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 מועצה מקומית גני תקווה

 24מס' מן המניין ש ישיבת מועצה

 1/9/2015שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

    ראש המועצה –ריצ'ה הליזי דל

 חבר מועצה –לוי -ן דורוןוליר

 חבר מועצה –חן קרמר 

 חבר מועצה – דוד ברוש

 חבר מועצה –אחי מרדכי אלי 

 חבר מועצה –ידידיה צוריאל 

 חבר מועצה –טל מתתיהו 

 חברת מועצה –בך ראודליה או

 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 מוזמנים:

 מנכ"ל המועצה –אירית נתן 

 מהנדס המועצה – ערן חמו

 גזברית המועצה – גנדראלגורן רו"ח 

 יועמ"ש –עו"ד רונית עובדיה 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה - דליה שמר

 דוברת ועוזרת ראש המועצה  – רז עינת

 על סדר היום

 דיווח ראש המועצה .1

 תב"ריםאישור  .2

 אישור העסקת מהנדס המועצה מר ערן חמו בשכר בכירים .3

אישור מינוי גב' הילדה נבון וגב' דפנה גרינפלד כנציגות ציבור בוועדת בחינה  .4
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 למכרזים בדבר משרות פנויות במועצה 

קטוריון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ במקום מינוי מר יובל חלד לנציג ציבור בדיר .5

 מר שלומי דיאמנט

מינוי מר רביב הדר לנציג ציבור בוועדת הביקורת של החברה לפיתוח גני תקווה  .6

 בע"מ במקום גב' מאיה כפן

 אישור פתיחת חשבון רשות )מועצה( לבית ספר "אילות" .7

 אישור פתיחת חשבון הורים לבית ספר "אילות".  .8

מנהלת החשבונות הראשית של המועצה,  043387489שירלי משולם, ת.ז. מינוי הגב'  .9

 כמ"מ גזברית המועצה וכמורשית חתימה בהיעדרה

המועצה מכריזה על סלילת כביש ומדרכה בתוואי המסומן בתשריט המצורף הידוע  .11

 )רחוב עין גדי( 420חלקה  6720כגוף 

מים לנוהל משרד הפנים אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה בהתאם לסכו .11

 ולהוראות החשב הכללי בדבר תשלום גמול לחברי ועדה ציבורית 5/2012

בשיעור  14/2014הגדלת התקשרות עם חברת מ.י.ד הנדסה ופיתוח בע"מ מכוח מ כרז  .12

 אחוז וזאת צורך ביצוע עבודות פיתוח גינון השקיה ותאורה בגן המצפה 50של 

 ון בן דקוןהצעה לסדר היום של חבר המועצה דור .13

 פרוטוקול

לפני שאנחנו מתחילים אנחנו רוצים להרים כוסית לרגל חג ראש   ר:", יוריצ'ההדלליזי  'גב

רציתי להגיד לכם באמת שעופר וטל . השנה ולאחל מזל טוב ללירון שילדה

, ברמה האישית. הרוויחו במפעל הפיס שמשרד החינוך אישר את בית יעקב

שנאהב את מה שאנחנו , אהבה, בריאות, לכולם שנה טובה ומוצלחת, באמת

רוצה לאחל לסטפי בריאות במהרה אמן ואני באמת בטוחה  עושים ואני

נצליח ככה לראות אותה חוזרת לתפקוד מלא ואין , שאם כולנו נתפלל

 . שנה טובה לכולם. אופציה אחרת
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 ?אפשר להגיד משהו, ליזי  אלי אחי מרדכי:

 .בטח, כןר: "ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

את הילדים , את נבחריה, לברך את הישובאז קודם כמובן אני גם רוצה אלי אחי מרדכי: 

המדהימים שלנו לא משנה באיזה גיל שהיום התחילו שנת לימודים חדשה 

לטובת עם , שבאמת ישמחו ויפרחו ויחכימו לטובתם ולטובת בני ביתם

אני חייב . שיהיה להם בהצלחה ובריאות ואושר. ישראל ולטובת הישוב כולו

כל עוד אני . סטפי רעייתי..., יזי להגיד בגילוי נאות שהפתיעה אותי ל

לוחמים איפה , אני מקווה הגונים... באופוזיציה אנחנו נהיה אופוזיציה 

... יחד עם זאת ליזי הוכיחה לי שגם חילוקי דעות אם זה . שאנחנו חושבים

כאלה ואחרים לא מנעו ממנה להתגלות במלוא אנושיותה וטובה והדרך שבה 

לא רק , פשוט גורמת לנו להתרגש. נו בביתהיא מתעניינת במה שקורה אצל

 .לסטפי ולילדים כל יום מחדש ועל זה תודה אישית, לי. לי

 . גורן, רים"תב. דיווחי ראש המועצה אחר כך, טוב. בריאות ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 אישור תב"רים – 2סעיף 

אלף  300-אותו ב אנחנו מגדילים. מחשוב בתי ספר תשתיות, 633ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 .שקל לטובת רכישת מחשבים לתלמידים לשנת הלימודים הנוכחית

 .לא קונים? מחשוב נכון, מה שנקרא, אין יותר טל מתתיהו:

 .קונים מחשבים : אלרגנדח גורן "רו

 ,שהילדים וההורים תוכניתיש היום עדיין  טל מתתיהו:

 תוכניתה. כרגע הקפאנו' שכבה ה הייתהאת השכבה הראשונה ש ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

הפיתוח הוא לחמש שנים וכרגע עד שלא , אבל עדיין' כרגע מתחילה מכיתה ו

 .יבנה התיכון אז אנחנו קונים עדיין מחשב לכל תלמיד

 . כי יש לנו תלמידים חדשים בישוב : אלרגנדח גורן "רו

 '.ו-ו' יש כיתות ז :דוברת

 ,השכבות : אלרגנדח גורן "רו

עכשיו זה בכלל נדחה ומיד שנה '. כי פעם התחילו בכיתה ה. אני אגיד לך למה :יאנואלי סוכר

 .או שנתיים אחרי זה הולכים לתיכון וזורקים את המחשבים בעצם

לא צריך יותר . בעזרת השם שנה הבאה בספטמבר תיכון צומח ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .מזה
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 .שהולך מחוץ לישוב לא צריך מחשביםכי מי ? וימשיכו עם המחשבים :אלי סוכריאנו

לכן זה לא מאוד . בישוב בעזרת השם בקרוב... אבל אנחנו יש  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?על כל דבר בנפרד אתם רוצים להצביע. הצבעה. משנה

אני .    ליון ימ 20.280-כהיא ... בתקציב ה, אני מבין שהיתרה בסעיף הזה אלי אחי מרדכי:

 ?ןגור, מבין טוב

 .זה התקציב המשותף. כן : אלרגנדח גורן "רו

זה נושא שפחות או יותר . אני הצבעתי גם בעניין הזה, גם אז בזמנו אנחנו אלי אחי מרדכי:

העשרים . תשובה... אני מתיימר להגיד שאני מבין בו ואני עדיין לא קיבלתי 

. השקל האלה זה סכום עתק גם במונחי הישוב וגם בכלל לנושא כז מיליון

או איזה מין נייר או איזה  תוכניתאני או אנחנו לא קיבלנו עדיין איזה מין 

ועל כן גם . מין נספח שמסביר למה צריך את הסכום הזה ולאן הוא הולך

 ...אנחנו , לואמנם התוספת זעומה ביחס לסך הכ

 ?נגד אז מי בעד ומי אירית נתן:

זה , 4.3שקל יש השתתפות הורים של  מיליוןרק להגיד שבתוך העשרים  : אלרגנדח גורן "רו

 .שקל מיליון 11קרנות רשות , משרד החינוך ומשרד הפנים, מפעל הפיס

אני פחות או יותר בזה אני ... מכיוון שזה סכום , שקל זה סכום מיליון 20 אלי אחי מרדכי:

 .מבין

 .אני יודעת שאתה מבין, א' : אלרגנדח גורן "רו

יכול להיות שאחרי שיראו לי ויסבירו לי או יסבירו לנו אני ... נראה לי  אלי אחי מרדכי:

 .מי יודע מה מסתתר מאחוריו. הסכום גבוה, נכון לעכשיו. אשתכנע שזה נכון

 .או קיי? והיתר בעד, שניכם, אתה נגד, אז אלי, רגע אירית נתן:

התחבורה לסימון  התקבלה אשרה ממשרד. נגישות ובטיחות 661ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 .אלף שקל 50-כבישים ולכן החלק של משרד התחבורה מוגדל ב

 .כולם בעד. הצבעה אירית נתן:

הגדלנו בחמישים אלף שקל ... שיפוץ ובניית מכולות , 688ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 ....להשלמת הפרוייקט לעוד 

ין את הסעיף הזה אבל אני אני לא בדיוק מב, אני לא יודע? אפשר להתייחס אלי אחי מרדכי:

הנושא של העלמת הצפרדעים הירוקים . אני מודה, תופס טרמפ עליו

אולי לא . הגדולים ששימשו את התושבים באמת בצורה טובה ומיטבית
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תמיד למטרה שלשמה זה נועד אבל לקחתם את כל הצפרדעים האלה ולא 

א צריך בגלל שכל תושב מבין עכשיו אחרת איך הו, פה ושם. נתתם פתרון

האחד שהפסולת . לפנות פסולת אשפה יוצאים שני דברים לא טובים לפחות

מושלכת בצורה כזו שהיא אפילו מדי פעם מהווה מטרד גם על מדרכות וגם 

ופעם שניה היא לא נותנת פתרון אמיתי למה שהצפרדעים האלה , על כבישים

 ?למה לקחתם. היה כל כך נכון. עבד כל כך טוב, חבל. נתנו

ההחלטה להפסיק עם . בנושא המכולות זה ככה. אני רוצה לענות ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

זאת אומרת הגזם היה , סיבה אחת זה החומר. הצפרדעים נבעה משתי סיבות

, עברת ליד מכולה. המיעוט במכולה והיתר היה זבל והרבה מאוד זבל רטוב

. סיבה אחת, מאוד מאוד מסריח. בדרך כלל נחנקת, במיוחד מי שגר לידה

 ,כל הקבלנים באיזור למדו כי טוב וגם אלי העלה את זה, סיבה שניה

 .מחוץ לישוב :דוברת

, היו מגיעים לאיזור שלנו, כל הקבלנים באיזור גילו כי טוב. כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

אחר כך . פסולת כבדה, מגיעים למכולות האלה ופשוט מטמינים חומרי בניין

רואים את זה . הון עתק של כסף. גני תקווה? מי משלם, שקלמגיע מחירייה מ

הורדנו את כמות הזבל שמגיעה לחירייה , רואים את זה לחלוטין, בחשבוניות

 הייתהבצורה מאוד מאוד משמעותית אחרי שאותו יועץ שהגיע ובדק וזאת 

עוד לא גמרנו את כל התהליך של . בצד השני של זה נכון, עכשיו. הסיבה

אנשים עדיין רגילים לעשות את מה שהם עשו בעבר . ל ההסברהש, החינוך

אבל אנחנו עכשיו בדיוק אתמול נראה לי . אני מבינה, ואני אפילו לא כועסת

אולי נעשה . איך אנחנו עושים כדי שאנשים יבינו, ישיבה על זה הייתה

הסברה יותר , בתחילת כל רחוב שלט כאן עם היום הספציפי של הרחוב

אנחנו חייבים לחנך את , עם הפחות עכשיו של המחזוררצינית יחד 

אני מאמינה שתוך כמה חודשים מהיום זה ייראה הרבה יותר . התושבים

 .כמעט כל הארץ מזיזים כבר את המכולות, גם במקומות וליד בתים. טוב

אני לא בטוח שחינוך התושבים לשיטה הזאת תביא את המרפא או תשלים  אלי אחי מרדכי:

זה גורם למרמור לא , אני אומר לכם. את הלקונה שהוצאת הצפרדעים גרמה

זאת . קטן בקרב כל התושבים ויש ביטוי שאומר חכם השביל מההולך בו

 ,אומרת אם כולם צועקים ולכולם זה חסר
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זה לא נכון כי . מון מכתבים של תודה ושהצלנו את חייהםקיבלנו ה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

וזה גם מסריח , חד משמעית, את הישוב... קודם כל זה . קיבלנו מכתבים

ויקר לנו וגם הרבה מאוד תושבים כתבו תודה רבה כי הרבה מאוד מרוצים 

 ,יכול להיות שבמקרים ספציפיים מסויימים לא, אז אתה יודע. מזה

 .זה נכון שצריך להיות יותר יעילים עם הפינוי של הגזם אבל אודליה אורבך: 

 . זה בדיוק השלב הזה. נכון, עכשיו נעבור לשלב של חינוך ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .והיא לא מספיק מחודדת הייתה אירית נתן:

 .אני חושב שהיא עוד לא התחילה :אלי סוכריאנו

 .התחילה, התחילה, לא אירית נתן:

 .ואז יבינו את המשמעות. ואז יתנהגו אחרת :אלי סוכריאנו

. או קיי, בעד? אתם בעד? אלי ואלי? חברים, 688איך אתם מצביעים על , טוב אירית נתן:

 .כולם בעד

ר הזה ושינוי שמו "במליאה הקודמת אישרנו הגדלה של התב. 691ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 . לטובת מעונות יום

 .משהו טכני. בלבד זה נושא פרוצדורלי אירית נתן:

לסגור את , לאחר בדיקה החלטנו להחזיר את המצב לקדמותו. נכון : אלרגנדח גורן "רו

של מעונות יום ולכן זה נמצא ... ר חדש לבניית "ר הקודם ולפתוח תב"התב

 ,ר חדש לבניית מעונות יום"גם בתב

 ,ר החדש אנחנו"התב אלי אחי מרדכי:

 .בעמוד השני 691ר "ויש סגירה של תב : אלרגנדח גורן "רו

 ?כולם בעד? בסדר אירית נתן:

 .סגירה ועריכת חדש, זה כאילו עדכון : אלרגנדח גורן "רו

 .הלאה, כולם בעד אירית נתן:

זה . שקל מיליוןאנחנו מגדילים בחמישה . קריית חינוך דתית 698ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 .רוייקטלפי הערכה ראשונית של חלק הרשות בפ

הקרייה הדתית והתכנון שלה . אני רוצה הערה לפרוטוקול, או קיי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

ולא ממש רלוונטי עוד , במקור שלא הייתי באמת ערה מאוד לפרטים

השתמשנו בקריה לצורך בניין . בתקופה של אבישי שונה מהמציאות של היום

שכונות הצפוניות צריכות ב 6717השכונות החדשות בגוש . שישה גני ילדים
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שישה בקריה הדתית ועוד שלושה , שישה באפריקה ישראל. גני ילדים 14עוד 

בכל . נמצא כבר, שלושה במתחם הצופים ואחד נסתדר, ארבעה, במתחם

אני רוצה לומר שעצם צמצום השטח אנחנו . זה לכן צמצם את השטח, מקרה

פדגוגית לנושא של הבית  תוכניתקודם כל קיבלנו הרשאה ואנחנו עובדים על 

שמונה כיתות של בית יעקב כדי לפנות את השטח שלא שייך לנו . ספר

בנוסף אנחנו מקימים . איפה שהיום הבית ספר נמצא, ר"והשטח של האדמו

גני ילדים ואני רוצה להגיד שגם מה שלא יהיה בקריה , בית כנסת, מעונות

אג ברחבי הישוב לספק מגזר שצריך כמובן צרכי ציבור נד, כל פלח, הדתית

דתיים וחילוניים ולכל הגנים הדתיים , לכל תנועות הנוער. את הצרכים האלה

. אני אשבור את הראש מאיפה להמציא. זאת התחייבות שלי. והחילוניים

 .זהו

בגלל שאנחנו בכל זאת נציגי ציבור וזה . אני רוצה להגיד הערה, אני מבקש דוד ברוש:

הקריה הזאת במקרה נקראת קריית . אז ככהנוגע לציבור שלנו במיוחד 

זאת . לציבור הדתי. אמורה להיות קריית חינוך דתית הייתהחינוך דתי וגם 

אני לא , אמורה להיות הייתהש בנייהזה גם קשור ל. ההבטחה הייתהגם 

שם ומה קרה עם המגרשים אבל הקריה  בנייהאכנס לכל ההסטוריה של ה

הסכמה כבר על  הייתהזה היה מיועד אך ורק לציבור הדתי ואפילו . עצמה

שאחד מהם מיועד לבית , זה לא משנה, חלוקה לארבעה מגרשים שונים

השלישי לציבור הציוני הדתי והרביעי , ד"השני מיועד לגנים של חב, יעקב

פה שהוא עד היום אנחנו לא ידענו ואי. ההסכמה הייתהוזאת , ס"לתנועת ש

ר האחרון של "עד שהגיע התב, לא באופן פורמלי, הזאת תוכניתמשום שינוי ב

שאלה מה  הייתהואז , לא משנה עכשיו למה, מיליון 6, נראה לי מיליון 11

עם , שלדעתי, הולך להיות שם ואת התשובה קיבלנו מאירית תשובה מפורטת

היא לא מעשית כי אני לא רואה , גיד ככהבואו נ, כל הכבוד לתשובה הזאת

איך אפשר במקום כזה לבנות כל כך הרבה דברים כמו שמפורט שם בתשובה 

 .אני גם לא מבין למשל למה צריך שם בית כנסת. הזאת

 ,מה זה אתה, יש תכבית בינוי אירית נתן:

. כזאתבינוי  תוכניתבינוי זה רע מאוד כי אנחנו לא יודעים מ תוכניתיש  דוד ברוש:

בינוי  תוכניתר כשאנחנו לא יודעים על "אנחנו עכשיו הולכים להצביע על תב
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הוחלט . הזאת כי גם פה היו שני הסכמים תוכניתוכדאי שאנחנו נכיר את ה

להקים מנהלת שהיא תטפל בחלוקה של המגרשים האלה ואחרי זה היה 

היה פה  ,הסכם נוסף שהיה עומר ודורון ביחד שהם יהיו אחראיים על זה ומה

בינוי שאנחנו בכלל לא  תוכניתאיזשהו ואקום ועכשיו את אומרת שיש 

אני לא אוהב את , אני מבין את הצרכים של הגנים, עכשיו. יודעים ממנה

 ?בסדר, המושגים האלה אבל הציבור החילוני

 .ממלכתי אירית נתן:

זה לא מעניין  אני גם לא בא להגיד, אני מבין את הצורך הזה. בסדר. ממלכתי דוד ברוש:

 . זה לא, אותי

לא , זה לא מנהלים. שניה, אנחנו לא מנהלים דיון. זה לא רלוונטי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

נשב . אני אמרתי את ההערה, אתה מעלה מה שרצית. דיון ולא ויכוח על זה

 .על זה

, אומר אז אני. זה לא יהיה עוד ארוך, אז אני רוצה לסיים עוד כמה משפטים דוד ברוש:

אני מודע לזה שיש צרכים כאלה ואני לא מתעלם מהם ואני לא אומר שזה 

אבל זה גם לא יכול להיות שמי שישלם בואו נקרא , לא מעניין אותי למרות ש

לזה את המחיר במרכאות על הצורך הזה זה יהיה רק ציבור מסוג אחד 

שהיא  ליזי באמת כמו, עכשיו. שאחרים ימשיכו לקבל את מה שהבטיחו להם

, זה לא שלא דיברנו על זה, אמרה בסוף ואני מקבל את זה וגם דיברנו על זה

אז אנחנו חושבים על פתרונות לפצות את מי שהובטח לו שם שטח ולא קיבל 

מה שאני . יש רעיונות כאלה ויש גם נכונות אני רואה. אותו בצורה אחרת

 ,רוצה להגיד לסיכום

 ?גם על זה אני אשמה. אני לא אשמה, טיחאבישי הב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .עזבי, הובטח פוליטית דוד ברוש:

 ...אבל כל קרקע כזו בסוף תצטרך לעבור הליך של , בסדר :דוברת

. אני רוצה להוסיף משפט, התחושה. זה באמת לא רלוונטי, עזוב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,התחושה

 .ברשותך, אני רק מסיים משפט אחד דוד ברוש:

 .או קיי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב
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אני רק רוצה להגיד שכל מה שאמרתי עכשיו זה גם בשביל להגיד את  דוד ברוש:

רים אני אצביע "הדברים וגם בשורה התחתונה להגיד שההצבעה שלי על תב

הזאת תתחיל לרוץ אבל  תוכניתר הזה אבל ההצבעה היא כדי שה"בעד התב

 ,לא מהווה הסכמה לשום דבר בכפוף למה שליזי הבהירה אבל זה

 .שקורה שם ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,שיקרה שם אם לא יהיה באמת פיצוי כראוי למי ש דוד ברוש:

אבל אני רוצה רק לסיים את המשפט כי אני רואה פה שאנשים לא  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

ת א, אתם שלחתם את הפרוטוקול... כשהייתי ב, לצורך העניין. מבינים

ביקשתי מכם לא לעשות את זה כי הייתי צריכה לדבר ולהסביר . ההצעה

ואתה יודע , הקצאת קרקע. מה שקורה זה כזה דבר. ל בסדרוקודם אבל הכ

אני לא יכולה . למוסדות חינוך זה רק אם יש הכרה בצורך, את זה טוב מאוד

. אובו, ולהגיד ילדים, מסודר, להעמיד אותו מרוהט, היום לפתוח גן ילדים

קודם מגיעים הילדים ואז אתה מראה . במדינה זה עובד הפוך. אין כזה דבר

כמו שהיה לנו עכשיו עם בתי , במצגת למשרד החינוך שעוד רגע אין לך מקום

ואז מאשרים לך את ההקצאה ואז אתה רץ כמו משוגע לירושלים , הספר

פטמבר מגיע עם הלשון בחוץ בראשון לס, עשרים פעם ביום ובסוף אתה בונה

. אני חייבת לספק אותו, של כל ציבור, כמובן, כל צורך. ומסתדרים הדברים

 ? נכון, לא יעזור לי בית דין, קשה לי או לא קשה לי

 .מה שאפשר :דובר

האחריות שלי היא לדאוג איזה גנים צריכים ומה צריך , אז אני ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

ובנוסף אמרתי שזה בלי . לוהכלכל מגזר ומגזר ולספק את , לספק לכל זה

בית ספר אריאל הייתי שם היום אחרי שעשיתי סיבוב בבתי הספר , שום קשר

והבא בתור שמקבל את השיפוץ ומתיחת פנים כמו שבית ספר גנים עשה 

נראה הרבה יותר טוב  "רביבים"בית ספר . השנה זה יהיה בית ספר אריאל

 .זה בית ספר אריאל, צריך לדאוג, והבא בתור

 ?איך זה מתקשר : דובר

 .לא קשור ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

התחברתי אליו , דווקא דוד שדיבר. אני רוצה להתייחס לעניין, אנחנו אלי אחי מרדכי:

אני . זה קצת בלבל אותי, כזו שהוא בסוף הייתהפתאום המסקנה שלו 
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אנחנו כאן נבחרי ציבור , תראו. מסכים לרוב הדברים שאתה אומר כאן

 מיליוןבמקרה הזה לסכום של שישה , יכים להרים את היד בעד או נגדצר

לא , יש כאן סוג של קריצה. כאן יש הערה שכתוב זה הערכה ראשונית. שקל

שבהחלט יתכן שבעתיד , חלילה וחס שהיא איזה סוג של תרגיל או משהו כזה

נצטרך לאשר סכומים נוספים ואפילו אנחנו לא יודעים את הסדר גודל או 

ואנחנו באמת תפיסת . ת התקרה של הסכומים הנוספים שצריך לאשרא

אלי תיכף ידבר גם אם ירצה להגיד דברים הפוכים גם זה , שלי, העולם שלנו

שאומרת כל ציבור זכאי ואנחנו חייבים לספק לו את . בסדר מבחינתי

אני לא תופס את עצמי כמי שמייצג רק ציבור חילוני או רק . הצרכים שלו

 6מכיוון שנקבע כאן בשלב זה , יחד עם זאת. תי או דבר כזה או אחרציבור ד

. שקל ובהמשך אולי עוד כמה מליונים אני חושב שזה לא יהיה נכון מיליון

להרים את . תיכף אני מגבש את ההחלטה שלי בדיבור. לכן אנחנו נצביע נגד

מוצע  לא, תוכניתלא מוצא קו , לא ברור לנו, היד בעד על משהו שלא ברור לי

אנחנו , ה'חבר. לא התפיסה ההוליסטית של כל הדבר הזה, כאן המכלול

נחטא למציאות ולתפקיד שלנו כנבחרי ציבור להרים יד או להוריד יד על 

סכומים כאלה משורה שמועלית כאן עם הסבר כזה או אחר שיהיה 

 .אני לא אוכל להצביע בעד. והוא אינטליגנטי, אינטליגנטי ככל שיהיה

אנחנו מגיעים . שזה הפך להיות לשיטה, אני רוצה להוסיף למה שאלי אומר : ריאנואלי סוכ

. מעמידים אותנו בפני עובדות שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה, פה לישיבה

אמרו לי מה זאת . זה קרה בהצבעת הארנונה שהשתנו כל מיני דברים

י מה שהיה קיבלת. לא קיבלתי את השינויים, לא. קיבלת את זה לפני, אומרת

אנחנו לא , ה'חבר. יש הורדות, יש תוספות, יש שינויים. אותו דבר כאן. קודם

אנחנו באים . אנחנו לא מנפנפים בידיים. באים פה בשביל לעשות ככה וככה

, קצת, להצביע בעד או נגד כאנשים בוגרים עם קצת אחריות, להבין, לשמוע

יש . שומע את דוד ברוש, ואני שומע בפעם הראשונה. סליחה, הרבה אחריות

תביאו לנו . זה לא עובד ככה. היו הסכמים. יש הבטחות, יש הזזות, חלוקות

 .ואנחנו נצביע כמו שצריך תוכנית

 ?698ר "מי בעד תב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .או קיי? כולם למעט אלי ואלי אירית נתן:
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אלף שקל לצורך תאורת  500-במגדילים אותו , ר התייעלות אנרגטית"תב : אלרגנדח גורן "רו

 .פארק התבור

 ?אלף 500תוספת של  : אלי סוכריאנו

 .אלף 500 : אלרגנדח גורן "רו

 ?זה להחליף ללדים וכך הלאה : אלי סוכריאנו

 .כן : אלרגנדח גורן "רו

 .כולם בעד? כולם בעד ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

זה , מיליון 2.700, החלק שמתווסף פה. שדרוג קו הניקוז 717ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 .לטובת המשך העבודות לרחוב הגליל

 ?איזה עבודות אלה :דובר

 .ו'מה שעכשיו התחילו בקריית אונו מול קפה ג, ניקוז ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?זה לא שייך לתאגיד המים : אלי סוכריאנו

 .אנחנו עובדים ביחד. ביוב ומים זה תאגיד. מועצהניקוז זה  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .אבל עושים את זה במקביל :דובר

 .או קיי: אלי סוכריאנו

 ?כולם בעד, או קיי אירית נתן:

 .הגיע הזמן אפילו : אלי סוכריאנו

זה הערכה . הרחבה ושיפוץ בית הקשיש, 728ר "תב. רים חדשים"תב : אלרגנדח גורן "רו

 .ביטוח לאומי אמור לממןחלק נוסף . לחלק הרשות

 ,יש ועדה שתהיה עוד מעט אירית נתן:

 ?אפשר לקבל עוד כמה מילים על הדבר הזה אלי אחי מרדכי:

אנחנו כנראה נקבל . יש ועדה של ביטוח לאומי שתהיה כנראה באוקטובר. כן אירית נתן:

טרם התכנסה הוועדה אז אני יכולה , אבל מאחר וטרם אושרה מיליוןשלושה 

 . וחצי מיליוןרק אני מעריכה והרשות צריכה להתחייב לשלם את ה להגיד

 ,בהערכה, זאת אומרת אלי אחי מרדכי:

 .אנחנו מקבלים את זה כנראה בשתי פעימות אירית נתן:

זה לא יחסוך לנו את , שקל האלה יתקבלו מיליוןבהנחה שהשלושה  אלי אחי מרדכי:

 ?וחצי מיליוןה

 .לא אירית נתן:
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 ?או חלק ממנו מרדכי:אלי אחי 

 .ינג ותבנה גם קומה שניה שם'זה מאצ, זה חובה. לא לא לא אירית נתן:

 ?לטובת הקשישים אלי אחי מרדכי:

 .כן אירית נתן:

 ?ינג של אחד לשתיים או אחד לאחד'זה מאצ חן קרמר:

 .מיליון 1.5ואנחנו  מיליון 3. זה מה שהם כתבו אירית נתן:

 .70-30 :דוברת

 .תמשיכי? כולם בעד? בסדר. וחצי והם שלושה מיליוןאנחנו  אירית נתן:

זה הערכה . בית ספר יסודי חדש במתחם אפריקה ישראל, 729ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

מחושבת לפי צפי למספר , דרך אגב, ההערכה. ראשונית לחלק של הרשות

 .החלק שלנו הייתהעבר כמה בערך  ניסיוןכיתות כפול 

 ?זה אמור להיות מתי : אלי סוכריאנו

 ,אז אני רוצה להגיד כמה מילים על ה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?באיזה תאריך זה יפתח : אלי סוכריאנו

 .אתה יודע מי יודע להגיד לנו תאריכים, תאריך. שניה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,כי, לא : אלי סוכריאנו

 ?מה יש לכם. הישני ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זה ממש במרחק פסיעה, "אילות"פתחנו את  : סוכריאנואלי 

 '.כיתות ב 5', כיתות א 4יש  "אילות"היום ב. הישני ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 '?ארבע כיתות א: אלי סוכריאנו

זה אומר שאנחנו כבר צריכים עכשיו להקים את '. כיתות ב 5', א 4 ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

הבית ספר החדש באפריקה ישראל כי לפי חוק משרד החינוך אסור יותר 

מארבע כיתות בשכבה אלא אם כן זה זמן ביניים עד שמקימים את הבית 

ספר החדש אז אנחנו מתארגנים כבר לבניית בית ספר ואני מקווה 

. 17אפריקה  16תיכון . סליחה, 17. אותונוכל לפתוח  2016שבספטמבר 

עזבו אחר כך את . ר אני רוצה להסביר את הנושא הזה"לגבי התב, עכשיו

בשביל לבקש , כדי להתחיל לתכנן בית ספר. הפירוט מה יהיה וכמה וזה

מאדריכל להתחיל ללכת למשרד החינוך ולהתחיל ללמוד את הפרוגרמה 

ר "ף ולחתום חוזה אם אין תבאסור לשלם כס. אנחנו צריכים לשלם כסף
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צריך , או קיילהגיד , כזה kick-offר כמו "היום אנחנו פותחים תב. פתוח

ר וזו "להתחיל למלא הזמנות ולחתום עליהן והוא חייב להיות משוייך לתב

רים מגיעים עוד לפני שאנחנו הוגים או יודעים בפירוש מה "גם הסיבה שהתב

 . זאת הסיבה, ממש בהתחלה אז זה. העלויות ומה יהיה בבית ספר

 .כולם בעד, כן? 729ר "אז כולם בעד תב אירית נתן:

 .נופש מטרופוליני 6721גוש , 730ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

מי , מול רחוב הכרמל יש שטח. אני גם אגיד משהו על הנושא הזה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,שלושת אלפים דונם. גני תקווה, יהוד, גת רימון, ש"כפר מע, שמכיר

 .40עד כביש  ידידיה צוריאל:

אנחנו לא . עכשיו המדינה החליטה לרוץ על השטח הזה. בדיוק ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

מזדרזים כי להוסיף מגורים עוד ועוד בגני תקווה כבר הבנו שאנחנו יותר 

זה יעד אדריכלים , אנחנו מטפלים עכשיו יחד עם המדינה. ויותר גרעוניים

, אנחנו עושים פגישה במחוזי לבקש לקבל גם מקום למשרדים. מטפלים בזה

, לכל דבר שהוא לא מגורים אבל בכל מקרה שוב. הרחבת הקאנטרי, למסחר

 .ר בשביל להתחיל להתארגן עם מישהו מטעמנו ונטפל"אנחנו פותחים תב

 ?המשמעות היא זה שמפשירים את כל השטח שם  : אלי סוכריאנו

ל מוגדר נופש מטרופוליני ומשנים את היעוד של הנופש והכ ר:"ה, יו'ריצליזי דלה 'גב

הם לא . כוללת תוכניתזה חייב להיות . הכוללת תוכניתהמטרופוליני לפי ה

 . יעשו פלח פלח

 ?אבל מה הם רוצים לעשות. ברור, לא  : אלי סוכריאנו

 .רוצה מגוריםהמדינה . מגורים. עוד מגורים, עוד כסף ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?למה הוא מיועד. לא הבנתי, השטח שם אלי אחי מרדכי:

זה הגדרה . ע זה נופש מטרופוליני"היעד של התב. נופש מטרופוליני ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .של שנים שנים שנים

 ?יש כוונה לשנות את היעוד של השטח הזה. אני מכיר את זה, יש כוונה אלי אחי מרדכי:

 .עכשיו תוכניתזה ה. כן ר:"ה, יו'ריצליזי דלה 'גב

 ?תוכניתזה ה אלי אחי מרדכי:

אנחנו מתנגדים כי אנחנו לא רוצים להוסיף עוד יחידות דיור . כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .לגני תקווה בלי לקבל שטחים למסחר ומשרדים
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לא ר הזה היא חלק מהמאבק הצודק שהיה לנו ש"הבקשה לאישור התב אלי אחי מרדכי:

 ?יהיה מגורים

 .זה מה שאנחנו חושבים, חלק מהליווי של התהליך. כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

זאת אומרת אם המאבק הזה יצליח אנחנו נסכל את הכוונה לבנות שמה  אלי אחי מרדכי:

 .מגורים

אני לא רוצה בכלל שלא יהיה שם , לא נסכל. נשנה. לא נסכל. כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

