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ישיבת המועצה

עודד רביבי:

מאחר וצפינו שוועדת תכנון ובנייה תימשך הרבה יותר זמן ,אז אנחנו הורדנו
מסדר היום את הסיפור של התיירות ,אנחנו נביא את זה לעדכון בישיבה אחרת,
ולכן יש לנו כרגע שני סעיפים על סדר היום .יש לנו הצעה לסדר היום שהעלה חבר
המועצה אברהם בן צבי בישיבה הקודמת ,אתה רוצה להציג את הבקשה שלך?
אתה לא זוכר? אתה רוצה שוב לדחות את זה לישיבה הבאה?

אברהם בן צבי :מה אתה רוצה אבי?
אבי חדידה:

על איזה סעיף מדובר?

עודד רביבי:

מה זה?

אבי חדידה:

על מה מדובר?

עודד רביבי:

אני לא ידעתי שאתם שותפים ,אני קיבלתי פנייה מעורך דין אברהם בן צבי.

אברהם בן צבי :מה נסגר עם זה ,עם המבקר ,מתי הפגישה?
שרון הורביץ :כשהוא יחזור מחוץ לארץ.
זאב גרשינסקי 9 :בנובמבר כשהוא יחזור מחוץ לארץ.
אברהם בן צבי :אז תדחה את זה לישיבה הבאה.
דובר:

ישר אחרי החגים.

אברהם בן צבי :מנחם.
עודד רביבי:

מנחם יצטרך לבטל נסיעה בשביל זה .טוב ,הבנתי .יש לנו חבר מועצה שעומד
בראש סיעה שנקראת "שומרי הסף" ,דואג להזכיר לנו את החובות החוקיות
והחוקיות שלנו ,ודואג למנות את מניין הימים .ופעם ראשונה בהיסטוריה של
אפרת הפנה את תשומת לב מזכיר המועצה ,שנושאי תב"רים צריכים לבוא
לאישור המועצה בהתראה של עשרה ימים מראש ,יחד עם זאת אם אני מבקש
לנהל על זה דיון בהתראה קצרה יותר אז אני יכול לקבל את אישורכם .אז מאחר
והנושא הועלה פעם ראשונה על ידי חבר המועצה אברהם בן צבי ,שאנחנו צריכים
לתת התראה של עשרה ימים מראש ,עד היום הסעיף הקטן הזה היה נסתר מעיני
כל העוסקים בצורכי ציבור באפרת במשך  36שנה ,אנחנו מבקשים היום לקיים
דיון על התב"רים כפי שהוצגו לכם ,אבל לשם כך אנחנו צריכים לעשות הצבעה
אם אנחנו בכלל יכולים להעלות את זה לדיון היום .אז מי בעד לנהל היום את
הדיון על נושא התב"רים למרות התראה קצרה יותר ,ופעם הבאה אנחנו נדאג
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לשלוח לכם תב"רים עשרה ימים מראש ,כדי שאברהם בן צבי יהיה לו זמן ללמוד
אותם ולעמוד בלוחות הזמנים? מי בעד לאשר את זה?
אברהם בן צבי :אני רק אציין לגבי ההצעה ,שאני חושב שהתב"רים אנחנו לא יכולים לאשר
אותם כמכלול ,אנחנו אמורים להפעיל שיקול דעת כל כל תב"ר ותב"ר בנפרד ולא
לקשור אותם אחד בשני ,וכן אני שוב מבקש להצביע על התב"רים תקציב
תקציב.
נאוה כץ:

כמה תב"רים יש?

עודד רביבי:

היום יש .2,4,6,7

שרון הורביץ :יש למעלה מ.15 -
עודד רביבי:

 ,15זה אומר שאנחנו נעשה  15הצבעות על  15תב"רים ,אין שום בעיה ,אני בטוח
שזה ירענן את שרירי הידיים של כולכם.

דובי שפלר:

זה לא חדש כבר עשינו את זה בעבר.

עודד רביבי:

מה זה?

דובי שפלר:

כבר הצבענו בעבר בנפרד.

עודד רביבי:

אם יש צורך ואנשים מרגישים חובה להצביע על תב"רים בנפרד ,אני אשמח
לראות את התוצאות השונות על תב"רים שונים .כן ,תב"ר ראשון בבקשה .מי
בעד לנהל היום את הדיון על התב"רים?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
כולם בעד פה אחד ,תודה רבה .כן אדוני הגזבר תב"ר מספר  .1מה?

דובי שפלר:

לא הצבעתי.

עודד רביבי:

אתה לא הצבעת?

דובי שפלר:

תרשום שאני מתנגד?

עודד רביבי:

אתה מתנגד? לא ,צריך פה אחד.

דובי שפלר:

מה?

עודד רביבי:

צריך פה אחד.

דובי שפלר:

אני רוצה עשרה ימים.

שרון הורביץ :אני אסביר רק את הנושא הראשון ,היא הלכה לצלם את זה רויטל .שני התב"רים
הראשונים הם קשורים אחד בשני ,אנחנו מבקשים להוריד מתב"ר במעון בתמר
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ולהעביר את הכסף לתב"ר של גן ילדים בדגן .בזמנו קיבלנו תרומה של השתתפות
של אמונה עוד לתב"ר בזית ומשם נוצר עודף ,הם נתנו לנו מכתב שמאפשר לנו
להשתמש בכסף שלהם לכל צורכי חינוך הגיל הרך ,ולכן אנחנו לא רוצים לסיים
בעודף.
דובי שפלר:

מה אמרת?

שרון הורביץ :זה השתתפות בעלים בבניה של המעון בזית נוצר לנו ,ראינו.
אבי חדידה:

איך זה הגיע לתמר ומהתמר- -

שרון הורביץ :כי גם שם היה עודף ,עכשיו עברנו לתמר ואנחנו לא צריכים את הכסף הזה בתמר,
אז אנחנו מעבירים את הכסף הזה לגן.
אבי חדידה:

אז בעצם יש לנו פעמיים שנוצר לנו עודף?

שרון הורביץ:

לא ,בתמר אין לנו עודף ,אבל אם ניקח את התרומה של הזית אז יהיה לנו עודף
שאנחנו לא צריכים אותו ,זה הכוונה.

אבי חדידה:

הבנתי .והמעון בתמר לא צריך אותו?

