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עיריית הרצליה
ישיבת מועצת מן המניין מס' 7
שנערכה ביום ג' ,י"ח אדר א' ,תשע"ד18.2.2014 ,
נוכחים:
משה פדלון

ראש העירייה

יחיעם השמשוני

מנכ"ל העירייה

דידי מור

מזכיר העירייה

אילנה בראף ,עו"ד

יועצת משפטית

ענת קרן בהרב ,עו"ד

יועצת משפטית

גולן זריהן

גזבר

פרשקולניק איה

כץ מאיה

גוזלן גרי אברהם

יעקובוביץ יונתן יוסף

יסעור יהונתן

תימור ליאת

לונדון יוסף

צבי הדר

פישר יריב

עופרה בל

טובה רפאל

אליהו שריקי

משה ועקנין

צבי וייס

יוסי קוממי

ירון עולמי

אלעד צדיקוב

סטרוגו תום
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פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב ,שלום ,אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה .דידי ,בבקשה.

אישור פרוטוקול
דידי מור:

טוב .סעיף ראשון ,אישור פרוטוקול ,פרוטוקול מספר שש ,ישיבה אחרונה.
הוגשו שתי בקשות תיקון .על ידי מר משה וקנין .שתי הבקשות רשומות
לפניכם ,האחת ,בעניין של פרויקט פינוי בינוי ביד שרה ,והשני בנושא עמותת
עלה .בדקתי את הפרוטוקול והדברים אכן נאמרו ברוח הזו ,כפי שהם נכתבו.
זה נמצא בתוך סדר היום.

)מדברים יחד(
דידי מור:

האם יש הערות לשני התיקונים? מר לונדון ,בבקשה.

יוסף לונדון:

אני מקבל ששתי ההערות אכן נאמרו ,לגבי עמותת יד שרה ,אין לי מה לומר.
לגבי עמותת עלה ,אני מבקש לומר כמה דברים .הדברים שמר וקנין מבקש
לתקן את הפרוטוקול ,אכן נאמרו בפיו ,מילה במילה .אבל ,לדעתי ,חשוב
לציין שהדברים האלה הם ,עובדתית ,במקרה של עמותת עלה ,אינם נכונים.
הם נאמרו ,אבל הם לא נכונים .כיוון שההצטרפות של עיריית הרצליה
לניהול של עמותת עלה ,לא תגרום במאומה להרעה בתנאים של האנשים של
 6,000הקשישים שיקבלו את השירות .ההצטרפות של עיריית הרצליה
לעמותה הזאת זה היה התנאי להמשך קיומה של העמותה .לולא הצטרפות
העירייה ,העמותה הזאת הייתה חדלת להתקיים .לטעות זה דבר אנושי,
אנשים לא יאמינו ,גם אני עלול לטעות .אבל להתעקש ולהנציח טעות בדברי
הימים של עיריית הרצליה ,דומני שזה לא ראוי .ולכן ,אני לא אצביע נגד
תיקון הפרוטוקול ,כיוון שהדברים נאמרו .אני וודאי לא אצביע בעד תיקון
הפרוטוקול ,כיוון שהדברים אינם נכונים ,וגם לא ראויים מבחינה ציבורית,
כיוון שהקשישים עוד עלולים לחשוב שעיריית הרצליה עלולה לגזור קופון על
גביהם .כיוון שזה לא נכון עובדתית ,וזה לא נכון ציבורית .אני אבקש להימנע
מהצבעה על הבקשה לתיקון.

דידי מור:

אני מודה שקצב הרישום שלי נמוך בהרבה מקצב הדיבור שלך.
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ועוד בקשה אחת .אם הדברים של מר וקנין אכן יהיו בפרוטוקול ,אני מבקש
שהדברים שלי יהיו בפרוטוקול הבא .תודה רבה.

דידי מור:

בסדר .יש עוד הערות לתיקון הפרוטוקול? רגע ,סליחה ,מר וקנין.

משה פדלון:

לא ,זה לא דיון ,סליחה.

דידי מור:

עזוב ,זה לא דיון.

משה פדלון:

לא פותחים את זה לדיון.

דידי מור:

מה שהעיר מר לונדון.

וקנין:

 ...לגבי עלה ,נדון לגבי תאגידים ,שלא יהיה אי הבנות ,כי מה שהוא דיבר
עכשיו ,הוא דיבר על עלה.

