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ישיבת המועצה
עדכוני הנדסה
עודד רביבי:

נושא שדחינו אותו כבר כמה פעמים ,סיפור של פרויקטים של הנדסה .משה,
בבקשה.

משה בן אלישע :הרחבת כביש  300צפון בין תחנת הסליקה לבין הכניסה לדגן ,הפרויקט הזה
תוכנן על ידנו ועבר לביצוע של משרד השיכון .על פי הישיבה האחרונה שהיתה
לפני שבוע ,אם יתקנו את התיקונים המינוריים שהיו שמה ,אז תוך שבוע
שבועיים המשרד ייכנס להליך מכרזי ,ויש לצפות שאם כך יהיה שעד סוף השנה
כבר יהיו עבודות בשטח.
דבורה גיני מלכי :למה מרחיבים אותו?
משה בן אלישע :מה שאנחנו עושים שמה ,אנחנו מייצרים מסלול עם הפרדה באמצע ,מדרכה
מצד אחד ומסלול אופניים מצד שני ,מעגל תנועה בכניסה לתמר.
דבורה גיני מלכי :ומשמה כבר זה סלול למעשה?
משה בן אלישע :זה מתחבר לדגן כמו שזה היום .מדרום מתחבר לתחנת הסליקה ,זה סוף הקטע
השני.
אבי חדידה:

משה ,זה יישאר נתיב אחד לכל כיוון?

משה בן אלישע :כן.
דבורה גיני מלכי :זה לא הרבה ,נכון? כמה מטר זה?
משה בן אלישע :אי אפשר אין לנו קרקעות שמה כרגע ,יש לנו מגבלה של קרקע של  .15הגשנו
בקשה למנהל האזרחי להרחיב את הכביש ,זה תהליך שייקח חודשים ושנים כמו
שאני מכיר את התהליך .אבל בינתיים אנחנו מסדירים את הדבר הזה ,עד אז
משרד השיכון ביצע מדרכה בצד אחד זמנית ,מה שבוצע זה זמני לחלוטין.
כעיקרון זה התוכנית ,הפרויקט הוא בהיקף של קרוב לעשרה מיליון שקל,
שמשרד השיכון נכנס לבצע.
דובי שפלר:

אתה מחדש לי עכשיו משהו.

משה בן אלישע :מה?
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אמרת שכן יש תוכנית מתחנת סליקה עד לדגן לארבעה נתיבים רק שאין מספיק
שטח?

משה בן אלישע :לא ,לא ,אמרתי שמתחנת הסליקה עד לדגן יש תוכנית להפרדת הנתיבים של
המסלול הקיים ,נתיב אחד לכל כיוון עם הפרדה באמצע ,זאת אומרת אי אפשר
יהיה לעקוף ,וזהו .מצד שני יהיה רוחב ארבע וחצי ,שגם אם רכב ייתקע אפשר
יהיה לעקוף אותו ולעבור הלאה .מסלול אופניים דו כיווני.
עודד רביבי:

מה שהוא כן אמר ,זה שהיינו רוצים לעשות שני נתיבים לכל כיוון ,לא היה
מספיק קרקע ,ולכן יש מול המנהל בקשה להרחיב שם בכלל את הסיפור של
אדמות מדינה.

משה בן אלישע :בשביל להרחיב צריך להפקיע.
דורון כהן:

ומהסליקה לדקל יש שני נתיבים לכל כיוון?

משה בן אלישע :מהכניסה לדקל עד הסכר זה פרויקט אחר ,זה הוספת מסלול עם שני נתיבים
לכל כיוון ,בסדר? זה הפרויקט הבא .הפרויקט הבא הוספת מסלול כביש ,300
הוא מתחיל מצומת זרובבל עד לתחנת סליקה בזית .שמה אנחנו כן מוסיפים
מסלול עם שני נתיבים ,עם מסלול אופניים בחלק המזרחי בהמשך למסלול
אופניים הקודם ,המסלול אופניים הזה מגיע עד לרחל אמנו ,עד לתחנת
אוטובוסים בצומת רחל אמנו.
דבורה גיני מלכי :הטרמפיאדה כאילו?
משה בן אלישע :ליד הטרמפיאדה .בסדר? זה הפרויקט השני.
דובי שפלר:

זאת אומרת זה השינוי?

משה בן אלישע :מה?
דובי שפלר:

מסלול אופניים זה שינוי מה שאמרת עכשיו?

משה בן אלישע :לא ,זה שני פרויקטים ,אני עושה שני פרויקטים .פרויקט אחד מרחיבים את
הכביש ,הפרדה ,מסלול אופניים צד אחד מדרכה בצד שני .עכשיו אני בסעיף
מספר שתיים ,הוספת מסלול כביש  ,300אנחנו מוסיפים מסלול נוסף לנתיב
המזרחי עם שני נתיבים ,ומסלול אופניים דו נתיבי.
דובי שפלר:

זאת אומרת מסלול אופניים יהיו מזרחי?

משה בן אלישע :מזרחי ,כן.
דובי שפלר:

בפעמים הקודמות אמרת מערבי?
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משה בן אלישע :לא ,סליחה .אותו דבר יש מדרכה היא תישאר ,בצד המזרחי אנחנו מוסיפים
מסלול אופניים ,שהיא מתחברת למסלול המזרחי של האופניים כמו בפרויקט
הראשון שאמרנו .פיתוח שביל להולכי רגל בזית ,זה במכרז ,אנחנו מפתחים שביל
הולכי רגל מסוף רחוב המנורה עד לכיכר הדקלים של רחוב הקטורת .ואנחנו
ממשיכים את מהלך המדרגות שנתחיל מזית שמן דרך המנורה ממשיכים אותו.
עודד רביבי:

עד כיכר הדקלים או עד פיטום הקטורת למטה השביל הולכי רגל?

משה בן אלישע :עד כיכר הדקלים ,הוא לא יכול לרדת למטה ,הוא שינוי קו גובה אז היה צריך
לרדת המון מדרגות מתחבר לשם מדרגות למטה ,משמה יש מדרגות.
אבי חדידה:

יש כבר מדרגות קיימות.

עודד רביבי:

זה אני יודע ,אבל אני חשבתי מבחינת הקו גובה הוא מתחבר לפיטום הקטורת.

משה בן אלישע :לא ,לא ,זה הפרשי גובה.
דבורה גיני מלכי :וזה אושר על ידי ועדת מכרזים?
משה בן אלישע :כן ,זה ועדת מכרזים.
דורון כהן:

וזה מתחבר למדרגות?

משה בן אלישע :ומשמה אפשר לרדת במדרגות עד לפיטום הקטורת.
עודד רביבי:

לתמר.

דורון כהן:

אפשר או שזה?

משה בן אלישע :יש מדרגות בנוסף ,גם מדרגות שממשיכים מזית שמן היום עד המנורה יש
מדרגות ממשיכים אותו עד כביש  .300זה עבר היום למכרז ,היום קיבלנו החלטת
ועדת מכרזים היא אישרה את הפרויקט ,יש תקציב של משרד השיכון .הלאה.
מעון יום בתמר למעשה הושלם מקבל טופס אכלוס ,יופעל בעזרת ה' בספטמבר.
אבי חדידה:

על ידי אמונה ,נכון?

משה בן אלישע :אמונה ,כן .מעון יום בדגן פלוס מוסד רב תכליתי ,הם התחילו את הבנייה ,גמרו
את החפירות גמרו את היסודות את הכלונסאות מתחיל להתרומם.
דבורה גיני מלכי :מה זה מוסד רב תכליתי ,זאת אומרת שאפשר לעשות שמה תנועות נוער?
משה בן אלישע :מתחת לבניין ,חלל מתחת לבניין בהיטל של הקומה שמעל לשימושים
קהילתיים.
דבורה גיני מלכי :זה יכול להיות בית כנסת ,בני עקיבא ,מתנ"ס או מה שזה לא יהיה?
משה בן אלישע :משהו קהילתי ,מתנ"ס.
עודד רביבי:

או כל הדברים ביחד.
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משה בן אלישע :מטה נוער ,מטה צעירים ,לא יודע מה.
דבורה גיני מלכי :מה שעדיף ,רב תכליתי.
משה בן אלישע :מקווה בתמר בבנייה .אגב המעון יום בדגן תחזית אכלוס זה אוגוסט  .2019גני
ילדים בתמר מגרש  2604הנמצא בבנייה ,בעזרת ה' בלי נדר אכלוס השנה
בספטמבר ,לחוץ אבל זה אפשרי .מקווה בתמר באותו מגרש התחילו את הבנייה
שלו ,תחזית סיום דצמבר  .2018שתי כיתות גני ילדים בתמר במגרש.
דובי שפלר:

כשאתה אומר דצמבר  18המקווה ,אתה מתכוון הפעלה או סיום בנייה?

משה בן אלישע :סיום בנייה ,בין סיום בנייה להפעלה בגלל כל מיני טופסולוגיה יכול לקחת עוד
קצת זמן.
שרון הורביץ :חודש הבא נוכל להפעיל את זה?
משה בן אלישע :אפשר יהיה להפעיל את זה דה-פקטו ,אבל מי שרוצה את כל האישורים מכל
הכיוונים אז יצטרכו קצת לעשות את העבודות במקביל .שתי כיתות גני ילדים
בתמר במגרש  ,2606קיבלנו בחודש מאי-יוני משהו כזה תקציב לביצוע שתי
כיתות במגרש הזה .אנחנו נמצאים בפני מכרז ,היום בערב אני מניח שתאשרו
תב"ר או אישור תב"ר או הגדלת תקציב ,כדי לאפשר את הביצוע שלו בהיקף של
העלויות ,שהם גבוהות בצורה משמעותית ממה שמשרד החינוך נותן .כאמור
היתה לנו ישיבה לפני שבועיים ,צמצמנו את ההיקפים לקרוב ל 500 -אלף ממה
שהאומדן ,שינינו את כל התוכניות של הפיתוח כדי לאפשר את זה ,אז זה מה
שאנחנו עושים .ארבע כיתות גני ילדים בדגן ,קיבלנו תקציב לביצוע שתי כיתות
מתוך הארבע ,הבטיחו לנו שהכיתה השלישית נמצאת בחתימה מבחינת התקציב.
שרון הורביץ :תקציב ממש לא בקידום.
משה בן אלישע :תקציב?
שרון הורביץ :בתקציב ממש לא קידום.
משה בן אלישע :ולגבי הכיתה הרביעית ,אנחנו יש לנו פגישה עם משרד החינוך לנסות לקבל את
ההכרה בצורך ,ואז נבקש קידום מימון כדי שנוכל לבצע את כל הבנייה של
הארבע כיתות גן במגרש הזה בבת אחת.
עודד רביבי:

רק שתבינו את הפער בגני הילדים ,כי זה נושא שעולה מתושבים .נכון להיום
במצב הרישום כרגע ,יש לנו בגני הילדים באפרת  90מקומות פנויים?