שרון הורביץ :לא צריך אותו ,אנחנו מסתדרים בעזרת ה' בלי זה .חבל שהיא הלכה לצלם יש פה
צילומים.
עודד רביבי:

זאב תעצור אותה.

שרון הורביץ :זאב אתה יכול להגיד לה שלא צריך לצלם?
עודד רביבי:

אני באתי מוכן הגזבר פשוט לא ראה.

שרון הורביץ :יש ,יש.
דובי שפלר:

הוא שולח לך את הניירות ואתה מדפיס?

עודד רביבי:

כן .דקה ,אברהם בן צבי ביקש לנהל הצבעה על כל סעיף וסעיף .מי בעד לאשר את
התב"ר ?725
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד פה אחד .מי בעד לאשר את התב"ר ?658
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד פה אחד.
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אבי חדידה:

אז למה אנחנו מצביעים פעמיים על זה זאת אומרת?

עודד רביבי:

כי אחד אני סוגר תב"ר אחד ואני מעביר לתב"ר השני.

שרון הורביץ :התב"ר השלישי הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד ,יש לנו  11אלף שקל ,ואנחנו
מוסיפים סך הכל עוד  1211שקל מהמועצה וככה אנחנו נסיים ,מעבר למה
שלקחנו ,וככה נסיים את זה בצורה מאוזנת .סך הכל התב"ר יעמוד על  23אלף
שקלים ,שמתוכם  11,520משרד החינוך 10,300 ,כבר אושר בעבר ,הוספנו עוד
 ,2011בסך הכל אנחנו עומדים על .23,031
אבי חדידה:

זה בעצם כל מה ,כל ההתאמה של- -

שרון הורביץ :זה חינוך מיוחד ,הצטיידות ,כל מיני אוזניות.
אבי חדידה:

שמע?

שרון הורביץ :כן זה שמע דברים כאלה ,זה ריפוי בעיסוק וכו'.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?719
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .תודה.

שרון הורביץ :תב"ר .708
עודד רביבי:

כן ,אברהם בן צבי ביקש.

דוברת:

אבל כל פעם זה יהיה ככה?

עודד רביבי:

אני לא יודע ,היום היתה בקשה כזאת מאברהם בן צבי ואנחנו פועלים על פי
בקשתו ,אם הוא יבקש את זה כל פעם כנראה שאנחנו נעשה את זה כל פעם.

זאב גרשינסקי :בגלל ערב יום כיפור אנחנו מרגישים- -
שרון הורביץ:

בזמנו המועצה שריינה סכום של חצי מיליון שקל להקמת ארכיב להנדסה ,חשבו
לעשות את זה מתחת למקווה בדקל .בינתיים התוכנית הזאתי נדחתה ,ובגלל
שהכסף היה מכספי המועצה מקרנות פיתוח ,אנחנו מבקשים לסגור את התב"ר
ולהחזיר את הכסף לקרנות פיתוח ,יש לנו הרבה דברים לעשות עם הכסף אז לכן
נא אישורכם.

אבי חדידה:

ומה יהיה על הארכיב באמת?

שרון הורביץ :בינתיים יש ארכיב פה מתחת למועצה בינתיים הוא מספק אותנו.
אבי חדידה:

מה ,במדרגות שמה?

7

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
7.10.19
שרון הורביץ :במדרגות מעל הפיצה ,ובבוא העת אם יהיה צריך אז נחזיר את זה למועצה.
אבי חדידה:

לא שווה לנו להוציא את זה החוצה?

שרון הורביץ :עולה מאוד יקר ,אנחנו אפילו רוצים את הארכיב - - -
דובי שפלר:

אז למה צריך כל כך הרבה ימים להוציא את זה? חשבתי שתמיד שאמרו שבעה
ימים חשבתי שצריך להביא את זה.

שרון הורביץ:

דבר ראשון יש תיקים ישנים שלא נמצאים פה ,אבל התיקים שנמצאים פה אי
אפשר כל שנייה לרדת ,יורדים אוספים כמה תיקים ומביאים את זה.

אבי חדידה:

למה איפה הם נמצאים יש לנו עוד מחסן?

שרון הורביץ :יש לנו ארכיב שאנחנו שוכרים ,ארכיב באזור התעשייה ברקן חברת "ארכיב".
אבי חדידה:

ולמה שלא באמת את הכל נעביר לשם?

שרון הורביץ :כי זה מאוד יקר.
עודד רביבי:

ההיפך ,אנחנו שוקלים להביא את מה ששם בחזרה אלינו.

שרון הורביץ :שמה להביא דברים זה אם אני מביא תוך  24שעות זה עולה המון כסף.
דובי שפלר:

יש מישהו במועצה שמרכז את האחריות על זה?

שרון הורביץ :על הארכיב לקח את זה בזמנו אדמונד עשה עבודה יפה ,הוא עשה ניקוי ,צמצמנו
את הרכיב למעלה מחצי.
דובי שפלר:

בשוטף ,מי שמוציא תיקים ומכניס תיקים?

שרון הורביץ :עושה את זה איריס היא אחראית וכו' .היום אגב כל מנהלת משרד כל פקידה
במועצה רואה בדיוק את התיקים איפה הם נמצאים ,יש במחשב והם יכולים
לשלוף כל תיק ,וכל  - - -ששולחים פה מכתב של תושבים ,גם בתכנון ובנייה וגם
בכל הנושאים אחרים ,אנחנו לא נתקלים בחומר שקיים ולא מוצאים אותו.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?708
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד פה אחד ,תודה רבה .הלאה.

שרון הורביץ :תב"ר בטיחות בדרכים שנה שעברה אנחנו מבקשים לסגור אותו ,הוא עמד על
 27,500אנחנו יצא לנו שם הוצאות של  ,2784נא לאשר העברה לתב"ר כי אנחנו
רוצים גם לסגור אותו בעזרת ה' בסוף השנה.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?712
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הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד ,תודה רבה .הלאה תב"ר הבא.
אבי חדידה:

רק ממה נובע הפער הזה?

