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סעיף  : 1שאילתא של הגב' סוזי בר בנושא איכות חיים וסביבה נקייה.
א .פטיגרו :

ישיבת מליאה מן המניין ,הופץ לכולכם .אני מתחיל עם
סדר היום ,שאילתא .אני עונה לשאילתא שנשאלה.
המועצה המקומית שוהם עושה כל ש על ידה ופועלת
למיגור תופעות...

ס .בר:

סליחה ,סליחה ,יש להקריא את השאילתא .אין פה יועץ
משפטי?

א .פטיגרו :

לא רשום בחוק ,תקראי מה רשום .יועץ משפטי ,האם אני
נדרש להקריא את השאילתא?

ע .ויינברגר:

רק את התשובה.

א .פטיגרו :

רק את התשובה.

ס .בר :

אני צריכה להקריא את השאילתא.

א .פטיגרו :

לא נכון.

ס .בר:

בסדר ,אוקיי.

א .פטיגרו :

תבדקי.

ס .בר:

נדון בזה גם.

א .פט יגרו :

מעולה.

ס .בר:

יש את משרד הפנים ,נוכל לכתוב עוד מכתב.

א .פטיגרו :

תכתבי.

ס .בר:

בטח.

א .פטיגרו :

במהלך שנת  2019התקבלו כ  54 -פניות בנושא ,חלקן
כמובן הן פניות כפולות ,כלומר ,מספר תושבים באותו
היום ובאותה השעה.

א .פלג:

אין לי את זה בכלל.
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א .פטיגרו :

אתם תקבלו את כולם מה שנקרא.

ס .בר:

התשובה הזאת לא מצורפת?

א .פטיגרו :

התשובה הזאת תצורף ברגע שאני מקריא אותה ,זה ככה
הנוהל.

ס .בר:

אין בעיה.

א .פטיגרו :

עם קבלת הודעות בגין ריחות ,פונה המועצה למספר
גורמים ,ביניהם לפקח הסביבתי של מועצה אזורית חבל
מודיעין ,כיבוי אש ,על מנת לקבל מידע בגין השריפות
מכל סוג שהוא במרחב .בנוסף מועברת פנייה למשרד
להגנת הסביבה ודיווח במוקד על כל אירוע מסוג זה.
במקביל ,הועברה פנייה על ידי לשר להגנת הסביבה,
למנכ"ל ,לכל העוסקים בעניין ,והתקבלה גם תגובה לפיה
התגלה אתר ובו מ בצעים שריפות א שפה בשטחי הרשות
והמשרד פועל אל מול המינהל האזרחי למיגור התופעה.
ראש המועצה נפגש וייפגש עם כל גורם העשוי לסייע
בטיפול בתופעה ומיגורה .מצורף לכם גם המכתב שלי
לשר הפנים ,ויצורף לכם כמובן בפרוטוקול .כמובן ,אני
גם בקשר עם תושבים שמעדכנים במקביל בפ ניות מוקד.
אנחנו בזמן אמת מפנים ל ...איכות הסביבה והמינהל,
שנמצא איתנו בקשר שוטף ,מר בי אלבז ,ועם הנציג של
המחוז ,עם גידי מזור .כל אלה מקבלים יחד מענה.

י .בן חיים:

סך הכל  68פניות.

א .פטיגרו :

יופץ ,תקבלו את התשובה לשאילתא.

החלטה :
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ניתנה תשובה לשאילתא.
סעיף  : 2אישור פרוטוקולים  :פרוטוקול מליאה מיום . 29.10.19
א .פטיגרו :

חבר'ה ,אישור פרוטוקולים  -אז יש לכם את התמלול ואת
קובץ ההחלטות .הערות? אין כל כך הערות לתמלול כי זה
תמלול  , AS ISוההחלטות מצורפות.

מחליטים לאשר :
פה אחד אושר פרוטוקול מליאה מיום . 29.10.19
סעיף  : 3הקצאות קרקע :
אישור פרוטוקול ועדת הקצאת קרקע מיום . 26.9.19
אישור חוזר  +חוו"ד יועמ"ש  -סניף יד שרה.
אישור חוזה  +חוו"ד יועמ"ש  -עמותת גנאחר.
א .פטיגרו :

אני עובר הלאה להקצאות קרקע .סעיף  . 3ועדה מקצועית
להקצאות קרקע באה ובחנה בעצם  3דברים .מעון יום
שכונת הדרים ,סעיף יד שרה רחוב לשם ,ובקשה חדשה
להקצאת כיתת גן בלוט .יש איזה הערות למישהו על
הדבר הזה? רק המעון עדיין לא הסתיים ,נכון? תקן
אותי .מעון יום.

י .בן ח יים:

לא.

א .פטיגרו :

עוד לא הסתיים .מעון מה שנקרא ,ענת בודקת את
ההצעות שהוגשו .הוגשו  2הצעות ,ההצעות האלה הועברו
לענת אפרים לבדיקה מקצועית ,לקבל חוות דעת ,בהתאם
לחוות הדעת שאנחנו נקבל.
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ס .בר:

ועדת המשנה ביקשה לפגוש את אלו שמגישים.

א .פטיגרו :

אין בעיה ,ב רגע שענת תביא ,כשיהיה משהו ,אנחנו נגיש.

מחליטים לאשר :
פה אחד אושר פרוטוקול הקצאת קרקע מיום . 26.9.19
אישור חוזר  +חוו"ד יועמ"ש  -סניף יד שרה.
אישור חוזה  +חוו"ד יועמ"ש  -עמותת גנאחר.
סעיף  : 4פתיחת חשבונות אב ופתיחת תתי חשבונות פיס.
א .פטיגרו :

פתיחת חשבונות אב ופתיחת תתי חשבונות פיס בהתאם
לנדרש .נכון ישראל?

י .שטרסברג:

על פי דרישות מפעל הפיס ,אנחנו צריכים לאשר כאן
פתיחה של חשבונות לצורך העברה של כספים למועצה.
יש לכם כאן את הבקשה ,זה משהו פורמאלי שצריך לאשר
אותו במליאה.

א .פטיגרו :

הערות למישהו ? לא.