אני רק אומרת אני לא רוצה , יש שם. זה לא מה אני רוצה או לא רוצה. כלום

בטח לא בשטח שלי כי אנחנו צריכים , שיהיה שם פרוייקטים רק למגורים

כל מה שאנחנו צריכים לספק לדיירים בלי , מוסדות, לספק צרכי חינוך

 .שתהיה לנו יכולת כזו

 ?נחנו רוצים רק מסחרהאם אנחנו יכולים להגדיר שא  : אלי סוכריאנו

 ...כבר הרמנו , אילן היה שם. אנחנו בדיונים ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים אבל האינטרס הלאומי זה לקדם  ד רונית עובדיה: "עו

 .כמה שיותר יחידות מגורים

 .זה ברור : אלי סוכריאנו

הוא שטח של מינהל מקרקעי , גני תקווה השטח הזה הוא לא שטח של ד רונית עובדיה: "עו

 .הם רוצים לתכנן אותו ולבנות שמה שלושת אלפים יחידות מגורים. ישראל

 ?כל ישוב יקבל חלק? בהקצאה לכל ישוב חלק : אלי סוכריאנו

 . לא, לא ד רונית עובדיה: "עו

 .זה שייך למדינה :אלי סוכריאנו

מה , עכשיו. הם ימכרו את זה. ייך למדינהבהקצאה לגני תקווה זה ש ד רונית עובדיה: "עו

שבאה ליזי ואומרת והיא נלחמת על זה זה שהיא לא רוצה שיהיה שם רק 

 ,מסחר, תעסוקה, היא רוצה שיהיה שמה שטחים אחרים. מגורים

 ?תחת גני תקווה, זה ישאר תחת חסות : אלי סוכריאנו

 ,שהשטחים האלה ד רונית עובדיה: "עו

 .לולא הכ ר:"וה, י'ליזי דלהריצ 'גב

 .ישארו תחת גני תקווהי ד רונית עובדיה: "עו

 .חלק, לא : אלי סוכריאנו
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אבל אני לא , החלק בתחום השיפוט של גני תקווה ולכן התכנון, כן ד רונית עובדיה: "עו

 .חושבת שאפשר יהיה למנוע שם את המגורים

 .לסכל לא יהיה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .בדיוק, לסכל ד רונית עובדיה: "עו

 .בואו נציע שנקים שם בית עלמין של גני תקווה ידידיה צוריאל:

 ?מה אתם השתגעתם? מה אתם עם הבתי עלמין שלכם :דובר

 .אני צריכה כסף? כל מי שמת ישלם ארנונה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זה המחירים שלוקחים היום : אלי סוכריאנו

אני בזמנו בדקתי את היעוד של החלק הזה , מרתחרף מה שא, עקרונית אלי אחי מרדכי:

כזה ... הוא נכון הוא חלק מאיזה מין , שיושב בשטח השיפוט של גני תקוה

באמת להקים איזה  הייתהשהוא שייך גם לישובים שמסביב והכוונה שם 

שזה מושג חדש , פארק או איזה פרוייקט של נופש מטרופוליני מה שנקרא

שומע אם האוזן שלי מספיק , בדיווחים כאן, אני. בנושא הקיימות וכל היתר

אני כבר לא שומע מוזיקה כל כך טוב מפאת גילי שיהיה גם מגורים , רגישה

 . וגם זה וגם זה

 ,מה שאני אמרתי. אנחנו לא יודעים מה יהיה ד רונית עובדיה: "עו

אני יודע שזה לא . אני לא מקבל את מה שאת אומרת שאנחנו לא יודעים אלי אחי מרדכי:

 ,מיועד למגורים

 . לא לא לא לא ד רונית עובדיה: "עו

 ,יש איזה מין אלי אחי מרדכי:

 ,זה לא מיועד אבל אני מסבירה לך ד רונית עובדיה: "עו

יזה מין כוונה זאת אומרת יש א, את אומרת אי אפשר יהיה למנוע מגורים אלי אחי מרדכי:

 ,למקסם את ה

 .אלי, אלי, אלי ד רונית עובדיה: "עו

 . אני מכיר אלי אחי מרדכי:

 ,רגע רגע רגע ד רונית עובדיה: "עו

 ,למקסם תועלות של בעלי הקרקע שם הייתההמטרה  אלי אחי מרדכי:

 .זה לא קרקע פרטית. זה מינהל מקרקעי ישראל. זה לא בעלי הקרקע ד רונית עובדיה: "עו

אנחנו . בעלי הקרקע זה מינהל מקרקעי ישראל, בניגוד ליתר גני תקווה
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ר "רוצים לקדם שם תכנון שיתאים לגני תקווה ולכן ההצעה הזו ולכן התב

היום זה מיועד לנופש מטרופוליני אבל מה , בלי שום קשר. הזה נדרש

מינהל התכנון . שאמרתי לך זה אמירה כללית של המדינה ושל מינהל התכנון

זאת אומרת הכוונה שלהם זה לנסות לקדם כמה שיותר יחידות , יבל הנחיהק

 .והקרקע של המינהל. מגורים

 .אני אשאל את זה הכי במפורש, רגע אלי אחי מרדכי:

 .אין לי מושג, כן ד רונית עובדיה: "עו

 ,אני מקבל שאני אקבל תשובה אלי אחי מרדכי:

 .ג מה יהיה שםהתשובה היא אין לי מוש ד רונית עובדיה: "עו

 ?מה השאלה : דובר

 ?לספטמבר אין לך מושג 1-האני רציתי לשאול אם היום  אלי אחי מרדכי:

 .כן ד רונית עובדיה: "עו

 ?היועץ המשפטי לגני תקווה...  :דובר

שככל שהדברים . כמובן מראש המועצה כאן... אני רוצה לשמוע תשובה  אלי אחי מרדכי:

ל שלא יבנו ותלויים בנו גני תקווה כמועצה כנבחרי ציבור אנחנו נעשה את הכ

 .שם

 .שלא יבנו מגורים. כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .שלא יבנו בכלל אלי אחי מרדכי:

 ,אני יודע שיש. שאלת הבהרה :דובר

אנחנו יושבים שעות וחושבים על כל . באמת. יש שם פארק אקדמי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .מיני דברים

 ,מגורים אלי אחי מרדכי:

 .משהו טוב ליהודים. משהו טוב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .נתת לי תשובה ברורה, שאלתי שאלה ברורה אלי אחי מרדכי:

 .כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

זה . אני יודע שיש שם איזה חלק ששייך פרטי לאנשים פרטיים. שאלה: יאנואלי סוכר

יש שם איזה ? זה נכון. בהמשך של גני תקווה עד לחלק הזה שאת מדברת

 ?חלק שאנשים קנו מגרשים
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יכול להיות . אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אתה מדבר על ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

איפה שדרך הנגב שמגיעה עד , שהאקליפטוסשאתה מדבר על איפה 

 ?שמה יש שטחים פרטיים? למשתלה

 .זה בהמשך של איפה שאת מתארת איפה שהכרמל שם. לא ממש : אלי סוכריאנו

 .לא ,לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?אין שם איזה משהו פרטי : אלי סוכריאנו

וחלק מהשטחים שמה הם  בזמנו בדקנו את זה, רק בתשובה לשאלה שלך אלי אחי מרדכי:

בבעלים אנשים פרטיים שכל מה שאנחנו אומרים כאן לטובת הקהילה 

 .ולטובת הציבור וזה זה נוגד את האינטרסים הכלכליים שלהם באופן טבעי

 .אין שם שטחים של אנשים פרטיים ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 . שאלתי וקיבלתי תשובה אלי אחי מרדכי:

שטחים של יזמים פרטיים , בתחום שיפוט שלנו, אין בשטח שלנו ר:"וה, י'ליזי דלהריצ 'גב

 ?אני טועה רונית, 6721בגוש 

 .הם אומרים שיש, יש :דובר

 ,6721בגוש , בשטח שלנו ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .ויש אנשים שקנו שם. יש :דובר

 ?6721 ד רונית עובדיה: "עו

האם יש שטח שהוא שטח של יזמים , הכרמלמול , בגוש החדש ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?פרטיים

 .שטח של אפריקה ישראל ד רונית עובדיה: "עו

 ?מה שלא לכיוון הקאנטרי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .שטח של אפריקה ישראל ד רונית עובדיה: "עו

 ?שהוא בתחום שלנו ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,פעם הם ניסו לקדם שם. חלק ד רונית עובדיה: "עו

 .מדורג. נכון ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .כן ד רונית עובדיה: "עו

 .אבל זה לא קשור לזה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זה ההמשך של השטח ד רונית עובדיה: "עו

 .או קיי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב
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 מדברים יחד()

 .תגידו כל מה שצוטט :דובר

 .כרוניילמיטב ז, שטח שהוא של אפריקה ישראלשיש שם , אמרתי ד רונית עובדיה: "עו

 .זה חדש מה שאת אומרת אלי אחי מרדכי:

 .רגע, לא לא לא ד רונית עובדיה: "עו

 .ביחס ללפני שלוש דקות אלי אחי מרדכי:

פעם אפריקה ישראל . לא בדקתי כרגע, מה אתה. אלי, אוי נו, שניה ד רונית עובדיה: "עו

 ,ניסתה לקדם

 ?דקת את זהב אלי אחי מרדכי:

. תוכניותבדקתי את מה שאמרתי לך שהמינהל מנסה לקדם שמה  ד רונית עובדיה: "עו

שהם רוצים לקדם שמה . פגישה עם המינהל וזה מה שהם אמרו הייתה

למיטב . שמתאימות לנו תוכניותכלליות ולכן אנחנו רוצים את ה תוכניות

אני אפילו לא יודעת מה , לדעתי יש שם איזשהו שטח, זכרוני וללא כל קשר

 .תוכניתפעם אפריקה ישראל ניסתה לקדם שם איזשהי . מעמדו

 .שנה 14, 12לפני  :דוברת

 .מדורגת בנייה אלי אחי מרדכי:

 ,אבל, מדורגת בנייה, כן ד רונית עובדיה: "עו

 ,אנחנו נפגשים עם המידע עכשיו אלי אחי מרדכי:

לא . אני אפילו לא יודעת אם זה היה באורגינל, הזאת תוכניתאבל ה, כן ד רונית עובדיה: "עו

 .יודעת מה קרה ולא יודעת אם זה של אפריקה ישראל

 .לפי דעתי אפריקה ישראל כבר לא בתמונה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,אבל אני לא. כן ד רונית עובדיה: "עו

 ,לא יודעת איך ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

שאלתי שאלה , אבל בסדר. אפריקה ישראל הוא בעלי קרקע אחרים אלי אחי מרדכי:

 . זה בסדר. וקיבלתי תשובה

 .כן. זה חלק קטן ד רונית עובדיה: "עו

 ? כולם בעד חברים, טוב אירית נתן:

 .כן אלי אחי מרדכי:

 .תמשיכי אירית נתן:
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 .שיפוץ אנדרטה שלוש מאות אלף שקל 731ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 ?איך קוראים לזה ליד גן הילד, אנדרטה של הנופלים פה אירית נתן:

הרי כמובן שאנחנו נצביע בעד אבל בכל אופן אני רוצה לתפוס טרמפ על  אלי אחי מרדכי:

מאוד מאוד צורם לי . אפילו כאח שקול, הבעד הזה ולהעיר איזה הערה

יש שם איזה מישהו שלקח חסות , ופלים של גני תקווהשאנדרטה לזכר הנ

 .מאוד מאוד לא מכובד. לכל היתר... שהוא 

 ?כן :דוברת

מישהו בנה את זה ויש שם את שמו וגם שאלנו אותו שאנחנו . כן א' ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,זה לא. הולכים לשפץ אם זה בסדר

 ,הנופלים הם לא אלי אחי מרדכי:

 ,אלי, לא ר:"ה, יו'צליזי דלהרי 'גב

 .זה לא כדורגל דרך אגב, לתת חסויות אלי אחי מרדכי:

יש אנדרטה ממלכתית של הישוב שכנראה לא נבנתה כאן , אלי. רגע ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

בזמנו כנראה . וזה מותר, והנה זאת נבנתה על ידי מישהו לזכרו של מישהו

עכשיו פה גם אין נגישות . אישרו להם את זה ולא המועצה בנתה את זה

והאנדרטה נראית לא טוב אז אני חושבת שבתקציב גם משרד הבטחון הולך 

 ,לתרום לנו

 ,כאח שקול ושנינו אנשי צבא אלי אחי מרדכי:

 ,אז אנחנו ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .לא מכובד ולא מכבד אלי אחי מרדכי:

 .אנדרטה ממלכתיתאז קבלו אישור לבנות  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .אז אולי שווה לבדוק, לא :דובר

 .אבל עכשיו אנחנו הולכים לשפץ אותה, לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .אבל החסות של ההוא תשאר, לא :דוברת

 ,על החסות הזאת כי לא ראיתי...  :דוברת

 ,אז בואו נבדוק את זה :דובר

 ,יש שם שלט של התורם, אלי צודק אירית נתן:

 ?מי זה התורם :דוברת

 מדברים יחד()
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 .השטח הוא שטח ציבורי אלי אחי מרדכי:

 ,ה'אבל זה חבר. ציבורי לגמרי :דוברת

 ?זה רציני אלי אחי מרדכי:

 .ה של פעם'זה חבר :דוברת

 ,שיפוץ אנדרטה, טוב אירית נתן:

 ?בשיפוץ להסיר את זה במקרה...  :דוברת

 .אני מקווה שזה לא יעשה רעש מהצד השני, אני יכולה א' ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

. יש את הרגישויות וכל היתר, כל מה שאני אומר. תעשו את זה ברגישות אלי אחי מרדכי:

 ,צריך למצוא את הדרך הרגישה

 ?חברים, כולם בעד. אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .כן אלי אחי מרדכי:

 .יאללה תמשיכי, כולם בעד ר:"ה, יו'יזי דלהריצל 'גב

מה , שנסגר 691ר "ר חדש במקום תב"זה הפתיחת תב 732ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 .שסיפרתי קודם

 ?732כולם בעד  אירית נתן:

 ?ליד ויצו? איפה זה יבנה :דובר

 ,כן אירית נתן:

 ?ת"ליד נעמ :דובר

 .כן, סליחה, נעמת אירית נתן:

העניין , מה שסיפרתי קודם 691ר "והעמוד השני זה הסגירה של תב : לרגנדאח גורן "רו

 ,הטכני של לפתוח

 . 691כולם בעד ? כולם בעד אירית נתן:

 אישור העסקת מהנדס המועצה מר ערן חמו בשכר בכירים - 3סעיף 

אישור העסקת מהנדס המועצה מר ערן חמו בשכר , 3סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .בבקשה, אז ערן, לפני שאני מתחילה לאשר רציתי להציג אותו .בכירים

אני . 12ובן  15בת . אבא לשני ילדים. גננת, אני נשוי לשיילי. אני ערן חמו ערן חמו:

עשיתי תואר שני בשימור  2012בשנת . 98-סיימתי ב, אדריכל בוגר הטכניון

המקצועי שלי התחיל תוך כדי  ניסיון. שימור מורשת, שימור מבנים, אתרים
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עבדתי מהשנה השניה ארבע שנים עד סוף הלימודים עבדתי עם . לימודים

 ,משרד רכטר

בן אדם מספר על ? אין זמן אחר לדבר? מה קרה, אודליה ודוד ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .ואללה, עצמו

קט הגמר עם סיום הלימודים את פרויי. במשרד שקולניק אדרכילים בחיפה ערן חמו:

שלי עשיתי אצל אדריכל יעקב רכטר וקיבלתי ממנו הצעה להשתלב במשרד 

שנים  8עבדתי שם . כמובן ועברתי לעבוד אצלו, שלו אז קיבלתי את ההצעה

הייתי , ליוויתי את תאטרון הקאמרי, מתוכן ארבע שנים הייתי אדריכל עמית

המשפט  חללים ציבוריים גדולים כמו היכל. אחראי על תאטרון הקאמרי

היכל . ליוויתי את השלבים המוקדמים שלו. בתל אביב שנבנה עכשיו

עברתי  2006בשנת . התרבות ביבנה ועוד פרוייקטים גדולים מהסוג הזה

בשנתיים הראשונות ענף תכנון , ניהלתי בשלב הראשון. לרשות העתיקות

זה בעצם משרד . שיושב בתוך מינהל השימור ברשות העתיקות, שישב

לאחר . ניהלתי את זה במשך שנתיים. אדריכלים ומהנדסים 10של  אדריכלים

מכן קודמתי לתפקיד של מנהל מחלקה והייתי אחראי גם על תהליכי התכנון 

. וגם תהליכי ביצוע ולמעשה זה התפקיד שאני עוזב עכשיו ואני מגיע לכאן

, בתפקיד הזה בעצם עשינו פרוייקטים שכולכם מכירים, ובפרוייקט

, את הכותל, חומת ירושליים שימרנו אותם. מאוד גדוליםפרוייקטים 

בתל יקנעם יצרנו , פרוייקטים שהם קשורים גם לקהילה. מנהרות הכותל

קראנו לו יותר . פרוייקט שהוא פרוייקט קהילתי שהיה מאוד קרוב לליבי

הוא נמשך שבע שנים ואת הפיתוח והשימור של התל . תהליך מאשר פרוייקט

פה אני מסיים חפיפה קצרה . ידי בתי הספר בכל הישובעשינו יחד עם תלמ

אנשים מקסימים . לא הכרתי אותו קודם. זה ישוב מדהים, שעשיתי עם אילן

 .ואני מקווה שאני אתרום

 .בהצלחה :דובר

 .בהצלחה :דוברת

אנחנו מבקשים , דבר שני. הוא מתחיל בשישה עשר לספטמבר. שני דברים אירית נתן:

 .ר בכיריםשכ אחוז 90לאשר לו 

 ...זה לא נכון לעשות דיון כזה , אלף אלי אחי מרדכי:
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 .בוא נשמור עליו: אלי סוכריאנו

 .ערן תצא רגע, עשינו בהנהלה. אין בעיה אירית נתן:

 ?לצאת ערן חמו:

 .כן אירית נתן:

 .ל כשמאשרים את השכר בדירקטוריון אני יוצא"גם אני כמנכ, דרך אגב אלי אחי מרדכי:

 .מצלמותיש  :דובר

 .צריך לשמור על תהליך נקי, לא משנה אלי אחי מרדכי:

 ?מי בעד אירית נתן:

 ?עם איזה שכר יצא, אילן. ברשותכם. שניה אלי אחי מרדכי:

 .95. לא נדמה לי. 95-נדמה לי ש, כן? היום אירית נתן:

 .קודם יש כללים מקובלים, למה לא להתחיל אלי אחי מרדכי:

 ,85, כן אירית נתן:

 .95-ל 85בין   ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?85-למה לא להתחיל ב אלי אחי מרדכי:

 .אני אסביר ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 . מקובלת ניסיוןתקופת , 85נתחיל עם . אני רק אשלים את השאלה אלי אחי מרדכי:

 ,מה ההבדל דוד ברוש:

 ?איך אלי אחי מרדכי:

 ,ל 85בשביל לדעת מה ההבדל בין  דוד ברוש:

 .מה ההבדל בכסף אירית נתן:

 .שאלתי שאלה, אז בוא אלי אחי מרדכי:

 . אלי, אני אסביר לכם למה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זה ההבדל, ברוטו 1,400 :דוברת

הבחור עובד גם היום במוסד ציבורי והוא . אני אסביר לך למה, אלי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

, הוא בא מרחוק, הזה ואז כדי לבוא מפה מקבל פחות או יותר את הסכום

הוא פנה וביקש מאיתנו שהוא יתחיל לפחות בתשעים אחוז כדי לפחות 

לא מדובר באמת , כדי לתת לו מוטיבציה, אני חושבת. לשדרג אותו במשהו

, אני לא יודעת, זה אתגרים מאוד גדולים והסכום הוא לא איזה. בהרבה כסף

ל וב אנחנו נפנה לכאן אם הוא יהיה בסדר והכובעוד שנתיים דרך אג, אני בעד
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אז  95אחוז עד  5כל שנתיים אלה . אלה הכללים. 95-וזה שנבקש להעלות לו ל

אני חושבת שאם הוא בא עם הסכום הזה כדי לשדרג אותו קצת כמהנדס 

 ,רשות אני

 .לא בטוח שיאשרו לנו אירית נתן:

 .לא בטוח שיאשרו, לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זה בכפוף לאישור השר ירית נתן:א

 .לא בטוח שיאשרו ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?95-אילן עוזב ב אלי אחי מרדכי:

 ,הוא קיבל לפני שנה. 95-אילן עוזב ב. כן, כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,אבל רק במלאת שנתיים אירית נתן:

 . כן, כל שנתיים זה. בדיוק ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .אנחנו אישרנו אירית נתן:

 .אחוז 105אם הוא יעשה עבודה טובה הוא שווה גם , ה'חבר חן קרמר:

 .לגמרי. נכון ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .אנחנו צריכים מהנדס טוב, החדשה בנייההישוב הזה עכשיו עם כל ה חן קרמר:

 .אתה עוד לא יודע אם הוא יעשה עבודה טובה :דובר

 .אחוז 105אני אומר אם הוא יעשה עבודה טובה אז הוא שווה גם  חן קרמר:

 .שמענו עליו המלצות נהדרות ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,אני חושב שהוא עובר מסע עופר עזרא: 

 ,יש לו רזומה. טוב ניסיוןיש לו , עזוב :דובר

 מדברים יחד()

 . כנסיתגידו לו לה. כולם בעד. או קיי? אז כולם בעד ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

אישור מינוי גב' הילדה נבון וגב' דפנה גרינפלד כנציגות ציבור בוועדת בחינה   – 4סעיף 

 למכרזים בדבר משרות פנויות במועצה 

כנציגות ציבור , גברת הילדה נבון וגברת דפנה גרינפלד, אישור מנויר: "ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

אני אסביר בכמה . פנויות במועצהבוועדת בחינה למכרזים בדבר משרות 

יש ועדות בחינה במועצה שמתכנסות ככל שנדרש לגייס עובדים . מילים

עד היום הנציג ציבור . חדשים כמו במקרה הזה את ערן וכל מי שהם מגייסים

הוא עושה עבודה מצויינת אבל הוא לא . הסטורית. שלנו זה צביקה רייך



 ד.נ.   08228

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

24 

מנהלת בית  הייתהבאנו הילדה נבון שה. תמיד יכול להגיע לכן החלטנו לתגבר

מומחית מאוד בתחום החינוך ובגלל שיש לנו הרבה תפקידים של חינוך , ספר

ורווחה שצריכים גישה לנושא אז ביקשנו ממנה את עזרתה בהתנדבות והיא 

ואת דפנה גרינפלד זה מישהי בישוב שהיא מנהלת משאבי אנוש , הסכימה

יהיה לנו בנק של שלושה וכל פעם . שהוגם היא נאותה ואז אחד מתוך השלו

 .נזמין מישהו אחר

 .כולם בעד? כולם בעד אירית נתן:

מינוי מר יובל חלד לנציג ציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ  - 5סעיף 

 במקום מר שלומי דיאמנט

תוח גני מינוי מר יובל חלד לנציג ציבור ודירקטור החברה לפי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