אברהם בן צבי :שרון אפרופו הסגירת תב"רים ,אנחנו חייבים עדכון על הסגירות בסוף?
שרון הורביץ :בטח ,כן .לא אישרתם ,לא אישרתם לסגור.
אברהם בן צבי :לא ,כשיש סגירה אתה מעדכן שזה סגור?
שרון הורביץ :כשיש סגירה אתם תדעו כן ,בטח ,בטח ,ודאי ,זה אנחנו עושים כל שנה אנחנו לא
סוגרים כל פעם תב"רים ,מרכזים פעם בשנה ,אנחנו לא רוצים לדחות .כל רבעון
יושבים עובדות בגזברות איתי ועם מהנדס המועצה ,עוברים על כל התב"רים
רואים איפה אנחנו נכנסים לחריגה מוסיפים ,איפה יש לנו עודף וכו' ,ואנחנו
משתדלים כל רבעון ,אנחנו משקיעים בזה כמה שעות טובות .מבנה רב תכליתי
בדגן ,מה שמשמש גם לבית הכנסת בדגן .גם שם הקמנו את זה ונוצר לנו ,הבאנו
כסף ,כל הכסף בא הרי מכספי המועצה ,נוצר לנו שם עודף של  ,22,173אז גם את
זה אנחנו מחזירים למי שהביא את זה שזה בדגן.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?646

אברהם בן צבי :רגע ,זה חוזר לקרנות של המבני ציבור?
עודד רביבי:

מהקרן שממנה זה הוצא.

שרון הורביץ :מהקרן שזה הוצא.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?646
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד פה אחד ,תודה .אפרת את בעד?

אפרת גנטק:

כן ,כן.

עודד רביבי:

לא ראיתי את היד שלך.

אפרת גנטק:

הצבעתי.

עודד רביבי:

לא ,להצביע בבקשה אקטיבית לא בראש.

אפרת גנטק:

הצבעתי.
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עודד רביבי:

כן כולם בעד.

אפרת גנטק:

היא עדה.
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שרון הורביץ :מבנה רב תכליתי בתמר ,שזה גם חלק מהנושא של ההשתתפות בבית ספר שמה,
אנחנו רוצים עוד .20
צורי דותן:

זה הצד של המועצה?

שרון הורביץ :מה?
צורי דותן:

הצד של המועצה בבית ספר?

עודד רביבי:

הצד הקהילתי.

שרון הורביץ :הקהילתי.
אבי חדידה:

זה התוספת של השתיים וחצי מיליון שהיה לנו בעלות של בית הספר?

שרון הורביץ :לא ,לא ,לא ,זה בערך עולה  250אלף שקל בכל קומה.
עודד רביבי:

תוספות בבנייה.

שרון הורביץ :זה הגיע ל ,580 -ואנחנו פה חסר לנו  26אלף שקלים עוד מהעבר.
אבי חדידה:

עוד חסר לנו?

שרון הורביץ :כן ,כי מה שיצא לא מוציאים עכשיו ,אנחנו סוגרים מגיעים חשבונות מהקבלנים,
נשאר שמה עוד  26אלף שקלים.
אבי חדידה:

צורי לשאלתך בוועדת מכרזים.

זאב גרשינסקי :מה שהחזרת מהדגן עבר לתמר זה הכל.
צורי דותן:

מה?

אבי חדידה:

לשאלתך- - -

שרון הורביץ :אבל פה אנחנו לא מעבירים ישירות מעבירים דרך הקרנות.
זאב גרשינסקי :זה דרך הקרנות.
שרון הורביץ :להבדיל מהתב"ר הראשון שעשינו העברה מתב"ר לתב"ר.
אבי חדידה:

זה מה שאמרתי לך ,לכן גם אני אומר לך.

שרון הורביץ :קריאת מים.
עודד רביבי:

רגע.

זאב גרשינסקי :למה אתה עושה ככה ולא ככה?
אבי חדידה:

אז הנה התשובה.

זאב גרשינסקי :למה אתה עושה ככה ולא ככה?
אבי חדידה:

זה סגירת חשבון.

10

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
7.10.19

שרון הורביץ :נכון גם אפשר ,אבל זה גם לא אותו סכום גם בדיוק ,אז פה ביטלנו  22ופה אנחנו
צריכים  .26,700עכשיו יותר מזה ,למה לשים עוד? שאלה טובה שאלת ,כי המקור
של הכספים בסעיף הראשון היה השתתפות בעלים לא קרנות המועצה ,זה היה
השתתפות שבמקרה תנועת "אמונה" שהתנאי שלה לקבל.
דובר:

איפה ,ב?646 -

שרון הורביץ :בראשון ב .725 -השתתפות הבעלים היה בזמנו תנועת "אמונה" ,נתנה לנו מיליון
 700אלף שקל השתתפות על הבנייה של הכיתה של המעון השני החדש ,זה גרם
לנו איזה שהוא עודף כי הצלחנו ,עודד ,בסוף הצלחנו היה פה השר חיים כץ,
והצלחנו לקבל עוד כסף שלא חשבנו ממשרד התמ"ת בזמנו .אז שמה לא יכולתי
להחזיר את זה לקרנות ,כי אני לא הייתי צריך להחזיר את זה לבעלים .אז הם
נתנו לנו מכתב ,דרש בזמנו משרד הפנים שתקבלו מהם מכתב שאין להם
התנגדות שאתם משתמשים לדבר הזה .סתם קוריוז ,בזמנו קיבלנו הערה לפני
שנים הקמנו ,אף אחד לא היה פה חבר מועצה ,הקימו שביל עולה מבית הכנסת
בגפן לכיוון המתנ"ס השביל הזה ,אם מכירים את הרמפה שמה השתתפו תושבים
בגפן בכסף ,והמועצה הוסיפה כסף ובסוף הצלחנו לקבל עוד כסף והיה עודף,
וקיבלנו הערה חמורה ממשרד הפנים ,אתם צריכים את העודף לכם תחזירו את
זה .לכן ברגע שיש השתתפות בעלים ,אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות זהירים.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?647
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד.

שרון הורביץ :קריאה של מדי מים ,זה תב"ר שהוא תב"ר חי ונושם אנחנו כל פעם מגדילים
אותו ,יש עוד אכלוסים אנחנו קונים עוד מדי מים התושבים עוד משלמים לכן.
אבי חדידה:

רגע ,התושבים לא משלמים את כל עלות המים?