מחליטים לאשר :
פה אחד פתיחת חשבונות אב ופתיחת תתי חשבונות פיס.
סעיף  : 5תבחינים לתמיכות בספורט.
א .פטיגרו :

תבחיני חלוקת תמיכות לשנת  . 2020אז קודם כל מופיעה
כאן גם חוות הדעת של עמיחי .בנוסף ,אני מבקש לתקן
הערה אחת שהתקבלה .היא מופיעה כאן בספורט .אנחנו
בספורט יש שם הערה בסעיף  . 1.7רשום כאן  -לפחות
 50%מהספורטאים הרשומים ,הם תושבי היישוב,
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והפעילות הנתמכת היא פעילו ת המבוצעת בשוהם למען
הקהילה .התבקשנו על ידי יו"ר ועדת הספורט שזה יהפוך
ל  75% -על מנת באמת שהקבוצה המרכיב העיקרי שלה
יהיה מתוך היישוב .אני רואה בזה היגיון רב.
ס .בר:

גם אני ,גם אני.

א .פטיגרו :

בסדר? ולכן מה שנקרא התיקון הזה התקבל.

ס .בר:

אז אתם תוציאו מת וקן?

דובר :

פרוטוקול מתוקן.

א .פטיגרו :

בהחלטות ,להוסיף בקובץ החלטות את השינוי הנקודתי.

מחליטים לאשר :
פה אחד אושרו תבחינים לתמיכות בספורט.
לשנות בתמיכות מ  50% -ל  75% -מהספורטאים הרשומים.
סעיף  : 6אישורי חברים בוועדות.
א .פטיגרו :

אני ממשיך .אישור חברים בוועדות .אני כאן מבקש
לעצור את כל השינויים .מאחר והתגלה בפניי לאחר
שעשיתי שיעורי בית וקראתי את החוברת מחדש ,לצערי
לאורך השנים טעינו .הרכב חברי הוועדה ,במיוחד ועדות
הרשות .ההרכבים כפי שהחוק מגדיר ,ובדקתי את זה
היום עם הייעוץ המשפטי ,א נחנו לא עומדים בהם .למה?
כי נדרש שבכל ועדת רשות 4 ,חברים יהיו חברי מועצה.
בסדר? דבר שכמובן יקשה קצת עלינו בעבודה ,עליכם
בעצם בעבודה השוטפת .אבל אין מה לעשות ,אנחנו נשב
יחד עם כל ראשי הסיעות ,נגבש -
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ע .ויינברגר:

 ...מבין חברי הוועדה נדרש...

א .פטיגרו :

זה בדיוק ה . 4 -

דובר :

תלוי כמה רוצים שיהיה בכל ועדה.

דובר :

אפשר  4חברי ועדה באדם אחד.

ח .קרס :

ברור ,ברור ,מה אתה צריך?...

א .פטיגרו :

אני אשלח לכם כל ועדה שיש לנו במועצה את ההרכב
החוקי הנדרש.

ח .קרס :

כן...

א .פטיגרו :

את הה רכב החוקי הנדרש .כל ראש סיעה ,כל חבר מועצה
בעצם יקבל את הרכב הסיעה הנדרש ,בהעדפה שאנחנו
נשמור לכולם ,גם כל ועדה מחויבת שחבר מועצה יהיה
היו"ר שלה .בסדר? אנחנו נתקן כל מה ש...

ר .פרידמן :

מדובר על כל הוועדות?

א .פטיגרו :

כל הוועדות .למעט ועדות סטטוטור יות ,חובה ששם הרכב
הוועדה כתוב .אז אנחנו יחד עם היועץ המשפטי נשב
ועדה  -ועדה ,נשלח לכולם את הרכב הוועדה ,ובהתאם מה
שנקרא

את

נאכלס

האנשים

בהתאם

למפתח

הקואליציוני.
פ .רשף :

כל ועדות הרשות חייבות להתנהל עם חברי מועצה?

א .פטיגרו :

כן ,כן.

י .בן חיים:

או לחילופין ,רגע ,אשר ,היה לך איזשהו רעיון מה אתה
עושה בוועדת כספים .אתה לא רוצה להעלות את זה פה?
הוא שואל שאלה .סתם ,תן לו את הדוגמא מה אתה עושה
בכספים.

א .פאהן :

ועדת כספים היא ועדת רשות .אנחנו נעלה את זה ביחד
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עם כל הוועדות .רק אחרי שנדון בהנהלה.
א .פטיג רו :

אין מה לעשות עבודת כפל ,כרגע כל הבקשות ,גם שלנו,
של סיעות אחרות ,גם של סיעת האופוזיציה ,כל הבקשות
שלהם מוקפאות כרגע עד לתיקון כל הוועדות ,כדי שנהיה
ועדות חוקית ובהתאם.

ס .בר:

מה לוח הזמנים לביצוע?

א .פטיגרו :

עד המליאה ,לא הבאה ,כי הבאה עוד שבועיים יוצאת .עד
המליאה הבאה הבאה.

ס .בר:

חודש וחצי.

א .פטיגרו :

כן ,חודש וחצי ,כולם יקבלו ,נעשה ,נאשר את ההרכב
המחודש .לאשר את ההרכב המחודש.

מ .חוגי :

למליאת ינואר ?

א .פטיגרו :

ינואר ,כן.

מחליטים לאשר :
ייקבע הרכב חדש של כל הוועדות ,חובה ורשות ,בהתאם להרכבים החוקיים
הנדרשים .במליאת ינואר.
סעיף  : 7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ציבוריות מיום . 25.11.19
א .פטיגרו :

אני עובר לסעיף  - 7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
ציבוריות .חבר'ה ,אתם תקבלו סימניות הרבה יותר
פשוטות .מופיע כאן הפרוטוקול של התמיכות .הערות
משהו? זה עם התיקון של הספורט?

י .בן חיים:

כן ,כן .מה שצריכים לתקן.

ס .בר:

צריך לתקן ,לא?
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א .פטיגרו :

ה  75 -כן ,זה לא התמיכות.
זה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ציבוריות .לא תבחיני
תמיכות ,זה אישור הפרוטוקול ,זה כבר החלוקה של
הכספים .הדבר היחיד שכאן אני מבקש בהתאם לתקצוב
המועצה המעודכן ,לתת לספורט  700,000שח במקום
 625,000שח.

ס .בר:

למה התוספת?

א .פטיגרו :

היה תקציב אצל אילן בספורט של  140,000שח ,שבעצם
הייתה לטובת אגודת הספורט .מאחר ואנחנו רוצים
להימנע מכפל תמיכות ,היא מועברת כתמיכות ומתחלקת
בין כל ענפי הספורט .התקציב מה שנקרא עבר מסעיף
לסעיף.

פ .רשף :

זה היה תקציב שמיועד לספורט ,והוא עובר פשוט. ..

א .פטיגרו :

לפי תבחינים מסודרים.

