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ישיבת המועצה

עודד רביבי:

אנחנו מתנצלים על האיחור אבל יש לנו אורחת חשובה.

דוברת:

אני אשמה.

עודד רביבי:

את לא אשמה ,הכבישים אשמים ,שר התחבורה אשם ,ראש המועצה אשם ,חוץ
ממשרד הפנים כולם אשמים ,כולם אשמים חוץ ממשרד הפנים אנחנו כבר למדנו.
אז נמצאת איתנו הגברת תמי נאסה .מה?

תמי נאסה:

עם א' ,נאסה ,אני האישה מסוכנות החלל.

עודד רביבי:

שהתמנתה לא מזמן להיות הממונה על מחוז יהודה ושומרון .לחברים החדשים
פה בחדר אתם תכירו ,זה מחוז נכה ,מחוז לא כמו כל המחוזות ,מחוז שיש לו
אתגרים לא פשוטים .אבל בכל אופן היא כיבדה אותנו בנוכחותה בישיבה
הראשונה ,אז אנחנו שמחים ומברכים ,תיכף גם ניתן לך את זכות הדיבור .בגדול
על סדר היום ,אנחנו ניפרד מהחברים המסיימים את הכהונה ,נברך את החברים
החדשים .ועל סדר היום יש רק נושא אחד שהוא שינוי מועדי הישיבות ,כדי שנדע
איך אנחנו נערכים להמשך .כל הישיבות מוקלטות כמו שאתם רואים על ידי
מכשירי אודיו .לחברים החדשים ,כל מי שחשש שאין פה שקיפות ,אז הכל
מוקלט מתומלל מילה במילה ועולה באתר המועצה .ומי שנמצא גם בבית היום
כבר גם רואה אותנו בטלוויזיה ,הכל מוקלט .אז אם אתם מחטטים באף אז גם
זה עלולים לראות ,אז אני נותן אזהרה מראש .ותמי זכות הדיבור לך.

תמי נאסה:

יש לך שתי ערוצים.

עודד רביבי:

מה זה?

תמי נאסה:

שתי ערוצים.

עודד רביבי:

אני מכיר ערוץ אחד אני לא יודע מה הערוץ השני ,יש ערוץ אחד של המועצה,
אנחנו עובדים בצורה רשמית .אז בבקשה תמי.

תמי נאסה:

טוב אז אני כמובן אני כאן וחגי גם מהמחוז באנו לברך את המועצה ,ובאמת
מעמד מאוד מאוד חשוב ,אנחנו רואים חשיבות בכל אחד ואחד מכם .אומנם
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עודד הציג אותי בתור חדשה בתפקיד וזה נכון ,אבל אני בהיכרות ארוכת שנים
עם המועצה .אני בעוונותיי באגף התקציבים ליוויתי את מחוז יו"ש בעוונותיי.
עודד רביבי:

לא בעוונותיך ,בזכותך ,עזרת לנו רבות ,היית חברה של שרון.

תמי נאסה:

נכון .אני עדיין חברה של שרון ,אני מקווה שהחברות תימשך ,ואני שמחה באמת
לראות את המועצה הזאת ולראות לאורך המון המון שנים יציבות כספית,
התפתחות ,גם בשנים האחרונות תאוצה בפיתוח .שנת  2016קצת ביטאה את זה
לעומק ,שהרשות הציגה איזה שהוא גירעון ,אבל בשנת  2017כבר יש התיישרות,
ואנחנו מקווים שככה זה יימשך .ובאמת שוב לברך אותכם ,אני חושבת שזה גם
תקדים שהיום יושבים פה בעצם  11חברים לעומת  9חברים שהיו בעבר ,זה מעיד
גם על התפתחות של הישוב וזה משמח ומרגש .אז אני לא אלאה אתכם ,אני
מברכת אותכם ותמשיכו להצליח ,אנחנו נהיה פה לרשותכם לצידכם כל מה
שתרצו ,הרבה הצלחה.

עודד רביבי:

אז תודה רבה תמי .נעשה רק סבב היכרות קצר של אנשים שיושבים מסביב
לשולחן ,חלקם עם שמות חלקם בלי שמות .אז יהודה בוא.

יהודה שווייגר :יהודה ,מנכ"ל המועצה.
עקיבא סילבצקי :עקיבא סילבצקי ,יועץ המשפטי.
משה בן אלישע :משה בן אלישע מהנדס המועצה.
צורי דותן:

צורי דותן ,חבר המועצה.

עודד רביבי:

בהצלחה.

זאב גרשינסקי :זאב גרשינסקי ,חבר מועצה.
עודד רביבי:

בהצלחה.

אברהם בן צבי :אברהם בן צבי ,חבר מועצה.
נאוה כץ:

נאוה כץ ,חברת מועצה.

עודד רביבי:

בהצלחה.

אבי חדידה:

אבי חדידה ,חבר מועצה.

עודד רביבי:

בהצלחה.

נעמה טל:

נעמה טל ,כבר לא חברת מועצה.

דוברת:

גם בהצלחה.

דובי שפלר:

דובי שפלר ,חבר מועצה.

אפרת גנטק:

אפרת גנטק ,חברת מועצה.
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דבורה גיני מלכי :דבורה גיני מלכי ,חברת מועצה יוצאת.
תמר עמר:

תמר עמר ,חברת מועצה.

מנחם שפיץ:

מנחם שפיץ ,חבר מועצה.

אורית סמואלס:אורית סמואלס ,חברת מועצה.
שרון הורביץ :שרון הורביץ ,גזבר המועצה.
עודד רביבי:

אז בעצם מי שחסר לנו זה דורון שם

דוברת:

מיכאל גם.

דובר:

דורון ומיכאל.

מיכאל דהן:

מיכאל ,חבר מועצה היוצאת.

