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 ישיבת המועצה

 פרוטוקולים ישיבת מועצה לאישור

טוב רבותיי אנחנו פותחים את ישיבת המועצה, חברי מועצה כבר התחילו לברוח  :עודד רביבי

 לנו.

 הלכו?כבר  :דובר

 11טוב יש לנו שני פרוטוקולים, אחד מישיבה של  יש כאלה שכבר הלכו, כן. :עודד רביבי

כל ההערות שהתקבלו  .למרץ 11 -אחד מ ,ברואר שהועבר אליכם לאישורלפ

 הוכנסו לפרוטוקול, אני מבקש לאשר את הפרוטוקול. מי בעד? 

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה.  

 

 חברי דירקטוריון חכ"ל

ת, חברי מועצה לחברה הכלכלייש לנו צורך למנות שני חברי דירקטוריון מטעם  עודד רביבי:

יושב ראש, ואנחנו האז בעצם בחברה הכלכלית אני מחויב מתוקף תפקידי להיות 

אז הייתי מבקש  .צריכים לתת עוד שני חברי דירקטוריון שהם חברי מועצה

לאשר שמנחם שפיץ יישאר חבר המועצה, אפרת גנטק תצטרף אליו כחברת 

ך הכל יהיה שלושה חברי מועצה שהם וזה ס ,מועצה נוספת חברי הדירקטוריון

 חברי הדירקטוריון. מי בעד?

 מי עוד? לא, יש לי שאלות.  :אברהם בן צבי

 כן? :עודד רביבי

 מי עוד הם חברי הדירקטוריון? :אברהם בן צבי

 יש עובדי מועצה ויש. :עודד רביבי

 חברים. 15 -ל 6זה שליש שליש שליש, יש בין  :אברהם בן צבי

 ?ש שלושה חברי מועצה, יש שלושה עובדי מועצה, ויש עוד כמה נציגי ציבורי :עודד רביבי

 שני נציגי ציבור. :אדמונד חסין
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 עוד שני נציגי ציבור. :עודד רביבי

זה לא נכון אדמונד זה פשוט לא נכון, זה לא נכון, קראתי את התקנון וזה לא  :אברהם בן צבי

 נכון.

 מנהל דיון לא על התקנון. בסדר, אברהם אני עכשיו לא :עודד רביבי

 לא, אני חושב, למה אתה ממנה, למה אתה ממנה חלקית? :אברהם בן צבי

כי אני כרגע חסר לי על פי החוות דעת של היועץ המשפטי מינוי אך ורק של נציגי  :עודד רביבי

י שמות בנוסף לשם שלי לאשר אותם כדי ביא כרגע עוד שנהמועצה, ולכן אני מ

 יהיו שם.ש

 מתי יסיים הקדנציה של הנציגי ציבור? :בן צביאברהם 

אבל  .כל אחד זה בתאריך שונה מתי שהוא מונה על ידי אישור של משרד הפנים :עודד רביבי

על זה את הדיון, אנחנו כרגע מנהלים את הדיון אך ורק על  אני כרגע לא מנהל

 חברי המועצה.

 ם במועצה בדירקטוריון?מי העובדי :אברהם בן צבי

 ומשה בן אלישע. ויטל מנהלת חשבונותשרון הורביץ, ר :ד חסיןאדמונ

 אוקי, ומי הנציגי ציבור, אדמונד? :אברהם בן צבי

 ודר' דן אוריאן שניהם. ,ברכיה מן הסתם מכירים אותורמי עורך דין  :אדמונד חסין

 השלישי?אז מי  :אברהם בן צבי

 אין לנו. :אדמונד חסין

 הוא אמר שניים. :עודד רביבי

 אמרתי שניים. :מונד חסיןאד

 צריך להיות שליש שליש. :אברהם בן צבי

 נכון, אנחנו מחפשים. :אדמונד חסין

אוקי אז במסגרת ההצעה של למנות את החברי מועצה אנחנו רוצים להציע  :אברהם בן צבי

 למנות את מיכה כץ כנציג ציבור מטעם המועצה.

 זה לא עובד ככה. :עודד רביבי

 ודאי זה עובד ככה, למה זה לא עובד ככה?בו :אברהם בן צבי

למה? כי לחברי דירקטוריון צריך לקבל את אישור משרד הפנים, עד היום אני  :עודד רביבי

אחוז מכמות האנשים שהמלצנו עליהם  30 -יכול להגיד לך שבממוצע הצלחנו ב

צריכה להיות השכלה מתאימה, זה צריך  .כנציגי ציבור שמשרד הפנים יכיר בהם

יות מהמין הנכון כי הוא בודק לנו מה אחוז הגברים ומה אחוז הנשים. אתה לה
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אז אנחנו נשקול את הבקשה למנות את  ,רוצה כשאנחנו נגיע לדיון על הוועדות

 מיכה כץ, כרגע לא חסר לי נציגי ציבור מבחינת התפקוד של.

 יש לך שניים נכון? :אברהם בן צבי

 נכון. :עודד רביבי

 צריך להיות שליש שליש שליש. זה :אברהם בן צבי

 הבנתי אברהם. ,בסדר :עודד רביבי

 זה צריך להיות שליש שליש שליש. אברהם בן צבי:

נכון, אנחנו נגיע למינוי של כל הוועדות ואז אנחנו נמנה גם את מי שחסר לנו  :עודד רביבי

 לדירקטוריון, עכשיו אני מבקש להעלות להצבעה.

אז אתה חורג מהשליש שליש שליש  ,אתה ממנה שני חברי מועצהלא אבל ברגע ש :אברהם בן צבי

 לפי התקנון ולפי החוק.

טוב, בסדר אברהם, אני עכשיו מבקש להעלות להצבעה את אפרת גנטק ומנחם  :עודד רביבי

 שפיץ כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית. מי בעד? אתה אברהם בעד?

 אני נגד, כאילו זה נגד החוק. :אברהם בן צבי

 אוקי בסדר גמור, תודה רבה. :ודד רביביע

 נגד התקנון הוא לא בתוקף. :אברהם בן צבי

בסדר. לא מה שאמר לי היועץ המשפטי, אבל אחר כך אתה יכול להתווכח איתו  :עודד רביבי

 ולריב איתו, אתה נהנה מזה.

 בסדר, אין בעיה. :אברהם בן צבי

 אתם מוכנים? ,דינה :עודד רביבי

 תקנון לא מאפשר את המינוי הזה.ה :אברהם בן צבי

 מי בעד לאשר את מנחם שפיץ ואפרת גנטק? :עודד

 הצבעה

 אורית, זאב, אבי, צורי, אפרת, נאוה, תמר, עודד –בעד 

  אברהם בן צבי –נגד 

 

 ועדת הקצאות

מוכנים? אנחנו בסעיף הבא הסיפור של ועדת הקצאות. משה אתה רוצה להציג  :עודד רביבי

 את זה?