שרון הורביץ :לא ,זה כבר צומצם ,נשאר בערך  40היום ככה נראה לי.
עודד רביבי:

 40מקומות פנויים כדי להגיע לתקן.
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אבי חדידה:

זה כולל הגני ילדים שנמצאים באזור הדרומי?

עודד רביבי:

כן .משרד החינוך סופר.

אבי חדידה:

כי אין לנו מספיק רישום שמה זה הכוונה?

עודד רביבי:

כי אין מספיק ילדים.

אבי חדידה:

כן זה הכוונה.

עודד רביבי:

משרד החינוך בא ואומר ,מבחינת חוק הוא מחויב רק כיתות גן חובה שיהיו
במרחק מסוים מהבתים ,כיתות גן  3וכיתות  4אין חובה חוקית .ולכן מבחינתו
כשמשה אומר שהוא לא מקדם מימון ,זה כי הוא סופר כמה ילדים ,הוא אומר
כרגע אתה עוד לא כל כך צריך את זה ,יש לך עדיין .התחלנו בכלל את הרישום
היה לנו  90מקומות ,מה ששרון אומר כרגע שזה הצטמצם כבר ל 40 -מקומות,
כלומר שהוא אומר בואו תעבירו את הילדים לשכונות הדרומיות יותר .אז אנחנו
כמובן רוצים לתת את הכיתות הכי קרוב לבתים שאפשר ,אבל זה פחות או יותר
הפער בין המימון לבין ה - -

דובי שפלר:

כמה ילדי גן יש לנו בדגן שנצטרך להסיע?

עודד רביבי:

נכון לכרגע אנחנו לא מסיעים אף אחד.

דובי שפלר:

לא ,ההורים יצטרכו להסיע.

עודד רביבי:

נכון לכרגע יש כיתת גן אחת של ילדים מהדגן שהולכים ללמוד בתמר ,ובתמר
אנחנו נכנסים להשקעה בבית הספר ,אנחנו מכשירים שטח לכיתת גן כי אין לנו
כיתות גן שם .היינו יכולים לבקש מכל ההורים להגיע לזית ,שיש לנו מקום לזית.

אבי חדידה:

יש מקום בזית?

עודד רביבי:

כן .אבל החלטנו כדי לא לתזז אותם ,ולאור הבקשה שלהם לתת את זה בתמר.
עדיין היה הורה אחד שדאג להביא אותנו לגלי צה"ל ,להגיד שאנחנו הפקרנו 24
ילדים ושכחנו אותם.

דובי שפלר:

זאת אומרת שזה יהיה מבנה יביל?

עודד רביבי:

לא.

דובי שפלר:

בתמר ,בית ספר לא יביל?

עודד רביבי:

לא ,בתוך בית הספר אני סוגר כיתת בית הספר ,מכשיר אותה בצורה כזאת שזה
יהפוך לתקן של גן.
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משה בן אלישע :אני רק יכול להגיד היום היתה ישיבה עם ישיבת שיח הם הקבלן שמבצע שם את
העבודות ,הצפי לפינוי הקרוואנים של ישיבת שיח זה בשבוע שאחרי חגי תשרי,
אחרי סוכות ,זה התחזית התכנון.
מיכאל דהן:

עד אז הם מסיימים את הבנייה?

משה בן אלישע :מה?
מיכאל דהן:

עד אז הם יסיימו לבנות?

משה בן אלישע :את מה? לא ,אני מפנה קודם כל את המגרשים כדי שנוכל לבצע.
דובי שפלר:

פינוי הקרוואנים?

מיכאל דהן:

פינוי קרוואנים.

דובי שפלר:

ישיבת שיח היום לומדת במגרש החדש ,ביבילים חדשים שנבנו שם.

עודד רביבי:

חלק מהמבנים הם ישנים שהם הורידו מלמעלה ,עיקר העיכוב בהעברת
הקרוואנים הוא הכשרת השטח שם למטה.

משה בן אלישע :התחתון ,אז היום הקבלן עובד שמה נמרצות לפנות את כל העודפי עפר ואת
החציבות ,קירות תומכים .לפי הלוח זמנים שבתכנון היום ,המעבר מתוכנן מיד
לשבוע אחרי סוכות ,נ קווה שלא יהיו בעיות ולא יהיו איחורים .זה לגבי פרויקט
גני ילדים בדגן.
דורון כהן:

הם מחויבים לבנות עד זמן מסוים על המגרש הזה? הם קיבלו את המגרש והם
יכולים להישאר בקרוואנים לנצח?

משה בן אלישע :הם השאירו מקום שליש מהמגרש.
דובי שפלר:

מתי היתה הרשאה רשמית?

משה בן אלישע :היתה החלטת מועצה על זה.
דובר:

פורמאלית הם עוד לא קיבלו את המגרש.

משה בן אלישע :עוד לא קיבלו .השלמת פיתוח בדגן ,מה שאמרתי פרויקט שמתבצע ,קיבלנו
תקציב ממשרד השיכון לבצע השלמות ,כל האזור שעוטף את מגרש  ,823דרכי
ביטחון ,מדרכות גישה ,תאורה ,וגם קצת עזרה למגרש  ,823הקבלן מבצע .תוספת
אגפים מוסדות חינוך .יש לנו תוכניות לתוספת אגפים ,גם בעשה חיל גם באורות
עציון בנים וגם באורות עציון בנות .בעשה חיל אני מעריך שהתוכניות יהיו
מוכנות למכרז חודשיים שלושה ,אורות עציון בנים התחילו את העבודות כבר,
גמרו את החפירה ונערכים ליסודות ,באורות עציון בנות אני מניח תוך חודשיים
שלושה גם כן נהיה במצב של מכרז .זה הדבר הזה .הוספת מסלול כניסה דרומית,
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אחרי שני מכרזים שכשלו הגענו לסגירה של קבלן זוכה ,על ידי אישור של
המועצה פה למשא ומתן לקבלן זוכה ,השבוע נחתים אותו על חוזה בעזרת ה'
ויתחיל את העבודות כמה שיותר מהר .השלמת פיתוח כללי ,זה במסגרת השלמת
הפיתוח הכללי גמרנו את התאנה ,אנחנו מבצעים כמה עבודות בזית ,אם זה שביל
לבני עקיבא שהוא הולך ונשלם ,מרחוב מתתיהו עד לבני עקיבא נשאר קיר תומך.
דבורה גיני מלכי :המעגל תנועה של התאנה זה כאן?
משה בן אלישע :הנה פה ,כאן.
דבורה גיני מלכי :ומה יהיה עם ה?-
משה בן אלישע :חניות ,מה?
דבורה גיני מלכי :עם המעגל תנועה בכיכר איתן המזעזע?
עודד רביבי:

מה מזעזע?

דבורה גיני מלכי :אמרתי לכם יש שמה בורות?
דובר:

היא מדברת על הניקוז.

דובר:

פס האטה.

משה בן אלישע :פס האטה משמעותי ,משמעותי מאוד.
דבורה גיני מלכי :אז שמה לא נצטרך לדון?
משה בן אלישע :כן.
דובי שפלר:

זה מעכב לך את ההתנגשות.

משה בן אלישע :אז אני אומר נעשה פה את המעגל תנועה ,ריבוד האספלט שלקראת הסוף יש לנו
עוד פינישים לגמור שמה .יש לנו שביל שפונה לבני עקיבא בזית מרחוב מתתיהו,
ביצעו את רובו נשאר רק האספלט לעשות פינישים גם כן לדבר הזה ,גם תאורה
תהיה שמה .יש לנו את הקיר תומך מגב החזית השנייה של המועדון ,כדי לאפשר
תוספת חניות בחלק העליון ,חפירות כבר ביצענו .והשאר דיברנו על המסלול את
השבילים למנורה ולקטורת והמדרגות שלמטה ,גם זה במסגרת השלמת הפיתוח.
את בריכת השחייה קבלן קיבל צו התחלת עבודה ,נערכים לביצוע ,אני מקווה
שיתחילו ממש כל יום אמור להתחיל את העבודות אחרי כל התיאומים של
המודדים והעמדה ,סיפורים ,גם זה לוקח קצת זמן .בית ספר יסודי בדגן קיבלנו
תקציב לביצוע שלב א' ,אנחנו נערכים לצאת למכרז .קיבלנו רק הקצבה לפיתוח
שני השלבים ,זה מחייב אותנו להיערך קצת שונה מאשר לבנות בית ספר בשני
השלבים בו זמנית ,אנחנו במסגרת התוכניות שינינו קצת.
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עכשיו יש סיכוי לקידום זה עולה הרבה כסף?