ס .בר:

אז הוא נשאר במועצה ולא עובר ל?...

א .פטיגרו :

כן .בסדר?

ס .בר:

כן ,כן.

י .שטרסברג:

רק בסעיף  , 7בית כנסת שבת אחים זה מתב"ר שנצטרך
לאשר אותו במליאה הבאה.

א .פטיגרו :

מה זה?

י .שטרסברג:

בית כנסת שבת אחים ,הנושא של הפרגולה.

ס .בר:

היו גם מספר שאלות.

י .שטרסברג:

שזה בא מקרן לעבודות פיתוח.

ס .בר:

היו שאלות שעלו בוועדה לגבי הפרגולה.

י .שטרסברג:

כתוב כאן  -כפוף לאישור מהנדס.
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מחליטים לאשר :
פה אחד אושר פרוטוקול ועדת תמיכות ציבוריות מיום . 25.11.19
סעיף  : 9נעים בסופ"ש.
א .פטיגרו :

סעיף  - 9עיריית תל אביב יצאה עם פרויקט חשוב של מה
שנקרא לאפשר לאותם צעירים בסופי השבוע ,גם צעירים,
גם מבוגרים ,כל מי שצריך תחבורה ציבורית בסופי שבוע,
אני מזכיר שלא ניתן לקיים תחבורה ציבורית בתשלום,
והפרויקט בשלב הזה זה בעצם תחבורה שעיר יית תל
אביב ,יחד עם רשויות נוספות ,מאפשרת במהלך סוף
השבוע כרגע ללא תשלום .אנחנו כשוהם מצטרפים
לפרויקט הזה  ,שאנחנו מייעדים בשלב הראשון ,בעיקר 3
נסיעות הלוך ו  3 -נסיעות חזור ביום שישי ,ככל הנראה
עם רשויות נוספות .העלויות שמדובר היא עלות שתאושר
כאן ,היא באזור ה  60,000 -שח לשנה.

א .פטיגרו :

ההסעה באה מעמק איילון ,תרוץ על עמק איילון ,ובעצם
לכל אורך תל אביב.

י .לוי :

זה דבר מבורך.

א .פטיגרו :

ולאורך תל אביב יופץ ...אין שם שום כוונה מה שנקרא,
זה לא אנטי ולא שום דבר כזה .זה לייצר מענה לאותם
חיילים שלא ישנים לפעמים שבועיים וחוזרים לכאן ,כדי
שאף אחד מהם לא יעלה על ההגה ,סטודנטים ,צעירים
אחרים שיש להם תחבורה מסודרת.

ס .בר:

גם אנשים מבוגרים שרוצים ל לכת לבקר מישהו בתל

12

אביב.
א .פטיגרו :

לכולם ,לכולם .ולכן ,אני מבקש להעלות את הדבר הזה
לאישור .האם אתם רוצים להגיד משהו?

א .ליליוס :

לא.

ר .פרידמן :

אני פה רוצה בנושא הזה באמת לשבח את חברי המועצה
שלנו ,שמייצגים את המגזר הדתי ,על שיתוף הפעולה .אני
מדבר אולי בשם כולם אבל בשמי בעיקר .אנחנו מאוד
מעריכים את זה ,אנחנו מבינים ,ושיתוף הפעולה הזה
יביא בעתיד גם לדברים אחרים שתמיד יהיה שיתוף
פעולה טוב ביניהם.

י .בן חיים:

 ...ימשיך את שיתוף הפעולה הפורה שבין החילונים
והדתיים בשוהם.

א .אלטלף :

שיתף הפעולה הוא בהחלט קיים והוא חיוני ,ואנחנו
בהחלט תומכים בו ונתמוך בו לכל אורך הדרך ,מתוך
הבנה שאנחנו קהילה אחת שלמה שמרכיבה את היישוב
הזה .יש לנו בעיה להצביע בעד החלטה כזאת ,כי
מבחינתנו יש פה ערך של שבת שאנחנו לא יכולים לאשר
להצביע בעד פעולה שיש בה חילול שבת כזה או אחר.
מצד שני ,אנחנו מבינים את הערך החשוב של פיקוח נפש,
של דאגה לציבור שיכול להסתכן ויכול לפתור פה
איזושהי בעיה מסוימת .יש פה  2ערכים שמתנגשים אחד
עם השני .בטח לא נצביע נגד ,אבל גם לא נצביע בעד כזה
דבר .ואנחנו נמנעים מלקבל החלטה ,והדברים נאמרים
לפרוטוקול ,מתוך ה בנה שהציבור הוא ציבור אחד שלם,
ושוהם מורכבת ממגוון של ציבורים .אנחנו כולנו ביחד
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חיים פה ביחד.
א .פאהן :

רואים שהוא עו"ד ,הוא ייצג אותי טוב.

א .פטיגרו :

אז חברים ,מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אין .בסדר גמור.

פ .רשף :

אני רק רוצה להגיד דבר אחד ,שזו החלטה שאנחנו עכשיו
ככה הצבענו וזה ,אבל זו באמת החלטה היסטורית .אני
באמת מאמין שהמרכיבים שלה הם מרכיבים חברתיים
בראש ובראשונה .וזה שזה גם ככה עובר ,אני מאמין שזה
חלק משמירת הסטטוס קוו .בהחלט ,כמו שנאמר קודם,
של חיה ותן לחיות .יש ציבור גדול שזקוק לזה ,וזו
החלטה היסטורית .אני רק חושב שזה חבל שהמהלך הזה
מובל ומונע מרשויות מקומיות ,ובראש ובראשונה עיריית
תל אביב ,ששוהם מצטרפת .אני חושב שזה מבורך ,אבל
זה דבר שצריך להיות מובל ונתמוך על ידי הממשלה
בראש ובראשונה ,בכל הארץ .אבל זו סנונית ראשונה
והחלטה היסטורית וכל הכבוד.

י .בן חיים:

יוסי לוי ,מבטיח לך ,אם תצביע ליכוד ,זה יבוא...

(מדברים ביחד)
מחליטים לאשר :
ברוב קולות אושר הצטרפות שוהם לפרויקט נעים בסופ"ש.
סעיף  : 8סגירת תב"רים.
א .פטיגרו :

סעיף  - 8סגירת תב"רים במליאת מועצה .אז יש כאן את
כל התב"רים -

ס .בר:

עבודה יפה ,ישראל ,כל הכבוד.
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א .פטיגרו :

 32תב"רים .סך הכל תקציב מאושר של תב"רים ,של
 106,197,365שח .יש לנו עודפים של  5,162,285שח,
ותב"רים בגירעון  2,337שח סך הכל .זה אומר ,באיזון
אנחנו עם  15תב"רים בעודף  16תב"רים ובגירעון תב"ר
אחד .סך הכל עבודה טובה של הגזברות יחד עם האגפים
על הניהול הנכון .הכל מופיע לכם כאן.