 זמר הזית? בנושא של זה כן, רק אם אפשר את השמות של הנוכחים :לישעמשה בן א
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 יונתן סיגמן. :מןגיונתן סי

 יונתן סיגמן? :משה בן אלישע

 יונתן סיגמן, אבי. :דובר

 בן סעדון. :אבי בן סעדון

 ראובן כהן. :ראובן כהן

 - - -דינה  :דינה

 ואדריכל יצחק רוזנבלום. :יצחק רוזנבלום

 זה מגרש? ,גער :אברהם בן צבי

 .1102 :משה בן אלישע

 ?1102 :אברהם בן צבי

 מול חפציבה. :דובר

, 1102המועצה פרסמה תבחינים להקצאת מגרש  הזה. הקדמה קטנה לנושא :משה בן אלישע

עמותת זמר הזית הגישה את הבקשה להקצאה, ועדת ההקצאות המליצה 

מלצה על הוופרסמה לציבור את העובדה שההקצאה  ,להקצות את הדבר הזה

ל שהתנגדויות  היו אחרי הפרסום ובמהלך הפרסום .1102זמר הזית עבור מגרש 

שתהיה כתוצאה  ,כאשר עיקר ההתנגדות היא נושא של מצוקת החנייה ,שכנים

 .אם יש משהו נוסף אז נציג המתנגדים ירחיב .הזה מקוםמבניית בית הכנסת ב

הערר  שבמסגרתהמליצה  ,ועדת ההקצאות שמעה ראתה את ההתנגדויות

בית הכנסת לתת מענה לחניות בתוך המגרש בהתאם המליצה לבקש, לדרוש מ

 לתקן.

גם רואים  ,המלצעקיבא, אתה רוצה לנהל דיון איתו בחוץ? אתם גם מול המ :עודד רביבי

 ואתם גם מפריעים לדיון. ,אותכם גם מקליטים אותכם

 סליחה. :עקיבא סילבצקי

 שפנה אליך.זה לא אתה זה מי  :עודד רביבי

כדי לתת  החניות המתאימות יינתנו ועדת ההקצאות המליצה שבמסגרת המגרש :משה בן אלישע

מענה למצוקה, והנושא בא למועצה לשמיעת ההתנגדויות ולתת גם אפשרות 

בקשים להתייחס, ואחרי זה המועצה תחליט את החלטתה בנושא. אז נציג מל

 המתנגדים.

ץ לבית כנסת, לכל בית כנסת, יש מספיק בתי כנסת חרופן נאנחנו מתנגדים בא :יונתן סיגמן

אני  .לא גרים בסמוך לבית כנסת , והאנשים שמתפללים שמהבישוב ובזית בכלל
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ראיתי ביום שישי שמחנים את המכוניות שלהם ליד, הם מתפללים בעלייה לזית 

ליד המתנ"ס מחנים שמה כל השבת את המכוניות, וזה גם ככה מוסיף על 

מבנה שיבנה הוא קרוב מידי לזה יפריע  ,, רעש, ירידה באיכות החייםהמצוקה

אני מתנגד באופן נחרץ לכל בית כנסת. היום בונים בית  .45 -ב לבניין הקיים

כנסת לעמותה אחרת, עמותת מנורת המאור, אפשר לצרף את שני הבתי כנסת 

 חד ישמח וכל אחד יהיה לו.אכל  ,קומה על קומה

 ?המאור הם קיבלו את המבנהמנורת  :אבי חדידה

 אז שיבנו עוד קומה.כן,  :יונתן סיגמן

 עברו למקום אחר. :משה בן אלישע

 ה אפשר שמה לבנות לשניהם.בבקש :יונתן סיגמן

 הם סגרו את העמותה הם עברו למקום אחר. :משה בן אלישע

  אפשר לשאול למה זה הוקצה לכתחילה המגרש הזה? :אפרת גנטק

 ?-רש שמיועד לזה מג :עודד רביבי

המגרש הזה מיועד לבית כנסת לפי תב"ע, זה לא חדש זה ככה היה התב"ע  :משה בן אלישע

 מההתחלה.

על ההקצאה  ויתרה המגרש הזה היה מוקצה גם למנורת המאור, מנורת המאור :צורי דותן

 שלו.

 תמיד היה בית כנסת. :משה בן אלישע

 שלא יצא לפועל במנורת המאור.היה כבר תכנון מפורט במגרש הזה ו :צורי דותן

 ולמה זה לא יצא? :אפרת גנטק

 למה זה לא יצא? כי מנורת המאור. :צורי דותן

 בגלל העלויות, ואז בעצם הלכו על המבנה, על השלד הקיים. :זאב גרשינסקי

 לא כי יש שם בעיה במגרש? :גנטק אפרת

 לא. :זאב גרשינסקי

 כן, עוד משהו? :עודד רביבי

 חניות שמה. רוצים אנחנו :יונתן סיגמן

 הבנתי. :עודד רביבי

וגם שאם יבנו את המבנה כמו שאתה אומר שזה מוקצה לחניות, לבית כנסת, אז  :יונתן סיגמן

 גובה של קומה אחת.יעבור  שלא

 מותר שלוש קומות. :משה בן אלישע
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 - -אשכנזים, ספרדים ו :יונתן סיגמן

 ומות.אני אומר מותר לבנות שלוש ק :משה בן אלישע

 מה יש מאחוריו? מה זה השטח הזה? :אפרת גנטק

 הפארק. :עודד רביבי

 זה פארק הכבשים. :דובר

 זה פארק הכבשים פה כל האחורה? :אפרת גנטק

 כן, זה מגרש בין, אפרת. :דובר

זה שלושת הבניינים של חפציבה שלושת הבניינים של ברקן מול הכניסה לרחוב  :עודד רביבי

 יותר המיקום של המגרש. יהודית, זה פחות או

 בצידו יש שמה מגרש ריק. ,בין ברקן לחפציבה יש שביל שנכנס לפארק :משה בן אלישע

לא חסר בתי כנסת בזית, אפשר להקצות להם את הקומה מעל הבניין של מנורת  :סיגמן יונתן

 המאור וכולם יצאו פה שמחים.

 מה להוסיף? טוב. עוד משהו מהמתנגדים? המבקשים יש לכם :עודד רביבי

ם את התב"ע, רות לגבי זה. ראשית זה שבעצם זה תואכן, יש לנו כמה הע :דובר

מבחינתנו זה כבר הוקצה בהקצאת קרקע למנורת המאור, בוצעו פה גם עבודות 

פיתוח ראשוניות ואחר כך הופסקו. מבחינת הקהילה שלנו זה היה בכפוף לזה 

מעון אמונה, לכן אנחנו  שאנחנו ויתרנו על הקצאת קרקע שהיתה לנו מעל

אומרים שהסבירות לבטל גם את הקצאת הקרקע הזו מבחינתנו היא פגיעה 

סכמות הקודמות שהיו לנו מול המועצה. הקהילה עצמה היא קהילה של ובמ

תושבי הזית, אנחנו אומנם יש לנו גם מספר מתפללים בגלל האופי הייחודי של 

חיים בשכונה וזה מקום מרכזי  אבל עיקר האנשים ,הקהילה שמגיעים מדקל ג'

אז  ,ונוח. לעניין הרעש וכל הדברים האלה, יש שם מגרש כדורגל ומגרש משחקים

היה יותר גדול מהרעש רעש אני לא יודע על מה מדובר, הרעש שיש לך היום י

ואנחנו לא לוקחים את שטחי החנייה שקיימים היום, למעשה הם  שיהיה בעתיד.

שרים לעצמנו על המגרש הקיים לבנות את בית נשארים אותו דבר ורק מאפ

 הכנסת.

