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 ישית בע"מ. תקנון תאגיד המים הבאר השלאישור  . 1

 
ישיבות מועצה שלא  2ערב טוב לכולם. היום יש לנו   רחמים מלול:

, וזאת משום שישיבת המועצה לגבי תקנון התאגיד  מן המניין ואחת מן המניין
חייבת להיות נפרדת אך ורק לתקנון התאגיד. והתקציב גם כן צריך להיות 

רגילה מן המניין. בישיבה נפרדת, ולאחר מכן יש לנו את סדר היום למועצה ה
נמצאת איתנו היועצת המשפטית נועה בן ארי, שבאה כדי להסביר לנו את נושא 

 התקנון של התאגיד, והיא רוצה להיות ראשונה. 

אז ברשותכם, נקדים את המועצה שלא מן המניין בנושא אישור תקנון תאגיד 
אני  המים הבאר השלישית בע"מ. לאחר מכן נעבור לישיבה הבאה, לתקציב. אז

 –פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין. הנושא הוא אישור תקנון תאגיד המים 
 . בבקשה נעה. 18:05, שעה 31.1.16הבאר השלישית בע"מ. היום 

 ערב טוב.   :עה בן אריועו"ד נ

אולי לפני כן, תסבירי לחברים למה הנושא של   רחמים מלול:
 ך כולו. בבקשה. הדירקטורים עדיין לא אושר, כדי שיידעו את התהלי

ערב טוב לכולכם. אנחנו התחלנו את הליך הקמת   עה בן ארי:ועו"ד נ
התאגיד בעקבות אישור מליאת המועצה כאן על הקמת הבאה השלישית. 
הפעולות שאנחנו מבצעים לצורך ההקמה הן הכנת מסמכי היסוד של התאגיד. 

 כלומר, תקנון התאגיד, רישומו כחברה. 

הסכמים עיקריים,  2רים להחתמת הסכמי הייסוד שכוללים לאחר מכן, אנחנו עוב
הסכם השירותים שאותם תספק העירייה בעבור התאגיד, ומערכת היחסים שבין 
העירייה לבין התאגיד, וההסכם השני הוא הסכם שעוסק בעיקר בנושא העברת 

ההסכמים  2הנכסים, נכסי המים והביוב, לתפעול ולבעלות של התאגיד. אלא 
 . העיקריים

 זה בעצם הסכם בין התאגיד לעירייה?   ד"ר רוני באום:

בדיוק כך. זו מערכת ההתקשרות הבסיסית בין התאגיד   עה בן ארי:ועו"ד נ
לבין העירייה. ההסכם השלישי שאותו אנחנו נכין, הוא הסכם השאלת העובדים. 
כאשר, כפי שהוסבר לכם במליאה הקודמת, ההסכם עם הממונה על התאגידים 

שנים, פלוס  10כזה שהעובדים כולם יושאלו לתאגיד לתקופה שהיא פלוס הוא 
של שמירת אישורי ממונה עד... פרישה למעשה, כאשר בתוכו ייכנסו מנגנונים 

תנאי העסקה של העובדים ככל הניתן במעבר, פלוס אפשרות למבנה תאגידי 
כאן  בהמשך, שיאפשר השתלבותם בתוך מערך כוח האדם. בשלב ראשון, המועצה

 9דירקטוריון של התאגיד ימנה במליאה המליצה על מינוי דירקטורים לתאגיד. ה
 חברים. 

למעשה, מה שעשינו עד כה, זה שכל הדירקטורים, אני פגשתי באופן אישי, 
סייעתי להם במילוי השאלון שנשלח לוועדה לבדיקת מינויים, בראשותה של 

של רשות החברות השופטת בדימוס בתיה גילאור. הוועדה היא ועדה 
מאוד קפדנית של כל המועמדים. בעיקר -הממשלתיות. היא בודקת בדיקה מאוד

 היא בודקת את הזיקות שלהם. 
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לגבי דירקטורים מקרב הציבור שהם נטולי זיקות פוליטיות כאלה ואחרות, לגבי 
חברי מועצה ועובדים שהם בעלי הכישורים המתאימים לכהן כדירקטורים 

שכלה ומבחינת הניסיון שלהם. השאלונים מולאו כולם. חוות בתאגיד מבחינת הה
הדעת שלי החיובית לגבי כל אחד מהמועמדים צורפה, והכל נשלח לוועדה 

 לבדיקת מינויים. 