שלומי דיאמנט גם הרבה מאוד . מ במקום מר שלומי דיאמנט"תקווה בע

, ביקש לפרוש לפנסיה. בחור מקסים, רואה חשבון. שנים דירקטור בלידר

הוא , פניתי ליובל חלד. מהתחלה שהמקום הוקם, שנים 7הוא כבר מעל 

 בחור מאוד, הוא פרופסור של הפיזיולוגיה של הגוף. פרופסור שגר בישוב

מאוד מוכשר ויכול המון המון לתרום למקום שהוא מרכז ספורט ואני 

 .מבקשת לאשר אותו

 ,ההתמחות שלו בפרופסור היא בתחום העיסוק של אלי אחי מרדכי:

. פרש עכשיו, חיל הרפואה? כולם בעד. פיזיולוגיה של הגוף. ספורט ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

הביקורת של החברה לפיתוח גני  דר לנציג ציבור בוועדתהביב רמינוי מר 

בחורה שלפני שנתיים התמנתה  הייתה. מ במקום גברת מאיה גפן"תקווה בע

עכשיו עשינו בדיקות . ל"נסעה לחו. להיות חברת ביקורת בחברה לפיתוח

הוא יושב ראש ועד , הצענו לרביב הדר. וגילינו שלא מינינו מישהו במקומו

 ,"אילות"הורים של בית ספר 

 ,"אילות"לא  :דובר

כולם . הוא הסכים. "רביבים"ב, עכשיו "אילות"אני רק ב. סליחה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?בעד

רפאל אסולין . אם זה לא המקום וזה לא הדרך תלמדו אותי לאט לאט אלי אחי מרדכי:

שהיה נציג הרשימה שלנו במועצה הדתית עזב את הישוב ויותר לא גר כאן 
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. ות את יורם כהן לנציג הרשימה שלנו במועצה הדתיתולכן הייתי מבקש למנ

 ,אם יש דרך אחרת. בסדר, אם זו הדרך

... כשאני אסיים את הנושאים נבקש להעלות נושא נוסף . היאז שני ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .אם כולם יסכימו להעלות את הנושא הנוסף נעלה אותו ונאשר

 . אם צריך בדרך אחרת גם בסדר אלי אחי מרדכי:

 ....אני מתנגד ל :דובר

 . לא יודעת מי זה אבל בואו נמשיך ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

. כמורשי חתימה בחשבון "אילות"אישור פתיחת חשבון רשות מועצה לבית ספר  - 7סעיף 

 יש שם שוב מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר במשותף

 חשבון הורים לבית ספר "אילות"אישור פתיחת  - 8סעיף 

 יכמורש. "אילות"אישור פתיחת חשבון רשות מועצה לבית ספר ר: "ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

. חתימה בחשבון יש שם שוב מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר במשותף

מי . "אילות"זה נוהל שעשינו בכל בתי הספר ואנחנו מבקשים לעשות גם ב

 ?בעד

 .ל משרד החינוך"זה מחוייב לפי חוזר מנכ : אלרגנדח גורן "רו

 .ל משרד החינוך"מחוייב לפי חוזר מנכ ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,אני רואה שזה הולך יד ביד עם הסעיף הבא :אלי סוכריאנו

 . בואו נאשר אותם ביחד, 8-ו 7. בדיוק ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .תמשיכי, הלאה. כולם בעד אירית נתן:

מינוי הגברת שירלי משולם מנהלת החשבונות הראשית של המועצה שאישרנו  - 9סעיף 

 אותה כבר כממלאת מקום גזברית המועצה וכמורשית חתימה בהעדרה

מינוי הגברת שירלי משולם מנהלת החשבונות הראשית של , 9סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

וכמורשית המועצה שאישרנו אותה כבר כממלאת מקום גזברית המועצה 

זה כמו התהליך שעשינו עם אתי עכשיו אנחנו עושים עם . חתימה בהעדרה

 ,החדשה כדי שהיא תוכל לגלות את

 ?כולם בעד אירית נתן:

 מדברים יחד()

 ?אנחנו לא צריכים לבטל את הזכויות חתימה של אלה שהוספתם חן קרמר:

 ,קודם כל ברגע שהם לא במועצה אז ד רונית עובדיה: "עו
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 .אוטומטית :דוברת

 מדברים יחד()

 ?אבל ביטלנו במועצה את הזכות חתימה שלך במקום גורן ד רונית עובדיה: "עו

 ? כממלאת מקום :דוברת

 ?אבל למה צריך ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?נכון, תקופת גישור  :אלי סוכריאנו

 .זה מוגבל בזמן. קבענו עד תאריך מסויים אירית נתן:

 .ככה בבנקיםזה לא עובד  חן קרמר:

 . היה מגבלת זמן. היא צודקת, אבל במועצה אירית נתן:

 .תבדקו אם כן, טוב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,בואו נחליט ש אירית נתן:

 ,תחליטי שאני לא ממלאת מקום. זהו :דוברת

 ,אני רק אומר לדעתי, אני ברמה האישית אין לי שום בעיה. לא שזה, לא חן קרמר:

 .ובה היא שהנההתש, כן :דוברת

 .בבקשה. יש פה איזה סעיף שאני מבקשת מרונית להסביר ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,כדי, לפי חוקי העזר של המועצה ד רונית עובדיה: "עו

המועצה מכריזה על סלילת כביש ומדרכה בתוואי המסומן בתשריט המצורף  - 10סעיף 

 )רחוב עין גדי( 420חלקה  6720הידוע כגוף 

 ?עכשיו 10אנחנו סעיף , סליחה אחי מרדכי:אלי 

 .כן ד רונית עובדיה: "עו

 .סליחה, או קיי אלי אחי מרדכי:

. על עבודות פיתוח שהמועצה מבצעת בתחומה ניתן לגבות היטלי פיתוח ד רונית עובדיה: "עו

 ,במקרה הזה

 .מהתושבים אלי אחי מרדכי:

במקרה הזה מדובר על עבודות סלילה . מבעלי הנכסים הסמוכים, כן ד רונית עובדיה: "עו

ובניית מדרכה והמועצה ביצעה שם עבודות סלילה ואחד התנאים בשביל 

באמת שניתן יהיה לגבות את ההיטלים האלה זה שהמועצה תקבל החלטה 

 .לסלילה

 .זה פעם ראשונה שהמועצה מקבלת החלטה כזו: אלי סוכריאנו
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כשיצאנו למכרז . אני אביא לכם, תבדקו. הזמןיש החלטות כל , לא לא ד רונית עובדיה: "עו

אני זוכרת שאבישי היה ככה והקריא , הצפוני... וביצענו את כל העבודות ב

. ל יהיה בפרוטוקולואת כל המספרים של הגושים והחלקות כדי שהכ

 .כבישים אנחנו מקבלים החלטה במליאה... תמיד 

 ?איפה זה, עין גדי. טככה יש לי איזה בלק אאו, סליחה רק אלי אחי מרדכי:

 , חוף כנרת ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 . בית כנסת, פניה ימינה, חוף כנרת ד רונית עובדיה: "עו

 .כן אלי אחי מרדכי:

 ? איפה גן אתרוג  ד רונית עובדיה: "עו

 ,אנחנו עושים את כל העבודות, איפה שאתם עושים עכשיו אלי אחי מרדכי:

 .שמגיע לצופים, זה רחוב עין גדי, כן ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .לכיוון בית הכנסת, רחוב הנגב זה ימינה אלי אחי מרדכי:

 .תסתכל ימינה, אתה נכנס למקום של הצופים ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

מה הרציונל לחייב , עכשיו. לוקח ימינה לכיוון בית הכנסת זה עין גדי אלי אחי מרדכי:

 ?תושבים

אנחנו על כל עבודות הפיתוח שמבצעים מחייבים את התושבים  ד רונית עובדיה: "עו

 ,בעבודה

 .היטלי פיתוח :דוברת

 .מה זאת אומרת, תמיד מחיביים, עכשיו ד רונית עובדיה: "עו

 ?אם זה חוק או תקנה אז למה צריך להצביע לזה, תמיד, אני. בסדר, לא אלי אחי מרדכי:

בעל נכס גובל בין כביש ישלם היטל . עזר העירוני אומר ככהחוק ה ד רונית עובדיה: "עו

. זה תלוי, או שיש בנייהאו שהוא מוציא היתר . התנאים הם כאלה. סלילה

אם מבוצעות עבודות סלילה ניתן להטיל עליו . או שמבוצעות עבודות סלילה

 . היטלים

 ?מה גובה ההיטל אלי אחי מרדכי:

 .אני יכולה להגיד לך. מטרזה לפי , מאה ד רונית עובדיה: "עו

 ?של השטח שלו, לפי מטר של מה אלי אחי מרדכי:

 .מחיר למטר, לפי השטח שלו, כן ד רונית עובדיה: "עו
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כמה יצטרך לשלם במקרה , מטר רבוע 500אם לדוגמה בית שיושב שם על  אלי אחי מרדכי:

 ?הזה

 .שקל למטר 160בערך . יש מדרכה, יש, 120בערך  ד רונית עובדיה: "עו

 ?500כפול  אלי אחי מרדכי:

 .יש קרקע ויש מבנה. אבל הבית, לא. אהה ד רונית עובדיה: "עו

 ,לא כמה. כמה בנוי, לא :דובר

 .השאלה כמה בנוי ד רונית עובדיה: "עו

 ?הולכים לפי השטח הבנוי או לפי שטח הקרקע אלי אחי מרדכי:

אני , על הקרקע משלמים. ויש תעריף על בנוייש תעריף לקרקע , הולכים ד רונית עובדיה: "עו

 .דקה, לא זוכרת את התעריפים

 ?נכון, קרקע ובנוי. זה שילוב של שניים :אלי סוכריאנו

. לושילמו על הכ, כל הפיתוח החדש שנעשה, גם כל הסלילה, עכשיו. כן ד רונית עובדיה: "עו

תה כשאתה מחליט על התעריפים בחוק העזר מה א. זה הדרך שלך לממן

וכמה עלויות צפויות ואתה מחלק  בנייהאתה בודק כמה מטרים יש ל? עושה

 .אם לא תגבה לא יהיה לך כסף לבצע את הפיתוח. אחד בשני

אני לא , מה זאת אומרת? אנשים שסמוכים לכביש? מי משלם את זה אבל דוד ברוש:

 .מבין

 .כן. בוודאי ד רונית עובדיה: "עו

 ?מה זה חשוב שאני גר לידו. הזהכולם נהנים מהכביש  דוד ברוש:

 .כולם משלמים ד רונית עובדיה: "עו

 .ביחס לכביש שלידם דוד ברוש:

 , כשסוללים לידם. כן ד רונית עובדיה: "עו

 ,כשסוללים לי כביש מעבר ל דוד ברוש:

 מדברים יחד()

 ,המועצה מכריזה. אז אני מכריזה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 . רגע, 10סעיף . יהישנ, הישני אלי אחי מרדכי:

 ?אז להכריז או לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זה לא קשור, את יכולה להכריז ד רונית עובדיה: "עו
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המועצה מכריזה על . עד שהיא תענה לך על השאלה אני מכריזה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 6720סלילת כביש ומדרכה בתוואי המסויים בתשריט המצורף הידוע כגוש 

 .סוגריים רחוב אין גדי 420לקה ח

 ,זה לא אישור. זה הכרזה, זאת אומרת אלי אחי מרדכי:

 .זה אישור ד רונית עובדיה: "עו

 .זאת החלטה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .היא הכריזה. זה בלתי הפיך :דובר