עודד רביבי:

כן אז באמת כמו שתמי הזכירה ,המועצה גדלה בעקבות הגידול באוכלוסייה
מתשעה חברי מועצה לאחד עשר חברי מועצה .בסך הכל מהמועצה הקודמת
אנחנו חמישה חברים שנשארים וממשיכים לקדנציה הבאה ,ובחשבון שאני
למדתי אז זה אומר שיש לנו שישה חברי מועצה חדשים .מבחינת חברי המועצה
היוצאת בין אלה שנפרדים מאיתנו היום ובין אלה שנשארים ,בעצם בעיני בכל
אופן זאת הזדמנות לומר תודה .תודה על חמש שנים של עבודה עניינית ,חמש
שנים שבה ההערה הכמעט יחידה שקיבלנו ממשרד הפנים ,זה שלא היתה לנו
ועדת הנהלה .כי בעשר שנים האחרונות הצלחנו לנהל את המועצה ללא קואליציה
וללא אופוזיציה ,מתוך תפיסה שאם נקים קואליציה ממילא נגדיר את
האופוזיציה .ולא רצינו להגדיר אופוזיציה ,והצלחנו במהלך עשר שנים להימנע
מהצורך להגדיר קואליציה ואופוזיציה .מועצה שהיתה עניינית ,שעלו דברים
לשולחן ,שכל מי שעוקב אחרי בפרוטוקולים של כל ישיבות המועצה ,שכל
פרוטוקול הוא סדר גודל של בין  40ל 70 -עמודים מודפסים ,יכול לראות דיון
ערני ,בטח שלא כמו שחלק מהאנשים בישוב חשבו שמתנהלים פה דיונים כמו
בצפון קוריאה .חברי מועצה השונים התבטאו בצורה חופשית ,הביעו עמדות
בצורה חופשית ,הצביעו ללא משמעת סיעתית ,כי כל אחד בסוף מבין שהוא
מייצג תושבים שהוא צריך לפגוש אותם ברחוב .ובעצם חגיגה דמוקרטית שלא
מתבטאת רק ביום הבחירות ,אלא נמשכת במהלך חמש שנים .חגיגה דמוקרטית
שבעיני ,ואת יכולה לראות את זה בסוף ,אנחנו אחת המועצות המובילות ברמת
השקיפות .אנחנו עוד מעט נחלק פה לחברי המועצה הנכנסים את ספר התקציב
ותוכניות העבודה שלנו ,שזה גם מופיע באתר אבל יש פה פירוט של עד אלף שקל.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
19.11.18

6

והסיבה שאנחנו מביאים את זה כבר עכשיו לחברי המועצה הנכנסת ,למרות שזה
התוכנית של  ,2018כי זה ספר שכשקוראים אותו ,יש לפעמים נטיה להירדם ,אבל
בסוף צריך לש לוט בכל השורות ובכל המספרים ,ואנחנו נדרשים עוד מעט לאשר
את תקציב  . 2019לוחות הזמנים של משרד הפנים הם לחוצים ,הם לא בדיוק
לוקחים בחשבון את העובדה שאנחנו רק עכשיו סיימנו בחירות ,ומבחינתם
בראשון לינואר אנחנו כבר צריכים להביא תקציב מאושר .דבר שמכניס אותנו
לסד זמנים מאוד מאוד צפוף ,עם תחלופת אנשים יחסית גדולה שצריכים ללמוד
את הדברים .ולכן אנחנו מעבירים הערב את תוכניות העבודה של  ,2018כדי
שאנשים כבר יתחילו ללמוד ,וגם יראו בסוף שהרבה מסעיפי התקציב הם
סעיפים צבועים וקבועים מראש .כמות המשחק וכמות היכולת לשנות סדרי
עולם ,ולהסיט את כל התקציב מקצה לקצה ,הוא קשה .שכחתי שיש לנו פה גם
את יושבת ראש מועצת הנוער ,סליחה מחילה ,יחד עם מועצת הנוער ,שמבחינתי
זה בהחלט שיעור חשוב בשבילם גם לבוא ולראות איך אנחנו מתנהלים .ושלווה
תודה שבאתם ובהצלחה.
דבורה גיני מלכי :איך קוראים לה?
שלווה הבשר :אני שלווה.
דבורה גיני מלכי :שלווה מה?
שלווה הבשר :הבשר.
עודד רביבי:

הבשר.

דבורה גיני מלכי :הבת של - - -
עודד רביבי:

כן.

אברהם בן צבי :היא יושבת ראש.
דבורה גיני מלכי :לא אבל היא היתה אצלי בבית כשהיתה תינוקת ,היא כנראה לא זוכרת אותי.
עודד רביבי:

זה מה שקורה שאת בעיר קטנה כולם מכירים את כולם ,כל החוויות הכי
אינטימיות.

אברהם בן צבי :הבת שלי במועצה.
עודד רביבי:

הבת שלך במועצה .למה היא מסתירה את הפנים?

אברהם בן צבי :המלצתי לה ללכת רק על המועצה.
דובי שפלר:

אברהם  - - -יורשת.
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אנחנו לא מאמינים בדיקטטורה ,ולא מאמינים באנרכיה שמעבירים את
התפקידים בירושה ,אז אני מקווה שזה לא נכון ההערה שלך דובי ,אבל בסדר.
בכל מקרה נחזור לספר התקציב .לזכותם של חברי המועצה היוצאת ייאמר,
שאנחנו במהלך חמש שנים למעט שנה אחת העברנו את התקציב תשע אפס .לא
בגלל שהיה פה סחר מכר ,ולא בגלל שהיה הבטחות ,ולא היה אתנן ולא היו
דברים שקרו בחדר הזה שהיה סיבה להסתיר אותם ,אלא כי הכל בסוף באמת
התנהל בצורה הכי שקופה שאפשר .אבל כי חברי המועצה בעצם הבינו שכל
ההחלטות שמתקבלות ,הם בסוף משקפות את הצרכים של תושבי אפרת על
גווניהם על גילהם על שכונותיהם ,במקסימום שיכולנו לעשות .תמיד יכולנו
לעשות יותר ,תמיד רצינו לעשות יותר ,תמיד יש מקום לשפר .אבל בסוף יש גזבר
שאומר מה ההכנסות ,עושה חישוב של מה ההוצאות ,ואומר חבר'ה אם אתם לא
רוצים לפגוש את תמי במסדרונות של משרד הפנים אז כדאי שזה יהיה מאוזן ,כי
אם זה לא מאוזן אז צריך להתחיל לתת הסברים .ובאמת למעט  ,2016שבה
אנחנו יודעים להסביר בדיוק איפה נכנסנו לגירעונות ,כי בסוף אין אף עיר
במדינת ישראל שגדלה ב 60 -אחוז בפרק זמן שאפרת גדלה .באו לפה גם ממשרד
הפנים ,גם ממשרד החינוך ,גם ממשרד השיכון וגם ממשרד האוצר ,לראות איך
עיר מסוגלת להתמודד עם גידול של  60אחוז בלי הסכמי הגג .למה? כי הגידול
באפרת הוא רק של אלף מאה יחידות דיור ,והסכמי הגג הם לרשויות מעל 5000
רשויות .ותמי מבחינתי זה בהחלט משימה בשבילך למשרד ,צריך להסתכל על
האחוזים ,לא דומה עיר שגדלה בעשרה אחוז לעיר שגדלה ב 60 -אחוז ,וגם אם
כמות יחידות הדיור היא רק חמישית .כי בסוף האתגר שנופל על הקופה
הציבורית הוא אתגר מטורף ,והשנים הם שנים מאתגרות 2019 .לא הולכת להיות
מאתגרת פחות ,אולי אפילו מאתגרת יותר מ .2018 -קיבלנו אתמול את נוסחת
תקציב האיזון ,יש שם קיצוץ חד ,בין היתר בגלל מה שאנחנו קראנו בחדשות של
הקיצוץ הרוחבי בכל משרדי הממשלה ,משפיע בסוף גם על משרד הפנים בסוף
משפיע על התושבים .ובסוף אנחנו צריכים לראות ,איך אנחנו מצליחים להגיע
לשורה אחת מיושרת .וכאן מגיע באמת יישר כוח לחברי המועצה היוצאת ,שכמו
שאמרתי למעט שנה אחת כל שנה אישרו את התקציב תשע אפס .ובעיני בסוף זה
מתחבר לפרשת השבוע ,בפרשת השבוע קראנו על יעקב ועל סולם יעקב ,וסולם
יעקב מדמים אותו ישר לחלומות ,כי ישר מסתכלים איפה הראש שלו ,הראש שלו
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היה בתוכניות רב שנתיות ,התוכניות שלו היה בחלומות לטווח ארוך .החלומות
שלו היה מאיך הוא הופך מיעקב לישראל ,לעם ,ואת כל מה שהוא רוצה להגשים
במהירות .אבל בעצם הוא עולה על סולם ,והסולם ניצב עם שתי רגליים על
הקרקע .ותפקידם בעיני של חברי המועצה ,לפני שאנחנו בסוף נרד באמת
לרזולוציה הפרטנית גם של הצגת הוועדות וגם של התקציב ,בסוף התקציב של
חברי המועצה חוץ מאשר להרגיע תינוקות של בית רבן.
דובר:

לא שלי.

עודד רביבי:

לא שלך? זה הצהרה לפרוטוקול ,נרשם ,הרי רשמנו.

(חילופי דברים)
עודד רביבי:

זה סוג ההערות שאנחנו לא אוהבים לראות בפרוטוקול ,אחר כך אומרים זה
נאמר בצחוק ואחר כך יש כאלה שלא מבינים את הבדיחות .אז אני אומר מראש
כאזהרה על הבדיחה שלך דובי ,אני מבקש שלא ייאמרו דברים בצחוק
לפרוטוקול ,כי אנחנו לא יודעים מי יקרא אותם ,מתי יקרא אותם ,והוא בטח
שלא יבין מה נאמר בצחוק ומה לא נאמר בצחוק .זה צולם .אז אני אומר בסוף
תפקידם של חברי המועצה ,הוא לדעת ולקחת את החלומות ,ואת החזונות ,ואת
הרעיונות ואת השאיפות של כל מה שאנחנו שומעים מכל התושבים בכל
המקומות שאותם אנחנו פוגשים ,ולחבר את זה בסוף לשתי רגליים על הקרקע.
בסוף התקציב ,והאיזון התקציבי ,והניהול התקין ,והעבודה על פי כללים ועל פי
נהלים ,דבר שהמועצה השתבחה בו משך כל השנים ולא בכדי ,היינו לא פעם
מועמדים למועצות במדד השקיפות .כי מה שקורה פה בסוף מבחינת איפה
שהמועצה נמצאת ,הוא ברמות שהם לא הסטנדרט במדינת ישראל .ואני עכשיו
בקשר עם לא מעט ראשי רשויות שנבחרו ,שכולם עולים לפה לרגל ,כדי ללמוד הן
מהגזבר והן מהמנכ"ל ,איך אנחנו מנהלים את אפרת בצורה הזאת .אז באמת
שאפו גם לחברי המועצה ,וגם לעובדי המועצה שנמצאים פה .נמצא איתנו
מאחורה גם אורי צדוק ,מנהל מחלקת שפ"ע .יש עוד עובדי מועצה שהחסרתי?

דובר:

משה.
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מועד ישיבות מועצה
עודד רביבי:

משה הציג את עצמו במעגל הראשון .אז מבחינתי מה שאנחנו נעשה ,זה אנחנו
נעבור עכשיו לחלוקת תעודות ותשורה קטנה לכל חברי המועצה היוצאת .אנחנו
אחר כך נעשה תמונה של כל חברי המועצה גם הנכנסים וגם היוצאים מפה ,עם
השולחן עם הרקע של אפרת ,אחרי זה נעשה הצבעה על שינוי הישיבה .אתם
יודעים מה נעשה את ההצבעה עכשיו ,כדי שאחר כך אפשר יהיה פשוט להתפזר.
אז שני דברים מבחינה פרוצדוראלית ,אחד ,עורך הדין אברהם בן צבי ביקש
לשנות את מועדי ישיבות המועצה ,שהבנתי שדובי הגדיר אותם כמסורת של דג
מלוח בבית כנסת ,בימי שני.

אברהם בן צבי :ישיבת הסדר.
עודד רביבי:

ישיבת הסדר?

אברהם בן צבי :היא בימי שני.
עודד רביבי:

בימי שני? טוב אני לא חוויתי את החוויה אז אני לא מכיר את הבדיחה .אבל
בסוף עורך דין אברהם בן צבי ביקש לשנות את מועדי ישיבות המועצה מיום שני,
כי זה לא מסתדר לו ,אז אנחנו רוצים להעביר את ישיבת המועצה לימי ראשון.
בעלי זכות ההצבעה הם חברי המועצה הנכנסת .אז מי בעד לשנות את יום
הישיבות מיום שני ליום ראשון? אתה רוצה להגיד משהו לפני זה?

דובי שפלר:

אני נגד.

עודד רביבי:

אתה נגד?

דובי שפלר:

אני לא יכול בימי ראשון.

עודד רביבי:

מה זה?

דובי שפלר:

אני נגד ,אני לא יכול בימי ראשון.

עודד רביבי:

אתה לא יכול בימי ראשון?

אברהם בן צבי :אני דווקא העדפתי יום שלישי.
דובי שפלר:

שלישי רביעי אם רוצים להזיז?