משה בן אלישע :לא אין סיכוי לקידום ,כרגע זה לא המצב ,אין לי גם אפשרות להוכיח ,עוד לא
מילאתי את הבית ספר בתמר אני לא יכול לבוא אליו תן לי גם את שלב ב' בדגן,
בוא יש קצת סדר גודל .אז ברוך ה' קיבלנו את שלב א' ,זה  1300מטר מרובע ,זה
קרוב ל 7,8-מיליון שקל ,אולי אפילו קצת יותר ,אז אנחנו נערכים למכרז .הנגשה
למוסדות חינוך בדרך אבות ,אנחנו נמצאים כרגע בביצוע והנגשה של המבנה
הישן ,מבחינת פיר מעלית ורמפה תקנית לנכים מהכניסה המזרחית ,ואז נוכל
לעמוד בתקן הנדרש להנגשת מוסדות חינוך לבית ספר הזה .שתי כיתות גני
מכינות נמצא בביצוע ,צפי אכלוס גם כן אוגוסט ,זה על הדבר הזה .דרכי ביטחון,
ריבוד אספלט קיבלנו תקציב של  250אלף שקל ממשרד הביטחון לרבד דרכי
ביטחון .שינינו את התוואי של הריבוד ,מאחר שבאותו תוואי שתכננו מתוכנן קו
סליקה מהזית לגפן .לא היה טעם לעשות אספלט היום ובעוד חצי שנה ,שנה
להרוס את זה ולשים משהו אחר ,לכן קיבלנו אישור להסבת התקציב לדברים
אחרים ,והקבלן כבר קיבל הוראת ביצוע לביצוע הדבר הזה .זה הפרויקטים
שנמצאים על הפרק ,יש עוד פרויקטים אחרים בתכנון.
מיכאל דהן:

יישר כוח .אתם משתלטים על כל הפרויקטים האלה בו זמנית?גם בסוף אנחנו
רואים שמחלקת הנדסה מצליחה גם לנהל את זה וגם לעמוד בלוחות הזמנים,
בעיקר במוסדות החינוך וגם מבחינת התשתיות .כלומר אין לנו שום דוגמה
שהתעכבנו באכלוס ,או עיכבנו את פתיחת מוסד חינוך בגלל שלא עמדנו בלוחות
הזמנים .וזאת בהחלט הזדמנות להגיד למשה ולכל הצוות שלו יישר כוח ,תודה
רבה ,זה לא ברור מאליו .תסתכלו פה על רשימת הפרויקטים ,רק המספר הוא
כמעט בלתי נתפס ,ח"י פרויקטים .וזה בנוסף לכל מאות יחידות הדיור ,וכל
התשתיות של משרד השיכון וכל מה שאנחנו מקבלים בנוסף ,אלה פרויקטים של
כותרות שאנחנו יודעים להגיד שזה פרויקט ספציפי ,לא נכנסו לפה המון דברים
אחרים שמנהלים במקביל .אז תודה רבה משה ויישר כוח.

משה בן אלישע :יש עוד פרויקט ששכחתי ,זה המבנה היביל בדגן ,גם כן הוא בביצוע.
מיכאל דהן:

יישר כוח.

דבורה גיני מלכי :מה אמרת שבביצוע?
משה בן אלישע :מבנה יביל.
שרון הורביץ :מבנה יביל בדגן ,וזה גם רב תכליתי.
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דבורה גיני מלכי :שנייה ,מתוך האלף יחידות דיור כמה מאוכלסות כמה בבנייה וכמה?
משה בן אלישע :בערך  50אחוז.
דבורה גיני מלכי 50 :אחוז ,ובאיזה שלב שאר ה 50 -האחוז?
משה בן אלישע :בשלבים שונים.
עודד רביבי:

הבעיה זה לא עם כמות היחידות שהושלמו ,אלא זה כמות היחידות שעומדת
ריקה ,יש אחוז לא מבוטל של יחידות שעומדות ריקות.

מיכאל דהן:

זה משתלם להם לקונים?

עודד רביבי:

זה אנשים שקנו את הנכסים כנכסים להשקעה ,דמי השכירות אנחנו יודעים
שהולכים ויורדים .ובסופו של דבר אנחנו רואים בנתוני הרישום למערכות
החינוך ,אנחנו רחוקים רחוקים מהצפי שאליו נערכנו.

דובי שפלר:

כמה טפסי  4יש לך בדגן ובתמר?

משה בן אלישע :תראה בחודשיים הקרובים אני מניח שיהיו לנו עוד איזה  150טפסי  4בדגן
ובתמר.
דובי שפלר:

בסך הכל?

דובר:

יהיה לנו  250,300בדגן.250 ,

דובי שפלר:

בדגן?

משה בן אלישע :בדגן.
דובי שפלר:

ובתמר בערך?

משה בן אלישע :נגיע גם כן ליותר מ 250 -קרוב ל.300 -
דובי שפלר:

אז נגיע בין  500ל 600 -טופסי  4עד סוף הקיץ?

עודד רביבי:

כן אבל באלף יחידות דיור יש  237בזית שהם כולם קיבלו טופס .4

דבורה גיני מלכי :אז יש  200שעוד מחכים?
דובי שפלר:

אנחנו רחוקים מכמות אכלוס- -

דבורה גיני מלכי :אז זהו אז עוד  200צריכים להיות מושלמים ואנחנו סגרנו את הפרק הזה?
דובי שפלר:

יש לנו עוד כמה שעוד לא אישרו בכלל את השינוי תב"ע?

משה בן אלישע :בוא נגיד בדגן יש קרוב ל 85 -יחידות דיור שלא התחילו או שהתחילו ויאוכלסו
רק ב ,2019 -כל השאר יאוכלסו השנה.
דבורה גיני מלכי?2018 :
משה בן אלישע ,2019 :סליחה ,כ 85 -יחידות דיור שנמצאים בשלבים שונים של בניית שלד או
יסודות או אפילו חפירה בלבד ,אלה יאוכלסו ב 2019 -והלאה .כל השאר ,אני לא
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מדבר על בני ביתך ,בני ביתך כל אחד בזמנו החופשי ,כל השאר השנה  ,2018כל
ראש הגבעה אם זה קניג בונים את אפרת וגבעות אפרת ,כל אלה יאכלסו עוד
חודש חודשיים.
מיכאל דהן:

ומבחינת התושבים הם ייכנסו?

משה בן אלישע :כן ,כן ,הם מחכים להיכנס ,ודאי.
מיכאל דהן:

כמה דירות לדעתך יישארו ריקות בראשון לספטמבר?

משה בן אלישע :הרבה ,מניסיון העבר הרבה אנשים קנו להשקעות וישכירו.
נעמה טל:

צריך לבדוק מה קורה עם מחירי השכירות?

דורון כהן:

יש את הפרויקט שהצגתם לנו פה על ראש הגבעה ,איפה שהקרוואנים עומדים
היום שיהיה אזור מסחרי.

דובי שפלר:

זה היה שינוי תב"ע.

דורון כהן:

מה קורה עם זה שמה?

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

כן ,משה מה יש לנו?

משה בן אלישע :לגבי אישור החוזה להקצאת מגרש  3602בדגן לעמותת ראשית דגנך ,הפרסום
השני למעשה הפרסום אומר ,שהוועדה ממליצה להקצות את השטח של המגרש
לראשית דגנך פורסם ,עברו  45יום לא היו התנגדויות .יש חוזה שעקיבא הכין,
ואנחנו רוצים לאשר אותו .החוזה הוא הבסיס אותו חוזה כמו שקיים בעמותות
אחרות ,מי שרוצה יש לי פה את החוזה .לאשר את החוזה כדי שנוכל לקדם את
התהליך.
עודד רביבי:

שאלות? מי בעד לאשר את התהליך?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .היה לנו גם אחד בזית לא?

משה בן אלישע :יש עוד בזית דגן עוד לא גמרו את התהליך ,יש פרסום ,הפרסום עוד לא נגמר.
עודד רביבי:

מתי נגמר הפרסום של הזית?

משה בן אלישע :עוד שבועיים שלושה משהו כזה בזית  ,1104יש בזית  1105השלד ,זה שניים שעוד
לא גמורים .ויש עוד אחד שנמצא בדגן ליד הגני ילדים יש שמה מגרש גם כן שיש
לנו תבחינים ,אז זה שלושה בתי כנסת שיש עמותות בתהליכים.
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אז אני הייתי מבקש לגבי כל השלושה האלה ,כדי לא לעכב אותם מאחר וכרגע
באוגוסט לא מתוכננת ישיבת מועצה ,שלגבי כל השלושה האלה נעשה הצבעה
דרך האימייל ,נעדכן אתכם מה היה בתוצאות הפרסום .אם יש לנו עמותה אחת
לכל מגרש ,ויש לנו יותר מעמותה אחת לכל מגרש ,ומאחר ואנחנו מעלים את זה
עכשיו לאישור ,אז אנחנו לא מחויבים שההחלטה תתקבל פה אחד .כלומר אם
היינו מעלים את זה בלי להודיע מראש ,אז זה היה חייב להיות החלטה פה אחד,
אבל מאחר ואני מבקש להעלות את זה כרגע לאישור ,אז אנחנו לא נהיה מחויבים
בהחלטה פה אחד ,אלא כל החלטה שתתקבל וכל אחד יוכל להחליט.

דובי שפלר:

ושבהודעה אלינו שמגרש במידה ויש החלטה לשינויים כמו שהיה לנו- -

עודד רביבי:

מה יש?

דובי שפלר:

במידה ויהיה שינויים מהחוזה המקורי שרצינו ,כמו שהיה לנו פה לפני חודשיים
שלושה ,אז כמובן לכתוב.

עודד רביבי:

בסדר ,אז דובי מבקש שאם יש שינוי בחוזה שהם מכירים ,שנפנה את תשומת
ליבם לשינויים בחוזה.

משה בן אלישע :כעיקרון החוזים מותאמים לתבחינים שאושרו בתוכנית.
עודד רביבי:

בסדר ,אז אני מבקש לאשר את זה ,כולם מסכימים?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
פה אחד ,תודה רבה .יש לך עוד משהו ,משה?

