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  על סדר היום:

 . 2020מיוחד בדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת דיון  א.
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 . 2020הפנים לשנת  דיון מיוחד בדו"ח הביקורת המפורט של משרד .א

 

. דיון 2022, שנת 22-8ישיבת מועצה שלא מן המניין,  :רן היילפרן

. גזבר העירייה 2020מיוחד בדו"ח הביקורת לשנת 

 יציג את הדברים. 

ן  אביבה גוטרמן: סליחה, לפני שדנים בדו"ח הזה, אני מבקשת לא לדו

בו. אני חושבת שיש פה ניגוד עניינים של מי שניהל 

ח הזה מטעם משרד הפנים. כל עוד לא ראינו את הדו"

פה מסמך המעיד שמשרד רו"ח הזה חתם על ניגוד 

 עניינים עם משרד הפנים, אני לא מוכנה שידונו בו. 

 על מה את מדברת?  נאור שירי:

 זה הדו"ח של משרד הפנים, נכון?  אביבה גוטרמן:

 משרד הפנים צריך לחתום על ניגוד עניינים.  נאור שירי:

יש, כן, אם משרד הרו"ח שמטעמו עושה את  יבה גוטרמן:אב

הביקורת. תראו חבר'ה, אתה רוצה שאני אגיד מי 

הבנאדם, מה קורה? משרד הרו"ח הזה הוא אחד 

הבעלים שלו הוא אדם מאוד מקורב כאן, מאוד 

 מקורב. אשתו עובדת בתאגיד המים, היא דירקטורית. 

 לייך? למי הוא מקורב? הוא מתקשר א נאור שירי:

 גם אליך, אמיר. גם אליך.  אביבה גוטרמן:

 נאור מדבר.  נאור שירי:

  -גם אליך הוא מקורב אביבה גוטרמן:

 אליי?  נאור שירי:

 לא, לאמיר. בסדר, הוא גם מקורב אליי.  אביבה גוטרמן:

 יש שמות כאילו?  מאיר חלוואני:

מקורב הוא מקורב אליך, אמיר. לא צריך שמות. הוא  אביבה גוטרמן:

  -אליך, אמיר. הוא, אל תעשה פרצוף כזה

 נו.  אמיר כוכבי:
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אני לא רוצה להגיד שמות, הוא מקורב אליך, הוא  אביבה גוטרמן:

לבין  בינךבנאדם שעשה את ההסכם הקואליציוני 

חברה מועצה כאן. בקיצור, אשתו עובדת בתאגיד 

המים. דירקטורית, שאין לי בעיה עם זה, אבל זה כל 

  -הללו, הוא מקורב כאןהדברים 

לא הבנתי, היא עובדת בתאגיד המים או שהיא  אמיר כוכבי:

 דירקטורית בתאגיד המים? 

מונע ממנו לעשות פה את הבדיקה. הוא בחור מאוד  אביבה גוטרמן:

מוכשר, שיקבל את כל המדינה חוץ מהוד השרון, והוא 

צריך לפחות שיהיה מכתב שמעיד מסמך שהוא חתום 

 גוד עניינים. עליו על ני

  -בדקת עם אמיר כוכבי:

  -לא ראיתי את זה אביבה גוטרמן:

 בדקת, שאלת מישהו?  אמיר כוכבי:

 יש את זה, אני רואה בהערה שבדו"ח פה, אני ראיתי.  אביבה גוטרמן:

  -אנחנו דיברנו על זה בוועדת עדי ברמוחה:

  -סליחה, משה, ראיתי פה הערה אביבה גוטרמן:

  -עדת ביקורת העלינו את זהבוו משה חנוכה:

 תסביר לי את זה. אביבה גוטרמן:

לא, אז אני אומר, העלינו את הנושא הזה בוועדת  משה חנוכה:

ביקורת, וזה נאמר בישיבה, השאלה איפה הנציג של 

 הרו"ח, הגיע לפה היום? אה, גם היום הוא לא הגיע? 

  -אני לא אביבה גוטרמן:

ו באמצע שהוא לא הגיע, העליתם ועדת ביקורת, גילינ משה חנוכה:

בזום. גם לישיבת מועצה הם לא מגיעים להציג את 

  -הדו"ח

ן  אביבה גוטרמן: יודע מה, כאילו אי לא רק שזה כזה דו"ח כאילו מי 

  -בעיות, איזו בעיה, טוב

 לא, איך עושים ישיבה כזאת בלי המבקר?  משה חנוכה:
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, אמיר, אם אתה אני ממש אתנגד, ואני אומרת לך אביבה גוטרמן:

 תדון בזה, אני אפנה למשרד הפנים. 