ס .בר:

ועל הסגירה.

א .פטיגרו :

על הסגירה ,בסדר ,זה חשוב.

ר .פרידמן :

סוזי ,רצית לשבח את ישראל?

ס .בר:

שיבחתי אותו .אני מאוד אהבתי את המהלך שהוא עשה
פה ,זה פשוט חוסך.

מחליטים לאשר :
פה אחד אושרה סגירת תב"רים כפי שמצורף.

סעיף  : 11אישור תב"רים.

א .פטיגרו :

צירפו לכם דף לכולם ,אישור תב"רים מליאת המועצה.
אז אנחנו מבקשים לאשר את  4התב"רים האלה .מועדון
ספורט שוהם ,דינה איפה היא? סוף כל סוף הבריכה
השלישית ,שבאמת גם יוסי וגם שימי ואלי וכל מי
שבחברה הכלכלית יוצאים לדרך .אנחנו מקווים כבר
להתחיל לחפור אותם.

(מדברים ביחד)
א .פטיגרו :

מתי מתחילים את החפירה.
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ד .פרומוביץ :

נצא למכרז לקבלן .ב  2020 -יהיו עבודות.

א .פטיגרו :

סך הכל עלות הבריכה כ  13 -מיליון שח בערך ,אז אנחנו 6
מיליון שח קיבלנו אישור מרמ" י להשתמש בתשתיות
ישנות ,והלוואה במימון חוזר של עוד  6מיליון שח
למוסדות ציבור.
העתקת קו מקורות במע"ר הדרומי ,סעיף  . 2במסגרת
פיתוח המע"ר הדרומי ,אנחנו נד רשים למטלה של העתקת
קו מקורות על מנת למסור מגרשים .קיבלנו את התמחור
ממקורות ,מובא כאן .ורשום לכם  -בכוונת המועצה
לפעול להחזר מימון קו המים מרמ"י ,כולל האפשרות
להגשת תביעה משפטית .אבל על מנת לא לעכב את
הפרויקט של המע"ר הדרומי ,מרכז העסקים הדרומי,
ולא להיות חשופים לתביעות מציד היזמים ,אנחנו
מקדמים את המימון ,מקדמים את הפרויק ט ויוצאים
לפועל .בהמשך אנחנו נעשה ככל שנדרש להשיב את
הכספים מול רמ"י .יש כאן עוד פעם התכתבות לא פשוטה
שקצת מקשה עלינו .אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
סעיף  - 3מחשבים למוסדות חינוך ,שינוי מקור המימון.
משהו נוסף כאן חוץ מהשינוי?

י .שטרסברג:

פשוט  200,000שח שבהתחלה מומנו הכל על ידי המועצה,
ועכשיו קיבלנו השתתפות ממשרד החינוך .אז שינינו את
הרכב המימון .סך הכל ההוצאה נשארה  200,000שח.

ס .בר:

זה תב"ר שאושר ב עבר ,נכון? מה שאישרנו.

י .שטרסברג:

שאושר בעבר ,ששינינו את מקורות המימון.

י .בן חיים:

כן ,כן ,רק מקורות המימון השתנו.
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ס .בר:

בסדר גמור.

א .פטיגרו :

סעיף  , 4שדרוג מבנה התרבות והנוער ,במסגרת עבודות,
גם של החלפה של התקרה בבני עקיבא ,ועוד עבודות
נוספות שאנחנו נדרשים ,איטום שנעשה .יש כאן אישור
תוספת של  170,000שח לתב"ר ,ועוד סך הכל יגיע ל -
 850,000שח .אז גם קרן לעבודות פיתוח זה מקור
המימון .מי מאשר? מתנגדת?

ס .בר:

לא ,לא ,לא .מאשרת ,מאשרת.

א .פטיגרו :

בסדר גמור ,זהו.

מחליטים לאשר :
פה אחד אושרו תב"רים כפי שמצורף.
סעיף  : 12אישור מורשי חתימה .

א .פטיגרו :

מורשה חתימה בבית ספר שחף ובבית ספר צוקים .יש כאן
משהו מינהלתי ,מאחר ויוסי נכנס כאן .שינוי בשמות
מורשי החתימה לפי בתי הספר ולפי יו"ר ועד ההורים
שנבחר.

ס .בר:

טכני.

א .פטיגרו :

אז שני הדברים האלה מה שאישרנו זה טכני באבן חן.
מישהו מתנגד? מאושר .מצוין.

מחליטים לאשר :
פה אחד אושרו מורשי חתימה בבתי הספר כפי שמצורף.
סעיף  : 10שונות.
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א .פטיגרו :

משהו נוסף שאני רוצה רגע להעלות כאן .תראו ,מי
שמכיר בעיריית אשקלון ,היה פסק דין לא מזמן על כל
הנושא של שימוש באמצעי התקשורת ל מטרות אישיות.
אני ,בתפיסת העולם שלי ,רואה בתקשורת כלי חופשי
שמאפשר לכל אחד לכתוב מה שהוא רוצה על התפקוד של
המועצה .כמובן הכל בדברי החוק ,בהתאם לחוק ולומר
את האמת ולא לעוות את הדברים .אבל התקשורת צריכה
להיות תקשורת חופשית .אני לא רוצה שום איזה ביביתון
או שום עיתון .אם הוא יכתוב בעדי אז הוא יקבל תקציב,
ואם הוא לא יכתוב בעדי אז הוא לא יקבל .ממש לא.

ס .בר:

זה לא מופיע על סדר היום הנושא הזה.

א  .פטיגרו :

אמרתי ,בשונות.

ס .בר:

שונות נושא כזה כבד?

א .פטיגרו :

אין כאן ,אני רק מדגיש את הדברים .ולכן ,אחד הדברים
שאני רוצה והועלה בוועדת מכרזים המקצועית .הפרסום
ב2-

העיתונים

בהתאם

לאמצעי

המדיה.

תפוחים

לתפוחים ,אגסים לאגסים .יהיה שוויוני .בסדר? יהיה
שוו יוני לא משנה מה האחר יכתוב עליי.
י .לוי :

אם יוצא עיתון שלישי ורביעי ,מה אנחנו עושים?