 רגע, את אישרת את כולם?   רחמים מלול:

 אני נתתי חוות דעת חיובית על כל המועמדים, כן.   עו"ד נועה בן ארי:

 וד לא אומר שהם אושרו. זה ע  עו"ד אמיר ירון:

..   עו"ד נועה בן ארי:  נכון. השלב הבא זה השלב שהוועדה.

 אסור שזיקה תהיה פוליטית?    אמיתי כהן:

לא, אני מדברת על דירקטורים מקרב הציבור.   עו"ד נועה בן ארי:
דירקטורים מקרב הציבור חייבים להיות נטולי כל זיקה פוליטית. כאלה שהם 

 טית, הם דירקטורים שהוועדה לבדיקת מינויים לא תאשר אותם. בעלי זיקה פולי

'חיובית' גם מבחינת זיקה פוליטית שאין זיקה   :צבי שלמה מונטג
 פוליטית? 

 אני חושב שכולם יש להם זיקה פוליטית?    אמיתי כהן:

 סליחה?   עו"ד נועה בן ארי:

שמי  כשאת אומרת 'חוות דעת חיובית', זה אומר  צבי שלמה מונטג:
 שבדקת...? 

 נכון. יש מועמד אחד בלבד ששם אנחנו יצרנו התניה.   עו"ד נועה בן ארי:

 התניה והוא יתפטר.   צבי שלמה מונטג:

ושהוא יתפטר מכהונה. ועל בסיס התפטרות מכהונה,   עו"ד נועה בן ארי:
אני נתתי חוות דעת חיובית. אבל ועדת בדיקת המינויים צריכה לבחון גם את 

 דעתי. גם חוות דעתי עומדת למבחן. חוות 

 ... אנחנו נפסלנו, הנציגה שלי.      :זוהר בלום

זיקה פוליטית הכוונה היא לזיקה פוליטית, חברות   עו"ד נועה בן ארי:
מרכז מפלגה, חברות בכל גוף בוחר או גוף מרכזי בתוך מפלגה שיש לו כוח 

 השפעה על בחירת נציגויות. 

 השפעה או כוח...? למרכז הזה אמור להיות...? כוח   צבי שלמה מונטג:

במקרה הייחודי שבו היה, לגבי אותו מועמד, כוח   עו"ד נועה בן ארי:
ההשפעה היווה פוטנציאל, מכיוון שידוע לנו,ש במפלגות הללו הבחירה איננה 
נעשית בתוך המרכזים. כי אם על פי המלצה או על פי הנחייה שמגיעה מהרבנים, 

מרכזי המפלגה, מבחינת הסניפים, מדובר בכוח השפעה. ולכן זה  עדיין מבחינת
 בא בחשבון. 

.. זיקה פוליטית?      :שי קזיוף  ... בפריימריז.

לא רלוונטי אם בפריימריז או לא. זה רלוונטי לגבי   עו"ד נועה בן ארי:
מרכזי שיש בו השפעה בכל זאת. מבחינת יכולת גיוס קולות, מעמדו של גוף 

 קה לחברות מועצה, זה יכול בהחלט לייצר. מבחינת זי
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 שטאובר תתפטר מהסיעה.   רחמים מלול:

אני אומר, גם אם הוא לא היה מתפטר, אין לזה שום   צבי שלמה מונטג:
 תוקף בסניף. 

כן, אבל הוועדה לבדיקת מינויים בודקת את הדברים   עו"ד נועה בן ארי:
 יחסת גם לקשרים האלה. האלה בציציות תרתי משמע מה שנקרא. והיא מתי

 במיוחד בציציות.   רחמים מלול:

 איפה זה עומד? זה בוועדה כרגע בבבדיקה?      :רוני באום

כעת אנחנו ממתינים לבדיקה. אלא שעל פי הוראת   עו"ד נועה בן ארי:
  -הממונה ועל פי הדין

ברגע שהוא מתפטר מהסניף, זה אומר כאילו כבר אין    אמיתי כהן:
 רקע פוליטי? לו יותר 

יש לו רקע פוליטי, אין לו חיבור לעתיד לבוא. ולכן,   עו"ד נועה בן ארי:
ין הוועדה כפי הנראה עשויה להסתכל גם על  . עדי כוח ההשפעה שלו העתידי קטן
הזיקות היו לו בעבר, וייתרן שהיא לא תקבל את חוות דעתי, ייתכן. מכל מקום, 

וק את הכשירות של המינויים, אבל את בשלב הבא, הוועדה לבדיקת מינויים תבד
 זה היא תעשה רק כאשר נרשום את החברה כחברה ברשם החברות. 

