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ישיבת המועצה
ועדות המועצה
עודד רביבי:

רבותיי אחרי הרבה דחיות ,גם בנושא הוועדות היו הרבה מאוד ישיבות ,אני רוצה
להקריא את טבלת הוועדות והמינויים השונים .אנחנו בעצם בישיבה היום רוצים
לסכם גם את ועדות הרשות גם את ועדות החובה ,וגם את התושבים שביקשו
להיות שותפים בוועדות .מה שאני מבקש לחדד ,וזה עוד לפני פתיחת ההכרזה על
ועדות רשות שאנחנו מקימים .ועדת רשות שאנחנו מקימים ,אם היא לא
מתכנסת שלוש פעמים בשנה אנחנו אחרי שנה אחת נסגור אותה .כי אחרת מה
שקורה זה וקרה לנו את זה עם מועצות הקודמות ,שהקמנו ועדות לא התכנסו
שלוש פעמים בשנה ,ואז בביקורת של משרד הפנים אנחנו מקבלים על זה נזיפה.
אז באחריות כל אחד מיושבי ראש הוועדות לוודא שהוועדה שלו מתכנסת שלוש
פעמים בשנה ,מתכנסת וממציאים פרוטוקול לרויטל ,היא מרכזת את
הפרוטוקולים האלה כי היא אחר כך מכינה את דוחות לביקורת .אם לא יהיו
שלושה פרוטוקולים של ועדה מסוימת בשנה מסוימת ,אנחנו לא רודפים אחרי
חברי מועצה ,אנחנו מבינים שאתם כולכם מתנדבים אנחנו מבינים שהזמן שלכם
יקר ,אבל כנראה שהוועדה לא חשובה ואז אנחנו פשוט מבטלים אותה .אם
במקרה שכחתי שם ,יש מישהו שרוצה להתווסף לוועדה מסוימת אחרי שאני
מקריא את כל השמות ,אז תגידו לי נוסיף ונסגור את זה.

אפרת גנטק:

שאלה לפני אפשר?

עודד רביבי:

כן.

אפרת גנטק:

דיברת אם היא נסגרת ,ברגע שאני כיושב ראש ועדה רוצה לזמן ועדה ,אתה יכול
גם להגיד כמה מילים על זה?

עודד רביבי:

בגדול אין שום בעיה ,אתם רוצים לזמן ועדה אתם מדברים עם רשל אתם
מדברים עם מלכיה ,יש להם את הרשימה של כל חברי הועדה שלכם ,מודיעים על
מקום.

דובי שפלר:

נהוג לעשות את זה דרך המחלקה הרלוונטית.

עודד רביבי:

בסדר ,אבל אני אומר גם דרך הלשכה הם יכולים לעזור מבחינה לוגיסטית ,יש
מחלקות שהם מחלקות מקצועיות ,מחלקת רווחה ועדת רווחה .אבל גם אז עדיף
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לסנכרן את זה מול הלשכה ,אז אפשר לתאם לכם את חדר הישיבות הגדול ,חדר
הישיבות הקטן ,את החדר במוקד הביטחוני ,אפשר לארגן כיבוד .אנחנו יכולים
לתת את כל המטרייה הלוגיסטית ,אתם בסוף רק צריכים להגיד לנו מתי ואיפה
אתם רוצים להתכנס .בסדר?
אברהם בן צבי :יש הקלטה ותמלילים של הוועדות? מי אחראי על הפרוטוקולים?
עודד רביבי:

יושבי ראש הוועדות אחראים על הפרוטוקולים ,אין תקציב לתמלול פרוטוקולים
של ועדות.

אברהם בן צבי :מה אתה אומר?
עודד רביבי:

אני לא זוכר שאתה ביקשת להכניס את זה בספר תקציב של  .2019טוב.

אברהם בן צבי :זה לא ,זה חומר למחשבה ,תשמע אתה מסתכל על ירושלים יש שמה  - - -ושידור
של כל הוועדות.
עודד רביבי:

אין שום בעיה ,בגלל זה באים ללמוד מאיתנו ,מירושלים איך להתנהל באים
ללמוד מאיתנו .אבל בסדר תמשיך להיתלות באילנות כאלה אז מצבי טוב.
בבקשה .וועדה לאיכות הסביבה  -יושב ראש אברהם בן צבי ,נאוה כץ ,מנחם
שפיץ ,דובי שפלר ,אבי קפון ,ליאורה רייזל ,טומי  ,- - -עליזה יוז ואורי צדוק.
מישהו עוד רוצה להיות בוועדה הזאת? יש שם ששכחנו?

אברהם בן צבי :אני שלחתי הערה לזה.
עודד רביבי:

אתה לא רוצה להיות יושב ראש?

אברהם בן צבי :גם לגבי הרכב של הוועדה כפי שנשלח לכם ,זה לא תואם מה שמופיע בחוק.
עודד רביבי:

מה מופיע בחוק?

אברהם בן צבי :בחוק מופיע ,רגע נפתח ,שנייה.
דובר:

על איזה ועדה אתם מדברים?

עודד רביבי:

איכות הסביבה.

אברהם בן צבי :איכות הסביבה.
דובר:

שלחנו לכם טבלה.

אברהם בן צבי :נכון ,בגלל הטבלה.
עודד רביבי:

טוב ,בינתיים נעבור למחלקת ועדת ביטחון  -יושב ראש זאב גרשינסקי ,שמואל
יגודייב ,מיכה כץ ,דוד ויינגלס ,עמוס רביד ,שאול גבינסקי ,אהרון פרנס ,דורון
כהן ,הדסה יבלוצ'ניק ,תמיר לוי ,מאיר כץ ,אבי קפון ,שלום פנר ,הלן הוויט ,שרון
גת ,יעקב כהן ,בועז פלטשר ,אוהד טל .הערות? יופי תודה רבה .הנצחת נפגעי
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טרור  -אורית סמואלס יושבת ראש ,זאב גרשינסקי ,תמר עמר ,עובד מועצה
יהודה זה יהיה אתה ,דורון כהן ,עדינה מארק ,ליאורה רייזל ורינת מרלה.
הערות? יופי.
אברהם בן צבי :כן שמה שלחתי גם הערה ,לפי ההרכב זה צריך להיות שלושה מהמועצה שלושה
מהציבור וגם נציגי משפחות.
עודד רביבי:

טוב ,יש לנו נציגי משפחות ,אם יהיה חוסר של אנשים אנחנו נוסיף.

יהודה שווייגר :אם נצטרך להשלים עובדי מועצה נשלים.
עודד רביבי:

טוב ,חינוך.

אברהם בן צבי :תודה.
עודד רביבי:

חינוך ,יושב ראש צורי דותן ,אבי חדידה ,נעמית לויט ,חנוך וולפה ,תמר עמישב,
אוהד זימרן ,אפי גורודצר ,דורון כהן ,אביטל מטלון ,ליאור בדין ,אורפז לוי ,גברי
אסולין ,ישי בוני ,אירית שרף ,אבי קפון ,שירה מרויס מרלי ,שרה בן דוד ,תמר
עמר .כספים.

נאוה כץ:

יש לי שאלה.

דובר:

רגע ,זה לא היה תמר עמר היושבת ראש?

עודד רביבי:

לא ,צורי ביקש להיות יושב ראש ,תמר נאותה לרדת מכסא היושב ראש ונתנה
לצורי את התפקיד היוקרתי.

נאוה כץ:

בחינוך נראה לי שאתה הגשת שתמר עמישב גם רצתה להשתתף.

דוברת:

היא רשומה הוא הקריא אותה.

עודד רביבי:

הקראתי אותה ,תמר עמישב הקראתי.

נאוה כץ:

סליחה.

אורית סמואלס :רק שאלו אותי ,אם מישהו עובד באיזה שהוא מקום אין בעיה?
עודד רביבי:

לא ,מקסימום הוא לא משתתף באותו דיון .כספים  -יושב ראש מנחם ,סגן אבי
חדידה ,זאב גרשינסקי ,שרון הורביץ ,אפרת גנטק ,יעל קלמנוביץ ,יהודה קרניאל,
תמיר לוי ,ישי בוני ,משה בניטה ,אירית שרף ,אבי קפון ,אבי סולסקי ,דפני כהן,
ארי שליט ,רויטל קולין ,חיים שמל ,חנוך וולפה ,שאול גבינסקי ,שמואל יגודייב,
דוד ישראלי ,אוהד זימרן .שאלות על כספים?

אברהם בן צבי :כן ,אני ביקשתי להצטרף.
מנחם שפיץ:

אני לא יודע ,אני חושב שיש לי מספיק נציגים וגם מספיק חברי מועצה לדבר
הזה.
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אברהם בן צבי :לא ,זה בחוק.
מנחם שפיץ:

מה החוק?

אברהם בן צבי :ותודה לאל החוק מחייב.
מנחם שפיץ:

אז אני מבקש מעקיבא שיבדוק את החוק.

אברהם בן צבי :אז החוק מחייב ייצוג סייעתי .תודה שקיבלת אותי- -
דובר:

אבל זה ועדת רשות.

אברהם בן צבי :גם בוועדת רשות יש סעיף נפרד ,יש סעיף נפרד.
מנחם שפיץ:

עקיבא תבדוק את זה.

עודד רביבי:

אנחנו נבדוק את זה.

