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 .1.1ביקור שר החקלאות בעמק חפר
בשבוע שעבר ביקר אצלנו שר החקלאות .אני מעריך שלא יצא מזה כלום.
הרבה מאוד דברים חשובים שהיו התנהלו ועצרו את התקציבים שלהם וכולם
יודעים לאן הם הועברו .הוא ישב ושמע את הדברים שלנו ואמר בסוף כי צריך
לעזור לחקלאים .נראה מה יהיה בהמשך.
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 .1.2התפטרות מנהלת ביה"ס "רמות ים"
מנהלת בית הספר רמות ים ביקשה לסיים את תפקידה ואנו קיבלנו את
בקשתה .יועץ בכים ומנוסה שניתח במשך כחודש את בית הספר הגיש לנו את
הממצאים כולל תוכנית עבודה בראשי פרקים .הצגתי את התוכנית לחלק
מההורים .אנו מתכוונים להציג את התוכנית לאחר שהיא תבנה בצורה מקיפה
לכל ההורים .ברור שיהיו עוד הרבה תהליכים שבית הספר הזה יצטרך לעבור.
כרגע מתנהלים שני דברים בשוליים של המערכת ,האחד ,שנעשה מסע
החתמה שאני לא יודע מי היוזם שלו לטובת הפיכת סגנית המנהלת שתהפוך
למנהלת ובנוסף לכך הרבה מאוד ילדים הגישו בקשה ללכת לבתי ספר אחרים.
אנו בסביבות תחילת אוגוסט ניתן את התשובות .באופן עקרוני הודעתי שנרחיב
את הגמישות ומי שרוצה ללכת לבית ספר אחר לא נעמוד בדרכו.
 .1.3הכנות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות
לפנינו יום הזיכרון ואני מצדיעים לחללי צה"ל שנפלו במערכות ישראל ולאחר
מכן יום העצמאות ושיהיה לכולם חג עצמאות שמח.
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 22
רינת זונשיין
האם יש למישהו הערות לפרוטוקול הנהלה  – ?22אנו יודעים שהיו טעויות
בנוכחים וזה יתוקן.
החלטה:
פרוטוקול דיון הנהלה מס'  – 22מאושר )בכפוף לתיקון רשימת הנוכחים(
רינת זונשיין
ביקשם לקבל דיווח על חופי הים ולקבל נתונים על חופי הים בעקבות המלצות
ההנהלה לתגבור הפיקוח בחופים ונעשה זאת היום.
 .3עדכון הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2016
מנשה דוד
אנו מבקשים לעדכן את תוכנית הפיתוח לשנת  .2016יש לנו צרכים
והתחייבויות כלפי הישובים בקשר להיטל סלילה .אני מקווה שנצליח להציג
בקרוב כמה היטל סלילה גבינו .אנו מצפים שהשנה יהיו לנו מהמנהל  20מיליון
ש"ח כחילף היטל השבחה .המועצה תוסיף עוד  ,6ואנו רוצים לגייס הלוואה של
 20מיליון ש"ח .עומס המלוות של המועצה לתחילת שנת  2016עומד 120
מיליון ש"ח .יכולת גיוס ההלוואות של המועצה עומדת על  160מיליון ש"ח כך
שיש לנו אפשרות לגייס עוד  40עד  50מיליון ש"ח כי במהלך השנה המועצה
פורעת חלק מההלוואות.
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בנוסף ,הוועדה המקומית ממומנת מהיטלי השבחה .יש לנו מדי פעם תביעות
פיצויים של סעיף  .197אלה תביעות כתוצאה מתוכניות לאומיות .בתביעות
כאלה אנו חייבים רק ב 30%-השאר הוא המדינה או המע"צ .זהו תקציב
הפיתוח הגדול ביותר שהצגנו על מנת לתמרץ את הישובים לעשות עבודות.
מנשה הציג את פרטי עדכון תוכנית הפיתוח לשנת .2016
יש לנו הסכם חתום על אליכין על כ 11%-מהכנסות ההרחבה של אזור
התעשיה וזה כולל גם את חילף היטל סלילה .אנו צריכים לתת להם  11%מתוך
הסך של  18מיליון ש"ח.
אנו רוצים לתת מענק של מיליון ש"ח ליד חנה במסגרת היטל הסלילה.