ולשם כך נדרש אישורכם היום לתקנון. כי התקנון הוא התנאי הבסיסי לרישום 
החברה ברשם החברות. ברגע שתאשרו כאן את התקנון היום, אני אוכל לחזור 

חייבת על התקנון. התקנון הזה הוכן לממונה על התאגידים, שגם חתימתו מת
בשיתוף עם הממונה, קיבלתי את כל ההערות שלו במהלך הכנתו, ובהתאם לכך 
עשינו את התיקונים והשינויים. ככל שלא ישונה שום דבר, ואני מאמינה 
שהתקנון משקף את מה שהוסכם, אז חתימתו של הממונה תתווסף ונוכל תוך 

 חברה.  יומיים להעביר בקשה לרישום-יום

עם רישום החברה ברשם החברות, התאגיד הזה יהיה תאגיד עם שם ומספר, ואז 
המינויים שבו יוכלו להיבדק על יסוד זיקה לחברה שהוקמה. ולאחר מכן נקבל 
את רישיון ההפעלה ונוכל להתקדם עם יתר הליכי ההקמה. אני מציינת שהליכי 

גיד ייקחו לאורך כל השנה הקמה לא נגמרים בהסכמי יסוד. הליכי הקמה של התא
זמן, ואפילו יותר מזה. זה נקרא תאגיד בהקמה. זה תהליך שלוקח הרבה מאוד 

 ואנחנו נעבור אותו תוך כדי.

התקנון ממסד למעשה את מערכת היחסים הראשונית ביותר,  –לעניין התקנון 
-הבסיסית ביותר בין העירייה לבין התאגיד. כאשר העירייה בשלב הזה מחזיקה ב

מניות התאגיד. אני מזכירה לכם שהחברה מוקמת כחברה רב עירונית,  100%
כחברה אזורית. כאשר על פי דרישת הממונה או על פי בקשת התאגיד, או על פי 
רשות שנמצאת בתוך המקבץ של הרשויות שיכולות להתחבר אל התאגיד הזה. 

יד הזה, ניתן יהיה לצרף רשות נוספת. ברגע שתצורף רשות נוספת לתוך התאג
על ידי עיריית רחובות, אלא הוא יוחזק במשותף על  100%-התאגיד לא יוחזק ב

 ידי החברות המצטרפות אליו, ובהתאמה גם הרכב המניות שבו ישונה. 

 מה קובע את היחסיות?   רחמים מלול:

 כן, זה בדיוק מה שרציתי לשאול.    יעל בק:
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על מספר הצרכנים הרכב היחסים נעשה בהתבסס   עו"ד נועה בן ארי:
 ברשות. 

 בתי אב.   רחמים מלול:

 בתי האב או יחידות צרכניות, זה לא תמיד בתי אב.   עו"ד נועה בן ארי:

 ברור.   רחמים מלול:

כרגע המועמדויות כאן הן כאלה שרחובות היא הגדולה   עו"ד נועה בן ארי:
נחנו מדברים ביותר. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים נניח על באר יעקב או א

 על רשויות סמוכות גובלות, הן כולן קטנות יותר מבחינת פוטנציאל. 

 וחלק מהדירקטורים יצטרך לעזוב? איך נדע מי?    אבי קינד:

זה לא בהכרח קובע  –לגבי הרכב הדירקטוריון   עו"ד נועה בן ארי:
דירקטוריון של ממונה הוא שבאופן אוטומאטי הדירקטורים מסיימים כהונתם. 

שנים. והיכולת להעביר אותו לכהונה מוגבלת לתנאים  3ממונה לכהונה של 
שקבועים בתוך חוק החברות הממשלתיות, הם אלה שקובעים. צירוף רשות 

היא יכולה להיות ן אוטומאטי מכניס לה דירקטורים. נוספת לא בהכרח באופ
ון ובעלי יכולת השפעה כמשקיפים, קטורירשות שהנציגים בה יהיו משקיפים בדיר

יחד עם תכנית השקעות ותכנית פיתוח ותכנית כלכלית שנבדקת על ידי הממונה, 
 ומביאה בחשבון גם את הצרכים של הרשות המצטרפת. 