. אמיר כוכבי:  אוקי

  -אני לא חושבת אביבה גוטרמן:

  -לא, אני אגיד, יש עוד איזו בעיה טכנית משה חנוכה:

  -חברים, לא חשוב אביבה גוטרמן:

רגע, אביבה, יש עוד בעיה טכנית. בנושאים ששלחתם  משה חנוכה:

הדו"ח. לא יודע אם רק  בסדר היום, לא צירפתם את

 אני עובר על הנושאים, אבל אין את הדו"ח. 

 כנראה שכן, אם רק אתה מעיר על זה.  אמיר כוכבי:

 מה?  משה חנוכה:

כנראה שכן, אבל אם אתה מעיר על זה. אבל הדו"ח  אמיר כוכבי:

 צורף בעבר. 

 לא, הדו"ח לא צורף, לא.  משה חנוכה:

 ה הוא צורף? מה זה בעבר? איפ אביבה גוטרמן:

הדו"ח לא מצורף להזמנה לסדר היום. צירפתם דו"ח  משה חנוכה:

כספי. הרו"ח שערך את הביקורת לא נמצא כאן, וגם 

לא צירפתם את זה לחברי המועצה, אז אי אפשר לדון 

 אני חושב בנושא הזה היום. 

 לא, יש פה חשש לניגוד עניינים.  אביבה גוטרמן:

המשפטי, יגיד, אז לניגוד עניינים אני  או שיבוא היועץ משה חנוכה:

אומר, אני לא נכנס לזה. אני נכנס לא נכנס. אני 

עכשיו לסוגיה, למה אתם לא שלחתם את הדו"ח 

לחברי המועצה? שלחתם דו"ח כספי. יש כאן, אתה 

יכול אם אתה רוצה את מה שקיבלתי הביתה, אין פה 

 את הדו"ח. 

כשלא  איך חברי המועצה יכולים ללכת לישיבה,

המצאתם את החומר בכלל. לא לא כדין, לא המצאתם 

אותו. והרו"ח גם לא פה בשביל להסביר לנו. אז איך 

אתה רוצה שנקיים דיון על זה, אם משרד הפנים ירצה 



 עיריית הוד השרון
 6.202229.מיום  22/8מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 
 

 7 
 

שככה יתנהל הדיון של ישיבת המועצה על דו"ח 

 הביקורת? אני לא בטוח. 

אנחנו קודם כל, אנחנו לא רוצים לקיים דיון,  אמיר כוכבי:

  -מחויבים לקיים דיון

 אז למה לא שלחת את החומרים?  משה חנוכה:

, אתה אומר שלא קיבלת את החומרים, אנחנו 2. 1זה  אמיר כוכבי:

  -נבדוק

 לא אני, כולם אומרים.  משה חנוכה:

 חבל שלא הערת על זה לפני זה.  אמיר כוכבי:

לכם? למה אני צריך להעיר לכם? מה, אני השוטר ש משה חנוכה:

אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם, אני לא צריך, 

אני קיבלתי את החומר לפני יומיים, היום עברתי עליו 

בבוקר תוך כדי. לא מעט חומרים לעבור עליהם 

 ביומיים לבנאדם שעושה את התפקיד שלו בהתנדבות. 

ואני מסתכל, ואני אומר, רגע, איפה הדו"ח, לא צירפו 

העירייה? איפה הגזבר? איפה את הדו"ח. איפה מבקר 

היועץ המשפטי? איפה המנכ"ל? כולם, אף אחד לא 

שם לב. אני צריך להעיר לכם. וואלה, המצאה יפה 

 מאוד. 

  -1זה במייל, משה, נספח  יעל עבוד ברזילי:

 משה חנוכה, איזה מזל שאתה כאן.  עדי ברמוחה:

, כן אביבה גוטרמן:   -א'

דו"ח הכספי, זה לא דו"ח זה ה 1זה לא, נספח  משה חנוכה:

  -הביקורת

מזל שהוא קיים. כל אחד שיש לו מה להעיר, הערות  אביבה גוטרמן:

בונות ויכול להגיד דברים לטובת המועצה והשקיפות 

 וכו', טוב שהוא קיים. 