א .פטיגרו :

אם יוצא עיתון שלישי ורביעי ,קודם כל ,אנחנו צריכים
לראות...

י .לוי :

אנחנו צריכים תקציב מוגדר לנושא הזה .ואם יהיו 3 - 4
עיתונים ,אנחנו נחלק את זה ל - 3 -

א .פטיגר ו :

שוויוני.
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בן חיים יוסי :

הכוונה לא להגדיל את התקציב.

א .פטיגרו :

יוסי ,אני מחדד יותר את האמירה ,וזה בהתאם למה
שאמרתי.

ס .בר:

השאלה אם יש תפוחים  -תפוחים או תפוחים לאפרסקים.

א .פטיגרו :

תפוחים לאפרסקים .אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב.
למה? כי אני בתחילת הקדנציה אמרנו וקיבלנו החלטה -
אנחנו מפרסמים רק כשאנחנו נדרשים .אם אין לדגנית
פרסום ,יש לה סמכות מלאה לא לפרסם סתם עמוד ריק,
כדי מה שנקרא להגיד שפרסמנו ולחלק תקציב .אם יש
משהו שאנחנו צריכים ל יידע את הציבור ,לשתף את
הציבור ,בשביל זה אנחנו מוציאים כסף .ובהתאם לכך.
וזה אני חושב שאני כאן מעלה ובעצם מאמץ החלטה ישנה
שקיימת.

י .לוי :

המחירון קבוע ,רבע עמוד ,חצי עמוד?

ס .בר:

רגע ,רגע ,אנחנו מחליטים עכשיו משהו?

א .פטיגרו :

אנחנו לא צריכים ,ועדת המכרז ים החליטה על זה כבר
ממזמן.

ס .בר:

יש חוות דעת יועץ משפטי למה שאתה מבקש?

ע .ויינברגר:

מה השאלה המשפטית?

ס .בר:

אני אגיד .יש כאן עיתון אחד שיש לו עיתון ואפליקציה,
ויש פה עיתון שיש לו רק עיתון.

ז .שמע :

נו ,זה תפוח וזה אפרסק.

פ .רשף :

זה בדיוק התפוחים והאגסים שהוא אומר.

ז .שמע :

את מחיר שונה לאפרסק ומחיר שונה לתפוח.

ס .בר:

אני רואה בזה משהו שהוא לא שוויוני.
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דובר :

 ...שנותן פחות שירותים ,צריך לתת לו כסף...

ס .בר:

 ...לא להיות מופתעים בישיבה בשונות כזה כבד ,לנהל
דיון ,לראות מה פרוש לפנינו ומזה להתקדם.

א .פטיגרו :

צריך להשוות מדיה למדיה ,בסדר? מדיה למדיה .ואם
למישהו יש ,ואני אומר כאן עוד פעם ,אנחנו משווים
מדיה למדיה .אני משווה עיתון לעיתון ,פרסום בעיתון.
עיתון באמצע י אחר לאמצעי אחר ,אי אפשר לשלב .זו
ההחלטה כאן שאנחנו מאמצים מה שנקרא גם בוועדת
המכרזים.

ס .בר:

אז אני מבקשת לקבל חוות דעת משפטית .אם היועץ
המשפטי לא רוצה ,אני אביא חוות דעת נגדית.

ע .ויינברגר:

אני עד עכשיו לא הבנתי מה השאלה המשפטית.

ס .בר:

קודם כל ,אני רוצה לנהל דיון ולא שזה עולה לי בונות
ואני לא מכירה את החומר אולי עד סופו ,ולשמוע מה
באמת מבקשים פה ,ומה הוועדה המקצועית הציעה.

א .פטיגרו :

הוועדה המקצועית אמרה בצורה מאוד פשוטה -

ס .בר:

אני לא רואה את זה .יש מסמך? יש משהו?

א .פטיגרו :

תקבלי מסמך .אני ר ואה שאת מאוד דואגת לעיתון
מסוים ,אז אני מנסה רגע להבין.

ס .בר:

אני לא דואגת לעיתון מסוים.

ח .קרס :

ברור שהיא דואגת לעיתון מסוים.

ס .בר:

אני דואגת לאיזונים פה ,ואתה יודע...

א .פטיגרו :

אם אני בא ואני אומר בצורה הכי פשוטה 'צריך איזון
לאיזון' -

ס .בר:

 ...בחודשים האחרונים...
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ז .שמע :

למה אתם מדברים ברמזים? נ ,תגידו מה .על מה מדובר?
אנחנו לא יודעים.

ע .ויינברגר:

אני אגיד לך ,קיימת  ...לשכת העיתונות הממשלתית ירדה
אפילו לרזולוציה בנושאים האלו ,וגם היא נקלעה לאותה
דילמה מה עושים ,כי יש עיתונים שהם בתפוצות ש ונות,
יש עיתונים שהם במסגרות שונות וכן הלאה ,וקשה מאוד
לבצע השוואות.

ס .בר:

האם מישהו יכול להגיד לי האפליקציה ,כמה אנשים
נחשפים אליה? כמה פותחים אותה?

פ .רשף :

הוא באמצע הסבר ,את קוטעת .את ביקשת את חוות
הדעת של היועץ המשפטי ,הוא מסביר לך ואת קוטעת
אותו באמצע ההסבר .תני לו לסיים.

ס .בר:

סליחה.

ע .ויינברגר:

ככלל ,בדרך כלל הדבר הזה נתון לשיקול דעת של הרשות,
מה היא חושבת שהכי נכון .לפעמים יש גם נתונים שפונים
למגזרים מסוימים בלבד .למשל עיתון שפונה רק למגזר
הרוסי ,עיתון שפונה בשפה אחת ,עיתון שפונה אפילו
בצורה כזו או אחרת למגזר דתי וחרדי וכן הלאה .ולכן,
יש קושי רב לבצע את מה שנקרא ההשוואה ה ...הזאת,
מלפפונים ועגבניות ,אם נרצה לומר את זה במקום אחר.
העיקרון שמדברים איתך פה ,זה שמנסים להגיע לאיזשהו
שוויון וזה בכלל עיקרון שהוא ראוי וטוב ונכון.

ס .בר:

חשוב ,הכרחי.

ע .ויינברגר:

חשוב .הוא לא הכרחי ,אגב.