זה לא בהכרח מקנה להם זכות להיות חברי דירקטוריון. זה לא תמיד קורה 
ו יצורף דירקטור, ואז בהלימה אחד עם השני. בהחלט יכול להתקיים מצב שב

 ישונו יחסי הכוחות, יוספו דירקטורים, ייעשה מה שצריך להיעשות.

 מי מחליט על כל הדברים האלה?   עו"ד אמיר ירון:

 הממונה על התאגידים.   עו"ד נועה בן ארי:

זאת אומרת, שאם הם מחליטים לצרף עכשיו יישוב   עו"ד אמיר ירון:
עצה פה, ששלחנו את הנציגים, אין שום מעמד? לתוך התאגיד הזה, לנו כחברי מו

 רק הרשות? 

)ג( חוק תאגידי מים וביוב, קובע שחברה 6סעיף   עו"ד נועה בן ארי:
שמוקמת כחברה אזורית היא חברה שמצהירה מראש ומסכימה במסגרת ייסודה 
על צירופן של רשויות מקומיות גם על פי החלטת הממונה, שלא על פי החלטת 

הרשות. הגם שמליאת מועצת הרשות כרגע מכהנת גם כאסיפת  מליאת מועצת
בעלי המניות, היחידה. זה לא תלוי בסמכות אסיפת בעלי המניות, להטיל וטו על 

 צירופה של רשות, וזה דבר שקבוע כאן באופן ברור. 

 אבל בכפוף למליאת מועצת הרשות המצטרפת.   רחמים מלול:

  -את מועצת הרשות המצטרפתבוודאי. אבל מלי  עו"ד נועה בן ארי:

  -המצרפת אישרה את זה שאנחנו  רחמים מלול:

בדיוק כך. אבל הרשות המצטרפת גם לה יש כוח   עו"ד נועה בן ארי:
מוגבל. אם מדובר למשל בתאגיד של רשות שמצטרפת שכשל ולא עמד באמות 
המידה, גם למליאת המועצה של אותו תאגיד, לא תהיה סמכות להטיל וטו על 

על פי חוק תאגידי מים וביוב. זה דבר ראשון. יש כאן את ההצהרות ירופו. כך צ
הברורות שמדובר בחברה אזורית, ללא כחל וסרק, ועל כך הסכימה המליאה וזה 

 בא לביטוי בתקנון. 
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 בשלב הזה אנחנו לא יודעים מי יצטרף?      :רוני באום

 ף. בשלב זה אין לנו בקנה שום צירו  עו"ד נועה בן ארי:

 אף אחד לא רוצה.    :דורון מילברג

 אף אחד לא רוצה אותנו.      :רוני באום

אני מזכירה שכרגע אנחנו מקבלים את התועלות בלבד.   עו"ד נועה בן ארי:
אוקיי? זה חשוב לומר. בשלב זה אין אף רשות בקנה. בשלב זה, למרות הסכמתנו 

אף רשות בקנה, ויחד עם זאת,  שהיא בלתי... לא ניתן לחזור ממנה, כרגע אין לנו
אנחנו מקבלים... הקמה של חברה אזורית, למרות שכרגע לא מצטרפת אלינו אף 

.  רשות, וזה יתרון מובהק של הסכמתנו להיות...

 והיה ותצטרף רשות...?   בן ציון שרעבי:

 לא.   עו"ד נועה בן ארי:

 %5ד לא .אם תצטרף עוד רשות, נועה, אנחנו נקבל עו  רחמים מלול:
 משווי הנכסים. את מכירה את זה, לא? או שחידשתי לך משהו. 

אתה לא מחדש לי דבר, אם כי אתה יודע, אני, עד   עו"ד נועה בן ארי:
הדברים העקרוניים שאנחנו שאני לא רואה את השיק, אני לא אומרת בקול רם. 

, יכולים למצוא בתוך התקנון הזה, מתייחסים כמובן לנושא של מבנה התאגיד
דירקטורים, יכולת השינוי שלנו לקבל  9הרכב הדירקטוריון שכרגע מונה 

 החלטות. 