 הבית כנסת פעיל באמצע השבוע? :אבי חדידה

 בעזרת ה' כן. :דובר

 היום הם שוכרים מהמתנ"ס. :צורי דותן

 סליחה? :אבי חדידה
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 היום הם שוכרים מהמתנ"ס.  :צורי דותן

 אבל היום זה רק בשבתות. :עודד רביבי

 תה תושב הזית?היום רק שבתות. א :אבי חדידה

 כן. :דובר

בחינת חניות, איך מבאמת הרחוב שמה הוא עמוס גם ככה  ,איך אתם מתכוונים :אבי חדידה

אני מניח  ,שם מקום לעוד מתפללים באמצע שבוע ואנשים שגרים שםהיה י

 שיהיה גם אולם אירועים מן הסתם?

 ממש לא. :עודד רביבי

 לא? שלוש קומות? :אבי חדידה

 א. אבל אבי תראה לי בית כנסת אחד בכל רחבי אפרת שיש לו מקומות חניה.ל :עודד רביבי

 למה? תפארת אבות יש לו די הרבה חניה, לא? :אפרת גנטק

 תפארת אבות יש חניה על הכביש. :עודד רביבי

 לא, לא חניה של בית כנסת עודד. :אבי חדידה

אחר, בסוף מתפללי בית אבל הבית כנסת הזה לא שונה מאף בית כנסת  ,בסדר :עודד רביבי

 הכנסת.

עודד אני שואל שאלה אחרת, אם אתה זוכר שאנחנו הצבענו על תוספת  ,לא :אבי חדידה

שביקשו בזית רענן, כן ניסינו להתייחס לעומס החניות שהיו שם, ונתנו דוגמה 

 שאנשים יוכלו להחנות בחנייה של המכולת וגם על הכביש.

 גם אצלנו. :דוברת

 ה?סליח :אבי חדידה

 זה אותה קרבה, גם אצלנו. :דוברת

 מבחינת מה? :אבי חדידה

שהחנייה שיהיה מתחת למרכז  ,אבי, אתה יכול גם בטווח הרחוק להתייחס לזה :דובר

המסחרי תוכל לשמש במקרים של לא יודע אם יהיו שם חניות לציבור. באופן 

 - - -עקרוני כל בתי הכנסת אמורים להגיע אליהם רגלית, אין שום צורך 

טוב אם אני אתרגם את ההתנגדות, הם בעצם דורשים מהמועצה ללכת ולהגיש  :אברהם בן צבי

הרי התב"ע של המגרש הזה היא אך  .בקשה לשנות את התב"ע של המגרש הזה

לכן לא ראיתי פה בהתנגדות במכתב ההתנגדות איזה שהוא  ,ורק לבית כנסת

של ההקצאה או העמותה  התנגדות עניינית לגבי ההליך של המכרז או להליך

אלא אך ורק התנגדות להקמת בית כנסת במגרש שמיועד  ,שמקבלת את המבנה
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 ,בתב"ע אך ורק לבית כנסת, אלא אם יש מישהו שרוצה לבנות כנסייה או מסגד

נראה לי שהבית כנסת היא ברירת המחדל פה. אני לא רוצה, אני לא נכנס לאופי 

 ,שבתב"ע כתוב במפורש שזה מבני דת של הקהילה ושל הבית כנסת, אני אומר

ואפילו לא ניתן לעשות שמה לא גן ילדים ולא בית ספר ולא אולם מתנ"ס. נכון 

 ?משה אני לא טועה

 נכון, נכון, זה מיועד לבית כנסת. :משה בן אלישע

 זאת אומרת זה אך ורק מבני דת?  :אברהם בן צבי

 לבית כנסת. :משה בן אלישע

 כולל או משהו כזה, אבל חוץ מזה זה רק בית כנסת. אז אולי :אברהם בן צבי

את ההתנגדויות  לדחותעוד שאלות למבקשים, למתנגדים? טוב מי בעד  ,טוב :עודד רביבי

 ? 1102ולאשר את ההקצאה לעמותת זמר הזית למגרש 

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

ערב טוב שיהיה  ,חרריםוכולם בעד, אבי חדידה לא נמצא. תודה רבה. אתם מש 

 שיהיה בהצלחה תזמינו אותנו לתפילה הראשונה.

אני רק רוצה להוסיף שכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל הסיפור הזה של  :צורי דותן

 זית שמן, וצריך להתחיל לחשוב על החנייה שם.

 תיתן חניות בתוך המגרש. שהעמותה ההמלצה של ועדת הקצאות היא :משה בן אלישע

 ה פיתרון אפשר לתת?איז :אפרת גנטק

  .אתה גומר על המגרש של חניות בתוך המגרש - - -אם אתה שם להם  :צורי דותן

עזוב גמרנו, תודה רבה ההצבעה הסתיימה, בהצלחה לעמותת זמר הזית. בסדר,  :עודד רביבי

יש פה מסמך עם התבחינים שאנחנו צריכים את האישור שלכם כדי  2608מגרש 

 ?2608עד לאשר את התבחינים למגרש יכם לעיון. מי בלאלפרסם אותו, הוא עבר 

 רגע, שאלה על התבחינים. :צורי דותן

 כן? :עודד רביבי

 התבחין שוב פעם לכמה משפחות מוקצה? :צורי דותן

 כתוב. 80 :דוברת

 מקומות תפילה. 240 :משה בן אלישע

 , כמה?240 :צורי דותן
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 משפחות. 80 :משה בן אלישע

 יפה?משפחות א :צורי דותן

 יחידות דיור. 80 :משה בן אלישע

 איפה זה נמצא? :צורי דותן

 .13עמוד  :נאוה כץ

 , תכוונו אותו.13הנה נאוה מצאה לך עמוד  :עודד רביבי

 אמרנו נכון? 2608 :נאוה כץ

 כן. :דוברת

 איפה המגרש הזה? :אברהם בן צבי

 בתמר. :דוברת

 ליד המעון. :דובר

 הזה. ליד איפה שבונים את :עודד רביבי

 שיהיה המרכז המסחרי. מעל איפה :דוברת

 ומה יש שם עכשיו? :אברהם בן צבי

 בונים שם כבר את המבנה. :דובר

 בונים את זה. :עודד רביבי

 כבר בונים את הבית כנסת? :אברהם בן צבי

 זה תרומה של הקבלן. :עודד רביבי

 זה של עמר כאילו? :אברהם בן צבי

 לא. :עודד רביבי

 , זה אחר.לא, לא :דוברת

 הקבלן שבונה מסביב? :אברהם בו צבי

 .18עמוד  :משה בן אלישע

 .3סעיף כללי  18צורי, עמוד  :דוברת

 בעבר לא עשינו את זה, נכון היה מדיניות לא לעשות? :אברהם בן צבי

זה ייזקף לרעתו אני יודע אבל מה  ,מה לעשות ראש המועצה הצליח פעמיים :עודד רביבי

 לעשות.

 לא, אני כאילו מופתע, הרי היו מקרים בעבר שסירבו להצעות של הקבלנים. :ביאברהם בן צ

לא סירבו אף פעם להצעה של קבלנים, יש מתמודדים במערכת הבחירות שסיפרו  :עודד רביבי

 אבל זה בסדר. ,שקרים
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 יכול להיות. :אברהם בן צבי

 מצליחים גם. ותר לשקר, לפעמיםיש כאלה שמאמינים שבמערכת בחירות מ :עודד רביבי

 לא, לא. :אברהם בן צבי

 ?2608 ,אני יכול להראות לך כמה. כן ,יש :עודד רביבי

 אנחנו גם מצביעים על הנספח לתבחינים? :צורי דותן

 כן. :משה בן אלישע

 הכל. :עודד רביבי

 - - ל כיסאות 3כיסאות בעזרת נשים,  5 :צורי דותן

 חק?זה מפתחות לפי משפחות מה אתה צו :עודד רביבי

 התורם. בקשות שלזה  :משה בן אלישע

 לא, זה מר אליהו חסיד. :צורי דותן

 בסדר.  :עודד רביבי

 יש שלט והכל. :דוברת

 , מי בעד? נאוה, אברהם?2608רבותיי אני מבקש לאשר את התבחינים למגרש  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

איתנו גם בהצבעה הזאת הוא לא  כולם בעד אף אחד לא נגד, אבי עדיין לא נמצא 

 משתתף.