עודד רביבי:

טוב אז אנחנו כרגע נשארים עם ימי שני ,אנחנו ננהל גם על זה בדיקה עם
החברים ,ועד שאנחנו נגיע ליום אחר אז אנחנו נעלה את זה בישיבה הבאה .כרגע
הישיבה הבאה מתוכננת  - - -ביום שני ,ואחרי זה אנחנו נראה איך אנחנו משנים
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את ישיבות המועצה .יש לנו פה את תוכניות העבודה מקושרות התקציב של
 ,2018ושאנחנו נשמח.
דוברת:

.19

תכניות עבודה 2019
עודד רביבי:

 2018-2019יש טיוטה שגם היא עוד לא מאוזנת .היא כרגע רק שתכירו את
התהליך החברים החדשים ,היא מתחילה בעובדים במחלקות עצמם ,העובדים
עובדים על פי סדרי העדיפות שלהם ,רואים את הצרכים מגדירים את סדרי
העדיפויות ,ומתחילים לעבוד מול מנהלי המחלקות .מנהלי המחלקות אחרי זה
יושבים מול מנכ"ל המועצה ומול גזבר המועצה ,מתחילים לנסות לכנס את כל
החלומות ,ואת כל הרצונות ואת כל הצרכים למשהו שהוא מאוזן יותר ,ואחרי
שזה קורה מציגים לי את זה .בדרך כלל מציגים את זה לוועדת כספים ,אני לא
יודע אם הפעם אנחנו נצליח לעמוד בלוחות הזמנים ,גם בכינוס ועדת כספים וגם
הצגה של ועדת כספים .ואז מביאים את זה למליאת המועצה ,אחרי שהטיוטה
מועברת לכל חברי המועצה ,סדר גודל של שאיפה שלושה שבועות מראש ,כדי
שאפשר יהיה להצביע על זה בישיבה .בגדול כל הדיונים על התקציב ,אנחנו
מעדיפים לקיים אותם בפורומים אינטימיים של חברי מועצה עם הדרג המקצועי
ברמה פרטנית ,זה הרבה יותר יעיל .כל אחד מעלה את הנושאים שמעניינים
אותו ,כל אחד מעלה את הצרכים שהוא חושב או את השאלות הבהרה שהוא
רוצה ,ואז בסוף הישיבה על התקציב עצמה היא יחסית ישיבה קצרה ,כי בסוף
רק באים לאשר את מה שהוסכם מראש ממילא על ידי כולם.

וועדות חובה
עודד רביבי:

דבר נוסף שאותו אנחנו צריכים לעשות ,ואנחנו מעבירים אותו לדיון בישיבה
הבאה ,זה שיבוץ הוועדות .יש ועדות שהם ועדות סטטוטוריות ,ועדות חובה ,שגם
בהם יש הגדרות של בדיוק מה ההרכב של חברי הוועדות ,ויש ועדות שהם ועדות
רשות .אנחנו מטבע הדברים קודם כל נצטרך לשאוף לאייש את הוועדות ,כל אחד
שייקח על עצמו תפקיד של יושב ראש ועדה שהוא מחויב לכנס את הוועדה,
מחויב להפיץ פרוטוקול של הוועדה .משרד הפנים עוקב אחרי כמות ההתכנסויות
של הוועדות השונות ,ואם הוועדות לא מתכנסות לעיתים תכופות מספיק ,אנחנו
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מקבלים על זה הערה בביקורת של משרד הפנים .בסוף לי ברור שחברי המועצה
נכון להיום זה אנשים שבאים לעשות את תפקידם בהתנדבות ,אנחנו לא יכולים
לחייב אותם לכנס את הוועדות .אני אומר מניסיון העבר ,אנחנו רואים שהחדר
היום הוא גדוש ומלא תושבים ,שרוצים לגלות עניין ומעורבות ורוצים להיות
שותפים .לצערי מהר מאוד כשהוועדות מתחילות להתכנס ,ודבורה מחייכת על
סמך ניסיון ,קשה לגייס את האנשים להגיע לשבת בוועדות .ואם אחר כך אנחנו
שומעים על יוזמות שרוצים יותר מעורבות תושבים ,ויותר נציגות של השכונות,
רבותיי יש לנו בשביל זה את הוועדות ,יש לנו בשביל זה את הנהלת המתנ"ס .יש
לנו גופים שבעצם קבועים כבר היום במבנה הארגוני של המועצה ,וצריך רק
לאייש אותם ,צריך רק לראות שאנשים בסוף באים ונותנים להם חיות .לא צריך
להמציא שום דבר ,הדברים האלה קיימים .לצערנו אנחנו בסוף מתקשים לרתום
את האנשים באמת לגלות מעורבות .כמעט כל הוועדות אתם תראו את זה
בטבלה המפורטת ,הם על סטטוס של גורם ממליץ ,אין להם יכולת לחייב את
מליאת המועצה ,אין להם יכולת לבוא ולהכניס את המועצה להתחייבות
תקציבית .זה חלק מהבעייתיות של הוועדות .יש כמובן חלק מהוועדות ועדות
חובה יש להם תפקיד חוקי ממש ,ועדות הנחות לארנונה ,ועדות לתכנון ובנייה,
שהסטטוס שלהם הוא אחר לגמרי .אבל רוב הוועדות שבעינינו אולי הם חשובות
והם יקרות ערך ,כמו ועדת חינוך ,כמו ועדת רווחה ,בסוף יושבים תושבים
מקבלים המלצות ,אפילו ועדת תחבורה שיושבים עם גורמי מקצוע יושבים
מגבשים המלצות ,ואחר כך כל מה שהם עושים הם יכולים להביא את זה
למליאת המועצה ולהגיש המלצה .ועדת תחבורה זה הדוגמה שעולה לי בצורה
הכי בולטת ,אנחנו מקבלים פניות מתושבים להוסיף פסי האטה ברחוב מסוים,
כי התושבים שגרים שם מרגישים סכנה בטיחותית .יושבת ועדת תחבורה ,דנה
בוחנת את זה עם יועץ תחבורה ,בודקים את הגורמים האם להחליט או לא
להחליט ,ומחליטים להמליץ למליאת המועצה ,ומביאים את הנושא למליאת
המועצה ,ופתאום עולים שיקולים אחרים ,חברים שספרו כמה פסי האטה יש
באפרת ,כמה רוצים שיהיה באפרת ,בוא נוסיף פסים ,בוא נוריד פסים .פתאום
מערכת השיקולים נהיית שונה ממה שקרה בוועדה .אני רק יכול להגיד שבסוף
אם הוועדה וזה בסדר גמור באה וממליצה משהו ,ומליאת המועצה לא מקבלת,
אז אנחנו גם מבינים מה זה עושה לאותם תושבים שהשקיעו מזמנם ודנו ,הם
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בסוף אומרים השקענו את זמננו לריק .זה המנגנון אי אפשר לשנות אותו ,אלה
כללי המשחק ,הוועדות הם ועדות ממליצות ,מליאת המועצה היא זאת שקובעת.
את מסתכלת עלי את רוצה להעיר משהו ,תמי?
תמי נאסה:

לא .אולי אני אגיד רק בהקשר לזה ,שאתה אומר את זה ככה אמרת את זה
דווקא די ברור ,אבל חייבים גם להדגיש את זה .זו ההזדמנות שלכם הוועדות,
למרות שהם ממליצות ,אבל זה חלק מהמעורבות ומהמקום שלכם לבוא ובאמת
לתת את מה שאתם אמורים לתת בתור נציגי ציבור .מעבר לוועדות וגם בהקשר
של החלטת המועצה ,אז חשוב באמת לשאול את השאלות ,והמעורבות פה
והעניין שכמו שאמר עודד ,לאט לאט הולכים ולפעמים דועכים ,זה משהו טבעי
שהוא קורה .אבל חשוב תמיד לזכור שהנוכחות שלכם במועצה היא בסוף
משפיעה וחשובה ,וככה גם אנחנו רואים את זה .אגב בהקשר שלנו רק נגיד
שאנחנו בתקשורת ישירה מול אנשי המקצוע ,שהם בעצם זרוע ביצועית ,בין אם
זה הגזבר ,המהנדס ,ראש המועצה כמובן והיועץ המשפטי ,חברי המועצה גם כן
לפעמים בתקשורת איתנו .אבל רוב הדברים אמורים להיפתר כאן בתוך המועצה
מול האנשי מקצוע ,ורק בבעיות מאוד מאוד חריגות לפנות אלינו .אז באמת
השיח הזה בין בוועדות ובין בתוך המליאה ,הוא מאוד מאוד חשוב .וזהו.

עודד רביבי:

טוב אז תמי תודה .מבחינתי אנחנו נעניק את התעודות ,אחר כך אני - -

דובי שפלר:

רק שנייה.

עודד רביבי:

אתה רוצה להגיד משהו?

דובי שפלר:

נדמה לי שחסרה פה ועדה ,ועדת זה"ב היא לא חובה?

דובר:

איזה?

דובי שפלר:

זה"ב?

עקיבא סילבצקי :בתקנון אני לא ראיתי דבר כזה.
עודד רביבי:

אנחנו נבדוק ,אם צריך להוסיף ועדה נוספת נוסיף ועדה נוספת .בשביל זה יושב
פה היועץ המשפטי ,בשביל זה יושב פה המנכ"ל ,יבדקו כל הערה שלכם נחזיר
לכם תשובה .מבחינת ישיבת המועצה הבאה רק חשוב לי לעשות תיאום ציפיות.
אחד ,הייתי שמח לקבל מהחברים את הרצונות ואת השאיפות שלהם ,גם ליושבי
ראש ועדו ת וגם לחברי ועדות עוד לפני הישיבה הבאה ,כדי שבישיבה הבאה נוכל
לבוא עם טבלה מסודרת להצביע עליה ולהכניס את הוועדות לפעולה .ועדת
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ביטחון רק אני אגיד לכם שהיא רצתה להתכנס שבוע שעבר ,נכון? בסוף התכנסו
היום?
דובר:

היום.

עודד רביבי:

התכנסו היום ,ועדת הביטחון על פי ההרכב הקודם .כי התושבים החברים
בוועדת הביטחון אמרו ,רבותיי יש לנו נושאים בוערים שאנחנו רוצים לדון בהם,
זה שהמועצה נבחרה חדשה וזה ועד שבוחרים ועדה חדשה הכל טוב ויפה ,לא
מפקירי ם ביטחון .אתם רואים מה קורה בממשלה עם ביטחון .אז טוב שיש לנו
תושבים מעורבים שהאיצו בדורון שהיה יושב ראש ועדת הביטחון ,אמר להם אני
כבר לא יושב ראש ,אבל אין לי שום בעיה לזמן את הישיבה ולראות שהיא
מתכנסת .אז אני אומר ,לכן אני הייתי שמח לראות שהדפים האלה חוזרים
במשוב לקראת הישיבה הבאה .דבר שני גם הוא על מנת לעשות תיאום ציפיות,
בישיבה הבאה של התכנון והבניה ,שבעצם זאת הישיבה הראשונה של התכנון
ובנייה ,אתם תראו שיופיע בסדר יום נושא צ.פ .אין צורך להביא תושבים לדיון
הזה .למה? אנחנו לא מקצרים שום תהליך ,אנחנו רק רוצים להציג לחברי
המועצה הנכנסת ,מה תמונת המצב נכון לכרגע מבחינה פרוצדוראלית ,ולסכם
בינינו איך אנחנו הולכים להמשיך את התהליך .האם אנחנו רוצים קודם את
התגובה של היזם ,האם אנחנו רוצים לשמוע קודם את ההתנגדויות .להחליט
בינינו איך אנחנו מנהלים את האירוע הזה ,כי מדובר באירוע שהולך לשאוב
הרבה מאוד שעות ,הרבה מאוד תשומת לב ,הרבה מאוד גורמי מקצוע .אז אני
מציע קודם כל שננהל את הדיון בינינו ,לפני שאנחנו ממלאים את החדר הזה
בתושבים שחתמו על עצומה או לא חתמו על עצומה ,כן בעד או לא ,נגד .את כולם
אנחנו נשמע בבוא העת ,אנחנו לא באים לקצר תהליכים ,רק מאחר ואני כבר
מנוסה ,ואנשים יראו צמד אותיות בסדר יום ישר יגידו יאללה בואו תפעילו לחץ,
אין צורך .זה לא ישיבה שצריך להפעיל לחץ ,זה לא ישיבה שצריך כל מיני כוחות,
בואו רק נסכם בינינו קודם מה אנחנו רוצים ,ואחר כך נראה איך אנחנו
מתקדמים.

אברהם בן צבי :עודד ,שאלה ,מתי הישיבה הבאה?
שרון הורביץ 19 :לדצמבר.
אברהם בן צבי :אחרי חנוכה?
עודד רביבי:

אחרי חנוכה.
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שרון הורביץ :שבוע אחרי חנוכה.
אברהם בן צבי :עוד דבר לגבי ועדות רשות.
עודד רביבי:

אני לא זוכר את התאריך ,מחר יצא לכם.

שרון הורביץ :שבוע אחרי חנוכה.
עודד רביבי:

אברהם ,מחר ,יצא לכם הודעה רשמית אחרי שאנחנו- -

דובי שפלר:

 17לדצמבר.