שרון הורביץ :זה נכון ,אבל זה מגיע ,הם משלמים את זה זה לא לתקציב השוטף ,זה מגיע לקרן
ומהקרן אנחנו מעבירים קרן של מדי מים ,ומהכסף הזה אנחנו כל פעם מגדילים
את התב"ר.
אבי חדידה:

זאת אומרת אתה קונה בעצם?

שרון הורביץ :את המדים ,בדיוק.
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עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר  ?702דובי אתה נגד מדי מים?

דובי שפלר:

אני נגד ה- -

עודד רביבי:

אתה לא רוצה שייגבו ממך כסף על מים?

אבי חדידה:

לא ,אבל כל מד מים- - -

אברהם בן צבי :אני נגד השעונים החכמים ,והפחים המדברים והכלבים המשוטטים וכל ה- -
עודד רביבי:

אתה נגד הכל.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 2
כולם בעד חוץ מאשר דובי ואברהם שהם נגד .הלאה.

דובי שפלר:

לא ,לא ,לא הצלחתי ,בזמנו הבעתי התנגדות כי לא ראיתי.

עודד רביבי:

אתה עקבי בהתנגדות שלך.

דובי שפלר:

כי לא ראיתי איך זה יחסוך בכסף עוזר ,ועד היום לא השתכנעתי אחרת.

עודד רביבי:

רק הגזבר השתכנע ,אתה לא השתכנעת הגזבר השתכנע.

אבי חדידה:

יש לי שאלה ,כשהיה לנו את המדים הטיפשים ,לא המדים החכמים האלה ,עדיין
זה הגיע ל- -

עודד רביבי:

זה עדיין היה באותו מנגנון ,זה היה באותו מנגנון רק הסכום היה קטן יותר.

אבי חדידה:

לא ,הוא אומר שזה היה סכום יותר- - -

שרון הורביץ :כן ,זה היה סכום יותר גבוה ,אבל זה אותו מנגנון.
אבי חדידה:

אז למה לא באמת נעשה את זה כחלק מהתקציב של המים?

שרון הורביץ :כי זה סכום גדול ,ולפעמים אנחנו צריכים לצבוע משנה לשנה ,כי בן אדם הגיע
ב ...אנחנו לא קונים קניית כמו ,מדי מים טיפשים היו קונים שמים במחסן ארגז,
פה אנחנו לא מרכיבים אותם אנחנו אוספים כמה ואז מודיעים לחברה ,זה חלק
מהתנאים ,והם באים והם מחברים ומכיילים אותם.
עודד רביבי:

כולם בעד  702חוץ מאר דובי ואברהם.

דובי שפלר:

במענה למה שאתה אמרת עודד ,אני חשבתי אז ודעתי לא השתנתה מאז ,שהמדי
מים החכמים יעזרו אולי למועצה כספית אבל יעלו כסף לתושבים ,והתמורה של
החיסכון במים יהיה למועצה אבל לא תהיה לתושבים ,לא השתכנעתי.

שרון הורביץ :דובי ,אין יום שלא מודיעים לתושב.
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עזבו רבותיי ,סליחה ,סליחה שרון ,שרון ,אמרתי כבר בשמך לדובי שאתה
השתכנעת וכל המתנגדים השתכנעו ,הוא עדיין לא השתכנע וזכותו להצביע נגד.
הלאה בואו זה לא דיון ארוך.

מנחם שפיץ:

כדאי שתשב עם חיים.

שרון הורביץ :דובי תבקש מחיים ותקבל כמה תושבים מודיעים להם על נזילות מים.
דובי שפלר:

הסתכלתי בסוף במספרים הסופיים.

רויטל קולין:

דובי כל בוקר ,דובי ,כל בוקר  - - -פותח את המסך כל האדומים שלו הוא
מתקשר לתושבים.

דובי שפלר:

אני יודע ,רויטל ,בסוף אני מסתכל.

שרון הורביץ :אגב זה לא לתושב ,כי אם לך נוזל בבית ,המועצה גובה עבור הניקוז זה לא רק
לתושב.
רויטל קולין:

אבל לתושב זה חסך.

דובי שפלר:

אבל לתושב כממוצע כמה עלה לו עד היום המים ,כמה עולה לו עכשיו עם
הקריאות ועם החוק.

עודד רביבי:

רבותיי בואו.

שרון הורביץ :פחות  200שקל.
עודד רביבי:

עזוב.

דובי שפלר:

לרוב התושבים זה עולה יותר ,למיעוטם זה עולה פחות.

רויטל קולין:

למי שהיה לו נזילה זה חסך לו.

עודד רביבי:

תודה רבה ,תב"ר הבא.

שרון הורביץ:

טוב זה תב"ר שאנחנו לא אוהבים אבל לא היה ברירה ,אנחנו קיבלנו הרשאה
ממשרד התחבורה ,כועסים עלינו אם אנחנו מחזירים כסף למשרדי הממשלה .פה
זה מעגל תנועה ברחוב נעמי שלא הצלחנו להביא אותו ,מסיבות שבטח עודד יודע
יותר ממני ,ולכן אנחנו מבטלים את ההרשאה ומחזירים את ה 574 -אלף שקל
שמשרד התחבורה נתן למעגל תנועה אנחנו לא מבצעים אותו ,ממילא לא קיבלנו
את הכסף.

אבי חדידה:

אי אפשר לקחת אותו למקום אחר?

שרון הורביץ:

כי זה בקשה אחרת ,הכסף לא הגיע אלינו כבל כבר היה לנו הרשאה מהם .היה
שם או בעיית קרקע וכו' ,אם צריך נפרט בפעם הבאה.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
7.10.19
עודד רביבי:

13

את התב"ר הזה אני מבקש להעביר לישיבה הבאה ,בזכות אברהם אני לא צריך
להצביע על זה היום תודה.

אברהם בן צבי :מה עניין השעון החכם אצל האזרח הוותיק? אנחנו חייבים להצביע סעיף סעיף.
עודד רביבי:

עזוב שרון ,לא על כל דבר צריך להגיב.

אבי חדידה:

לא ,עכשיו הוא מדבר על הסעיף - - -

עודד רביבי:

אני יודע ,הוא רוצה להחזיר אותי אחורה אני רק מתקדם קדימה ,הלאה.