יוסף לונדון:

אני יודע שאמרת,

משה פדלון:

היה דיון על,

דידי מור:

גזבר העיר לך שההפך הוא הנכון ,וכולי.

משה פדלון:

לא פותחים לדיון.

דידי מור:

סגרנו את הדיון בנושא הזה בישיבה הקודמת .מותר לחבר להביע את דעתו.
הדברים שנאמרו לא בהכרח נכונים או לא נכונים ,ואם ביקשת תיקון,
ודבריך אכן נאמרו ,זכותך לבקש ,וזה בסדר .יש חבר מועצה כלשהו שמתנגד
להכניס את התיקונים האלה? אין .תודה רבה .הפרוטוקול מאושר.

בקשה לפתיחת חשבון בנק משותף
דידי מור:

טוב ,אנחנו עוברים לנושא הבא .בקשה לפתיחת חשבון בנק משותף .האם יש
הערות? יש איזה מכתב של מחלקת הגבייה ,או הכנסות העירייה .יש הערות?
פה אחד? תודה רבה.

תב"רים
דידי מור:

תב"רים ,רבותיי ,מר ווייס ,בבקשה .תב"רים .תב"ר מספר אחד ,שינוי מימון
וסגירת תב"ר מספר  .1580המדובר בהשתתפות משרד התשתיות כנגד
תקציב העירייה בסך  5,104שקלים ,האם יש הערות? פה אחד? תודה רבה.
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תב"ר שתיים ,גם הוא מדבר על שינוי מימון בסך של  28,304שקלים .האם יש
הערות? תודה רבה .כן.
יוסף לונדון:

שאלה לגזבר ,אם מותר.

דידי מור:

בבקשה.

יוסף לונדון:

בתב"ר שיפוץ חדרי הלבשה ,מדוע אנחנו פוטרים את הטוטו מלשלם את ה-
 28,304שקל?

גולן זריהן:

אנחנו לא פוטרים אותו .התקציב בהתחלה של השתתפות הסדר ההימורים
שלי ,המועצה להסדר הימורים ,נעשה על בסיס הערכה ,לפי המסמכים שהם
העבירו לנו .וההשתתפות בסוף היא לפי מה שהם מעבירים לנו בפועל ,על פי
הקריטריונים שהם רואים לנכון לאשר לנו כהשתתפות .אני לא זוכר בדיוק,
אבל אני מניח שהפער הזה נובע מהעובדה שהם אישרו לנו פחות כסף ממה
שהם הקצו מלכתחילה .אני לא יודע להגיד לך ,אם השאלה היא מדוע בדיוק.
אני לא זוכר בדיוק.

יוסף לונדון:

תודה.

דידי מור:

אוקי .כן .הקמת מקווה רחוב אהרון קציר .הערות? מדובר בהקדמה של
 550,000שקל לשנה הנוכחית ,במקום בשנה הבאה .יש הערות?

יוסף לונדון:

וזה לא כספי העירייה.

משה פדלון:

לא ,לא ,משרד הדתות והעמותה,

יוסף לונדון:

אז כדאי לציין את זה ,שזה לא כספי העירייה.

דידי מור:

סליחה ,זה לאשר הגדלת היקף פרויקט.

משה פדלון:

הגדלה ,אבל זה לא במימון העירייה .מימון פרטי של משרד הדתות ,כן .מי
בעד?

דידי מור:

לא היו הערות ,זה פה אחד.

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

נגישות ללקויי שמיעה .יש הערות? פה אחד ,תודה רבה .פיצויים לפי סעיף
 ,197יש הסבר מלומד בחומר לעיון מוקדם שקיבלתם מאילנה בארף .האם
יש הערות? פה אחד? תודה רבה .שינוי מימון אולפנה צביה .האם יש הערות?
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פה אחד .תודה .פינוי בינוי מתחם מעונות שרה 2 .מיליון שקל ,האם יש
הערות? אני מניח שזה לתכנון.
משה פדלון:

כן .כן ,כן.

דידי מור:

פה אחד ,תודה רבה.

משה פדלון:

זה החלק שלנו .ה.2.5%-

דידי מור:

צומת כדורי ,משלושת העברים שלו ,למעט בית אלבה ,יש פה שלושה
תב"רים ,האם יש הערות? הסכומים כמעט זהים.

משה פדלון:

דרום מערב ,דרום מזרח ,וצפון מערב.

