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 1 על סדר היום:

 2 ועדת בדיקה בנושא תלונות בביה"ס החקלאי, הצגת נתונים וקבלת החלטות  .1

 3 ה(חברי מועצ 6להמשך פעילות )מצ"ב הצעה לסדר מוגשת ע"י  

 4 

 5 פ ר ו ט ו ק ו ל

 6 

 7 6אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8חברי מועצה שאינם נמנים על הנהלת המועצה, הם ביקשו על סדר היום 

 9 ועדת בדיקה בנושא תלונות בביה"ס החקלאי. 

 10שיבה. לפני כן ביקש ממני חבר מועצה להעלות דבר מסוים בתחילת הי 

 11 בבקשה אבי.

 12אני מבקש לדעת, למרות שאני זה שחתם, אחד מהחותמים של הבקשה  א. כאכון:

 13של הישיבה, רון, אתה זה שביקשת ממני לחתום לך, האם מדברים 

 14לא אני  באופן אישי על המנהל? אם כן, אני מבקש דלתיים סגורות.

 15 ע,מוכן שייפג

 16  וצה שהישיבה תהיה בדלתיים סגורות?בוא תחדד, אתה ר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אני שואל אם הולכים לדבר באופן ספציפי על בן אדם,  א. כאכון:

 18 )מדברים ביחד(

 19 ציבור ישפוט בן אדם, א. כאכון:

 20 בטח שידברו אנשים יגלשו. רבותי, . אי אפשררבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 שאול, זה דבר ראשון. דבר שני אני רוצה ל א. כאכון:

 22 אני חושב שכדאי לעשות בדלתיים סגורות. אז אם ככה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 איש חינוך זה איש ציבור לכל דבר.  למה? ה. פרי יגור:

 24 השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, א. כאכון:

 25 אני רק מציע הצעה. בבקשה תחליטו. רבותי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26שאלה שנייה שאני רוצה לשאול  לא. הגר, תני לי לסיים בבקשה.לא,  א. כאכון:

 27 מנהל בית ספר. , יכול לדון יםהאם אנחנו כצוות שלא מקצועי, דירקטור

 28 כרגע זה לא השאלה, רבותי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 כרגע. זה לא על הפרקאבל   ובראן:’ד ג. ג”עו

 2 א על הפרק.זה לבדיוק,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 לא יודע מה הפרק.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 4 אנחנו מדברים על התלונות כרגע, נשמע.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אז מה הפרק? ה. פרי יגור:

 6 אנחנו נשמע מה אתם אומרים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 אנחנו אמורים לקבל דיווח.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 8  רבותי, אתם רוצים שהישיבה תהיה סגורה?  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 9 כן. א. כאכון:

 10 לא, כרגע זה דיווח. א. מעודה:

 11 אם הולכים לדבר, א. כאכון:

 12 כל זמן שזה דיווח לא צריך שיצאו. כשנתחיל לדון אז, א. מעודה:

 13רם מקובל עלי. טוב. בסדר גמור, רבותי, בואו נתחיל. רון לי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אתה,

 15 אני רוצה רגע רק להבהיר עוד נקודה אחת. ה. פרי יגור:

 16 בבקשה, כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17רק דבר אחד להבהיר לפרוטוקול, אני הסכמתי לקיים דיון כי אני  ה. פרי יגור:

 18  חושבת שחבר מועצה שמבקש לקיים דיון אנחנו צריכים לקיים אותו.

 19 החלטת המועצה. א. מעודה:

 20אבל לגבי החלק הראשון, הרישא של הדברים, אני לא הייתי שותפה  פרי יגור: ה.

 21    להם. אנחנו נשמע אותם עכשיו.

 22אני סבור שחבר מועצה שחותם על הזמנה לדיון צריך לדעת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 בדיעבד לא מקובל. ולהסביר כי עכשיו על מה הוא חותם ולהסביר 

 24 ון. לקיים דיון.לקיים די א. מעודה:

 25לדעתי זה לא מקובל, חבר מועצה צריך לדעת על מה הוא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 כשהוא מבקש לקיים דיון.  חותם

 27 חתמתי על לקיים דיון.  ה. פרי יגור:

 28טוב. אוקי. לקיים דיון. אוקי. בלי לדעת על מה הדיון.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 בבקשה, רון לירם.