 לגמרי.  עדי ברמוחה:

 בהחלט.  אביבה גוטרמן:
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 תמיד.  עדי ברמוחה:

אותך, אני בטוח שגם את אגב, עדי, כמו שאני מכיר  משה חנוכה:

 שם לב שאין. 

 את היית מסכימה לזה? אני בטוחה שלא.  אביבה גוטרמן:

  -כמו שאני מכיר אותך, את בטוח ששמת לב משה חנוכה:

  -כשיש ניגוד עניינים זה מעל אביבה גוטרמן:

 אני אמרתי שהוא צודק.  עדי ברמוחה:

לא סביר. לא וזה שהרו"ח שוב לא פה, זה גם בעיניי  משה חנוכה:

סביר, והערתי על זה בוועדת הביקורת, הוא גם שם 

 לא הופיע. 

  -לפחות היו בודקים את זה קודם אולי. הייתם מאיר חלוואני:

  -למה אנחנו צריכים משה חנוכה:

טוב, לא, הבנתי, אתה לא רוצה לעבוד בהתנדבות,  מאיר חלוואני:

 הבנתי. 

  -זה עלה, זה עלה, זה עלה משה חנוכה:

 אני מדבר לאביבה.  אמיר כוכבי:

אבל זה עלה בוועדת הביקורת. אתה לא קורא את  משה חנוכה:

החומר. אם היית קורא, היית רואה שזה עלה. אתה 

  -סתם

  -אני לא קורא את החומר מאיר חלוואני:

  -אימפרוביזציהאתה מגיע, אתה עושה  משה חנוכה:

 קודם כל, סיימת?  מאיר חלוואני:

 אתה אומר שזה לא עלה, אבל זה עלה.  משה חנוכה:

לא אמרתי, לא עלה. אתה לא מקשיב, אתה עונה  מאיר חלוואני:

לעצמך. אתה שואל ועונה לעצמך. אני פניתי לאביבה, 

ואתה מתנפל. כל מה שחשבתי, שבתור נבחרי ציבור, 

. -א' וגם ב-המקום שלכם גם להעיר זה בסדר, גם ב ע'

  -לא יקרה כלום
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 מה? ל משה חנוכה:

 ואם משהו נשכח בתום לב, מה ההתנפלות הזו?  מאיר חלוואני:

 מה זאת אומרת?  משה חנוכה:

  -רק רגע אחד, לא סיימתי, לא הפרעתי לך מאיר חלוואני:

למה אתה לא הערת? כי אתה לא קורא, כי אם היית  משה חנוכה:

קורא, היית רואה שאין את הדו"ח. איך התכוננת 

 ין את הדו"ח? לישיבה אם לא ראית שא

י  מאיר חלוואני: יש לי בקשה אליך, משה. אתה, אל תגיד לי מה אנ

 לא. 

  -איך, איך? אתה משה חנוכה:

  -אל תגיד לי מה אני לא מאיר חלוואני:

 אתה קראת את הדו"ח?  משה חנוכה:

  -לא רוצה, לא מאיר חלוואני:

 מה דעתך על הדו"ח?  משה חנוכה:

ן  מאיר חלוואני: רוצה לשאול את אביבה. למה לא הערת את העניי

  -הזה, עם מישהו שנהיה

 מסיבה פשוטה.  אביבה גוטרמן:

 למה צריך להגיע עד לפה?  מאיר חלוואני:

  -שלא ידעתי על אביבה גוטרמן:

 אולי לא היינו מקיימים את הישיבה.  מאיר חלוואני:

  -לא ידעתי אביבה גוטרמן:

  -ריםלמה אתם מעי יגאל שמעון:

 לא ידעתי.  אביבה גוטרמן:

 לא, אני שואל.  מאיר חלוואני:

  -מרגע שידעתי, אני אביבה גוטרמן:

ו  משה חנוכה: התהפכו היוצרות. מה, זו נהייתה אחריותה שלנ

  -לוודא שאתם
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 לא, אני שואל. יגאל, אני שואל.  מאיר חלוואני:

  -אתם פתאום יגאל שמעון:

 לא ידעתי.  אביבה גוטרמן:

  -יגאל, אני שואל יר חלוואני:מא

 אתם הולכים ומאשימים.  יגאל שמעון:

 לא חשוב, שאלה לגיטימית.  אביבה גוטרמן:

יגאל מאיר חלוואני:   -יגאל, יגאל, 

 ואני עונה לך.  אביבה גוטרמן:

  -יגאל, יגאל מאיר חלוואני:

,  יגאל שמעון: יש שאלה, תגידו, טעינו. תגידו, אין את זה. תגידו

  -עשהבוא נ

 קודם כל, אני האחרון שלא יגיד אם טעינו, בסדר?  מאיר חלוואני:

  -זה בסדר, אבל יגאל שמעון:

 מה ההתנפלות הזו?  מאיר חלוואני:

 אז תתחיל בזה, תתחיל בטעינו.  משה חנוכה:

 אבל הוא התחיל.  אמיר כוכבי:

  -לא, אני מצפה שתעירו, לא משה חנוכה:

קיד שלך על השולחן הזה, התפקיד שלך נכון, זה התפ מאיר חלוואני:

  -על השולחן הזה

אני מצפה שהמבקר יגיד לי, אדוני ראש העיר, לא  משה חנוכה:

צירפת את הדו"ח הזה. אני מצפה שאחרי שאני הערתי 

כבר בוועדת ביקורת שהוא לא בא, שיזמינו אותו 

  -היום. אני מצפה

נו כבר פעם אבל אני מדבר עם אביבה, את זה הב מאיר חלוואני:

 שלישית. 

  -אמיר אביבה גוטרמן:

 מאיר.  מאיר חלוואני:
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 מאיר, השאלה שלך לגיטימית.  אביבה גוטרמן:

.  מאיר חלוואני:  נכון, זה מה ששאלתי

  -אני, אם הייתי יודעת את זה קודם אביבה גוטרמן:

 אוקי.  מאיר חלוואני:

 אתה מאמין לי שאני הייתי מודיעה?  אביבה גוטרמן:

כן, מאמין. ואת מאמינה שהשאלה שלי באה ממקום  ר חלוואני:מאי

  -טוב

  -אין ספק, ולכן אני גם עונה לך אביבה גוטרמן:

כי יגאל משום מה, יגאל ממישהו צריך פתאום  מאיר חלוואני:

  -להחליט לגונן עלייך, לא הבנתי למה

 שאלתך לגיטימית.  אביבה גוטרמן:

  -בריאסה"כ, ניהלנו שיח  מאיר חלוואני:

  -אבל מאיר יגאל שמעון:

 ושאלתי אותה, מה הבעיה?  מאיר חלוואני:

  -נשאלה שאלה יגאל שמעון:

 הוא שואל עליי.  אביבה גוטרמן:

  -אתם מאשימים אותה שהיא לא אמרה לכם יגאל שמעון:

 אני לא האשמתי אף אחד, לא האשמתי.  מאיר חלוואני:

 ודם כדי לתקן את זה. הוא שואל למה לא הערתי ק אביבה גוטרמן:

  -אולי היינו חוסכים את מאיר חלוואני:

 )מדברים ביחד( 

 אולי היינו חוסכים את הטרחה.  מאיר חלוואני:

אתה צודק, מאיר, זה נכון, לא ידעתי. אם ידעתי,  אביבה גוטרמן:

  -הייתי

  -ותגידי למשה שאת מאמינה לי, שהוא לא יחשוב מאיר חלוואני:

  -םחברי אמיר כוכבי:

 לא, זה לא חשוב, אני מאמינה לך.  אביבה גוטרמן:
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.  אמיר כוכבי: לאור שאלתה של חברת המועצה, אביבה גוטרמן

מאחר ואני לא חושב שיש איזה עניין, ודאי לא כמו 

שהיא מתארת בנושא ניגוד העניינים במינוי של משרד 

רו"ח גדול, שעובד מול משרד הפנים, כשלמיטב 

"ח הביקורת הראשון שלו בעיר, ידיעתי, זה גם לא דו

ולמיטב ידיעתי, הדמות שעליה את מדברת, שלהגדיר 

אותה כמקורבת, היא הגדרה מכלילה ורחבה. ועדיין, 

  -לאור זה שזה מטריד אותך

 היא הגדרה מדויקת, אמיר.  אביבה גוטרמן:

  -לאור זה שזה מטריד אותך אמיר כוכבי:

 כן.  אביבה גוטרמן:

היועץ המשפטי ליועץ המשפטי של משרד הפנים, יפנה  אמיר כוכבי:

  -ויקבל את חוות דעתו בעניין

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

אם כי, אני חייב להגיד שבעיניי זה נראה קצת מוזר,  אמיר כוכבי:

 כי כבר דנו בדו"חות ביקורת שלהם. 