אורית סמואלס :עקיבא יבדוק את זה ,בסדר די! על כל דבר נפתח דיון? אי אפשר להמשיך ככה.
אברהם בן צבי :לא ,למה לא?
אורית סמואלס:לא אי אפשר.
אברהם בן צבי :אורית זה המטרה שלנו  - - -אנחנו יכולים לשבת פה שלוש שעות.
אורית סמואלס:בסדר ,אתה יכול.
אברהם בן צבי :זה המטרה שלנו ,אנחנו לא יכולים לאשר ועדה  - - -בחוק.
אורית סמואלס:אז עקיבא יבדוק.
אברהם בן צבי :אז בסדר אז נפסיק עכשיו נצא עם עקיבא נראה לו את החוק.
אורית סמואלס:לא ,נמשיך ,עקיבא יבדוק ונמשיך.
אברהם בן צבי :אז לא יהיה הצבעה על ועדת הכספים.
עודד רביבי:

יהיה ועדת הכספים.

אברהם בן צבי :ממש לא ,זה לא תואם את החוק.
עודד רביבי:

אין שום בעיה ,החוק שלך הוא לא תמיד תואם את החוק האמיתי ,אבל חוץ מזה
אנחנו נעשה הצבעה ,ואם אנחנו צריכים לתקן אז אנחנו נתקן בישיבה הבאה.

אברהם בן צבי :כתוב ,בחוק כתוב.
עקיבא סילבצקי :זה לא פגם מהותי ברמה הזאת שפוסל הצבעה.
אורית סמואלס :אתה מייאש ,די ,אנחנו נבדוק את זה ,באמת די.
אברהם בן צבי - - -" :חברי מועצה והשאר בעלי זכות להיבחר חברי מועצה שאינם  - - -ובלבד
שההרכב הסיעתי הכולל של כל הוועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי
של המועצה" .ולכן ,והיה פסק דין לפני שנה בעיריית ירושלים על אחת
מהוועדות ,ובבית משפט העליון  - - -פסק דין ,שגם בוועדות הרשות חייבים
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לשמור על ההרכב הסיעתי בהתאם למה שכתוב בחוק .לכן אני מבקש להצטרף
לוועדת כספים .אתם רוצים לעשות עוד נציג של "אפרת מתחדשת" זה בסדר
גמור.
עודד רביבי:

כתוב ,הקראת .טוב מאבק בנגע הסמים -יושבת ראש תמר ,נאוה כץ ,אורית
סמואלס.

אברהם בן צבי :הצבענו על ועדת כספים?
אורית סמואלס :עוד לא הצבענו על שום דבר ,אנחנו מקריאים את הכל קודם ,תחכה תקשיב עד
הסוף.
עודד רביבי:

חבר'ה לא כולם יש להם הבנת הנקרא והבנת הנשמע באותה רמה ,אנחנו
משתדלים למצוא את המכנה המשותף ,אז קחו בבקשה נשימה עמוקה יש עולים
חדשים צריך להתחשב בהם .מאבק בנגע הסמים – תמר עמר ,נאוה כץ ,אורית
סמואלס ,מנהל מחלקת רווחה ,מנהל מחלקת חינוך ,מנהלי בתי ספר יסודיים,
נציג רשות הסמים ,אביטל מטלון וליאורה רייזל .נגישות נכים  -יושב ראש דובי
שפלר ,תמר עמר ,ליאורה רייזל ,מיכה כץ ,אבי קפון ,דפני כהן ,נציג מועצה משה
בן אלישע .קליטת עלייה.

דובר:

חגית אני רוצה שתהיה פה.

עודד רביבי:

חגית מה?

דובר:

חגית מוריה גיבור.

עודד רביבי:

חגית מוריה גיבור ,תייצג את אמא שלה בכבוד .קליטת עלייה  -אורית סמואלס
יושבת ראש ,נעמית לויט ,שאול גבינסקי ,אוהד טל ,עליזה יוז ,מישל גורודצר,
לאורה רייזל ,אליסה פריד ,מינדי הבר ,אוריאל מילוא ,מריאן טנזר ,דגנית
יעקובוביץ ,מינדי ברעד ,אביטל מטלון ,נתי אביבי .רווחה – אפרת גנטק יושבת
ראש ,מנחם שפיץ ,דפני כהן ,ליאורה רייזל ,מנהל מחלקת רווחה ,חגית מוריה
גיבור .רפואה – אביגיל זידנפלד יושבת ראש ,שאול גבינסקי ,אסף ברלב ,רפאל
פאך ,ליאורה רייזל ,נציג מועצה אבא ריצ'מן ,קב"ט מועצה ,נציג מח"ר אייל
זהבי ,יוסי הס ,דביר דמרי ויונתן עובדיה .ועדת שמות – מיכאל גרוס יושב ראש,
איילת אברהמי ,עליזה יוז ,אהרון דמסקי ,נעה רייכמן ,אורית גליק ,ברוך שוורץ,
דוד הרבנד ,דוד קורן ,ליאור בדין ,אריה סלומון ומוטי פריאל.

צורי דותן:

אפשר להוסיף שם?

עודד רביבי:

כן.
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צורי דותן:

שירה מרויס.

עודד רביבי:

ועדת חינוך שכחתי שם אחד ,דינה מן ,אז צריך להוסיף את זה אחר כך .תמרור –
יושב ראש דובי ,אריאלה פרי ,מיכה כץ ,משה בן אלישע ,עודד רביבי ,ברק שחר,
קצין משטרה יועץ תנועה ונתן ירון .תנועה ותחבורה – דובי שפלר יושב ראש ,סגן
זאב גרשינסקי ,מנחם שפיץ ,מיכה כץ ,רפי אייז ,רפאל פאך ,אריאלה פרי,
ליאורה רייזל ,אהרון פרנס ,אפי גורודצר ,ליאור בדין ,רונית גרשינסקי ,אסף
ברלב ,רפאל פח ,לדעתי זה פאך ,לא? עוד פעם כתוב לי פח .מאיר כץ ,מישל
גורודצר ,כי הוא כבר מופיע רפאל פאך ,בסדר ,רפאל פח נכתוב ,מאיר כץ ,מישל
גורדצר ,איילת אסולין ,משה בניטה ,ארי שליט ,משה בן אלישע ,איתי קרמר
ויצחק בן גד.

אורית סמואלס :רק שמה היה רפי אייז רשום שם?
מנחם שפיץ:

הוא נמצא פה .באיזה ועדה? ועדת תנועה ,הוא רצה וועדת תנועה הוא רצה.

אורית סמואלס:תנועה ,הוא היה?
עודד רביבי:

רפי אייס כתוב ,כן .ביקורת – זאב גרשינסקי יושב ראש ,אברהם בן צבי ,אורית
סמואלס .מכרזים – אבי חדידה יושב ראש.

אברהם בן צבי :כן אני ביקשתי להיות יושב ראש של ועדת ביקורת.
עודד רביבי:

הבקשה שלך נרשמה .מכרזים – אבי חדידה יושב ראש.

אברהם בן צבי :זה בהתאם לחוק.
עודד רביבי:

החוק שאני לא מכיר אבל בסדר ,תראה אחר כך ליועץ המשפטי ,ואם הוא
ישתכנע שאתה צודק אז אנחנו נשנה את זה .מכרזים – אבי חדידה יושב ראש,
צורי דותן ,אורית סמואלס ,נאוה כץ ,אפרת גנטק .משק לשעת חירום – עודד
רביבי יושב ראש ,אורית סמואלס ,מיכה כץ ,דניאל הנסון .הנחות בארנונה –
אפרת גנטק יושב ראש ,אורית סמואלס .בטיחות בדרכים – נאוה כץ יושבת ראש.

דובר:

לא צריך שלושה?

דובר:

לא צריך שלושה.

עודד רביבי:

שניים מספיק?

עקיבא סילבצקי :נבדוק את זה.
עודד רביבי:

תבדוק ,אם צריך נוסיף לכם .מתנ"ס אני רק מזכיר.

נאוה כץ:

בטיחות בדרכים תגיד שוב.

עודד רביבי:

רק את שם משום מה.
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יהודה שווייגר :מחברי המועצה ,אבל זה כל האנשים שהיו איתנו ,שזה המהנדס ,שזה אני ,שזה
שוטר הקהילתי ,אנחנו נשלים את כל הרשימה.
עודד רביבי:

הרכב הנהלת המתנ"ס כרגע והוא צריך להשתנות ,מה שאני מזכיר כרגע זה את
מה שקיים כרגע ,לא הכנסנו פה בקשות של החברים ,כי צריך לסגור עם הנהלת
המתנ"ס איך אנחנו בוחרים את נציגי הציבור .אז מי שיש כרגע במתנ"ס זה צורי
דותן יושב ראש ,ליונל עמר ,הדסה יבלוצ'ניק ,בנג'י עזיז ,דבורה מלכי ,משה
אטיק ,חגי עטיה ,אלי טורפז ,רבקה בראון ,שרון כץ ,דגנית יעקובוביץ וירון אביב,
כל אלה נציגי ציבור .יש לנו עובדי מועצה יצחק בדנר ורויטל קולין.

צורי דותן:

ירון אביב ודגנית הם לא חברי הנהלה הם חברי ועדת ביקורת של המתנ"ס.