עודד רביבי:

רבותיי אני לא זוכר ,אנחנו מוציאים הודעה מסודרת.

אברהם בן צבי :לגבי היות שהתבקשנו למלא משבצות בוועדות ,נדמה לי שיש ועדות רשות שהם
תמיד כל קדנציה הם קיימות ,הייתי שמח לקבל רשימה או משהו דומה.
עודד רביבי:

אני רק אומר עוד פעם ,מאחר ובסוף אנחנו נבחנים מול משרד הפנים על ועדות
החובה ,בואו קודם כל נמלא את ועדות החובה ,נראה שאנחנו מיושרים מבחינת
חוקית מה אנחנו מחויבים .ועדות רשות אם יש פה גם יוזמות לכל מיני ועדות
חדשות ,כל מיני תפירת תיקים לכל מיני חברי מועצה חדשים.

אברהם בן צבי :לא העליתי את הדברים האלו.
עודד רביבי:

כבר שמעתי ,כבר הגיעו אלי כל מיני שמועות על כל מיני ועדות שרוצים להמציא.
אז אנחנו נשמח להמציא את כל מה שצריך ,כל מה שנותן בסוף מעורבות
לתושבים שרוצים להיות מעורבים אנחנו נשמח ,רק בוא קודם כל נמלא את מה
שאנחנו חייבים ואחר כך נתקדם קדימה.

זאב גרשינסקי :עודד ,ועדת כספים זה לא ועדת חובה?
עודד רביבי:

לא.

צורי דותן:

ביטחון? ביטחון וחינוך לא מופיע פה.

עודד רביבי:

חינוך הוא לא חובה.

צורי ביתן:

אנחנו לא הולכים ל- -

עודד רביבי:

אני לא אמרתי שלא ,לדעתי חינוך ,לא יודע .בואו הופיע לכם כרגע הטבלה
שהיועץ המשפטי עבר עליה ,יש הערות יש ועדות שחסרות ,יש ועדות שאתם
חושבים שהשמטנו? אין שום בעיה ,תציפו נבדוק .אנחנו יותר לא עובדים על סמך
הזיכרון ,מאחר והכל מוקלט והכל מתומלל ,כל מה שצריך לבדוק אנחנו נדחה
לישיבה הבאה ותקבלו תשובות מסודרות אחרי שהדברים ייבדקו ,ואז יהיה לכם
תשובות מסודרות .זהו .שאלות נוספות רבותיי? כן דבורה ,נציגת חברי המועצה
היוצאת ,סליחה.
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דבורה גיני מלכי :האם אפשר לדבר חמש דקות?
עודד רביבי:

מעכשיו.

כביש המנהרות
דבורה גיני מלכי :האמת שחשבתי להביא את הנושא הזה ,כי אני חושבת שזה משהו שלא בהכרח
מועצה צריכה או יכולה או חייבת לטפל בזה ,אבל אני חושבת שאולי יש אינטרס
לכל חברי המועצה הנכנסת ,והם  11אז הם יותר ממה שיצאנו .אני התחלתי
לעבוד בירושלים בחודש האחרון.
עודד רביבי:

בשעה טובה.

דבורה גיני מלכי :אמן ,תודה רבה .ובוקר בוקר אני מקדימה את צאתי בעוד כמה דקות ,כי אני
עדיין מנסה לראות איך אני מגיעה לסביבות מלחה בתוך פחות משעה .לא עובד.
דוברת:

בשש בבוקר כן.

דבורה גיני מלכי :כן זהו בשש בבוקר כן.
נעמה טל:

וגם אז תעמדי.

דבורה גיני מלכי :ואני אומרת מה לעשות ,הרי כבר ברוך ה' קיבלו תקצוב ויושבים על בניית
המנהרה השנייה ,ובתוך חמש שנים אנחנו אכן ניסע במהירות כפולה ומכופלת,
אלא אם כן חברנו יחליטו לקנות מספר כפול של מכוניות ,ואז אנחנו כנראה - - -
דוברת:

לא ,אנחנו נכפיל את התושבים.

דבורה גיני מלכי :וגם נכפיל את התושבים ,אז בכלל יהיה פה זה .מה מה אפשר לעשות? הדבר
היחיד שחשבתי שאולי אפשר לעשות אותו בשנה הקרובה ,שזה דבר שלא נעשה
בארץ אבל הוא מאוד אפשרי ושנוסה בעולם .אני רק רוצה להגיד עוד כמה דברים
על הגירסה הזאתי של העליות שמה כל כך ,אנשים יוצאים יותר ויותר מוקדם,
זוגות רבים על מי יגיע לעבודה בזמן ,ילדים נעזבים בשעה שש וחצי בבוקר לעמוד
בתחנת ההסעה .זאת אומרת זה באמת משפיע על איכות החיים .לצערי אפילו
שמעתי על אנשים שאומרים אפרת וזה ,אנשים מהפרופיל שבאים לאפרת ,שהם
לא בטוחים שהם רוצים להוציא בין שלוש לשלוש וחצי שעות על הכביש בהלוך
ובחזור .הכביש שלנו מהמחסום עד הכניסה לבגין ,הוא כביש מאוד קל ופשוט
לעשות אותו ח ד סטרי שעה ביום ,נוסה בכמה מדינות בעולם .אני יודעת
שמציעים אותו בארץ ,אומרים הישראלים וזה .אנחנו לא מטומטמים ,אנחנו
יודעים ליסוע.
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דבורה בואי אני אחסוך לך.

דבורה גיני מלכי :רגע רגע אני גם יודעת את התשובה שלך.
עודד רביבי:

מה התשובה שלי?

דבורה גיני מלכי :אני יודעת כבר התכוננתי ,אמרו לי שאיך קוראים לו הציע את זה למשרד
התחבורה והוא אמר לא.
עודד רביבי:

לא.

דבורה גיני מלכי :אוקי ,תשובה חדשה.
עודד רביבי:

אני גם רוצה לחסוך לך זמן וגם רוצה.

דבורה גיני מלכי :לא אני קיבלתי חמש דקות אני לא מבזבזת אותם.
עודד רביבי:

דבורה ,משרד התחבורה בודק את זה ,בסוף יש פער בין דברים שנראים לתושב
כהגיוניים לבין קבלת החלטות.

