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 אריה פכטר:

 נתחיל את הישיבה בשאילתות של הירוקים.
 

 1שאילתא 
 מכרז פינוי אשפה וגזם 

דיין לא שישה חדשים מאז שהובטח כי יצא מכרז לשירותי פינוי אשפה ע  
 יצא מכרז. מתי בדעת המועצה להוציא מכרז בנושא.

 
 1תשובה לשאילתא 

 הבמהלך החודשים האחרונים, נערכה בדיקה יסודית של עלויות פינוי אשפ
צפויה לשלם )פחות וגזם בין מה שמשלמת המועצה כיום לבין מה שהמועצה 

א או יותר( כאשר תצא למכרז וזאת בהתחשב שמאז המכרז האחרון בנוש
לטון ומחירי ₪  100-לטון ל₪  11-פינוי אשפה וגזם התייקרה עלות ההטמנה מ

לליטר. כל זאת נעשה בשיתוף ₪  6-לליטר ליותר מ₪  1-הסולר התייקרו מ
 עם היוע"מ למועצה.
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בימים אלו קיבלנו את חוות דעת היועץ המשפטי הקובעת שלגבי פינוי  

לבקש ההארכה ולגבי פינו גזם, יש במכולות, מומלץ לפנות למשרד הפנים ו
  לצאת במכרז בהקדם.

ז יפורסם במהלך רהחלטתי לצאת במכרז גם על מכולות וגם על גזם. המכ
 .0111חודש פברואר 

 
 יוסף מגנזי:

 אם אלו הנתונים, אז תשאיר את זה ככה.
 

 משה חכים:
דו לכן פניתי ליועץ המשפטי וביקשתי את חוות דעתו, שלא יבואו אחר כך ויגי

 שנעשה משהו שלא כדין.
 

 אריה פכטר:
 היועץ המשפטי קבע שע"מ לקבל הארכה צריך אישור ממשרד הפנים.

 
 משה רוטברט:

זה לא נראה לי הגיוני שהעלויות קפצו במאות אחוזים והוא מוכן להמשיך 
האשפה לא בחיריה ומקטין את  לעבוד באותם המחירים, אולי הוא זורק את

 הוצאותיו.
 

 אריה פכטר:
אני לא יודע מה בדיוק הוא עושה, אבל אני יודע שהמועצה משלמת מחירים 

נמוכים בהרבה לעומת מה שהולך היום בשוק. אני מחויב לצאת במכרז, אז 
 נצא במכרז.

 
 אפרים זילוני:

אני לא אומר לפעול בניגוד לחוק, אבל היועץ המשפטי ממליץ לפנות למשרד 
 י נקבל אישור.הפנים ולבקש אישור אז בוא נפנה, אול

 
 אורי תנעמי:

 אני חושב שאפרים צודק, אם המועצה רק מרוויחה מזה אז למה לא.
 

 משה רוטברט:
אם הקבלן נוקט ועושה משהו לא חוקי, אז אני לא רוצה שהמועצה תהיה 

 שותפה כי הנתונים שאני קורא כאן  זה לא נשמע הגיוני.
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 אורי תנעמי:
 ה צריך להפסיק לתת לנו את השירות?יגיע הזמן שהוא על פי החוז

 אם אפשר לקבל הארכה ביציאה למכרז, אז כדאי לנסות.
 

 אריה פכטר:
אם ככה החלטנו שפונים למשרד הפנים על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי 

 ובהתאם לתשובה, נפעל.
 

 אורי תנעמי:
 תמתין גם עם הגזם, ייתכן ולא יאשרו את הארכה במכולות ואז תצא במכרז

 אחד על הכל.
 

 אריה פכטר:
 מקובלי עליי.

 
 אני עובר לשאילתא השניה

 
 חניות. 0

, אמורים להתחיל לאכוף את חוקי העזר בישוב. אך טרם נעשו 1.0.11-החל מ
ההכנות המתאימות לדבר. טרם תוקנו תקלות בסימון כחול לבן, לא נצבעו חלק 

ר והוכן מגרש מהמדרכות באדום לבן )לדוגמא ברחוב אחד העם(, טרם אות
 חנייה לרכב כבד. כיצד יתחילו בביצוע האכיפה?