דידי מור:

שלוש פינות ,חוץ מבית אלבה.

תומר:

שאלה להבהרה ,זה השתתפות שלנו ,או שזה הכולל שאנחנו רק נותנים את
החלק היחסי שלנו?

)מדברים יחד(
משה פדלון:

 92.5%משרד השיכון.

טובה רפאל:

יש לי שאלה ,מתי משרד השיכון מעביר את הכסף?

גולן זריהן:

ישנן אבני דרך מאוד מובנות שמה ,מתי בדיוק הוא משלם ,וזה יהיה
בתנאים ,ואנחנו ,כמובן ,פועלים ,על פי הכללים האלה.

טובה רפאל:

אוקי ,תודה רבה.

דידי מור:

אוקי ,פינוי בינוי מתחם הרב קוק ,רבנו תם .האם יש הערות?

משה פדלון:

אותו דבר ,שנה וחצי.92.5% ,

דידי מור:

פרויקט שיגור לוויין .הערות?

טובה רפאל:

כן.

דידי מור:

כן.

טובה רפאל:

אני רוצה לציין שאני שמחה שזה סוף סוף מעודכן בתב"ר ,ושאני מניחה
שהכסף הגיע ,או מקווה שהוא הגיע .ואני שמחה שעם כניסתו של השר פרי,
אכן הסתייע שיהיה שיתוף פעולה והזרמת כסף לפרויקט ,ושבלי נדר ,תהיה
הזרמה נוספת ללוויין הבא ,בהיקף של כ 500,000-שקלים .ויישר כוח ,ואני
מקווה באמת שהלוויין הראשון יצא לדרך באפריל.
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משה פדלון:

מחפשים חבר מועצה שיטוס איתם לרוסיה.

טובה רפאל:

אני מתנדבת .אני מתנדבת.

ל.ש.

)מדברים יחד(
דידי מור:

סליחה ,התב"ר הזה פה אחד ,כולל הערתה של טובה ,כמובן .תודה רבה.
התב"ר הבא ,התקנת מיגון במקלטים ברחבי העיר .מדובר בהשתתפות של
משרד החינוך בסך  120,000שקל .יכסה כמעט את  12המיליון .כן ,הערות?
פה אחד .תודה רבה .הקדמת ביצוע תב"ר ,השלמת מבנה העירייה החדש.
מדובר פה בעיקר בכספי תכנון ,נכון ,משה?

משה פדלון:

אמת.

דידי מור:

כן ,הערות? פה אחד .תודה רבה .עוזר אישי לראש העירייה .אני מבקש כאן
להוסיף בעל פה את מה שלא נרשם בטעות ,ששכרו ייקבע במרווח של בין 45
ל ,55%-כמופיע בטבלה .וזה יהיה בכפוף לאישור משרד הפנים ,כמובן .האם
יש הערות? שאלות?

טובה רפאל:

כן ,יש לי שאלה ,בדרך כלל זה דבר שצריך אישור של הגזבר?

דידי מור:

יש ,יש אישור.

טובה רפאל:

זה לא ראיתי את האישורים ,ראיתי את המסמך ,את האישור לא ראיתי.

דידי מור:

העברתי ,יש אישור של הגזבר בכתב .על יכולת העירייה ועל תיקון התקציב
בהתאם .פה אחד? תודה רבה .אוקי .ראיתם את אישור הגזבר? יש עוד
שאלות? אין .תודה.

מינוי וועדות
דידי מור:

במינוי וועדות ,כמה הערות מקדמיות לפני שנאשר אותם .מנהלת אזור
התעשייה ירד מסדר היום ,הוא הובא לכאן בטעות .נוספה וועדת רווחה,
בתוספת לסדר היום ,כפי ששלחתי לכם .הרכב המועצה הדתית יורד מסדר
היום .ובבריכת נורדאו ,לא יהיה מינוי של גברת רווית שחם ,כפי שרשום
כאן ,אלא רק נציג בעלי המניות האחרים שנבחר בעצם על ידי הדירקטוריון
ולא על ידי המועצה .אני עובר לדברים בפירוט .וועדת רווחה ,כפי שהוספה
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לכם בסדר יום נוסף ,האם יש הערות? רגע .אני רוצה להוסיף כאן שחברי
מועצה יהיו בנוסף לגברת טובה רפאל ,כיושבת ראש ,גם מאיה כץ ומשה
ועקנין ,כדי,
עו"ד בהרב:

מאיפה אתה קורא ,דידי? סליחה.