אלדד שלם
במסגרת ההסדרים של העידוד לביצוע פרוייקטים גדולים האומדנים כאן הם על
סמך שיחות עם יישובים וצרכים שלהם .יחד עם זאת הניסיון מלמד אותנו שיש
פער בין ההצהרות ובין הביצוע ויכול להיות שלא כל הישובים יבצעו זאת בכלל
על מיני בעיות .הדברים הם דינמיים .עשינו את הרשימה על מנת להכין אומדן.
הרשימה שיש היא בגדר המלצה.
רני אידן
אני מקווה ש 50%-מהתוכניות יצאו בשנת .2016
מנשה דוד
לגבי העבודות של יד חנה כבר פורסם במסגרת המכרז .האגודה של יד חנה
התחייבה לשלם סך של  2.5מיליון ש"ח.
רני אידן
בבחן המפרק הודיע שאין לו עניין להתעסק עם בריכת השחייה כמו שאין לו
עניין להתעסק עם חדר האוכל .ביקשתי ממנו שיעביר את בריכת השחייה לוועד
מקומי ,הוא התייעץ עם רשם האגודות ובנוסף הייתי אצל הרשם והסברתי לו
כמה הבריכה חשובה קהילתית .הוא אמר כי הוא לא יודע מה זה ועד מקומי
והוא יודע מה זה מועצה .קיבלנו ממנו מכתב שהוא מעביר לנו את הבריכה ל-
 20שנה .המועצה מעמידה את הלוואת הביניים לשיפוץ הבריכה.
בתיה רגב
האם יש תנאים במידה והם לא יעמידו בהסכם?
רני אידן
החכ"ל תתפעל את הבריכה ותיקח את האחריות על הבריכה .עדיין לא גיבשנו
את הפורמט כיצד עושים זאת.
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יוני ארי
האם יש עוד השקעות שלא נכנסו לפה?
רני אידן
למשל ,אם נקבל עוד הרשאה לגן ילדים נצטרך להשקיע בכך .יש לנו עוד
השקעות בקנה שממתינות לאישור.
שמעון לוי
לגבי הביקורת שיש בישובים לגבי מתקני ספורט ,איך המועצה יכולה להיכנס
לדבר הזה?
רינת זונשיין
המועצה משלמת למפקח מטעמה שיפקח על החברה הזכיינית על מנת שהוא
יגיד לנו האם החברה המתחזקת מגזימה או לא על מנת לקבל יותר כספים
בטענה כי המתקן אינו תקין .יש לנו אדם שעינו פקוחה והוא אומר כי קיימים
מתקנים מסוכנים.
רני אידן
לצערי ,האחריות על המתקנים ,גם כשהם בישוב שלך היא על ראש המועצה.
כאשר רינת הבינה זאת כי החליטה כי היא מפעילה תהליכי בקשה יותר
משמעותיים .כולל במתקני הספורט .כדאי שנזכור את המקרה שהיה בת"א
שילד נהרג כתוצאה מנפילה על עמוד ספורט .במועצה יש לנו קבלן שמבצע את
העבודה והתחזוקה של מתקני המשחק והספורט מטעם המועצה והמועצה
מפקחת עליו .המקרה כזה מתקני המשחקים תקינים כי יש על עך פיקוח .יש
כמה ישובים שהחליטו כי הם מטפלים בכך בעצמם ואנו מכבדים זאת אולם
במקרים מסוימים נוצרים בעיות בתחזוקה .יכול להיות שנעלה זאת לדיון במועד
אחר .אם ישוב שמתחזק מתקן משחק באמצעות קבלן מטעמו לא עושה זאת,
המועצה תצטרך לעשות זאת.
רינת זונשיין
הרבה פעמים אומרים לנו אבל תחזקנו והנגשנו ,אולם ההשקעות וההנגשות
הללו אינן עומדות בתקן וחבל על ההוצאה הכפולה.
החלטה:
עדכון תוכנית הפיתוח לשנת  – 2016מאושר
 .4נגישות במועצה
רינת זונשיין
בתוכנית הפיתוח הוקצב סך של מיליון ש"ח להנגשה .נמצאת איתנו כאן זוהר
ישראלי ,שמלווה אותנו בתחום של הנגישות .התקנות מחייבות אותנו להנגשה
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בהרבה תחומים .אנו עובדים איתה מספר חודשים וביקשתי ממנה שתיתן לנו
הסבר על החוק בנושא .אנו כרגע בפעולות משמעויות בנושא הזה.