 גם דובי לא פה. :דוברת

 ובנייה. בישיבת מועצה הוא היה רק בתכנון נכון, דובי לא היה פה :עודד רביבי

 

 פטור ממכרז

 יש בקשה לפטור ממכרז. :משה בן אלישע

 כן בוא תעביר לנו את זה. :עודד רביבי

כתוצאה מעובדת  ,וך להנגשה בדרך אבותתקציב ממשרד החינהמועצה קיבלה  :משה בן אלישע

 הימצאו של מוגבל בין כותלי בית הספר או הורה מוגבל לתלמיד בית הספר.

 ., סליחה שאני זהבעל מוגבלות ולא מוגבל זה נראה לי כדאי להגיד :דוברת

 לא, המוגבלות היא של ההורה. :משה בן אלישע

 אבל הוא עדיין בעל מוגבלות. ,בסדר :דוברת
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 כן. :אלישעמשה בן 

 אומרת לך את זה מומחית לענייני מוגבלות. :עודד רביבי

 מה לעשות? :דוברת

אגף החדש, בהקמת מעלית באז משרד החינוך תקצב את המועצה בתקציב  :משה בן אלישע

 .אנחנו ביצענו שני מהלכים של מכרזי זוטה שכשלו, אף אחד לא הגיש הצעות

לנהל משא ומתן עם  ,טי פטור ממכרזאנחנו מבקשים בהתייעצות עם היועץ המשפ

 ב שיש לנו לבצע את הפרויקט., במסגרת התקציאחת החברות של המעליות

 כמה תקציב? :דובר

 ת?ואנחנו יודעים למה לא הגישו הצע :זאב גרשינסקי

אני נתקלתי בזה  .כן אני יודע למה, כי זה תחום שלא מתמודדים בו למכרזים :עקיבא סילבצקי

פשוט הקבלנים שעוסקים בזה  ,ת, אתה מפרסם מכרזים כאלהגם ברשויות אחרו

 לא מגישים.

 זה לא שווה להם?כי  :זאב גרשינסקי

 לא שווה להם איזה מעלית אחת באיזה בניין, זה לא מעניין אותם. :עקיבא סילבצקי

 אז מה הם עושים? :אפרת גנטק

 יחידות. 20דות, יחי 10הם מוזמנים על ידי קבלנים לפרויקטים שיש  :עקיבא סילבצקי

 ודיברנו עם חברות. ,: עובדהמשה בן אלישע

 מכרז שני העברתם חומר לספקים?  :צורי דותן

 העברנו לספקים ודיברנו איתם ועובדה ולא. :משה בן אלישע

זה להביא את זה לאישור המליאה כדי  ,לכן ההצעה שהציע היועץ המשפטי :עודד רביבי

זה. למיטב זיכרוני זה פעם ראשונה לפטור ממכרז את הפרויקט הספציפי ה

שאנחנו עושים את זה בעשר שנים האחרונות, זה לא נוהל שאנחנו משתמשים בו 

 לעיתים תכופות, ולכן אני מבקש לאשר את זה.

 אתה יכול להסביר את ההליך? :אברהם בן צבי

ז יש סעיף בחוק שאומר שאם המועצה משתכנעת שאין טעם לפרסם מכר .כן :עקיבא סילבצקי

נוסף אחרי שהיא פרסמה אחד כדי להביא לזוכה, אוקי? היא רשאית ברוב 

באמת רק הנוכחים לקבוע שהיא פוטרת ממכרז. לא משתמשים בזה כל יום, 

ולא בגלל איזה פגם שאתה  ,אחרי שכבר עשית מכרז אחד, הוא לא הניב תוצאה

תה קבעת כי א ,יכול להיות לפעמים אף אחד לא מגיש .מכיר בתוך מסמכי המכרז

מחיר מינימאלי גבוה מידי. אבל זה לא הסיטואציה, ואני אומר שוב יש לי ניסיון 
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שאתה מפרסם מכרזים כאלה להתקנת מעליות פשוט לא  ,ממקומות אחרים

כי זה לא מעניין אותם המעלית הבודדת להתחיל להכין מסמכי  ,מתמודדים

 מכרז וערבויות, עזוב אותם הם לא צריכים לעשות את זה.

 ?אבל זה כן מעניין אותם לעשות את זה זאת אומרת :אפרת גנטק

אם בפועל אתה פונה למישהו ומציע מנהל איתם משא ומתן הוא יבוא, אבל  :עקיבא סילבצקי

 מכרזים זה לא ענף של מכרזים.

 ם לעשות את ההליך הזה או זה כאילו?נדרש נימוקים מיוחדי :אברהם בן צבי

חות או יותר ציטוט הסעיף, אוקי? הנימוק פה יהיה לכתוב ך זה פמה שאמרתי ל :עקיבא סילבצקי

מכרז אחד לא הוגשו שום הצעות, מניסיוננו לא אנחנו נכתוב את זה שפרסמנו, 

 .בכתב נוהגים להגיש הצעות במכרזים כאלה, כך אנחנו ננסח את ההחלטה

 זה לא קשור לסכום? ,ואין מגבלת סכום :אברהם בן צבי

 .קשור לא :עקיבא סילבצקי

 - - הליך שזה פשוט עבודה שהמועצה חייבת לעשות אז זה  :אברהם בן צבי

 . אם תפרסם עוד פעם ועוד פעם כנראה שזה תהיה באמת התוצאה.נכון :עקיבא סילבצקי

 אז למה מלכתחילה מגישים? :אפרת גנטק

 מה זה? :עקיבא סילבצקי

 גישים?למה מלכתחילה מ   :אפרת גנטק

יכולים להשתמש בסעיף הזה אחרי שפרסמת מכרז  , ואתהיף מחייב אותךהסע :עקיבא סילבצקי

 ולא הצלחת, אוקי? 

הצעות למכרזים, פה גם אליה מטבע הדברים עבודות יותר גדולות אז כן ניגשים  :עודד רביבי

 ולכן הגענו לסיטואציה הזאת. ,הסכום הוא קטן גם העבודה היא מאוד פרטנית

וזה גם דורש חוזה שהוא מאוד מיוחד, זה לא שאתה יכול לתת להם איזה חוזה  :עקיבא סילבצקי

יודעים בדיוק מה אפשר לתת ולא אפשר  םסטנדרט וההוא יבוא ויתמודד, אז ה

 לתת, זה נושא מסובך.

 או סכום מקסימאלי? ןההחלטה היא כפופה לאיזה שהוא אומד :אברהם בן צבי

 דבר. לא, שום שאלת, אמרתי :עקיבא סילבצקי

  -ה המועצה יכולה כאילו להיכנס ללא, לא, הכוונה שברגע שאנחנו מאשרים את ז :אברהם בן צבי

להגביל, אבל היא לא חייבת, היא  מחליטים גבלת אלא אם כן אתםוהיא לא מ :עקיבא סילבצקי

 .הלא חייבת להגביל את עצמ
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דן, אומדן פלוס עשר לדעתך מומלץ להגביל את זה לאיזה שהוא סכום, אומ :בן צבי אברהם

 אחוז?