 2למה לא הפצת לנו חומרים לפני, זה אתה שלא הפצת לנו חומרים.  . פרי יגור:ה

 3 אלדד?

 4 בבקשה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 סליחה רגע, אלדד, למה לא הופצו לנו חומרים? ה. פרי יגור:

 6 זה מה שקיבלנו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 מה שקיבלנו?מה זה  ה. פרי יגור:

 8 אתם ביקשתם דיון על נושא הביקורת. לא קיבלתי חומר.  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו

 9 מרשה לך להעיר, אני   ובראן:’ד ג. ג”עו

 10 כמו שאתה לא קיבלת, כמו שאתה לא קיבלת גם אני לא קיבלתי.  ה. פרי יגור:

 11 )מדברים ביחד(

 12 אתם חתמתם על המכתב הזה. א. אטיאס:

 13 ה, רק שנייה. כן.רק שניי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14ברמת העיקרון הדרישה לקיום ישיבה שלא מן המניין צריכה להתנסח   ובראן:’ד ג. ג”עו

 15בצורה כזו שיש בה הצעת החלטה. עכשיו כאן למעשה יש לנו, כשאני 

 16. 2, 1אומר אין על הפרק את מה שאתה העלית, יש לנו הצעת החלטה 

 17שאין  2, 1על הצעה  ללכתכלומר לכל היותר המועצה בישיבה הזו יכולה 

 18 בה כלום למעשה. 

 19 אז למה אנחנו עושים, דובר:

 20 אבל ראש המועצה כיבד את הדרישה,  ובראן:’ד ג. ג”עו

 21 מה זאת אומרת שאין בה כלום? כתוב תתכנס לדיון, הנה אנחנו. ה. פרי יגור:

 22 בסדר.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 23 לא, בלי החלטה. א. אטיאס:

 24 דיון, זה מה שאומר,אז תתכנס ל  ובראן:’ד ג. ג”עו

 25 רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 . 2-ו 1אי אפשר לקבל החלטה יותר ממה שכתוב בסעיף   ובראן:’ד ג. ג”עו

 27חברי אופוזיציה  6רבותי, מאחר שאתם  נכון, בדיוק. אבל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28עוד חתמו על זה, רציתי לכבד אתכם שלא תבקשו ממני עוד ישיבה ב
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 1שבוע, עוד שבועיים. אני החלטתי לשים סוף לסיפור לכאן או לכאן, 

 2 4, 3בגלל זה זימנתי ישיבה. אדחה את הישיבה הזאת, תבקשו בעוד 

 3 זה לא הולך, פעם אחת נביא את זה ונתקדם.שבועות. 

 4אפילו מאחר שאתה עומד בראש סדר הדוברים,  בבקשה, רון לירם, 

 5 מה יש לך לומר לנו?אפשר לומר כראש הועדה, בבקשה, 

 6וכתוב במפורש  היועץ המשפטיבקשר לדבריו של  ראשית אני אדייק ר. לירם:

 7 שאנחנו נקבל החלטה בעקבות הדיון. 

 8אני רון, רון, רון, רון, רון, רון, אנחנו מכירים את החוק, רון.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 . בבקשה.מבקש ממך, רון, תיגש לעניין כי אנשים ירצו לדבר פה

 10אני התבקשתי להעלות את ההצעות לסדר בתחילת הדיון. הדבר השני  ר. לירם:

 11הצעות לסדר שהן נובעות מהדיון, ככה נהוג, ככה כתוב שמעלים 

 12 בתחילת הדיון את ההצעות. אז אני חוזר עליהן,

 13 אבל לא קיבלנו את זה. א. אטיאס:

 14. אני חושב שזה צריך התבקשתי לפרט, ביקשו ממני לפרט אז אני אפרט ר. לירם:

 15להיות בסוף הדיון אבל ביקשו ממני לפרט בתחילת הדיון ואז נדון 

 16 בהצעתו של מר כאכון ונחליט החלטות. הכול בסדר. אני בעד שקיפות. 