דבורה גיני מלכי :לגמרי .נכון.
עודד רביבי:

משרד התחבורה שוקל את זה ,התוכנית היא להפוך את שתי המנהרות חד סטרי
לכיוון ירושלים בשעות מסוימות ,והתנועה לכיוון גוש עציון תיסע דרך הוואלג'ה.
זה נמצא בשלב של ספירת רכבים ,וחישוב נפחי תנועה .כלומר אם זה בסוף כל
האירוע הזה יעמיס על מי שנוסע דרך הוואלג'ה למעלה מחצי שעה נסיעה ,סתם
אני נותן דוגמה ,ומאידך זה יחסוך למי שנוסע לירושלים רק רבע שעה או עשרים
דקות ,הם לא יעשו את זה .כלומר מה שאנחנו מחשבים בסוף בזמן שאנחנו
עומדים בפקק ,בסוף זה תוצר גולמי לנפש ,כמה זמן הבן אדם עומד בפקק זה
עולה למדינה ,כלומר אם הוא היה מגיע לעבודה היו חוסכים את הכסף הזה ,הוא
היה מייצר הכנסה נוספת ,היו שורפים פחות דלק .לכן זה נמצא כרגע בעבודה
מקצועית של משרד התחבורה ,כשתתקבל הבדיקה ,התוצאות של הבדיקה ,יציגו
את זה לראשי הרשויות ,רק אז יבקשו בכלל את עמדתנו .אני לא יודע היום
להגיד אם זה טוב לתושבים/לא טוב לתושבים ,רוצים את זה/לא רוצים את זה.
למה? כי אני לא מחפש קולות פופולאריים ,אני בסוף צריך לבוא על סמך נתונים
ולראות מה הנתונים אומרים ,האם זה בסוף באמת יהיה משהו שהוא מבשר
שינוי משמעותי לתושבים ,או שהוא סתם עושה משהו שנראה טוב אבל בעצם לא
פותר את הבעיה .אז לכן זה נמצא על שולחן העבודה.

דבורה גיני מלכי :אז קודם כל מעולה ,גם אתה יודע כדאי גם לבדוק את ההצעות של היועצים
המקצועיים ,כי כל יועץ מקצועי הוא גם בן אדם עם שיקולים אחרים .וראינו את
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זה גם בוועדת תחבורה ,שגם ייעוץ מקצועי היה אפשר לשאול שאלות לכאן
ולכאן ,ויש יועצים שונים עם דברים שונים .וגם יושבת פה נציגת משרד הפנים,
שאני יודעת שהיא לא קשורה לתחבורה ,אבל אנחנו צריכים לגייס את כל העולם
ואשתו כדי שאנשים לא ישבו בין שבע ל ...אפילו עד עשר בבוקר יש פה פקקים.
עודד רביבי:

אני חשבתי שאת הולכת להציע משהו לגמרי שונה ,אבל הפתעת אותי.

דבורה גיני מלכי :בוא תגיד לי מה?
עודד רביבי:

חשבתי שאת הולכת להציע מיזם חברתי של הסעות שכולם לוקחים טרמפים,
שמספר הרכבים על הכביש יורד לרבע.

דבורה גיני מלכי :אוקי אז הגעתי פה לשלב ב' ,אז אני אומרת אפשר ,עודד אתה יודע מה אפשר
להגיד להם תקשיבו תפתחו את זה לנתיב אחד ,נתיב אחד יהיה רק תחבורה
ציבורית .הרי מי שלוקח פה אוטובוס נדפק מכל הכיוונים ,גם עושה סובו אפרת
והקיפוה וגם נשאר ורב עם כולם.
עודד רביבי:

יש אנשים שמשלמים על זה כסף.

דבורה גיני מלכי :ומשלמים על זה כסף ,וגם נשאר עם כולם בפקק .אם נעשה נתיב אחד לתחבורה
ציבורית ולקרפולים.
עודד רביבי:

על הכיפק .כן אבי רצית להגיד משהו?

אבי חדידה:

לא .בנושא הזה צריך לבדוק גם שהכביש בכלל יכול להכיל תנועה כזאת בכיוון
אחד.

עודד רביבי:

ברור.

אבי חדידה:

אבל אם כבר אם היא סיימה ,אז אני הייתי רוצה להגיד מילה.

דובר:

אני רוצה לעשות תמונה משותפת.

עודד רביבי:

אבל לא חברי המועצה רוצים לדבר  - - -בוא כל אחד ייקח מיקרופון עם מצלמה.
כן אבי.

אבי חדידה:

קודם כל אני רוצה לברך אותך עודד על קדנציה נוספת שנבחרת ,לאחל לך
בהצלחה ולנו .תודה רבה להגיד לחברים שעוזבים אותנו ,שהיה לנו העונג לשבת
איתכם סביב השולחן במשך חמש שנים ,אתם תחסרו לנו .וכמובן ברוכים הבאים
לחברים החדשים ,ושיהיה בשעה טובה לכולם ,בעזרת ה' שנהיה שליחים טובים.

כולם:

אמן.

עודד רביבי:

כן הרב מיכאל.
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האמת היא שאם דבורה כבר הריצה רעיון ,אז אני גם כן הייתי שמח להעלות
רעיון.

עודד רביבי:

זה כמו בית המשפט העליון אתה יודע השופטים שפורשים.

מיכאל דהן:

אז האמת היא שחשבתי על אחת הרעיונות ,שהוא יכול כן לפתור את הבעיה
הזאת ,זה בבוקר שני נתיבים לירושלים ובצהריים הפוך שני נתיבים .למה
המסועה היא מספיק רחבה כדי ליצור שלושה נתיבים ,רק צריך פשוט להחליט
שזה מה שרוצים לעשות .זה יכול כן להקל על הבעיה ,והלוואי וגם את זה צריך
לבדוק.

ברכות חברי מועצה יוצאים:
מיכאל דהן:

אבל עכשיו באמת למשהו שמכל הלב אחרי שסיימנו קדנציה מבורכת ,אז קודם
כל רציתי לומר יישר כוח לראש המועצה ,לכל חברי המועצה שהייתם באמת
ענייניים ,הרגשנו שאנחנו באמת לא עניין אותנו לא איזו סיעה ולא איזו מפלגה
ולא שום דבר ,אלא מה שעניין אותנו זה התושבים ,זה מה שהיה חשוב .מאוד
נהניתי במסגרת העבודה הזאת ,הרגשנו שאנחנו עושים משהו .אז יישר כוח לכל
החברים שעשו את העבודה .אני לא שוכח את עובדי המועצה שהיו נפלאים,
הרגשנו שאנחנו באמת עובדים ביחד ,והכל לטובת תושבי אפרת .אני רוצה לאחל
הצלחה למועצה הנכנסת שבאמת מגיע לכם ,יש לכם עכשיו קדנציה שלמה חמש
שנים באמת להשקיע פה ,ויש הרבה מה לעשות ולפתח .אז לאחל לכם הצלחה
רבה לטובת תושבי אפרת.