גם כאן מוזכר תהליך חלוקת דיווידנדים בחזרה לרשות המקומית. כן מוסדרות 
כאן כל ההתניות שהן בסמכותו של הממונה לאשר עבורנו מה כפוף לאישורו של 

הן סמכויות הדירקטוריון,  הממונה, מה כפוף אך ורק להחלטת הדירקטוריון, מה
 מה הן לעומת זאת סמכויות אסיפת בעלי המניות, דהיינו אתם. 

י.   רחמים מלול:  מועצת העיר, אוקי

וכל היתר הם סעיפים סטנדרטיים של תקנון כל חברה   עו"ד נועה בן ארי:
שאנחנו מקימים חברה מוגבלת במניות. גם הסדר הון המניות וכיצד הוא משולם 

אגיד בין העירייה לבין התאגיד, גם הוא מוסדר פה בתקנון במסמך להקמת הת
היסוד. הון המניות, חלקו כהון מניות, חלקו כהלוואת בעלים, כיצד היא 
מחולקת. כל זה מוסדר גם כאן. רשימת ההחלטות שטעונות אישור הממונה, 

, הסטנדרטיים של התכנסות, סמכותו של הדירקטוריון, הרכבווכמובן כל הכללים 
מניינו החוקי, התמעטות דירקטורים, ההסתמכות למנות דירקטורים מקרב 
הציבור כאשר אנחנו נמצאים בקוורום לא חוקי בגלל התמעטות דירקטורים, 

 ועוד כהנה וכהנה הוראות כלליות סטנדרטיות של תקנוני חברות. 

 הדירקטוריון בוחר את המנכ"ל?      :רוני באום

. רבותיי, מנכ"ל איננו נבחר כך, הוא נבחר על בהחלט  עו"ד נועה בן ארי:
בסיס ועדת איתור. ועדת איתור מורכבת על פי כללים שכבר קבע הממונה, 
תהליך מעין מכרזי. .את כל התהליכים של מינוי מנכ"ל אני אלווה באמצעות 

 הדירקטוריון, אני אנחה אותם בדיוק איך אנחנו עושים את זה. 

 מה תפקידך?    אבי קינד:

 יועצת משפטית להקמה.  –תפקידי?   ו"ד נועה בן ארי:ע
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 רק להקמה?    אבי קינד:

לאחר מכן הדירקטוריון צריך להביע את אמונו, בשביל   עו"ד נועה בן ארי:
 שאני אהיה יועצת משפטית לתאגיד, זה כבר בשליטת הדירקטוריון. 

עד שיהיה דירקטוריון, האסיפה הכללית זה אומר      :זוהר בלום
 אנחנו. 

 כן.   עו"ד נועה בן ארי:

יכולים לנהל את הדירקטוריון? כי זה יכול לקחת      :זוהר בלום
 האישור של הדירקטורים גם חצי שנה. 

לא. הרעיון הוא, אנחנו מכוונים הכל כדי שוועדת   עו"ד נועה בן ארי:
  שבועות, כבר תדון בדרישות שלנו. 4עד  3-המינויים הבאה שמתקיימת בעוד כ

 ים שלנו... הממונה נתן תעדוף לדירקטור   :דורון מילברג

לזה לקרות. אין לו כוונה לתת לזה הוא לא ייתן   עו"ד נועה בן ארי:
 לקרות. כן. 

איזה החלטות שהדירקטוריון מקבל צריכות לבוא   רחמים מלול:
 לאישור האסיפה הכללית? יש דבר כזה? 

יים והנושא של חלוקת דו"חות כספיים שנת  עו"ד נועה בן ארי:
 דיווידנדים. אלה בגדול. 

 כמו בה.ל.ר, כמו בחברה העירונית.   רחמים מלול:

וכמובן החלטות על פירוק. אבל אלה דברים שממילא   עו"ד נועה בן ארי:
  -עוברים גם את הממונה ורשות המים. כך שזה לא באמת

 לא בשלב הזה?      :רוני באום

 א. לא ממש. אין פה הקמה ופירוק מיידי. לא, ל  עו"ד נועה בן ארי:

התקנון הזה הוא תקנון סטנדרטי? כל התאגידים אותו   עו"ד אמיר ירון:
 דבר? 

