פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מיום

 7ליוני 5002

מספר
נוכחים :

מר עמוס עזאני
מר אבי אייזנמן
הגב' אורנה דקל -
עו"ד נחמיה יעקב -
מר אברהם הררי -
עו"ד יול ברדוש -
קרן כצמן
דוד וודיס
מר יאיר אפל

51/12

ראש המועצה.
סגן מ.מ .ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה.
סגן ראש המועצה.
חבר מועצה.
חברת מועצה
חבר המועצה
חבר מועצה.

משתתפים:

עו"ד חיה גוגיג
אשר שמע

 יועצת משפטית -גזבר המועצה

רשם:

אלי גטר

 -מזכיר המועצה

על סדר היום
.1
.5
.3
.3
.2

סדר
.1

אישור תקציב המועצה לשנת התקציב .5002
אישור הלוואה ע"ס  ₪ 502000000מבנק אוצר השלטון המקומי.
אישור דו"ח רבעוני לתאריך  31.15.03שנשלח בתאריך .10.3.02
דיון בתקציב פיתוח ובתוכנית פיתוח לשנת .5002
חוק עזר לאבן-יהודה (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ד .5003 -
א .אשרור החוק לבקשת משרד הפנים.
ב .קביעת תעריפים לחניה מוסדרת.

היום
אישור תקציב המועצה לשנת התקציב .5002

אשר שמע – תקציב המועצה מאושר לשנים  5003-5002במסגרת תוכנית ההבראה0
אנו נאלצים לבצע מספר שינויים כדי לעדכן את התקציב.
קרן כצמן – אני מבקשת מספר הבהרות
מה הצפי לגבי סה"כ התלמידים הממומנים ע"י המועצה ובאיזו סה"כ עלות.

כמה תלמידים הינם זכאים להסעה לפי משרד החינוך.
אשר שמע – תלמידים זכאים מ 10 -לינואר 5002
 500תלמידים
 525תלמידים
 3תלמידים
 322תלמידים

א.

בכר
הדסים
אור תורה קדימה

ב.

תלמידים זכאים
תלמידי רעננה+תלמונד
החינוך המיוחד

 320.0אש"ח
 553.0אש"ח
 1311.0אש"ח

עלות  3200033.3ש"ח

תלמידי מיפוי דתי השתתפות
משרד החינוך

שאלה קרן כצמן – אבקש לקבל פירוט של הוצאות המשפטיות בפועל לשנת .5003

1-5003
3003
3003
2003
0003
3003
1003
3003
10003
11003
15003
סה"כ

5003
שכ"ט עו"ד גוגיג
33.032
32.133
23.115
53.033
33.205
55.552
55.550
53.132
52.331
35.215
53.023
330.535.-

1003
3003
3003
0003
1003
3003
11003
15003
סה"כ

5003
שכ"ט עו"ד רובין
3.000.13.353.20
1.033.12.333.3.303.30103.31.233.30
13.300.30
30.311 .-

תשלום לעו"ד שפיר
עופר  -טיפול בתביעה
12.330.גור בן ציון
עמוס עזאני – אני מבקש להדגיש כי שכר טרחת עורך הדין נובע מריבוי תביעות
שמקורם בקדנציה שעברה 0בקדנציה הנוכחית אין אף תביעה.
קרן כצמן – בסעיף בטחון יש פער גדול בין סעיף ההכנסות שנגבה מהתושבים לבין
התשלומים בפועל.
אשר שמע – אני הודעתי מזה זמן למשרד הפנים כי קיים פער בין ההכנסות
להוצאות בפועל 0יש בעיה לשנות את התעריפים .מה עוד שיש סעיפי הוצאה נוספים
בגין נושאים קשורים לביטחון 0כמו החלפת שערים 0חסימות 0רכישת ציוד וכו'.
עמוס עזאני – אני מבקש כי סוגיה זו תיבדק 0יש לבחון מה ניתן לעשות בנין הפער
בין הגבייה להוצאה בפועל