משה בן אלישע :נושא אחר ,נושא של תחבורה ,ועדת תנועה אישרו תמרור בין רחוב מתתיהו
לרחוב הקטורת.
אורית סמואלס :ראיתם ששמו שם?
משה בן אלישע :היינו בסיור.
אורית סמואלס:שמו שמה אבל.
משה בן אלישע :היתה התייעצות.
אורית סמואלס:כן ,שמו שמה  stop signקטן מישהו שם שמה באנגלית.
דובר:

מה זה?

מנחם שפיץ:

מישהו ,יוזמה פרטית.
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של מה?

מנחם שפיץ:

שם שמה תמרור קטן של עצור.

אבי חדידה:

איפה?

אורית סמואלס:בציפורן.
עודד רביבי:

כשיורדים ממתתיהו הכהן משתלבים לתוך הציפורן ממשיכים ישר לכיוון פיטום
הקטורת ,איפה שהעכבר עכשיו.

משה בן אלישע :היה סיור של המועצה והתייעצות ,ועדת התנועה עשינו ישיבה טלפונית ,כולם
היו בעד חוץ מצחור שלא הצלחנו להשיג אותו כל השאר היו בעד להפוך את
התמרור מתן זכות קדימה לעצור .מביאים את הנושא הזה לאישור המועצה,
התחנה הבאה זה ועדת תמרור.
עודד רביבי:

מי בעד?

דוברת:

רק הנושא הזה?

עודד רביבי:

רק תמרור עצור.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1
כולם בעד אף אחד לא נגד .לא? מה?

דובי שפלר:

אני נגד.

עודד רביבי:

אתה נגד? מה אתה רוצה שם?

דובי שפלר:

שיישאר התמרור הקיים.

אורית סמואלס:אתה גר שם ,אתה מבין אבל יודע קורה שם?
דובי שפלר:

אנחנו נסתכל שם נראה - - -

עודד רביבי:

טוב.

מיכאל דהן:

עכשיו יש האט ותן זכות קדימה ,השאלה אם זה מבחינת ועדת התחבורה ראיתם
בעיה שזה יוצר או שלא זאת השאלה?

מנחם שפיץ:

לא ,זה בהחלט בעיה.

אורית סמואלס:זה בעיה מאוד גדולה.
מנחם שפיץ:

מה הבעיה?

אורית סמואלס:לא ,כשאין עצור שמה זה בעיה.
מנחם שפיץ:

אין עצור ,אנשים שבאים מ- -
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אורית סמואלס :לא עוצרים לא כלום ,ילדים אין להם איפה גם לחצות שם בבטיחות.
מנחם שפיץ:

ממש ממש ,אני גם הייתי שמה וחוויתי את זה בעצמי וראיתי את זה לייב.

דבורה גיני מלכי :מה שמשה אמר שישנו את הצומת בשלב מאוחר יותר?
אורית סמואלס:כן ,זה בשלב מאוחר יותר ,אבל בינתיים שיהיה עצור.
מנחם שפיץ:

אבל בינתיים שאף אחד לא ייפגע זה מה שיימנע.

משה בן אלישע :אתה עדיין נגד?
דובי שפלר:

כן.

דבורה גיני מלכי :ומה עם הזית וזה?
אבי חדידה:

תבדוק בבקשה במתתיהו הכהן בתחילת הרחוב ,לראות איך אנחנו יכולים לעשות
מעבר חצייה באזור של המעון ,בין הגנים למעון ,כיוון שילדים שמה הולכים עד
לכיכר כדי לחצות או הורים חוצים שמה בצורה פרטיזנית ,וזה ממש מסוכן.

דבורה גיני מלכי :משה ,מה קורה עם ההחלטה לגבי הצומת של דקל ג' ,זית ורחל אמנו?
משה בן אלישע :החזרנו את המצב לקדמותו.
דבורה גיני מלכי :אני עמדתי שם ,אתמול שלשום אחרי השינוי ,ועקבתי בערך במשך  7,8דקות
לראות כמה אנשים אכן הודו לנו ואפילו השתמשו במעבר חצייה .אתה לא יודע -
  15 -איש ,תרד למטה תראה מה זה ,עכשיו חסמו אותם.דובי שפלר:

אני מבין שאף אחד לא?

דבורה גיני מלכי :לא ,לא רק שלא ,פעם הם היו עוברים כאילו בבטחה שמה ,עכשיו כבר יש גדרות
גבוהים אז כל הזה מתחת ומלמעלה .כי אני אומרת שמה זה מסוכן ,אני לא
יודעת למה האינטליגנטי ,סליחה ,למה יועץ התחבורה לא חושב שהרפואה
הדחופה הזאתי שהצומת הזאת מחייבת ,לא יכולה לאפשר שני מעברי חצייה ,זה
היה פותר הרבה מאוד בעיות.
מנחם שפיץ:

איפה השני?

דבורה גיני מלכי :אחד פה ואחד פה שניהם.
מנחם שפיץ:

מה שהיה?

דבורה גיני מלכי :כן ,כי אנשים חוצים שם.
משה בן אלישע :תראי אני הבאתי בנוסף ליועץ התנועה שהיה איתנו עוד שני יועצי תנועה.
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דבורה גיני מלכי :אני יודעת ,משה ,אני אגיד לך ההתרשמות שלי שהרבה מאיתנו גם אנשים
מקצועיים ,שולפים פיתרונות שהם מכירים.
משה בן אלישע :כן אבל אם הייתי עושה את המעבר חצייה שהוא גם התחתון ,לא הייתי משנה
את הבעיה הבטיחותית.
דבורה גיני מלכי :בוא אני אגיד לך למה כן.
משה בן אלישע :למה כן? מי שהיה רוצה לעבור שמה ולחצות אין לי שום דרך למנוע ממנו.
דבורה גיני מלכי :לא ,לא ,ברור ,קודם כל אתה נותן לו לחצות בבטיחות ולא יעבור במהירות ובין
הברזלים ,אז זה דבר ראשון .דבר שני ,המעבר למטה ,המעבר שלמעלה מאט
באופן טבעי כבר את המכוניות ,זאת אומרת שמאיפה שהעמודים כבר לפני
המעבר הראשון לפחות הם יכולים לראות שמישהו עובר שם.
מנחם שפיץ:

אז אני רוצה לענות ,משה ,תן לי לענות.

משה בן אלישע :אנחנו חשבנו ,סליחה ,חשבנו שההאטה תגרום לכך שאנשים יאטו לפני המעבר
חצייה התחתון ,הבעיה זה לא ההאטה ,גם אם אני עומד אני לא רואה.
מנחם שפיץ:

דבורה ,כשאני נוסע ברחוב ואני יודע שיש מעבר חצייה ,אני לא רואה אף אחד
שעומד שמה לחצות אני נוסע .במקרה שאת מציעה ,אז נכון מעבר חצייה עליון
אני רואה את זה ,אני מגיע מלמעלה אני רואה אין שם אף אחד שעומד אני
ממשיך הלאה ,אבל אני לא רואה את הילד שעומד במעבר חצייה השני בצד ימין.

דבורה גיני מלכי :אתה צודק ,העניין הוא אם הפיתרון הזה מכסה אותנו  50אחוז ,אני חושבת
שמה שאני מציעה מכסה אותנו  70אחוז.
דובי שפלר:

התשובה שאני קיבלתי ממשה לגבי הדברים שאת מעלה ,שאני בהחלט מזדהה
עם חלק אם לא עם הכל ,זה שכרגע זה פיתרון חירום ,ועכשיו הוא הולך להביא
יועצים ולפתוח את הסיפור הזה.

משה בן אלישע :לטווח ארוך.
דבורה גיני מלכי :אבל טווח ארוך זה שנתיים ,זה להרים את כל הצומת.
משה בן אלישע :במיידי אי אפשר היה להשאיר את המצב הקודם ,החזרנו את זה למצב הנוכחי
כדי לא להיכנס עכשיו לברוך של תוכניות.
דבורה גיני מלכי :נכון.
משה בן אלישע :עכשיו במקביל שני היועצים היו מי שהיה חריף יותר אמר ,לסגור את הנתיב הזה
לגמרי ,רבותיי אין בננה אין פנייה ימינה אין מצב כזה זה בלתי אפשרי ,אלא אם
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כן עושים משהו דרסטי ,זה אומר להנמיך את הכביש לשים קירות תומכים
באמצע וכו'.
אבי חדידה:

בעצם המדרכה תמשיך מה ישירות לאי תנועה?

משה בן אלישע :כן.
מנחם שפיץ:

לא ,למעבר ,כולם למעבר ייקחו ימינה וייקחו שמאלה.

עודד רביבי:

שהרעיון של הבננה ,הוא כדי לאפשר לתושבי הזית לצאת יותר מהר מהשכונה.

דבורה גיני מלכי :שזה גם היגיון תחבורתי.
משה בן אלישע :והפיתרון השני שהיועץ השני אמר ,קודם כל להחזיר את זה לא לסגור אפשר
להחזיר את המצב הקודם זה הרבה יותר טוב ,אבל יחד עם זה צריך להיערך
לפיתרון יותר אגרסיבי בכל מיני אפשרויות .זה אפשרות אחת מה שאמרתי לפני
כן ,לסגור לגמרי ואז לעשות הפרדה מפלסית בין נתיב הפנייה ימינה ,כדי שיהיה
כן ראות למעבר חצייה באותו תוואי ,או לחילופין לבטל את הבננה הזאת ולעשות
שני נתיבים שנכנסים למעגל תנועה אחד פונה שמאלה ואחד פונה ימינה .אבל זה
צריך להיבחן מול הנתיב שמגיע מכיוון דרום שחוצה את הדבר הזה ,שלא יצאו לי
שתי מכוניות אחד פונה ימינה וההוא .אבל זה דורש תכנון ,ולכן זה לא על רגל
אחת .אני העברתי לשני היועצים כבר את התוכנית מדידה של הצומת הזאת ,כדי
לבחון ראשונית לראות מה ניתן לעשות - - -
דבורה גיני מלכי :אז רק שנדע שהחזרנו את הסכנה למה שהיא היתה לפני החצי שנה של השינוי
האחרון.
דורון כהן:

כן אבל היא כבר לא מסוכנת.