שרון הורביץ :שדרוג מערכת גישור  -בזמנו מערכת החינוך הבטיח לנו  25אלף שקלים ,אותו
אדם שיש לו הרבה זכויות עזר הרבה לאפרת ,יואב כהן פרש ,לא מצליחים לממש
את הסכום הזה של ה 25 -אלף שקלים ,לכן אנחנו מוחקים את זה מהתב"ר.
אברהם בן צבי :מערכת גישור?
שרון הורביץ :כן ,מערכת גישור זה במוקד ,מערכת של נתונים בבתי הספר ,גשר בין המוסדות
לבין המוקד ואחר כך לבין - -
דובי שפלר:

אמרת שאתה מוחק את זה אבל פה זה בפלוס?

שרון הורביץ :לא ,זה מינוס.
דוברת:

הוא מוחק את הסכום של משרד החינוך.

שרון הורביץ :זה היה  25אלף שקלים ,בתב"ר היה  ,25עכשיו זה יהיה אפס כי משרד החינוך לא
משתתף .מטעם משרד החינוך לא יעביר את הסכום.
דובי שפלר:

אתה מדבר על פנים או החינוך?

שרון הורביץ :על החינוך.
עודד רביבי:

על חינוך .מי בעד לאשר את תב"ר ?568

תמר עמר:

אני רק רוצה להבין משהו ,אז מה בפועל כן יהיה?  Sorryאני מצטערת שאני לא
מבינה.

שרון הורביץ :יש ,רק אנחנו נממן את זה.
תמר עמר:

אנחנו נממן את זה?

שרון הורביץ :כן .יש לך קרנות .25
תמר עמר:

הבנתי ,הבנתי ,בסדר ,בסדר.

שרון הורביץ :יש לך משרד הביטחון .325
תמר עמר:

אין בעיה.

עודד רביבי:

מי בעד לאשר את ?568
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הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה .הלאה.

שרון הורביץ :כיתת ותיקים ,זה גם תב"ר שחי ובועט ברוך ה' ,כל שנה אנחנו מוסיפים ,השנה
זה  20אלף שקלים שמוסיפים לתב"ר הזה מכספי המועצה.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?613
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה .הלאה.

שרון הורביץ - - - :תאורה  - - -חפ"ק ואותו תב"ר ,כסף של משרד הביטחון פה  15אלף 13 ,אלף
שקל ,תב"ר חדש.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?756
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה .הלאה.

שרון הורביץ :ציוד לשער בידוק בשער הפועלים גם למיגון הפועלים ,גם למיגון השומרים וגם
לסידור התור ומגלה מתכות 80 ,אלף שקל.
אבי חדידה:

יש לי שאלה על העניין הזה ,אם זיכרוני אינו מטעה אותי אנחנו בעצם גוזרים את
ה 7 -שקלים?6,75 ,

שרון הורביץ :רק על ה- -
אבי חדידה:

לא ,אני שואל אם זה על התשתיות לכל המערכת ואם אנחנו מקבלים את זה
מהם?

שרון הורביץ :גם ככה אנחנו עדיין ,ודבר ראשון זה לא לתשתיות ,אולי בהתחלה לקחנו
תשתיות אולי מחשב ,תוכנה דברים כאלה .לא מימנו מזה ,לא מממנים מזה לא
הקמת הבוטקה ולא כל הדברים האלה ,זה בעיקר רק לשומרים לרכב שמוצמד
שם והכל ,אנחנו עדין בגירעון בשער הפועלים.
אבי חדידה:

יש לנו רכב אחר שתפקידו כמו הרכב של הקב"ט חינוך?
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שרון הורביץ :יש בבוקר שם שלושה אנשים ,ארבעה אנשים.
אבי חדידה:

שהוא מתעסק רק בפועלים?

דוברת:

יש לנו רבש"צ פועלים.

שרון הורביץ :כן רבש"צ פועלים וזה פועלים ,אבל הרבש"צ.
אבי חדידה:

הרבש"צ הוא אותו רבש"צ?

שרון הורביץ :כן.
עודד רביבי:

הרכבים אני לא יודע שיש הפרדה ,אני יודע שיש הפרדה מבחינת השער פועלים,
ששם יש לך את העלויות שהם פר- -

שרון הורביץ :פר פועל.
אבי חדידה:

על מה על השומרים שלנו שם שיוכלו לעבור את השמירה?

שרון הורביץ :כן ,שלושה ,ארבעה פועלים.
עודד רביבי:

כל הכניסה של הפועלים.

שרון הורביץ :ועדיין אנחנו בגירעון לא מבוטל שם ,זאת אומרת המועצה צריכה לממן עדיין
מכיסה את הנושא .אני מקווה ששנה הבאה בסך הכל התחלנו דבר חדש שהוא
חדש כמעט בארץ וזה הולך לא רע ,שנה הבאה זה ילך הרבה יותר טוב ,אבל זה
המצב.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?757
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה.

שרון הורביץ :רכש גנראטור תאורה היה אחד ,מחדשים עוד אחד ,קיבלנו את זה ממשרד
הביטחון החטיבה להתיישבות  135אלף שקלים.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?758

אברהם בן צבי :מה זה נתיקים?
שרון הורביץ :כן ,נתיקים שאפשר - - -
נאוה כץ:

שאפשר לנתק אותם.

שרון הורביץ :לא יודע מה זה ניתקים זה אני לא יודע ,כמו תאורה תאורה זה בלון תאורה.
דוברת:

.sometimes you can put it on and then you can move it to another place
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עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר ?758
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה .דובי אתה בעד?

דובי שפלר:

כן ,כן הצבעתי.

עודד רביבי:

לא ראיתי .טוב הלאה.

שרון הורביץ :ושדרוג דרך הביטחון קיבלנו כסף בחלקים שעדיין.
אבי חדידה:

זה בעצם התאורה?

שרון הורביץ :לא.
זאב גרשינסקי :זה מסיים את הסיפור של הדרכי ביטחון ,את השדרוג של כל התאורה?
שרון הורביץ :לא יודע.
עודד רביבי:

לדעתי לא ,יש עדיין קטעים שלא סידרו.

דובי שפלר:

העבודה עכשיו של הקו ביוב על הדרך ביטחון ,תלוי בתקציב - - -

שרון הורביץ :אז אותו דבר לא ,אז זה מי שעושה קו ביוב.
עודד רביבי:

מי שעושה את קו הביוב צריך להחזיר את המצב לקדמותו.