 
 0תשובה לשאילתא מספר 

ההכנות המתאימות נמצאות בשלבי ביצוע. תיקוני הצבע במקומות מסויימים 
אשר שם נצבע כחול לבן במקום אדום לבן תוקנו וחלקם יתוקנו כנראה ביום 

רכות בהתאם לצרכים שני בלילה. ברחוב אחד העם ובשאר הישוב ייצבעו המד
 ונאכוף חניה לא חוקית.

דמי חניה ייגבו בשלב זה רק באיזור התעשיה ובסמוך למרכז המסחרי פרל 
עוד חזון למועד, המלאכה עוד מרובה ועדיין אין לנו  דסדאב. חניה לרכב כב

 תאריך יעד לביצוע.
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יהם לא הפקחים שהתקבלו במכרז שנ 0תראו, ממחר בבוקר יתחילו לעבוד 
מאזור. עוד יהיו שינויים במשך הימים הקרובים בהתאם לצרכים וגם לא 

יתחילו מיד עם דוחו"ת, קודם כל אנשים יקבלו אזהרה ולאחר מספר ימים 
 נתחיל עם הדוח"ות.

תראו, זה לא פשוט וכל נושא הפיקוח והחניה בפרט זה שינוי משמעותי 
קרית שלי זה לעשות סדר תרגלו לזה. הכוונה העייבישוב, יקח קצת זמן ו

לבן, גם מי שיוציא גזם לא בזמן  לבישוב כי זה לא יהיה רק פיקוח על כחו
שנקבע לו יקבל דו"ח גם מי שייתפס כאשר כלבו עושה צרכים והוא לא 

 יאסוף.
 

 יוסף מגנזי:
 מה קורה ברחובות שאין מספיק חניה?

 
 אריה פכטר:

אם אין מקום אז יחנו קצת  אין דבר כזה, שיחנו בשטחים הפרטיים שלהם או
, אתה לא מתכוון שאנחנו נרשה לחנות באדום לבן. ייותר רחוק מהבית. יוס

 צובעים באדום לבן מקומות שהם לא בטיחותיים ולא סתם.
בסך הכל אנחנו רק מתחילים דבר שאף פעם לא היה בישוב ועוד נשנה 

 ונתאים את עצמנו על פי הצרכים.
ושבי המקום לכל תושב יהיה תו חניה בחינם אני חושב שזה פתרון טוב לת

ויכול לחנות בכחול לבן מבלי לשלם. למה צבענו בכחול לבן בעליה שניה וחלק 
מהרצל? כי אחרת ע"מ לא לשלם כולם יחפשו לחנות ברחובות הקרובים 

 שיהיו עוד שינויים וייתכן וגם את רח' והתושבים יסבלו. ככל שנתקדם ברור לי
 לבן וכו'. למשה שרת נצבע בכחו

 
 משה רוטברט:

 אנחנו צריכים למשוך עסקים לאזור אז אתה הולך ומכה אותם בחניה?
 

 אריאל ויסוול:
 אתה יודע כמה תעלה חניה ליום? בסך הכל עשרה שקלים?

 
 משה רוטברט:

 זה הכל?
 

 אריה פכטר:
 כן, זה הכל. אנחנו רוצים סדר בעיקר.
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 יוסף מגנזי:
 החנות כל היום?במדחנים יהיה אפשר ל

 
 אריה פכטר:

דקות חניה. המכסימום זה עשרה שקלים  01המינימום זה שקל אחד וזה נותן 
וזה לכל היום. כל אחד שישים כמה שמתאים לו. יבוא מישהו לאכול אצל 

שקלים חניה לשעה, זה כל הסיפור. אותו הדבר יהיה  1אלברט, יעלה לו עוד 
שהחניה במגרש עולה כסף. יהיו כל גם במגרש שצמוד לעזרא, יהיה שילוט 

אפשרויות התשלום ומי שלא ישלם יקבל דו"ח. אין לי ספק שבהתחלה יהיו 
קצת בעיות ויקח קצת זמן עד שאנשים יבינו ויפנימו, אבל נתמודד עם זה 

ובסה"כ נעשה סדר בישוב. בסה"כ תושבי המקום יהנו מכך ואני כבר מקבל 
 פידבקים טובים בעניין.

 
 ט:משה רוטבר

 הפקחים הם עובדי המועצה?
 

 אריה פכטר:
הם חייבים להיות עובדי המועצה הסמכות שלהם באה ממני. אנחנו משלמים 

 להם משכורת והחברה מחזירה לנו את הכסף.
 