אני חושב שאפשר לסמוך פה על הדרג המקצועי שיעשה סקר שוק ידע כמה זה  :עקיבא סילבצקי

 צריך לעלות, כדי שלא ימצא את עצמו משלם פה, אתה מבין זה לא משהו.

יש לנו אומדן של המתכנן שהוא מהנדס יועץ מעליות, זה העבודה שלו כל הזמן,  :משה בן אלישע

נתן אומדן, ויש לנו את התקציב של משרד החינוך, אנחנו צריכים להיות הוא 

 בתווך הזה.

יגיע, שהורה או תלמיד יגיעו למצב שצריך אנחנו תמיד צריכים לחכות שבן אדם  :אפרת גנטק

 להנגיש ורק אז מנגישים?

 כן. :משה בן אלישע

 לא מנגישים לכתחילה? :אפרת גנטק

 לא. :עודד רביבי

  מה לא?ל :אפרת גנטק

לא, לא. התפרסם דוח מבקר המדינה לא מזמן, היה פרק זמן שמשרד החינוך  :עודד רביבי

היה צריך להנגיש את כל מוסדות החינוך, משרד החינוך לא עמד בזה, העלות 

אין לו מספיק  תהכספית היא על משרד החינוך, משרד החינוך במצוקה תקציבי

ולכן משרד החינוך קבע  .בתי הספר בטח שלא להנגיש את כל ,כסף לבנות כיתות

שהוא מנגיש את מוסדות החינוך איפה שמתעורר צורך. הנגשה זה לא רק הנגשה 

מבחינת מעלית או דברים כאלה, יש גם הנגשות אקוסטיות וכל מיני הנגשות 

מיוחדות, ואיפה שיש צורך אנחנו צריכים להגיש בקשה מיוחדת ואנחנו מקבלים 

שהתעורר צורך  ,יון בנות יש לנו תלמידה לבקניתצאורות עאת זה. לצורך העניין ב

 5לקח לנו סדר גודל של  ,היא עכשיו בכיתה ח' .להפוך את כל החצר לחצר מוצלת

רד החינוך הכיר בצורך והיה מוכן לממן את זה, והיא כבר תיכף ששנים עד שמ

רת ההנגשה הזאת נשא ,עוזבת את בית הספר. מצד שני איפה שכבר נעשית הנגשה

הילד נשאר בכיתה מהיום  ,עד הסוף. עשה חיל כיתות שעשו הנגשה לכבדי שמיעה

ושינו את כל סידור בית הספר כדי  ,הראשון שלו בבית הספר עד היום האחרון

 שלא יצטרכו להשקיע בהשקעה של הנגשה פעם נוספת.

מרגיש יותר נוח אם אין בעיה עם ההליך וכל זה, אני חושב שאני הייתי אני שואל,   :אברהם בן צבי

שמעל התקרה שיעבירו את ההצעה  ,היו קובעים איזה שהוא תקרה עליונה

 לוועדת המכרזים שלנו שהם יחליטו.
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 20אין שום בעיה היה לנו פעם דבר כזה, אפשר לקבוע שחריגה של מעל  ,בסדר :עקיבא סילבצקי

 אחוז אנחנו נקבל אישור. 15אחוז או 

 לא אכפת לי.אלף שקל,  250 :אברהם בן צבי

 בסדר, היה משהו בקדנציה קודמת שכן עשינו משהו כזה, אני לא זוכר.  :עקיבא סילבצקי

חוסר האמון שלך במערכת נרשם ומוזכר בכל פעם שיש לך משהו להגיד על  :עודד רביבי

 את זה באהבה וביראת כבוד.המועצה, ואנחנו מקבלים 

 לעקיבא י לדבר על החוסר אמון, רציתי להגידאני חייב לציין שלפני שקטעת אות :אברהם בן צבי

ולא מעט פעמים  .שזה משהו שאני שואב מהתאגידים וחברות ציבוריות

 ,זה עדיין במשא ומתןכש דירקטורים מבקשים להגביל אישורים של עסקאות

והם מבקשים לחזור חזרה או לוועדת הביקורת או לוועדת התגמול או לאיזה 

ום דבר, ש, וזה מאוד מאוד מקובל אין לי .ןטוריוהוק של הדירק-שהוא ועדה אד

רכת, זה עניין של עלא צריך לקחת את זה זה לא אישית וזה לא ביקורת על המ

 .מנהל ואני חושב שזה מנהל תקין ראוי

 מדברים פה על מעלית.  :עקיבא סילבצקי

מכרזים, ולכן ואפילו אני לא חבר של ועדת ה ,ואין שום חוסר סמכות על המערכת :אברהם בן צבי

 אני ממש חייב להסתייג מהאמירה וחבל.

להעביר האמירה עדיין חוזרת במקומה, אנחנו לא תאגיד, אבל זכותך להמשיך  :עודד רביבי

 .כמו שאתה נותן ביקורת

 סליחה, מי אמר שאנחנו לא תאגיד? :אברהם בן צבי

 מה לעשות אנחנו לא תאגיד. :עודד רביבי

 יש לנו עסק לנהל. - מר לי כל פעםהסגן שלך או :אברהם בן צבי

הוא לא נמצא פה היום. מי בעד לאשר את הפטור , תדבר עם הסגן שלי בסדר :עודד רביבי

 ממכרז?

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 

 כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה. יש לך עוד משהו משה?  

 לא. :משה בן אלישע
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 קולטים סולאריים

 אישור קולטים סולאריים. ,ערב טוב להתראות. כן אדמונדתודה רבה  :עודד רביבי

המועצה לפני כשנתיים התחילה לעשות סבב שני של בדיקה להצבת קולטים  :אדמונד חסין

חמש גגות באפרת, מעל המועצה, מעל על כמו שראיתם יש  .סולאריים על הגגות

ם יפה המתנ"ס, אורות עציון בנים, דרך אבות, יש קולטים סולאריים שעובדי

ומכניסים הכנסה יפה למועצה וזה עובד מצוין. אנחנו בשנתיים האחרונות 

עוד מכרזים נוספים של  שיהיו ,נתבקשנו על ידי המועצה לקדם את הנושא הזה

זה עדיין  ירדו, קולטים סולאריים, למרות שהמחירים שחברת החשמל משלמת

האחרונות, וזה עבר כלכלי ורווחי. לקחנו יועצים שליוו אותנו במשך השנתיים 

אישור של מליאת המועצה הקודמת, כשאנחנו מגישים את הבקשות למשרד 

 חייבים שיהיה אישור מועצה. ,הפנים לאשר את העסקה גם החברה גם המועצה

 לילה טוב לכולם. :משה בן אלישע

 לילה טוב. :עודד רביבי

 תודה רבה משה. :אברהם בן צבי

 ,מליאת המועצה לפרויקט של הקולטים סולאריים שלאז יש כבר אישור  :אדמונד חסין

יצאנו למכרז והוגשו ההצעות, אבל עדיין לא אישרנו את המכרז כי  ובעקבות זה

רצינו לחכות לאישור של מליאת המועצה להמשיך לקדם את הפרויקט, פשוט 

לזה אנחנו צריכים את אז לשים קולטים סולאריים נוספים שיניבו כסף מהשמש, 

 אישורכם.