 17 אוקי. תתחיל. א. מעודה:

 18מבחינתי בית אני רק רוצה לומר משפט אחד, שלא תבינו אותי לא נכון.  ר. לירם:

 19-ס, בית הספר התיכון היחיד בישוב שמונה כחקלאי ברנקו וייהספר 

 20תלמידים הוא מוסד פדגוגי שמטרתו חינוך והקניית ידע לציבור  1,800

 21 תלמידיו. 

 22זה אינו מוסד זה אינו מוסד, המוטו הוא התלמידים. התלמידים.  

 23מתקציבים  להפקת אירועים חברתיים, לבטח לא בשנת בחירות

 24ומתקציב בית הספר. זו  וממקורות שאינם ראויים מתקציב ההורים

 25 דעתי. 

 26לגבי הנתונים שיוצגו פה, כל מה שיוצג פה מגובה או בדו"חות או  

 27 זה מה שאני רוצה להקדים.  או בעדויות. במסמכים או במכתבים 

 28צריכות לעלות, חלקן כתובות פה וחלקן ההצעות לסדר שלדעתי  
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 1ע"י  מפורטות פה, הראשונה זה לבטל לאלתר את מכתבי הגביה שהוצגו

 2ואני אומר לבטל, לא להשהות, לא כלום.  עו"ד דן נתן מטעם המועצה.

 3הנושא נבדק משפטית, הוא לא תקין ולכן עלינו לבטל ולא להתבזות 

 4 בצורה כזאת או אחרת. 

 5 רק תסביר לי איזה מכתבים היו? א. מעודה:

 6המועצה לגביית הכספים שלא שולמו ע"י  נשלחו מכתבים להורים ע"י ר. לירם:

 7 ים,הור

 8 זה לא דו שיח, רבותי.טוב, זה לא דו שיח.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 יש הוראות, אני הקראתי אותן פעם קודמת בהצעה לסדר,  ר. לירם:

 10 )מדברים ביחד(

 11לבטל  שמעתי שהנושא הזה לא היה חד מספיק ואני מבקש לחדד אותו ר. לירם:

 12 לאלתר, לבטל. 

 13 ככה אתה חושב. כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 שביטלנו. שוב, אולי אני טועה אז תחדד ר. לירם:

 15לא, אני רוצה להגיד לך רק שאתה צריך להיצמד, אני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16בכוונה לא הערתי לכם הפעם, נתתי לכם בדרך שלכם. ראיתי את 

 17ככה לא ההצעה, ההצעה שקיבלתי אותה היא לא הצעה רצינית. 

 18חברי  6עה לסדר היום, אבל אמרתי שנלך בדרך שלכם, מגישים הצ

 19 עובדים.מועצה חתומים, אני רוצה להראות לכם איך 

 20 בואו נדון. בוא תעזור לנו,  ר. לירם:

 21אתם מציעים שהמועצה תכנס לניהול של המנהלת, זה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 הצעת החלטה, זה בעצם ביצוע הדבר.

 23 בסדר. ר. לירם:

 24יכל להיות רלוונטי בלבד. עכשיו אתה נכנס  2רק סעיף   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25למסגרת שהצעת אותה, ככה החוק אומר. אני לא יכול לעסוק במסגרת 

 26דבר מה אתה חושב שצריך להיות , אחרת. אתה רוצה להציע הצעות

 27החלטה תתכנס למה שאתה הצעת, פעם אבל זה לא יהיה בגדר החלטה. 

 28 ן החלטה כמו שצריך.אחרת תכי
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 1 אין שום בעיה. ר. לירם:

 2 אוקי. עכשיו תגיד את הדברים מפני שאנחנו עושים דיון.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 אתה רוצה לא לדון במשהו, אל תדון בו. ר. לירם:

 4 אני מוכן לשמוע.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אבל חשוב, ר. לירם:

 6 לקבל החלטה יהיה במסגרת החוק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 שהדברים האלה ייאמרו והדברים האלה נאמרו גם בפעם הקודמת, ר. לירם:

 8 בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 ,ולא דנו בהם ר. לירם:

 10 בינתיים אני שומע סיסמאות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 הם היו בהצעה הקודמת, ר. לירם:

 12 בינתיים אני שומע סיסמאות כל הזמן.  ר:”וכבא, יור א. בר כ”ד ד”עו

 13במסגרת ההצעה השנייה, במסגרת השנייה אין פה סיסמאות. ההצעה  ר. לירם:

 14ההצעה המדוברת, במסגרת הדיון ההצעה לסדר על מנת לפרט אותה, 

 15ההצעות מתחלקות לשתיים, את אותה הצעה שעלתה, היא בפרוטרוט. 