 משה רוטברט:
 ומי החברה הזו?

 
 אריה פכטר:

גדולה בארץ לעניין זה ועובדת  יהיא החברה הכ ,פארק"-לחברה קוראים "מד
שויות ולקחנו אותם לפילוט של חצי שנה. במהלך החצי שנה עם הרבה ר

 נצטרך להכין מכרז ומי שיזכה יזכה.
 

במשך חצי שנה הכסף שיכנס יחולק בינינו לחברה חצי חצי, הם הכניסו את 
 המדחנים, שמו שלטים ותמרורים, העמידו מדחנים וכו'.

 
 יעל מידן ברק:

שוב, יחד עם זאת ברחוב אנחנו מברכים על הצעד הזה שיביא קצת סדר בי
הרצוג המדרכה נצבעה בכחול לבן. זה רחוב שצמוד לבית הספר וכל צהריים 

 ברחוב שצמוד לבית הספר לא  הולכים חבורות של תלמידים. לדעתי דווקא
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ה הרחוב ישנה אדמה פרטית צצריך לאשר חניה על מדרכות, בפרט שבק
 שניתן להפוך אותה לחניה.

 
 :אריה פכטר

 תי המועצה יכולה להשתלט על שטח פרטי ולהפוך אותו למגרש חניה?ממ
 

 יעל מידן ברק:
מותר לך, בדקתי את זה. תתייעץ עם היועץ המשפטי שלך. אתה יכול לקבוע 

 שאתה משתמש במקום באופן זמני. זה נעשה במקומות אחרים.
 

 אריה פכטר:
 בזמנו חנו שם רכבים ואת זוכרת שמישהו בא והתלונן?

 
 מידן ברק:יעל 

ברגע שהמגרש הזה נהפך למגרש גרוטאות ושימש גם אחד מעובדי המועצה 
 שכולנו מכירים אותו.

 
 אריה פכטר:

אנחנו יודעים שמישהו מהמשפחה שלך השתמש במגרש הזה, שנינו היינו 
שם. את הכחול לבן בהרצוג עשינו עד המתקן של חברת החשמל, זה לא מגיע 

זה באישור של יועץ תנועה, לא  קמנו בוקר לבית הספר. אנחנו צבענו את 
אני אבדוק את זה עוד פעם למרות שקיבלנו אישור  אחד והחלטנו סתם לצבוע.

 מהמשטרה ומיועץ התנועה.
 

 בני שגיר:
 לגבי הטעויות בצביעה, כולנו טועים, אבל צריך שיהיה מישהו שיבדוק אחרי

 הערבי וידאג לתקן את מה שצריך.
 

 שמואל ישראל:
בע בלילה, למחרת עשיתי סיבוב וראיתי שהוא טעה ואנחנו מתקנים הוא צ

 ונתקן את מה שצריך.
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 משה רוטברט:
למה לא לעשות את המגרש חניה מול איתורן ששרה כהן מרוויחה שם כסף 

 לחניה חופשית?
אני מסתכל בדו"ח של המבקר הפנימי והוא כותב שהחברה אינה מבצעת את 

 א הוקמה.המטרות שלשמה הי
 

 אריה פכטר:
 באיזור התעשייה יש לי מטרה שיהיה גם סדר וגם הכנסות.

 
 משה רוטברט:

 זה לא נכנס למועצה, אלא לחברה הכלכלית.
 

 אריה פכטר:
 המגרש הזה הולך לבניה הוא לא יהיה מגרש חניה עוד הרבה זמן.

 
 אני עובר לשאילתא השלישית:

 חניות:
ו תושב לרכב כאשר תושב משתמש כיצד בדעת המועצה לנהוג בנושא ת

ברכב שאינו רשום על שמו? איך יפטרו את אורחי התושבים מחנייה בכחול 
 לבן?

 
 :1תשובה לשאילתא מספר 

בדפים שחולקו לתושבים נכתב שפירוש למי שברשותו רכב חברה, יש 
שעות ביממה ובכל  04להמציא בנוסף אישור ממקום העבודה שהרכב צמוד 

 ימות השנה, ויקבל תו חניה.
 מה זה איך יחנו אורחים בכחול לבן?