 .1עפ"י התחייבות למשרד הפנים בתכנית ההבראה 0על המועצה להגיע לאיזון
הכנסותיה והוצאותיה עד ליום  31בדצמבר .5002
 .5התקציב הרגיל המעודכן לשנת  5002מסתכם בסך  310522.0אש"ח.
 .3התקציב מאוזן בצד ההכנסות וההוצאות.
 .3הגידול בצד ההכנסות וההוצאות לעומת המסגרת המאושרת לשנת  5002מסתכם
בסך  10531.0אש"ח 0המהווה גידול של .3.35%
 .2בהשוואה לתקציב  5003חל גידול בצד ההכנסות בסך  10222.0אש"ח המהווה
גידול של  .3.53%בצד ההוצאות חל קיטון בסך  303.0אש"ח המהווהקיטון של .5%
 .0בהשוואה לביצוע בשנת  5003התקציב בצד ההכנסות קטן ב 320.0 -אש"ח 0בצד
ההוצאות קטן ב 10311.0 -אש"ח.
 .3בעדכון תקציב אין תקצוב של סעיף מענק מרזרבות שר (בשנת  5003קיבלה
המועצה  200.0אש"ח) כמו כן סעיף הכנסות חד פעמיות.
 .1הכנסות עצמיות
התפתחות ההכנסות העצמיות מסה"כ ההכנסות בשלוש שנים אחרונות

סה"כ ביצוע
הכנסות
סה"כ תקציב
הכנסות

30231

אחוז
הכנסות
עצמיות
מסה"כ
33.01%

אחוז
הכנסות
עצמיות
מסה"כ
30.30%

31311

אחוז
הכנסות
עצמיות
מסה"כ
31522

13.13%

* ההכנסות העצמיות בשנת  5002מסתכמות ב 35112.0 -אש"ח ומהוות 13.13%
מסה"כ ההכנסות 0לעומת הביצוע בשנת  30.30% 5003ובשנת .33.01% 5003
** הארנונה הכללית מסתכמת לסך  13.0מליון  ₪ומהווה  23.03%מסה"כ ההכנסות
העצמיות .בנוסף על המועצה לגבות מיתרת החובות משנים קודמות סך של 1.3
מליון  ₪לכיסוי הגירעון המצטבר.
*** ההנחות מארנונה מסתכמות לסך  1.3מליון ומהווים  1.32%מסה"כ ההכנסות
מארנונה בתקציב הרגיל.
**** ההעברה מקרן הפיתוח מסתכמת לסך  5011.0אש"ח ומהווה  1.33%מסה"כ
ההכנסות העצמיות 0ההעברות מקרן הפיתוח נועדו לכסות את פירעון המלוות
להלוואות שנתקבלו למימון ביניים של עבודות פיתוח וחברת "קולחי השרון" (ביוב)0
מחלקת ההנדסה במועצה ו 12% -תקורה.
***** מכירת המים מסתכמת ב 3323.0 -אש"ח ומהווה  13.33%מסה"כ ההכנסות
העצמיות 0בנוסף על המועצה לגבות מיתרת החובות משנים קודמות סך של 0.3
מליון  ₪לכיסוי הגירעון המצטבר.
****** ההכנסות מסעיפי יתר עצמיות (אגרת ביוב 0אגרת שמירה 0מלחמה בכלבת0
שילוט וכו') מסתכמות לסך  3020.0אש"ח ומהווים  15.21%מסה"כ ההכנסות
העצמיות.
התפתחות ההכנסות העצמיות בשלוש שנים אחרונות
סעיף