ס .בר:

למה לא?
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ע .ויינברגר:

שוב ,הוא לא הכרחי ,כי יש כאן מה שנקרא שיקול דעת
מה יהיה הפרסום הכי אפקטיבי .משאבי הרשות הם לא
רבים ,הם לא יכולים לבצע ,ולכן הרשות יכולה להחליט
לדוגמא שאמצעי תקשורת שעונה לפלח מסוים ,היא
תעדיף אותי יותר .היא יכולה לעשות את זה ,זה בהתאם
לשיקול דעתה .מהצד השני ,יש כן רצון שכללים של
שוויון כלליים ,כן ייכנסו וכן יהיו פה .אז ככלל יש
עיקרון .כשיש נקודה מסוימת ,אז אפשר ללכת להסתכל
רגע מה מטרת הפרסום ,ואני יכול לייעד אותו למשהו
מסוים.

א .פטיגרו :

אני רוצה רגע עוד יותר לחדד .יש דבר מאוד פשוט .אנחנו
ה קצינו מסגרת תקציבית ,היא מופיעה בתקציב .ולכן מה
שנקרא ,אי אפשר לחרוג מתוך המסגרת התקציבית.
מסגרת התקציב בכל מקרה מחולקת באופן שווה בהתאם
למדיות הרלוונטיות ,בהתאם לדברים האלה .זה הכלל.

י .לוי :

בקיצור ,החלוקה בין עיתון א' ל  -ב' בסוף השנה זה
שוויוני?

א .פטיג רו :

שוויוני .יותר מזה דרך אגב ,אנחנו משנה שעברה הנהגנו
נוהל סדור  :אי אפשר שעמוד של  Xיעלה  3,000שח
לדוגמא ,ועמוד של  Yיעלה  1,000שח .קבענו רף ,אותו
דבר.

ס .בר:

זה לא מגיע לסכומים של מכרז? רק הצעות מחיר?

א .פטיגרו :

קבענו מחיר לכל עמוד .עמוד פרסום עולה כמה2,000 ,
שח?
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ד .שטיניג :

 1,858שח פלוס מע"מ.

א .פטיגרו :

פלוס מע"מ לכל עיתון 2 .העיתונים מה שנקרא
המדוברים אותו דבר ,זה לא שאחד  3,000שח ואחד
 1,000שח.

י .לוי :

אני בבחירות השגתי ב  1,500 -שח.

ס .בר:

יוסי ,אתה סוחר טו ב ,אולי דגנית תאמץ אותך.

א .אלטלף :

ואם זה למדיה הדיגיטלית?

א .פטיגרו :

למדיה הדיגיטאלית כרגע יש רק לעיתון אחד .גם שם
הגדרנו סכומים שהם היו בהתחלה.

א .אלטלף :

מה החלוקה בין המדיה הכתובה למדיה הדיגיטאלית?

א .פטיגרו :

שם זה מה שנקרא תקצוב חופשי .מותר לי להגיד את
המחיר .אני יכול להגיד לכם ,בגלל שזה ...אני אגיד לכם
אחר כך ,זה לא סוד .זה הדברים .אני אשלח לכם
בפרוטוקול ,נא לשלוח את ועדת המכרזים שמגדירה את
הדברים בצורה שוויונית ,כולל התמחורים של העמודים,
כולל שאר הדברים.

ס .בר:

אני מבקשת לקבל את החומר של הוועדה המקצועית,
וכמו שביקשתי ,לקבל חוות דעת מסודרת בעקבות כל
החומרים האלה .זה לא נראה לי דיון של רגל אחת וללא
חשיפה מוקדמת של החומרים.

א .פטיגרו :

בסדר גמור .מאחר וזו ועדה ,אני רק מעלה אותה .נשאלו
יותר מידיי שאלות.

ס .בר:

איתן ,כשאתה מעלה פה דברים ,הם חשובים ...כמליאה.

א .פטיגרו :

תקבלי .חבר'ה ,עוד משהו חשוב ,בהתאם למה שהוצג
לכם גם בתקציב ,אנחנו מקדמים שיתוף פעולה גם עם
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הסוכנות היהודית וגם עם נפש בנפש לעידוד קליטת
עלייה גם מצפון אמריקה ,דרום אפריקה וגם ממקומות
נוספים .הסנו נית הראשונה של שיתוף הפעולה הזה,
בעצם יריד של נפש בנפש ,שאנחנו מוזמנים להציג את
מרכולתנו לקראת האכלוס של השכונה החדשה .באמת
יש לנו היצע של דירות להשכרה שיאפשרו למשפחות לגור
שם .אנחנו מתכננים שאבי ייצג אותנו שם יחד עם תושב
נוסף בעל ידע בתחום הזה .אתה רוצה רגע אבי קצת
לפרט? שותף לכל התחום גם פלג רשף שגם כן עם
הסוכנות .כל פעם אנחנו נשלח ונמקד את עצמנו ,באמת
מתוך רציונאל להתחרות ברעננה .רעננה היא יישוב
שקולט את הקהילה האנגלו  -סכסית .זה מאוד יעזור לנו
עם בעיות אחרות של אנגלית ,זה דברים שאנחנו רוצים
כאן לתת מענה .אבי ,אתה רוצה רגע?
א .אלטלף :

כן ,זיהינו בתקופה האחרונה שהקהילה היהודית בדרום
אפריקה היא קהילה שיכולה להיות מאוד  -מאוד מעניינת
עבורנו בשוהם .זאת קהילה שיש לה מאפיינים שלא מעט
מהציבור הצעיר דווקא שם מעוניין מאוד לעלות לארץ.
אם בעבר מדרום אפריקה עיקר היציאה הייתה לצפון
אמריקה ,אנגליה ,אירופה וכו' ,היום יש נטייה מאוד -
מאוד גדולה להגיע דווקא לישראל .ובשנים האחרונות יש
עלייה מאוד יפה ,לא גדולה כל כך ,אבל יש עלייה והיא
קונסיסטנטית .זאת אומרת ,יש תהליך מאוד ברור
בהבנה שלנו ממה שבדקנו ושמענו ,שיח שהיה לי אישית
עם נ ציגים שם בקהילה .אפשר לומר שדי ברור להם שהם
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לא הולכים להישאר שם לאורך ימים ושנים בדרום
אפריקה .הסיטואציה שם היא לא פשוטה ,זו לא
סיטואציית חיים פשוטה ,הם חיים שם מאחורי גדרות,
כל בית מוקף בגדר חשמלית ,כניסות כפולות .בערב לא
יוצאים החוצה לשום מקום .איך אמרה לי אישרה שם,
שהיא ב  20-30 -שנה האחרונות ,לא הייתה במרכז
יוהנסבורג בסרט ,לא יוצאים החוצה .וההבנה שלהם
שהם צריכים למצוא מקום יותר טוב.
י .לוי :

איך אנחנו יכולים למשוך אותם.