בואו ביום אני כאשר נוסע לחברים שלי בת"א, אני משלם חניה? האורחים שי
כולם פטורים מתשלום.  11:11-מ .יצטרכו לשלם 11:11ועד  10:11מהשעה 

 כולם פטורים מתשלום. 10:11-עד יום ראשון ב 14:11-מיום שישי ב
 

 :4שאילתא מספר 
 פינוי בינוי במתחם יצחק שדה

באיזה שלב נמצא פרויקט פינוי בינוי במתחם יצחק שדה. מהם החסמים 
 בפרויקט מטעם המועצה?העומדים בפני הפרויקט ומי אחראי על הטיפול 
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 4תשובה לשאילתא מספר 
אחראי לפרויקט מטעם המועצה שעובד איתי בשיתוף פעולה מלא, הינו אמנון 

 זך.
 הבעיות העיקריות העומדות בפנינו כדי שנוכל להמשיך בפרויקט הם: 

 הקרקע שמאחורי מגרש הכדורגל שייכת למנהל והמנהל אינו מוכן .א
 יקט ללא תמורה. נקבעה פגישה עם והפרלתת את הקרקע לטובת     
 שר השיכון, על מנת שינסה להסדיר את הנושא.    

יש צורך  – 1המתח הגבוה שעובר בין מגרש הכדורגל לכביש  .ב
להעתיקו והעלות הינה גבוהה וחברת חשמל אינה מוכנה לשאת 

 בהוצאות.
 

 משה רוטברט:
 מה תנאי העסקה של אמנון?

 
 אריה פכטר:

 סף, הכל בהתנדבות.הוא לא מקבל כ
 

 אני עובר להצעות לסדר היום של הירוקים:
 

 התקנת מעלית. –הצעה לסדר והצעת החלטה 
 4המועצה מתחייבת להתקין מעלית, ולהתאים אמצעי גישה לנכים תוך 

 חודשים ממועד זה.
 

 החזרת קומת החנייה במרכז פרל סאדב לייעדה – הצעה לסדר והצעת החלטה
 המקורי לחנייה

צוקת החנייה במרכז אזור אנו מציעים כי יבוטל השימוש החורג בקומת בשל מ
 החנייה במרכז פרל סאדב ויוחזר השימוש המקורי כחנייה.

 
תראו, לגבי המעלית, רצינו לקצר תהליכים ופנינו למשכ"ל. ההצעה הכי זולה 

נראה לנו שזה יקר מדי ואין ₪.  411,111שהמשכ"ל קיבל והעביר לנו זה קרוב 
והוא מכין לנו את ₪  4111סף מיותר. לכן פנינו למומחה פרטי שילמנו לו לנו כ

 המכרז, במהלך פברואר כנראה נצא בפרסום.
 

 משה רוטברט:
 עכשיו גם התב"ר מת כי עברה שנה.₪,  002,111ו לפני שנה בתב"ר בתיקצ

 
 אריה פכטר:

 זה לא בעיה בכלל. אני לא מוכן לשלם כסף מיותר.
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 משה חכים:
חודשים. אין בארץ  4גם אם  נפרסם מכרז בפברואר, לא תהיה מעלית בתוך 

מעליות מכל הגדלים. קודם כל צריך קבלן זוכה ואז הוא מזמין את המעלית 
 לפי הגודל המתאים והתהליך לוקח כמה חודשים.

 
 אריה פכטר:

 והכל היה בסדר.₪  121,111תראו, יכולנו לעשות מהמשכ"ל ולשלם עוד 
 

 ראל:שמואל יש
אותו דבר עם המצלמות בכל הישוב, המשכ"ל מאוד יקר ולכן עצרנו את הכל 

 ואנחנו בודקים מחדש. אין לנו כסף מיותר.
 

 אריה פכטר:
ה החניות במרכז פרל סאדב, ז ה לא פשוט לבוא ילגבי ההצעה לסדר השני

אחרי שנתנו שם לאנשים להשתמש שימוש חורג, לבוא ולהחליט היום שאתה 
 מבטל.

 
 ל מידן ברק:יע

 אתה יכול, שימוש חורג מוגבל בזמן.
 

 אריה פכטר:
על סמך האישורים, אנשים השקיעו שם מליוני שקלים, אני קם בוקר אחד 

 ומבטל את זה?
 

 אפרים זילוני:
זה עניין שצריך לברר עם היועץ המשפטי, ואז תיתן להם הודעה מתי פג 

 האישור החורג. 
 