ביצוע
5003

אחוז
מסה"כ

ביצוע
5003

אחוז
מסה"כ

תקציב
5002

אחוז
מסה"כ

ארנונה
הנחות
ארנונה
מים
יתר
עצמיות
העברות
מקרן
פיתוח
סה"כ
הכנסות
עצמיות

12121
5501

הכנסות
עצמיות
20.50%
1.02%

13325
1051

3112
3552

13.12%
11.32%

3315
3351

13.32%
11.21%

5033

3.31%

5231

1.23%

5011

51133

100.00%

53313

100.00%

35112

הכנסות
עצמיות
23.03%
2.51%

הכנסות
עצמיות
23.33%
2.30%

13000
1300
3323
3020

13.33%
15.21%
1.33%
100.00%

 .3משרד החינוך
השתתפות משרד החינוך מתוקצבת עפ"י הביצוע לשנת  05003למעט סעיף הסעות
תלמידים .בוצעה התאמה לשינויים בקווי ההסעה ולאופן התקצוב של משרד
החינוך.
 .10משרד רווחה
השתתפות משרד הרווחה מתוקצבת עפ"י הביצוע בשנת .5003
 .11מענק כללי
בהצעת התקציב תוקצב סעיף זה בסך  013.0אש"ח עפ"י הביצוע בשנת  05003לאחר
שהצעת התקציב נשלחה לחברי המועצה הגיע עדכון ממשרד הפנים שהמענק הכללי
לשנת  5002יעמוד ע"ס  030.0אש"ח 0המועצה תעדכן סעיף זה בהתאם.
הוצאות
 .15שכר
סה"כ השכר במועצה  3551.0אש"ח המהווה  53.1%מסה"כ התקציב לשנת .5002
סה"כ שכר הפנסיה  5533.0אש"ח המהווה  53.3%מסה"כ השכר במועצה לשנת
.5002
סה"כ שכר כללי  3300.0אש"ח המהווה  30.2%מסה"כ השכר במועצה לשנת .5002
סה"כ שכר חינוך  5132.0אש"ח המהווה  30.1%מסה"כ השכר במועצה לשנת .5002
סה"כ שכר רווחה  331.0אש"ח המהווה  1.0%מסה"כ השכר במועצה לשנת .5002
מקדם ההתייקרות בשכר .0.2%
החל מחודש יולי  5002יבוטל הניכוי מהעובדים עבור "עידוד הצמיחה".
המועצה יישמה את תכנית ההבראה בסעיפי השכר הכללי במלואו .בסעיפי החינוך
והרווחה לא הסתיימו הליכי הפיטורים של הגב' נילי קידר 0הגב' עבדה רחל 0ומר
סילבאן הולדר.
שכר כללי
משרה וחצי שהיו מתוקצבים בשנת  5003ב"שכר כללי" למנהל משק וישראל מדר
בחצי משרה לא תוקצבו בשנת .5002

מר זהראנו ז'ן תוקצב לפי  32%משרה במקום  20%משרה בשנת .5003
הגב' מאירי עליזה עובדת מחלקת הגביה תקבל את שכרה החל משנת  5002מסעיפי
תקציב שכר של מחלקת ההנדסה.
שכר חינוך
הגב' הראל גליה הצטרפה לעבודה במועצה בתפקיד קב"סית בהיקף של 00%
משרה.
מר גרינבוים אהרון פורש לפנסיה החל מחודש אפריל  5002ועפ"י תכנית ההבראה
אמור שכרו של גרינבוים בניכוי הפנסיה לעבור למתנ"ס .עפ"י תקציב  5002סכום
זה לא יעבור למתנ"ס.
שכר רווחה
עם פרישת מנהלת המחלקה הגב' טטרו טלי לא התקבל0ה עובד0ת במקומה משרה
זו מתוקצבת החל מיולי .5002
 .13פעולות כלליות
סעיף רכישת רכב לראש המועצה בסך  150.0אש"ח לא קיים בתקציב .5002
הוצאות משפטיות קיטון של  135.0אש"ח.
שמירה קיטון של  100.0אש"ח בסעיף עבודות קבלניות לעומת הביצוע בשנת .5003
גביה – גידול של  103.0אש"ח לעומת  5003נובע מהעסקת מנהל מחלקה באמצעות
חברת גביה והפעלת חברת מדידות למדידת בנייני תעשייה ועסקים אחרים בשטח
שיפוט אבן-יהודה.
מועצה דתית תוקצבה בסך  200.0אש"ח.
איגודי הערים תוקצבו עפ"י הביצוע ב.5003 -
 .13מפעל המים
סעיף רכישת מים ממקורות תוקצב עפ"י הביצוע בשנת 5003
קיטון בהוצאות חשמל בסך  20.0אש"ח עקב סגירת באר ברחוב העצמאות
קיטון באחזקת רכב עקב רכישת רכב חדש בסך  53.0אש"ח.
 .12פעולות חינוך
קיטון בסעיף הסעות תלמידים לעומת הביצוע בשנת  5003בסך  131.0אש"ח.
המתנ"ס מתוקצב לפי הפירוט הבא :הקצבה לא מיועדת
אירועים:
השתת' בהפעלת הסביום
סה"כ