דבורה גיני מלכי :היא כן מסוכנת ,כי יש שמה ברזלים ,נו באמת דורון אני לא מתווכחת .בגלל
שיש שמה ברזלים שמפנים ,אז זה לא עוברים ישירות ,הם מדלגים על זה.
משה בן אלישע :מי שרוצה ללכת על בטוח יש לו את האפשרות.
דורון כהן:

באופציה הקודמת אנחנו נתנו פתח למשהו הרבה יותר מסוכן ,זה לא כסת"ח,
שם עכשיו משהו ,אבל עכשיו יש.

דבורה גיני מלכי :ה 50 -אחוז שחוצים למטה הם בסכנה.
דורון כהן:

יפה.

דבורה גיני מלכי :בסדר אולי מגיע להם.
דורון כהן:

כן ,אבל מה שהיה שהמאה אחוז שעמדו על ה- -
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דבורה גיני מלכי :אבל אני באותו רגע שעמדנו שם אמרתי ישר לפתוח את הלמעלה ,אני ביקשתי
את זה.
דורון כהן:

אבל זה אשליה ,כשהתחתון היה פתוח שאמרנו להם הנה תחצו במעבר חצייה
הזה ,לא ראית את הילד שעומד שמה ,כלום ,גם בעצירה המלאה ילד עומד לך
בצד ימין.

דבורה גיני מלכי :נכון ,אתה צודק.
דורון כהן:

נו אז את אומרת.

דבורה גיני מלכי :צודק.
דורון כהן:

אז זו אשליה ,את מובילה אותם למלכודת.

דבורה גיני מלכי :לא שמעת אותי ,אני אומרת חייבים ,אני ביקשתי את זה ,חייבים להשאיר את
המעבר חצייה העליון ,ולו רק לגבי הקטנים של אורות עציון בנות שעולות
למעלה .אבל את הלמטה השארת אותם באותה סכנה ואפילו יותר ,כי גם יותר
קשה לחצות.
דורון כהן:

אנחנו אומרים להם לא אל תחצו שמה.

דבורה גיני מלכי :אתה אומר להם וואלה ,נגיד להם שאמרת.
דורון כהן:

שירדו עוד חמש סנטימטר.

עודד רביבי:

טוב רבותיי בואו אנחנו לא נפתור את זה עכשיו .רבותיי הבעיה ברורה ,לא
כסתחנו ,לא כסתחנו.

דורון כהן:

דבורה ,את לפחות אומרת להם יש שמה גדר אל תחצו פה ,זה שהם חוצים זה
בעיה.

דבורה גיני מלכי :זה לא בסדר ,גם כתבנו עצור אז מה?
דובי שפלר:

זה גזירה שהציבור לא יכול.

דבורה גיני מלכי :כן נו מה אני אומרת לך ,עמדתי ראיתי.
(מדברים ביחד)
דורון כהן:

אז אתה אומר תחצו פה ,פה בטוח ,אתם אומרים להם את זה נכון? אבל ממש
לא.

דבורה גיני מלכי :אז אני אומרת ,אתה רוצה לשמור עליהם ב 70 -אחוז או אתה רוצה לכסתח ב-
 50אחוז ,זה האופציות שלהם ,אין.
עודד רביבי:

אני לא מקבל.

אבי חדידה:

אז בוא נסגור את זה.
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דבורה גיני מלכי :בוא לסגור ,אתה יודע מה מבאס אותי אבל אולי לסגור?
אבי חדידה:

אני חושב ששווה לסגור את זה ,אני הייתי סוגר את זה.

דבורה גיני מלכי :צודק .אבל אנחנו מסכימים על זה.
אבי חדידה:

השאלה עד כמה זה יעמיס?

דבורה גיני מלכי :יעמיס מוות בין  7ל 8 -יהיה נורא שמה.
אבי חדידה:

אבל אם זה מדובר בחיי אדם אז זה קודם לכל.

דבורה גיני מלכי :אמרתי צודק.
דובי שפלר:

הרי אתה מבין לבד שלבטל את הפנייה ימינה מרחל אמנו לדוד המלך ,אנחנו
מייצרים לנו משהו בין  7ל.8 -

עודד רביבי:

שגם הציבור לא יכול לעמוד בו.

דובי שפלר:

נכון.

עודד רביבי:

בקיצור הציבור לא יכול לעמוד בצומת הזאת ,אז או שאנחנו נבטל את הצומת או
שנבנה אותה מחדש .משה אומר לכם הוא מודע לבעיה ,אנחנו בוחנים מה אפשר
לעשות ,ברגע שיהיה פיתרונות מקצועיים של מה שאפשר לעשות ,אנחנו נציף
אותם כאן לשולחן כמה שיותר מהר .וגם הוכחנו ,שכשאנחנו מבינים שיש לנו
משהו כרגע בינתיים זמני ,ויש בו איזה שהיא ראשית מחשבה שהוא יכול להציל
חיים ,אנחנו עושים אותו גם לפעמים לפני שאנחנו מתחילים את ההליכים
הפרוצדוראליים ,רק כדי להגיע למצב שהוא טיפה יותר בטיחותי .אז גם בנושא
הזה ,אם למשה יהיה פיתרון במהלך חופשת הקיץ ,אנחנו נדאג לעדכן את כולכם
שברך אנחנו מצליחים ליישם את זה כמה שיותר מהר .אז משה תודה ,אתה
מוזמן לשבת לאכול ,כי אם תאכל בעמידה לך תדע מה יקרה אחר כך .כן שרון,
תב"רים.

תב"רים
שרון הורביץ:

תב"רים ,מתוך זה שלושה תב"רים הם יותר פשוטים ,שני תב"רים יותר
מהותיים .יש קיימות ,זה איכות הסביבה ,אנחנו צריכים כדי שהתב"ר יהיה
מאוזן אנחנו מעבירים כסף גם מתקציב מטה נוער וגם מגנים 5200 ,שקל סך
הכל .שיפוץ קרוואן מרכז חוסן ,זה הקרוואן הנוער מול המח"ר הישן ,המועצה
 20אלף שקל מתקציב הנוער לדבר הזה ,נוער ורווחה .שדרוג תאורת הביטחון,
 100אלף שקל כולו ממשרד הביטחון .ושני גני ילדים נוספים בדגן.

נעמה טל:

זה מה  - - -שלחה היום?
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שרון הורביץ :כן .שני גני ילדים בתמר ובדגן.
דובי שפלר:

זה מה שאמרת מקודם מהתקציב הרגיל זה מופיע בתקציב?

שרון הורביץ :כן ,בתכנית העבודה ,ואם לא אז זה מפעולות .אבל זה מתוך התקציבים ,לוקחים
מתוך מטה נוער ומתוך הגנים לקיימות כי זה נותן את הדבר הזה .זה כל הסכום.
גני ילדים בדגן ובתמר כמו שאמר משה ,עדיין בדגן אנחנו מדברים על שתי כיתות
גן .הסכום הזה הוא הסכום שאנחנו מקבלים נכון להיום ממשרד החינוך ,בישיבת
מועצה הבאה אנחנו נגדיל את התב"רים לעלות שתסתמן שהיא תהיה ריאלית,
כפי שאמר עודד ,העלויות הם יותר ויותר גדולות .אנחנו רוצים עכשיו כן לפתוח
את התב"ר ,כדי שלא בגלל בעיות פרוצדוראליות נעכב את תחילת העבודה ,אנחנו
מקפידים לצאת למכרז ולחתום חוזה שיש לנו תב"ר בפועל .אז זה הסיבה לדבר
הזה .אני מתאר לעצמי שבישיבת המועצה הבאה ,שזה עוד בערך חודש ושלושה
שבועות נעדכן את זה.
דוברת:

בשלישי לספטמבר.

עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התב"רים?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
כולם בעד פה אחד ,תודה רבה .הארכת תוקף חוקי עזר.

חוק עזר היטל ביוב ואגרת ביוב
שרון הורביץ :חוקי עזר יש לנו חוק עזר זה בסדר יום ,יש לנו חוק עזר שאנחנו בהארכה חוק
עזר של היטל ביוב ואגרת ביוב .היטל ביוב זה לבנייה החדשה ,אגרת ביוב זה בגין
השימוש הקבוע .אנחנו עושים עבודה מאוד יסודית ,בליווי כלכלנים ממדרגה
ראשונה בדבר הזה .אנחנו אומנם החוק עזר יש לו עד סוף ספטמבר ,אנחנו היה
ואם זה לא ייגמר עד סוף ספטמבר ,אז אנחנו מבקשים בשלב הזה להאריך אותו
עד סוף שנה זאת .להאריך את חוק תוקף העזר לביוב ,היטל ביוב ואגרת ביוב,
היטל ביוב ה מה שלוקחים מבנייה חדשה ,אגרת ביוב זה מה שאת משלמת על כל
פתיחת ברז בבית על השימוש בביוב .להשאיר את התעריף כמו שהוא עד סוף שנה
זאת ,מתוך תקווה שעד סוף השנה נוכל להביא למועצה את התעריפים החדשים
ולקבל את אישור משרד הפנים ,יש עוד דרך בדבר הזה.
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עודד רביבי:

מי בעד לאשר את זה?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין

הגשת בקשה לתמיכה 2018
כולם בעד פה אחד ,תודה רבה .הגשת בקשה לתמיכה  ,2018דובי העיר שזה לא
אחד בתוקף.
דובי שפלר:

צריך להגיש את הבקשות עד כ"ב תמוז משהו כזה.