א .פטיגרו :

הם אין להם בעיה של כסף ,זה לא בעיה של כסף ,הם
מחפשים מה שנקרא קהילתיות.

א .אלטלף :

הם מחפשים קהילתיות ,הם מחפשים קהילה .רוב
הציבור שם הוא דתי ומסורתי ,מחפשים קהילות דתיות,
קהילות דוברות אנגלית ,אבל הם לא מחפשים רק יישוב
שהוא דתי

בכלל .זאת אומרת ,הם מחפשים את

המעורבות החברתית הזאת .לכן למשל יש שם קבוצה
גדולה שבשנים האחרונות עוב רת לתל מונד ,לרעננה,
למודיעין וכו' ,לכל מיני מקומות כאלה .אנחנו בהחלט
יכולים להתחרות בהם .הבעיה שלהם היא שיש להם לא
מעט שהוא שווה שם הרבה ,פה הוא שווה פחות .והיום
יכולת המימוש של הרכוש ,ערך ה ...בדרום אפריקה הוא
רבע מהשקל.
י .לוי :

מה אתה הולך לעשות שם?

א  .אלטלף :

מה שאנחנו הולכים לעשות ,הסוכנות ביחד עם הקהילות
המקומיות ,מארגנות אחת לשנה ירידים מיועדים לעלייה
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בכל מיני מקומות בעולם .בפברואר מתקיים יריד יומיים
בקייפטאון 3 ,ימים ביוהנסבורג ,שמיועד כולו לעניין
הזה של העלייה .מגיעים לשם נציגים של כמה רשויות
מקומיות ,בינתיים אני יודע על רעננה ,חיפה מתלבטת
כנראה גם כן ישלחו ,מודיעין שולחת .הם מנסים להביא,
הם מאוד  -מאוד שמחו שאנחנו מעוניינים להשתתף ,הם
מנסים אוי מלוד להביא אנשים .ובנוסף מגיעים לשם
נציגים של כל המוסדות להשכלה גבוהה.
י .לוי :

אבל אין לנו דירות.

א .פטיגרו :

אנחנו לקראת השכונה החדשה ,יש שם דיור להשכר ה ,
 360דירות להשכרה .זו אופציה שאנחנו באים ואומרים
להם  -ח בר'ה ,גם ככה תהליך העלייה ,אתה לא עובר
מהיום ,מחליט מהיום למחר .בדרך כלל הירידים האלה,
ממה שהסביר לנו הנציג של הסוכנות היהודית ,שיש
תהליך שלוקח .אתה בא עכשיו מגרה אותם .הם
מתחילים לבנות.

י .לוי :

האופציה של ההשכרה.

א .אלטלף :

האופציה של ההשכרה היא מאוד  -מאו ד טובה.

י .לוי :

יש לנו שליטה על זה?

א .פטיגרו :

לא ,זה מחיר שוק חופשי ,אז הם באים.

א .אלטלף :

יש לנו מלאי שבעוד שנה וחצי  -שנתיים יעמוד לשיווק.
אנחנו יכולים לכוון ,להגיד להם  -תשמעו ,יש לנו פה
בשוהם ,בעוד שנה וחצי שנתיים פרויקט שתוכלו
להשתלב בתוכו.

י .לוי :

אפשר להביא נציגות...
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א .אלטלף :

היריד הזה בנוי בצורה כזאת שעכשיו מתגבשות כל
הקבוצות שאמורות להגיע לכאן ,והם מתחילים לייצר
שיווק בתוך הקהילה .יבואו ממודיעין ,יבואו משוהם.
קובעים להם פגישות איתנו ,אחד על אחד בכל ה  5 -ימים
האלה ,הם בעיקר מרוכזים לפגישות של א חד על אחד,
חוץ מכמה כנסים כאלה גדולים .ואנחנו אמורים לשבת
ולהסביר ,להציג דברים ,להציג את כל החומר שיש לנו
לגבי שוהם ,ולנסות לעניין אותם לבוא לכאן ,לבקר,
להתעניין .יש להם נציגים בתוך הקהילה המקומית שלנו.

א .ליליוס :

צריך לתפוס את המנהיג ואיתו יבואו כולם .את ה יודע,
זה ככה בדרך כלל .כי הם עדיין ירצו להיות בקהילה
שלהם פה אצלנו.

א .אלטלף :

נכון ,יש לנו פה בתוך שוהם נציגים כבר מדרום אפריקה
שגרים פה בשוהם ,גם אותם אנחנו רוצים...

א .ליליוס :

חשוב שהם יהיו.

ר .פרידמן :

אני רוצה להוסיף .יש לנו תושב שוהם כאן שמנהל את
מת"י ,אם אתה מכיר את מת"י .מת"י זו בעצם חברה
שהיא גשר לתעסוקה .מוטי מורד מנהל .היא בעצם גשר
לתעסוקה לכל תושב חוזר או עולה חדש שרוצה להקים
עסק בישראל ,הם מייעצים לו ומקבלים את זה חינם עם
מענקים מהמדינה .מת"י זה גוף שתחת מכרז קיבל את
הדבר .אם תשלבו את הדבר ה זה ,תוכלו לספק להם גם
תעסוקה.

א .פטיגרו :

אני רוצה רגע לחדד .ממה שהיינו בפגישה עם הסוכנות
היהודית ,כ  3,200 -עולים מצפון אמריקה מידי שנה ,ועוד
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עולים באזור  700בממוצע מכל המקומות  :אוסטרליה,
לונדון ,דרום אפריקה.
א .אלטלף :

מדרום אפריקה עלו בשנה האחרונה  400אי ש.

א .פטיגרו :

הם עולים לישראל כל הזמן .עוד פעם ,אנחנו מייעדים
לאוכלוס י יה חזקה ,כי אנחנו לא רוצים לייצר כאן מקום
שתהיה להם קליטה רעה .זה אנשים ממקצועות חופשיים
לרוב ,שבדרך כלל הבעיה הכלכלית היא הפחותה ,והם
יוכלו להשתלב כאן ,והם יוכלו להקים כאן קהילה.
אני מזכיר שיש לנו נכס ...הוא גורם מאוד מושך
בקהילות האלה .ואנחנו מאפשרים ,במסגרת כדרך אגב
המאמץ של מדינת ישראל לקלוט עלייה.