עודד רביבי:

בסדר ,אבל הם נבחרו במסגרת הנהלת המתנ"ס ,ואז יכול להיות שמשם.

דובי שפלר:

אסור להם להיות חברי הנהלה.

צורי דותן:

כן אסור להם ,הם לא חברי הנהלה הם ועדת ביקורת.

עודד רביבי:

אלה אבל נציגי הציבור שנמצאים בהנהלת המתנ"ס ,בסדר? בחלוקת התפקידים
כבר אני לא יודע מה קורה שם .ויש לנו שני חברי מועצה נוספים תמר עמר
ואורית סמואלס .החברה הכלכלית מי שיש שם.

אברהם בן צבי :כן אני במתנ"ס ביקשתי להוסיף את  - - -כנציגת ציבור.
עודד רביבי:

אני לפני רגע אמרתי שאני לא יכול להוסיף.

אברהם בן צבי :לא ,לא ,אז תן לי לסיים אני לא סיימתי .לפי התקנון של המתנ"ס  - - -עירוני,
חובה שלפחות  40אחוז יהיו נציגי מליאת המועצה ,וש 40 -אחוז האלו שזה
מחולק לשליש חברי מועצה ,שליש עובדי מועצה ,ושליש נציגי ציבור מטעם
המועצה לאור הבחירות הכלליות ,לפחות  40אחוז של נציגי ציבור שנבחרים
בבחירות ישירות  - - -ברשויות המקומיות או לכנסת ,בגלל שקיבלנו עוד סבב
בחירות לכנסת אז צריכים לבחור את זה עד אוקטובר והלאה ,ועד  20אחוז של
נציגי חברת המתנ"סים .זה הרכב לפי חוק ,זה ההרכב לפי התקנון .אני מבקש
למנות את  - - -כאחת משלושה נציגי ציבור מטעם המועצה.
צורי דותן:

אז אתה צריך להוריד .היום מבחינת ההרכב יש לך שבעה אנשים שמונו על ידי
המועצה ,בסדר? זה אני ,אורית ,ליונל ,הדסה ,בדנר ,רויטל ותמר ,חלקם עובדי
מועצה חלקם זה .יש לך חמישה נבחרי ציבור שהם נבחרו בבחירות שהיו מזמן,
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זה בנג'י ,דבורה ,אלי ,רבקה ושרון כץ ,חסר לנו עוד שניים וחסר לנו לעשות
בחירות חוזרות ,אנחנו יודעים שאנחנו צריכים במתנ"ס לעשות בחירות לנבחרי
ציבור.
אברהם בן צבי :מי מייצג מטעם המתנ"ס ,מטעם המועצה?
צורי דותן:

מטעם המועצה.

יהודה שווייגר :בדנר ורויטל.
צורי דותן:

רגע ,אני אורית ותמר ,בדנר ורויטל ,הדסה וליונל.

אברהם בן צבי :מתי מונו הדסה וליונל?
צורי דותן:

.long time

אברהם בן צבי :הכהונה שלהם פקעו ,זה לפי החוק והתקנון.
דוברת:

בסדר ,כשיבחרו אנשים חדשים אז יהיה.

אברהם בן צבי :הכהונה של המינויים של המועצה פוקעות בסיום הכהונה - - -
צורי דותן:

ויש לנו שתי נציגים של החברה למתנ"סים ,זה משה שהוא מנהל המחוז ו- -

אברהם בן צבי :וצורי היות שממילא יש שלושה - - -
עקיבא סילבצקי :זה בתקנון של החברה? זה אני צריך לבדוק ,בחוק זה ודאי לא כתוב ככה.
אברהם בן צבי :זה בתקנון.
עקיבא סילבצקי :אם אתה אומר זה בתקנון אני צריך לבדוק את זה.
אברהם בן צבי :זה בתקנון.
עקיבא סילבצקי :בתקנון של המתנ"ס?
אברהם בן צבי :לכן היות שבמילא יש רק שני נציגי ציבור מטעם המועצה ,אני מבקש להוסיף את
--צורי דותן:

לא ,כרגע ,כרגע אנחנו במצב של  7מועצה ו 5 -ציבור.

אברהם בן צבי :לא ,אנשי המועצה כולל העובדים וחברי המועצה.
צורי דותן:

כרגע יש לנו רק  5לציבור ,אנחנו בבעיה עם הציבור.

אברהם בן צבי :איזה חמישה מהציבור?
צורי דותן:

 5נבחרי ציבור יש ,רק  ,5אנחנו בבעיה כי אנשים התפטרו ולא נכנסו במקומם.

אברהם בן צבי :איזה ,איזה נבחרי ציבור ,מטעם המועצה?
צורי דותן:

לא ,נציגי ציבור שנבחרו על ידי הציבור.

אברהם בן צבי :זה ה 40 -אחוז?
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אני אומר ולכן יש בעיה להוסיף כרגע למועצה.

אברהם בן צבי :מי מטעם המועצה?
עקיבא סילבצקי :צורי כמה זה  40אחוז זה  6אנשים? נכון זה ?6
צורי דותן:

כן ,כרגע אנחנו עושים  7,7ו ,2 -קצת יותר.

עקיבא סילבצקי :עזוב  ,7כמה אמורים להיות? כמה זה  40אחוז 40 ,אחוז זה ?6
צורי דותן:

אתה יכול עד .20

אברהם בן צבי :עד  ,20זה יכול להיות עד .20
עקיבא סילבצקי :לא ,אבל יש בתקנון.
(מדברים ביחד)
אברהם בן צבי :זה יכול להיות  9מועצה 9 ,נבחרי ציבור ושניים מהחברה למתנ"סים ,זה מה - - -
עודד רביבי:

טוב ,תקנון המתנ"ס ייבדק.

אברהם בן צבי :רגע ,רגע ,רגע ,לא סיימנו ,צורי ,מי נציגי המועצה?
אורית סמואלס :בדנר ורויטל.
אברהם בן צבי :מי החברי מועצה?
אורית סמואלס :אני ,תמר ,צורי יושב ראש.
אברהם בן צבי :מי הנציגי ציבור מטעם המועצה?
צורי דותן:

הדסה וליונל.

אברהם בן צבי :נכון אז יש מקום לעוד אחד ,אני מבקש- -
צורי דותן:

לא אבל אז אנחנו לא נהיה ב- -

אברהם בן צבי :למה?
צורי דותן:

עכשיו אנחנו ב 7 -ו ,5 -אנחנו גם ככה נמצאים במצב שאין לנו מספיק נציגי
ציבור ,אנחנו לא יכולים ברגע זה.

אברהם בן צבי :אז אנחנו נזמן בחירות .עקיבא אמר לי שההרכב לא חייב להיות כל הזמן בדיוק.
צורי דותן:

.40-40

אברהם בן צבי :זה מה שאתה אמרת לי  - - -שמחר יתפטר השני מהשליש השני לא חייב
להתפטר ,אז אין בעיה למנות.
דובר:

הוא לא חייב להתפטר אבל אי אפשר עדיין למנות.

אברהם בן צבי :אז הוא צריך להיות שליש שליש שליש.
צורי דותן:

אולי אחרי הבחירות ,אחרי הבחירות נוכל למנות.

אברהם בן צבי :אז זה צריך להיות שליש שליש שליש ,סליחה.
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אנחנו יודעים שכרגע יש בעיה עם הציבור כי אין לנו ,אז לא עשינו בחירות.

אברהם בן צבי :אז צריך להיות רק שני חברי מועצה בוועדה.
עודד רביבי:

אני הקראתי.

אברהם בן צבי :איך הגעת לשבע?
צורי דותן:

אמרתי לך את האנשים.

אברהם בן צבי :זה צריך להיות שליש שליש שליש.
צורי דותן:

כרגע אבל הם התפטרו השבוע ,התפטרו אנשים ,התפטר מאיר  - - -מה אתה
רוצה?

אברהם בן צבי :אני מדבר רק על ה 40 -אחוז של המועצה.
צורי דותן:

זה השבע ,חסר לי בנציגי ציבור ,אני צריך עוד נציגי ציבור .אני לא רוצה להוריד
את הנציגי ציבור ,הפוך ,אנחנו רוצים להעלות את הנציגי ציבור.

אברהם בן צבי :אני גם רוצה ,נכון גם אני רוצה להעלות.
צורי דותן:

נכון ,נו?

אברהם בן צבי :נכון.
צורי דותן:

אתה אבל נציג ציבור אתה רוצה נציג מועצה להביא.

אברהם בן צבי :דובי ,צורי אני הסברתי לך כמה פעמים אני מסביר את זה שוב ,בתקנון יש
שלושה  - - -לפחות  40אחוז מטעם המועצה ,לפחות  40אחוז מנציגי ציבור.
(מדברים ביחד)
אפרת גנטק:

אברהם 40 ,אחוז מחברי מועצה יש?

אברהם בן צבי :לא.
צורי דותן:

יש ,יש יותר ,היום הוא יותר מ 40 -אחוז ,היום הוא יותר.

אברהם בן צבי :אבל היועץ המשפטי אמר לי שזה לא בעיה לזמן בחירות ולמלא אותם ,ואין בעיה
למלא את השליש שליש שליש של המועצה.
דוברת:

אחרי שייבחרו האנשים האחרים.

אברהם בן צבי :לא ,ממש לא ,ממש לא ,היועץ המשפטי אמר את זה  - - -שאנחנו לא חייבים.
דוברת:

עקיבא ,יש בעיה להכניס לשם גם - - -

עודד רביבי:

כן .רבותיי אני הקראתי את הרכב ועדת המתנ"ס כמו שהיא עכשיו ,הדיון הזה
הוא מרתק הוא כולו בתורה שבעל פה .עקיבא ילמד את תקנון המתנ"ס יראה את
רשימת החברי,ם אם יש לנו חוסר של משהו אנחנו נראה מה חסר ואז נחליט את
מי אנחנו מצרפים.
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אברהם בן צבי :בסדר גמור.
עודד רביבי:

תודה רבה.

דוברת:

רק להוסיף את אורפז.

עודד רביבי:

מה זה? איך קוראים לו?

דוברת:

לחינוך ,אורפז לוי.

עודד רביבי:

אורפז לוי.

אברהם בן צבי :אני מסתייג ,בגלל שאם אכן הבעיה עם ה 40 -אחוז של הציבור ,אז אנחנו יכולים
למנות רק שני חברי מועצה ולא שלוש.
עודד רביבי:

בסדר גמור ,אנחנו נקנה מחשבונים לכל חברי המועצה לחשב אחוזים.

דוברת:

גם אפי גורדצר לבטיחות בדרכים.

אברהם בן צבי :צורי תחליטו ביניכם מי עוזב את המתנ"ס עד הבחירות הכלליות.
עודד רביבי:

הוא מופיע.

דוברת:

הוא מופיע?

עודד רביבי:

החברה כלכלית – אני היושב ראש ,מנחם שפיץ ואפרת גנטק הם שלושת חברי
המועצה שנמצאים שם .שלושה עובדי מועצה ,שרון הורביץ ,רויטל קולין ,משה
בן אלישע .יש בקשה כרגע לחמישה ,יותר נכון יש כרגע תושב אחד שהוא מכהן
כחבר דירקטוריון זה דן ארוניאן שהכהונה שלו עוד לא פגה ,חסר לנו עוד שניים,
יש כרגע ארבעה אנשים שמבקשים לשבת על הכסא של דירקטוריון בחברה
הכלכלית.

דובי שפלר:

מה שמותם?

עודד רביבי:

חיים שמל ,יאיר זינגר ,מיכה כץ ,שאני הופתעתי שדווקא סיעת שומרי הסף
הציעה בן משפחה של חבר מועצה ,אבל זה בסדר מבחינתי אם זה עובר את
הברומטר שלהם ,ומאיר דויטש .לא הבנתי?

דובר:

יצחק בן גד.

עודד רביבי:

יצחק בן גד.

שרון הורביץ :עודד חייב להיות לפחות שלוש.
עודד רביבי:

אני יודע ,עכשיו תראו.

(מדברים ביחד)
אבי חדידה:

עודד אני גם ביקשתי חבר בדירקטוריון ,יש לי מישהו שאני רוצה להוסיף שם.
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עכשיו תראו החברה הכלכלית זה חברה שהיא בפיקוח משרד האוצר ומשרד
הפנים ,הדירקטוריון חייב להיות של שלושה חברי מועצה ,שלושה עובדי מועצה
ושלושה נציגי ציבור ,יש מפתח של גברים נשים ,יש קריטריונים של השכלה.
אנחנו נעביר את כל חמשת השמות ,בעבר אני יכול להגיד לכם שהעברנו  9שמות
מתוכם הצלחנו לאשר שניים ,אז אנחנו נתחיל את התהליך מול משרד הפנים
ונראה איפה אנחנו נמצאים שם .תנועה ותחבורה אבי חדידה ,כן הוספתי
והקראתי ,בסדר? "קרן אפרת" – אני היושב ראש ,מנחם שפיץ נמצא שם ,ג'ו כץ
נמצא ,רון מלן ,תמה קלאוזנר ,אלעזר כהן ,מרדכי וייס ,ג'ני כהן .מי שעוד רוצה
להצטרף ל" -קרן אפרת" אין שום בעיה ,זה רק מותנה בתרומה של סכום סמלי
כל שנה אחרת אנחנו לא - -

אברהם בן צבי :כן ,אני הערתי שם שלכאורה לפי התקנון הנוכחי הקרן לפיתוח אפרת  - - -ושוב
זה משהו שצריכים  - - -כמו קרן ראשון לציון ,קרן ירושלים.
עודד רביבי:

זה מתנהל ככה ,אבל מאחר ואתה הבעת שאלה מי הם חברי ההנהלה שם אז
אנחנו משתפים בשמות .אין מבחינתנו בעיה ,כל מי שרוצה להצטרף נשמח ,בסוף
מטר הקרן זה לגייס תרומות .אורית רוצה להיות שם ,אין שום בעיה.

דובי שפלר:

אל תסגור את הדף.

עודד רביבי:

כן מי עוד רוצה?

אברהם בן צבי :היות שזה לא תאגיד עירוני ולא מבוקר על ידי המועצה ,אז כיושב ראש המיועד
להיות בוועדת הביקורת ,אין לי בעיה להצטרף לשם גם.
עודד רביבי:

אתה לא יושב ראש מיועד לוועדת הביקורת ,אתה יכול להמשיך להשתמש
בתארים שאתה מכתיר את עצמך ,אם אתה רוצה להיות.

אברהם בן צבי :אני שולח לכם את החוק.
עודד רביבי:

אתה תשלח לי את החוק ,ואני כיושב ראש "קרן אפרת" אשקול האם אני רוצה
לראות אותך בדירקטוריון או לא.

אברהם בן צבי :בסדר ,אתה לא חייב למנות אותי ,אתה זימנת את כולם.
עודד רביבי:

בסדר ,יש אנשים שיותר ענייניים לנהל את הישיבות ויש פחות.

אברהם בן צבי :אין בעיה ,זה ממש אין בעיה- - -
עודד רביבי:

כן?

דובי שפלר:

א' את יצחק בן גד להוסיף בבקשה לוועדת ביקורת.
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ועדת ביקורת אנחנו לא יכולים זה רק חברי מועצה ,יש שם שלושה חברי מועצה
אין שם תושבים.

דובי שפלר:

נכון סליחה אתה צודק .ולתחבורה להוסיף את אוהד טל.

עודד רביבי:

תחבורה אוהד טל.

דובר:

יש הסכמה שלו?

דובי שפלר:

כן.

עודד רביבי:

עוד משהו?

דובי שפלר:

ובגלל מהירות הקריאה פספסתי ,מי יו"ר ועדת רווחה ומי יו"ר ועדת שמות?

עודד רביבי:

ועדת שמות זה מיכאל גרוס ,ורווחה זה אפרת גנטק.

אפרת גנטק:

בקרן לפיתוח אפרת אתה יכול להוסיף את מיכה?

עודד רביבי:

כן .עוד משהו? מי בעד לאשר את הטבלה כמו שהקראתי אותה?

אברהם בן צבי :לא ,אני רוצה לקרוא את סעיפי החוק לגבי ועדת - - -
עודד רביבי:

א ז אני שמח שאתה רוצה לקרוא את סעיפי החוק ,אחר כך שיהיה לי נדודי שינה
תוכל להקריא לי את סעיפי החוק .מי בעד? מה את רוצה?

דוברת:

יצחק בן גד.

עודד רביבי:

יצחק בן גד ,מה?

דוברת:

אפשר להוסיף אותו?

עודד רביבי:

איפה?

דוברת:

תנועה.

עודד רביבי:

תנועה? אני חושב שהוא כבר מופיע.

דוברת:

תחבורה?

עודד רביבי:

הוא מופיע .רבותיי ,מי בעד לאשר את הטבלה כמו שהיא?

אברהם בן צבי :סליחה ,אני רוצה לדבר.
עודד רביבי:

אני שמעתי אותך ,אני כרגע לא נותן לך זכות דיבור למה יש פה אנשים.

אברהם בן צבי :למה? אתה חייב.
עודד רביבי:

אני לא חייב.

אברהם בן צבי :על כל נושא ,שוב זה בתקנון ,על כל נושא יש לכל חבר - - -
עודד רביבי:

תתפלא לשמוע ,אנחנו נביא שעון נמדוד כמה זמן רק אתה מדבר.

אברהם בן צבי :אני אביא שעון - - -
עודד רביבי:

בסדר גמור .רבותיי ,מי בעד לאשר את הטבלה?
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אברהם בן צבי :סליחה ,ועדת ביקורת היא לא לפי החוק ,וועדה לאיכות הסביבה היא לא לפי
החוק ,ואני אקרא את הסעיפים.
עקיבא סילבצקי :אין פה אופוזיציה וקואליציה כרגע לכן - - -
אברהם בן צבי :אני באופוזיציה.
עקיבא סילבצקי :אתה לא באופוזיציה.
אברהם בן צבי :הודעתי שאני אהיה באופוזיציה ,ואם זאב לא מופיע שהוא באופוזיציה הוא לא
יכול להיות יושב ראש ועדת ביקורת.
עודד רביבי:

אז אני כיושב ראש המועצה מודיע לך שאין אצלי לא אופוזיציה ולא קואליציה,
זה מוכיח את עצמו בכל ההצבעות שאני לא מצליח לקבל רוב קבוע.

אברהם בן צבי :אני מבקש לרשום בפרוטוקול שאני אופוזיציה ,אני לא חבר באף גוף מבוקר של
המועצה ,אני לא שייך לסיעה של ראש המועצה ,אני לא - - -
(מדברים ביחד)
אברהם בן צבי :החוק קובע  - - -יושב ראש ועדת ביקורת חייב להיות מהאופוזיציה.
עקיבא סילבצקי :אין אופוזיציה.
אברהם בן צבי :יש אופוזיציה ,אני אופוזיציה.
עודד רביבי:

סליחה ,מהזיכרון שלי פעם קראתי את החוק ,לדעתי יושב ראש ועדת ביקורת
המגבלה היחידה שלו ,זה שהוא לא חבר בסיעת ראש המועצה.

אברהם בן צבי :ממש לא ,ממש לא ,שלחתי לכם .תשמע ,שלחתי לכם עכשיו את כל הסעיפים.
עודד רביבי:

אני לא יכול ,אני לא יכול ,אני לא יכול ,אני לא יכול אדון עורך הדין אברהם בן
צבי.

אברהם בן צבי" :המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .ראש המועצה וסגנו לא יהיו חברים
בוועדת הביקורת .מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על
חמישה ,ובלבד שבמועצה לידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות מהמועצה
מיוצג - - -
תמר עמר:

אין ועדת הנהלה ,אברהם ,אין ועדת הנהלה אין דבר כזה אצלנו.

אברהם בן צבי :למועצה תהיה ועדת הנהלה קבועה ,זה חובה על פי דין .יופי שאמרת את זה תמר,
זה חובה על פי דין להקים ועדת הנהלה" .מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת
משלושה ולא יעלה על חמישה ובלבד שבמועצה לידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל
סיעות המועצה מיוצג ,יהיו לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה
שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה ." - - -
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(מדברים ביחד)
דוברת:

ומה אמרת על היו"ר? אין כאן שום דבר על היו"ר.

אברהם בן צבי :רגע - - - " .מספר חברי ועדה לא יעלה על שבעה ." - - -
עודד רביבי:

את מי אני אשים? הוא רוצה להיות יושב ראש .יש לי שלושה הוא רוצה להיות
יושב ראש.

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

כן ,הוא אמר שהקמתי ועדת הנהלה ,למרות שלא עשיתי הצבעה על ועדת הנהלה.

אברהם בן צבי :אני עונה על כל ההגדרות - - -
דוברת:

וגם זאב עונה על כל ההגדרות.

עודד רביבי:

רבותיי ,סליחה זאב.

אברהם בן צבי :חתמתם הסכם עם הראש מועצה.
זאב גרשינסקי :איפה?
צורי דותן:

איזה הסכם?

אברהם בן צבי :אתם מהאופוזיציה? אז תגיד לפרוטוקול.
(צועקים ביחד)
זאב גרשינסקי :אברהם ,תראה לי את ההסכם שאני עם ראש המועצה.
אברהם בן צבי :אתה פועל בהסכם עם ראש המועצה.
זאב גרשינסקי :תראה לי את ההסכם ,אתה שקרן.
אברהם בן צבי :אתם בהסכם עם ראש המועצה.
זאב גרשינסקי :איפה? תראה לי אותו.
אברהם בן צבי- - - :
זאב גרשינסקי :איזה הסכם?
אברהם בן צבי :יש לך הסכם עם - - -
דוברת:

איזה פה גדול יש לך ,אתה רואה? זה פה גדול.

אברהם בן צבי :אז תגיד שאתה אופוזיציה.
זאב גרשינסקי :הנה אני אומר ,אני לא אין לי הסכם עם ראש המועצה.
אברהם בן צבי :אז תגיד שאני באופוזיציה.
זאב גרשינסקי :בבקשה .תגיד לי שאני לא ראוי?
אברהם בן צבי :צורי! צורי!
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אתה שמעת את זה? אין לנו הסכם .יש לך הסכם? תראה .אין לאף אחד פה
הסכם עם ראש המועצה.

אברהם בן צבי :רגע ,הוא לא חבר של גוף מבוקר?
תמר עמר:

מי חבר של גוף מבוקר?

עודד רביבי:

כמה זמן עבר אברהם ,עברו חמש דקות? אברהם כמה זמן עבר?

דוברת:

עשיתי סטופר ,עשיתי סטופר כמה זמן ,אפשר להמשיך?

עודד רביבי:

טוב רבותיי אני מבקש להצביע על רשומת הטבלאות ,היועץ המשפטי יבדוק את
הטבלה ,אם יש חריגה באחת מהוועדות אנחנו נתקן את זה.

אברהם בן צבי :אני מודיע שוב ליועץ המשפטי שאני חייב להיות יושב ראש ועדת הביקורת.
עקיבא סילבצקי :אמרת את זה שלוש פעמים.
אברהם בן צבי :ולא חבר סיעה "אפרת שלי".
עודד רביבי:

מי בעד הרשימה כמו שהיא הוגשה?

הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין

נאוה כץ:

עודד אפשר רק לבקש משהו אחד? אפשר לקצר את הדברים המסוימים שעד
הפגישה הבאה אנחנו נבדוק אותם?

עודד רביבי:

עקיבא רשם את הכל ,הכל מוקלט הכל מתומלל .יש לנו חבר מועצה שמאוד קפדן
הוא בודק את הדברים ,אם אנחנו שוכחים משהו הוא אוהב להזכיר לנו בחינם,
זה שירות מעולה .מי בעד לאשר את הטבלה כמו שהיא? מה אתה בעד?

אברהם בן צבי :בכפוף - - -
עודד רביבי:

אז הוא גם בקואליציה ,עכשיו הוא בקואליציה.

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

למה? הוא הצביע בעד עם הקואליציה.

אברהם בן צבי :ממש לא ,ממש לא.
עודד רביבי:

טוב רבותיי תודה רבה אנחנו ממשיכים הלאה .אדוני הגזבר תב"רים בבקשה.

שרון הורביץ :יש לנו שני נושאים.
(מדברים ביחד)
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אברהם בן צבי :רגע ,אני רוצה לקיים הצבעה על יושב ראש האופוזיציה ,צורי.
עודד רביבי:

סליחה ,אברהם בן צבי אין לך זכות להעלות נושאים להצבעה .בואו רבותיי
צחוקים צחוקים ,אני באופן מושכל מודה שקיבלתי במהלך שמונה שנים מתוך
עשר שנות כהונתי כראש מועצה הערה ממשרד הפנים על היעדר ועדת הנהלה,
אני גאה בכך ,אני מתכוון להמשיך את אותה מסורת שאני מקבל הערות.

אברהם בן צבי :זה בניגוד לחוק.
עודד רביבי:

בניגוד לחוק ,זה הסעיף היחיד שאני אומר באופן מוצהר ,כי זאת הדרך שבה
אנחנו יכולים לנהל את המועצה הזאת בלי קואליציה ובלי אופוזיציה.

אברהם בן צבי :אני ממש לא מסכים.
עודד רביבי:

בסדר גמור .תודה רבה.

דוברת:

יש משהו אחד שאתה כן מסכים? באמת ,די.

עודד רביבי:

הוא מתנגד ואז הוא מצביע בעד ,אחר כך תסבירו לי את ההיגיון אבל לא משנה,
כן תב"רים שרון.

תב"רים
דוברת:

אפשר לקבל עותקים של התב"רים כי אין לנו?

עודד רביבי:

בבקשה.

דובי שפלר:

האם יש שינוי מהטבלה ששלחת לנו?

שרון הורביץ :לא ,בטבלה כולה אין שום שינוי .תקשוב חטיבה צעירה אורות עציון  200אלף
שקל משרד החינוך .פעילות חינוך בנושא הסביבה ,זה תב"ר חדש  62אלף שקל
מועצה 15,500 ,מהתקציב השוטף .מקווה בדגן אומנם לא קיבלנו עוד.
אבי חדידה:

רגע עוד לא הספקתי ,עברת מהר מידי.

שרון הורביץ :תקשוב חטיבה צעירה אורות עציון קיבלנו  200אלף שקל.
אבי חדידה:

מה זה ,זה לסיים את הבנייה הנוספת?

שרון הורביץ:

כן של הבית ספר ,קיבלנו סמל מוסד הרי לפני כשנה לאורות עציון לחטיבה
הצעירה לקניית מחשבים ,חדר מחשבים כל הרשת וכו' ,וכולו על חשבון משרד
החינוך .נקווה שנצליח לסיים את זה ב 200 -אלף שקל ולא נהיה צריכים להביא
עוד כסף למועצה ,ואם נביא אז זה גם דבר מבורך .פעילות חינוך בנושא איכות
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הסביבה ,יש פה  matchingמובנה  62אלף שקל משרד להגנת הסיבה 15,500 ,זה
קולות קוראים.
אבי חדידה:

זה לחווה?

שרון הורביץ :לא ,איכות הסביבה זה חינוך זה לכלל בתי ספר.
אבי חדידה:

מאיפה אנחנו מביאים את ה?matching -

שרון הורביץ :מהתקציב השוטף ,מיוזמות ,בחינוך יש.
אבי חדידה:

יש לנו סעיף כזה?

שרון הורביץ :כן.
אפרת גנטק:

זה של החברה להגנת הטבע?

יהודה שווייגר :זה לא של החברה להגנת הטבע ,של הסקר טבע העירוני או הסיפור של המחזור
של הפחים ,אני לא זוכר איזה מהם זה.
שרון הורביץ:

מקווה בדגן ,אומנם לא קיבלנו עוד הרשאה ממשרד לענייני דתות ,אבל הצלחנו
להשיג הקרן לאפרת הצליחה להשיג תרומה של  300אלף שקל ,אז זה בדיוק
הסכום שאנחנו מתחילים לקדם בנושא תכנון ,כדי שברגע שיגיע ההרשאה נוכל
להתחיל לבנות ונחסוך פה זמנים .ביצוע מכון קו סליקה ,אנחנו מגדילים ,משרד
הבינוי והשיכון הגדיל בעוד  76אלף שקלים ,ואנחנו מגדילים ל 230 -אלף שקל
מהיטל ביוב שמיועד לדבר הזה ,סך הכל  5מיליון .55

דוברת:

שאלה ,זה הקו - -

שרון הורביץ:

כן ,יש לנו מהצפון עד התחנת סליקה בגפן .סל תרבות השתתפות בעלים ,הכוונה
להשתתפות בעלים הכוונה היא השתתפות הורים ,סל תרבות בגני הילדים .אנחנו
לפני כמה שנים החלטנו לפתוח את זה בצורת תב"ר ,כי שנת לימודים היא עוברת
על שתי שנות לימוד ,שנת לימודים היא הרי בשתי שנות כספים אז זה מה
שעשינו ,זה כולו כספי הורים.

דוברת:

חשבתי שזה השתתפות בעלים אמיתית.

שרון הורביץ :בעלים אמיתית זה ההורים זה הכוונה.
דוברת:

לא ,צריך תב"ר.

שרון הורביץ :נכון ,זה תב"ר.
אבי חדידה:

רגע ,רגע ,זה מה שאנחנו גובים?

שרון הורביץ :זה הסל תרבות של ההורים.
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מההורים ,ממני ,ששולחים לי בארנונה?

שרון הורביץ :בגני ילדים ,כן.
אבי חדידה:

לא בארנונה ,במן שובר כזה?

שרון הורביץ :במן שובר ,כן גני ילדים ,יש לנו בערך  80וכמה- - -
אבי חדידה:

הגדלנו את זה או שזה?

שרון הורביץ :לא ,זה כל שנה היה הסכום הזה ,כל שנה.
אבי חדידה:

קבוע ,זה לא משהו שעלה?

שרון הורביץ :יעלה וירד ,בשנה גבינו עוד  49אלף שקלים ,ואז אנחנו עושים פעילות ובתב"ר
הזה עכשיו יש לנו כבר יותר כסף.
יהודה שווייגר :מה שנכנס גם יוצא ,זה הכל בהתאמה.
שרון הורביץ :זה גם נבדק על ידי ועדי ההורים .נגישות נווה שמואל ועשה חיל ,כדי לסגור את
התב"ר אנחנו מוסיפים עוד  5800שקל .יש פה כמה תב"רים שאנחנו פשוט למען
הסדר הטוב אנחנו לא רוצים לגמור אותם בגירעונות ,אז אנחנו מוסיפים עוד
כסף כדי שנוכל לסגור כרגע את התב"רים בצורה מאוזנת .מעגל תנועה בתאנה,
סך הכל התב"ר אתם רואים  ,728מתוך זה הגדלנו כדי לסגור עוד  11אלף שקל.
בית הכנסת בתמר זה היה בית כנסת שהגיעה תרומה מעדיאלי ,אנחנו משתתפים
שם בקרן מבני ציבור לפי קריטריון ,וזה אנחנו קידמנו בבנייה כי הבנייה נעשתה
יחד עם גני ילדים ,בסך הכל אנחנו מוסיפים שמה סך הכל נגיע ל.586,730 ,587 -
דובר:

כמה משפחות יש שם?

שרון הורביץ :כמה משפחות? יש איזה  60משפחות אם אני לא טועה .זה באמת זה שלושה ,כל
משפחה שלושה הקריטריון של המועצה עד היום שהיה כל משפחה מחשבים לפי
שלושה בני משפחה לבית כנסת וכל אדם זה מטר ,זאת אומרת אם זה בית כנסת.
צורי דותן:

אתה לא חושב על כמה חתימות מביאים לך אלא כמה גודל בית כנסת?

עודד רביבי:

בטח שכן.

דובר:

חתימות הבנו.

שרון הורביץ :חתימות והגודל.
עודד רביבי:

בעיקר חתימות.

שרון הורביץ :אנחנו עדיין עוד לא ייעדנו את זה לעמותה ,נכון?
אבי חדידה:

זה בתהליך.
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שרון הורביץ :בתהליך ,ואז עמותה שתביא חתימות וגם  - - -כמה עמותות ,מי יש לו יותר
אנשים .שיפוץ והצללת גני משחקים באפרת ,זה פרויקט שיצא מהמועצה ,וכמעט
אם לא כל גני השעשועים באפרת כבר מקורים.
יהודה שווייגר :לא זה לא זה ,שנה שעברה קיבלנו ממשרד הפנים תקן והשלמה לתקן ,ולכן
נאלצנו לעשות כל מיני דברים שישלימו את הדברים לתקן.
עודד רביבי:

חבר'ה בתי כנסת בתמר אחר כך תריבו.

נאוה כץ:

אפשר רק לשאול שאלה?

שרון הורביץ :כן.
נאוה כץ:

כל פעם שכתוב קרן פיתוח ,זה הקרן לפיתוח אפרת שעושה את זה?

שרון הורביץ :לא ,לא ,קרן פיתוח של המועצה.
עודד רביבי:

הלוואי כל פעם שאת רואה קרן פיתוח ,מיכה כץ היה מביא כאלה תרומות לקרן.

נאוה כץ:

מיכה? בכיף.

עודד רביבי:

את רוצה שהוא יהיה בקרן אפרת ,אז זה הסכומים שהוא צריך להביא.

שרון הורביץ :מבנה רב תכליתי בדגן.
נאוה כץ:

מיכה מת על הישוב הזה ,הוא ייתן את הלב והנשמה וימות על הישוב הזה.

עודד רביבי:

הלב והנשמה זה טוב ,אנחנו צריכים מזומנים.

נאוה כץ:

גם כסף.

שרון הורביץ :המבנה הרב תכליתי בדגן ,הכוונה היא לקומת כניסה של מעון היום בדגן שהולך
ונבנה ובעזרת ה' יסתיים בחודשים הקרובים .אנחנו החלטנו בזמנו המועצה
אישרה מיליון  200אלף שקל בזמן הבנייה ,אם לא אי אפשר היה אחר כך להכין
כבר תשתית שלד לנצל את הגבהים לעשות שלד .עכשיו אנחנו מוסיפים עוד 800
אלף שקל ,ובזה אנחנו אמורים להשמיש את המבנה ,ויהודה מטפל יחד עם
אורית מה שהוחלט פה כנראה סניף תנועת נוער ,אבל זה לא עכשיו הדיון .קריאה
מרחוק של מדי המים ,ישנם מדי מים אנחנו מוסיפים עוד  200אלף שקל מקרן
שיקום צנרת ,זה כסף ייעודי לדברים האלה .להזכירכם המועצה ,כל הדיירים
החדשים מממנים את המדים ,המועצה מממנת מכיסה את המדים השכונתיים,
ולכל בעלי הנכסים שבזמנו היה להם מדים מכאניים הם מוסיפים סכום כסף,
אבל עדיין המועצה משלימה כסף ככה שכל העיר מרושתת במדי מים
אלקטרוניים .שביל הנופלים אנחנו צריכים להוסיף.
עודד רביבי:

זה מדי מים זה לא מדים ,מדי מים.
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שרון הורביץ :מדי מים ,סליחה.
עודד רביבי:

מדים לא הבנתי למי אתה קונה מדים ,למרות שאברהם רוצה שנקנה כולנו מדים
אבל לא הבנתי מה.

שרון הורביץ :מדי המים.
אברהם בן צבי- - - :
עודד רביבי:

יהיה להם מדים עם תג מזהה.

דובי שפלר:

לתקן בתב"רים במקום שביל הנופלים ,שביל הגבורה בבקשה.

שרון הורביץ :שביל הגבורה יתוקן ,מקבל את ההערה שביל הגבורה ,שלא נהיה צריכים לשנה
הבאה להוסיף עוד עמדות עוד הרבה שנים ,ואנחנו פה צריכים להוסיף עוד 80
אלף שקל .מבנה יביל בדגן זה המבנה יביל שמתפללים בו .בזמנו המבנה היביל
בדגן שמתפללים בו שנתיים שהוא רב תכליתי לשימוש הקהילה ,אנחנו רצינו
בסוף גם לרצף וגם חיפינו באבן ,עשינו אותו מבנה יותר משודרג מאשר תכננו
בהתחלה ,אז אנחנו צריכים להוסיף עוד  122אלף שקל.
דובי שפלר:

אם כבר עוסקים היום בתב"רים ,יש תב"ר פתוח להגדלה של עשה חיל?

שרון הורביץ :אני חושב שכן ,כן כל בתי הספר.
אבי חדידה:

שרון שוב אני רוצה להבין ,למה אנחנו מגדילים את התב"ר הזה?

שרון הורביץ :איזה תב"ר?
אבי חדידה:

של המבנה היביל.

שרון הורביץ :המבנה היביל בדגן?
אבי חדידה:

הוא עלה לנו המון כסף.

שרון הורביץ :הוא עלה לנו מיליון .22
אבי חדידה:

אבל הוא לא מבנה יביל.

שרון הורביץ :אבל המבנה יביל הזה.
עודד רביבי:

שני דברים ,ההרחבה בכל שלושת בתי הספר היא לא בגלל שאנחנו מוסיפים
כיתות ,אלא מוסיפים כיתות ספח וכל מיני פרוגראמות מעודכנות יותר של משרד
החינוך .עכשיו כשיש לי תב"ר פתוח ממשרד החינוך ,אין לי מה לעשות איתו
להחזיר אותו למשרד החינוך ,אני לא אוכל להשתמש בו למשהו אחר ,הוא
מאושר לפרוגראמה מסוימת על מבנה מסוים ,בפערים שמשרד החינוך זיהה
במבנה הזה והוא מה שהוא רוצה לראות בבתי הספר היום.
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אז אנחנו מפסידים שטח חצר לילדים ,השאלה היא אם לפני שלוש או ארבע
שנים ההרחבה הזאתי ,האם זה עדיין רלוונטי לטווח כי עדיין לא התחילו לבנות
לטווח שבעצם ,אם זה רלוונטי לטווח של ספטמבר  20שאני מעריך שזה אזור
שאולי יהיה מוכן מבחינת גודל בית הספר ,כי נדמה לי שלאור בית הספר בתמר
שהולך וגדל ובית ספר בדגן שיקום ,יכול מאוד להיות שעשה חיל נכנס עכשיו
למגמת ירידה במספר התלמידים.

דוברת:

אבל צריכים שיפוץ שם בטוח.

דובי שפלר:

אני חושב שכבר ירדה כיתה בשנה הזאתי.

יהודה שווייגר :אנחנו עוד לא מרגישים את הירידה.
עודד רביבי:

זה נכון שיש ירידה ברישום לשנה הבאה ,אבל מערכת החינוך באפרת לא
מיוצבת .אם יהיה מחר הצערה בשכונות הרימון והתאנה ,אז בסוף אתה תצטרך
עוד פעם את השטחים האלה .התהליך מול משרד החינוך הוא כזה ארוך וכזה
בירוקראטי ,בסוף התוספת שם היא לא על שטחי חצר יותר מידי דרמטי ,אני לא
רואה שהישוב הולך ומצטמק שאני עכשיו אומר בואו אני אוותר על זה.

דובי שפלר:

מתי יציאה לביצוע?

עודד רביבי:

משה הלך אבל לדעתי המכרז צריך להיות אוטוטו.

יהודה שווייגר :באורות עציון בנות אמורים להתחיל השבוע כבר את העבודה ,ועשה חיל הוא
השלישי בסדר ,הוא יהיה כמה חודשים.
נאוה כץ:

אז בעשה חיל מתוכנן שיפוץ כאילו לאור כל הסיפורים ששמעתי בשנה האחרונה
בימים של גשם סוער ושלג וזה?

עודד רביבי:

יש שם סוגיה אחת עם הפטיו של הרחבת התקרת זכוכית ,זה עלות לא קטנה,
כרגע עוד אין מקור תקציבי איך לעשות את זה ,בהחלט נמצא על השולחן
מבחינת זה.

יהודה שווייגר :זה עלות של  200אלף שקל פחות או יותר ,אנחנו גם בודקים בגלל השיפועים של
איך שזה בנוי ,אז יש שמה הרבה סדקים שמהם יש נזילות .אז אנחנו בודקים או
אפשרות לזה שישטיחו שמה את כל הגג וכל מיני תצורות כאלה ואחרות ,ושנה
הבאה אנחנו נעשה איזה עבודה קוסמטית כזאת כדי לאטום את מה שאנחנו כן
יכולים .אבל זה לא העבודה הרחבה של הסכומים המדוברים ,ונראה מה יוחלט
שנה שאחרי זה אם אנחנו מצליחים למצוא איזה שהוא מקור תקציבי.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
17.6.19

25

שרון הורביץ :נשאלה שאלה על ידי אבי חדידה ,על הסכום שנראה לו לכאורה גדול מיליון 22
למבנה היביל.
אבי חדידה:

אם אני זוכר נכון זה כמעט  200אלף שקל יותר ממה שאישרנו.

שרון הורביץ :זה אושר בערך כמעט כ 900 -ואנחנו נוסיף  .122עכשיו אם אתה רוצה אני אענה
לך ואם אתה רוצה תיידע את שאר חברי המועצה ,אני אדאג שמחר תקבל את
הכרטסת של הפרויקט.
אבי חדידה:

השאלה למה זה כל כך מתייקר?

שרון הורביץ :למה? כי גמרו את זה בגימור גדול ,גם עשו את המבואה ,גם חיפו באבן כדי ש- -
יהודה שווייגר :החצר או הרחבה שהיתה לא היתה מתוכננת בתוך המסגרת ,ועשו שמה תוספות.
שרון הורביץ :מקום מושלם להרבה שנים.
אבי חדידה:

זה משהו שהיה צריך להיות בתוך המכרז עצמו ,מוסיפים כל פעם?

שרון הורביץ :להזכיר לך שזה היה גם היינו בלחץ של זמן ,וגם מבנה יביל כדי לתת להם מקום
תפילה.
אבי חדידה:

בגלל זה אישרנו בוועדת מכרזים מציע יחיד למרות שההצעה שלו היתה נראית
לנו גבוהה ,בגלל צפיפות הזמנים.

שרון הורביץ :וגם קיבלנו הנחה גדולה.
אבי חדידה:

עדיין ,אבל זה נשמע לי בשביל מבנה יביל הרבה מאוד כסף.

שרון הורביץ :אבל תוך כדי ,תוך כדי תנועה לא רצו שזה יראה קרוואן.
דוברת:

אבי יש לך בעיה לתת כסף לתושבי הדגן?

אבי חדידה:

ממש לא ,לא ,לא ,לא ,חס ושלום שזה לא יישמע ככה ,אני רק חושב יכול להיות
שמישהו עושה עלינו פה סיבוב.

יהודה שווייגר :אבי ,זה לא בנוי כמו מבנה יביל.
שרון הורביץ :בדיוק ,זה לא נראה מבנה יביל ,מתחנו את המבנה יביל עד המקסימום שניתן,
ככה גם עשינו במבנים חדשים.
יהודה שווייגר :זה כמעט כמו מבנה רגיל לכל דבר ועניין.
שרון הורביץ :מי שמגיע ולא מתעמק זה מבנה מחובר.
אבי חדידה:

שוב אני לא נגד ,אני רק אומר שלמבנה יביל סכום כזה נשמע לי לא מעט.

שרון הורביץ :וצריך לזכור שזה יכול גם לשרת שם את הקהילה.
עודד רביבי:

מה זה מבנה כזה ,מה הגודל המבנה?

אבי חדידה:

 150מטר.
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זה  300מטר?

אבי חדידה:

ככה הבנתי 150 ,מטר זה מה שדיברנו גם.

עודד רביבי:

עם עלות הקרקע עם הפיתוח?

אבי חדידה:

לא - - -

עודד רביבי:

יש לך להכשיר את הקרקע.

אבי חדידה:

הכשרה ,בסדר.
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יהודה שווייגר :אבי זה קצת יותר מ.200 -
אבי חדידה:

מה?

יהודה שווייגר :המבנה ,בוא תעשה את החישובים של הדברים האלה ,מיליון לחלק לזה זה
מחירים סבירים בהחלט.
אבי חדידה:

רק שלא עושים עלינו פה סיבוב אתה יודע על כל מיני תוספות ,אתה יודע זה עלה
לי ככה זה עלה לי ככה ,אנחנו מכירים איך זה עובד במדינת ישראל.

עודד רביבי:

במדינת ישראל כן.

אבי חדידה:

ואחרי שהוא זוכה הוא בא בוא תוסיף לי כאן תוסיף לי כאן.

עודד רביבי:

רבותיי בואו כל מי שרוצה מוזמן לבוא לראות ,אין דבר כזה ,אנחנו בדרך כלל
גומרים בתקציבים פחות ממה שתוקצבו .מזכיר לכם את המבנה של שיפוץ
למועדון הוותיקים ,פה בסופו של דבר אנחנו יודעים שהקהילות באו עם כל מיני
בקשות נוספות אחרי שכבר גמרנו את המבנה ,הריצוף של הרחבה ,מזגנים ,כל
מיני דברים שנוספו לנו על הדרך ,ורצינו בסוף לתת מבנה ראוי ולכן נגמר ככה.
שאלות על התב"רים? מי בעד לאשר את התב"רים?

אברהם בן צבי :אפשר לקבל הצבעה פרט פרט?
דוברת:

למה?

אברהם בן צבי :למה לא?
דובר:

הוא לא רוצה להצביע על הכל.

