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ישיבת המועצה

מדיניות אכיפה
עודד רביבי:

תודה לאלה שהצטרפו ועזרו לנו להשלים את הקוורום אחרת הינו צריכים לחכות
עכשיו שעה.

דובר:

עכשיו זה ישיבת מועצה?

עודד רביבי:

כן .אז אנחנו מודים לאלה שטרחו ובאו ,אנחנו מעריכים את זה מאוד .לשאלת
חבר המועצה עורך הדין אברהם בן צבי ,מדיניות אכיפה ,להזכירך הקמנו ועדת
משנה שתדון בזה ,היה קשה מאוד לגייס את חברי המועצה לשבת לדיונים ,הם
כולם עם לוחות זמנים מאוד עמוסים ,אנחנו מקבלים את זה בהבנה .בסופו של
תהליך התקיימו למיטב הבנתי שלוש פגישות ,בהובלתו של מנחם שפיץ סגן ראש
המועצה וממלא מקומי ,הישיבה האחרונה היתה ביום חמישי האחרון ,ישיבה
יחסית ארוכה ,כתוצאה ממנה נוסחה טיוטה שמונחת לפניכם .בישיבה האחרונה
גם נכחה חברת המועצה נאוה כץ מסיעתו של עורך הדין אברהם בן צבי .והטיוטה
כרגע בעצם מונחת לעיונכם ,אנחנו לא מצביעים עליה ,אנחנו נביא אותה לישיבת
תכנון ובנייה הבאה ,אבל כדי שיהיה לכם מספיק זמן לקרוא אותה וכדי שנוודא
שכולם קיבלו אותה מבעוד מועד ,אנחנו מגישים אותה היום לקראת הישיבה
הבאה ,ומציינים את זה גם לפרוטוקול כדי שהעניין יהיה ברור ומובן לכל מי
שמתקשה בספירת הימים והתהליכים .כן?

אברהם בן צבי :עקיבא ,אתה רוצה לדון במתווה בישיבה הבאה או להסביר לנו על השינויים?
עודד רביבי:

לא ,לא ,בזה נגמר הדיווח שלי על מדיניות האכיפה.

אברהם בן צבי :נדבר על זה בישיבה הבאה?
עודד רביבי:

אני לא יודע ,ייתכן שלא יהיה צורך בדיבורים יכול להיות שכולם יקבלו את כל
התשובות שהם רוצים בישיבה הזאת .אני כן מציע שאנשים שיש להם שאלות
ינצלו את כל החודש עד לישיבת המועצה להעביר את השאלות ,כדי שבישיבה
הבאה אנחנו לא נצטרך לבלות פה שעות ארוכות.

אברהם בן צבי :לא ,אפשר לשאול בישיבה אפילו.
עודד רביבי:

אני יודע זה הרבה יותר נוח- -
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אברהם בן צבי :אתה אמרת שאתה לא מנהל ישיבות פרטניות עם רק חברי קואליציה או הנהלה
לפני הישיבה שהכל פה סביב השולחן ,אתה אמרת את זה.
עודד רביבי:

אני אומר הרבה דברים גם אתה אומר הרבה דברים ,מה שאני אומר אני מתכון
אליו לא בהכרח מה שאתה אומר אתה מתכוון אליו .אני עכשיו אומר ואני
מתכוון למה שאני אומר ,אפשר לשלוח שאלות על המתווה גם לפני הישיבה ,כדי
שאפשר יהיה לקבל תשובות בפורום שכולם רואים ,כמו שאתה שולח לכל העולם
ואשתו גם אנחנו יכולים לענות לכל העולם ואשתו ואז השיח.

אברהם בן צבי :דווקא החודש לא שלחתי כמה מיילים.
עודד רביבי:

אנחנו הרגשנו בחסרונם ,המפלס ירד.

אברהם בן צבי :נכון ,ויש מידע שהיה אמור להגיע אלי ותשובות שהיה אמור להגיע אלי תוך
שלושה ימים שטרם קיבלנו ,מלפני חודש.
עודד רביבי:

טוב ,זה לא הנושא כרגע.

אברהם בן צבי :ולכן אני לא חושב שהשיטה של להעלות שאלות ולשלוח שאלות לא עובד ,יש
שאלות נעלה שאלות בדיון.
עודד רביבי:

אין שום בעיה .אני מזמין את חברי המועצה שיש להם שאלות על המתווה שהוצג
יכולים לשלוח לפני הישיבה ,כדי שהדיון יהיה קצר יותר ויעיל יותר ,מי שרוצה
נשמח מי שלא רוצה נתמודד ,איש כהבנתו ינהג ,ובסוף הציבור ישפוט מי היה
ענייני ומי היה טרחן .כן?

עקיבא סילבצקי :רק לציין שמה שבאמת יצרנו כאן ,המסמך הזה בעצם הוא בהסכמת ארבעת
חברי הוועדה אחרי דיונים ארוכים ,נאוה לא היתה רק בישיבה האחרונה אלא גם
בישיבה לפני כן.
עודד רביבי:

בישיבה האחרונה שהיתה המהותית יותר היא היתה.

עקיבא סילבצקי :שניהם היו מהותיים.
דובר:

לא ,כולם היו מהותיים.

אברהם בן צבי :גם בישיבה שלא התקיימה.
נאוה כץ:

וגם בישיבה שלא התקיימה אני הייתי ,רק אני ומנחם הגענו.

עקיבא סילבצקי :נכון ,גם בישיבה שלא התקיימה היא כן הגיעה.
צורי דותן:

לא ,ישבנו ,ישבנו הרבה על זה ,הקדשנו לזה הרבה שעות.

עקיבא סילבצקי :נכון ,עברנו על כל סעיף.
נאוה כץ:

אני חייבת להגיד שבאמת אנחנו ישבנו על זה ועברנו על כל סעיף וסעיף ובאמת.
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הוספנו עוד דברים שלא היו ,הרבה דברים הוספנו עוד נקודות ,ישבנו על זה ממש
ברצינות.

עודד רביבי:

אני מודה לכל מי שישב על זה ברצינות.

אברהם בן צבי :יופי ,צורי טוב שאתה מעלה את הנקודות ,בניגוד לדעות אחרות זה לא טרחן וזה
לא לא ענייני.
צורי דותן:

ישבנו על זה.

אברהם בן צבי :זה התפקיד שלנו לשאול הרבה שאלות ולקבל תשובות סביב השולחן ,מי ששואל
שאלות הוא לא סתם טרחני הוא מבצע תפקידו נאמן לציבור.
עודד רביבי:

כל הכבוד.

אברהם בן צבי :מי שרוצה שיגיעו לפה בובות ויצביעו ככה בלי לשאול שאלות שינהל ככה ,לא
יודע ,יקים חברה פרטית לא חברה ציבורית.
עקיבא סילבצקי :טוב שהם מגיעים זה כבר טוב .בוא נמשיך.
עודד רביבי:

גמרת? כי עוד לא הסתיימו עשר דקות.

אברהם בן צבי :לא עוד לא הגעתי לעשר דקות ,רגע אני מוציא את השעון.

אורבניקס – היטלי ביוב
עודד רביבי:

תודה .אני לא אגיד לך מה היתה ההצהרה שפתחה את הישיבה אבל זה מופיע
בפרוטוקול .טוב ,יש איתנו נציג של חברת "אורבניקס" ,גם בישיבה הקודמת היה
נציג "אורבניקס" בנושא אחר ,עכשיו יש לנו נציג "אורבניקס" שבא להציג כיצד
נערכו החישובים בעדכון חוק העזר בהיטל ואגרות ביוב ,אז בבקשה.

דובר:

מה השם שלו רק?

עודד רביבי:

שרון איך קוראים לו?

שרון הורביץ :תומר.
תומר ענבר:

תומר ,נעים מאוד.

עודד רביבי:

תומר מה?

תומר ענבר:

תומר ענבר.

עודד רביבי:

יובל ,נעים מאוד.

תומר ענבר:

ענבר.

עודד רביבי:

ענבר ,נעים מאוד.
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שרון הורביץ :רק אני יאמר טיפה הקדמה ,אנחנו כבר למעלה משנה נמצאים במאמץ
אינטנסיבי לחישוב חדש של היטלי הביוב ,של התעריפים בהיטל הביוב ובאגרות
הביוב .אגרת הביוב אתם יודעים זה השימוש השוטף שלנו שבו יש כמה פרקים
שתומר יאמר ,והיטל הביוב זה דבר שנקבע תמורת היתרי בנייה מהדיור החדש
מהבנייה החדשה ,שמטרתו לתת פיתרון קצה ופיתרון הביוב המיוחד ליחידות
דיור החדשות או למבנים החדשים ,גם לעסקים כמובן יש את הדבר הזה .אנחנו
רק קיבלנו בסוף שבוע שעבר ,הבדיקה נעשית על ידי כמה אנשי מקצוע ,במיוחד
הגדול ביותר בארץ שאנחנו רצינו לשכור אותו רק הוא עבר לצד השני קוראים לו
אהוד חסון .קיבלנו את זה רק במהלך שבוע שעבר ,בגלל שחוק העזר הזה תוקפו
עד סוף מרץ אז אנחנו חשבנו שיהיה נכון לדון בו ,בעיקר שאין פה שינויים
מרחיקים.
עודד רביבי:

אנחנו כרגע מציגים את זה ,ואחר כך נחליט אם אנחנו מצביעים על זה או לא .כן
בבקשה תומר.

תומר ענבר:

אז כמו שנאמר פ ה בקצרה אז בעצם אנחנו גם מדברים על ההיטל וגם על האגרה,
אז בעצם מה ככה ההבדל ביניהם? אני אחדד את זה עוד הפעם .בעצם ההיטל זה
בעצם ההשתתפות היחסית של בעל הנכס בעלויות הפיתוח וההקמה של מערכות
הביוב בעצם שהוא נהנה ממנו ,החלק היחסי שלו בעלויות האלה .אגרה זה בעצם
תשלום עבור השירות שמספקת הרשות לביוב ,וזה מחייב איזה שהוא קשר
מסיבתי בין התשלום לשירות ,זה בעצם שוטף וזה תשלום חד פעמי ,אגרה בשוטף
והיטל זה תשלום חד פעמי .נתחיל עם האגרה ,אגרת הביוב היא מחולקת
לשלושה מרכיבים :אגרת תפעול ,אגרת טיהור ,ואגרת שיקום .החיוב בעצם
בפועל מתבסס על פי כמות הצריכה בפועל של המים של כל תושב .אופן החישוב,
אז בעצם לכל אחד מהמרכיבים האלה יש בעצם לוקחים את כלל העלויות
מחלקים את זה בכלל כמויות הצריכה של כלל המועצה פה ,ומתקבל תעריף לכל
אחד מהרכיבים האלה ,אם זה לתפעול אם זה לטיהור למת"ש ואם זה לשיקום.

שרון הורביץ :תפעול אם אתה יכול להגיד מה הכוונה?
תומר ענבר:

כן בשקף הבא ,אז זה ריכוז העלויות לכל אחד מהרכיבים שקיבלנו בשוטף ,אז
בעצם עלויות התפעול מדברים על סדר גודל של קצת פחות ממיליון שקל .זה
בעצם כולל את כל התיקונים ,הציוד ,עבודות הביוב הקבלניות ,חשמל ,שכר של
עובדי מערכת הביוב ,עמלות גבייה וכד' .עלויות הטיהור מדברים על כ -
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שרון הורביץ :חשמל מה של תחנות הסניקה?
תומר ענבר:

כן .עלויות הטיהור זה בעצם סדר גודל של  1.2מיליון שקל ,זה בעצם עבור
התשלום בגין קניית שירותים למתקן הטיהור ,שהוא משותף גם לאפרת וגם לגוש
עציון ,מת"ש גוש עציון זה נקרא .ועלויות השיקום נלקח לצורך התחשיב כ370 -
אלף שקל לשנה ,ובגין התיקונים במכון הסניקה בזית ,החלפת משאבה ,הפסקת -
  -בגפן ,ושיקום צינור הסניקה הראשי ,שחלק מהסכום פה הוטל על השיקוםשלו וחלק אחר כך נראה את זה גם בהיטל החלק היחסי.

צורי דותן:

זה בעצם הקרן?

תומר ענבר:

כן ,קרן לשיקום.

צורי דותן:

זאת אומרת קרן שכל הזמן אנחנו?

שרון הורביץ :לא ,זה ההיטל.
תומר ענבר:

זה שיקום של מערכות.

שרון הורביץ :זה בעלויות השוטפות.
צורי דותן:

זה בעלויות השוטפות?

שרון הורביץ :כן.
צורי דותן:

בנוסף אנחנו מידי פעם מוציאים מהקרן?

שרון הורביץ :מהקרן ,לדברים גדולים.
יהודה שווייגר :הקרן לא קשורה לזה.
צורי דותן:

הקרן לא קשורה לזה?

יהודה שווייגר :זה הוצאות שוטפות.
תומר ענבר:

כן ,זה נצבר כעבודות שיקום של מערכות ,לא של פיתוח של מערכות של שיקום
מערכות ,רק לשיקום של מערכות קיימות .כמויות צריכת המים השנתיות
באפרת זה סדר גודל של  700אלף מ"ק.

אברהם בן צבי :איך זה ביחס למדינה?
תומר ענבר:

זה לא ביחס למדינה זה ביחס לישוב.

שרון הורביץ :זה יוצא  40וכמה קוב לחודשיים.
אברהם בן צבי :לבן אדם?
שרון הורביץ :למשפחה.
אברהם בן צבי :למשפחה?
תומר ענבר:

למשפחה .זה גם כולל תעסוקה שיש פה לא רק למגורים.
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שרון הורביץ :וגם תוריד את ישיבות.
תומר ענבר:

אז אם אנחנו משכללים את כל העלויות לפי הכמויות בכל אחד מהנושאים
האלה ,אז זה התעריפים שמתקבלים לאגרה .התפעול פחות או יותר נשאר אותו
דבר כמו מצב הקיים ,השיקום מעט ירד ,זאת אומרת המרכיב העיקרי פה זה
הטיהור כי גם כן המועצה פה משתדרגת עם המערכות ,וסך הכל התעריף הוא
.3.39

שרון הורביץ :שזה אומר בממוצע למשפחה  30וכמה שקלים לשנה ,תוספת.
תומר ענבר:

נעבור להיטל ,עוד הפעם ,אז הנוסחה של החישוב ההיטל לוקחים את כלל
העלויות הנחת התשתית ,עלויות עתידיות של מערכות פיתוח ,אלו מערכות
שאנחנו מקימים מחדש ,מחלקים את זה בשטח הקרקע ותעריף אחד ל -מ"ר
קרקע והתעריף השני הוא ל -מ"ר הבנוי בהתאם לתב"עות העתידיות שקיימות
פה ברשות ,ואז מתקבל תעריף גם ל -מ"ר קרקע ול -מ"ר בנוי .התחשיב נערך
בשיטת שארית הישוב ,מה הכוונה? בעצם הוא צופה רק פני עתיד ,אז בעצם
נכללו כל שטחי הפיתוח העתידיים לחיוב ,ועלויות ההקמה העתידיות בטווח של
עשר שנים .הוא מחולק לטיהור עבור בין הביב המוביל המאסף ומתקנים אחרים
וביב מוביל למכון טיהור שפכים ,הוא מחולק לשני מרכיבים .העלויות שהובאו
בחשבון בתחשיב לביב המוביל המאסף סדר גודל של  1.5מיליון שקל ,זה אומדן
עבור עלות החלפת קו הסניקה הראשי ,עבור החלק היחסי בלבד של הבנייה
העתידית שנכסה לתחשיב ,חלק מהסכום אמרנו שנכנס גם כן לשיקום.

נאוה כץ:

אפשר רק לשאול מה זה הבנייה העתידית הזאת שאנחנו חישבנו פה?

תומר ענבר:

הנה זה למטה תיכף אני אגיע לזה ,אוקי? וגם כן רשות המים מאשרת לאפרת
מענק בסדר גודל של  30אחוז ,אז זה גם מביא בחשבון את ההפחתה של המענק.
על המרכיב טיהור בא בחשבון  6.32מיליון שקל ,זה בגין שדרוג מת"ש גוש עציון.
המת"ש מחולק פחות או יותר  50אחוז  50אחוז בין גוש עציון לאפרת ,אז זה
החלק היחסי של אפרת .ויש לכם יתרת הלוואות ביוב של  5מיליון שקל שהוא
נפרס לעשר שנים הבאות ,אז  50אחוז מזה הוא על הביוב המאסף ו 50 -אחוז על
מרכיב  - - -מסך הכל של החמישה מיליון שקלים .זה מצד העלויות .מצד
השטחים ,נלקחו השכונות העתידיות שזה מורדות המזרחיים ,התמר ,הדגן,
מורדות התאנה ,הזית ונופי כרמל.

דובר:

כרמל?
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דובר:

כרמים.

תומר ענבר:

כרמים ,סליחה .אני מהכרמל אז אולי זה בלבל אותי .ואם אני מרכז את כלל
השטחים האלה זה על הקרקע סדר גודל של  165אלף מ"ר ,ועל הבנוי זה סדר
גודל  275אלף מ"ר .התעריף שהתקבל פה זה התעריפים האלה שלכל אחד
מהסעיפים ,לביב המאסף ולמכון טיהור שפכים לקרקע ולבנוי ,סך הכל היטל
הביוב דובר על הקרקע סדר גודל של תשע וחצי שקל ועל הבנוי  46שקל למטר
מרובע .אם אנחנו לוקחים דוגמה של יחידת דיור חדשה סדר גודל של מאה מטר
קרקע ומ 120 -מטר מ"ר בנוי ,סדר גודל של  6500שקל .אני חייב לציין שבמצב
הקיים זה טיפה יותר גבוה ,כי בתחשיבים הקודמים לא נלקחו המענקים ועלויות
אחרות ודברים כאלה ,אז אולי היה פחות שטחים והתעריף היה יותר גבוה .אז
במסגרת העלויות שנכנסו פה לתחשיב והשטחים שנכנסו לתחשיב ואושרו,
התעריף של ההיטל לסדר גודל ליחידת דיור כזאתי של  .₪ 6500זהו .יש שאלות?

עודד רביבי:

שאלות?

נאוה כץ:

משהו שלא הבנתי ,השש וחצי אלף זה כל יחידת דיור נוספת זה יהיה התשלום
שהיא צריכה לשלם?

תומר ענבר:

במידה והיחידת דיור היא מאה מטר קרקע ו 120 -מ"ר בנוי כדוגמה הזאתי ,היא
תשלם שש וחצי ,אם זה סדר גודל אחר היא תשלם אחרת ,זה תלוי בגודל של
היחידה.

צורי דותן:

במצב היום בעצם שילמו יותר?

אפרת גנטק:

תשע וחצי לפי מה שכתוב שם.

תומר ענבר:

כן.

דובר:

אז מוזילים את ההיטלים ב 30 -אחוז ואת האגרה מעלים בשלושה אחוז?

שרון הורביץ :זה שני דברים שונים.
תומר ענבר:

זה מה שאושר על ידי רשות המים בהתאם לעלויות.

עודד רביבי:

כן ,אפרת?

אפרת גנטק:

לא ,פשוט אומרים לי להגיד שלום ,סליחה.

עודד רביבי:

להגיד שלום?

שרון הורביץ :אני מתאר לעצמי שבשכונה בעיטם בעזרת ה' יהיו עלויות יותר גדולות.
דובר:

יותר מה?
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אנחנו מתארים לעצמנו ששכונה כמו העיטם שתיבנה גם כנראה העלויות של
ההיטלים יהיו יותר גדולות ,כי שם אי אפשר יהיה בשום אופן להסתמך על
הפיתרונות שקיימים היום בגלל השיפוע שלהם.

דובר:

ואז ההיטלים יעלו חזרה?

שרון הורביץ :אז יהיה צריך לעשות מת"ש חדש והכל חדש.
משה בן אלישע :וגם את הקו סניקה וגם את המת"ש ,הכל.
שרון הורביץ :זה יהיה.
אפרת גנטק:

בגלל שסדר הגודל שם של הבנייה הוא הרבה הרבה יותר גדול?

שרון הורביץ :כן ,זה לא יכול לקלוט.
צורי דותן:

יהודה ,מאיפה הקרן של הביוב מאיפה הכסף שם?

יהודה שווייגר :מההיטלים.
עודד רביבי:

כן רבותי שאלות נוספות אל תומר? טוב ,את ההצבעה על התוכנית הזאת אנחנו
נדחה לישיבת המועצה הבאה ,תודה רבה תומר שיהיה לך נסיעה טובה ותודה
שבאת.

תומר ענבר:

תודה רבה לכם ,תודה רבה לכם.

אברהם בן צבי :אפשר לקבל את המצגת של זה? תודה.
דוברת:

למה זה נדחה?

אברהם בן צבי :וגם טיוטה של הצעת החוק.
עודד רביבי:

כדי שאברהם בן צבי יוכל לקבל את המצגת ואת הטיוטה של הצעת החוק ,כדי
לשאול שאלות בישיבה הבאה או אולי לשלוח שאלות בדואר לפני זה.

אברהם בן צבי :אולי כן לא יודע.

ועדת תחבורה
עודד רביבי:

משה ,ועדת תחבורה התכנסה ביחד עם יושב ראש ועדת תחבורה חבר המועצה
דובי שפלר שנבצר ממנו להיות היום בישיבת המועצה ,הוא ביקש ממנו למרות
היעדרותו שנעלה את הדברים ,הוא סומך על מהנדס המועצה שיציג את מה
שעלה בוועדה ואז נוכל לנהל על זה הצבעה .אז בבקשה ,משה.

משה בן אלישע :יש לנו שלוש נושאים שוועדת התנועה המליצה לגביהם.
(חילופי דברים)
משה בן אלישע :פה היתה בקשה לנסות לשנות ,לשפר את הסדרי התנועה ליד בית ספר בתמר.
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ממש ממש תודה רבה דרך אגב.

משה בן אלישע :מה?
נאוה כץ:

לא ,באמת ,ממש תודה רבה שאתם כאילו עסקתם בזה והעליתם את זה ,כי זה
ממש קטסטרופה.

משה בן אלישע :זה בקשה של נאוה שעשינו סיור בשטח וראינו ,זה הבית ספר כרגע בתמר.
הרעיון שהועלה שהחלק הזה מהנקודה הזאת כאן עד הנקודה הזאת כאן ,בקיצור
חזית בית הספר יהפוך להיות חד סטרי לכיוון הזה לכיוון היציאה לכיוון שמאלה
לכיוון מערב ,ככה שכל מי שאמור לבוא לבית ספר יגיע סביב השכונה ולא נמצא
את עצמנו עם כל מיני אנשים שעושים יו-טרנים פה וכל מיני- -
דוברת:

אבל זה קורה גם בזית שמן ב" -אורות עציון".

משה בן אלישע :בסדר ,אנחנו מדברים כרגע על הקטע הזה ,אני מציע את הבקשה.
עודד רביבי:

רבותיי הוא מציג את הבקשה ,יציג את ההמלצה ,אחר כך כל אחד יוכל להביע
את דעתו ,ורק אחרי שכל אחד יבוא על סיפוקו בהבעת דעתו אנחנו נערוך הצבעה.
בסדר? יופי .כן משה?

משה בן אלישע :זה היתה הבקשה .הרציונל הוא שבחזית בית הספר יהיה תנועה חד סטרית
בלבד ,שאנשים לא ייסעו בניגוד לכיוון התנועה ולא יחנו במפרץ "נשק וסע"
מכיוון משמאל לימין ,לכן זאת היתה ההצעה .ההמלצה שהתקבלה כרגע היא לא
לאשר את הבקשה הזאת ,ומה שכן אפשר ,בחזית של בית הספר איפה שיש לנו
חניה מקבילה לצד השני לבצע קו רציף ,ככה שימנע מאנשים לחצות את הקו
הרציף ,אבל זה ניתן לעקיפה גם  - - -אבל זה כרגע מה שאפשר .את הקו הרציף
לא ניתן לבצע איפה שיש חניה ניצבת ,בגלל שכל מי שיוצא מחניה ניצבת או נכנס
אליה הוא חוצה קו לבן וזה בלתי אפשרי ,לכן במקום יהיה בערך מהנקודה הזאת
עד הקטע הזה אפשר יהיה לבצע קו רציף לעשות הפרדת תנועה לשפר את המצב.
זה מה שהוועדה ממליצה.
עודד רביבי:

הערות? שאלות?

צורי דותן:

כן .דבר ראשון לגבי החד סטרי אי אפשר ,מהפגישה שעשינו אני ואתה ואפריאט
ברחוב התחתון ,הוא אמר לנו בפירוש אם אין צומת מסודרת שממנה עושים את
החד סטרי ,אז לא עושים את זה בכלל לא עולה בחשבון.

משה בן אלישע :הוועדה הורידה את זה.
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אני חושב שהבעיה הרצינית שם ואני נתקל שם כל יום שאני אוסף את הילד שלי,
שהאוטובוסים של ההסעות הרבה מהם עולים על הקו הירוק.

יהודה שווייגר :זה לא הבעיה של אוטובוסים.
צורי דותן:

מה? רגע ,הם עולים על ה- -

יהודה שווייגר :הבעיה שהורים לא מחונכים פשוט חותכים בניגוד לחוקי התנועה.
צורי דותן:

גם וגם ברגע שהאוטובוסים עומדים על הירוק ולא נמצאים ברציף הסעה ויש
להם מקום שם ,אז זה יוצר את זה שההורים שהכל נהיה שם קטסטרופה יותר
גדולה.

יהודה שווייגר :כמה אוטובוסים יש לבית ספר?
צורי דותן:

מה?

יהודה שווייגר :כמה אוטובוסים יש?
צורי דותן:

שלושה.

יהודה שווייגר :שלושה אוטובוסים? זה כלום.
צורי דותן:

שעומדים שם ,אבל הבעיה היא שאם הם עומדים על הירוק אז אין להורים איפה
לעמוד ,זה יוצר לך בלגן שם ,הירוק לא נועד לחניה.

אורית סמואלס :מישהו היה פעם ב" -אורות עציון בנות" ורואה מה קורה שם?
דוברת:

כן ,כן.

אורית סמואלס :ויש שמה גם קו הפרדה ועושים מה שבא להם.
עודד רביבי:

להפוך את כל הגוש לחד סטרי זה אפשרי?

צורי דותן:

אין שם קו הפרדה ,למעלה אין קו הפרדה.

משה בן אלישע :אין קו הפרדה ,אי אפשר.
עודד רביבי:

אני מבקש ,משה ,אני מבקש שוועדת תחבורה תבחן את האופציה של להפוך את
כל הכביש לחד סטרי .מה זה?

דוברת:

אין מצב.

עודד רביבי:

מה זה?

תמר עמר:

אתה גוזר על התושבים האלה.

עודד רביבי:

מה אני גוזר על התושבים? את אותו דבר אנחנו שומעים על התושבים בזית רענן,
בסוף יש פה מלכודת ששמה את כל ההורים שמגיעים מהכיוון משמאל לבית
הספר לחצות או לעשות פרסה במקום או לחצות נגד נתיב התחבורה כדי להוריד
את הילד שלהם ליד המדרכה .אם אנחנו הופכים א כל הטבעת הזאת לרחוב חד
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סטרי ,אז זה נכון שחלק ייסעו יותר ארוך כדי להגיע לבית חלק ייסעו פחות כדי
להגיע הביתה ,אבל מבחינת ההורדה וההעלאה של ילדים מבית הספר זה הופך
את זה ליותר בטיחותי.
תמר עמר:

זה נכון ,אבל זה טבעת מאוד גדולה באופן יחסי בשביל ,נראה לי ,בשביל שאנשים
יעשו את זה כל יום.

עודד רביבי:

הטבעת ברימון היא יותר גדולה ,הטבעת ברימון היא יותר.

צורי דותן:

ולאו דווקא זה דבר זה.

עודד רביבי:

בואו ,סליחה ,ברימון מתי הפכו את זה לחד סטרי? כשהמצב הפך להיות
קטסטרופה .פה עכשיו בזית שמן לא עושים את זה ,כי זה כמות כזאת של אנשים
שמפחדים לפתוח איתם חזית .אני חושב שפה נוכח הבעיה שעולה מהשטח ,ונוכח
העובדה שאין פיתרון תחבורתי ,אם אפשר היה לעשות פה מעקה בטיחות באמצע
אז זה היה משהו אחר .בסדר? אבל לא עושים פה מעקה בטיחות .אז אני אומר,
דווקא בגלל שמדובר פה יחסית בכמות יותר קטנה של משפחות מאשר בזית
שמן ,והבעיה היא פה באמת בעיה חריפה ,ככול שבית הספר יגדל אז הבעיה רק
תלך ותחריף.

צרי דותן:

כרגע הבית ספר נמצא בפול של שתי הבתי ספר ,זה השיא לא יהיה שם יותר מזה.

עודד רביבי:

יהיה.

צורי דותן:

איך?

עודד רביבי:

איך?

צורי דותן:

באיזה כיתות ישימו? אין כיתה שאין בה- - -

עודד רביבי:

צורי ,אף אחד מבתי הספר ,צורי! צורי!

דוברת:

צורי ,יש שם כיתות של - - -

צורי דותן:

לא נכון.

דוברת:

ויש כיתות של  16תלמידים ולא .32

עודד רביבי:

צורי ,אף אחד מבתי הספר הקיימים היום לא נמצא בגודלו כמו שסיימו לבנות
אותו בשלב הראשון ,אף אחד מבתי הספר.

צורי דותן:

אין כיתה פנויה היום בבית הספר.

שרון הורביץ :שמעת- -
עודד רביבי:

אבל אף אחד מבתי הספר ,צורי ,צורי אתה לא מקשיב.

יהודה שווייגר :יש עוד ארבע כיתות.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
17.2.20

14

עודד רביבי:

צורי ,אף אחד מבתי הספר.

צורי דותן:

לא נכון.

עודד רביבי:

צורי!

דוברת:

תחשוב שיש שני חדרי מנהל ,שני חדרי מורים ,יש הרבה כיתות פנויות שם.

עודד רביבי:

אף אחד מבתי הספר שבנויים היום ,לא נמצא בנקודה שבה הוא היה כשסיימו
לבנות את בית הספר" .עשה חיל" כמעט הכפיל את שטחו" ,אורות עציון בנות"
הוסיף שליש" ,אורות עציון בנים" הוסיף שליש ,גם פה כנראה שיהיה יותר.
מזכיר לך שהמגרש כדורגל היום זה מגרש שמיועד לאולם ספורט ,שבסוף יוסיף
פה עוד נפחי פעילות על המתחם הזה .המתחם הזה היום הוא במינימום של
הקיבולת שיכול להיות בו ,מכאן זה רק הולך ועולה .ולכן אני אומר ,אני מבקש
מוועדת תחבורה לבחון להפוך את כל הרחוב הזה לחד סטרי ,כדי לתת מענה
לבעיית בית הספר וגם למה שאנחנו צופים פה בשנים עתידיות ,ככול שנדחה את
ההחלטה הזאת יהיה יותר קשה ליישם אותה.

אברהם בן צבי :אני חייב להגיד שאני לא רואה סיבה למה לא לבחון את זית שמן גם כן.
עודד רביבי:

אחרי שאנחנו נבחן את זה אנחנו גם נבחן את זית שמן ,ואם אתה תתמוך זה
בכלל ייתן לי רוח גבית בשכונת הזית ,כי אני בטוח שהבוחרים שלך שם מאוד
ישמחו.

אברהם בן צבי :המצב השתנה ,יש עכשיו קניון וכאילו יש הרבה שיקולים שהשתנו מאז.
עודד רביבי:

אין בעיה.

אברהם בן צבי :פתחו רחוב מתתיהו הכהן אז יש עוד דרך למטה?
עודד רביבי:

אין בעיה.

אברהם בן צבי :ואני חושב שהמצב השתנה.
עודד רביבי:

לבקשת חבר המועצה עורך הדין אברהם בן צבי ,אני מבקש שגם לבחון את זית
שמן להפוך אותו לחד סטרי.

אברהם בן צבי :זה לא סתם טרחנות.
צורי דותן:

רגע ,אם הופכים את ,רגע ,אם הופכים זית שמן לחד סטרי אפשר להפוך גם את
הצד השני לחניות בניצב ,ואז אפשר להרוויח עוד הרבה הרבה חניות ברחוב שגם
ככה יש בו מחסור.

דובר:

על זה דובר.
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בזית שמן זה היה חלק מהתוכנית ,כמות החניות שמוסיפים ברחוב היא לא
גדולה כל כך ,אבל אפשר לבחון את המשמעות של זה.

אברהם בן צבי :אני חושב שהעיקר ההתנגדות יגיעו מהאנשים למטה בפיטום הקטורת ,ועכשיו
שיש את המעבר השני דרך מתתיהו הכהן זה יהיה פחות.
דוברת:

למה פיטום הקטורת? דווקא פיטום הקטרות- -

אברהם בן צבי :לא ,בגלל אז בזמנו זה היה- -
עודד רביבי:

עיקר ההתנגדות היה של התושבים של יונתן החשמונאי ,שמבחינתם במקום
לנסוע רק מאה מטר מהכיכר התחתונה וישר לפנות שמאלה הם צריכים לעשות
את כל העיקוף.

נאוה כץ:

לא ,אבל ההיפך.

אברהם בן צבי :כן עקיבא זה יונתן החשמונאי התנגדו?
עקיבא סילבצקי :למה?
אברהם בן צבי :להפוך את זית שמן לחד סטרי במעגל?
עודד רביבי:

הוא לא נציג יונתן החשמונאי ,הוא גם בטעות גר שם אז זה בכלל לא רלוונטי
לדיון.

צורי דותן:

אני חושב שאם מדברים כבר על זית שמן ,אז האזור החד סטרי צריך להיות
מספיק שהוא יהיה רק מהכניסה ליהודה המכבי ועד הכיכר ,ואז כבר אתה עושה
שם פיתרון משמעותי ,מספיק שהחלק הזה ,ושמה יש גם שני צמתים להפוך את
זה לצומת וכיכר.

עודד רביבי:

נוכח הערתו של חבר המועצה צורי דותן ,לבדוק את זית שמן באופן מלא חד
סטרי ובאופן חלקי חד סטרי.

אברהם בן צבי :הערה העניינית של חבר המועצה צורי דותן.
נאוה כץ:

רק אבל שאלה על הענייניות שלך חד סטרי בכיוון כניסה או בכיוון יציאה?

צורי דותן:

כיוון שהאוטובוסים נוסעים בו היום.

משה בן אלישע :כמו שהאוטובוסים נוסעים.
נאוה כץ:

שזה?

משה בן אלישע :נגד כיוון השעון.
צורי דותן:

נוסעים מיהודה המכבי לכיוון הכיכר של יונתן החשמונאי.

נאוה כץ:

אוקי סבבה ,כדי שמי שנכנס לבית ספר בעצם נכנס בצד שמאל?

משה בן אלישע :ייכנס בצד של הבית ספר.
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משה בן אלישע :יש נושא של החניון "נשק וסע" ,זה קיים גם פה וגם ב" -עשה חיל" וגם ב-
"אורות עציון בנות" ,לאחד את שעות ה" -נשק וסע" לשבע ורבע עד שמונה ורבע
זה שיהיה אחיד לכל הבתי ספר.
אברהם בן צבי :מה יש כיום?
משה בן אלישע :היום היה כל מיני שעות ,היה שבע ורבע.
יהודה שווייגר :חלק היה  7עד  ,8חלק היה  7וחצי עד  ,9חלק היה כל מיני כאלה ,רוצים ליישר
קו עם כולם.
צורי דותן:

יש עניין שהבתי ספר ,כל הבתי ספר מתחילים באותה שעה באפרת?

דוברת:

כולם מתחילים בשמונה ,כן.

משה בן אלישע :כולם מגיעים באותה שעה פחות או יותר.
אברהם בן צבי :השעות האלו מסתדר עם האוטובוסים?
משה בן אלישע :כן ,כן.
אברהם בן צבי :עם הראשונים עם האחרונים?
משה בן אלישע :כן.
יהודה שווייגר :הראשונים מגיעים בשבע ורבע ,האחרונים מסיימים בשמונה וחמש.
עודד רביבי:

מאיפה נולדה לנו הטעות של חוסר התאמה?

משה בן אלישע :לא ,כל ישיבה שהיתה אחרי תקופה החליטו משהו אחר.
עודד רביבי:

מי בעד לאחד את כל השעות שבע ורבע עד שמונה ורבע?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד פה אחד ,תודה רבה .כן.

משה בן אלישע :חניה מרכז מסחרי בדקל ,מבקשים לעשות שם איזה שהוא שינוי.
דוברת:

יש לך תמונות?

משה בן אלישע :זה  - - -זה גם כן ב" -עשה חיל" ,זה המרכז המסחרי .יש לנו את המרכז
המסחרי ,יש לנו את החניה האלכסונית כאן ,החניה האלכסונית כאן ,כאן בצד
הזה יש לנו חניה מקבילה ,וכאן כרגע יש חניה מקבילה אפשר לראות שרכב אחד
פה חונה באלכסון ,יש ימים לפי המצב רוח של הנהגים שיש גם חניה אלכסונית
לכל הכיוון הזה.
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כשיש עומס.

משה בן אלישע :הרעיון הוא להפוך ,לשנות את סידורי החניה לחניה אלכסונית גם פה ,זאת
התוכנית .אנחנו מרוויחים בזה  2חניות כלומר.
צורי דותן:

כל הסיפור זה רק לצבוע?

משה בן אלישע :כל הסיפור זה לצבוע ,ואולי לבנות גם פה את הדבר הזה אפשר לצבוע אותו
בצבע לבן או לבנות אותו ,זה הדבר הזה .אנחנו גם רוצים ,אם אנחנו נרצה לעשות
איזה שהוא מעבר חציה כאן מכאן לצד השני ,אני לטובת העניין אני אצטרך
לוותר על חניה נוספת ,וזה המטרה ,כדי לייצר גישה לחלק התחתון על ידי
מדרגות .כלומר כרגע ללא המעבר הזה זה מוסיף שתי חניות סך הכל ,אם אני
אעשה את המעבר הזה אז אני למעשה אוסיף על המצב הקיים היום חניה אחת.
יהודה שווייגר :בשיח עם בעלי עסקים ,הם ביקשו שאנחנו ננסה לחשוב על איזה שהוא פיתרון
שהולך כדי להגיע ישירות לפחי הזבל במקום לעשות את כל הסיבוב ,אז כדי
שיהיה איזה שהם מדרגות או משהו שיכול להיות קצר להם להגיע לפחי הזבל.
עודד רביבי:

אם אתה עושה מדרגות אתה תצטרך לעשות גם רמפה ,יש לך מקום לעשות שם
רמפה?

מנשה בן אלישע :לא ,רמפה אנשים יעשו סיבוב להנגשה ,אבל המדרגות זה .מה שכן בשביל
לעשות פה מעבר חצייה אני אצטרך להרחיב כאן ,את האי תנועה הזה להרחיב
אותו לפחות שלושה מטרים.
דובר:

אז גם ככה אתה מ ...זה לא משנה.

משה בן אלישע :אז אני מוריד חנייה אחת כדי לעשות מעבר חציה ,אפשר לראות שפה סך הכל
יכולים להחנות שישה כולל הרכב הזה אם הוא היה חונה פה ,ועכשיו יחנו שמונה
ללא מעבר חציה או שבעה עם המעבר חציה .אני מבקש לאשר גם את המעבר
חצייה.
אורית סמואלס :ואם כבר מדברים ,אז הלמטה איפה שיש צד ימין זה לפעמים שחור לבן ,אדום
לבן ,זה באמת כאילו אדום לבן?
משה בן אלישע :איפה פה?
אורית סמואלס :למטה איפה שהרמפה.
משה בן אלישע :זה אדום לבן? פה ,פה ,בצד ימין זה לא אדום לבן זה מחוק.
אורית סמואלס :ה מה?
עודד רביבי:

מחוק ,זה לא אדום לבן.
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אפשר לחנות שם.

אורית סמואלס :אז אפשר להחנות שם?
משה בן אלישע :כן.
עודד רביבי:

יש לך עכשיו פרוטוקול של ישיבת מועצה ,את יכולה להחנות שם ולא תקבלי דוח,
ואם תקבלי דוח תביאי את הפרוטוקול של הישיבת מועצה.

משה בן אלישע :לא ,לא ,זה מפרץ.
אורית סמואלס :מה?
משה בן אלישע :זה מופיע גם בתוכנית פה ,הנה זה מופיע גם בתוכנית פה.
אורית סמואלס :כי לפעמים זה צבוע ככה לפעמים ככה.
משה בן אלישע :אפשר לראות הנה זה מופיע גם בתוכנית פה כחנייה ,היה פעם אדום לבן באמת
ומחקו את זה ,עכשיו הצבע של המחיקה כנראה פחות יציב מהצבע אדום לבן,
אבל רואים שרידים של המחיקה.
אורית סמואלס :אז אפשר להחנות שם?
אברהם בן צבי :משה ,שרון ,יש אפשרות אני יודע שאנחנו מדברים על החניה בדקל ,אבל היות
שאנחנו מדברים על המרכז מסחרי יש אפשרות לבחון את הנושא של תשלום
שעות כחול לבן ,פנגו ,סלופארק ,הרי היום זה?
אורית סמואלס :למה?
תמר עמר:

למה?

אברהם בן צבי :אני חושב שמרכז מסחרי צריך להיות שעות עם תשלום.
עודד רביבי:

יש תוכנית.

תמר עמר:

למה? אם אנשים יכולים להחנות כרגע בחינם איזה אינטרס יש לנו?

אברהם בן צבי :בגלל שיש אנשים שחונים שמה כל היום.
עודד רביבי:

תמר ,יש תוכנית של החברה הכלכלית ,אנחנו התאפקנו לא להציג לכם את זה ,זה
עלה בעיקר כרצון לייצר תחלופה של מקומות חנייה סביב ה -מח"ר .עכשיו מאחר
וחבר המועצה אברהם בן צבי העלה את זה ,אז אני מבטיח לכם שאנחנו נציג לכם
את זה תראו כמה כסף זה יכול להכניס לקופת המועצה ,ואנחנו נשמח ליישם
אותה במרכזים המסחריים וב -מח"ר .גם פה המרכז המסחרי מי שבא לאחרונה
יש פה מצוקה.

אורית סמואלס :ומה עם כל העובדים?
עודד רביבי:

מה זה?
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אורית סמואלס :מה עם כל העובדים?
עודד רביבי:

יצטרכו ללכת קצת.

אורית סמואלס :מאיפה?
שרון הורביץ :אפשר להחנות ליד- - -
אורית סמואלס :אני כל פעם שאני פה בסביבות אחד וחצי אין חנייה פה.
אברהם בן צבי :אורית ,אורית ,ביד חרוצים בתלפיות אין מקומות חנייה אני משלם כל יום בפנגו,
משלם בירושלים על החנייה .סליחה למה ,למה שזה יהיה חינם?
עודד רביבי:

אנחנו נעלה את הסוגיה ,תראו את כל ההיבטים את כל ההכנסות את כל
ההוצאות את עלות הפקח ,נקיים על זה דיון ואז נחליט .בסדר? יופי .כן ,מי בעד
לאשר את סעיף  3בהמלצות ועדת התחבורה?

משה בן אלישע :כולל מעבר חצייה.
עודד רביבי:

כולל מעבר חצייה?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .תודה רבה משה ,יש לך עוד משהו הערב?

משה בן אלישע :לא ,זהו.

דוח ביקורת
עודד רביבי:

יופי .כן חבר המועצה יושב ראש ועדת הביקורת זאב גרשינסקי בבקשה דוח
ביקורת.

זאב גרשינסקי :טוב מדובר על דוח ביקורת של משרד הפנים שנערך לשנת  ,2018נערכה ישיבה עם
חברי הוועדה ,וקיבלנו את כל ההסברים גם מיהודה גם משרון .אני חושב שהדבר
היחיד ,קיבלתם את ההעתק ,אתם ראיתם גם את הליקויים שצוינו ואת
הפרוטוקול של הדיון ,הדבר היחיד שאני חושב שעוד לא קיבלנו תשובה ,זה לגבי
החשבון בנק הנפרד שצריך להקים לטובת הסיפור של המים ,נכון?
שרון הורביץ :על כל תב"ר ותב"ר.
זאב גרשינסקי :לא ,אני מדבר רק על החשבון בנק לגבי בגין המים והביוב ,זה הדבר היחיד שעוד
עמד או רציתם לבדוק ,האם זה במסגרת החוק צריך לעשות את זה .וסיכמנו
שאם זה באמת על פי חוק צריך לעשות את זה ,אז המועצה תצטרך לשאת
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בעלויות של פתיחת חשבון בנק נוסף והסבת הכספים לשמה ,כי אם זה על פי חוק
זה מה שצריך לעשות .מעבר לזה אני חייב לציין שסך הכל הדוח של משרד הפנים
היה יחסית סטנדרטי ,ולא היו ליקויים משמעותיים.
עודד רביבי:

לא ,אין דבר כזה דוח ביקורת יחסית סטנדרטי ,אתה יכול להגיד שדוח הביקורת
היה ללא הערות משמעותיות .אם היה הערות משמעותיות אז אתה יכול לציין
אותן ,אנחנו יכולים לציין לשבח שלא היו הערות.

זאב גרשינסקי :כן ,לא היו דברים שהם- -
עודד רביבי:

סימן שהמערכת עובדת כשורה על פי שומרי הסף הרשמיים.

זאב גרשינסקי :וגם הדברים שעלו ,אני אומר שוב ,בדיון שערכנו גם עם המבקר וגם עם יהודה
ושרון ,ההסברים היו הסברים שהם בהחלט היו משביעי רצון .אני מבקש רק
לאשר את הפרוטוקול .יש פה שאלות?
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את הפרוטוקול?

עקיבא סילבצקי :ולקבל גם את ההמלצות.
עודד רביבי:

מאשרים את הפרוטוקול ואת קבלת ההמלצות ,מי בעד? צורי ,זאב ,אורית .תמר
מה את?

תמר עמר:

אני נמנעת.

עודד רביבי:

את נמנעת?

תמר עמר:

לא הספקתי לקרוא.

עודד רביבי:

אני בעד .כן נאוה מה את?

אברהם בן צבי :נגד.
נאוה כץ:

נמנעת.

עודד רביבי:

אתה קוראים לך נאוה? נאוה?

נאוה כץ:

נמנעת.

עודד רביבי:

נמנעת .ואברהם בן צבי נגד.

אברהם בן צבי :נגד ,בגלל שהחתימה היא לא נכונה ,לפי הדין אני צריך להיות יושב ראש ועדת
הביקורת.
עודד רביבי:

וזאת הסיבה היחידה שאתה מתנגד?

אברהם בן צבי :זה הסיבה.
עודד רביבי:

חוץ מזה מבחינת התוכן והמהות הכל בסדר?
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אברהם בן צבי :מבחינת התוכן יש דברים שהערתי לגביהם שאני לא רואה בפרוטוקול ,אבל
כנראה אלו דברים לא משמעותיים ,נכון זאב?
זאב גרשינסקי :ההערות שלך גם נכנסו שם ,אני לא יודע מה ,כל ההערות שלך נכנסו אז אני לא
יודע מה.
עודד רביבי:

טוב.

אברהם בן צבי :בסדר ,מבחינת התוכן שוב החשבון בנק.
עודד רביבי:

בסדר ,אני שמח שזה הדבר היחיד שהפריע לך ,תודה רבה זה חשוב לי מאוד
לשמוע.

אברהם בן צבי :דווקא זה לא הדבר היחיד שהפריע לי.
עודד רביבי:

תודה רבה ליושב ראש.

אברהם בן צבי :היה סעיף ,היה סעיף של חופש שלא הבנו ,אני לא הבנתי אותו ,ואז הסבירו
שבסיום קדנציה נבחרי ציבור מקבלים חופש.
שרון הורביץ :כן ,פדיון ימים.
אברהם בן צבי :ומה שלא הסתדר לי- -
שרון הורביץ :הם לא מקבלים חופש דקה.
אברהם בן צבי :ומה שלא הסתדר לי שבסוף שנת  2016היה איזה שהוא תושב נודניק ,איזה עורך
דין בזית שהגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבל את הלוחות חופשות של
נבחרי הציבור ,והתשובה שהוא קיבל מהיועץ המשפטי הוא ש -חוק החופש לא
חל ביהודה ושומרון ולכן לא צריך לנהל את הפנקס .אבל אני מתקשה להבין איך
מנהלים חישוב של ימי חופש לפדיון בסוף הקדנציה בלי לנהל פנקס.
עקיבא סילבצקי :אתה מתבלבל בין חוקים.
אברהם בן צבי :ולכן זה משהו שלא הסתדר לי ,אבל בסדר כאילו זה.
עודד רביבי:

אנחנו כבר הגענו להבנה שאנחנו לא צריכים להסביר לך כל דבר שאתה לא מבין
וכל דבר שאתה מתבלבל ,זה בסדר גמור.

אברהם בן צבי :רק לשלוח מספיק זמן מראש.
עודד רביבי:

תודה רבה.

אברהם בן צבי :במבחני הלשכה לא ביקשתי תוספת זמן אבל פה אני- -
עודד רביבי:

תודה רבה ליושב ראש ועדת הביקורת זאב גרשינסקי.

אברהם בן צבי :זמני .הוא באופוזיציה? הוא לא הגיע לישיבת האופוזיציה.
עודד רביבי:

אני לא ראיתי את הפרסום של הישיבת אופוזיציה.
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עקיבא סילבצקי :הוא הוזמן? רגע ,הוא הוזמן?
אברהם בן צבי :היה פרסום.
עודד רביבי:

לא ראיתי.

אברהם בן צבי :שלחתי את זה.
עודד רביבי:

לא ראיתי.

אברהם בן צבי :שלחתי לך.
עודד רביבי:

וגם אם היינו רואים היינו מתייחסים לזה כמו שאתה חינכת אותנו.

אברהם בן צבי :לא ,אבל אתה לא יכול להגיע לישיבת האופוזיציה ,אתה במהות אתה לא
אופוזיציה.
עודד רביבי:

הבנתי.

אברהם בן צבי :הסיעה שלך זה סיעה של סגנים הם קואליציה.
עודד רביבי:

טוב תודה רבה ,כן גזבר המועצה ,תב"רים.

תב"רים
שרון הורביץ :אחד אחד?
עודד רביבי:

אחד אחד כן בוודאי ,כי בטוח יהיה אחד לפחות שעליו יהיה דיון מהותי .בבקשה.

אברהם בן צבי :אם זה הנדסאי ברור ,יש מהנדס פה.
שרון הורביץ :הוא נשאר לעזור לנו גם אם יהיה צורך באיזה אינפורמציה.
אברהם בן צבי :יש רשימה של תב"רים?
שרון הורביץ :כן.
דוברת:

יש ,יש ,הנה.

שרון הורביץ :גנים בתב"ר מגרש  2606יש תוספת של משרד החינוך ,אתם יודעים תמיד בסוף
הבנייה אנחנו מקבלים תוספות היקפיות .סך הכל התב"ר עולה לשתי מיליון 666
אלף שקלים בעיגול ,המועצה פה לא מוסיפה כסף ממקורותיה.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?724

אברהם בן צבי :רגע ,זה קרנות?
שרון הורביץ :אין פה קרנות.
עודד רביבי:

לא ,אברהם אנחנו מסירים עוד פעם ,יש פה גידול שהגיע ממשרד החינוך ,אין פה
עלות על המועצה המקומית אפרת.

אברהם בן צבי :אוקי.
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עודד רביבי:

מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה ,כן?

שרון הורביץ :תב"ר בחווה החקלאית  17,500ממשרד החינוך ,אנחנו  7500מהתקציב הרגיל זה
נלקח בתוכניות העבודה.
צורי דותן:

.matching

שרון הורביץ ,matching :לא מהקרנות מהתקציב השוטף 25 ,אלף שקלים סך הכל.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד תודה רבה .כן?

שרון הורביץ:

תב"ר קר"מ זה קריאה מרחוק של שעוני המים ,אנחנו יש לנו השתתפות של
תושבים ,זה תב"ר שמידי כמה חודשים מגדילים אותו ,הוא גדל ב 31 -אלף שקל
הוא מגיע עכשיו למיליון.

יהודה שווייגר :עכשיו חדש שנכנס משלם פשוט את ה- -
שרון הורביץ :כן .מיליון  629אלף שקלים ,וזה הוצאה רב שנתית אז זה נמצא בתב"ר.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התב"ר? אברהם מה?

אברהם בן צבי :לא ,נגד.
עודד רביבי:

אתה נגד ,תודה רבה.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1
אברהם נגד כל היתר בעד ,תודה.

שרון הורביץ :עכשיו קצת ריכוז קטן.
אברהם בן צבי :אני מניח שדובי היה מצביע נגד גם כן.
עודד רביבי:

אני לא יודע להניח מה אנשים אחרים אומרים.
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אברהם בן צבי :לא ,הוא הצביע נגד הפעם הקודם ,הוא נגד הפרויקט הזה.
עודד רביבי:

הוא גם באופוזיציה?

אברהם בן צבי :הוא לא הגיע לישיבה.
דוברת:

אז מי כן?

עודד רביבי:

טוב ,כן ,הלאה.

שרון הורביץ :תב"ר  ,584ההערה שמה זה לא מתב"ר  582זה מ 581 -ואחר כך תראו .אז בואו
נעבור קודם למועדון ,נרד שורה טבלה למועדון תשושי הנפש  581ככה אנחנו
קוראים אצלנו בספרים ,כמובן בבניין אנחנו לא קוראים פשוט בתוך המועדון יש
שני זרמים שתי מחלקות ,מחלקה אחת לקשישים שהם יותר עם קשיים
קוגניטיביים וכו' ,ואחד לקשישים אחרים.
יהודה שווייגר :מועדון מופת ומרכז יום.
שרון הורביץ :כן .למועדון שבתב"ר  581אנחנו פשוט מקטינים אותו ,אנחנו מורידים כסף
מביטוח לאומי.
יהודה שווייגר :מהנדס המועצה הצליח לבנות את הפרויקט הזה- -
שרון הורביץ :בפחות כסף.
יהודה שווייגר :בפחות  600אלף שקל ,שאנחנו הולכים להחזיר לקרנות הרשות .אני מזכיר לכם
את הדיון שהיה פה לפני חודש על זה שיש פרויקטים שחורגים ,אז יש לכם גם
דוגמה לפרויקטים שגם יוצאים בפחות כסף 600 ,אלף שקל שאנחנו מחזירים
לקרנות.
זאב גרשינסקי :הכסף של ביטוח לאומי ירד ב 600 -אלף שקל ואנחנו פשוט לא מקבלים אותו או
שקיבלנו אותו?
שרון הורביץ :בגלל שזה .matching
יהודה שווייגר :זה כסף שאנחנו ההתחייבות היתה על  3וחצי מיליון ,אנחנו סיימנו את הפרויקט
בפחות ולכן ה matching -שלהם הוא פחות ,אבל- -
זאב גרשינסקי :לא ,מעבר ל 73 -שאנחנו חסכנו וחוזר לקרנות ,קיבלנו כסף מביטוח לאומי עוד
?600
עודד רביבי:

קיבלנו  662פחות מהביטוח הלאומי.

זאב גרשינסקי :אז קיבלנו פחות?
שרון הורביץ :קיבלנו פחות מביטוח לאומי ואנחנו גם מוציאים פחות.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
17.2.20
עודד רביבי:

25

אבל ,אבל ,אבל בגלל שביטוח הלאומי התרשם כל כך מסיום הפרויקט בחיסכון
של  33אחוז מהיקף הפרויקט המתוכנן ,התחיל שיח איך אנחנו ננסה לשמור את
הכסף הזה בתוך הרשות .כלומר כרגע מבחינת התב"ר הזה אנחנו חייבים לסגור
אותו ולאפס אותו ,מבחינת ההתחשבנות מול הביטוח הלאומי בהחלט לא מן
הנמנע שהכסף הזה יעמוד לרשותנו.

זאב גרשינסקי :שהכסף הזה יעמוד לרשותנו?
שרון הורביץ :יחזור לנו בפרויקט אחר.
עודד רביבי:

למה? כי הם רצו לציין לשבח רשות שהצליחה לגמור פרויקט בחיסכון של 33
אחוז .דרך אגב הם הקימו ועדת חקירה כדי לבדוק איך הצלחנו לחסוך ,באו
שאלו שאלות הראינו להם .כי היה חשד שכאילו תכננו אותו ביתר ,בסופו של דבר
הצלחנו להוכיח שתוך כדי הבנייה היתה פה התייעלות וחסכנו אז הם התרשמו,
ולכן הם בשיח לראות איך הם נוקפים את זה לזכותנו.

צורי דותן:

אפשר לראות את הדוח שהם עשו ,קיבלנו אותו?

יהודה שווייגר :של מי?
שרון הורביץ :זה פנימי שלהם.
עודד רביבי:

רק באו עם שאלות.

צורי דותן:

זה באמת שאלה ,כי הרבה פעמים צריך לראות שהוא לא דפק לנו אומדן מאוד
מאוד גבוה.

יהודה שווייגר :מי?
צורי דותן:

המתכנן.

יהודה שווייגר :לא זה לא אומדן שלנו זה אומדן שלהם ,זה אומדן בכל הארץ לפרוגראמה של
 270או של  200זה מטר ,הם עושים את התחשיב ,זה התמיכות הקבועות בכל
הארץ למרכזי- - -
עודד רביבי:

זה כמו משרד החינוך שהוא מתקצב אותך בבניית בית ספר ,רק שפה הכסף מגיע
בעצם כמו במשרד החינוך רק על בסיס הביצוע ,ובסופו של דבר נוצר פה פער
כתוצאה מחיסכון והתייעלות.

צורי דותן:

לא היה לנו פיתוח גם ,נכון?

עודד רביבי:

היו פה כל מיני שיקולים.

צורי דותן:

היה פיתוח?

עודד רביבי:

יחסית פחות.
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שרון הורביץ :כן ,יחסית פחות אבל היה.
יהודה שווייגר :אבל הבלתי צפוי היה ,היה מאוד נמוך יחסית.
עודד רביבי:

כן שרון תמשיך בבקשה.

שרון הורביץ :בקיצור אז עכשיו אנחנו  7000שקל לוקחים מקרנות פיתוח אבל מחזירים
לקרנות  673אלף שקלים ,מתוך ה 673 -אלף שקלים אנחנו לוקחים- -
עודד רביבי:

דקה ,דקה ,אז בוא נאשר קודם כל את תב"ר  .581מי בעד לאשר את תב"ר ?581
אברהם?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
אברהם בעד ,כל היתר בעד\ כולם בעד ,תודה רבה .כן?

שרון הורביץ :עכשיו מתוך ה 673 -שקלים שאנחנו מחזירים  80אלף- -
עודד רביבי:

אלף.

שרון הורביץ :אלף 82 ,אלף אנחנו מוסיפים לתב"ר  ,584 ,581אתם רואים שזה החלק השני של
המועדון קשישים ,ומביטוח לאומי אנחנו סך הכל נקבל שמה חשבנו שנקבל 300
סך הכל נקבל  ,170אז גם שם נוכל לסגור את התב"ר בסכומים האלה .רק אני
רוצה להוסיף ,אנחנו חלק מזה שאנחנו ההערות די יורדות הערות הביקורת ,אחד
הדברים שבודקים אם תב"ר נמשך יותר מידי שנים ,ואיך הם יודעים שהוא יותר
מידי שנים? ישנם שנים שאין בו פעילות ,אם התב"ר כולם פועלים .לכן בהמשך
למה שעודד אמר שהכסף הזה אנחנו סוגרים את התב"ר ,אבל בעזרת ה' אנחנו
עובדים כל הזמן לקבל פרויקט חדש ,ואז נוכל לפתוח להביא לפה למליאת
המועצה פרויקט חדש בנושא הזה .אז מי בעד? עודד אני יכול להגיד מי בעד ?584
עודד רביבי:

מי בעד לאשר  ?584אברהם?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
אברהם בעד ,כל היתר בעד ,כולם בעד.

יהודה שווייגר :וגם שני הפרויקטים צריך להסתכל עליהם בתור- -
שרון הורביץ :מקשה אחת.
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יהודה שווייגר :זאת אומרת הם עשו עוד איזה שהיא חלוקה אבל זה היה מאוד מאוד בעייתי,
הייתי יכול בקלות לשחק עם המספרים ולעשות את זה בחלוקה קצת יותר
מאוזנת כי זה באותו מבנה ,איך אתה מעמיס אותו בצורה כזאת או אחרת על שני
הדברים?
עודד רביבי:

זה בסוף לפי פרוגראמה שלהם לפי ייעודים לפי תכנון .כן שרון ,הלאה.

שרון הורביץ :תמיכות זה תב"ר חדש ,תמיכות בנושא איכות הסביבה ,גם פה אנחנו מחויבים ל-
 matchingבתקציב השוטף זה גם נמצא בתוכניות העבודה .סך הכל המשרד
להגנת הסביבה ואנחנו ,זה קול קורא שהיה 176 ,אלף שקלים.
יהודה שווייגר :המשרד להגנת הסביבה זה אחד המשרדים היחידים שקיבלנו כסף בשעה טובה
ומוצלחת ,נתנו לנו פרויקט לשלוש שנים שמתחיל מ -תשפ"א ,ב' ,ג' ,תחלקו את
ה 170 -אלף שקל לשלוש שנים .פרויקטים בנושא קיימות ,חינוך ,סביבה וכו' ,זה
יחד עם איגוד ערים לאיכות הסביבה יש תוכנית שנתית שתהיה ,זה ייכנס מ-
תשפ"א וזה ירוץ לשלוש שנים קדימה.
זאב גרשינסקי :וזה מתוכנן בבתי הספר במערכת החינוך?
יהודה שווייגר :ל -תשפ"א ,זה יהיה לקראת- -
שרון הורביץ :שנה הבאה.
זאב גרשינסקי :אני לא אומר זה לא מוזכר פה.
שרון הורביץ :בבתי ספר?
זאב גרשינסקי :כן ,בתי ספר.
יהודה שווייגר :פעילויות ,רוב מוחלט של הפעילויות זה בתוך הבתי ספר.
שרון הורביץ :מ.1.9.2020 -
זאב גרשינסקי :בסדר גמור.
יהודה שווייגר :את התוכנית אתם תראו ביתר שאת או את הפירוט שלה אתם תוכלו לראות
בתוכניות עבודה .20-21
אברהם בן צבי :ואנחנו נקבל עוד כמה פוסטרים לבית?
יהודה שווייגר :מה?
אברהם בן צבי :אנחנו נקבל עוד כמה פוסטרים?
יהודה שווייגר :לא הם לא מממנים ציוד ,זה רק ל- -
שרון הורביץ :פעילות חינוכית וכו'.
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אברהם בן צבי :חינוכית? אוקי.

יהודה שווייגר :אבל בשורה מצוינת ,אנחנו שמחים שיש משרדים שגם נותנים כסף לא רק
לוקחים.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?771
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
אברהם בעד ,כולם בעד ,יופי .הלאה.

שרון הורביץ :תב"ר ישר משרד החינוך מדעי מחשב אתם רואים שזה חצי חצי ,זאת אומרת
תמורת  50אחוז  matchingשזה יחסית גדול .המדינה משרד החינוך נותן ,17,640
המועצה את ה 17,640 -שלה מחלקת שהחלק הגדול בא מתקציב הרגיל ,ועוד
 5400מ" -אורות עציון בנות" .יש מה שנקרא "ניהול עצמי בתי ספר" זה לא
עמותות זה הבית ספר יש ניהול עצמי ,יש גם שמטרת הניהול עצמי זה לא רק
לשלם חשמל ומים אלא גם לדברים חינוכיים ,זה בא בהבנה איתם והסכמה
שלהם ורצון שלהם לקבל את הפרויקט הזה אליהם.
יהודה שווייגר :זה מופיע בתוכנית העבודה.
אברהם בן צבי :רגע ,זה השתתפות הורים זה  - - -של הבית ספר?
יהודה שווייגר :לא ,יש ניהול עצמי של הבתי ספר ,בתי ספר מקבלים מאיתנו תשלום פר תלמיד
בגין הוצאות שהם הוצאות של חשמל ,מים ,צריכה וכו' ,אם הבית הספר מצליח
לחסוך כסף זה כסף שנשאר אצלו .יש על זה בקרה של משרד החינוך ,יש על זה
בקרה שלנו .רוב בתי הספר מצליחים לחסוך ביחס להוצאות שהם מקבלים
מאיתנו ,ויש גם איזה שהיא תוספת שמשרד החינוך מעניק להם בגין הניהול
העצמי ,שזה כסף שבית הספר יכול לבחור אותו בהתאם לצרכים הפדגוגיים של
בתי הספר.
צורי דותן:

מי הגיש את התב"ר הזה?

יהודה שווייגר :מה?
צורי דותן:

מי הגיש את התב"ר?

יהודה שווייגר :מה זאת אומרת?
עודד רביבי:

זה לא תב"ר ,קול קורא.
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את הקול קורא?

יהודה שווייגר :נראה לי שזה "אורות עציון".
צורי דותן:

בגלל זה זה הולך אליהם?

יהודה שווייגר :כן ,כן.
צורי דותן:

אוקי .ו 12 -אלף מהתקציב הרגיל?

שרון:

יוזמות ,יוזמות חינוכיות.

יהודה שווייגר :של החינוך ,זה נמצא בתוך התוכניות עבודה של החינוך.
צורי דותן:

חלק מהתמיכה?

יהודה שווייגר :מה?
צורי דותן:

מהקולות קוראים?

יהודה שווייגר :לא ,לא ,הוא לא מופיע כתמיכה.
צורי דותן:

אז זה בנוסף לתמיכה?

יהודה שווייגר :כן.
עודד רביבי:

צורי בסוף משווה את הנתונים מול בתי הספר.

צורי דותן:

בדיוק ,שכולם בעצם ביוזמות מקבלים סכום שהוא שווה.

יהודה שווייגר :ביוזמות אפשר לבדוק את זה ביחס לאיזה בית ספר הרים יוזמה ,אני לא מכיר
אבל יוזמה של בית ספר שהרימו ושאנחנו לא עזרנו להרים אותם .האם כל הבתי
ספר מרימים באותה ,דוחפים קדימה באותה מידה? לא .אבל כל מי ש- -
צורי דותן:

השאלה אם ב ,base -השאלה אם ב base -יש להם את האופציה?

יהודה שווייגר :ברור! כל מי שיגיש תוכנית וכל מי שיגיש קול קורא וכל מי שזה ,אנחנו נעשה הכל
כדי לעזור לו.
עודד רביבי:

בואו צריך לזכור בסוף שני דברים ,אחד ,מדובר פה בסכומים קטנים ,ודבר שני
האמירה של המועצה זה לכל בתי הספר  -בואו תאתגרו אותנו .כשבית ספר מביא
לי  50אחוז ממשרד החינוך ,קשה לי להגיד לו שאני לא רוצה לעזור לו בגלל
שבטבלת הצדק בין בתי הספר זה לא עובד ככה.

צורי דותן:

לכן שאלתי מי הגיש את הקול קורא.

עודד רביבי:

אז אני אומר.

צורי דותן:

ואני מבסוט על זה ש" -אורות עציון" מגישים קול קורא.
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יהודה שווייגר :הקול קורא הקודם של איכות הסביבה ,יהיו בתי ספר אני מתאר לעצמי שישלחו
את זה כקולות קוראים לכל הבתי ספר ,יהיו בתי ספר שירוצו על התוכניות וירצו
לקדם אותם בתוך הבתי ספר ,יהיו בתי ספר שלא ירימו את הכפפה ,עכשיו זה
תלוי בהם.
דוברת:

 - - -זה היה עכשיו.

יהודה שווייגר :נכון ,לגמרי .החלוקה היא מראש לכולם ביחס לאותו תקציב ,אבל יש לך בתי
ספר שיותר מנצלים ובתי ספר שלא ,אבל בסוף אתה עושה את החלוקה בהתאם
למי שרץ קדימה.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התב"ר ?772
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה .כן הלאה.

שרון הורביץ :תחזוק שוטף של החווה החקלאית ,גם פה סכום מיוחד שזה סכום ייחודי
שקיבלנו ממשרד החינוך  40אלף שקל ,נדרשנו להשתתפות של  17אלף שקל
שכבר מופיע בתוכנית עבודה של החווה החקלאית ,סך הכל יעמוד לרשותם 57
אלף שקלים.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את ?773
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .כן ,הלאה.

שרון הורביץ :בית ספר יסודי בגבעת הדגן קיבלנו עוד  2מיליון  24ממפעל הפיס ,ככה
שההשתתפות עכשיו זה  ,14,534הכוונה היא פה רק לשלב א' בלבד.
משה בן אלישע :אותו סכום דומה ממשרד החינוך.
צורי דותן:

רגע ,מה מפעל הפיס לטובת מה זה הולך?

עודד רביבי:

לא זכינו בפיס ,משרד החינוך אין לו כסף לממן את כל בניית הכיתות ,ויש בניית
כיתות שמאושרות על ידי משרד החינוך שהכסף מגיע פיזית בצ'ק למפעל הפיס
ולכן מבחינתך זה כתוב מפעל הפיס .מבחינת המועצה זה ממש לא משנה,
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מבחינת התקציב של בניית בית הספר זה לא משנה ,יש סכום לבניית בית הספר,
מה המקור התקציבי יכול להיות או משרד החינוך או מפעל הפיס.
שרון הורביץ :מול מפעל הפיס העבודה הרבה יותר קשה.
משה בן אלישע :במקרה הזה משניהם.
עודד רביבי:

במקרה הזה משניהם.