 300אש"ח
 530אש"ח
 31אש"ח
 001אש"ח

 .10פעולות רווחה
סעיפי פעולות רווחה תוקצבו בהצעת התקציב לשנת  5002עפ"י הביצוע בשנת .5003
 .13פירעון מלוות
תוקצב עפ"י תחזית פירעון מלוות של החברה לאוטומציה הכולל מקדם
התייקרויות של  1%לשנת .5002
כמו כן תוקצב החזר הלו' ע"ס  1.2מליון  ₪שאמורים להתקבל בשנת  5002לכיסוי
הגירעון המצטבר.
לס י כ ו ם
בשנת  5002ההוצאות על חינוך מסתכמות לסך  1532אש"ח המהווה % 51.3
מהתקציב לעומת הביצוע בשנים  5003ו 11.3% 5003 -ו 51.1% -בהתאמה.
בשנת  5002ההוצאות על רווחה מסתכמות לסך  3535אש"ח המהווה 11.1%
מהתקציב לעומת הביצוע בשנים  5003ו 3.3% 5003 -ו 10.3% -בהתאמה.
אבי אייזנמן  :מעיון בתקציב המועצה בסעיף שכר 0עולה כי עלות העסקתו של
המבקר נכבדה 0אני מבקש לדעת על תרומתו לעבודת המועצה.
עמוס עזאני  :תרומתו שולית אם בכלל כבר זמן רב לדעתי הוא לא ממלא את
התפקיד החשוב של מבקר מועצה ולא רק זאת 0אני מבקש להביא לידיעת
חברי המועצה מקרה חמור שביצע המבקר.
בעת שנערכה ביקורת של משרד הפנים 0נדרש מבקר המועצה להמציא
בפניהם את דווח הביקורת שערך לשנת  05003לדברי המבקרות הנושא
"נסחב" עד שהמבקרות סיימו את הביקורת במועצה והחלו להכין את
הדו"ח 0רק אז מסר להם המבקר דווח ו ובמקביל הונח הדו"ח על שולחני0
דבר שהינו חמור ביותר 0פעולה זו שנעשית בניגוד להוראות החוק המגדירות
את תהליך הגשת דווח המבקר לראש המועצה .למעשה 0המבקר מנע ממני
ומן המועצה את הזכות להגיב על טיוטת הדוח לפני שיוצא נוסח רשמי
למשרד הפנים – כתוצאה מכך 0יתכן שהדו"ח לא מדויק 0וזה חמור.
אני רואה זאת כאמור בחומרה רבה ואפעל בכלים החוקיים שעומדים
לרשותי.
בעקבות ישיבת ההנהלה הוחלט להמליץ בפני המועצה לבצע את השינויים הבאים
בתקציב :
מאושר
030.0
הצעת תקציב

גזברות עבודות קבלניות

03.2

גנ"י חובה-עבודות קבלניות
מתנ"ס
הקצבות

3.3
001.0
0

מענק משרד הפנים

מתוקצב
013.0
הצעת תקציב
מתוקנת
32.0

51.2

הקטנה

1.1
033.0
3.0

2.2
30.0
3.0

הקטנה
תוספת
תוספת

11.0

תוספת

בנוסף ההכנסות העצמיות יגדלו ב 00.0 -אש"ח כנגד העברה למתנ"ס לקיום אירועי
קייץ והפעלת נוער שנתית.
לאחר דיון בסעיפים השונים
עמוס עזאני – אני מבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת 5002
הצבעה