דידי מור:

מתוספת לסדר היום.

עו"ד בהרב:

אה ,אחרי עוזר אישי לראש העיר עברת,

דידי מור:

לוועדות .עכשיו אני עובר לוועדת הרווחה .וזה מוסף בתוך סדר יום נוסף.
שבו היו שני נושאים נוספים ,אחד ,וועדת רווחה ,ושתיים זה חידוש הרכב
המועצה הדתית .המועצה הדתית יורד מסדר היום ,ברווחה אני עושה שינוי,
אני מוסיף שני חברי מועצה ,כדי למלא את הוראות החוק בדבר הייצוג של
חברי מועצה בוועדות .ויהיו כאן ,בנוסף לטובה רפאל ,מאיה כץ ומשה
ועקנין ,בהסכמתם ,כל השאר ,ללא שינוי .האם יש הערות?

צבי הדר:

יש לי הערה .רציתי לדעת ,האם אפשר להכניס ,ראיתי שכל הוועדים של כל
השכונות ,ישנם נציג מכל וועד.

דידי מור:

כן.

צבי הדר:

ונווה עמל לא מיוצגת .אני מבקש להוסיף נציג מטעם נווה עמל.

טובה רפאל:

סליחה.

דידי מור:

שכחנו ,טובה? את נווה עמל?

טובה רפאל:

סליחה ,זה בטעות.

דידי מור:

יש לך שם נציג?

טובה רפאל:

זה טעות ,זה טעות ,יש נציג לנווה עמל.

צבי הדר:

אורי ציוני.

דידי מור:

אורי ציוני ,לנווה עמל.

טובה רפאל:

לא ,לא ,זה לא אורי ציוני ,יש את אלי סרף ,סליחה.

צבי הדר:

אלי סרף ,זה לא משנה ,לא משנה לי.

טובה רפאל:

אמור להיות אלי סרף ,זה השמטה ,בטעות ,מהדפסה.

צבי הדר:

אין בעיה ,זה לא כתוב.
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טובה רפאל:

אז אני מבקשת להוסיף את אלי סרף.

דידי מור:

הוספנו.

צבי הדר:

אלי סרף ,או אורי ציוני ,זה לא משנה לי.

דידי מור:

הוספנו את אלי סרף.

טובה רפאל:

אני מתנצלת בפני שכונת נווה עמל.

צבי הדר:

זה בסדר ,לא קרה כלום.

דידי מור:

אוקי .יש עוד הערות להרכב הוועדה של הרווחה? אין .פה אחד? תודה רבה.
בריכת נורדאו ,יורד מסדר היום .וועדת ערר לארנונה ,יורד מסדר היום.

ירון עולמי:

אני מבקש' לשאול מדוע.

דידי מור:

בבקשה.

עו"ד בהרב:

מדוע מה?

ירון עולמי:

מדוע זה יורד מסדר היום .מדוע הנושא הזה יורד בפעם השנייה מסדר היום.

עו"ד בהרב:

איזה נושא?

משה פדלון:

אנחנו צריכים לבדוק את זה פעם נוספת,

ירון עולמי:

האם יש חוות דעת משפטית בכתב?

משה פדלון:

ירון ,ירון ,תן לנו את הזמן שלנו ,אנחנו נבדוק .אתה תפנה אלי ,לא ליועצת
המשפטית .אני ביקשתי,

ירון עולמי:

לא ,אני מבין שזה בעיה שלה ,אז אני רוצה לדעת,

עו"ד בהרב:

זה לא בעיה שלה ,קודם כל .את צריכה עוד וועדה רביעית ,יש הרבה.

משה פדלון:

בבקשה ,ירון.

ירון עולמי:

יש הסכם קואליציוני.

משה פדלון:

יש בעיה ,אנחנו נבדוק את זה בהיבט המשפטי ,בהיבט החוקי ,ונחזור לכאן
עם בדיקה מעמיקה ,יסודית ,מקצועית ,עם כל המשמעויות שלה .לא היית
רוצה להטעות את הציבור הזה ,המכובד .בואו נבדוק את זה.

ירון עולמי:

מה להטעות? שיהיה דיון .אנחנו,

משה פדלון:

לא ,זה לא ,סליחה ,זה לא לדיון.