י .לוי :

כן ,איתן ,אבל הנקודה היא כזאת ,אחרי כמה ימים
שאתה תנסה לשכנע או לשווק את שוהם ,הרי כולם
הולכים לשווק .אני מציע צעד אחד יותר קד ימה.

א .פטיגרו :

שיבואו לכאן?

י .לוי :

שיבואו ,נארח אותם פה ,נראה להם את המקום ,ופה
תהיה לנו אחיזה יותר טובה .הם יראו במו עיניהם ,כי...

א .אלטלף :

ברור .אחד הדברים שאני כבר אתמול הייתה לי פגישה
מכינה ,התחלנו לעבוד על זה פרקטית .אחד הדברים
שעלה באמת ,להכין כרטיסי אירוח ,לאסוף כאן שמות
של אנשים שמוכנים לארח ,לתת שם פרטים .להתחיל
לייצר איזושהי רשימה של אנשים שרוצים לבוא,
שמעוניינים לבוא .הם מגיעים ,עושי ם את הבדיקה.

ר .פרידמן :

אפשר לרשום את כל חברי המועצה כמארחים.

א .אלטלף :

מהניסיון שלנו מכנס קודם שאני השתתפתי בו פה
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בירושלים ,משהו יותר קטן ומצומצם .אבל זה היה
מעניין לראות שבאים הרבה אנשים אנגלו  -סכסיים,
ששואלים עבור חברי המשפחה שלהם שנמצאים בחו"ל.
צריך ל ייצר את ה חיבור.
א .ליליוס :

 ...אדם שיש לו השפעה עליהם וזה הכי עובד.

פ .רשף :

בעיקרון ,אנחנו בקשר עם הסוכנות היהודית ועם נפש
בנפש .הייתה אמורה להתקיים פה פגישה משותפת .עשינו
פגישה אחת עם נציגי הסוכנות ,הם רצו שנעשה פגישה
משותפת עם נפש בנפש .הם היו אמורים להגיע הנה ולא
הסתדר בסוף.
מי שממונה על הנושא התחלף .הם צריכים לקבוע בעצם
פגישה חדשה ולהגיע הנה אז תהיה פה את הפגישה הבא
ויהיה את הכנס בחו"ל .ובסופו של דבר ,אני מאמין
ששוהם ,גם בגלל המיקום שלה וגם בגלל האוכלוסייה
שלה ,יכולים להיות מקום אטרקטיבי עבור הקהילות
האלה .לא רק דרום אפריקה ,אבל בכלל.

י .לוי :

אם תהיה עלייה ממצרים ,אז אני...

א .פטיגרו :

בסדר גמור.

א .פלג:

הנסיעה לקייפטאון זה על חשבון המועצה?

א .פטיגרו :

כן .היא תאושר ברגע שיהיה לנו את כל הדברים.

א .פלג:

אני רק מבקש להזכיר שאנחנו ביקשנו ...נסיעות.

א .פטיגרו :

דו"ח.

א .פלג:

בדיוק ,שאנחנו נדע בדיוק איפה אנחנו -

ע .ויינברגר:

גם צריך הגזבר לאשר את זה.

א .פטיגרו :

אני עוד לא .כשזה יגיע עם כל העלויות ,אנחנו נאשר את
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העלויות .אני רק נתתי רגע עדכון .אנחנו עדיין בשלבים
הראשונים .נקבל דו"ח עלויות מסודר.
י .לוי :

זה מבורך ,מבורך.

א .פטיגרו :

רצינו רגע לעדכן אתכם.

ח .קרס :

שלא תבינו ל א נכון ,אני טסה.

דובר :

אה ,נסיעה טובה.

א .פטיגרו :

דבר אחרון ,אני רגע רוצה לברך כאן .נתחיל מהסוף,
מהאחרון הצעיר ,זיו שמע שחגג לפני שבוע יום הולדת
 . 25אז באמת מזל טוב וישר אני קופץ מה שנקרא ליוסי
לוי ,שחגג כמה פעמים  , 25אבל נמרץ לפחות כמו בן . 18
היום השר אקוניס שר המדע הצטרף ,יוסי הביא את שר
המדע לכאן למועצה ,ישב יחד איתי ,יחד עם אופירה ,יחד
עם רחל טנא .ואני חייב לציין שבזכות הישיבה היום ,מה
שנקרא -

דוברת :

קיבלנו כסף בעקבות ה...

א .פטיגרו :

עוד  128,000שח.

ח .קרס :

שהליכוד יישאר.

י .לוי :

מחר אני אסע ל...

ז .שמע :

יוסי ,כבוד לחגוג איתך.

י .שטרסברג:

אני רוצה גם כן להודות ליוסי .הוא עוזר לנו הרבה מאוד
בקבלה של הרשאות תקציביות.

דובר :

אז יאללה ,תתחיל לשחרר כסף.

י .שטרסברג:

אני אפילו קיבלתי הביתה ,התקשר אליי השר של איכות
הסביבה ,וזה מטופל ,מד ובר כאן על תקציבים מאוד
גדולים.

30

י .לוי :

באיזה שעה?

י .שטרסברג:

משהו  21 : 00 - 22 : 00בערב.

י .לוי :

. 22 : 20

י .שטרסברג:

זה גם בניטור ,ובאמת יוסי תודה רבה ...כל המועצה.

א .פטיגרו :

אז באמת יוסי ,אני חושב ,לא חושב ,אני יודע שהוא
חיזוק מאוד  -מאוד חשוב לנו למועצה .חוץ מזה שהוא
שותף וחבר יקר .אז באמת שיהיה לכם לשניכם המון מזל
טוב ,שתמשיכו לעשות .אחד שיצבור את הניסיון ושני
שייתן מהניסיון ,וביחד מה שנקרא יוצא ממוצע טוב.
חסר לנו איש המילואי ם הוותיק ,יוחנן תורג'מן ,שהוא כל
היום במילואים .אז אנחנו נגיד לו מזל טוב ונציין שוב
שהוא יהיה כאן בסוף השנה ב  31 -יש לנו ישיבה למי
שמתכנן סילבסטר ,יש לנו ישיבת מועצה.

ס .בר:

נצא מיד אחרי לחגוג.

דובר :

אבל יש פה אמרו שהם לא יוכלו להיות.

א .פטיגרו :

לא ,לא ,כולם יוכלו .אז באמת שלל ברכות מכולנו
ותמשיכו בעשייה .זהו ,חבר'ה ,תודה רבה .תתכבדו.

תמה הישיבה.
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