זוהר ישראלי
אני מורשית נגישות ,זהו מקצוע חדש שמסייע לגופים בהנגשה .אני עובדת
בנגישות ישראל שמובילה את התחום של הנגישות .הגופים מתקשים להבין מה
הדרישות שחלות עליהם מכח החוק .רינת ביקשה ממני לתת מספר מילים על
נגישות .נפגשתי גם עם מספר אנשים מהישובים.
זוהר נתנה הסבר על הנגישות ,מהי נגישות ,מה צריך להיות מונגש ועוד ,חוקי
הנגישות השונים ,הענישה בגין אי יישום תקנות הנגישות.
חיזק סיבק
האם יש התייחסות למבנים ישנים?
זוהר ישראלי
בכל מבנה חדש המהנדס חייב להתייעץ עם יועץ נגישות .לגבי המבנים הישנים
צריך לעשות להם סקר ולבצע התאמות לפי מנות .הכוונה הינה למבניי ציבור
ושטחים ציבוריים .אני לא ממליצה לעשות כיום סקרים היום ואנו נמצאים בשלב
שאנו צריכים לבצע כבר התאמות.
חיזק סיבק
האם יש פה תהליך של דחיית היישום?
זהר ישראלי
ההערכה שלי היא שלרשויות מקומיות כנראה תהיה דחיה כזאת או אחרת.
אולם מדובר רק בהערכה שלי.
יהודה זימבריס
אני בעל מוגבלות ואני חושב שהחוק הוא דרקוני ומוגזם.
זוהר ישראלי
אם אתם צריכים עזרה אצלכם בישובים בהטמעה של הוראות החוק ,איך עושים
זאת אנו כאן לרשותכם.
אלון הימן
האם יש אחריות של הרשות המקומית על גופים ציבורים הנמצאים בתחומה?
רינת זונשיין
יש לנו אחריות על מבנים שנמצאים באחריותנו.
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רני אידן
יש לנו אחריות בתהליך הרישוי .התוכנית היא חשובה מעין כמוהה אולם
המדינה לא צירפה לכך תקציב .המדינה הייתה צריכה לתת לרשויות תקציב
לביצוע .אנו כחברה מתוקנת כן צריכים לעשות מאמץ להתקרב להוראות החוק
ולכן החלטנו כי אנו לא מסתפקים ביועצת וממונה נגישות אלא החלטנו שאנו
מקציבים מיליון ש"ח תקציב לנושא .אנו נתחיל להתקדם בנושא .שנה הבאה
נקציב לכך יותר ונתקדם הלאה.
רינת זונשיין
אנו כן מרגישים את הדבר הזה .אנו מקבלים כמעט על בסיס יומי שאילתות על
נושאים מסוימים חלק מהמכתבים מאיימים ,יש המון קנסות בנושא הזה
ובפורומים שאני חברה בהם רואים הרבה לחץ .אני יודע שעיריית ת"א השקיעה
סכומים ניכרים להנגשה של תחנות אוטובוסים .אנו מוצאים את עצמנו עוסקים
בכך הרבה מאוד.
רני אידן
דיברנו על מגרשי משחקים .צריך לבנות מגרש עם חומר שאם נופלים עליו הילד
לא נפגע .באחד מגני המשחקים הגדולים בעולש למרות העלות הרבה ברגע
שאמרו שאם לא יהיה שם חול הגן לא תקני ויצטרכו לסגור אותו .בעלות של כ-
 80אלף ש"ח הכניסו לשם חול ואז התברר שאבא של אחד הילדים לא יכול
להיכנס לגן .אם היו חושבים על הנושא של הנגישות מראש היו שמים גומי
ועכשיו צריך להשקיע סכומים ניכרים על מנת לתקן את התקלה.
יוני ארי
האם נעשה סקר עם אומדן?
רינת זונשיין
קיבלנו עכשיו סקר שהאומדן בו הוא כ 14-מיליון ש"ח .אני מדברת רק על
המבנים של המועצה .גני ילדים לא צריך להנגיש בכלל אלא אם יש צורך נקודתי
לילד או הורה מוגבל שצריך להתאים זאת אליו.
חיזקי סיבק
מה אנו עושים כמועצה ומה ההנחיות לישובים?
רני אידן
רינת וזוהר יכינו תוכנית והיא תוצג כאן.
רינת זונשיין
אני רק אציין כי האולם כאן מונגש לאנשים עם מוגבלות .בפעם הראשונה נעשה
ניסוי של הנגשת אירוע בפסטיבל גשרים בנחל.
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 .5עדכון לגבי חופים
רינת זונשיין
בהנהלה שהתקבלו החלטות והתבקשנו ליישמן בעונת הרחצה הקרובה .דיברנו
על פיקוח מלא על הזכיינים ונטען שלא יהיה פיקוח על הזכיינים ואם הם אכן
עומדים בהוראות ההסכם.
פיקוח ושמירה על הסדר הציבורי ועוד ,המשך אכיפה של איסור חניה בבית
ינאי ,ושושנת העמקים ומכמורת ,הישובים הללו סובלים מכך .איסור על גביית
תשלום על הצבת אוהלים ,הנחות על שכירת כיסאות ושמשיות ,יש נכונות
לקדם סדר ציבורי .עברנו פסח לא קל בנושא של החופים ,הגיעה כמות גדולה
של אנשים לחופים ,בעיקר לבית ינאי ומכמורת .מה שקרה בשונה משנים
קודמות השנה הפסח יצא בתקופה חמה .הקמה מאסיבית של אוהלים בעקבות
אי גניה על אוהלים ,הדבר הזה יוצר הפרעות קשות מאוד ,הפרעות בין שכנים
)לאוהל( שאנו נדרשנו לטפל בהן.
דיברנו על הפקת לקחים כי הבנו שהולכת להיות לנו עונה לא פשוטה אציג את
העלויות הצפויות.
רינת הציגה בטבלה את העלויות של תפעול החופים.
החלטנו כי בימי שישי ושבת יהיו לנו שוטרים בחוף נעורים ובמכמורת.
החטנו לתגבר את הפיקוח על החופים .מינינו את אייל עמרמי ,מהחכ"ל כמפקח
על החופים .אנו מדברים על תוספת של כ 470,000-ש"ח כתוצאה מהגברת
הפיקוח על חופי הים.
רני אידן
אכיפה של עבירות בחוף הים הוא לא נתון למו"מ והוא באחריות הרשות
המקומית .יש אנשים שמנצלים את זה שאין אכיפה בשבתות ומשחררים את
הכלבים שלהם בימי שבת.
האוהלים הם בעיני אחת הצרות היות גדולות שיש .בעיריית נתניה אסור בכלל
אוהלים בחוף בית ינאי לא ברור לי מה קורה .בחוף מכמורת גבו על אוהלים
והם באים מספר מוגבל של בעלי אוהלים ובגלל שעכשיו זה חינם באים לשם
הרבה בעלי אוהלים והם משאירים אחריהם הרבה אשפה והם תופסים את
השטח הציבורי .שיא השיאים הוא שהם רבים ביניהם ומתלוננים במועצה .אנו
חושבים האם בכלל נכון לאפשר אוהלים בחוף ויכול להיות שהגישה של נתניה
נכונה.
אלדד שלם
אנו רואים את התוצאות פה ,יש רעיון כללי שהוא נכון והביצוע הופך את זה
לבלתי אפשרי שאי אפשר לעמוד בעלויות .יש עיקרון כללי שהוועדה ציבורית
ואנשים יתגייסו בכל מאודם וכשאנו רואים כמה זה עולה אנו צריכים לחשוב על
כך .אנו צריכים לדעת שיש מחיר להחלטות פופולאריות.
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רני אידן
בחוף מכמורת דוקטורי משלם  900,000ש"ח ואנו נצטרך לוותר על 200-300
אלף ש"ח מדמי ההרשאה .אלדד אומר שלא תקצבנו זאת בשנת העבודה
הנוכחית .כרגע הבעיה היא הרבה יותר גדולה אנו לא פועלים לבד בשטח יש
את משרד הפנים שפועל בתחומים שלו .השר להגנת הסביבה אחראי על חוף
בית ינאי והוא מבקש ממני לקחת את האחריות על החוף הזה.
חיזקי סיבק
אי אפשר להגיש דבר כזה בדיון .המבנה של זה והקשר שלו להמלצות הוועדה
הוא חלקי לחלוטין .על קטע הגרירה בכבישי החניה לא קשור .לאלדד אנו
עושים היום את מה שהמועצה הייתה צריכה לעשות זאת לפני  10שנים.
בצד ההוצאות צריםך לכלול גם את צד ההכנסות כולל הגרירות ,מה ההסדר עם
הפקחים ,מה נשאר בקופת המועצה .קנסות זה כסף.
רני אידן
מה שהזכיין משלם זה כסף והקנסות משלמות כסף וזה הולך אליך לישוב ובתי
הספר .זה נמצא בתוך תקציב המועצה .אם נחליט שאו מעבירים חלק מהכסף
שהמועצה נותנת לישובים לחוף הים ,זה אפשרי.
השאלה היא שאלה מרכזית אחת ,האם נושא החופים הוא דבר שצריך להיות
מתוקצב .זו תפיסת עולם אבל זו לא החלטה שהתקבלה בהנהלת המועצה.
ברגע שהתבלה החלטה שהולכים להסדרה של המבנים וההרשאות אני חושב
שהתהליך הוא לא ליום או יומיים ולא לעונה .בנושא של אוהלים אני מתנגד
להשתלטות של אוהלים על המרחב הציבורי .אם אנו מאפשרים זאת אנו צריכים
להאיץ את התיקון של חוק העזר.
בשבת האחרונה הייתי בנעורים וראיתי שיפור בירידה לחוף .החניה למעלה
הייתה מלאה והחניה החינמית הייתה מלאה .לא ראיתי פקח ושוטר לא
בנעורים ולא במכמורת.
שרון דביר
ועדת החופים קמה בגלל השאלה האם המועצה צריכה להשקיע מכספה או לא,
עד היום לא ראיתי תוכנית עסקית כלכלים של החופים ואז ניתן להגיד ניתן
להוציא מהחופים כך וכך שקלים ואני צריך להוציא כך וכך שקלים .חשוב
להראות שלקחנו את נושא החופים לתשומת ליבנו .לאחר שנראה את התוכנית
העסקית נראה האם חופים הם בור ללא תחתית או מקור לרווח.
רני אידן
לא היינו ערים בהתחלה לגודל המשמעות של החופים וזה יעלה עוד לאחר
ההנחה שניתן למפעיל החוף במכמורת.
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הדס מדליה
לא היינו ערים להוצאה .הבקשה של חיזקי להעלות לסדר היום הגיעה ביום
חמישי בערב ואני לא מצפה מרינת שהיא תכין לי חומר מיום חמישי להיום.
שמעון לוי
חוף הים הוא שירות שהמועצה צריכה לתת אותו לתושבים .כנ"ל גם בנושא
האוהלים .לגבי הפיקוח זה דבר נחמד אבל צריך לעצור באיזשהו שלב בנוגע
לדוחות.
רני אידן
אני אתן לך שתי דוגמאות מחול המועד פסח ,היות והחליטו להיות נחמדים
כמוך ולא נתנו דוחות בדרך לחוף כושי ,חנו בשני צידי הדרכים .הייתי בטכנודע
עם הנכד שלי ולא יכולתי להיכנס למכמורת בגלל המכוניות שהיו בצידי הדרכים.
היו אנשים שלא הגיעו הביתה כי הם היו תקועים בפקק.
רינת זונשיין
אמבולנס היה צריך להגיע והוא התקשה להיכנס.
רני אידן
בנושא הכלבים בגלל שאין פיקוח בשבת אנשים משחררים את הכלבים שלהם
בימי שבת .הנושא של הכלבים הפך להיות טירוף .בגלל שחוף מכמורת הוא
חוף חינמי מבחינת הגביה על אוהלים ,הרבה אנשים מקימים של אוהלים
ומשתלטים על שטח ציבורי.
יוסי בליך
הפעילות בים האם זה מכרז רווח או חלק מהתקציב הכולל של המועצה?
רני אידן
אנו כרגע לומדים את המהלך .צריך לראות כמה שיפור השירות הזה עולה ואיך
אנו עושים זאת .אלון לקח יועץ לנושא ואנו מקווים לעשות עבודה טובה יותר.
