי חדש בלי ששני הדברים האלו ברורים. מה

מים על השטח הירוק ועל הכפר ממש כל יום. אסור לנו להידמות לשלטון העירוני  לחאנחנו נ
 והמקומי. אנחנו צריכים לשמור על הזהות שלנו מכל משמר.

 שנים יתיישבו בו.   3יישוב שבעוד  -נחתמו היתרי בנייה  -במטה יהודה 58-* היישוב ה
חודשים. בסוף צריך את כולנו בכל   3חזקים לא משנה איזו ממשלה תקום בעוד   עלינו להיות* 

 הקשת הפוליטית. 
 

אני חייבת להתחיל במילה אישית. לא הייתי ראש מועצה קודם. בתקופה המטורפת  -גלית שאול
יד ו, בלי ממשלה, בלי תקציב ועם קורונה הייתם סלע איתן. ידעתי שתמאלהזאת של השנתיים ה

 צוותים בכל נושא. לאפשר להרים טלפון, זה לא מובן מאליו בכלל. המון תודה לכולם, גם 
בלתי הגיוני מה שקורה במדינה, אנחנו צריכים למקד את המלחמה שלנו בכוח ובכסף. בכל  

הזדמנות מזנבים בנו ושלוקחים את הכסף הופכים אותנו לחלשים. זה ככה בהסעות, ביישובים  
אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מחזקים את המעמד  -הסופית של הדבר הזה הגדולים. התוצאה

הכלכלי של המועצות האזוריות. אני מחזקת את הדברים של יוחאי לייצור גב כלכלי למועצות 
 א להחליש אותנו כלכלית. יהאזוריות. גם המטרה של הועדות הגאוגרפיות ה

בוא נמצב את עצמנו   -2021ליות שלנו כולם רוצים לעשות "צדק חלוקתי". על סדר העדיפו
רק פוליטיקאי   צריך לשים על סדר היום שלנואנחנו צריכים ללחום את המלחמות שלנו,  כלכלית.

 להוסיף כסף ליישובים, לשנות את ההסעות שלנו. שיבטיח לשנות את הדברים שרלוונטיים לנו, 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 בתפקיד. שנה 22מתחיל ונגמר בפוליטיקה אחרי  הכל -אלי אסקוזידו
 אם הפוליטיקאי באופוזיציה זה לא משנה.  -צריך לדעת על איזה סוס להמר

 
מציע   "פוליטיקאי קטן מאוד"מצטרף לברכות לאייל בלום, לשי ולאיציק. אני שאני  -ניר זמיר

לדבר פוליטיקה. מילה זו לא מילה בחיים הפוליטיים. אם אנחנו נצליח למנות את שר הפנים ולא  
נתייחס אל אריה דרעי כגזרת גורל, אנחנו נוכל לשלוט על העניינים, על המאבקים בשטחים  

 הפתוחים, רמ"י והועדות הגאוגרפיות. אנחנו צריכים למנות את שי חג'ג' לשר הפנים. 
 ום לפי מפלגות בינוניות. אם אנחנו נלחץ על שם ספציפי. שי מספיק מוכר פוליטית. הממשלה תק

זה לא בלתי אפשרי. תבינו שיש פה כשל שלא נפתור אותו בין הערים הגדולות  -תנסו לחשוב על זה
לבין המרחב הכפרי. אצלנו יש את האדמות ואצלנו יש את ההכנסות של אזורי התעשיה. כולנו  

 ן. גאוגרפיות ובהתנהלות נתקלים בוועדות
 

 . אתם עושים עבודה מעולה של המרכז. תודה לשי, איציק וכל הצוות המקצועי -רותם ידלין 
 לכל קרב ממשלתי אני יוצאת אתכם. כמובן מאשרת את התקציב.

אני מסכימה עם מה שכתבה מטי הרכבי בצ'ט. הייתי בוחרת בשם "מרכז השלטון  -* שם העמותה
לישראל". זה מסכם את כל השיחה שלנו כאן. אנחנו כפר זו הגאווה שלנו. תזכרו "אזורי" הכפרי 

 זו רפורמת האזוריות של מרדכי כהן.
 

כולנו תמימי דעים   אני מצטרף לברכות לשי, איציק וכל הצוות. נעים לעבוד אתכם. -אלי ברכה
  אנו מפיקים את ,שהכוחות שלנו מוגבלים ובמסגרת הכוחות המוגבלים, גם הפוליטיים 

 המקסימום. 
 נוגע אלינו. שזה  כלכ  אין לה בעיה להפר אותהמדיניות אין למדינה מדיניות וגם שיש לה -

אנחנו חייבים להיכנס בנושא המדיניות    מדיניות להם פקידים מחליטים את הגורל שלנו. כשאין
המרחב הכפרי,  האם לקיים אתתחבורה, ועדות גאוגרפיות,  בנושאי: 2021לשנת וללחוץ כמטרה 

אנחנו   -קריטריונים ת גם אתתשתיות, איפה שמים מתקני כוח. זה מנוהל ע"י פקידות שקובע
 חייבים להיות ברמה של קובעי המדיניות שאלו השרים עד כמה שניתן.

הרצאות על זכות אבות, הצגה של יישובים חלשים   -לחברים שלי מהשיחות האחרונות שהיו-
הם יסכימו איתנו אבל שנגיע למנת    -, שומרי השטחים הפתוחיםהקרקעשמירת מוטיב , שלנו

הם יודעים שהחזקה שלנו על  עוזרים לנו.  אנחנו לא נמצא אותם שם לידנו , לקבלת זכויות,חלקנו
. ברגע והם שולטים בהם לא ברוכים כפי שגלית אמרה , שהמקורות הכספיים שלנוחלשה הקרקע

השאלה שלי על הדו"חות הכספיים באה מהמקום ממך. שאתה מדמם ופצוע אין בעיה לקחת 
האם יש לנו מקורות? האם ניתן להתחיל מהלך כלכלי שיניב לנו משהו?   -שיוחאי וגלית דיברו עליו

 שבאים עם מדיניות.    ואנחנו חייבים לשבת ברמת המדיניות ולהופיע בוועדות השונות כאל
 
 

 דברי סיכום:  -שי חג'ג'
אנחנו משתדלים לעשות עבודה טובה, לא בהכל אנחנו  אחת מכם. תודה אמיתית לכל אחד ו

 . 2021יש לנו הרבה מה לעשות בשנת לכן מצליחים ואנו יודעים את זה.  
כל מי שדיבר כאן, דיבר על נושאים   שלכם לעזור, כל אחד בתחומו.והרצון אני צריך את הכתף  

 ת עבודה.ולקראת הכנס הבא נעלה את זה כנושאים לדיון ותוכני רוחביים שכואבים לכולנו.
   שלחו לאיציק. -רעיונות לגבי שם העמותה אם יש לכם-

 לא התייחסתם לגבי ההחלטה לרכוש נכס עבור מרכז המועצות האזוריות. -אלי אסקוזידו
 מצאנו נכס מתאים. העסקה שהייתה על הפרק, ירדה מהשולחן. עדיין לא -שי חג'ג'

 ולא קיבלתי עד כה הצעות מכם. -קיבלתם מפרט מסודר לגבי הנכס הרצוי -איציק אשכנזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 שי חג'ג'              
 

 
 
 
 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות 
 ת מרחבים אזוריהה מועצהוראש     

 
 
 

            
 העתק:

 ראשי המועצות האזוריות
 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות


