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 40. אישור פרוטוקול 1

 הפרוטוקול מאושר פ"א.
 
 2018.  תקציב 2

 שצריכים להיות מתואמים:י תקציבים :  יש לנו שנלואיס
 התקציב לפי הפורמט של משרד הפנים. תקציב שאינו גמיש.   (א
תקציב שני המחלק את ההכנסות וההוצאות ונותן תמונה ברורה )כדוגמת הנוער, שם אנו מהווים גם  (ב

 (צינור להעברת כספים של ההורים לפעילויות השונות.
 

 ₪. 124,000בגירעון של  אנו מתבקשים לאשר את התקציב. נמצאים כרגע
 ₪ . 2,500. המגישים בזמן מקבלים מהמועצה פרס של 10/11/17 -יש להגיש את התקציב למועצה עד ל 

 
 לתשומת לבכם ישנם כמה מספרים גדולים או בעייתיים:

במיסי וועד. מספר זה הגיוני ומבטא גם עלייה בתעריף הארנונה וגם גידול במספר  5%-יש עלייה של כ (א
 המטרים הבנויים בכפר.

( בארנונה של המועצה. ביקשנו 19" סעיף השתתפות מועצהבחלקנו )" 5%ירידה של  לעומת זאת יש ב(  
 שני המספרים היו צריכים להיות מתואמים כי הבסיס אותו בסיס.הבהרה בנדון. 

 
 .דנהבהוצאות מאחר והוצאות המנב"ט תיר תהיה ירידה 2018 -הצפי שב –שמירה וביטחון  ג(
 

 הכנסות מביטוח לאומי לכיסוי הוצאות קבורה. מועבר לחברה קדישא בקיזוז –הכנסה  מבית העלמין  ד(
  המהווה החזר בגין פעולות שלנו בבית העלמין.  20%

 
 הכנסות, כולל השתתפות הורים )דמי חבר, טיולים, מחנה קיץ וכו'(, כולל  320,000 –תנועת הנוער  ה(

 כמו כן יש השתתפות המועצה ברכז נוער.השתתפות כפר מלל.  
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 מגבייה בגין כניסה לאירועים אך לא מכסה את הכל.₪  130,000 תרבות ו(
 
 50%-מהנתונים שקיבלנו מהמועצה יש ירידה של כ מתייחס רק לאגרת הביוב שאנו משלמים.  – 48סעיף  ז(

 במועצה. אורלי העבירה לבדיקת הגבייה לעומת השנה הנוכחית.
 

 ואנו ₪  200,000 -לשנה, מתוך זה משתתפת המועצה ב₪  500,000פינוי גזם:   –תברואה  – 21ף סעי ח(
 הרישום אינו ברור אבל התוצאה מותאמת לנתונים שקיבלנו מהמועצה. ₪. 300,000 

 
 ואמיר עזב ביולי ונוצרה חפיפה מאי אורלי הצטרפה ב: 2017 -נוצרה בעיה מסוימת ב –מנהל כללי  ט(

 להוצאות כפולות . כנ"ל נוצר גם עם מאיר ודימה.שהובילה 
 הרכב לא צמוד לאף אחד וזהו חסכון 8/2017 -לעומת זאת חסכנו ברכב. עד עתה אנו ספגנו את הגילום. מ

 .משמעותי
 

 אנו עומדים בתנאים דומים בתקציב כמו שנה שעברה.
 
אמיר מילא תפקיד זה. כיום, במידה . עד עתה ירידה בתקציב הביטחון: יש אירועים בהם חייבים מנב"ט י(

 ויש צורך במנב"ט לאירועים נשיג כזה ובשאר המקרים נעזר באורלי ובחברת שקד אבטחה.
 מהשכר של אמיר היה עבור שמירה וביטחון וזה אמור לרדת פה. 40%

 
 אין שינויים דרמטיים בשאר הסעיפים.

 
הרכב בכללותו לא ₪.  20,000-כ התיקון היא בגובהלואיס מעדכן בעניין הרכב של הועד: המנוע התקלקל ועלות 

במצב טוב ואורלי ואני בודקים עסקת ליסינג לרכב קטן יותר, אך כזה שיכול לגרור את העגלה שלנו ובה נשתמש 
 לציוד.

 
(, מציין כי הוצאות הגינון שוות להוצאות התרבות. מוציאים על גינון כמו על בני 82:  לסעיף תרבות )סעיף דקל

 חושב שיש מקום לקצץ בגינון ולהעביר מסעיף אחד לשני. אדם.
 

ישנן תהיות לגבי מס חדש ובקשו דווח מגזבר המועצה שלדבריו מינו ועדה שתצטרך  –:  בנושא הביוב אברהם נדל
לקבוע אם יש מקום להורדת ההיטלים בגין השימוש החודשי, אפילו שהוא לא מגובה מהמדינה ותלוי בצריכת 

  המים.
 

המים להשקיה לא זקוקים . ורחבים גדוליםהם  שטחי הגינהכל יישובי המועצה )למעט צור יצחק( ב  לואיס:
 לביוב.

מהקו"בים  90% דצמבר עד וכולל מרץ. כדי לחייב את התושבים בצריכה הביתית ייבדק השימוש במים בחודשים
 יחושבו כצריכה ביתית במשך כל השנה.בתקופה של הצריכה 

התשלום שונה. בעבר היו משלמים עבור נכס/יח"ד והיום משלמים לפי מטר. נקודת האיזון  –לגבי אגרת שמירה 
מ' משלם כמו בעבר. מי שהנכס שלו קטן יותר, ישלם פחות ומי שהנכס שלו גדול  151מ', מי שהנכס שלו  151היא 

 יותר ישלם יותר.
 

 על מספר מטרים או חריגות בנייה. זה לא באחריותנו. אנו מדווחים למועצה על עסקים. אין יכולת לדווח
 

 .4:  התברר שבשנה שעברה מהרבה בתים לא גבו ארנונה למרות שקיבלו טופס חנה בר
 

 אנו מקבלים דווח על בתים חדשים ומדווחים על זה.  :לואיס
 

 )רצ"ב כנספח(. החלטה:  התקציב מאושר פ"א.
 

 התקציב הניהולי והתב"רים.את כין :  בישיבת הועד הבאה נלואיס
 

  



 .  בית כנסת3
 . זהו הנטו ולא הברוטו שלא כולל כניסה וארון קודש.189קבלנו מהמועצה את תכנית   לואיס:

את  תרומס היאמקומות ישיבה.  90 -מ"ר. לפי הסקיצה של האדריכל מדובר ב 200 -אנו מעריכים שמדובר ב
( מבטון שבולטת לתוך הגינה ופוגעת בעצים )כנראה למטרת 80X60) מתוכננת קורה ענקיתהגינה וגונב את השביל. 

מטר ולכן צריך רמפה מאוד כהפרש גובה של בחשבון בנייה עתידית(. הכניסה היא מדרום, מהגינה, אך לא הביאו 
    וקיר בין המתפללים.  נפרדים בנוי ללא מחיצה בין נשים לגברים אלא שני חלליםעפ"י התכנית המבנה ארוכה. 

יש הרבה שגיאות נוספות כגון: כניסה לממ"ד דרך השירותים, שרותי נכים רק אצל הנשים, ממ"ד לא תקני 
 ועוד..(. אנו דחינו את התכנון הזה.

 .הוא חשוד, לדעתי, בתי כנסת ותכנון כזה 20 -הרבה ניסיון שתכנן יותר מ םמדובר באדריכל ע
מקומות ישיבה לגברים ונשים, המבואה  70לטרנטיבית שבה הכין תכנית א –הצוות שכולל את איציק דקל ואותי 

 (. אצל האדריכל של המועצה מ' 24מ' במקום  26משמשת לקידוש ואירועים )
חלל אחד לנשים ולגברים ומחיצה ניידת  –', כולל כניסה מצפון מול בית העם. האולם מ 176.6הגענו למבנה של 

מ' עם מקומות מרווחים, עם  162 -המבנה עצמו, בלי הכניסה וארון הקודש, מגיע ל כמקובל ברמות השבים.
 נגישות, מעברים נוחים וכל שאר השירותים מסביב. אנו מאמינים שזו תכנית יפה.

, התכנית לדברי ברדוגו, אשר שופט את התכנית מבחינה מקצועית בלבד )ללא התייחסות למטרים או למתפללים(
 .189ותר יפה מתכנית יותר מקצועית וי

 טרם קבלנו תשובה מדלג'ו.
 

 * עולות שאלות מתושבים לגבי בית הכנסת וגודלו. לואיס מסביר את הרציונל בבחירת המספרים. 
 

מ' וזו הייתה פשרה מרחיקת לכת וכעת אנו מתקפלים מול הלחצים של  150:  הועד קיבל החלטה על יוסי שוסמן
 דלג'ו ושל רוני בירם.

 
 זה יהיה נאיבי אם נגיד שאנו מתעלמים מלחצים, אך יש להתייחס לכך ש: : לואיס

 השטח בבעלות המועצה א( 
 ועדה מקומית אלא היתר בניה בלבד. המועצה רשאית ולא צריך אפילו ב(
 

:  המועצה לא בדקה חלופות, לא שאלה במשך חצי שנה את הועד לגבי הצרכים, לא מבין למה יש יוסי שוסמן
 מ'. 189 -ולהסכים ל צורך להתקפל

 
 שירותים וממ"ד.כניסה מקורה, מ', כולל בליטה של ארון קודש,  176:  אנו מדברים על תכנית של לואיס

 
 : מה קורה עם האדריכל?יוסי שוסמן

 
אמון באדריכל של המועצה ואנו עומדים על כך שיתקיים  נו:  אדריכל זה במידה רבה משרת אמון. אין ללואיס

 דריכל ושהסעיף הראשון יהיה שאנו לא מבקשים יצירתיות ולא חריגה מהבקשות שלנו.מכרז לבחירת א
 הצעות מאדריכלים שונים. 3הוצאת מכרז דרך ועדת מכרזים. צריך בהמועצה את זה דבר שמחייב 

 אנו צריכים להיות מאוד זהירים ולקחת בחשבון שעם האדריכל הנוכחי תהיינה הוצאות בגין ביטול החוזה עמו.
 י לא מאמין לו, מעולם לא יצר קשר ולא ביקר בשטח ואנחנו נעמוד על כך שלא נעבוד אתו.אנ
 

מ'. לי זה נראה  176מ'. אני מפחד שיעשו עכשיו מו"מ על  150:  יש פה חריגה מהחלטת הועד של יאיר אופיר
 בעייתי ויש לראות עד כמה המספר סופי מול המועצה

 
 המבנה ומספר המתפללים. *   תושבים מביעים דעתם לגבי גודל

 
התכנית הזו הועברה למועצה. זה לא יאושר עד שהמועצה לא מעבירה את ניהול הפרויקט לידי הועד, כולל   דקל:

 חבילת תנאים שלנו מהמועצה. עד אז הועד לא יאשר שום תכנית.
 

מתוך מטרה להגיע  :  היה מפגש עם ברדוגו בהשתתפות בועז ואנוכי, שלמה נמרודי ונציגי הועד,אברהם נדל
 לפתרון בשיתוף פעולה מקצועי עם הועד.

 
מ' ואז הסתבר שצריך כך וכך מטר לממ"ד, מטבחון, שירותים  150:  הראנו בהתחלה תכנית דומה של איציק מרוז

וכדומה שזהו שטח קבוע. המבואה ואולם התפילה הם הגמישים. המבואה בהתחלה הייתה קטנה וברדוגו התנגד. 
מ' שעונה על כל הצרכים והגמישות שלנו על  160 -איש. מדובר ב 70את המבואה ונתנו אולם של הרחבנו קצת 

 מספר מטרים לא משנה את אופי הכפר.
 הגענו להסכמה עם ברדוגו, שאוהב את התכנית. מחכים לאישור של דלג'ו.

 



רס שלנו הוא דווקא לקדם :  עיכוב בית הכנסת פועל לרעתנו כי בסוף בית העם יהפוך לבית כנסת והאינטאיציק
 את בית הכנסת.

 
אך הם חשובים וכבדים: :  יש עוד אלמנטים שקשורים לבית הכנסת שאנו לא נדרשים היום לקבל החלטה, לואיס

 הוא נושא כאוב ובעייתי.₪ מיליון  2הקמת בית כנסת עד המימון של 
ת כנסת, אולי במקום קירוי מגרש מקום שיפוץ רח' האלונים יקום ביהאם ב ?  תב"ריםמה העדיפות שלנו ל

 הספורט. נצטרך להתמודד עם שאלות לא פשוטות אלה ולא רואה מאיפה יגיע הכסף כשהתקציב שלנו כה דל.
 

בזמנו בישיבת ועד שמגיעים ממשרד הדתות. בנצי וקס ז"ל אמר ₪  600,000יש נאמר ש:  להבנתי אופיר אדלמן
 שהוא ועמותת בית הכנסת יכולים לטפל בזה ע"י תרומות בסדר גודל גבוה. בה נפנף עם צ'ק

 
 .ספק אם נאשר:  אני אישית, אם עלות בית הכנסת תנגוס בכל התקציב של התב"רים, לואיס

הועד לא יפנה את תקציב הפיתוח לבית אבל אם הכסף יגיע מתרומות מתעוררות בעיות אתיות ומשפטיות 
 הכנסת.

( 50% –עצה בפרויקט. המועצה מקבלת היטלי השבחה מהיישוב וחלק מזה )הרבה פחות מ אין השתתפות מו
 חוזר לוועד בצורת תבר"ים.

 . אני לא נכנס לאיך המועצה תפתור את זה משפטית.יש בעיה בתרומות ייעודיות למטרה ספציפית
כום נוסף מתקציב היישוב סכום מסוים הגיע ממשרד הדתות, ס על פי ברדוגו בבתי כנסת שנבנו בתחום המועצה

 וסכום נוסף מתרומות.
 ה תהיות.לעדיין איני יודע כיצד נממן את זה, אני רק מע

 בחודש הבא נדון בתב"רים ונצטרך להתמודד עם הבעיה הזו.
 

 דריכל ?אמממן את ה ימ  אופיר אדלמן:
 

 אפילו נודע לנו בדיעבד לאחר שאושר במליאה. שלנו מבלי שנשאלנו.התב"רים :  זה מתקציב לואיס
 לגבי מימון שוטף של בית הכנסת, יש הכנסות ממכירת עליות לתורה, מושבים לחגים, כיבודים שונים.

 האם זו הדרך הנכונה? איני יודע. כרגע שם את זה בצד.
 גנים, ניקיון.זה חשמל, מז₪  20,000. ₪  40,000 -השנים האחרונות היו כ 7-8ההוצאות השנתיות ב 

 לחזן בחגי תשרי.₪  10,000הרבה שנים נותנים . זה הוצאות ₪  20,000
ההוצאה השנה חרגה בהרבה בגלל הוצאות משפטיות בגלל תגובות שאנו צריכים לתת למכתבים שאנו מקבלים 

 .של עמותת בית הכנסת מעורכי הדין
 

 איך לנהל את זה.ב( בכמה זה יגזול כספים מפעולות אחרות א( המימון של בית הכנסת מתחלק לשני אספקטים: 
 במקומות שונים יש ועד בית כנסת המורכב מנציגי המתפללים ונציגי הועד והם מנהלים את ענייני בית הכנסת.

 .ועמותת בית הכנסת מתוך דיבורים שהגיעו לאזני, יש חוסר שביעות רצון מניהול התפילה ע"י עמי כהן
 

 א להקים ועדת בית כנסת בהקדם?:  מדוע לאופיר
 

 נושא הועדה הוא רגיש ונדון בזה בהמשך.:  לואיס
 
 
 .  הסדרי תנועה חדשים4
 
 צומת התרנגול ( א

המשך  שבה תוכנן 1971המטרוקה )דרך העפר( בהמשך לדרך הסולטן בוטלה כדרך בתכנית המתאר משנת : לואיס
 של שרת מערבה עד התרנגול.

 זה פותח ציר שיכול בקלות להתחבר להרצליה. אנו חוששים ממה שקורה סביב. אנו לא רוצים את זה כי
 אנו הגשנו תכנית.

שרת הוא הגבול הצפוני של מתחם תע"ש והמטרוקה היא בתחום ועדת תע"ש השרון. כל מה שמצפון לשרת נמצא 
סלילת  ועדת תע"ש השרון אישרה את והועדה המחוזית אזור מרכז. מקומית של המועצהתחת הועדה ה

 ואני מקווה שנתקדם תוך מספר חודשים. בתנאים המטרוקה 
 התכנון הנוכחי אינו כולל כיכר אך נ ותן עדיפות למי שיוצא מאבו קישק. זהו צומת מסובך. 

אבל  דרך לא להפוך את זה לכיכרהמועצה מחפשת ו₪  600,000 -יש החלטה של מע"צ לתמוך בהקמת כיכר ב
 זה להסדיר את המטרוקה. . הדחוף ביותרלקבל את הכסף

תקוותנו היא ששינו  ., ואכן הונח אספלט גרוס על הדרךרעיון שבמקום כורכר יהיה אספלט גרוסאורלי העלתה 
 זה ישפר את העבירות במטרוקה.

 
 
 



 כביש עוקף ( ב
בצומת  531יש לחץ אדיר של הוד השרון להרחיב את רחוב שרת ודרך הסולטן כדי לאפשר יציאה לכביש : לואיס

 גוריון ברעננה.-בן
ואז היציאה דרומה חשובה לכל  10/2018עד  דרומה  יושלם 20לכביש  531צומת מלל יושלם באפריל וחיבור 

 האזור.
, תושבי הוד השרון צריכים לחצות את צומת רעננה. הם רוצים לחסוך זאת באמצעות כביש 20כדי להגיע לכביש 

 .ל רמות השביםש עוקף גבעת חן העובר דרך בתי מגורים
יש מקום לשים את הכביש וזה  4בהפקעה שמע"צ עשה סביב כביש  .4יש רעיון לעשות את העוקף צמוד לכביש 

 יכול לעזור.
 וזה יחייב הפקעות בשתי חלקות: 4יהיה צורך בכיכר כלשהי ביציאה מתחת לכביש 

 יפגעו מכך.ת( משפחת טירן, אשר 2( הכטר שזהו שטח חקלאי 1
 בצד של הוד השרון )בשטח שקצת לפני הבאר(.דרומה המועצה לשים את הכיכר כמה שיותר קשנו מיאנו ב

 .4עדיין אין הסכמה של מע"צ לגבי מיקום העוקף בצמוד לכביש 
 
 שביל אופניים להולכי רגל ( ג

 למודד כדי לשלב₪  5,000השקעה של הועד ל אישוראת מבקש לואיס מצומת התרנגול עד הגשר,  לכדי לבצע שבי
 שביל להולכי רגל ולאופניים.

 הכביש כדי שנדע בבוא העת בעצמנו לקרוא את הסימונים. לאברהם נדל: מציע להתנות למודד שיסמן ע
 החלטה:  התקבל פ"א.

 
 דרך המלך ( ד

. אנחנו מנסים להימנע מלהיכנס לעימות משפטי מול הגופים 531זהו הרחוב שסבל הכי הרבה מפרויקט : לואיס
 ומתחילים לראות קצת אור.הפועלים 

 , מסעה, מדרכה וחניות.הדרךחדש של מחברת ספיבק המבקרת את התכנית היא לצדנו לגבי סלילה 
ולכן לא יתקנו חלק זה. חב' ספיבק,  (מ' 1,200-כמתוך  מ' 500חברת שפיר טוענת שהם לא פגעו במרכז הכביש )

 כאמור,  לצדנו בנושא זה ונקווה שיצליחו.
ראה שיועץ הם הקימו גדר נמוכה כדי למנוע מילדים ליפול למטה. מסתבר כנ –בעיה נוספת וחמורה יותר 
 ה יותר.הפירוק הגדר הנוכחית ובמקום תוקם גדר גבו הבטיחות של הפרויקט דרש

 
 רחוב הלימון  (ה

זלמנסון ואברהם נדל איתן  סיימנו את כל ההפקעות כדין. כפר מלל מסתבך ולכן רחוב הלימון תקוע.: לואיס
 לוחצים בעניין זה.

ולא קשורות  531ישנה תופעה שהרבה משאיות גדולות נוסעות ברחוב הלימון והן אינן קשורות לפרויקט 
 לחקלאות בכפר מלל.

אברהם נדל:  מסביר שחברת שפיר הנדסה אכסנה עפר ליד בית האבות הישן. כעת מצאה קונה לאדמה 
 לקונה.והמשאיות מעבירות את האדמה 

 
 הכנה לקראת תביעת נזיקין  (ו

אנו מנסים להכין תביעת נזיקין לגבי הנזק שנגרם ע"י משאיות וכלים כבדים ברמות השבים )רחובות : לואיס
 הלימון, האלונים ודרך הסולטן(.

 
 הכנת תכנון רחוב האלונים( ז

אחרים מאשר היטלי ההשבחה יש לנו כרגע חשבון סופי לגבי התב"רים לכבישים, שזה בא ממקורות : לואיס
 המממנים את ההשקעות השוטפות.

עד הירקנים  טערחובות על הפרק שאותם אנו רוצים לסלול: האלונים, הברושים מבית העם כולל הק 3-4ישנם 
זה לא יכול לקבל תב"ר כי זה נחשב ₪ .  200,000של האלונים למשל היא או הבנים. העלות של קרצוף וריבוד 

 ך לבוא מהתקציב השוטף.אחזקה ולכן צרי
 : לקדם את רחוב האלונים ולקבל הצעות מחיר לתכנון הכביש. מבקש החלטה

 ר סלילה.": מעלה את הסוגיה שזה צריך לעבור דרך המועצה ושיש צורך בתב"ר תכנון ואח"כ תבאברהם
 החלטה:  לבקש תב"ר לתכנון רחוב האלונים.

 
 רחוב מגן  (ח

הביצוע היה בעייתי : הרחוב הושלם. זהו פרויקט של המועצה. היו קשיים רבים: התכנון היה קלוקל, לואיס
 :  יש עדיין הרבה דברים שלא הושלמו ונעשו שגיאות.יהודית גינתהפיקוח לא היה מקצועי ו
 
 ברחובות LEDתאורת  ( ט

בנושא זה ואנו רק בשלבים התחלתיים סירבנו להצטרף למכרז של המועצה אשר היה יקר מאוד. אנחנו נלך לבד 
 של הכנת מכרז/ הצעות מחיר.



בתזרים המזומנים. השיטה היא שאנו נותנים לקבלן אחוז מסוים אמור לפגוע ההוצאה אינה ישירה על ידינו ולא 
 מהחיסכון בחשמל במשך כמה שנים והוא יספק החלפת גופי תאורה.

 
 .4כביש לאורך  הקיר האקוסטי: שואל לגבי יוסי שוסמן

ויורכבו  מהצד הצפוני לבן אשר יפורקו-ק( פנלים מאלומיניום ירו1:  הקיר יבנה משני אלמנטים שונים:  אורלי
 בצד הדרומי. כמובן שרק התקינים. הקיר יוגבה .

 (. בטון כמו בכביש ממול.2
שבזק יזיזו הפרויקט מתעכב מאחר ונמצאה בשטח תשתית של בזק במקום שונה ממה שמצוין במפות. מחכים 

 דש בזק יסיימו את הזזת התשתית שלהם.ואת התשתית שלהם. כנראה תוך ח
 י(  שינויים בהסדרי תנועה

: זולת אם הורתה רשות התמרור המרכזית מיתו: על פי פקודת התעבורה, הוגדרה סמכות רשות תמרור מקלואיס
להציב, לסמן או לסלק בכל דרך אחרת, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה 

 שבתחומה תמרורים ולקבוע הסדר תנועה.
 והם חוקיים לחלוטין. וההסדרים ברמות השבים אושר

 רחוב בית העם, מפינת הכרם לרחוב שרת. ב( הזזת שלט "אין כניסה" 1:  אפשריים הועלו שני שינויים
 את משאבים לכיוון ההפוך מבית העם. ( מה שמקפיץ את הוד השרון זה רחוב משאבים. הם מבקשים להפוך2

הוד השרון ערערה על ההחלטה של המועצה שאישרה את הבקשה שלנו מול משרד התחבורה והוחלט שמשרד 
נשקלת האפשרות לעשות את משאבים חד סיטרי רק בשעות  התחבורה ימנה בודק ליישום שני שינויים אלו.

 התואמות את רחוב בית העם.
 

 זהרות.אדוחות והרבה  3כס )השוטר הקהילתי( ניתנו עד כה לפי עדכון של יונתן 
 
 
 .  שונות5

אנו מעת לעת מבקשים להעלות נושאים לסדר היום ואתה )פונה ללואיס( מבקש להעלות זאת אופיר אדלמן:  
 בסעיף שונות ואז בנושאים יותר משמעותיים אנו מחפפים.

 ועוד. 22רציני כגון גינת כלבים, העזובה בחלקה אני מבקש לייצר רשימה של מספר נושאים ששווים דיון 
 : תכין את הרשימה ואני מוכן לדון בכך.לואיס
 כי יש פניה של תושבים לגבי גינת כלבים. ת: מחזקת את דברי אופיר ואומראורלי
 במסגרת התב"רים. : זוהי השקעה ויהיה צורך לדון בכךלואיס

 
 
 
 
 

 רשמה:  אריאלה גסמן
 
 
 
 

________________   _______________ 
 חבר ועד   לואיס רוסו, יו"ר הועד 