 כן, לא ידעו, היא לא ידעה את זה.  יגאל שמעון:

 ידעה, ידעה.  אמיר כוכבי:

 לא, ידעת?  ל שמעון:יגא

היא ידעה, כי הנושא גם עלה בעבר, אבל אני לא  אמיר כוכבי:

  -מתווכח על זה, מספיק

 לא, לא, לא.  אביבה גוטרמן:

 הנושא עלה גם שנה שעברה.  רן יקיר:

  -מספיק בסופו של דבר שאת אמיר כוכבי:

יודעת שמשרד רו"ח שלו את עושה,  אביבה גוטרמן: אמיר, אם הייתי 

  -מין ליתא

  -נו, הם עושים פה כבר שנתיים אמיר כוכבי:

למה שעכשיו אני אגיד את זה ולא אז? איזה דו"ח  אביבה גוטרמן:

 היה שלו? 
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, זה אותו דו"ח. זה דו"ח קבוע של משרד זה עלה אמיר כוכבי:

  -הפנים, שנעשה כל זה

  -אבל הוא לא כתוב יגאל שמעון:

  -זה עלה אמיר כוכבי:

 המשרד, לא כתוב השם שלו.  יגאל שמעון:

  -זה לא כתוב אביבה גוטרמן:

י  אמיר כוכבי: זה עלה, בוודאי שזה עלה. זה עלה גם במינו

  -הדירקטורית, זה עלה

הייתי מתנגדת אותו דבר גם אז, ואולי להיום היה  אביבה גוטרמן:

  -נחסך, כי היה לנו זה

 לדעתי, התנגדת.  אמיר כוכבי:

  -יו נתקן את זה. שיהיה מסמך שמעידאז עכש אביבה גוטרמן:

  -אני אבקש מהיועץ המשפטי לפנות למשרד בפנים אמיר כוכבי:

ולגבי השאלה השנייה, למה החומר הזה לא מצורף?  משה חנוכה:

 אגב, הוא גם לא בטאלבטים. 

מאחר וקיבלתי את הערתה של אביבה גוטרמן, אז  אמיר כוכבי:

זה במועד אחר. השאלה הזאת מתיירת, ואנחנו נדון ב

אני מבקש להקפיד שחבר המועצה, חנוכה, מקבל 

 מודפס את כל מה שאמור. 

 חברי המועצה, לא רק חנוכה.  יגאל שמעון:

 אבל רק משה מקבל מודפס.  אמיר כוכבי:

 גם רפי מקבל מודפס.  משה חנוכה:

  -גם רפי? נו טוב, הוא לא פה כדי להתלונן, אז לוודא אמיר כוכבי:

וגם מי שמקבל במיילים לא קיבל את זה. גם במיילים  משה חנוכה:

 זה לא הגיע. 

  -לוודא שגם החומר הזה מגיע, גם אם נעדר אמיר כוכבי:

במיוחד, ואני מציע, אדוני ראש העיר, שלא צריך  משה חנוכה:

ללכת לש"ג, יש הרבה מאוד אנשים שעוברים על 
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 הזימונים לפני. 

הגזבר יכל לעבור מנכ"ל העירייה יכול לעבור על זה, 

על זה, היועץ המשפטי יכל לעבור על זה. בואו. 

ולהזמין בבקשה את עורך הדו"חות להציג למועצה, 

זה פשוט מן הכבוד. לא שהגזבר יציג שעשו עליו 

 ביקורת, מה היה בביקורת. 

שעורך הדו"ח יכבד את השולחן הזה ויגיע. הערנו על 

יבת זה בוועדת הביקורת, על אחת כמה וכמה ביש

 המועצה. 