 אריה פכטר:
לפחות כבר  ןמרתפי חניה וחלק מהמרתף העליו 0שם  קודם כל שתבינו, יש

 בתוכניות של הבנין היה מחסנים. בדקתי את זה היום עם המהנדסת.
 

 משה רוטברט:
 זה לא המידע שקיבלנו בעבר.
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 אריה פכטר:
. תראו, בגלל מצוקת החניה, בעלי זה המידע שקיבלתי היום מהמהנדסת

לפתוח את החנייה לפחות עבור  הנכסים אני משער יפעילו עליהם לחץ
העסקים הקיימים במתחם ואולי לחלק מהעובדים. בכל מקרה, אני אבדוק את 

 זה עם היועץ המשפטי.
 

 יעל מידן ברק:
נוכל להעביר החלטה שלא יוארך להם האישור לשימוש חורג? לפחות נעביר 

את זה לישיבה הבאה עד אז אולי יהיו לך תשובות מהיועץ המשפטי 
 ת.והמהנדס

 
 משה רוטברט:

שקשורים למוגבלים ונכים, זה ירידה  דיברנו על המעלית, אבל יש עוד נושאים
 ממדרכות והתאמת תחנות האוטובוס לגובה המדרכה.

 
 אריה פכטר:

 אנו מטפלים בזה, גם במדרכות וגם בתחנות האוטובוס.
 

 אני עובר לנושאים שעל סדר היום
 

 .10/11, 10/11ועצה אישור פרוטוקולים מישיבות מ – 0סעיף 
 

 משה רוטברט:
בישיבת המועצה הקודמת הייתה שאילתא בנושא רכבים בליסינג והבטחתם 

 תשובה בטבלה, היכן הטבלה?
 

 אריה פכטר:
 יש לי כאן את הטבלה אני אקריא לך.

 
 משה חכים:

 יש לי עוד עותק עבור רוטברט
 

 משה רוטברט:
 י חמישהדובר על תשעה רכבים וכאן בטבלה אתה מעביר ל
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 משה חכים:
אלו רכבים שצמודים לאנשים ומשמשים רק אותם, חסר שם רכב של ראש 

 המועצה שאין למה להשוות אותו.
 

 משה רוטברט:
 רישוי עסקים. לקתמה עם הרכבים של מחלקת תברואה, מח

 
 משה חכים:

זה רכבים לא אישיים אלא רכבים שמשרתים את המחלקה ואת כל המועצה 
 בסוף היום מישהו נוסע עם הרכב הזה הביתה. גם אם

 
 :משה רוטברט

קח חזרה את הרשימה ותבדוק את עצמך. יש מצב שאנשים מקבלים גם 
 נסיעות וגם רכב מהמועצה.

 
 משה חכים:

 היא לא מקבלת נסיעות.
 

 משה רוטברט:
 אני לא מדבר עליה. תשלים את הרשימה עם ההערות שיש לכם בנושא.

 
 מחליטים:    
 הפרוטוקולים מאושרים פה אחד.   

 
 אריה פכטר:

 אישור פרישה לגמלאות הגברת אביטל נדיה – 1אני עובר לסעיף 
 סיעת לגננת.                          

 
 מחליטים:     
 המועצה מאשרת פה אחד יציאתה לגימלאות בסוף שנת   
 הלימודים תש"ע.   

 
 10.1.11ם אישור פרוטוקול מועדת בקורת מיו – 4סעיף 
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 :משה רוטברט
יש לי כמה הערות. הראשונה בנושא של תאגידים עירוניים המבקר העיר 

שהחברה הכלכלית לא עוסקת בשנים האחרונות במה שייעדו לה לעסוק. דבר 
בדו"ח הבקורת ישנה הערה שהרשות המקומית נשאה לטובת  10שני בעמוד 

ביר לי תשובה אחרי שבדק את אלש"ח, מרובקה היה אמור להע 162התאגיד 
 העניין. אני מבקש ממרובקה תשובה בכתב.

 
 יהושע מרובקה:

 זה עבור עבודות פיתוח ששרה עושה ברחוב שבזי עבור המועצה.
 