 ,ההכרזה הזו האם משמעותה, לא אלי אחי מרדכי:

אף אחד . מה פתאום, לאשר לה לגבות כסף זה חוק .ממש לא, לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .זאת רק ההכרזה. לא מבקש את האישור לגבות כסף

 .המועצה מחליטה לסלול את הכביש ד רונית עובדיה: "עו

 ,זה, בסדר אלי אחי מרדכי:

 .בהצלחה למועצה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .תודה ד רונית עובדיה: "עו

לחברי ועדת ערר לארנונה בהתאם לסכומים ולנוהל משרד אישור תשלום גמול  - 11סעיף 

 הפנים ולהוראות החשב הכללי בדבר תשלום גמול לחברי ועדה ציבורית

אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה בהתאם , 11סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

לסכומים ולנוהל משרד הפנים ולהוראות החשב הכללי בדבר תשלום גמול 

. ח"ש 180גמול לחבר ועדה , ח"ש 200גמול היושב ראש , י ועדה ציבוריתלחבר

כל פעם . חברים 3יש ועדת ערר ארנונה בגני תקווה שיש בה . אני אסביר

היו לנו כבר כמה במהלך כל , שמגיע חבר אחרי חודש חודשיים הוא פורש

צריך ממש להיות עורך דין . מאוד סזיפית, זה עבודה מאוד קשה. השנתיים

יש אחריות לוועדת ערר ארנונה על כל . ולהוציא פרוטוקולים ולעשות בדיקה

רזי לבנת הוא יושב ראש הוועדה והיה איזה בקשה . החלטה שהיא מקבלת

שלו לעזוב ואחרי שבדקנו את התעריפים הבנו שכדאי שנציע לו תשלום שלא 

חות והתשלום הוא "הוא שולח דו. הוא עושה המון המון שעות, ירגיש ש

 .מאתיים שקל לשעה ליושב ראש ונציע כמובן לפי חוק גם לחברים

 ?מה קרה שפתאום צריך בתשלום אלי אחי מרדכי:
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מספר השעות שהוא עובד מאוד . משרד הפניות מאוד מאוד גדל ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .גדלו

 ?בוועדות אחרות גם מקבלים תשלום אלי אחי מרדכי:

 .לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?למה אלי אחי מרדכי:

 ?זו הוועדה היחידה שהיא בתשלום :דובר

זה ועדה היחידה שעושה עבודה מקצועית ומי שנמצא שם חייב  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .להיות עורך דין והתפקיד שלו מחייב אותו להיות עורך דין

 ?ועדת תכנון בינוי ערים היא לא ועדה מקצועית אלי אחי מרדכי:

 ?הוועדה המקומית, ועדת תכנון בינוי ערים ר:"ה, יו'זי דלהריצלי 'גב

 .כן אלי אחי מרדכי:

 ?כשראש הרשות מקבל, מה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,פה אצלנו יש ועדות לתכנון ערים אלי אחי מרדכי:

 ,אלה הוועדות ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,ועדה שלזה לא ועדה שהיא . לפי הערכאה : אלרגנדח גורן "רו

 .זו לא ועדה פוליטית או ציבורית ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

מגישים . הערכאה של ועדת ערר לענייני ארנונה זה כמו בית משפט שלום : אלרגנדח גורן "רו

זה ועדה שהיא מקצועית . ערר על החלטות שלה לבית המשפט המחוזי

פוליטית והיא לא שמקבלת החלטות בענייני ארנונה והיא לא תלויה והיא לא 

מורכבת מחברי מועצה וזה רק ועדה מקצועית ולפני שנתיים או שלוש יצא 

וכאן זה . מזמן. ברוב הרשויות משלמים. ל בנושא שמאשר תשלום"חוזר מנכ

 ,היה על בסיס התנדבותי אבל באמת

 .למה בתשלום, התפקיד התנדבותי, ישוב קטן אלי אחי מרדכי:

 .י זה גדל וזה עבודה מאוד גדולה והמון המון אחריותכ ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 . אנחנו נצביע נגד. לא נראה לי אלי אחי מרדכי:

 . או קיי? שניכם? מי נגד? מי בעד ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 14/2014הגדלת התקשרות עם חברת מ.י.ד הנדסה ופיתוח בע"מ מכוח מכרז  - 12סעיף 

וע עבודות פיתוח גינון השקיה ותאורה אחוז וזאת צורך ביצ 50בשיעור של 

 בגן המצפה
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מ מכוח "הנדסה ופיתוח בע. ד.י.הגדלת התקשרות עם חברת מר: "ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

, בשיעור של חמישים אחוז וזאת לצורך ביצוע עבודות פיתוח 14/2014מכרז 

 3/7מכוח סעיף , ההגדלה הינה מכוח חוק. השקיה ותאורה בגן המצפה, גינון

לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות המאפשר הגדלת הוצאות על ידי 

 .הוספת פריטים לחוזה קיים

 25לפי צו המועצות המקומיות אנחנו יכולים להגדיל היקף חוזה עד  : אלרגנדח גורן "רו

 ,בלי אישור אחוז

דות ר איזשהן עבו"זה חברה שמבצעת תחת תב. ד.י.מ. רגע ,רגע, לא לא :אלי סוכריאנו

 ,זאת? נכון, פיתוח בישוב לפי צורך

 .מבצעת עבודות בגלל המצפה אירית נתן:

 .בגלל המצפה : אלי סוכריאנו

בלי  אחוז 25לפי החוק אפשר להגדיל את היקף החוזה עד . בגלל המצפה : אלרגנדח גורן "רו

לפי הערכה נראה היום שיהיה צריך להגדיל את החוזה ביותר . אישור מיוחד

 .צריך אישור מליאה אחוז 50כדי להגדיל אותו עד . מישה אחוזמעשרים וח

מה קרה בין המכרז הראשון וההליכה הראשונה לבין היום שפתאום צריך  אלי אחי מרדכי:

 ?להגדיל בחמישים אחוז

 .בעיקר חשמל אירית נתן:

 ,התכולה לא נכונה אלי אחי מרדכי:

 .בעיקר חשמל אירית נתן:

 , אם זה היה תכנון, בסדר אלי אחי מרדכי:

 .חשמל ומתקנים אירית נתן:

חמישים אחוז זה נשמע . ממכרז אחוז 25החוק מאפשר עד , בעשרה אחוז...  אלי אחי מרדכי:

 .לי משהו שצריך הסבר

גם אם בכתב כמויות היה פריט מסויים והוחלט לעשות פריט אחר אז זה  : אלרגנדח גורן "רו

עדיין אני צריכה לבקש את , פריט קייםשאני עושה פריט אחר במקום 

 ,האישור

 . בואו לא אחוזים כרגע? מה היה הסכום המקורי אלי אחי מרדכי:

 , הסכום המקורי : אלרגנדח גורן "רו

 .מיליון 3 :דוברת
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 .הישני : אלרגנדח גורן "רו

 . משהו כאן לא נראה לי, משהו כאן, ה'חבר אלי אחי מרדכי:

יה יהסכום אני צריכה להזכר או ללכת שנ. ל קשור לתכנוןוזה הכ. יהישנ : אלרגנדח גורן "רו

מה תוכנן מול . להסתכל אבל מבחינת הקטע של ההגדלה זה עניין של תכנון

 ,מה בסוף

 .וחצי מיליוןשקל ועכשיו מבקשים להגדיל ב מיליון 3הסכום המקורי היה  אלי אחי מרדכי:

 .מיליון 3התוצאה הסופית זה . מיליוןזה היום שלושה . הפוך, לא אירית נתן:

 ,בחלקו זה במקום דברים אחרים, זה במקום : אלרגנדח גורן "רו

... זה גם , ברגע שאתה משנה פריט והוא לא קיים ואתה רוצה אותו, פריטים אירית נתן:

 ,זה כאילו גם. זה לא חייב רק כסף

 ,הזה הוא יותר מהמסגרת 50-ה אלי אחי מרדכי:

 .מהסעיפים הקיימים במכרז. עיפיםמהס. לא אירית נתן:

 ,אם אתם רוצים שאנחנו נצביע והדיון יהיה רציני אלי אחי מרדכי:

 .כן אירית נתן:

אם אתם אומרים שהחמישים אחוז הוא בסוף שווה ערך לאלף שקל אז  אלי אחי מרדכי:

 .חבל על הזמן שכולנו

 ,תביאי את המספרים אירית נתן:

יכול להיות שמדובר על סכומים של מאות , אם את אומרת. אין בעיה לאשר אלי אחי מרדכי:

 .זה סיפור אחר לגמרי, אלפי שקלים או מליונים בודדים

 ,במהלך התכנון, מה שקרה. גורן הלכה להביא את המספרים. אלי, רגע אירית נתן:

אם מדובר על אלפי . ההחלטה שלנו תהיה בהתאם למספרים, דרך אגב אלי אחי מרדכי:

 ,הדיון, ים חבלשקלים בודד

התכנון היה מסויים . אני רוצה להסביר משהו. היא הלכה להביא, רגע רגע אירית נתן:

במקביל לזה שהחליטו . ובמהלך הביצוע החליטו לשנות חלק מהסעיפים

העניין הוא שאם . לשנות חלק מהסעיפים החליטו לא לבצע סעיפים אחרים

סעיפים אחרים שלא היו אתה לא מבצע סעיפים ולעומת זאת אתה מבצע 

כלולים בחוזה מלכתחילה זה עדיין נחשב הגדלה של המכרז כי הפריטים 

וזה גורן הלכה להביא , זאת אומרת יכול להיות שההפחתה. האלה לא היו

 ,שההפחתה והתוספת, את המספר המדוייק
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 .מתאזנים אלי אחי מרדכי:

 .אחוז 50לא יודעת אם הם מתאזנים אבל זה לא  אירית נתן:

 .שקל מיליון 2 : אלרגנדח גורן "רו

 .לושקל כולל הכ מיליון 2 אירית נתן:

 ?גורן, כמה מוסיפים? מה המשמעות, אם אנחנו מאשרים אלי אחי מרדכי:

 .הפריטים השתנו. זה במקום סעיפים אחרים. זה לא גדל : אלרגנדח גורן "רו

 ?ל הסכום לא משתנהוסך הכ אלי אחי מרדכי:

 .לא גדל אירית נתן:

 .זו תשובה. או קיי אלי אחי מרדכי:

 ?אז כולם בעד אירית נתן:

 .כן אלי אחי מרדכי:

 .או קיי אירית נתן:
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 הצעה לסדר היום של חבר המועצה דורון בן דקון - 13סעיף 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה דורון . סעיף שהוספנו 13סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

ר "אבקש להעלות הצעה לסדר היום ישיבה קרובה לביטול התב. קוןבן ד

. 23ר מישיבת מליאה שמספרה "עבור בניית בית כנסת לאדמו 671שמספרו 

 ?מי בעד. אנחנו מבקשים לבטל את הסעיף הזה ולא להעלות אותו

 ?כל חבר מועצה רשאי לבקש לבטל איזה החלטה, מבחינת נוהל. רק הערה אלי אחי מרדכי:

 .הוא יכול לבקש. לבקש ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .הצעה כן אירית נתן:

יכול לבקש להעלות לסדר יום מה שאתה רוצה ואז מחליטים האם זה  ד רונית עובדיה: "עו

כיוון שהוא לא כאן והוא לא הציג בכלל למה הוא . עולה לסדר היום או לא

 ,מהרוצה שזה יעלה על סדר היום החלטנו שזה לא יהיה חלק 

כיוון שככל שאם הוא היה כאן והוא מציג יכול להיות שהיינו חושבים  אלי אחי מרדכי:

 .להצביע בצורה כזאת

 .אז היא יורדת מסדר היום אירית נתן:

 .הוא צריך לעלות שוב לסדר היום :דוברת

. אם כולם בעד להעלות סעיף נוסף לבקשתו של אלי. סעיף אחרון ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,אז אתה מבקש? מישהו שמתנגדיש 

מינוי יורם כהן לחבר המועצה הדתית מטעם רשימת כהן במקום רפאל אסולין שעזב את 

 הישוב

למנות את יורם כהן לחבר המועצה הדתית מטעם רשימת כהן במקום  אלי אחי מרדכי:

 .רפאל אסולין שעזב את הישוב

 ?כמה מילים על יורם כהן אתה יכול לספר לנו, או קיי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?יורם כהן במקום, שוב אירית נתן:

 .רפאל אסולין אלי אחי מרדכי:

 .במקום רפאל. רגע אירית נתן:

 .הרב רפאל אסולין שעזב את הישוב אלי אחי מרדכי:

 .המועצה הדתית אירית נתן:

, לפרוטוקול ותספר לנו כמה מילים על יורם כהן, עקב עזיבת הישוב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .מה זה, שנדע מי זה



 ד.נ.   08228

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

35 

. אוניברסלי, אדם לבבי, נחמד... גר ב. בחור כמובן דתי מסורתי, יורם כהן אלי אחי מרדכי:

 ,מכיל את כל

 ?מכירה את נפתלי. אח של נפתלי דוד ברוש:

 .תגיד שזה אח של נפתלי? באמת, אה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,הוא בחור אלי אחי מרדכי:

 ?כל ילד במשפחה לקח צד אחר. איזה קטע, ס"הוא מש ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .תורם לקהילה, הוא בחור שתורם לישוב, הוא בחור איכותי, הוא בחור טוב דוד ברוש:

 , מאוד מאוד מעוניין, מעוניין לתרום אלי אחי מרדכי:

 .הוא פעיל. הוא בחור טוב. הוא בחור איכותי דוד ברוש:

 ?כולם בעד ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .כן :דובר

 . שנה טובה, שיהיה חג שמח. מצויין ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ... דוברת:

 דיווח ראש המועצה - 1סעיף 

 .התחלתי. דבר ראש המועצה. סליחה, אה, אה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?באיזה סעיף? איפה זה אלי אחי מרדכי:

 ,גרמת לי. הראשון ר:"יוה, 'ליזי דלהריצ 'גב

 . דיווחי ראש המועצה: אלי סוכריאנו

פתחנו היום . אז ככה, טוב. ואחר כך יושבים ואוכלים כמו בני אדם ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

. מזמינה אתכם ללכת לראות. בית ספר חדש, בית ספר איילון. את בתי הספר

 .מאוד יפה מאוד מרגש

כל הכבוד לאירית שניצחה על . היה מאוד לא פשוט, מלאכהשאפו לעושים ב אודליה אורבך: 

 .עשתה את הבלתי ייאמן. זה

כל . לכל המחלקה, כל הכבוד לרותי שמואל. כל הכבוד לאילן בר ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

ראיתי אותה שמה . הכבוד למנהלת מחזיקת תיק החינוך על כל הריצות שלה

 .כמעט כל שבוע. בלאות'באמת בג

 .ל"כל הכבוד לצה אורבך:  אודליה

בית ספר . לותאז בית ספר אי. יאה אותי עד הלוםולאמא שלי שהב ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

זה באמת ככה פתח את הבית . גנים עבר שיפוץ מתיחת פנים מאוד מאוד יפה
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ים בבית ספר רבי. מאוד יצאנו מרוצים אז בית ספר גנים. ספר והאיר אותו

נראה . יחידה חדשה, בית ספר ראשונים בנו חטיבה. נראה נפלא, היינו

, הבטחנו היום, היינו באריאל. היינו שם בבוקר, ממש ממש יפה, מצויין

בקיץ אנחנו מתלבשים . עוד לא סיפרתי לך אבל הנה אני אומרת לך, הצהרנו

 .מסדרים אותו, על אריאל

 .היה טקס מקסים אודליה אורבך: 

. ממש חמודים חבל על הזמן. טקס מרגש באמת משהו מיוחדהיה  ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

קודם כל הם , הרב רוני אומר ילדים יקרים, המקום היחיד שהגעתי ואמרו

אז , ואז אמרו תתנו לראש המועצה ללכת, באמת עם אור כזה וזה, שמחים

 ... אחרי 

 .לחיותר מוצ הייתהד "התמונה בחב. ד"אני אהבתי את התמונה בחב ידידיה צוריאל:

ד "הבת שלי חזרה מבוהלת שכבר הצטרפתי לחב, על זה אני אמרתי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

. בבקשה אל תעלי לפייסבוק, עם השמלה הזאתי והיא אומרת אמא

אז . אומרת לי את מסוגלת. אמרתי לה לא חשבתי להעלות לפייסבוק.בבקשה

ארבעה . אורן ואלון, שני גני ילדים חדשים. גני ילדים. זה לגבי בתי ספר, זהו

שנה הבאה עוד , גני ילדים משודרגים בצורה מדהימה מאוד מאוד יפה

. נקפיד לעשות כל שנה ארבעה גני ילדים. שנה אחר כך עוד ארבעה, ארבעה

נפתחו הבתי ספר היום ללא תקלות שזה בהחלט לא . פתיחת גן חדש גן שפתי

בשום . ילדים 30עד  25 ,24, כיתות קטנות. כל הכיתות פינלנד. מובן מאליו

מקום אחר אין יותר זה פשוט נפלא חוץ מבחטיבה שזה באמת ילדים 

אנחנו יוצאים השנה לכמה . שיכולים להתמודד עם זה והכיתות ממש קטנות

בתי הספר עוברים . אחד מהם זה ניהול עצמי. נושאים חדשים חינוכיים

הכספים . ארץלתהליך של ניהול עצמי שכבר עובד בהרבה מאוד מקומות ב

 .אם גורן תתן אותם, מגיעים ממשרד החינוך לבתי הספר דרכינו

 ,מגיעים אלינו ואנחנו : אלרגנדח גורן "רו

 ,יש תהליך. ואנחנו מעבירים ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ?בניכוי או בלי ניכוי ידידיה צוריאל:

 .בלי מעבירים, בלי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,מעבירים ואנחנו. בלי : אלרגנדח גורן "רו
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אנחנו . יוצא שלבית ספר יהיה יותר כסף בעקבות התהליך הזה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

בדקנו ובחרנו כבר . יש שעות שמקצה משרד החינוך לתהליך. לומדים אותו

בנוסף . שניה אני אגמור ואתה תשאל, מישהו שתלווה אותנו שנראית מצויין

כל מנהלת . ת שזה צביעת בתי הספר ביחודיותאנחנו הולכים לבחירה מבוקר

בתהליך עם היועצים הארגוניים החינוכיים יצבע את בית ספר אחד יהיה 

. השני יהיה בית ספר, אחד יהיה בית ספר למנהיגות, בית ספר למוזיקה

אנחנו נשב ביחד נעשה גם שבתי הספר לא יעבדו על אותו צבע ומקצים לנו גם 

וזה הולך להיות באמת עבודה מאוד קשה לאנשי ממשרד החינוך שעות לזה 

כולם צריכים להרתם לנושא הזה אז זה שני התהליכים . הצוות, החינוך

בדרך כלל זה שנתיים שלוש אז אנחנו , זה לא תהליך שלוקח שנה. שהתחלנו

 .יוצאים לדרך

 ?מה בבית יעקב :דובר

אנחנו ... נוסיף לה , את כל הסוגיהונקליד . דוד ברוש, האיחוד. רגע ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

גם ראיינו פה הרבה מאוד אנשי חינוך מהשורה , חדשה תוכניתיוצאים ל

היא כמו . יחודית לחינוך תוכניתשנקראת  תוכניתאנחנו יוצאים ל. הראשונה

, את החטיבה, אב שקושרת מהגני ילדים את בתי הספר היסודיים תוכנית

אותו , תוכניותה, ל ידבר באותה שפהואת התיכון שיבנה טל בעזרת השם והכ

זה ממש , חדשנות, מעבר לנושא היחודי לכל בית ספר שזה יהיה יזמות. נושא

. אנחנו נעשה שולחן עגול בנושא, בהליך ממש בהתחלה אנחנו מגבשים ככה

יהיו פה נציגים מכל הקהילות ונעשה את זה ככה . שיתוף ציבור, נעשה עירוב

ממשיכים לבנות בית ספר ? עוד משהו היה. בצורה מצויינת ומעמיקה

 .עובדים עכשיו על הבית ספר התיכון'. ד' כיתות ג "אילות"

 ?זה במקביל ללימודים : אלי סוכריאנו

זאת אומרת אם אתה הולך אתה . הפרידו את היחידות לגמרי ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 ,רואה

 .לא מתערבבים : אלי סוכריאנו

 ,אם היינו מתערבבים כבר היה ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 . רעש : אלי סוכריאנו
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. מתחילים לעבוד אחרי שהילדים עוזבים את הבית ספר. גם לא ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .ל מסודרוהכ

מי עושה בקרה . אם הולכים היום לניהול עצמי תקציבי. יש לי שאלה :אלי סוכריאנו

עכשיו נתתי , ות מה שבאכי כל אחד יכול לעש? תקציבית על בתי הספר

שמנהל בית הספר , לא רוצה להאשים אף אחד, למישהו ופתאום מסתבר ש

 .סתם אני אומר. ל"לקח את הכסף וברח לחו

 .יש לו אחריות על שש מאות ילד ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב

 .עם הכסף הוא יכול לברוח? מה זה משנה : אלי סוכריאנו

 מדברים יחד()

, לא בסכומים כאלה. נכון להיום כבר חלק מהכסף מועבר לבתי הספר : אלרגנדח גורן "רו

אבל יש סך שמועבר לבתי הספר לחשבון בנק שלהם  ,בסכומים יותר קטנים

 .ונכון להיום יש לנו יועץ חיצוני שעושה ליווי חשבונאי וביקורת לבתי הספר

 .יש ליווי חשבונאי  :אלי סוכריאנו

 .יש : אלרגנדח גורן "רו

 ?רבעונית? ברמה של חודשית :וכריאנואלי ס

יתחילו להעביר אלי דיווח , הם נמצאים שם כל חודש והם מעבירים אלי : אלרגנדח גורן "רו

ברגע שנתחיל את התהליך , מעבר לזה. מה הם עשו, רבעוני על מה הם ראו

אשפר את מתכונת העבודה שלהם ואני גם , אני גם אשב איתם ואולי אשנה

חוץ מזה שגם . רות שקשורות יותר לנהלים בהמשך הדרךאשקול הכנסת בק

כבר הצעה אחת  הייתה. תצא חוברת נהלים לבתי הספר על נהלים כספיים

למנהלים טרום טרום טרום על ניהול כספים ומה כדאי להם בדיוק ואיזה 

 .אנחנו בתהליך. בקרות נראה לנו שהם צריכים לעשות הם עצמם

 מדברים יחד()

ויש לי משם גם מסקנות , ול עצמי והיה לנובניה, ... אני מכירה את זה : אלרגנדח גורן "רו

 .מה היה עדי לעשות אחרת

 ...על ההתחלה צריך , אבל יש בקרה כי אחרת :אלי סוכריאנו

 .לא נראה אותכם, שנה טובה לכולם. זהו ר:"ה, יו'ליזי דלהריצ 'גב
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