שאול מקורי
אני מתחבר לדברים של שרון וצריך להכין תוכנית עסקית.
 .6הצעת חוק עזר לעמק חפר )לשייט בנחל אלכסנדר( תשע"ו2016-
שמואל סונגו
הציג את עצמו.
כל בתי הספר בעמק חפר עוברים דרכנו ויש לנו תוכניות מיוחדות לבעלי צרכים
מיוחדים שתאפשר להם להשתלב בקהילה שלנו וזה מקשר אותנו לנגישות.
אנו רוצים לחדש את הפעילות בנחל אלכסנדר אולם מאחר והייתה שם בעיה
עם פוליו הוחלט להפסיק את הפעילות שהייתה שם בשנות ה .90-לאחרונה,
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הגענו להבנות עם המשרד להגנת הסביבה על מנת לאשר לנו את השייט ואחד
התנאים שלו הוא שיהיה חוק חזר כמו שיש בנחל הירקון .אנו רוצים לקדם זאת.
מתוכנן הקמת מרכז הצלת צבים ובצד המערבי שלו מתוכנן מרכז לבעלי צרכים
מיוחדים ,אנו רוצים להקים מבנה שהם יוכלו להשתמש בו גם לאחר שהם
יסיימו את הלימודים שלהם.
הרעיון של חוק העזר הוא לאפשר לבתי הספר בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
להשתמש בנחל לצורכי לימוד ,החוק מסדיר את נושא הפיקוח והבדיקות ,אנו
רואים שיש שיפור ניכר באיכות המים במקום ,כל הגופים מצאו לנכון כי הנחל
ראוי לשייט בצורה בטוחה.
שמעון לוי
אם חס וחלילה יש תקלה כיצד מגיע לשם אמבולנס?
שמואל סונגו
יש נגישות למקום.
משה הרמן
האם הפעילות היא של בתי הספר או גם לצורכי נופש?
אלדד שלם
כתוב בחוק העזר
יהודה זימבריס
גדות הנחל ,המילה גאות ושפל צריכות להתחלף .אם לוקחים את הנקודה
הגבוהה .קו  100מטר מהים הקו מתייחס לקו הגאות ולא השפל.
חיזקי סיבק
האם לירקון יש חוק עזר מקביל בתל אביב?
שמואל סונגו
כן .אצלנו זה דומה לשם אולם עם התאמות לעמק חפר.
חיזקי סיבק
חסרה הסמכות להורות על הפסקת השייט בנחל.
יוני ארי
מה הגבולות של השייט?
שמואל סונגו
מהשפך ועד המורדות
חיזקי סיבק
מי מפקח על השייט האסור?
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שמואל סונגו
לגבי הנגשה יש שביל לאורך הגדה .גדות הנחל נבדוק את הנושא .לגבי הנוהל
– קיים נוהל מאושר .לגבי הפיקוח – הפיקוח ייעשה ע"י המועצה.
אלדד שלם
בחוק לדעתי חסר את גובה הקנסות המותר .צריך שלחוק העזר תהיה ברירת
קנס על מנת שיהיה לנו כלי אכיפה .החוק נותן למועצה את האפשרות לאכוף.
אם יהיה לחץ ונצטרך לגייס פקח נעשה זאת .יש לנו סייר בנחל אלכסנדר אולם
כרגע עיקר עבודתו היא אחרת .נצטרך לחשוב על כך.
החלטה:
הצעת חוק העזר לעמק חפר )הסדרת השייט בנחל אלכסנדר( ,תשע"ו-
 – 2016מאושר
 .7תב"רים
מנשה דוד
הציג את התב"רים
ראה נא בדף נפרד.
החלטה:
התב"רים – מאושרים
רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה
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החלטות –
נושא
פרוטוקול דיון הנהלה מס' 22
עדכון תקציב הפיתוח לשנת 2016
הצעת חוק העזר לעמק חפר
)הסדרת השייט בנחל אלכסנדר(,
תשע"ו2016-
תב"רים
 – 836הנגשה
 – 832מתקני משחק בישובים
 – 838שיקום אנדרטה במועצה

החלטה
מאושר )בכפוף לתיקון רשימת
הנוכחים(
מאושר
מאושר
מאושרים
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