שרון הורביץ :נכון ,נכון ,בסדר ,זה התאריך הזה ישונה .אבל היה פה איזה שהוא עיכוב ,יכול
להיות שבאשמתי ,באשמת הגזברות יותר נכון ,אנחנו רוצים שעדיין בשנת
הלימודים תשע"ח ייהנו בתי הספר מהסכום הזה .הסכום הוא קבוע  400שקל
לכל ילד בעמותה מכיתות א' עד ו' 600 ,שקל ז'-ח' ,כשתיכונים אנחנו נותנים
סכומים אחרים ,לא בא מתוך סעיף תמיכות .נא אישורכם .אין שום שינוי
בבקשה ,הבקשה רק מיועדת לעמותות בתי ספר באפרת.
מיכאל דהן:

מה זה אומר בפועל זה רטרואקטיבית כדי שיוכלו להשתמש?

שרון הורביץ :לא ,בשנת הלימודים תשע"ח ,תשע"ח  2018זה לשנה.
עודד רביבי:

אבל אומר מיכאל ,שנת לימודים תשע"ח כבר הסתיימה.

מיכאל דהן:

אז אני רוצה לתת להם גם שיהיה להם ב -תשע"ט פעמיים?

שרון הורביץ :לא ,זה תשע"ח וטיפה בזליגה ל -תשע"ט לשנים האלה .זה בסיס התקציב של כל
בית ספר ,הדבר הזה הוא קיים עשרות שנים .מה ששינו לפני  15שנה ,קיצצו
טיפה מאה אחוז ל 75 -אחוז .וזה בסיס התקציב ,העמותות ממתינות לזה ,גם
עמותת חיל באפרתה וגם אורות עציון.
דבורה גיני מלכי :יש בתמר גם עמותה נכון או שלא?
עודד רביבי:

לא ,אין עמותה .אבל אתה רוצה  - - -בבית ספר?

שרון הורביץ :לא עוד לא בינתיים לא ,מקווים שיקום התמיכה ,אנחנו ניתן את זה בצורה
אחרת ,כשיקום עמותה נוכל לחזור לזה.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
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ועדת שמות

כולם בעד פה אחד ,תודה רבה .ועדת שמות ,היה בקשה מתושבי רחוב מבוא מעונה להחליף את
השם .האמת היא שאני לא דיברתי עם מיכאל גרוס ,אז לא ברור לי למה זה חזר
אלינו.
דובי שפלר:

איזה רחוב?

דבורה גיני מלכי :זה בתמר?
עודד רביבי:

מבוא מעונה ,והם ביקשו לשנות את זה ונתנו להם מבוא הפריון ,זה ברקן בתמר.

דובי שפלר:

מבוא הפריון?

עודד רביבי:

כן.

דובי שפלר:

כדאי לשאול אותם לפני.

עודד רביבי:

לא הם לא אוהבים את הפריון ,ולכן הם ביקשו שנחזיר את זה לועדת שמות שהם
מבקשים שמות חלופיים ,מבוא המקדש ,מבוא נחלה ,מבוא שילה ,מבוא
המעלות ,מבוא זבול ,נווה קודשך ,נווה שאנן ,נווה צדק ועוד.

דובי שפלר:

תוסיף להם ,מבוא השמש.

עודד רביבי:

איך ,מבוא השמש? בקיצור ברשותכם אנחנו נחזיר את הסיפור הזה לוועדת
שמות ,שוועדת שמות תחליט .בעד להחזיר את זה לוועדת שמות כולם?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין

אמנת בחירות
תודה רבה .כן ,אורית ,אמנת בחירות מה רצית מאיתנו?
אורית סמואלס :אז אחרי שכמה תושבים פנו אלי לגבי העניין הזה ,אני דיברתי עם שרון
פלוטנצקי ,שהוא ראש אגף השלטון מקומי על כל העניין.
דובי שפלר:

איפה?

אורית סמואלס :במשרד להגנת הסביבה ,זה אחרי ששלחו לי את הכתבה ב ynet -שמלכיה שלחה,
שרק שתי רשויות.
עודד רביבי:

שלוש.

אורית סמואלס:שלוש ,מודיעין שוהם ולא זוכרת.
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אילת.

אורית סמואלס:ואנחנו לא שמענו על זה ,אז דיברתי איתו בטלפון ,והוא שלח את הדוגמה של
המכתב אמנה של מודיעין .ובעיקרון מה שהוא הסביר לי בטלפון ,זה שצריך
להקים ועדה ללא שום קשר לשום סיעה ,מאנשים שאכפת להם מאפרת או עיר
ירוקה ,ולהקים ועדה ששמה יהיה בעיקרון החלטות של מתי אפשר לשים
שלטים ,מתי לא ,איפה וכו' ,וזהו בעיקרון.
אבי חדידה:

כינסתם איזה ועדה איכות סביבה לנושא הזה?

אורית סמואלס:אנחנו עוד לא התכנסנו לא לנושא הזה ואין שום ,כאילו זה לא.
דובי שפלר:

ואיפה יושב הסיפור של מה ששמעתי שיהודה הוציא ,אני שמעתי בדיעבד שיהודה
הוציא איזה שהוא מסמך לפייסבוק שעד  30.6צריך לבקש בקשות?

עודד רביבי:

אתה היית פה בוועדה.

דובי שפלר:

איפה עקיבא כשצריכים אותו?

עודד רביבי:

עקיבא הלך ללמד גמרא ,הוא עוד מעט אמור לחזור .בגדול היתה פנייה של תושב
אפרת בשם עורך הדין אברהם בן צבי ,שביקש לדעת מה הם שטחי הפרסום.

אבי חדידה:

זה לא רק הוא.

עודד רביבי:

מה זה?

אבי חדידה:

היתה פנייה גם שלי.

עודד רביבי:

אני לא יודע אני מכיר פנייה שלו .ואז התכנסה ועדה שיהודה כינס יחד עם עקיבא
ואני לא יודע מי עוד ישב שם ,ופרסמו חוזר עם מפה ותאריכים .יש על זה השגות,
כבר יש פנייה של עורך דין בסיפור הזה ,אבל זה לא קשור לסיפור של האמנה של
בחירות.

דובי שפלר:

קראתי את  - - -התחושה שלי זה משהו שעוזר לראש רשות מכהן במערכת
בחירות ,כיוון שבסוף אמצעי הפרסום של המועצה נמצאים אצלו .וזה מונע
מאנשים שרוצים להתמודד ,בדרך כלל לא  - - -מונע מהם להפיץ את דבריהם
בדרך .לדוגמה אם יש עיתון של רשות ,והעיון הזה הוא בשליטת המועצה אז אדם
שרוצה להתמודד הוא לא יכול לפרסם מודעות בעיתון הזה ,אלא אם כן הוא
משלם כסף.

עודד רביבי:

גם ראש הרשות לא יכול לפרסם מודעות ,אלא אם כן הוא משלם כסף.

דובי שפלר:

עודד ,בוא.

עודד רביבי:

תראו אני קיבלתי את האמנה הזאת ,כמו שקיבלתי אותה ככה שמתי אותה.
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כשמפורסם בעיתון של הרשות על כל מיני דברים טובים שקורים ברשות ,אז זה
אוטומטית מיוחס לראש הרשות.

עודד רביבי:

ממש לא ,יש כבר חבר מועצה שאמר.

דובי שפלר:

עזוב עודד זה לא הנושא ,הנושא הוא.

עודד רביבי:

לא ,אם זה לא הנושא אז אל תעלה אותו ,אם אתה מעלה אותו אז זכותי להגיב.
אני קובל על מה שאתה אומר ,זה לא נכון ,יש חוקים ברורים מה מותר ומה
אסור בתקופה שלפני הבחירות .כשאני קיבלתי את האמנה הזאת מודה לקחתי
שמתי אותה בסל המחזור ,למה? כי אני גם במערכת הבחירות ב 2008 -וגם ב-
 2013לא מאמין בשלטי חוצות ,למעט שלט אחד שעליו שילמתי ,לא פרסמתי
בשום מקום באנרים שיפרסמו ויאדירו את שמי .למה? כי אני לא מאמין בזה,
ואני חושב שאם תושבי אפרת הולכים להצביע על מישהו ששם יותר באנרים ,אז
שיערב להם ויבושם להם ,אני מעריך את תושבי אפרת יותר מזה .לכן אלי זה לא
מדבר ,מבחינתי אני על עצמי גזרתי שאני הולך עם הסיפור הזה ,כי גם אני חושב
שזה יותר נכון לסביבה וגם כי אני יותר מעריך את התושבים שלי מהסיפור הזה.
לכן אני לא הצטרפתי לזה מלכתחילה ולא הצפתי את זה פה על השולחן .אורית
ביקשה לצרף את זה ,בבקשה .ברור לי דבר אחד ,אם זה הולך לפתוח איזה שהוא
פתח של טענה שכל המהלך הזה נועד כדי לשפר את סיכויי ,אז אני מתנגד.

דובי שפלר:

לא ,לא ,זה לא אישי זה הערה כללית.

עודד רביבי:

זה רק כלפי ראש מועצה מכהן ,יש רק אחד פה.

אבי חדידה:

לא אבל זה לא עליך.

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

אם האמנה הזאת לא מתקבלת פה אחד אין בכלל מה לדון בה ,ומבחינתי שכל
מועמד יעשה מה שהוא רוצה ומה שהוא מאמין ואיך שהוא מעריך את תושבי
אפרת ,זה הכל.

דורון כהן:

רגע לא ,אבל כן להתייחס לוועדה של יהודה עם מקומות מסומנים.

אבי חדידה:

יש כללים ויש גם השגות על מה שיהודה - -

(מדברים ביחד)
דובי שפלר:

יהודה ועקיבא לא פה ,אז זה בעיה להתייחס.

אורית סמואלס :אתה תסכים עכשיו לכל אחד לשים איפה שבא לו שלטים?
אבי חדידה:

לא ,לא ,את לא יכולה לשים איפה שבא לך.
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אם אני שמה על הבית שלי לצורך העניין מותר לי ,אוקי? גם לך מותר לשים על
הבית שלך.