בעד 3
נמנע 5

 .5אישור הלוואה ע"ס  ₪ 502000000מבנק אוצר השלטון המקומי
עמוס עזאני :אני מבקש לאשר את ההלוואה ע"ס  ₪ 502000000מבנק אוצר השלטון
המקומי לתקופה של  15שנים 0רבית  2.3%לשנה 0קרן ורבית צמודים למדד
יוקר המחייה.
כמו כן אנו נדרשים לאשר את נוסח הבטחת החזר ההלוואה.
א .הרשות המקומית נותנת הוראה בלתי חוזרת שאינה ניתנת לביטול או לשינוי0
למשרד הפנים ולחשב הכללי במשרד האוצר להעביר את כל התקציבים 0המענקים
וכל הכספים מכל מין וסוג שהוא שאותם תהיה הרשות המקומית זכאית לקבל
ממשרדי הממשלה השונים 0באמצעות חשבונה של הרשות המקומית באוצר
השלטון המקומי 0וזאת עד למועד בו תפרע הרשות המקומית את כל ההלוואה
כסדרה 0במקרה בו תפרע הרשות המקומית את יתרת ההלוואה בפירעון מוקדם
בתוספת עמלת פירעון מוקדם בתנאי שוק מקובלים ובכפוף להוראות בנק ישראל0
ובכפוף לאישור אוצר השלטון המקומי לביצוע הפירעון כאמור 0תעמוד לרשות
המקומית הזכות להודיע לחשב הכללי על ביטול ההוראה הבלתי חוזרת.
ב .הרשות המקומית ממחה לאוצר השלטון המקומי 0על דרך השעבוד בדרגה
ראשונה 0את זכותה לקבל את מענק האיזון ממשרד הפנים 0או כל מענק שיבוא
במקומו או יחליף אותו 0עד לסף של גובה ההלוואה (המתקבל מהנוסחה של הפרשת
 52%מהמענק השנתי בתקופה של  2שנים ולא יותר מגובה הלוואה) בתוספת הפרשי
הצמדה ורבית בגין סכומים אלה.
ג .הרשות המקומית משעבדת את הכנסותיה העצמיות לטובת אוצר השלטון
המקומי
הצעת החלטה :לאשר את הת .ב .ר .ואת הנוסח הר"מ.
הצבעה פה אחד.
 .3אישור דו"ח רבעוני לתאריך  31לדצמבר 5002
אשר שמע :אני מבקש לעמוד על עיקרי הדברים הנובעים מהדו"ח שהועבר לעיונכם.
 .1הדו"ח הרבעוני לתאריך  31לדצמבר  5003הינו דו"ח ראשוני ואינו כולל:
את ההפרשות לשנים  5003ו 5003 -של חברת קולחי השרון.
את הרווח של המתנ"ס לשנת .5002
הכנסות ממשרד החינוך עבור הסעות תלמידים שקוזזו במהלך .5003

התאמת ההפרשות עבור תביעות משפטיות שהוגשו נגד המועצה לחוות דעת
היועצים המשפטיים.
חשבונות קבלנים וספקים שהגיעו לגזברות לאחר  12בפברואר  5002עבור שנת
.5002
הדיון הינו ראשוני .הדיון העיקרי בדוחות  5003יתקיים עם הגעת הדוחות
המבוקרים המפורטים לשנת .5003
.5
.3
.3
.2
.0
.3

עפ"י תכנית ההבראה המאושרת הצפי לגירעון בשנת  5003כ 53 -מליון .₪
הגירעון השוטף לתאריך  31לדצמבר  112.0 5003אש"ח.
הגירעון המצטבר לתאריך  31לדצמבר  51251.0 5003אש"ח.
המועצה קיבלה במהלך  5003הלוואות ומענקים לכיסוי הגירעון המצטבר
בסך  5220.0אש"ח ( 1520אש"ח הלוואה ו 1300 -מענק)
כמו כן קיבלה המועצה  200.0אש"ח מענק מרזרבות שר עבור שוטף .5003
קיים קיטון מהותי בהתחייבויות השוטפות של המועצה לתאריך  31בדצמבר
 5003בסך  0.3מליון  ₪המהווה קיטון של כ.50% -

 .1ארנונה כללית
הגביה בפועל הסתכמה לסך  13325.0אש"ח המהווים  31.05%מהתקציב
( 11.0מליון .)₪
אחוז גביית הארנונה מהחיוב השנתי ומיתרת הפיגורים מגיע לכ.31% -
ההנחות מארנונה קטנו בשנת  5003לעומת  5003בסך  300.0אש"ח המהווים
קיטון של כ.35% -
 .3מים
הגביה בפועל הסתכמה לסך  3511.0אש"ח המהווים  33.35%מהתקציב
( 3300.0אש"ח).
אחוז גבית המים מהחיוב השנתי ומיתרת הפיגורים מגיע לכ.32% -
פחת המים עומד לתאריך  31בדצמבר  5003על כ.50% -
 .10יתר עצמיות
ההכנסות ביתר עצמיות גבוהות מהתקציב המאושר בכ 30% -עקב ביטול
ההפרשות העודפות של המועצה הדתית לאחר יישום ההסכם.
 .11שכר
סה"כ השכר ששולם במועצה מסתכם בסך  3335.0אש"ח חריגה של 1.5%
מהתקציב
המועצה לא סיימה את הליך הפיטורים במחלקת החינוך לגב' עבדה רחל0
הגב' קידר נילי ומר סילבאן הולדר.
 .15פעולות רווחה
ההוצאות גבוהות ב 0% -מהתקציב 0ההוצאות נרשמות עפ"י דוחות ממשרד
הרווחה.
 .13הוצ' מימון
הוצאות המימון נמוכות ב 10% -מהתקציב בעיקר מאי שימוש באשראי לזמן
קצר מאושר באוצר השלטון.