 מי בעד לאשר את זה? צורי? אברהם?  :ודד רביביע

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה. 

 

 חנוכת טיילת אוהבים

 א יש חנוכת טיילת האוהבים,רק נעדכן שבעוד שבועיים ביום שישי לא הזה הב :אדמונד חסין

אנחנו עומדים על  תודה רבה לאורית שעשתה עבודה קשה ודוחפת את הזוגות,

 .35 -קרוב ל

 שמכיר שידחוף זוגות לשילוט בחינםכן, מי   :אורית סמואלס
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 כן, זוגות להזמין. :אדמונד חסין

 אני מחכה שתפתחו את זה לכלל. :דוברת

 אתם כולכם מוזמנים. :אורית סמואלס

 של הזוגות? כללים יש :אברהם בן צבי

 ן החתונה.כן, כן, ששניהם בני אפרת בזמ :אדמונד חסין

 אחת קומונרית.או שהכירו באפרת.  :אורית סמואלס

 כן, זה בוודאי.  :אדמונד חסין

 תושבי אפרת בזמן החתונה? :אברהם בן צבי

 שגדלו באפרת. :אורית סמואלס

ואם הם עברו לנווה דניאל או למקום אחר הם גם יכולים להזמין בזמן החתונה,  :אדמונד חסין

יהיו  חנוכה,יום שישי הבא  .משפחות שנמצאות פהשלט מחווה לתושבי אפרת ול

 - -קרוב ל

 - -יש לה את הכבר קודם כל זה מיזם מאוד מבורך, נאוה  :אברהם בן צבי

 ותמר. :דובר

 - -לא, שי לא  :דוברת

 לא הוא לא רוצה? :אברהם בן צבי

 לא, לא. :דוברת

א שלב צריך אולי לחדד את אני רק צריך לציין אדמונד שאני חושב שבאיזה שהו :אברהם בן צבי

לא  אולי יווצר מצבים, יכול לההתבחינים קצת, בגלל שבלי לדבר פה לפרוטוקול

 נעימים.

 מה זאת אומרת? :דוברת

 כתוב שבני הזוג היו באפרת בזמן שהם הכירו ,טופס ההזנהתסתכלו בהגדרת  :אדמונד חסין

that's it .ובבל דוד המלךעכשיו ביום שישי הבא תשע וחצי בבוקר בפינת זר. 

 - - -יש  :דובר

הזמנו את הזוגות כמובן, הם יתקינו את זה יבואו  לא יהיה אבל יהיה משהו אחר. :חסין אדמונד

 עם הילדים, בלי הילדים, כלומר אירוע הפנינג כדי ליפות את המקום הזה. 

 טוב תודה רבה אדמונד. :עודד רביבי

 מה זה להתקין, זה כבר מותקן? :דוברת

 ויש כאלה שעוד לא. ,תלולא, יש עוד,  :דוברת
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, אנחנו מחר עושים את ההזמנה של השלטים כדי שהם יהיו 35יש גל נוסף של  :אדמונד חסין

, מוכנים. אורית אם אפשר לתת את הפוש האחרון עד מחר כי מחר ההזמנה

המועצה משלמת את זה כמחווה  ,מכירים זוגות כאלה תעודדו אותםוכולם 

 לתושבים.

 חינם?העד מתי  :בן צבי אברהם

לעמוד בהם, אפשר לעמוד , אפשר בינתיים זה חינם, לא שמעתי שום דבר אחר :אדמונד חסין

 תודה רבה. בזה.

 

 בי"ס משלב בתמר–שינוי מורשה חתימה 

טוב נושא הבא, יש לנו צורך לשנות את מורשי החתימה בחשבון בית הספר  :עודד רביבי

פורמן המנהל וציפי וזאנה כמורשי  נטעיההמשלב, אנחנו מבקשים לאשר את 

 חתימה.

 מי זו ציפי? :דובר

 מי זאת ציפי וזאנה? :דוברת

 מי זאת ציפי? :עודד רביבי

 המנהלנית. :אפרת גנטק

 המנהלנית. :עודד רביבי

 סליחה אבל אסור לי להגיד. :אפרת גנטק

 מה? :עודד רביבי

 אסור לי לדבר על בית ספר במועצה. :אפרת גנטק

 כן אבל את יכולה לעדכן אותנו מי זאת ציפי? :רביביעודד 

 עדכנתי, עדכנתי. :אפרת גנטק

 תודה רבה. :עודד רביבי

 מה היה עד עכשיו? :דובר

 ספר? רק תסביר, למה אנחנו מאשרים את המורשי חתימה של הבתי :אברהם בן צבי

חינוך במקום שכל תי, רק יש נוהל מיוחד של משרד הצזה בעצם חשבון מועכי  :עקיבא סילבצקי

ח אז מותר לפתו ,פעם שקונים גיר וקונים עטים וקונים עפרונות צריך לבוא לגזבר

אבל למעשה זה חשבון מועצתי שאנחנו חשבון שבעצם בית ספר עצמו מנהל, 

 קובעים מי ינהל אותו.

 מה היה עד עכשיו? :דובר
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 אסור לו להיכנס במינוס. :עקיבא סילבצקי

 היה שם. יכר מאני לא זו :עודד רביבי

 זה בדרך כלל לא מתחלף כל כך הרבה. :עקיבא סילבצקי

 לא אבל עד עכשיו מישהו חתם? :דובר

אני לא יודע מי היה המורשה חתימה הקודם, לא יודע להגיד לך את זה. פה בכלל  :עודד רביבי

 כתוב פתיחת חשבון, יכול להיות שזה מורשי חתימה חדשים.

 להם? יכול להיות שאין :צורי דותן

 כן. :עודד רביבי

 היה איזה סיפור עם האינטרנט שלהם? :צורי דותן

 לא יודע. מי בעד לאשר את זה? :עודד רביבי

 אסור לי להצביע. :אפרת גנטק

 אסור לך להצביע.  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 - -תודה רבה. כן עקיבא, הארכת תוקף חוק עזר ,בעד, אפרת לא משתתפתכולם  

 

 הארכת תוקף חוק עזר היטל ואגרת ביוב

של חוקי העזר של היטל ואגרת שרון השאיר לנו כאן להאריך את התוקף  ,: טובעקיבא סילבצקי

כידוע חוקי העזר האלה הם בעצם לחמש שנים אחרי זה צריכים לעשות  ביוב,

כפי שאני רואה ששרון כתב לנו בעצם חברת "אורבניקס" עובדת על  .חוק מיוחד

ד חצי שנה העדכון שלו, כרגע אם אנחנו עכשיו לא נאשר לעו ,החדשעריףכנת התה

לכן  .בעצם לא נוכל לגבות מהראשון לשביעי ,רד הפניםונביא את זה לאישור מש

שאנחנו מאריכים בעוד חצי שנה את התעריף  ,אנחנו צריכים לקבל פה החלטה

יקס" עושה נאורבשנספיק לגמור את התהליך של העדכון שחברת " , כדיהקיים

ואז כמובן התעריף המעודכן יבוא אליכם לאישור נוסף לפני שהוא עובר  ,בשבילנו

 למשרד הפנים.

