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פרוטוקול ועד מקומי מס' 12.07.17 9
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,חיים אלמקיס ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן (עד  ,)23:12דוד הקסנר,
ד"ר יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,מנדי דהן  ,גיל עמל
חברי ועד נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :ענת ס"ש לנושא הצגת סקר תושבים
סעיף  :1אישור פרוטוקול  8מתאריך 21/6/17
אורי :עובר על הפרוטוקול .מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :מאושר ברוב קולות .ד"ר בן חסיד נמנע עקב היעדרותו מהישיבה הנ"ל.
סעיף  :2ועדה גיאוגרפית – שינוי בגבולות הרשות
חן :ועדה גיאוגרפית זו ועדת גבולות שדנה בחילופי שטחים בין רשויות .הועדה בסמכות משרד הפנים,
כל הרשויות המשיקות באותו איזור מעלות את כל הבקשות לאחר אישורי מליאה .בישיבה כל אחד מציג
את עמדתו .ניתן זמן למו"מ ואם אין הסכמה הוועדה חותכת .במנשה ,יש בקשה של חריש להשתלט על
המון שטחים כולל המחצבה ועד שטחים שמשיקים לכביש שעולה לקציר .גם חריש וגם כ .קרע וערה
כולם לוטשים עיניים למחצבת ורד .יש עתודות של  20-30שנה כריה וארנונה למנשה .יש בקשה של
חריש להקיף את מצפה אילן מכל עבר.
אורי :אחד הדברים זה הכביש של ערערה מתחת לנופית
חן :מתארים את כל השטחים שמבקשים ממנשה ,מיד נציג איפה זה משיק אלינו
גיל :אנחנו יוצאים בשן ועין
דוד :מדוע אנחנו לא דורשים שטחים?
חן :זה לפי תוכניות התפתחות ותוכניות גידול שמשתנות בהתאם למגזר.
דוד :ככלי מקח
חן :על כל שטח שמוותרים מקבלים  50%מדמי השבחה .המועצה לקחה את דב קהת (שהיה מנכל
משרד הפנים) כחברה מייעצת לדיוני הועדה .גם קלעג'י יו"ר הועדה מכיר את כל הניואנסים בקציר.
חברת הייעוץ והאדריכל מאתרים את כל עתודות הבניה שהכפרים לא ניצלו כדי להראות שלא נדרש
שטחים נוספים .מחפשים נושאים להצגת התנגדות.
חן( :מציג את המפות הנידונות בוועדה) הממשקים שלנו :עין א סהלה ,ברטעה (בקשה של חריש) .
כשאתה בא לכזו וועדה של חריש שלוקחים מאות דונמים של מייסר ומצר וברקאי וכו' וכו' ,השטחים שלא
משיקים ולא נוגעים ישירות לקציר נראים אפשריים ולא פוגעים.
דוד :בין חריש לברטעה – לא עדיף שחריש יהיו שם?
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חיים  :אבל שחריש יבנו שם בנינים גבוהים גם לא טוב
חן :והם יבנו וגם ירצו כביש יציאה
חן :הממשלה דוחפת לבניה יותר רוויה
דוד :יש משהו רלוונטי עבורינו?
גיל :הכביש
אורי :הכביש שעולה מתחת לקציר ומעל לערערה.
חן מציג על המפה
דוד :מדוע לא לבנות כביש?
חן :ניהלנו דיון ארוך בעניין בוועד לגבי זה אבל ברגע שיש כביש אי אפשר לבנות .ציינו שאם לא יוגדר
כביש הבתים הלא חוקיים ימשיכו להבנות על קרקע פרטית ופנויה אבל בנייה על תוואי כביש לא יתנו.
מנדי :עדיף כביש
חן :התננו אקוסטיקה ,הכביש  18מטר נמוך מאיתנו
מנדי :הייתי במצב הזה עושה בלי אקוסטיקה ובלי כלום
אורי :הייתי רוצה שהכניסה תהיה ממקום אחר
חן :זה קשור לתב"ע כרגע זה ועדת גבולות
דוד :אנחנו מתנגדים?
אורי :לא מתנגדים אלא רוצים התליות ולעכב.
חיים :למה אנחנו לא נגד הכביש?
חן :ברגע שיש תכנון כביש אי אפשר לבנות .על שטח חקלאי לא הורסים .ראו דוגמת הבית בצומת קציר.
חיים :מה עדיף? כביש או בתים? .למה כביש עדיף על בתים? כביש זה זיהום אויר ,רעש .בתים גם אם
הם קרובים...
גיל :מציב תנאים ומגדיל תקציב ודוחה את זה.
דוד :גם אם יבנה ,יהיה כביש ,מה יקרה?
מנדי 18 :מטר מתחת לנו
חיים :לך מחר בבוקר ,תסתכל!
חן 3.8:יום ה ועדה מחוזית  .מבקש להצטרף.
דוד :מה תרומתנו?
אורי :לשמוע ולהבין איך הדברים עובדים
בלכמן :הכי מפחיד שקרע יעברו את 65
חיים :לא מבין מה השתנה מלפני חודשיים
חן :הגענו עם ראש המועצה להסכמות לדרישת אקוסטיקה ו 18מטר
חיים :דרישה אבל חייב שתענה
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חן :אם לא ,אנחנו מתנגדים
אורי :קשה לי לראות השקעה של  M20בכביש
חיים :אם אנחנו אומרים לא רוצים?
גיל :זה שלב של מו"מ כל אחד מעלה דרישות ומנסים להגיע להסכמות  .אם לא ,מתחילים התנגדויות.
בלכמן :מישהו ביקש תגובה לא.ת .כפר ערה? פותחים יציאות לכביש
חן :יש רצועה ויש מהנדס תעבורה .יציאה לכביש איזורי מצריך מהנדס
אורי :להוציא מכתב נוסף למעצ על הכיכר בברטעה ומה קורה עם זה .מדוע לא זז
החלטה  :לאור הדברים שהוצגו אין מקום להביע התנגדות נחרצת בועדה גיאוגרפית .עמדתנו לגבי כביש
עוקף ערערה נשמרת.
סעיף  :3מבצע גביה
חן :משרד הפנים יוצא למבצע .מי שחייב כרגע כספים של עד  2014יקבל  50%בתנאי שיסדיר את
חובותיו גם ל 2015ו  .2016אנחנו נדרשים לאשר מבחינת מיסי ועד והסדר של  2015/6שגדולים יותר
אורי :מבקש לאשר הצטרפות למבצע
החלטה :אושר פה אחד
אורי :מציין את הקייצת
חן :חבל שאין מקום גדול יותר כי גם את זה היינו ממלאים .מקווה שבשנה הבאה נערוך את הקייצת
בבית לולה ובאולם החדש.
סעיף  :4סקר תושבים
ענת ס"ש מציגה את הסקר
מנדי :יפה בתור סקר ראשון
ענת ס"ש :תחושת קהילתיות .כמות האחד דומה לכמות ה 4 .7ו 5ככה וככה
מנדי 35% :לא מרגישים שיש תחושת קהילה
ענת ס"ש :אבל לגבי הסעיף של האם היית רוצה שתהיה תחושת קהילה התוצאה גורפת מאוד
אורי :זה מובהק
ענת ס"ש  :סעיף האם תהיה מעוניין בעוד ארועים ? הרבה היו רוצים
מציגה דוגמאות לדברים שתושבים אמרו שצריך לשפר
מנדי :פינות ישיבה .המועצה פלצנית וראש המועצה בראשה! כשדיברנו לעשות גנים ציבוריים גדולים
ולבטל את הקטנים דיברנו על פינות ישיבה.
חן :תלוי בך ולא בו .המועצה לא תשקיע בזה וביכולתך להקצות מתקציב שוטף.
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אורי :בואו נעשה זאת
דוד :חסר פינות ישיבה? הנתונים לא מפולחים יש פילוח?
ענת  :מה נותן פילוח?
אורי :קיבלנו פילוח כללי ואנחנו יכולים להחליט
ענת :השלב הבא לבוא לועדות עם זה
מנדי :יש מקום לשיפור .כדאי לקחת עוד נתונים אבל גם אם אחד העלה..
אורי :נבחרנו כדי להחליט .זו לא יוון הדמוקרטית .אנחנו מקבלים פידבק מהציבור
חיים :אם היה משהו בולט בנטיות הציבור היא הייתה מעלה זאת.
דוד :אם מעלים כאן משהו ויש פידבק אז אתם מתעלמים ממה שנאמר.
נעשתה עבודה בהנחיית הוועד ,חלק מהתפקיד .אם אני מבקש לשפר אז לשפר
אורי :אין חובה להסכים
גיל :אנחנו שלב ראשון מסתכלים
דוד :בואו נביא לרמה מקצועית יותר גבוהה.
מנדי :זה סקר ראשון .לומדים ממנו .צריך לשפר שאלות ותשובות .גם אם  300איש היו אומרים שצריך
שחשוב גשר מיתרים אפילו אם כל הישוב אמר לא בטוח שנעשה . .מצד שני גם אם אחד אמר משהו
ונחליט לעשות  ..כל אחד מסתכל על הנישה הקטנה שלו ואנחנו צריכים להסתכל ולהחליט הגיוני לא
הגיוני וכו
דוד :אם יש נתונים ועבודה שנעשתה אני חושב שככל שהנתונים יהיו טובים יותר
מנדי :אנחנו מתקדמים .זה שיפור של הוועד.
דוד :כל הצעה שמעלים ולא באג'נדה ,אומרים שלא חשוב.
אורי :אפשר תמיד להעלות להצבעה.
בלכמן  :יש פינת ישיבה במקום נכון .יש בזמנו שעשה ועד האגודה מאבן  .צריך להוריד שם כמות ולעשות
סדר .זה מקום נכון לפיקניקים.
אורי :השנה מבחינת תשתיות עובדים על חניות ועל גן משחקים בבית הספר
בלכמן :אני שנה לא הייתי בקציר והייתי במעלה אדומים  .כל  100-200מטר יש ספסל לאנשים מבוגרים
יש מקום לשבת.
ענת :אירועים שרוצים לצרוך :עצמאות ,זמר ,תיאטרון ,סטנדאפ ,טו בשבט
מנדי :מה מטרת הסקר?
אורי :להציג ומשם נצא לפעולה
מנדי :אם אנחנו..
ענת :ראש השנה לא כל כך גבוה לעומת תיאטרון
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חיים :זה משנה כמה עולה גם .יש דברים שעולים מעט ופחות אוהבים  ..הצגת תיאטרון רוצים בטח
משהו משהו מהבימה.
גיל :לפני מספר שנים היה הצגות של שולי הגיעו הרבה עד אפס מקום ונגמרו הכרטיסים
חיים :השאלה אם התכוונו לזה או להצגות קנויות.
אורי :דרך הסטנדאפ אפשר להרים פעילות ל גיל  30-40שרובנו לא שם .הרצאות..
חיים :יש הרצאות ב 500שח מהישוב ויש הרצאות ב 5000שח  .בשבוע הספר היה הרצאה שעלתה
 300שח.
תשלום בארועים:
ענת :המסקנה שאפשר לגבות על ארועי תרבות
חיים :המטרה של ישוב כזה להנגיש למי שלא הולך לשוני
דוד :אם שעושה בחינם מעריכים זאת בחינם
מנדי :זה לא סכומי גביה של הופעות רגילות
אורי :בחוץ  100שח כאן .50
חיים 80 :שח לרמי בקציר זה הרבה .עדיף יותר זול ויותר אנשים .מה עדיף ,לראות בקציר או בשוני? אני
מעדיף בברל'ה כי יותר מקצועי.
מנדי :אפשר לקבוע סכום לתושבי קציר
הקסנר :ברלה מפוצץ כל הופעה
ענת :כמה יש בברל'ה?  180גג.
חיים 180 :אנשים זה מאבק להביא .באליעד נחום היו הרבה כי היה חינם .אם זה היה  50שח היו 300
גג.
אורי :ארועים של זמרים אפשר להביא עוד פעם בשנה
דוד :הצעה :יש כמה גופים בקציר שמארגנים .אולי שווה לרכז את כולם.
ענת :כל הארועים עכשיו עוברים דרכי .כל דבר של הקהילה .כדי לא ליצור עומס או הקבלה.
דוד :לא צויינו חוגים
ענת :חוגים לא קשורים לוועד.
אמצעי תקשורת:
ענת :המייל זוכה ובגדול
דוד :דיברנו שנעשה פייס פסיבי
מתנדבים:
 60%לא מתנדבים
 50%לא רוצים כלל להתנדב.
פעילויות ילדים:
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ענת..
מניה :עבודה גדולה גדולה
בלכמן :אולי לעשות סיכום של הסקר לתושבים
אורי :בניוז
חיים :זה חומר נפץ .אולי סיכום לנו.
אורי :נעביר את זה דרך הוועדות
ענת :לשקף להם
דוד :אפשר להעביר לוועדות עם מסקנות? אם זה לידיעה בלבד בלי החלטה אופרטיבית חבל על הזמן
גיל :צריך לשלוח לנו במייל ולראות הצעות למשהו אופרטיבי
דוד :השלב המסודר :בואו נסכם מסקנות ואחרי המסקנות נעבור לשלב האופרטיבי
בלכמן :צריך שמשהו יכוון את זה
אורי :ענת תשב עם חן ויוציאו מסקנות .ואז נדון במסקנות ונראה אם מקובלות.
דוד :אולי טיפה ,חשוב ש...היה סקר אם רוצים שיענו לפעם הבאה צריך סיכום מעובד ומקצועי
אורי :רוצים ישוב קהילתי ולא רוצים להתנדב.
החלטה :מסקנות ראשוניות שיגיעו לוועד להחלטות אופרטיביות
מנדי  :מה עם דיון?
דוד :קודם ננחליט על מסקנות ואז נעביר לוועדות
מנדי :יש רשימה של מה לשיפור וכו' על זה צריך לדון .אחרת על מה המסקנות?
צריך ליחד שעה לנושא זה לדיון מעמיק על דברים לשיפור.
סעיף  :5סיכום חגיגות  35שנים לקציר
אורי :חיים ביקש
חיים :לא חיים ביקש .היה צריך לדון פעם שעברה ..
ענת ס"ש :חגיגות  35נרשם כהצלחה .לא מתכננים לעשות  36אלא יותר בכיוון של 40
אורי :אבל שבועות אפשר .לא צריך קולטורה גדולה אפשר גם בקטנה.
חיים :דווקא הדברים שהיו חינם היו מעולים .כמה עלו משחקים של פעם?
ענת :בערך  300שח
חיים :והיה מוצלח .שעה אחרי ,ההרקדה שעלתה K 10הגיעו אולי ( 10לא כולל מישבא מהחורשה)
אני לא נביא .אני רואה את העבר K10 .על ארוע זה המון כסף שזה ארנונה שאנשים משלמים.
חן :תעשה .כל הזמן אומר אמרתי לכם אמרתי לכם .תעשה .תציג תוכנית עבודה!
חיים :אני עוצר אותך .אתה לא יכול להגיד אתה לא עושה .היו דברים שעשיתי והייתי מעורב .אני לא
תושב לא מעורב .גם אני נכשלתי בדברים...
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חן :אין  100%הצלחה .היה צוות .הציג מצגת יפה ואישרנו אותה .הדיון על התוכן מתקיים בצוות
המארגן לא בוועד.
מנדי :יכול להצטרף לחיים שיש סכומים מוגזמים .בוא נחליט .צריך להחליט החלטה שכל ארוע שמעל
 5000או 6000
חן :כבר הוחלט בווועד שסכום מסויים ומעלה יובא לאישור הוועד .אלא אם לא תשב בצוות .הוועד לא
יכול לשבת על כל פרט באירוע ולאשר אותו אלא לאשר מסגרת ותקציב.
מנדי :אני צוות המנהל ויושב פה
חן :אתה רוצה לפרק אירוע לגורמים תשב בצוות .פה אין אפשרות לרדת לרזולוציות נמוכות.
מנדי :אתה קובע עד איזה מקום הוועדה מוסמכת וממקום מסויים יעלה לוועד.
חן :זה הוועד כבר החליט.
אורי :כל אירוע?
דוד :דירקטוריון של חברה מאשר את האירוע והתקציב או לא .לא נכנסים לקטנות .צריך קריטריונים
להצלחה של אירוע :כמו כמות אנשים וכדו'
חיים :הכל יחסי .ארוע שעלה  K 10ובאו  10אנשים ..
גיל( :בפניה לחיים) בתור אחד שמתמצא בתחום כזה ספציפי ועשה פה דברים ,אני חושב שזה הפסד
של קציר שאתה לא מייעץ לפני אלא אחרי.
חיים :אני אמרתי
חן :אמרת והוועד אישר אחרת
חיים :חורה לי באמת שדיברו על מרקיד מסויים  .הבעייה שלי שאם זה היה אירוע פרטי היה חיפוש
אלטרנטיבות זולות יותר ,וכאן לא.
חן :אתה צודק .הנכון ביותר היה לנסוע ולראות  3מרקידים בפעולה לא בהכרח בקשר ישיר למחיר אבל
כולם בצוות מתנדבים וזה נראה מוגזם לדרוש זאת.
מנדי :קיבלו החלטה של הרקדה וזה בסדר גמור .מסתכלים על כך ומסתכלים קדימה.
חיים :אני אמרתי לפני אירוע פורים שזה גם יקר וגם לא שווה.
חן :על שגיב אמרת אחרי שכבר סגרנו ולא היה חלופה .כנס לוועדת תרבות ,תהייה נוכח בדיוני הצוותים.
נוכחותך תועיל שם מאוד
גיל :אפילו כרפרנט בועדת תרבות
חיים :ארוע קיץ דיברתי עם ענת כמה פעמים..הם חושבים שאנחנו רק יושבים ומתלוננים..
סעיף  :6אולם ספורט
אורי :כרגע עומד שרותם לוחצים שיהיה בבית הספר
מנדי :גם ראש המועצה
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אורי :אני חושב שזה  lose loseבית הספר לא יהנה והאולם הקיים יהיה מחסן .ומקבלים אולם בלי
מקומות חנייה
חיים :וגם נשלם עליו
מנדי :בידי מי נתונה ההחלטה? מי מחזיק אותו
חן :המועצה מחליטה ורות"ם יחזיקו אותו
גיל :מי שמנהל את האולם בגנ"ש זה המועצה .היא מתחזקת את האולם על חשבונה.
וכל הכרטיסים הם הכנסות של המועצה.
חיים :למה צריך אולם?
חן :אפשר לשחק כדורסל ולערוך פעילות ואירועים קהילתיים תחת קורת גג.
חיים :כרגע משחקים בחינם .ויצטרכו לשלם
דוד :שורה תחתונה
חן :השאלה פה האם את רוצה אולם בקציר? או לא?
דוד :אפשר לאמר רוצה אבל במקום אחר?
אורי :צריך להוציא מכתב חריף כי בית הספר ינזק ולא יהיה מקום משחק
מנדי :לא חובה
גיל :היתה ישיבה אצל אילן עם רותם ,מהנדסת מנכל המועצה ועלו  2אופציות .אנחנו אמרנו שאנחנו
רוצים פה .התעקשנו וראש המועצה הבטיח שיבדקו יתכנות ובכל מקרה שתהיה בניה בשת"פ עם הוועד
ובהתייעצות איתו.
אורי :ב 4עיניים אמר שהולך לכיוון בי"ס .אמרתי שאני מתנגד והאו אמר שקודם כל רוצה פתרון לבית
הספר
חיים :צריך מכתב ועד ומנהלת
גיל :המנהלת לא תכין
דוד :בואו נפרסם האופן שהמועצה האזורית פועלת
מנדי :עמדה ברורה של הוועד שרוצים פה ואם לא – תודה רבה
חיים :צריך לכתוב שאנחנו לא רוצים בבית הספר .המיקום לא נכון כי:
 .1מבטלים מגרש
 .2בנייה במשך שנה וכו

מנדי :מקבל את הגישה של חיים
דוד :למה לא להריץ עצומה של תושבים?
אורי :לחיים שוועד ההורים של בית הספר יוציא מכתב
מנדי :לא מוכנים בשום פנים ואופן בבית הספר
חיים :אם אומרים אני לא רוצה ,זה הרמה להנחתה
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גיל :להגיד למה לא ולהסביר למה כן
אורי :פה מרכז קהילתי ורותם מוזמנים להזיז את יתר הפעילויות של רותם לכאן
גיל :רותם טוען שהאולם פה לא יהיה רווחי
אורי :אנחנו נחזיק את האולם ונרוויח ביג טיים
דוד :מי ברותם מתנדנד? אולי לדבר איתו
גיל :ישבנו שעתיים בישיבה איתון האן נחוש ומוביל את הקו של בית הספר
חיים  :הם בונים על זה שביס ישלם
מנדי :איך ביס משלם?
אורי :משלם ביג טיים וגם מבטלים חצר.
סעיף  :6שמירה בגנים
אורי :חן ישב עם גבי והציעו  20שעות שמירת בוקר ובהתאם להנחיות של גבי נפזר סייר בבוקר
דוד :יש באשכול גנים  70ילדים
אורי :יותר .כי יש בפעוטון
דוד :אין שמירה אין שום פיקוח בגנים.
חן :בשניהם יש אינטרקום ושער
דוד :עד  9אין אינטרקום מ 9הגננת צריכה לצאת מהגן .אנחנו ישוב על קו התפר ובביס יש שומר ושם
לא .אני חושב שלא בסדר שאנחנו מקצים כסף לכל מיני דברים אך לא לבטחון הילדים.
חן :ניהלנו דיון פעם שעברה .גני הילדים הם בסמכות המועצה.
דוד :אנחנו לא יכולים לממן?
חן :הגן לא שייך לך בהאצלת הסמכויות .כמו שתחליט לסלול את הכביש של מע"צ
דוד :אתה אומר זה לא בעייה שלנו.
חן :לא .בסמכותך לדחוף אבל אחריות המועצה.
חיים :יש חוק יש ממונים שהחליטו שלא נחוץ
ענת סש :מ 100תלמידים ומעלה יש שמירה.
דוד :כועד שיש לו סמכות רוצה להכין תקציב
אורי30*6*60 :
מנדי :למה? לפחות  3שומרים .יש פעוטון יש צהרון בביהס יש גנים .ואם נרחיב את זה אז יש פעילות
צופים וכו'
(מיכאל בלכמן יוצא )23:12
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חן :מה כן עשינו? הסיור יתמקד שם בשעות הבוקר ..
דוד :כל בוקר אני רואה את גבי בבית שלו
חן :אני לא המעסיק שלו .היתה ישיבה במחוז חיפה במשרד החינוך וביקשנו באמצעות הקב"ט שיבקשו
תקן .עוד אין תשובה( .בישיבה זו הוחלט לשקול הסרת כל התקנים בגנים גם לאלה הקיימים)
אורי :אני מבקש שהסייר בבקרים מרבע ל 8עד  9ירד מהאוטו ויהיה שם.
דוד :אם יש  70ובפוטון עוד אז יש מעל .100
חן :אבל הפעוטון זה לא משרד החינוך
דוד :הייתי שמח שלא היה צריך.
מנדי :אפרופו שומרים ,השומרים בשער פה זה ביזיון .יושב בשער משחק את המחשב לא מרים את
הראש .השומר של הגבעה הזו בד"כ יושב בחוץ.
דוד :יש הצעה אופרטיבית?
מנדי :חכה לסוף .באמת ביזיון  .מבקש הגדרת תפקיד של השומר .אם גבי אחראי שיבוא לפה ויסביר.
ואם לא גבי יש לו מפקד מחוז או נפה.
אורי :ההנחיה של גבי לא לצאת מהבוטקה
מנדי :אז בוא נבטל
דוד :רק לסגור את נושא השמירה בגנים מה המשמעות התקציבית של זה?
אורי :משכורת
דוד K80 :בשנה
חיים :מדוע לא סבב שמירה של ההורים?
מנדי :אפשר התנדבות של שעתיים רק.
סעיף  :6שונות
מנדי :יש משהו לא נעים בזה שאנשים נפטרים ולא יודעים עלזה .אתמול נפטרה אמא של משה השומר
מבית הספר אני מציע כמו שהיה לנו בחיל הים ליזום נוהל למקרים כאלה.
חן :אנחנו מודיעים ויש לנו נוהל מסודר למקרים אלה המיושם .אם מגיע לידיעתנו אנו פועלים.
מנדי :אולי להודיע בניוז או במייל מיוחד באותו הרגע
אורי :להוציא בניוז שמי שרוצה להודיע על פטירה שיפנה לוועד.
אורי :נבצע הוספת חניות
דוד :יש מדרכות מתפוררות
חן :צריך לתעדף .עשינו שנה שעברה יישור מדרכות ועכשיו חניות .התקציב מוגבל והעבודה רבה.
רשמה :ענת רוט
אישר :חן רייך
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