 .13פיתוח
תקציב הפיתוח לשנת  5003הסתכם בסך  31110.0אש"ח (לאחר הכנת הדו"ח
נקלטו תברים מאושרים נוספים).
סה"כ ההכנסות המצטברות בתברים לתאריך  31.15.5003בתברים 31300.0
אש"ח.
סה"כ ההוצאות המצטברות בתברים לתאריך  31.15.5003בתברים 31300.0
אש"ח (לאחר הכנת הדו"ח נקלטו חשבונות מקבלנים וספקים עבור עבודות
שבוצעו ב.)5003 -
מצ"ב דו"ח מפורט של כל התברים.
הצעת החלטה לאשר את הדו"ח כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה
הצבעה פה אחד
.4

דיון בתקציב פיתוח ובתוכנית פיתוח לשנת .5002

אשר שמע – תקציב הפיתוח ותוכניות הפיתוח הועברו לעיונכם (רצ"ב החומר
המפורט) .אנחנו נמצאים במו"מ עם מספר יזמים בעניין פיתוח מתחמים ע"י
היזמים.
קרן כצמן – אני מבקשת לדעת באיזה פרויקטים ועם איזה יזמים מתנהל מו"מ.
אשר שמע – טרם הגענו להסכמות בעת שההסכמים יבוטלו נביא את הדברים בפני
חברי ההנהלה ולאישור המועצה.
קרן כצמן – באיזה מעמד נמצא בית יחיאל.
עמוס עזאני – המועצה אישרה את תקציב החקלאי ונמצאת בשלבי תוכניות0
כשההליך יסתיים נביא את הדברים בפני המועצה.
דוד וודיס – מה בעניין הקמת אולם ספורט.
עמוס עזאני – מפעל הפיס הקפיא את הסיוע בשנת  05002בדיון שהיה לי במשרד
השיכון בקשתי הגדלת השתתפות המשרד בבניית אולם הספורט 0ואכן אושרה
הגדלה בסך של  2000000שח.
קרן כצמן – בתב"ר חניון המועצה נמצא יתרה בסך של  0₪ 300000מה יעשה ביתרת
הכסף.
אשר שמע – אם תוך  15חודש התקציב לא מנוצל אז הוא ח וזר לקרן הפיתוח.
דוד וודיס – אני מבקש לקבל מידע מה קורה בנושא הפיתוח.
עמוס עזאני – תוך כ 3 -חודשים תסתיים הכנת תוכנית האב שהוא המתווה לכל
נושאי הפיתוח 0התוכנית תביא לידי ביטוי את כל התוכניות ברמות השונות 0למשך
 3-105השנים הבאות.

הצעת החלטה :לאשר את הדוח המפורט וכן את המסגרת התקציבית של הקרן
לעבודות פיתוח לשנת .5002
הצבעה פה אחד
.2

חוק עזר לאבן-יהודה (העמדת רכב וחנייתו) התשס"ד .5004 -
א .אשרור החוק לבקשת משרד הפנים.
ב .קביעת תעריפים לחניה מוסדרת.

עמוס עזאני – חוק העזר אושר במליאת המועצה ולאחר שינויים קלים שבוצעו
לדרישת משרד הפנים 0מליאת המועצה נדרשת לאשרר את החוק.
הצעת החלטה :לאשר את חוק העזר לאבן-יהודה (העמדת רכב וחנייתו)
התשס"ד.5003-
הצבעה פה אחד
אלי גטר

עמוס עזאני

מזכיר המועצה

ראש המועצה