אברהם בן צבי :באיזה קטע של דרך ביטחון מדובר?
שרון הורביץ :זה בשכונות הצפוניות טיפה.
דובר:

אני יודע שזה עוד קטע אחד לסלול.

עודד רביבי:

מי בעד לאשר את תב"ר  ?759צורי אתה בעד?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
תודה רבה ,כולם בעד אף אחד לא נגד.

דובי שפלר:

סעיף  613של אזרחים ותיקים אני רואה ,חשבתי שיהיו עוד סעיפים ,הוא הסעיף
היחידי בתב"רים שמתייחס לתקציב?

שרון הורביץ :תקציב רגיל ,בתוכנית עבודה.
רויטל קולין:

דובי ,אישרתם את זה.

שרון הורביץ :זה כתוב בתוכנית העבודה כל שנה.
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יש תב"רים ,יש תקציבים שמגיעים ממשרדי ממשלה שמחייבים השתתפות
עצמית יש תקציבים שלא ,לצורך העניין התקציבים שהגיעו ממשרד הביטחון לא
מחייבים שום השתתפות עצמית ,תקציב שמגיע מהמשרד לאזרחים ותיקים
מחייב השתתפות .ולכן אנחנו בתוכניות העבודה מראש מכניסים במחלקות
השונות סעיפים עם תקצוב ,כדי שלא יהיה חסר לנו כסף שנגיד אחר כך קיבלנו
כסף ממשרד ממשלתי ואין לנו מאיפה לעשות את ה.matching -

דובי שפלר:

בקיצור ה 20 -אלף מופיעים בתקציב שאושר ל?2019 -

עודד רביבי:

בתקציב ,כן .תודה רבה.

תיקון תקציב 2019
עודד רביבי:

נושא הבא תיקון תקציב ,שרון בוא תסביר איך הגענו עד הלום מה אנחנו צריכים
לעשות.

שרון הורביץ:

יש הלוואות ביוב שרשות מקומית לוקחת להקמת התשתיות ,ההלוואות הגדולות
שלקחנו בעבר היה תחנות הסניקה ,כי באפרת רוב הביוב בנוי מסניקה ולא
מגרביטציה ,והלוואה גדולה שלקחנו כשמונה מיליון שקל יחד עם גוש עציון שגם
לקחה מיליון שקל ,המט"ש בגוש עציון .הדבר הזה צריך להיות להבדיל
מהלוואות אחרות שהמועצה לוקחת מהיטלי הביוב ,כשהבן אדם קונה בית חדש
הוא קונה היטל ביוב .דה עקה שעודד נכנס בקדנציה ,לא זה לא בגלל עודד אבל
לפני כ 11 -שנה התחילה ההקפאה ,ואנחנו ראינו שלקחנו הלוואה על סמך בנייה
שתהיה.

עודד רביבי:

ההקפאה התחילה בשנת  ,2000אני עוד לא  20שנה פה.

שרון הורביץ :נכון ,בסדר ,אבל כשהגענו לפני בערך עשר שנים ראינו שהקרן ביוב מידלדלת,
בנינו על בנייה שתהיה - - -
עודד רביבי:

נתנו למועצה לקחת הלוואה על פי צפי החזר כספים מאגרות היטלי ביוב שייגבו
בגין בנייה חדשה ,בפועל לא היה בנייה חדשה ,כלומר לא היו הכנסות לקרן של
ביוב ,ומנגד נדרשנו לשלם את החזר ההלוואה כל פעם.

שרון הורביץ :ובאותו התקופה היה לנו בשום שכל לא השתמשנו בכספי ההיטל ,חסכנו לא
ידענו מתי הוא יהיה ,אז כל שנה שיכולנו לשלם את ההלוואות בלי להשתמש
בדבר הזה כך עשינו ,והצטבר כסף בהיטל .בשנים האחרונות כשראינו שעקב
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הפעילות הרבה והאכלוס שמתחיל להיות שאנחנו זקוקים לכסף ,אז ב 2017 -עלה
במוחנו רעיון ,בוא חוץ מהתשלום הרגיל כל שנה אם אתה מחזיר נגיד הלוואות
 700אלף שקל אתה יכול לקחת  700אלף שקל מההיטל ,אבל בוא ניקח גם בגין
שנים קודמות .יש סעיף בתקציב הוצאות שנים קודמות והכנסות שנים קודמות,
ניקח את זה כהכנסות שנים קודמות .ועשינו את זה ב 2017 -והלך מצוין ,גם
אושר התקציב וגם בדוח ביקורת הרי מבקרים אותך רואי חשבון לקח את זה.
 2018עשינו את זה בתקציב וגם ב ,2019 -ב 2018 -בחודש מאי יוני שרואה חשבון
עשה ביקורת על משרדי המועצה ,הוא פתאום העביר את זה למעיין יש רואה
חשבון מעליו ,והם אמרו דבר כזה לא ראינו ואנחנו מבקשים אל תעשו את זה .אז
ב 2018 -לא השתמשנו עם זה ,והצלחנו לשרוד את השנה בצורה מאוזנת בקושי
אבל זה לא פגע בביצועים .ואז הממונה על המחוז כל חודש מתקשרת ,אבל תשנו
את התקציב כי לקחתם גם ב 2019 -את הדבר הזה לקחתם את זה בחשבון.
ולקחנו  664אלף שקל ,לקחנו סך הכל מיליון ,לקחנו מיליון  190מהיטל ביוב
להעביר לתקציב השוטף ,שמתוך זה  674אלף שקל הוא מהתקציב בגין החזרי
הלוואות בשנים קודמות .אז את זה אנחנו צריכים ,את ההכנסה הזאתי אנחנו
מבטלים ,אז אנחנו עכשיו הגשנו לכם איך אנחנו מאזנים ,ואנחנו צריכים לראות
איך אנחנו מאזנים .אז דבר ראשון אנחנו מוסיפים  650אלף שקל.
אבי חדידה:

ממתי זה כל הסיפור הזה?

שרון הורביץ :הודענו לפני חודשיים וחצי שעכשיו צריך לשנות את .2019
אבי חדידה:

זה לא בא לוועדת כספים.