 16 ,אשר נמצא בסמכותנואריך את חוזה העסקת המנהל נלא 

 17 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 אשר נמצא בסמכותו כועד מנהל.  ר. לירם:

 19 מאיזה סיבות? א. מעודה:

 20 זה לא בסמכותך, אבל לא חשוב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 לא, אני רוצה לשמוע, א. מעודה:

 22 )מדברים ביחד(

 23ו ממשיכים עימם בהתקשרות לשנה ושלוש, נודיע לברנקו וייס שאיננ ר. לירם:

 24 נוספת. 

 25מותר לך להגיד, אבל זו  אוקי. זו לא הצעה לסדר. בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 לא הצעה לסדר.

 27 כי אני,עכשיו אפשר לדון בהצעתו של אבי  ר. לירם:

 28אני מבקש אם הולכים לדבר על המנהל באופן אישי אני מבקש שזה  א. כאכון:
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 1 ים סגורות. אי אפשר לפגוע בבן אדם באשר הוא.יהיה בדלתי

 2אז אני אומר לחברים אגב גם אם תדברו באופן אישי זה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3הצעה לסדר שהוגשה לפנינו וזה לא יהיה, אתם יכולים לדבר את 

 4דעתכם אבל לא תהיה הצבעה על דברים כאלו כי הם לא הוגשו 

 5ר הסמכות שזה לא סמכותנו לפטר מישהו וזה בנוסף לגדמלכתחילה. 

 6 או לא.

 7 אז למה לדבר עליו? א. כאכון:

 8 , מאחר שאני הבנתי,מאחר שביקשתם  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 )מדברים ביחד(

 10מאחר שאני הבנתי שאתם ביקשתם לדון בממצאים של   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 ועדת הביקורת, 

 12 בדיוק. א. מעודה:

 13 וזה חשוב לשמוע, על זה התכוונתי דיון.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 גם אני מתכוון, א. מעודה:

 15 ולקבל החלטות. ר. לירם:

 16 ששייכות לוועדת הביקורת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 ששייכות לתוצאות, ר. לירם:

 18 בגדר הסמכות המותרת לך כחבר מועצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 ,במסגרת רם:ר. לי

 20את מה  תקשיב לי, אדוני, אתה רוצה להבין את זה או לא?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21שאני אומר לך. אם אתה רוצה למשוך את הדיון למקום אחר, אני 

 22 אודיע על סגירת הישיבה. 

 23 )מדברים ביחד(

 24ל את אם אתה תגרור למקום אחר אני סוגר, אני מפעי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 ,סמכותי

 26 שידבר על הממצאים. א. מעודה:

 27לעבוד בחוסר סמכות. אתה המשפט המנהלי, אתה לא יכול   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 רוצה? אם אתה רוצה לעמוד על מה שאמרת כן. 
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 1 לחזור, ר. לירם:

 2 אז אוקי. בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 מרת? במסגרת הסמכויות המוקנות,לחזור עוד פעם על מה שאתה א ר. לירם:

 4עכשיו מאחר שכל אחד רוצה לדבר מה שיש לו על הבטן,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 בדיון פתוח לציבור.אני גם חושב שזה לא צריך להיות 

 6 זה משרתי ציבור.למה? זה לא אנשים פרטיים,  ה. פרי יגור:

 7 ר.זה אדם פרטי, הגסליחה, מנהל בית ספר?  א. כאכון:

 8אז אתם רוצים? בבקשה. אבל שלא תבואו אלי אחר כך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 לסגור. לבקש 

 10 אדם פרטי, אסור לפגוע בו.הוא  א. כאכון:

 11 מה זה אדם פרטי? ה. פרי יגור:

 12 לא, לא, מדובר באדם פרטי, יעלו כאן דברים, מ. מגידש:

 13 )מדברים ביחד(

 14 מקרה המסגרת היא מסגרת שבחוק.  בכל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 )מדברים ביחד(

 16 אז מה החלטתם? אני מעלה להצבעה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 בדלתיים סגורות. מ. מגידש:

 18 מי בעד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 )מדברים ביחד(

 20י בעד יכולים לדבר על הכול, רק בנימוס. טוב רבותי, מ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21  הדיון בדלתיים סגורות?

 22שנייה, שנייה. הציבור שיושב פה יקר לי, לי יש ילדה בבית הספר  ש. בן צור:

 23גם , גם כשיש קשיים בבית הספר, שנהנית ללמוד בבית הספר

 24כשמעיפים אותה מבית הספר על מכנסיים קצרות מדי. בית הספר הזה 

 25 יקר לי והישוב הזה יקר לי.

 26 שרון, זה עכשיו לא הדיון.  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 27 דקה. ש. בן צור:

 28 זה לא בשבילם,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 דקה.  ש. בן צור:

 2 אני מבקש ממך לא לפנות לקהל.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 אני מבקשת ממך דקה. ש. בן צור:

 4 אני מבקש ממך לא לפנות לקהל.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אני מבקשת ממך דקה. . בן צור:ש

 6 ככה לא מדברים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7אני מבקשת ממך שתיתן לי לסיים את דבריי, זה בדיוק דקה. ועדת  ש. בן צור:

 8הבדיקה עשתה עבודה ועשתה עבודה יסודית ועדיין לא סיימה את 

 9ת לא עם גזברית בי בדיקתה כי היא לא ישבה לא עם מנהל בית הספר,

 10הספר למרות שהיא ישבה איתה מנהלת אגף החינוך, לא סיימה את 

 11בדיקתה. לדון דיני נפשות במנהל בית הספר או בכל דבר שקשור בבית 

 12הספר לפני שהסתיימה הבדיקה, גם אם אתם רוצים לשמוע מה היה 

 13הועדה חושבת, לא ראוי שיצא לדפי הפייסבוק או כל מיני  בבדיקה ומה

 14בה היחידה לסגור את הדיון הזה, לא משום זאת הסידברים כאלה. 

 15 סיבה אחרת.

 16 תודה רבה. א. כאכון:

 17 רבותי, אני מקבל את מה שהיא אומרת. אתם מוכנים לזה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 )מחיאות כפיים(

 19 אתם מוכנים לזה? לדחות את הדיון?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 כן. א. כאכון:

 21 לדחות את הדיון? הדיון יתקיים,לא, למה  מ. מגידש:

 22 לא צריך לדחות את הדיון. אתם רוצים לשמוע, ש. בן צור:

 23 )מדברים ביחד(

 24טוב רבותי, אז אני רוצה רק להעלות ולסגור את הסיפור. מי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 שרוצה שזה יהיה בדלתיים סגורות או לא.

 26 בדלתיים סגורות. מ. מגידש:

 27 אני רוצה לקבל החלטה עקרונית.   ר:”כוכבא, יו ר א. בר”ד ד”עו

 28 מה זה בדלתיים סגורות? השאלה אם עושים דיון או לא. ה. פרי יגור:
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 1 עושים דיון.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 על מה? ה. פרי יגור:

 3 הועדה.על הדיווח של   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 איזה דיווח? דיווח על מי? ה. פרי יגור:

 5 אתם ביקשתם, רבותי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”וע

 6 )מדברים ביחד(

 7 טוב רבותי, חמש דקות הפסקה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 )הפסקה(

 9טוב רבותי, אני מעלה להצבעה בעקבות הבדיקות   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10האחרונות, אני מעלה את זה במסגרת הצעה לסדר של דיון בדלתיים 

 11 דיון בדלתיים סגורות? מי נגד? ורות. מי בעד סג

 12 אני. ה. פרי יגור:

 13 אחת נגד. טוב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 רבותי, הדיון סגור.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 ( 16 

 17 