ירון עולמי:

אין לי שום בעיה.
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משה פדלון:

ירון ,תן לנו לבדוק את זה .יש איזשהו ספק במשהו ,אני רוצה להביא,

ירון עולמי:

שלושה חודשים אני רודף אחרי הדבר הזה .פעמיים כבר זה ירד מסדר היום.
זה לא ,אני לא רק מדבר על הפרה בוטה או חמורה ,זה לא מעניין אותי ,זה
כבר משפיל ומבזה ,גם אותי ,וגם את עורך הדין הנכבד .ואני חושב ,אין ,כלו
כל הקיצים ,זה ממש ,לא לעניין להסיר את זה עוד פעם מסדר היום ,ואני לא
יודע אם עוד חודש הדברים האלה ישתנו .מבחינתי זה כאילו ,שבעצם ,וזה
אולי יפתור לך את העניין ,אין יותר ,אין,

משה פדלון:

ירון ,ירון,

ירון עולמי:

ההסכם הקואליציוני לא תקף יותר.

משה פדלון:

ירון ,בדקנו את זה היום ,עם עוד יועץ משפטי ,בדקנו את זה .יש עם זה בעיה.
תאפשר לנו לבדוק את זה בצורה,

ירון עולמי:

אין עם זה בעיה ,ולא נותנים לנו גם להתמודד איתה ,כי היועצת המשפטית
לא מוכנה לשבת איתנו.

משה פדלון:

ירון ,לא רוצה להעלות משהו שיש לי ספק איתו .בבקשה.

ירון עולמי:

רק שיירשם לפרוטוקול שהמשמעות שההסכם הקואליציוני בינינו בטל
ומבוטל.

מאיה כץ:

ירון ,אני חושבת שזו אמירה קצת קשה.

ירון עולמי:

לא ,לא ,זה עובדתי.

טובה רפאל:

אל תעשה דברים בעדנא דרחתא.

משה פדלון:

ירון ,ירון.

ירון עולמי:

ההפך ,אולי עדיף לרשום אותו מחדש ,ואז לא יהיה בעיה לאנשים מסוימים
איתו .אבל כרגע ,מה שעושים איתנו ,זה,

טובה רפאל:

אבל זה לא הזמן לעשות את זה עכשיו ,ירון.

משה פדלון:

אף אחד לא עושה.

ירון עולמי:

בסדר .ניסינו לפתור את זה לפני ישיבת המועצה.

משה פדלון:

ירון,

טובה רפאל:

אבל זה לא המקום לעשות את הדיאלוג הזה כרגע.
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ירון עולמי:

אין יותר דיאלוג ,אני אמרתי את מה שאמרתי לפרוטוקול.

משה פדלון:

בוא נקיים ישיבה מכובדת ,בואו ,בדקנו ,פעם ,פעמים ,יש בעיה .תן לנו
לבדוק את זה לעומק עוד יותר ,תן לנו ,תן לנו צ'אנס .בבקשה.

דידי מור:

אוקי .השלמות לכמה וועדות מן העבר .וועדת מלגות לסטודנטים ,מר אופיר
בן גור .בית הורים על שם שלום כספי ,אלה שמות נציגי הדרים ,אנחנו לא
חייבים לאשר אותם במועצה .וזהו ,בעצם ,אין יותר.

)מר ירון עולמי עזב את האולם(

אישור לעבודה נוספת
דידי מור:

אוקי .אישור לעבודה נוספת .האם יש הערות לפרק הזה?

טובה רפאל:

אני רק רוצה להעיר ,אין לי הערות לפרק ,לגופו של עניין.

דידי מור:

מה?

טובה רפאל:

אין לי הערות לפרק לגופו של עניין .אני רק מרגישה לא נוח שנאלצים פקחים
לעבוד עבודה נוספת כדי לפרנס את עצמם .ואני חושבת שאנחנו צריכים
לראות איך אנחנו יכולים לעזור ,אם ניתן ,במסגרת ההסכמים הקיבוציים,
לראות אם אפשר להיטיב את השכר שלהם .כי אני מרגישה מאוד לא נוח
שבן אדם אחרי משמרת צריך לרוץ לרכבת ,מהר ,מהר ,מהר ,להספיק להגיע
לחיפה כדי לעבוד ,לחזור אני לא יודעת מתי ,בשביל ללכת לעבודה עוד פעם.

צבי וייס:

עד שאנחנו נבדוק את זה ,נאשר להם לעבוד.