דובי שפלר:

אני מבין שאין מצגת ,קח טוש תרשום.

עודד רביבי:

לא צריך לרשום ,במקרה הכינותי מראש.

שרון הורביץ :גם קיבלתם במייל וגם.
אבי חדידה:

שרון ,אבל למה ועדת הכספים לא קיבלה דיווח?

עודד רביבי:

מה זה? לא ,לאשר לי להיות המזכירה של שרון זה יפתור הרבה בעיות.

שרון הורביץ :נכין תקציב  2020ונגיד שהדבר הזה לא קיים ,זה רק  2019זה התנגש ,כשהכנו את
תקציב  2019לא ידענו על זה ,אפילו הממונה על המחוז אישר את התקציב ,הוא
ראה את זה והוא אישר את זה.
אבי חדידה:

 2018כבר- - -

שרון הורביץ :אבל ביטלו את זה לפני חודש כשרואה חשבון עובר על .2018

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
7.10.19
אבי חדידה:
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אה הבנתי.

שרון הורביץ :בתקציב  2019זה כתוב ,והממונה עשתה לנו ויה דולורוזה שהיא אישרה את זה.
בקיצור  650אלף ,יש לכם את הדף? לקחנו מענקים ממשרד הפנים בסכום מסוים
של  ,580קיבלנו  650אלף שקל ,אז זה סכום אחד .הורדנו אבל מצד שני ממענקים
מותנים שחלקם לקחנו מתוך ה ,250 ,650 -בסך הכל הוספנו  400אלף שקל
ממענקים חד פעמיים של משרד הפנים .בנוסף ארנונה יש צפי של לפחות  230אלף
שקל יותר מאשר לקחנו בחשבון ,אז הגענו פה ל 630 -אלף שקל .ויש לנו אז עדיין
גירעון של  44אלף שקל ,זאת אומרת חסר לנו עוד  44אלף שקל שלא השלמנו,
בגינון עבודות קבלניות בטוח שעד סוף שנה ייווצר פער בהוצאות ממה שתכננו ב-
 44אלף שקל ,וזה ה 674 -אלף שקל .אז שוב אנחנו  674אלף שקל גרענו מהכנסות
היטל ביוב בגין שנים קודמות ,הוספנו מענקים חד פעמיים של משרד הפנים 400
אלף שקל.
אבי חדידה:

המענקים האלו לא היו בתקציב?

שרון הורביץ :לא ,היו אבל לא בסכום כזה ,היו.
עודד רביבי:

היו ואנחנו בעצם יודעים שהם הגיעו בסכומים גדולים יותר.

שרון הורביץ :יותר גדולים ממה שלקחנו.
אבי חדידה:

ידענו שיש לנו כאן המענקים לא ידענו שזה הסכום?

שרון הורביץ :שזה הסכום.
עודד רביבי:

אנחנו בתקציב המאושר כתוב לך שהמענק שלקחנו בחשבון בתקציב המאושר
הוא  ,580בפועל אנחנו יודעים שהגיע מיליון .230

שרון הורביץ :עוד .650
עודד רביבי:

כלומר תוספת של  ,650אז זה  650שלכאורה יש לי עודף בתקציב ,בסדר? אז אני
יכול לקחת אותו כי הוא כרגע לא צבוע לא משויך ,ולהביא אותו לפה כדי לאזן
את זה .וזה בעצם השרשרת פה של השורות ,בסוף אני צריך להביא למצב
שהתקציב נשאר מאוזן.

אברהם בן צבי :ממה נובע הגידול בארנונה ,זה יותר מהר?
שרון הורביץ :דבר ראשון אנחנו אף פעם לא לוקחים בארנונה מאה אחוז ,כי אנחנו יודעים
שאין פה מאה אחוז גבייה ,אז יש הצלחות בגבייה מידי שנה ופיגורים יותר זה
גם .דבר שני יש פרויקטים שלוקחים בחשבון שיתאכלסו רק באוגוסט ,ומספיק
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שפרויקט אחד יתאכלס ביולי או ביוני אז גורם ,יש נזקים גם מעיכוב ואכלוס.
תבין ,אנחנו למעלה מ 20 -מיליון שקל בארנונה אז .270
מנחם שפיץ:

 10אחוז.

עודד רביבי:

למה? זה עשרה אחוז.

שרון הורביץ :זה אחוז ,זה אחוז.
מנחם שפיץ:

עשרה אחוז.

עודד רביבי:

זה  200אלף זה לא אחוז.

שרון הורביץ :זה כמעט אחוז ומשהו.
מנחם שפיץ:

 20מיליון?

שרון הורביץ :זה אחוז.
עודד רביבי:

זה אחוז ,כן.

דובי שפלר:

כן אבל זה ארנונה ממגורים אני מניח מן הסתם 20 ,מיליון זה לא מגורים זה הכל
ביחד ,המגורים זה .13,14

שרון הורביץ :זה מגורים ,עסקים אנחנו ,עסקים אין הפתעות לטובה וגם אין הפתעות לרעה.
עודד רביבי:

בינתיים ,אחרי שאיי אפרת יבנו אז יהיה הפתעות.

שרון הורביץ 2021 :אולי.
עודד רביבי:

טוב .יש שאלות נוספות לגזבר? מי בעד לאשר את תיקון תקציב  2019בהתאם
לטבלה שנשלחה אליכם? דובי? אברהם?

אברהם בן צבי :לא.
עודד רביבי:

נגד?

אברהם בן צבי :נגד.
נאוה כץ:

טוב אז גם אני.

עודד רביבי:

כולם בעד ,אברהם נגד.

נאוה כץ:

אני גם נגד.

עודד רביבי:

את גם נגד?

נאוה כץ:

 ,for the goodכן.

עודד רביבי:

לא הבנתי איזה  goodיוצא מזה אבל שיהיה ,בסדר.
הצבעה
בעד – רוב
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אז כולם בעד ,שומרי הסף נגד .תודה רבה לכולם .אה עוד נושא אחד ,יש כרגע
הזמנה שמונחת על השולחן שלי לקחת חלק בכנס ב -סן פרנסיסקו בשבוע
הראשון של נובמבר ,אם הם ישלמו.
דוברת:

אני יכולה לטוס?

עודד רביבי:

מה זה?

נאוה כץ:

אני יכולה לטוס על חשבון המועצה?