אברהם בן צבי :אבל הם התעקשו - - -
עודד רביבי:

אני לא מכיר את התעקשויות שלהם ואנחנו נשמח אם תעדכן אותנו.

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

דקה ,אני לא שומע אותך.

נאוה כץ:

בגבעת הדגן אנחנו יודעים כבר איזה בית ספר הולך להיות שם?

עודד רביבי:

לא .אנחנו אמרנו ואנחנו אומרים ואנחנו נגיד ,אחרי שנתוני הרישום ייסגרו
אנחנו נציג את זה .מה שאני כן יכול להגיד ,זה שבניגוד לכל מיני שמועות שהיו
אני נפגשתי עם נציגים של ההורים של "אורות עציון" ,נפגשתי עם הנהלת
העמותה ,נפגשתי עם מנהלת החטיבה הצעירה ,והובהר מעל לכל ספק שהחטיבה
הצעירה לא עוברת לבית הספר בדגן ,בית הספר בדגן יהיה של אחד משני בתי
הספר שנמצאים היום בתמר הם מתפצלים .הסיבה היא מאוד פשוטה ,בית הספר
נבנה לסמל מוסד על פי הכרה בצורך של משרד החינוך ,הסמל מוסד שהצלחנו
להביא לחטיבה הצעירה אחרי  30שנה שלא היה לו סמל מוסד ,היה בתנאי
ובהתחייבות של המועצה שאנחנו לא מבקשים עליו בינוי ,כי בעצם הילדים
האלה מתוקצבים בתוך בנייני "אורות עציון בנים ובנות" ,ולכן זה שיש להם
היום סמל מוסד זה עוד לא מצדיק את זה שהם יכולים לקבל בינוי .ובשיחה
איתם עלה ,שאם אנחנו נראה שנתוני הרישום מראים שיש צורך לבינוי נוסף ל-
"אורות עציון" נשקול את זה ,נראה איך אנחנו ניגשים למשרד החינוך ,ונתחיל
בהליך של השגת מימון לבינוי לחטיבה הצעירה ,אם יהיה לזה צורך אם יהיה לזה
הצדקה ואם המספרים יוכיחו את זה .כרגע בית הספר בדגן הוא לאחד משני בתי
הספר שנמצאים בתמר.

אברהם בן צבי :וההחלטה תתקבל על בסיס נתוני הרישום? יש הבדל בין הגודל בין שני המבנים?
עודד רביבי:

לא.

דוברת:

יש.
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עודד רביבי:

לא ,הגודל פחות או יותר אמור להיות אותו דבר ,אבל יכול להיות מטעמי נוחות,
בוא אנחנו נראה את הנתונים ואז נעדכן אבל זה ה- -

משה בן אלישע :אותו דבר מלבד הפטיו הסגור שהוא לא קיים בדגן.
דובר:

ברוך ה'.

דוברת:

כן ,האקוסטיקה שם מזעזעת ,אי אפשר.

עודד רביבי:

מצד שני בית הספר הרוויח אולם כינוסים והקהילה הרוויחה אולם כינוסים,
שלא היה לאף אחד כסף לבנות אותו בשום אחד מבתי הספר האחרים.

דוברת:

נכון.

צורי דותן:

כן ,אבל אם היו עושים אותו בשתי קומות זה היה נותן גובה ,ובעזרת ה' עוד כמה
שנים נעשה תב"ר ונחצה.

עודד רביבי:

תודה רבה משה .מי בעד לאשר את תב"ר ?726
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה .כן ,הלאה.

שרון הורביץ :תב"ר אחרון ,הצטיידות למסגרות חינוך מיוחד יש  56אלף שקלים  31אלף שקל
מהמועצה  24וחצי- -
יהודה שווייגר :ממשרד החינוך.
רון הורביץ:

ממשרד החינוך סליחה ,ו 24 -אלף שקלים מהמועצה.

אברהם בן צבי :מי פתח את התב"ר הזה ,גם קול קורא?
שרון הורביץ :כן ,זה של המועצה ,קול קורא של המועצה ומשרד החינוך.
יהודה שווייגר :זה מחלקת חינוך.
שרון הורביץ:

זה לא לבית ספר ולא לכיתה זה איפה שיש מסגרות ,פה יש כיתה של חינוך מיוחד
פה יש כיתת תקשורת צריך ציוד בשבילהם וכו'.

עודד רביבי:

זה על פי צרכים.

שרון הורביץ :וגם זה תמורת קבלות אנחנו לא מגישים ,אנחנו אומרים תמורת הדבר הזה אנחנו
מגישים דוחות ביצוע זה לא צ'ק פתוח ,דוחות ביצוע למשרד החינוך על מסגרות
שהם אישרו אותם ,אם פה יש כיתת- -
תמר עמר:

אבל זה ציוד שכבר נקנה וקיים או שזה דברים שעכשיו ייקנו?

שרון הורביץ :לא ,עכשיו קונים ,עכשיו קונים אותו.
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יהודה שווייגר :חדש.
עודד רביבי:

מקבלים אישור לתקציב ,הולכים קונים מביאים קבלות מקבלים את הכסף
בחזרה.

תמר עמר:

את החלק הזה אני מכירה כי אנחנו מזמינים את הציוד.

עודד רביבי:

מי בעד לאשר את  ?774אורית?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה .עוד משהו אדוני הגזבר? עוד משהו אדוני
המנכ"ל? מבחינתי רק עדכוני ראש מועצה קצרים .בין הישיבה הקודמת לישיבה
הזאת באופן מפתיע ולא מתוכנן מראש ,לפני שלושה שבועות ביום ראשון קיבלתי
טלפון שביקש ממני להצטרף לנסיעתו של ראש הממשלה עוד באותו היום
לוושינגטון .בהתייעצות עם היועץ המשפטי מאחר וההזמנה נולדה באותו יום
לנסיעה שהיתה קבועה באותו יום ביצענו הצבעה על כך באמצעות המייל ,אני
מודה לחברים שהצביעו בעד .אני חושב שבסופו של דבר כל מי שעקב אחרי ה48 -
שעות האלה בוושינגטון ,ראה גם את החשיפה התקשורתית שהיה לנסיעה הזאת.
מבחינתנו קיימנו שם שתי פגישות עם ראש הממשלה אחת לפני ההצהרה ואחת
אחרי ההצהרה ,יצאנו בסופו של דבר משלחת של ארבעה ראשי רשויות ממועצת
יש"ע ,היושב ראש דוד אלחיאני ,ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ,וראש מועצת
גוש עציון שלומה נאמן .גם היה הרבה מאוד התעניינות תקשורתית על כל מה
שקורה שם ,גם היו דיונים עם ראש הממשלה לפני ההצהרה ,אחרי ההצהרה,
והדיונים האלה לא הסתיימו ,גם אחרי שחזרנו נפגשנו איתו עוד מספר פעמים
בפורומים שונים ובהיקפים שונים ,חלק מהפגישות מתוקשרות חלק מהפגישות
לא מתוקשרות ובפורומים אינטימיים יותר ,וגם נכון לעת הזאת הדיון עוד לא
הסתיים .אין ספק שהכוונה שאיתה נסע ראש הממשלה בסופו של דבר לא
התממשה ,ההערכות וההשערות למה היה פער בציפיות כל אחד עם הניחושים
שלו .אין ספק שלנו יש קצת יותר מידע גם מאחורי הקלעים וגם לפני הקלעים,
וגם דברים שקרו שם בשידור חי וגם דברים שאחר כך רק אולי הבינו את
המשמעות שלהם .אני חושב שמה שכן חשוב מבחינת הציבור בארץ וזה לא
בהכרח כולם מבינים ,שהתוכנית בראש ובראשונה נולדה כדי לספק אינטרסים
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אמריקאים ,לא כל כך את האינטרסים הישראלים ולא כל כך את האינטרסים
הפלסטינאים ,ולכן הסבירות שהתוכנית תמשיך ותקודם יהיו תוצאות הבחירות
אשר יהיו להבנתי היא די גבוה ,כי היא בסוף נועדה לשרת אינטרסים
אמריקאים .מבחינת מה התוכנית כוללת מה היא לא כוללת ,היא לא כוללת
הרבה ,היא כוללת בסופו של דבר איזה שהוא חזון ואיזה שהוא מתווה שאותו
האמריקאים הציגו ,והוא אמור להוות את הבסיס למשא ומתן .חלק מהאנשים
יצאו בהצהרות ובעמדות על דברים שבכלל לא הגיעו לשולחן המשא ומתן ,בחלק
מההצהרות האלה הם בהחלט פגע גם בנכונות ובגמישות של האמריקאים ,אבל
כל זה כרגע מבחינתנו חלב שנשפך .בשיחות עם ראש הממשלה אחרי שחזרנו,
הבנו שאין היתכנות להביא דברים ממשיים עוד לפני הבחירות ממספר סיבות,
שגם הם כבר כולם התפרסמו בתקשורת שאין בהם חדש .אחד זה בעצם בלי
הוטו האמריקאי אי אפשר להתקדם ,ובלי הוטו האמריקאי אי אפשר לשכנע את
היועץ המשפטי לממשלה שיש דחיפות לקבל את ההחלטות עוד לפני הבחירות.
מבחינת האמריקאים הם מסתכלים על הבחירות שלהם ב 2020 -ובעצם משם
הם גזרו את לוחות הזמנים ,ולכן הם דחפו להביא את זה אחרי שהם ראו שמועד
א' הסתיים ללא הכרעה מועד ב' הסתיים ללא הכרעה ,והסקרים מנבאים שגם
מועד ג' יסתיים ללא הכרעה ,והם רצו להתחיל את התהליך בלי להתחשב כל כך
במה קורה מבחינת מערכות הבחירות בארץ .זהו .אז כמו שאמרתי הדיון הזה
מבחינתנו עדיין ממשיך מתנהל עם ראש המועצה ונראה לאן הוא יוביל .אז תודה
רבה לכולם ערב טוב ובשמחות.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים

מאשר:

עודד רביבי