 שעות.  4על התקנון הזה היתה מלחמה של    :דורון מילברג

 שעות?  4  עו"ד אמיר ירון:

 כן.    :דורון מילברג

כבר בשלב ה... שעות זה  4ועוד כמה שנים. אבל   עו"ד נועה בן ארי:
התקנון הוא תקנון שמשקף את התקנונים של כלל התאגידים, להוציא התנאים 
המיוחדים של חברה אזורית, שלא נמצא אותם בשום תקנון כיום, למעט 
בתאגידים שמצרפים אליהם בימים אלה עוד רשויות ועוד רשויות, ששם התנאים 

ים ששונו בתקנון, שהם הם דומים, כמו תאגיד ת.מ.ר ברמלה שיש לו כמה סעיפ
דומים לסעיפים של חברה אזורית שאנחנו מוצאים כאן. מעבר לזה, מדובר 

 בסטנדרט. 

רחמים, אני רוצה עוד לשאול שאלה, שלא קשורה   עו"ד אמיר ירון:
 דווקא לתקנון. אני אנצל את ההזדמנות שאת פה. 

רגע, אם תקבל תשובה שמניחה את דעתך, אתה תשנה   רחמים מלול:
 ת אופן הצבעתך לגבי הקמת התאגיד? א
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 לא, לא.  –הקמת התאגיד?   עו"ד אמיר ירון:

 אז מה לך ולתקנון?   רחמים מלול:

כשהיה פה מנהל רשות המים, הוא אמר לנו בצורה   עו"ד אמיר ירון:
  -ברורה

 היה הממונה על התאגידים.   עו"ד נועה בן ארי:

 הממונה על התאגידים.   רחמים מלול:

 אנשים שונים.  2זה   נועה בן ארי: עו"ד

 אפי, אפי, נו.    :דורון מילברג

 בבקשה, אמיר.   רחמים מלול:

כשהוא היה כאן בישיבת המועצה, אז הוא אמר   עו"ד אמיר ירון:
שבמסגרת חוק ההסדרים יעגנו את ההחלטה יעגנו את ההחלטה להשוות את 

 תעריפי המים של רשויות... 

 )מדברים ביחד( 

זה אכן קוים. בכלכליסט כתוב מה שהבטחנו לכם   ם מלול:רחמי
 היום, תעריפי המים הושוו ואף יוזלו. 

זו החלטה פורמאלית של המועצה? של מועצת   עו"ד אמיר ירון:
 הרשות? 

מליאת מועצת רשות המים, היא המוסמכת לעשות את   עו"ד נועה בן ארי:
ן על זה אישור פרלמנטארי. ולכן, ככל שזה  השינויים האלה. היא ורק היא, אי

  -סיים את כל תהליכי השימועים ואושר שם

 אין צורך באישור פרלמנטארי.   רחמים מלול:

 אין צורך באישור פרלמנטארי.   עו"ד נועה בן ארי:

 בסדר? משנה?   רחמים מלול:

רק שיהיה לכם ברור, כי היום בדקתי את הנושא.    :דורון מילברג
קוב. זאת אומרת, כל  3.5-... על הקוב הנמוך, על ה17%-הוזלת מחירי המים ב

 קוב.  3.5-. כל משפחה צורכת יותר מ3.5-אזרח נורמאלי צורך יותר מ

מי שצורך פחות, הוא לא נורמאלי? אני חושב שדווקא   רחמים מלול:
 הוא הנורמאלי. 

 לפי חשבונות המים אנחנו הולכים. לפי הנורמה.    :דורון מילברג

 לפי הנורמה, הו, בדיוק. נורמטיבי.   ל:רחמים מלו

 או שילכו למקווה.   אברהם מוזס:

 זה רק על התעריף הנמוך.  %17-ה   :דורון מילברג

 )מדברים ביחד( 

 זה לכולם? לא רק לשכבות הביניים?     :אבנר אקוע

טוב, אם אין הערות חברים, התקנון מאושר. תודה   רחמים מלול:
 כת לרשום את זה. בסדר? תודה רבה. רבה, נועה. את יכולה לל
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 תודה רבה לכם.   עו"ד נועה בן ארי:

 

הוחלט פה אחד לאשר תקנון תאגיד המים הבאר  :16-31-247מס'  חלטהה
 השלישית בע"מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 דורון מילברג

 ומרכז ישיבות המועצה מנכ"ל העירייה

_______________ 

  רחמים מלול

 ראש העירייה

  

 