  -שנייה, אני מזכיר אמיר כוכבי:

 -בטח, הוא מקבל כסף אביבה גוטרמן:

  -לא, אני מזכיר שבסוגיה הזאת אמיר כוכבי:

 למה שלא יבוא?  אביבה גוטרמן:

  -יש נהלים במשרד בפנים. תבדקו אם הוא צריך להגיע אמיר כוכבי:

 הם הגיעו או לא?  משה חנוכה:

רגע לציין שגם בפרוטוקול מצוין, שאנחנו אני רוצה  עדי ברמוחה:

שאלנו על טופס ניגוד עניינים, ולא קיבלנו על זה 

  -תשובה בוועדת ביקורת. וכבר אז התרעמנו על זה

 בבקשה.  אביבה גוטרמן:

  -אז יש עדי ברמוחה:

אני רק אומר, שככל שיש למשרד הרו"ח הזה ניגוד  אמיר כוכבי:

 א מולנו. עניינים, זה מול המעסיק שלו, ל

  -זה לא משנה, אבל אם חברי הוועדה עדי ברמוחה:

 בוודאי שזה משנה.  אמיר כוכבי:

  -הוא צריך אביבה גוטרמן:

ועדת הביקורת מזהים שיש פה איזשהו חשד לניגוד  עדי ברמוחה:

עניינים, ושואלים, האם יש הסכם של ניגוד עניינים, 

  -גםולא מקבלים על זה תשובה, אז זה בעייתי, וזה 

 מאיר, אם ידעת את זה, אז למה לא עשית את זה?  יגאל שמעון:
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 לא ידעתי.  מאיר חלוואני:

  -אה, לא יגאל שמעון:

  -הוא לא יודע, הוא לא ידע כי הוא לא בוועדה עדי ברמוחה:

 אבל אם היית יודע, היית עושה?  יגאל שמעון:

  -יגאל, אתה בוועדת ביקורת. היית עדי ברמוחה:

  -ידענו את זה ון:יגאל שמע

  -השיח מדויק ולא מלחמתי, ולא נקמני מאיר חלוואני:

  -חברים אמיר כוכבי:

  -בסה"כ שאלתי את אביבה מאיר חלוואני:

  -בסדר, אבל לא יגאל שמעון:

אם היא הייתה מודיעה מראש, היינו בודקים את זה.  מאיר חלוואני:

 מה אתה רוצה? 

  -אנחנו אמיר כוכבי:

 אפילו לא אני.  י:מאיר חלוואנ

  -אין ספק שאם הייתי יודעת מראש אביבה גוטרמן:

אביבה, את אשמה. פעם הבאה אני מבקש ממך  משה חנוכה:

 להודיע מראש. זה לא בסדר שלא ידעת מראש. 

אני מודה שאני חייב להגיד שאני הייתי צריך להיות  אמיר כוכבי:

 ערני, כשחבר המועצה, משה חנוכה, התלונן על מספר

הישיבות הקבועות להערב, והגיע בזמן. הייתי צריך 

 לנחש שיש איזה עניין. 

 ובא עם החליפה של האיומים.  רן יקיר:

אנחנו נבדוק את זה ונטפל בזה, גם אם זאת תקלה  אמיר כוכבי:

בתום לב. שוב, בעניין ניגוד העניינים, אני לא חושב 

  -שיש עניין

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -וה לבדוק, אתה יודעשו משה חנוכה:

  -משרד רו"ח הזה הוא אמיר כוכבי:
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  -שווה לבדוק אביבה גוטרמן:

  -אחד מהשניים הגדולים במדינה. עובדים אמיר כוכבי:

לא, אגב, הוא גם הצהיר שהוא לא מתעסק בדו"ח  משה חנוכה:

הזה, חשוב להגיד. הרו"ח מטעמו, שהוא לא נוגע 

  -בתיק הזה. אבל עדיין

  -טוב, טוב רמן:אביבה גוט

 בוודאי שהוא הצהיר, מה זאת אומרת?  אמיר כוכבי:

 בסדר, שתהיה הצהרה.  אביבה גוטרמן:

 אז זהו, זה מה שביקשנו. אבל זה מה שביקשנו.  עדי ברמוחה:

נכון ולא היה  אביבה גוטרמן: חבר'ה, פסלנו מכרזים בגלל שלא חתמו 

  -ניגוד עניינים

בניינים, כל  200. אני בונה שם רק לי יש ניגוד עניינים דובר:

  -מה

 . /228אנחנו סוגרים את ישיבה  רן היילפרן:

 

  

 

 

 