שרון הורביץ :המועצה לא משלמת.
עודד רביבי:

המועצה לא משלמת ואני לא אטוס אם המועצה משלמת ,אם המועצה לא תשלם
אז אני אטוס ואז אנחנו גם נדחה את מועד ישיבת המועצה ,אם הם לא ישלמו אז
אני לא אטוס ואז בעצם אני רק מביא.

אורית סמואלס :על מה מדובר לא שמעתי?
עודד רביבי:

כנס ב -סן פרנסיסקו של ארגון שנקרא "זי  "3שביקשו שאני אבוא ואדבר שם,
מדובר ביום ראשון ,מוצאי שבת עם התורמים שלהם ואנחנו- -

דובי שפלר:

ישיבת המועצה היא ב 11 -לנובמבר?

עודד רביבי:

נכון ,אבל זה יוצא ביום ראשון ה 10 -לנובמבר ,אז אני אומר אם אני אסע אז
אנחנו נצטרך לדחות את ישיבת המועצה ,גם מנחם לא יהיה ואנחנו לא יכולים
שאברהם יתבטא כשמנחם לא נמצא ,ואם אני לא אסע אז ישיבת המועצה
תישאר בעינה ואז נצטרך לראות מה קורה עם מנחם.

זאב גרשינסקי :אתה יכול ללכת כבר לביקור בערים תאומות?
עודד רביבי:

חבר'ה אני אם לא הבנתם עד עכשיו אני לא שש יותר מידי ליסוע ,אני נוסע רק
כשמשלמים וכשיש לזה רווח למועצה ,אם שני התנאים האלה לא מתקיימים אני
לא מחפש.

זאב גרשינסקי :ערים תאומות?
עודד רביבי:

ערים תאומות כרגע אפרופו ,זאב ,זאב אפרופו ערים תאומות שמיל כן בקשר עם
העיר התאומה ,הם כרגע רוצים לבוא לארץ לשבוע ביוני ללמוד מאיתנו על
ביטחון ,חינוך והומלסים ,אז אמרנו להם.

אברהם בן צבי :כל אלו שאין להם טופס  4בדגן ותמר.
עודד רביבי:

אף אחד מהם לא הומלס ,אתה יכול להמשיך לחזור על הבדיחה העצובה הזאת,
כרגע אם הם יבואו.
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אברהם בן צבי :אתה הומלס לא?
דוברת:

לא ,הוא קיבל מפתח ,די.

אבי חדידה:

קיבלתי מפתח.

דוברת:

מזל טוב לאבי.

עודד רביבי:

מזל טוב .בקיצור אם הם יבואו אז אנחנו גם נעדכן לגבי זה ,כרגע הם יותר
מתעניינים ממה שאנחנו מתעניינים ,אבל נראה את זה.

אברהם בן צבי :מנחם אתה יכול לדאוג לכמה הומלסים כאילו להביא?
עודד רביבי:

אז בקיצור על פי הנחיות היועץ המשפטי אני צריך להביא לאישורכם את הנסיעה
ל -סן פרנסיסקו ,למרות שאני אומר כרגע היא מוטלת בספק ,אבל מאחר והיא
נופלת לפני ישיבת המועצה אז אני מביא את זה לאישורכם .מי בעד?

דובר:

רגע ,מי משלם?

עודד רביבי:

אם הם משלמים.

דובר:

---

עודד רביבי:

"זי ."3

אברהם בן צבי :מה אנחנו אמורים לאשר?
דוברת:

 .are we let him go to san francisco or notמפריע לך?

עודד רביבי:

מי בעד לאשר?

אברהם בן צבי :רגע ,זה בתפקיד או לא בתפקיד?
דובי שפלר:

איפה היועץ המשפטי של המועצה היה בשנים האחרונות שפתאום הוא צריך
להביא את זה לאישור?

עקיבא סילבצקי :מה זה?
דובי שפלר:

שנים אני שואל אותך אם צריך לאשר ואתה אומר לי לא.

עקיבא סילבצקי :האמת היא שלדעתי מכיוון שהוא לא ממומן בכלל על ידי המועצה מספיק
שהוא יודיע.
אברהם בן צבי :לא ,לא ,אם זה בתפקיד זה חייב אישור של המועצה.
דוברת:

בסדר ,מי מאשר?

עקיבא סילבצקי :מה זה תפקיד? זה לא בתפקיד .הוא ראש מועצה אבל זה לא בתפקיד ,הוא
מוזמן כראש מועצה.
אברהם בן צבי :לא ,עקיבא ,אם זה לתפקיד.
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עודד רביבי:

האם זה על חשבון ימי החופש שלי או לא על חשבון ימי החופש שלי?

אברהם בן צבי :אם זה ימי עבודה המועצה חייב לאשר ,וראש מועצה אמור לדווח אחרי הטיסה
על מה נעשה בטיסה ,ובטיסה האחרונה לא קיבלנו עדכון על הטיסה בינואר
וראוי להעיר את זה.
עודד רביבי:

טוב .מי בעד לאשר?

אברהם בן צבי :בכפוף לזה שנקבל עדכון.
הצבעה
בעד -כולם
נגד – אין

עודד רביבי:

תודה רבה .גמר חתימה טובה.

נאוה כץ:

רק רגע אפשר לשאול שאלה?

עודד רביבי:

כן.

נאוה כץ:

אני חשבתי שאנחנו מעלים פה לדיון משהו על ועדת תיירות ,זה לא?

עודד רביבי:

אני אמרתי בהתחלה שבגלל שידעתי שוועדת תכנון ובנייה תהיה יותר ארוכה
מהמתוכנן ,הודעתי לוועדת תיירות לא להגיע .הם קיבלו את זה לא בהבנה ולא
בשמחה ,אבל מצד שני נראה לי שלהתחיל עכשיו דיון של מצגת תיירות בשעה
תשע וחצי בערב כשמחר זה ערב יום כיפור לא היה מתאים .תודה רבה גמר
חתימה טובה לכולם.

שרון הורביץ :חבר'ה אנחנו  - - -מניין.
עודד רביבי:

אבל גם מי שהתפלל יכול לעזור להשלים מניין ,יש פה אנשים שזה חשוב להם
בטח בערב יום כיפור.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים בע"מ

מאשר:

עודד רביבי