 משה רוטברט:
מה שהיה פעם משרדי  61יש עוד נושא, זה מה שקורה ברחוב משה שרת 

אישור לבנאדם הג"א לחירום. קודם כל למי זה שייך ודברי שני מי נתן 
 שמסתובב שם שאמר לי אני קיבלתי רשות ממישהו מהמועצה לגור פה.

 
 אריה פכטר:

 אף אחד לא גר שם.
 

 משה רוטברט:
 אני ראיתי אותו יוצא משם.

 
 אריה פכטר:

 הוא גר באחת הדירות, לא במחסני הג"א לשעבר.
 

 משה רוטברט:
 ?אפשר לקבל תשובה בכתב

 
 אריה פכטר:

 בכתב שאף אחד לא גר שם. אני אתן לך תשובה
 

 אפרים זילוני:
 אתה אומר את זה וזה יהיה כתוב בפרוטוקול בשביל מה מכתב?

 
 מחליטים:    
 פרוטוקול ועדת הביקורת מאושר פה אחד בהסתייגות   
 של משה רוטברט המותנית בקבלת תשובות לשאלותיו.    
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 בודות עבור ע₪  211,111על סך  411אישור תב"ר  – 2סעיף 
 שיפוצים במוסדות חינוך.             

 
למדנו לקח משנה קודמת ולכן אנחנו מאשרים תב"ר וכאשר נקבל כסף 

 ממשרד החינוך אם נקבל, נשנה את התב"ר בהתאם.
 

 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 ת הועדה המקצועית לתמיכותבאישור פרוטוקול מישי – 6סעיף 

 ר התמיכות.ואישו             
 

כמו שאתם רואים הועדה לאחר שבדקה את הבקשות ממליצה לאשר תמיכות 
 כמפורט:

 
 ₪. 02,111ותמיכה עקיפה בגובה ₪  121,111 –לצופים  .א
 ₪ 11,111 –אור חקק  .ב

 ₪. 02,111-מרכז החסד אזור .ג

 ₪ 41,111 –מעון יום ומק"ד  .ד

 ₪. 0,111 –ויצו סניף אזור  .ה
 

 אורי תנעמי:
דבר אחד, יש מקומות שצריך להוסיף ויש מקומות שצריך  אני יכול להגיד לך

 לצופים היה צריך לתת יותר. למחוק הכל ולא לתת גרוש.
 

 אריה פכטר:
 .מה דעתו תשאל אותו יושב כאן עדי ויסוול שהיה הרבה שנים מרכז השבט

 
 עדי ויסוול:

 מבת ים וחולון. 1מקבל יותר תמיכה מכל השבטים בגוש דן, פי  השבט שלנו
 

 אורי תנעמי:
לדעתי כל מי שמופיע פה הם למעשה גופים שנותנים שירות לציבור, חוץ 

ולכן אני מתנגד לתמיכה למק"ד, שהוא עסק כלכלי לכל דבר עמותה  מהמק"ד
 שחיה עבור עצמה. כל האחרים הם לא למטרות רווח.
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 ריה פכטר:א

ק"ד, על מה אני חושב שצריך להגיד שאפו גדול לאנשים שמחזיקים את המ
שהם עשו שם בקיץ ובסופו של דבר הם משרתים את הציבור שם. הם עשו 

מה שנדרש מהם ועד היום אין שם סמל מוסד שלא באשמתם, אבל אני בטוח 
 שיהיה לו. בכל מקרה זה לא תלוי בו, אלא במשרד התמ"ת.

 
 מחליטים:    
 פרוטוקול הועדה המקצועית מאושר   
 ז החסד באזור, ויצו לצופים, אור חקק, מרכ   
 מאושר פה אחד כולל סכומי התמיכות.          
 בעד כולל סכום התמיכה )יוסף מגנזי 2 –לגבי המק"ד    
 נגד, משה רוטברט, בני שגיר, יעל ברק, אורי  4יצא(    
 תנעמי.   
 ההחלטה התקבלה ברוב קולות.   

 
 יעל מידן ברק:

איילת גבע כהן, הוא פיתח אתר  אני רציתי לברך את מוריס כהן שביחד עם
 יישר כח. –והם הכניסו אותו בכל גני הילדים. הוא עשה הכל בהתנדבות 

 
 אריה פכטר:

 זה נכנס גם לבתי ספר.
 

 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.
 
 
 
 
 
 

 אריה        פכטר      משה        חכים
 

 ראש     המועצה      מנכ"ל    המועצה
 
 
 