אברהם בן צבי :למה זה נושא אחד?
עודד רביבי:

מי רוצה לעשות הצבעה לפי סעיף סעיף? אברהם אתה רוצה סעיף סעיף? אברהם
רוצה סעיף סעיף .מי לא רוצה הצבעה לפי סעיף סעיף? בואו רבותיי נו באמת .מי
לא רוצה?

דובר:
(מדברים ביחד)

יש איזה סעיף שאתה רוצה להסתייג?
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אברהם בן צבי :סליחה אבי אני לא רוצה שתגידו  - - -לגבי בית ספר ומה שעודד רביבי תכריח
אותי להצביע על כל - - -
אבי חדידה:

אני מסכים אני רק שואל אותך ,אברהם אם יש סעיף מסוים נעלה את זה.

(מדברים ביחד)
דובר:

אז תגיד למה אתה מתנגד.

אברהם בן צבי :אני רוצה להצביע על סעיף סעיף ,זה בעיה?
עקיבא סילבצקי :לא ,איזה סעיף אתה רוצה להפריד? עם איזה סעיף יש לך בעיה בוא תפריד
אותו ואת השאר תצביע.
אברהם בן צבי :לא ,אני רוצה - - -
אבי חדידה:

אז תגיד לנו גם ונצביע עליו ,אברהם.

אברהם בן צבי :בסדר ,אתם תצביעו ,אני אגיד על איזה סעיפים אני מתנגד.
דוברת:

לפי מה שקורה פה אתה לא מסיים פה אבל.

דובר:

אברהם תגיד לאיזה סעיף אתה מתנגד?

עודד רביבי:

אני נותן לו את כל הזמן שבעולם רבותיי אני לא יודע מה אתם רוצים ממני.

דובי שפלר:

שיגיד למה הוא מתנגד.

עודד רביבי:

אנחנו מחכים כולנו למוצא פיו ,אם חבר המועצה לא מדבר זה גם נכלל בחמשת
הדקות שלו?

אברהם בן צבי :זה עשר דקות בדקתי ,שלחתי לכם עכשיו ,זה עשר פלוס עשר על כל נושא.
אורית סמואלס :אברהם אתה נהיית חבר מועצה כדי לקדם דברים או כדי לעצור דברים? כל דבר
פה זה דיון שלם.
(מדברים ביחד)
אברהם בן צבי :אמרתי לכם שאין לי בעיה להיות פה עוד שעתיים.
אורית סמואלס :יופי אבל לא ,לא ,אתה היחיד שתהיה פה.
אברהם בן צבי :אנחנו לא פה בערבות ,כל אחד יכול ללכת.
דובי שפלר:

חברים אני מבקש לתת לאברהם עוד דקה לסיים לסמן ואז.

אורית סמואלס :בתור נבחרת ציבור אני רוצה לקדם פה דברים ,לא לעצור כל חצי דקה על משהו
אחר .די!
אברהם בן צבי :סליחה ,בכנסת יושבים כל הלילה לפעמים.
אורית סמואלס :יופי אז תלך לכנסת ,זה לא הכנסת פה.
אברהם בן צבי :אני מוותר על משכורת - - -
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אבל שנייה אורית ותמר ,אורית.

אורית סמואלס :אל תנסי להרגיע אותי אפרת כי זה לא יעזור.
אפרת גנטק:

יש לו בעיה בוא ניתן לו שנייה להגיד על מה הסעיפים שלו .אברהם ,תרשום את
הסעיפים שיש לך בעיה.

אורית סמואלס :זה יעבור לדיון לחודש הבא ,כי עכשיו אנחנו לא מעלים דברים שלא קשורים ולא
היו על הוועדה ,זה לא היה הנושא ,אתה כל פעם מעלה משהו אחר.
אברהם בן צבי :אורית- -
אורית סמואלס :לא ,אברהם לא.
אברהם בן צבי :אורית ,לא העליתי אף דבר שלא הייתי מוסמך להעלות לפי התקנון.
אורית סמואלס :בסדר אבל כל דבר אתה תוקע ,ואני רוצה לקדם דברים לא לתקוע אותם.
אברהם בן צבי :אנחנו לא מנהלים פה ועד בית כנסת או איזה שהוא ועד  - - -כדורגל ,יש כללים
לנבחרי ציבור אני נצמד לתקנון לחוק וזהו .כל חבר מועצה יכול להעלות שני
נושאים ,כל חבר מועצה יכול לעלות ,סליחה  4נושאים וצריך לבחור ארבע ,כל
חבר יכול להעלות שתי שאילתות ,וכל חבר יכול לדבר  20דקות 10 ,דקות על כל
נושא .ברוך ה' - - -
עודד רביבי:

מהיום יש כלל אני מבקש לא לפנות לאברהם ,כשאתם פונים אליו זה נותן לו עוד
שתי דקות.

דובי שפלר:

עד שאברהם מסיים אני רק מבקש לגבי מה שהצבענו קודם על הוועדות לפרסם
את הרשימות.

עודד רביבי:

אנחנו נפרסם את זה ונזמין תושבים.

דובי שפלר:

ולהזמין תושבים לפנות.

עודד רביבי:

ברור ,ברור .בינתיים בזמן שאברהם בודק וקורא.

אברהם בן צבי :לא ,לא ,בסדר רשמתי.
עודד רביבי:

לא ,לא ,אבל אני בינתיים רוצה לתת את זכות הדיבור לגזבר עוד פעם.

שרון הורביץ :רבותיי אני רוצה להביא לידיעתכם ,למרות שמן הסתם כולכם קראתם
בעיתונים.
עודד רביבי:

ברשומות.
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עדכון ארנונה
שרון הורביץ :יש עדכון אוטומטי פעם בשנה של ארנונה לפי חוק ,בכל הרשויות במדינת ישראל
לפי חוק ,השנה לקראת שנת  2020הארנונה תעלה ב 2.58 -אחוז .תשאלו אותי
כמה זה? אז במגורים במקום  46.19לשנה 46 ,שקלים ו 19 -אגורות למטר לשנה,
זה יהפוך להיות  ,47.38סך הכל לפי מספר בתי אב היום באפרת זה יוסיף
למועצה כ 550 -אלף שקל .הארנונה לעסקים במקום  72.78למטר לשנה ,יהפוך
להיות  74שקלים ו 68 -אגורות לשנה ,סך הכל שתבינו את הפער בעסקים ומה
שלא מגורים סך הכל תוספת של  22אלף שקל ,זאת אומרת רואים שאחוז
העסקים זה כל פעם בולט ,מגורים כל כך נמוך באפרת ,אז תרשמו את זה
בפניכם.
אפרת גנטק:

אבל אפשר לעשות את זה עכשיו כאילו באמצע?

שרון הורביץ :זה חייבים ,זה ב.2020 -
אפרת גנטק:

 ?2020אה.

שרון הורביץ :זה .2020
אפרת גנטק:

אז זה לא עכשיו קורה?

שרון הורביץ :לא ,רשויות שמבקשות העלאות חריגות ,אז הם מקבלים את זה בסביבות יולי
ואז הם מחילים את זה מינואר.
עודד רביבי:

והשנה אין בקשות חריגות למה זה שנת בחירות.

אפרת גנטק:

אז כאילו מודיעים על זה כבר?

שרון הורביץ :בשנת  ,2020אז עוד משפט אחד אני אסביר לך ,עכשיו הארנונה משתנה כל חודש
בגלל המדד וב 31.12 -אנחנו נחזור לתעריף שהיה בינואר  ,2019לא ,יכול להיות
שהמדד יעלה הרבה ,על הארנונה שחויבת בינואר  2019נוסיף  2.58אחוז.
אפרת גנטק:

זה לא רטרואקטיבי?

שרון הורביץ :לא רטרואקטיבי ,זה מ 2020 -והלאה ,ואז זה יצבור הצמדה.
אפרת גנטק:

ומודיעים את זה לתושבים? מודיעים את זה?

שרון הורביץ :ודאי ,כל אחד יקבל מכתב.
דובי שפלר:

האם אתה מודיע לנו את זה או שאתה רוצה שנצביע על זה?

שרון הורביץ :לכם אני מודיע את זה ,כן.
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מה?

שרון הורביץ :לכן אנחנו מודיעים לכם על זה.
דובי שפלר:

אתה מודיע לנו שאתה צריך הצבעה על זה?

שרון הורביץ :לא צריך הצבעה.
דובי שפלר:

לא צריך.

עודד רביבי:

כן ,עורך הדין אברהם בן צבי?

אברהם בן צבי :אני רוצה להחריג את  629ואת .647
שרון הורביץ :רגע לאט.
אברהם בן צבי :ו 702 -מההצבעה שלי בעד.
שרון הורביץ :אז אני אומר גם לפרוטוקול  629זה מעגל תנועה בתאנה.
עודד רביבי:

אברהם מתנגד כל היתר בעד.

שרון הורביץ :הבא מה זה?700 ,
אברהם בן צבי 629,647 :ו.702 -
עודד רביבי:

כל יתר הסעיפים אתה בעד?

אברהם בן צבי :בעד ,כן.
עודד רביבי:

כל יתר הסעיפים פה אחד ,שלושת הסעיפים האלה אברהם בן צבי מתנגד .תודה
רבה ערב טוב.

אברהם בן צבי :ערב טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים

מאשר:

עודד רביבי