 תעריף של? :דובר

 של היטל ואגרת ביוב. ,מה זה? של היטל ביוב ואגרת ביוב, ורגע :עקיבא סילבצקי

 הצבענו על זה לפני איזה שלוש ישיבות. :דובר
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 מה עשינו? :עקיבא סילבצקי

 הצבענו על זה לפני איזה שתיים שלוש ישיבות. :דובר

 שרון נמצא כרגע בחו"ל אז אנחנו לא יכולים לבדוק איתו.ואני לא זוכר,  :עודד רביבי

 מי זה "אורבניקס"?  :אברהם בן צבי

 תחשיבים. חישובחברה שעוזרת ל "אורבניקס" זו :עודד רביבי

 ר.היא עושה תחשיבים בכל מה שקשו :עקיבא סילבצקי

 זה לא החברה של?אה  :אברהם בן צבי

 ."מילגם"זה לא  :עקיבא סילבצקי

 לא מטפל בביוב?זה  :אברהם בן צבי

 לא, לא, לא, זה חברה שנותנת ייעוץ כלכלי בתחומים של רשויות מקומיות. :עקיבא סילבצקי

 מי בעד לאשר את הבקשה?  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 ד לא נגד. תודה רבה. כולם בעד אף אח 

 

 תב"רים

 תב"רים, שרון לא נמצא, קיבלתם את ההעתק של הטבלת תב"רים? עודד רביבי:

 כן. :דוברת

 כן. :דובר

 אז בסך הכל מדובר פה. :עודד רביבי

 לא את ההעתק עכשיו, קיבלנו במייל. :דוברת

חנו צריכים כן, בסדר. מישהו צריך עותק? יש פה תב"ר של גנים בתמר שאנ :עודד רביבי

שאנחנו בעצם פותחים תב"ר חדש  ,יש פה פעילות אזרחים ותיקים .להגדיל אותו

אתם חברתי והמתנ"ס. שדרוג תאורת רחובות,  לשוויון המשרדמשתי מקורות 

רואים שיש פה תוספת גופי תאורה שאנחנו צריכים להגדיל את התב"ר. הכנת 

, מבקשים את האישור של חוקי עסק להיטל פיתוח תב"ר חדש. רציפות תפקודית

 .חינוך וביטחון הגדלה של התב"ר אקליםאלף. שדרוג מוקד, תקציב שהגיע מ 31

 מעון יום בדגן הגדלה, שזה כולל גם את הכסף שמגיע מרשת מעונות אמונה.
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 שלהם בעצם? BOT -זה ה :צורי דותן

? כן, זה BOTאתה רוצה לקרוא לזה  ., זה השתתפות שלהם בבנייהBOTזה לא  :עודד רביבי

פנינו למספר  ,בסופו של דבר לא היה לנו אפשרות לממן את זה באופן עצמאי

 מפעילים ובסוף.

 אבל הם קיבלו הפעלה לכמה זמן? :זאב גרשינסקי

 אני לא זוכר את הפרטים כרגע, שרון יחזור אנחנו יכולים לעדכן. :עודד רביבי

 מת?כאילו זה מכרז שהצבענו עליו במועצה הקוד :צורי דותן

 כן, כן. :עודד רביבי

 ם בזית?זה מה שעשינו ג :צורי דותן

בסוף יש פער בין מה שאנחנו מקבלים ממשרד  .גם בזית עשינו את זה ככה :עודד רביבי

הכלכלה לבין העלויות בפועל, גם כמות כיתות אנחנו לפעמים צריכים יותר, וזה 

ף סאים שהגיע כשר על זה. בשיקום דרך הביטחון אתם רוגהדרך של המועצה ל

 גם שם צריך הגדלה. מי בעד לאשר את התב"רים?  ,ממשרד הביטחון

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד פה אחד, תודה רבה.  

 

 בית כנסת דקל ג'

נושא אחרון מבחינתי עדכוני ראש מועצה. אז ערב פסח נפגשנו עם נציגי בתי  עודד רביבי:

והרב ריסקין, שני הרבנים הבהירו לנציגי בתי הכנסת בדגל ג' בנוכחות הרב גולן 

הכנסת שאין מניעה הלכתית לפינוי בתי הכנסת, ושנוכח הצורך הבטיחותי 

צריכים לפנות את בתי הכנסת. אנחנו המלצנו למתפללים לפנות לבית ספר אורות 

עציון בנים, כדי שיוכלו להעתיק את התפילה לשם, כי מבחינתם כל המגרשים 

רחוקים מידי או שאין להם כסף כדי לבנות עליהם או ששניהם  שהוצעו או שהם

בכתב שהם לא מתכוונים ללכת לאורות עציון, הם לא  הביחד. קיבלנו תשוב

התקשר אלי גם שר  ,מסכת הלחצים כבר התחילה .מתכוונים להתפנות בשקט

ואני מניח שאחרי ההצבעה של היום אנחנו נמשיך לעודד התנגדויות  ,הפנים
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 ,אז צפו שזה יעורר מן הסתם את הגל הבא של ההדים .מן הציבורולחצים 

 ושיהיה לכולנו בהצלחה בקטע הזה.

 מה השלב הבא? :צורי דותן

 שלב הבא? :עודד רביבי

אנחנו נזמין אותם לדיון ושימוע לפני צו הריסה מנהלי, זה מה שמתוכנן. הם  :עקיבא סילבצקי

 אנחנו נצטרך לבצע את ההריסה.יטענו כאן את מה שיש להם לטעון, ואחר כך 

 איפה המגרשים המיועדים לבתי כנסת? :אברהם בן צבי

יש מגרש היסטורי שהוא מיועד שהוא ברחוב זרובבל, שמעולם הם לא הסכימו  :עודד רביבי

לקבל אותו, כי זה לרדת במדרגות והם לא מוכנים לרדת במדרגות. בהסכמה יחד 

 140של אלי מזרחי להפוך את מגרש אחרי שהבקשה שלהם עוד בתקופה  ,איתם

בקשה שם לעשות שינוי תב"ע נפסלה בגלל  ,שזה המגרש הפינתי בעלייה לזית

ביקשו שהמועצה תערער, המועצה ערערה והערעור לא התקבל.  .התנגדות שכנים

אני לא זוכר מה המספר שלו  ,ואז בעצם הלכנו יחד איתם לשינוי תב"ע במגרש

שדרות דוד המלך, השלמנו שם את השינוי תב"ע, בפינה של רחוב זרובבל עם 

 היום הם אומרים המגרש ההוא גם לא מקובל עלינו.

 איפה שאנחנו רוצים לשים את הצופים? :דובר

 זה איפה שאנחנו הצענו לשים את הצופים? :אברהם בן צבי

 כן.לצופים,  :עודד רביבי

 והם לא רוצים להיות שמה? :אברהם בן צבי

 חוק מידי בשבילהם.זה ר :עודד רביבי

 הם מבחינתם לא נותנים שום פיתרון? :דובר

 מה זה? :עודד רביבי

 - - אומריםמבחינתם הם  :דובר

 )מדברים ביחד(

 מה הם אומרים?  :עודד רביבי

 הם ידעו וחתמו. :דוברת

 שיהיה באחריותי פירוק הקהילות והתמונות של הריסת בתי הכנסת. :עודד רביבי

 לא טיעון. הם הרי התחייבו להתפנות משם, מה הם רוצים? זה ,בסדר :אבי חדידה

 אבי אתה לא צריך לשכנע אותי. :עודד רביבי

 לא, אני מנסה להבין.  :אבי חדידה
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 הוא מנסה להבין אותך. :אברהם בן צבי

ואז הם מקווים שיהיה פה ראש מועצה שיהיה  ,לא רוצים, מחכים שאני אמות :עודד רביבי

יבור ויקבלו את זה. אמרו לי את זה בפנים, אנחנו מחכים יותר קשוב לצורכי הצ

 שאתה תמות ואז יהיה פה מישהו שיקשיב לנו.