טובה רפאל:

לא ,לא ,אני לא אומרת לא .אני אומרת את זה כ,-

צבי וייס:

הם צריכים לקבל אישור לעבודה.

משה פדלון:

היא בעד אישור ,להפך.

טובה רפאל:

אני בעד ,אני אומרת כהערה ... ,שיש לנו כמה פקחים .זה הכל.

עופרה בל:

צבי ,אתה לא מקשיב .היא אמרה שהיא בעד ,אבל,

דידי מור:

ברשותכם ,אני רושם פה אחד על כל האנשים שביקשו פה לפי ההמלצות.
האם יש הסתייגות מזה? עוד הערה קטנה .יש המלצה חיובית מהמעסיקים
לגבי א.י .זה המועמד האחרון .קיבלנו את המכתב ,היא ישנה.
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רק דידי ,צריך לתקן ,כמו כל בקשה ,גם הבקשה הזאת מאושרת לשנה .זה
נשמט פה.

דידי מור:

זה בכולם לשנה.

עו"ד בהרב:

כן ,פה מההחלטה זה נשמט.

דידי מור:

אוקי ,לשנה אחת.

וועדת מל"ח
דידי מור:

אוקי .אני מבקש ,ברשותכם ,אנחנו ממש על סף סיום הישיבה .בוועדת פסח,
מאחר ויש ביקורת ,אז יש חילופים קטנים מאוד ,ברשותכם ,נקרא אותם
ונאשר אותם ,ממש לא בעיה .קלי פורוליס פרשה מהעירייה .הייתה בוועדה,
ובמקומה צריך למנות את מרטין חזן .ונציגת אגף החינוך ,היא הדסה
גולדשטיין .וקצין קישור יקלס"ר ,רון אורי .זה כל השינויים .יש הערות?

ליאת תימור :מה עם וועדת פסח?
דידי מור:

מלח .אמרתי פסח? מלח .טעות שלי .תודה רבה .יש עוד הערות?

אלעד צדיקוב :יש לי שאלה ,במועצה האחרונה ביקשנו מאתר האינטרנט שיעלה את
הווידיאו של המועצה.
דידי מור:

לא ביקשנו.

משה פדלון:

לא .לא.

דידי מור:

לא ביקשנו ,קבענו שזה ייבדק במשך חצי שנה.

עופרה בל:

אמרנו חצי שנה.

אלעד צדיקוב :שבה זה עולה לאתר האינטרנט ,לא?
עופרה בל:

לא ,שחצי שנה נראה אם אנשים מסתכלים בזה ,לא מסתכלים.

אלעד צדיקוב :איך יבדקו? איך יסתכלו אם לא יהיה באתר? סיכמנו שזה יהיה באתר ,לא?
עופרה בל:

אנחנו סיכמנו שאפשר לבקש את זה מהעירייה.

הודעות ראש העיר
דידי מור:

לראש העיר יש הודעות ,בבקשה ,להקשיב.
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כן .שתי הודעות .אחת ,עובדות העירייה שלנו חוגגות היום את יום האישה.
אני רוצה לברך את העובדות שלנו ,ואת המנהלות ,שעושות עבודה,

דובר:

גם את חברות המועצה.

משה פדלון:

וודאי חברות המועצה ,זה ברור.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

העובדות שלנו עושות עבודה ראש גדול ,ויישר כוח ,באמת ,לעובדות שלנו.
אנחנו ,ב 14-בחודש ,במרץ ,עורכים בעיר עדלאידע ,תתחיל בגן בן שפר ,ועד
לשער העיר .יום הפנינג שיתחיל בעשר בבוקר ,עד ארבע אחר הצהריים.
אנחנו נערכים לזה ,ואתם מוזמנים ,כמובן ,אתם חברי כבוד של העדלאידע.
אנחנו נערכים לתחרות רובוטים ארצית .תיכון הנדסאים שלנו נערך לתחרות
הזו .אתם צריכים לבוא ולבקר את התלמידים שלנו בשעות הערב והלילה,
איך שהם עובדים באינטנסיביות על הרכבת הרובוטים ,מדהים ,מרגש .ואני
מאחל להם בהצלחה .יש תחרות ארצית ,ומי שעולה למקום הראשון
בתחרות הארצית טס לתחרות העולמית .מכאן אני רוצה באמת לאחל להם
הצלחה מלאה .אני מאוד מודה לכם ,ותודה רבה.

-סוף ההקלטה-
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