אבי חדידה:

לא ,זה רק  90יום לפני.

אורית שמואלס :אני יכולה להגיד גם לפני כמה ימים הייתי בבאר יעקב ופשוט היה זוועה ,מראה
שאתה נכנס והכל באנרים - -
(מדברים ביחד)
אבי חדידה:

יכול להיות את יודעת מה יש פעם בחמש שנים חגיגת דמוקרטיה- -

אורית סמואלס:נכון ,זה אולי חודש חודשיים ,בסדר ,אבל עדיין.
נעמה טל:

זה לא היה ,הדבר הזה שאנשים שמו שלטים על הבתים שלהם ושמו במקומות על
גדרות  - - -והורידו.

דובי שפלר:

הורידו ,כששמו במקום שאסור הורידו.

נעמה טל:

בעיני מכיוון שזה עם פוטנציאל למתח מיותר ,ואני לא חושבת שהמצב פה הוא
דומה באמת למקומות שזה רווי ב- -

אבי חדידה:

בסך הכל אנחנו גם ,אני אומר לפחות על עצמי בתור מתמודד ,גם אנחנו פועלים
באחריות בנושא הזה ואני חושב שאנחנו לא רוצים ללכלך את אפרת .אבל שוב
יש גם צריך לשים לב לזה שיש פעם בחמש שנים חגיגה דמוקרטית וצריך לאפשר
את זה ,אני נותן קרדיט למועמדים שמתמודדים שהם ידעו לעשות את זה בשים
שכל ,ולא יהפכו את אפרת לפח אשפה של מוצרי תעמולה נקרא לזה ככה.

דורון כהן:

אתה יכול לתת קרדיט ,אבל אם לא תגביל את זה בכללים כל אחד יעשה מה
שהוא רוצה.

אבי חדידה:

יש כללים ,יש כללים ,ודאי ודאי ודאי שיש כללים.

(מדברים ביחד)
מנחם שפיץ:

צריך להפריד בין הדברים ,כרגע אנחנו דנים בהצעה של אורית ,על זה כרגע אנחנו
מדברים אז בואו נסיים את זה.

דבורה גיני מלכי :יש כמה סעיפים בהצעה של אורית ,אחד מהם הוא באמת תליית באנרים על
גדרות וכו' ,וכו' .יש גם כן שימוש מאוד גדול בחומר ,שאני מציעה למועמדים
באמת אני חושבת שזה פשוט לא שווה את הכסף שהם משקיעים בו ,כי יש היום
תשלמו  5000שקל.
דובי שפלר:

אם תוכלי להדפיס את דברייך ולהעלות אותם לפייסבוק ,כדי שמועמדים שלא
יושבים על שולחן המועצה ישמעו את זה גם.
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דבורה גיני מלכי :בדיוק ,כי אני אומרת באמת היום יותר קל להגיע לאוזן ולעין של אנשים.
נעמה טל:

באמצעים אחרים.

דבורה גיני מלכי :כן ,באמצעים אחרים.
אבי חדידה:

נכון ,אני מניח שגם יעשו שימוש בזה ,אבל עדיין יש גם את האמצעים
המסורתיים.

דבורה גיני מלכי :אז יכול להיות שאולי אנחנו יכולים להצביע על חלק מהסעיפים?
אבי חדידה:

לא אז אני אומר ,האמנה כפי שהיא מוצעת כרגע עלי לא מקובלת ,אני לא נגד - -

דורון כהן:

אז בוא נעשה אמנה משלנו?

אורית סמואלס:כן ,זה רק דוגמה.
אבי חדידה:

אז אני אומר בסדר אפשר לשבת( - -מדברים ביחד)

דובי שפלר:

אורית תכנס את הוועדה לאיכות הסביבה ותגיש את ההמלצות.

דורון כהן:

לא ,בוא ניקח ועדה חיצונית שלא קשורה לאף מתמודד ושהם יעשו את זה.

אורית סמואלס :זה לא צריך להיות קשור לוועדת איכות סביבה ,זה שאני יושב ראש אני הצעתי
את זה ,אבל לא צריך להתכנס בשביל להחליט אם זה זה.
אבי חדידה:

צריך לתת קרדיט למתמודדים מכל הקשת ,שיוכלו לשבת ביחד ולנהל שיח על
הנושא הזה ,ואולי אתה יודע מה אולי כן יגיעו לאמנה מוסכמת שזה בסדר גמור.
אני לא פוסל אמנה כזאת .האמנה כרגע כפי שהיא נראית לדעתי ,אני פחות- -

אורית סמואלס :נו אז זהו אז לכן זה רק היה דוגמה.
דבורה גיני מלכי :אבי ,יש ארבעה סעיפים ,אפשר לראות אולי יש כן הסכמה על אחד או שניים
מהסעיפים ועל זה יהיה הסכמה?
אבי חדידה:

אז אני אומר שוב אז בואו נשב ,יש עוד אנשים .אז אני אומר קודם כל אני לא
חושב שזה אמור להיות בשולחן הזה ,אפשר לכנס את האנשים שרוצים להיות
מועמדים ,חלקם לא חברי מועצה ,ולא רק אהרון בן צבי יש עוד אנשים אחרים
שישבו.

דובר:

יש?

אבי חדידה:

יש .יש עוד אנשים אני לא יודע איפה ,בוא מי שרואה עצמו מועמד שיבוא ישמיע
דברים ,ואני מניח שנגיע לאיזה שהיא הסכמה ביחד ,מי שירצה יחתום ,זה העניין
של אמנה לא כולם חותמים על אמנה ,יש כאלה שחותמים יש כאלה שלא ,אמנה
זה דבר וולונטארי.

דבורה גיני מלכי :את יכולה לכנס את הוועדה?
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זה לא הוועדה.

אורית סמואלס:זה לא הוועדה.
דובי שפלר:

בהזדמנות זאת צריכה להיות ישיבה הזדהות להקמת ועדת בחירות גם דיברנו
שאולי צריך ,נכון?

דורון כהן:

זה לא ועדה ,זה משהו זה שולחן עגול.

עודד רביבי:

טוב ,אורית תודה רבה על היוזמה אני מברך עליה ,כמו שאת מבינה אנשים לא
ששים לקבל אותה כל אחד ובחירותיו הוא .ואם וכאשר יהיו מתמודדים סבירים
שאפשר לדבר איתם אפשר לנהל איתם שיח ולהגיע איתם להבנות ,אז אולי יגיעו
להבנות גם בנושא הזה .לשאלתך דובי ,משרד הפנים בדיליי מאוד מאוד
משמעותי מבחינת כל ההיערכות לבחירות ,קיבלנו את השם של נציגת משרד
הפנים רק שלשום.

דובר:

אתמול לא שלשום.

עודד רביבי:

אתמול ,נקבעה לי פגישה איתה שבוע הבא אני חושב .נכון לכרגע לוחות הזמנים
שהמשרד פרסם ,והוא כבר אמר שיכול להיות.

אבי חדידה:

מה שמה?

שרון כהן:

גליה כהן ,היא עובדת מאוד ותיקה במשרד ,אחד מראשי אגף התקציבים שמה.

עודד רביבי:

אני לא יודע מי זאת .בקיצור נכון לכרגע מה שהתאריכים שאנחנו יודעים שהם
רלוונטיים ,ישיבת ההזדהות בבחירת ועדת בחירות צריכים לקרות עד ה27 -
לאוגוסט ,ו 31 -לאוגוסט זה בחירת ועדת בחירות .מה שאומר אחרי שאני אשב
איתה ,כנראה שאנחנו נוציא הודעת זימון של ישיבת מועצה קצרה בשבוע
האחרון של אוגוסט ,כדי שאפשר יהיה לעמוד בלוחות זמנים של משרד הפנים,
אלא אם כן עד אז הוא ידחה את זה ואז ממילא יש ישיבת מועצה שקבועה
לשלישי בספטמבר אני חושב ואז נעשה את זה.

שרון הורביץ :יום שני לפני ראש השנה.
אבי חדידה:

אבל אז צריך לדחות את המועדים?

עודד רביבי:

מה זה?

אבי חדידה:

לדחות את המועדים.

מנחם שפיץ:

יכול להיות טלפונית או שחייב?

שרון הורביץ :אם זה פה אחד ,אם תתקבל החלטה פה אחד אפשר טלפונית.
אבי חדידה:

יהיה שינוי במועדים?
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אבי חדידה:

לא ,הרשימות לדעתי זה עד ה 30 -לאוגוסט להגשה של רשימה.

עודד רביבי:

לדעתי אפילו לפני זה 26 ,לאוגוסט ,הגשת רשימות נציגי הסיעות בוועדה.
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שרון הורביץ :לא ,ועדת הבחירות.
עודד רביבי:

לא ,זה נציגי הסיעות של ועדת הבחירות זה לא הרשימה ,שמות זה אחרי זה,
רשימת מועמדים זה אחרי זה.

דובי שפלר:

חמישה שבועות לפני בדרך כלל.

עודד רביבי:

הכל פה באותיות מאוד קטנות אז קצת קשה לי תסלחו לי( .קורא) ,אישור
רשימות ,תיקון ,עתירה ,מועד אחרון לערער על אדם עצמו ,רשימת המועמדים 26
לספטמבר.

דובי שפלר:

 5שבועות לפני.

אבי חדידה:

עד ה 26 -לספטמבר אפשר להגיש?

דובי שפלר:

 26לספטמבר צריך להגיש.

שרון הורביץ 26 :לספטמבר זה לא חול המועד?
עודד רביבי:

לא זה בטח בין יום כיפור לסוכות.

דובי שפלר:

הראשון לאוקטובר זה שמיני עצרת.

אבי חדידה:

מתי ישיבת מועצה הבאה?

נעמה טל:

בשלישי לספטמבר.

עודד רביבי:

טוב תודה רבה ,ערב טוב להתראות.