עודד רביבי:

תודה מיכאל .נעמה שלא יאשימו אותי בקיפוח.

נעמה טל:

אז אני יכולה להגיד שאני נורא שמחה שיש ארבע נשים במליאת המועצה ,ובאמת
אני חושבת שאין הרבה מועצות שלאורך הקדנציה היו פה שלל תינוקות ,וזה
מרגש אותי שבעשייה הציבורית למען אפרת.

דובי שפלר:

היא מאתגרת את הנשים- -

נעמה טל:

לא חס וחלילה.

עודד רביבי:

אני חושב שהיא מאתגרת את הסיעות שיביאו יותר נשים.

נעמה טל:

זה ברור .אבל באמת בתור מי שילדה לפני חצי שנה ,וסיפרתי פה שהפסדתי
ישיבת מועצה כי הייתי בחדר לידה ובישיבה אחריה כבר הייתי פה .אז זה אחת
מהמועצות ,מהרשויות ,שיש בהן הכי הרבה נשים באחוזים וגם במספרים
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מוחלטים לצערי ,אבל פה זה מצוין .ואני רוצה לומר לכל אחד ואחד מכם ,אני
מרגישה היום הקלה ,כי באמת אני חושבת שלהיות נבחר ציבור זה עול כבד
ומשמעותי .אני יכולה לומר שהשתדלתי לעשות את עבודתי בחמש השנים האלה
נאמנה ,כרגע אני לא נבחרתי כאילו באמת רציתי להתעסק באתגרים אחרים,
בעיקר משפחתיים ומקצועיים .אבל למרות חילוקי הדעות שהיו פה ושם,
הרגשתי שזה היה בית ספר לעשייה ציבורית ,ובאמת האנשים שישבו פה סביב
שולחן המועצה באו לעשות עבודה למען תושבי אפרת .ואני סמוכה ובטוחה שכל
הנבחרים החדשים והוותיקים הולכים לעשות אותו דבר ,ואני ארגיש בנוח בתור
תושבת אפרת להתחיל לפנות אליכם .אז הרבה הרבה הצלחה ,ותודה רבה על
ההזדמנות.
עודד רביבי:

תודה נעמה .טוב אז אנחנו נעבור לשלב.

דורון כהן:

 - - -ועדת ביטחון.

עודד רביבי:

חברי ,נכנסים ,אתם בישיבה הבאה.

צורי דותן:

אפשר גם לברך ,תודה עודד .קודם כל ברכות עודד אנחנו באמת מברכים אותך,
וברכות לכל הסיעות .באמת יש פה מגוון של סיעות לא כמו בעבר ,יש פה אנחנו
נמצאים פה מספיק סיעות ,אני באמת רוצה לברך אותנו באמת שנדע לדבר אחד
עם השני ,ולהיות בשיח משותף באמת לטובת תושבי אפרת .ושלא ניפול
למקומות שאנחנו לא רוצים בהם ,כי באמת אפרת חשובה ,והפוליטיקה קטנה
לעומת הרצונות והצרכים של התושבים .אז באמת שיהיה לכולנו בהצלחה.
ותודה רבה לכל העוזבים ,באמת עשיתם עבודה נהדרת ,כאילו אני כתושב וכל
אחד פה ,לא סתם אפרת גדלה ,גם בגלל שהאנשים וחברי המועצה ידעו לעשות
פה עבודה כל כך נהדרת ,תודה רבה לכם .ותודה רבה לעובדים ליהודה ,לכל שאר
המנהלי מחלקות שנמצאים פה ולא נמצאים פה ,תודה רבה לכם ,שנדע באמת
לעבוד אחד עם השני .לכבוד הוא לנו שאתם נמצאים ,כולכם וותיקים וכולכם
אנשים שרק תוכלו ללמד אותנו ,בעיקר אני אומר על עצמי כחבר מועצה חדש,
תודה רבה ואשמח להיעזר בכם.

עודד רביבי:

טוב אז אנחנו נעבור לשלב חלוקת התעודות ,אנחנו מחלקים תעודות ושי צנוע גם
לחברים היוצאים ,שאני מקווה שהם יהיו מעורבים בעשייה במקומות אחרים
בוועדות השונות ,יש להם הרבה מה לתרום ,וגם לאלה שנשארים איתנו .אז
בראש ובראשונה למי שכיהן במהלך החמש שנים האחרונות גם כסגני וגם
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כממלא מקום ,וגם עוד שורה של תפקידים שלא כולם יודעים ,מנחם שפיץ תודה
רבה.
(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

למי שהגדרנו אותו בקדנציה הקודמת ,ובסוף הוא גדל ברוך השם ליושב ראש
האופוזיציה ,אבי חדידה.

(מחיאות כפיים)
אבי חדידה:

תודה רבה.

עודד רביבי:

אורית ,אחת מהיולדות במועצה הקודמת.

(מחיאות כפיים)
אורית סמואלס:תודה רבה.
עודד רביבי:

עכשיו אני לא יודע מה הסדר אז אין שום זה ,דובי.

(מחיאות כפיים)
דובי שפלר:

הכי פורה במועצה הקודמת ,שלושה נכדים.

דבורה גיני מלכי :לי היה חמישה ,שניים אחרי הבחירות האחרונות אבל עדיין.
עודד רביבי:

טוב ,נעמה.

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

דבורה גיני מלכי.

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

סבתא הכי פורייה ,יש את הסבא הכי פורה ויש את הסבתא הכי פורייה .תודה
רבה .דורון.

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

מיכאל.

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

מיכאל אחרון אחרון חביב ,אני חייב להודות שלא הכרנו אותו לפני חמש שנים,
תרם בנועם הליכותיו ,תודה רבה.

מיכאל דהן:

יישר כוח שיהיה בהצלחה .ושוב אני רוצה לנצל את ההזדמנות להתנצל אם פגענו
חס ושלום במישהו ,כי באמת הכל היה לעניין תושבי אפרת.

עודד רביבי:

תודה רבה .יש מישהו שלא קיבל?

דוברת:

אתה.
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אני .תודה רבה .אני מבקש מכל חברי המועצה היוצאת וכל חברי המועצה הכנסת
לעמוד פה מאחורה כדי שגרשון יוכל לצלם ,ותודה רבה לכל מי שבא .בזה
הישיבה מסתיימת .אז תודה רבה.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים בע"מ

מאשר:
עודד רביבי