 אבל כביש. :אבי חדידה

 מה אתה צוחק? אני לא צוחק. :עודד רביבי

 ככה אמרו לך שתמות? :דובר

 כן, אתה רוצה זה גם כתוב בכתב באימיילים בין התושבים. :עודד רביבי

 תגיד להם שאני איתך. ,דדעו :אברהם בן צבי

 לא, זה משם ברכה לא תצמח לי, אז את זה אני מבטיח לך שאני לא אגיד להם. :עודד רביבי

עודד, הרחבה צריכה להיות שמה כי הישוב גדל אין מה לעשות, אני מנסה להבין  :אבי חדידה

 טיעון ענייני.

ים בתושבים שאנחנו נתקלה לא פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה אבי! אבי, ז :עודד רביבי

ם, זה גם לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שאנשים ינישאין להם טיעונים עני

ניים. שם אנחנו נמצאים, אני אומר בים לאנשים שאין להם טיעונים ענימקשי

לכם שאנחנו נמצאים בקטע הזה ומול זה אנחנו נצטרך להתמודד. התקציב 

 רב גולן איתנו בקטע הזה.ממשרד התחבורה הגיע, גם הרב ריסקין גם ה

 מה הוא אמר? ,והטיעון של שר הפנים :זאב גרשינסקי

מה  ,את הטלפון, אין לו מה להגיד לי אמר הבנתי וניתק שר הפנים שמע אותי  :עודד רביבי

יש התחייבויות בכתב של שני בתי  ?הוא יגיד שאני באמת הולך עם הראש בקיר

יבויות שאושררו כל פעם שהם הוסיפו , התחי98 -השני מ 96 -הכנסת, הראשון מ

שם תוספת בנייה. בחליפת אימיילים בתוך השכונה הם אומרים במפורש, אנחנו 

הולכים לעשות את הכל כדי להרוויח זמן ולחכות שיהיה פה מישהו אחר שיהיה 

 קשוב לצרכים שלנו, זה הכל.

 אבל נעים להם להתפלל בקרוואנים האלה? :אפרת גנטק

 אותם בנו אותם. הם שיפצו :דובר

זה בכלל לא קשור אם נעים להם להתפלל שם, וזה בכלל לא קשור אם תפילות  :עודד רביבי

יכולות להתקבל במקום שיש לך צו הריסה עליו, כל זה לא קשור. זה כמו שלא 

ב"ע, אנשים פה מערבבים בין הסוכות בהתנגדות לשינוי ת לקשור מה הגודל ש

בסוף זה קרקע שהם התחייבו לפנות  .נוח להםתי שנוח להם ומתי שלא הלכה מ
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אותו ביום שהם יצטרכו לפנות אותה, ונכון להיום הם לא מוכנים לפנות אותה 

 לכן לצערי.

 זה לא יעזור שהרבנים ידברו איתם? :דוברת

 הרבנים דיברו איתם. :עודד רביבי

 זה לא עוזר? :דוברת

אמרו להם בצורה הכי מפורשת ואני  מר עוד פעם, הרבנים דיברו איתםואני א :עודד רביבי

 אומר לכם מה התגובה, בסוף הם אומרים אנחנו לא הולכים להתפנות.

 אוקי. :דוברת

 י הקהילות?שת ,שני הבתי כנסת :אברהם בן צבי

 בכל בית כנסת יש מישהו אחד אני לא רוצה להגיד לך את השמות לפרוטוקול. :עודד רביבי

 חן.על השולכאילו למה זה הכל  :דובר

 אנחנו יכולים לשמוע? ,אפשר יהיה לדבר איתם :אבי חדידה

 הכל על השולחן לא? :דובר

מי שמוביל את הבית כנסת הספרדי זה הרב טולדנו, בית  ,בית הכנסת הספרדי :עודד רביבי

הם שתי הדמויות שמולם מתנהלים, אבל הם לא  ,הכנסת האשכנזי זה שפיגלמן

 שים.אנשים בודדים מאחוריהם יש עוד אנ

 אם הרבנים דיברו זה לא יעזור שאנחנו נדבר איתם. :דוברת

 - - -כולםאני רוצה לדעת, מאיפה המתפללים שם הם  ,רגע :אברהם בן צבי

 )מדברים ביחד(

אני מכיר את הרב טולדנו אני לא מכיר אותו כאדם לא רציונאלי, באמת, אני  :אבי חדידה

 רוצה לשמוע אותו.

 איזה בייסמנט אצל מישהו שאין לו כבר ילדים בבית? מה ולא התפנה להם :דוברת

 כאילו אני כן הייתי רוצה לשמוע אותו. ?אם הטענה שלו תישמע :אבי חדידה

 

  סמלי מוסד בתי ספר

הסיפור של האחרונות עלה פה באחת משתי הישיבות  .טוב רבותיי נקודה אחרונה :עודד רביבי

המוסד שפעילים וקיימים בניגוד סמלי מוסד, אז רק לעדכן אותכם מה הם סמלי 

 ח',-ד'לכל השמועות שמפיצים. אורות עציון בנות יש לנו סמל מוסד לכיתות 

-ט' -, אורות יהודה יש לנו סמל מוסד לח'-ד'אורות עציון בנים יש לנו סמל מוסד 

, אני מזכיר לכם שם אנחנו בבעלות משותפת י"ב-ט', אוריה יש לנו סמל מוסד י"ב
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ח', יש לנו סמל -ואור תורה. דרך אבות יש לנו סמל מוסד לחטיבה ז'עם גוש עציון 

נפרד, חטיבה צעירה אורות  די"ב. החווה החקלאית זה סמל מוס-מוסד לתיכון ט'

ד', מקור חיים אנחנו שם -ג', ממ"ד בתמר זה א'-עציון זה סמל מוסד נפרד א'

ב, נווה שמואל י"-ד', נווה חנה ט'-י"ב, משלב בתמר א'-שותפים בסמל מוסד ט'

 ,אלה סמלי המוסד שקיימים י"ב.-ח', וראש צורים ט'-יסודי א' י"ב, עשה חיל-ט'

 אז כל מי ששאל עליהם כל מי שאמר דברים.

 ה'?-ששנה הבאה זה יהיה א'ד', -מה זאת אומרת א' :דוברת

 זה גדל, כן. :עודד רביבי

 מה המשלב עוד פעם? :אברהם בן צבי

 ד'.-א' :עודד רביבי

 מה קורה עם הישיבה? ,עודד :דובר

 איזה ישיבה? :עודד רביבי

 העומדת להיפתח בראשון לספטמבר. :דוברת

 יש לנו אנחנו שומעים יודעים משהו? כלום? :דובר

 לא. :עודד רביבי

 מקור חיים זה בבעלות משותפת בינינו ובינם? :אברהם בן צבי

זה בית ספר אזורי אז יכול י כ ,לא יודע למה אנחנו מופיעים שם בסמל מוסד :עודד רביבי

 תודה רבה ערב טוב לכולם להתראות. להיות שבגלל זה.

 

 קלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומיהו

 

 יעודד רביב       מאשר: 