כלבים משוטטים
דבורה גיני מלכי :לא דיברנו על הכלבים מילה אחת ,תגיד לנו משהו להגיד ,עודד.
עודד רביבי:

כלבים ,יש לנו לוכד כלבים שפועל בשטח ,הוא עושה את המקסימום שהוא יכול
לעשות.

אבי חדידה:

אבל איך הוא פועל הרי מבחינה חוקית הוא לא יכול אין לנו וטרינרית?

עודד רביבי:

אנחנו מסודרים גם מבחינה וטרינרית ,זה שהווטרינרית החליטה לפרוש כבודה
במקומה מונח ,זה לא אומר שאין פה שירותי וטרינריה אנחנו מקבלים סיוע
מהרשויות מסביב.

דובי שפלר:

אסור לבחור עד הבחירות וטרינרי?
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לא קשור ,אנחנו פרסמנו מודעה ,ואנחנו כן יכולים להביא ממלא מקום ,אנחנו
מחפשים ממלא מקום ,השירות הווטרינארי מסייע לנו לאתר מועמדים .אנחנו
מקבלים סיוע גם מהמשרד וגם מהפיקוח הווטרינרי ,זה דברים שהם
סטטוטוריים .זה שאין וטרינרית שאנחנו משלמים לה זה לא אומר שאנחנו
מופקרים ,אנחנו צריכים לשלם על השירותים האלה שאנחנו מקבלים ממי
שאנחנו מקבלים אותם ,ואנחנו ממשיכים לפעול בנושא.

אבי חדידה:

אני השבוע התקשרתי ,לא השבוע שבוע שעבר התקשרתי למוקד הייתי בתמר,
הייתי עם אשתי והתינוק והגיע אלינו להקה של איזה ארבעה כלבים ,היו לי
רוטוויילרים כשהייתי קטן לא פחות מאיימים .ואז התקשרתי למוקד ,היא
אומרת לי תשמע וביושר היא אמרה ,אני ביקשתי שישלחו לפחות את הסייר,
הסייר כרגע עסוק אבל בינינו באמת היא אמרה את זה ביושר ,אין לו הרבה מה
לעשות חוץ מלהפחיד אותם.

עודד רביבי:

אבי ,אין שום טעם להעלות מה שאומרת לך מוקדנית ,בסוף זאת בחורה
שתפקידה להתריע על אירועים ביטחוניים ,וזה שהיא עונה לך באדיבות.

אבי חדידה:

לא אבל בלילה אין לנו- - -

עודד רביבי:

מה לעשות אין מחלקת שפ"ע באף מקום במדינת ישראל שעובדת  ,24/7ובטח
שלא בקריית ארבע ,שהרבה מהדברים שאמרת לגביהם בפרוטוקול בישיבה
הקודמת התבררו כלא נכונים .אבל את כל זה אני משאיר בצד ,את כל זה אני
משאיר בצד.

אבי חדידה:

אני עומד מאחורי כל מה שאמרתי.

עודד רביבי:

בסדר ,אני יודע שאתה עומד.

אבי חדידה:

זה המידע שהתקבל מהווטרינרית של קריית ארבע.

עודד רביבי:

בסדר .בסוף יש שעות עבודה ,ובסוף יש מה שאפשר לעשות .הכלבים המשוטטים
זה לא בעיה שהתחילה היום ולא אתמול ,גם כשאתי גרתי בשכונת הדקל לפני 20
שנה ,והייתי הולך בבוקר לשחרית ,היו מתקיפים אותי להקה של עשרה כלבי בר.
זה בא לפי תקופות זה בא לפי עונות המלטה ,אנחנו לא מתעלמים מזה ,יש לוכד
שמסובב בשטח ומנסה לפעול .בסוף אנחנו גם לא מסתירים את זה ,היכולות
החוקיות מוגבלות ,היכולות הפיזיות מוגבלות .ואי אפשר למגר את התופעה
הזאת ,כי פה אולי יש תמימות דעים סביב השולחן הזה ,שצריך לתפוס את כל
הכלבים האלה ולהרוג אותם ,ואני אומר לכם שכרגע דווקא בית המחוקקים
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שהוא הערכאה מעלינו ודווקא החקיקה ,הולכת לכיוונים לגמרי אחרים של צער
בעלי חיים ,ולהמשיך לתת להם לעשות את מה שהם רוצים .ואותה ידיעה
שהעלינו מרשות הטבע והגנים לגבי התנים והשועלים ,זה בסוף רשות ממשלתית,
זאת התשובה שאנחנו קיבלנו כשהפנינו להם שאלה ,מה אנחנו עושים עם שועלים
שמסתובבים? אז הם אומרים לך תלמדו לחיות איתם ,כי זה הטבע וזה הסביבה.
אז אני אומר ,אני מבין את הקולות שנשמעים פה מסביב לשולחן ,אני מכיר את
התחושות ,גם אני רואה את זה וגם אני מרגיש את זה .אבל בסוף אני פועל באיזה
שהוא מגרש משחקים עם איזה שהם כללים ,מנסים לעשות את המקסימום ,לא
מתעלמים מאף קריאה .ובסוף כן שולחים סייר כדי לנסות להפחיד ,כי זה מה
שהוא יכול לעשות .אבל אם הוא באירוע ביטחוני אז אנחנו גם לא מתבלבלים,
וסדרי העדיפויות הם קודם כל ביטחון ואחר כך שיעשה את הדברים העודפים,
זה הכל.
דובי שפלר:

רק שנייה לפני שאתה מסיים שני דברים אני מבקש להעביר לטיפול .אחד ,זה
מעון אמונה שברחוב נצח פינת ה -ל"ה ,לנסות לגבש איזה שהוא פיתרון לחניה
שם לפחות בין  7לשמונה או בין שבע לשמונה וחצי ,כי הורים חייבים להחנות
ולרדת עם הילד ,זה לא שאפשר להוריד את הילד לבד .אז אולי איזה שהוא
תמרור שיאשר חנייה?

עודד רביבי:

לא ,דובי ,באמת אני מתקשה להבין את הבקשה ,בסדר? בא יועץ תחבורה סימן
איפה מותר להחנות ואיפה אסור להחנות ,לא בגלל שהוא רוצה להתעלל בהורים,
אלא כי הוא אומר מה מסוכן ומה לא מסוכן .באים הורים ,יש לי תנועה כזאת
מרחוב כורש ,יועץ תחבורה הלך ועדת תחבורה ועדת לא יודע מי קבעו איפה
צובעים באדום לבן ,בא בן אדם קיבל דוח על זה שהוא עמד באדום לבן .מה
הבקשה שלו? תבטל את האדום לבן .למה? כי זה מחוץ לבית שלי .המעון אני לא
יכול להזיז אותו ,הצומת אנחנו מבינים שקבעו שם מקומות של איסור חניה לא
בגלל שאנחנו צריכים את המקומות האלה בשביל מישהו אחר ,אלא כי בסוף זה
היה המענה הבטיחותי .אתה חושב שיש שם משהו שהוא מיותר ,יש שם אדום
לבן שהוא לא נכון ,יש שם משהו שהוא יכול לפתור? אז זה אני מוכן לשמוע .אבל
הטענה של ההורים היא ,כן מחוץ למעון זה אדום לבן אנחנו רוצים להחנות מחוץ
למעון.

אבי חדידה:

לא ,מה שהוא אמר זה שנגביל בשעות כמו שאנחנו עושים בבית ספר.
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עודד רביבי:

מה זה?

דובי שפלר:

אני מדגיש עוד פעם.

עודד רביבי:

לא אבל זה לא נכון ,כי בבית הספר יש לך מפרץ חניה ,אז אני מבין מה החניה
המותרת ומה החניה האסורה .מחוץ למעון אמונה ,זה טענה שחוזרת על עצמה
פעם אחת מהשכנים שחוסמים להם את החניה.

דובי שפלר:

לא טענתי.

עודד רביבי:

לא אתה ,ההורים שטוענים.

דובי שפלר:

הבקשה שלי היתה לבקש ממשה או לפנות עוד פעם ליועץ התחבורה לעשות
בדיקה חוזרת ,האם אפשר קטע מסוים באזור הצומת להתיר אותו לעצירה.

עודד רביבי:

אתה יודע להצביע על מה?

דובי שפלר:

כן ,בעיקר הכניסה לרחוב ה -ל"ה.

עודד רביבי:

אז תעביר את זה למשה עם סימון על המפה ואז הוא יוכל לבדוק את זה ,במקום
שזה יהיה משהו באוויר תעביר נקודתית ונבדוק.

דובי שפלר:

הדבר השני זה בהמשך למה שדיברתי אז על האזור של חגיגות ה 25 -עם כל
הציוד מועצה שנמצא שם ,לא בדקתי הערב אבל לפחות לפני שבוע וחצי זה עוד
היה שם ,תקופה ארוכה יש איזה שהוא טנדר ישן של הביטחון שחונה פה בחנייה
למטה חניית קבע זה לא מניע לא נוסע לאף מקום .אז כדי שלא נצטרך לשלוח
את הפקח פשוט אז לבקש ממי שצריך לפנות אותו לפנות ,אם הוא באמת מושבת
אז לפנות.

עודד רביבי:

הוא מושבת ,יש בעיה ,זה רכב של פיקוד העורף עם מיגון נגד ירי ,אי אפשר כל כך
למכור אותו למי שאנחנו רוצים ,אנחנו לא יכולים לשים אותו.

דובי שפלר:

אז להזיז אותו מהחניה ,זה הכל.

עודד רביבי:

בסדר ,אנחנו מנסים לטפל בזה.

דובי שפלר:

הוא תופס מקום חניה.

עודד רביבי:

עוד לא ראיתי פה את מצוקת החניה שמה ,אבל אנחנו מנסים להיפתר ממנו
בצורה שמאפשרת לנו ,כרגע זה מאתגר אותנו .תודה רבה ,ערב טוב להתראות.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים

מאשר:

עודד רביבי

