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ישיבת המועצה
תמיכות בי"כ בתמר
עודד רביבי:

אנחנו פותחים את ישיבת המועצה ,סעיף ראשון תמיכות לבית הכנסת בתמר.
שרון אתה איתנו?

שרון הורביץ :כן.
עודד רביבי:

כן ,תמיכות לבית הכנסת בתמר ,היתה ועדת תמיכות ב.4.1 -

שרון הורביץ:

בטעות בגלל שתמיד בוועדת תמיכות נמצא גם המנכ"ל שלנו ,בוועדה הזאתי הוא
לא השתתף ולא שמה לב לזה רותי ,אז בפרוטוקול המתוקן השתתף רק משה,
עקיבא ואני .משה אומר – "קיבלתי תוכניות המעודכנות להקמת מבנה ל265 -
מקומות שהם  88משפחות" .החלטה :נכון להיום ,בהדגשה שנכון להיום המבנה
מיועד ל 88 -משפחות והתשלום יהיה בהתאם .כבר עניתי היום לנציג של
העמותה ,שברגע שיפתחו עדכון של תיק היתר הבנייה ויגדילו את המבנה ואז
ממילא גם מקום התפילה יגדל ,אז מקומות הישיבה יגדלו ביותר אז גם
ההשתתפות שלנו תגדל.

עקיבא סילבצקי :אם יש ציבור.
שרון הורביץ:

אם יש ציבור ,כן ,אבל אנחנו מודדים ,אין לנו עודף קרקעות ,אם הקרקע תהיה
גדולה יותר ומתאימה ,המבנה יהיה גדול יותר ומתאים ליותר משפחות אין
מניעה שנשתתף ,וזה גם כתוב היום יהיה בפרוטוקול .אנו מאשרים לצאת לנוהל
לפי  6000למשפחה ,העמותה תידרש להגיש רשימות וחתימות של בעלי נכסים
המבקשים להשתתף במגרש זה בלבד ,ובהתאם למספר החתימות תהיה תמיכה
בהתאם ,פרסום התמיכות יצא באתר המועצה ברגע שתאשרו את זה.

עודד רביבי:

שאלות? מי בעד לאשר?

צורי דותן:

רק גילוי נאות ,זה עמותה שאני -

עודד רביבי:

היושב ראש שלה.

צורי דותן:

היושב שלה ,אני מהמקימים שלה.

עודד רביבי:

עוסק בצורכי ציבור באמונה.

צורי דותן:

ברוך ה'.

עודד רביבי:

הקב"ה משלם את השכר שלך.

צורי דותן:

לגמרי ,אני לא סגור אם הוא משלם.
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עודד רביבי:

מי שמאמין לא מפחד ,מה זה אתה לא סגור?

צורי דותן:

לגמרי ,לגמרי ,לגמרי ,תעשה שיר לאייל גולן .אבל אני לא אשתתף בהצבעה
מכיוון שזה עמותה שלי.

עודד רביבי:

כן ,חבר המועצה המהולל עורך הדין הנשגב והחכם מכל אדם אברהם בן צבי.

אברהם בן צבי :ונוטריון.
עודד רביבי:

תציג תעודה ואז אנחנו נקרא לך גם נוטריון.

אברהם בן צבי :שרון?
שרון הורביץ :כן.
אברהם בן צבי :מה ההבדל בין הנוהל הזה לנוהל שהיה קיים עד היום ,שהיה בזית עם ה1500 -
דולר?
שרון הורביץ :זה מה שזה.
אברהם בן צבי :זה אותו דבר?
שרון הורביץ :אותו דבר ,ככה עשינו בבית הכנסת בדגן ,ככה עשינו בבית הכנסת שנמצא - - -
אברהם בן צבי :אז אנחנו מאשרים את אותו נוהל גם להחיל אותו על התמר?
שרון הורביץ:

היועץ המשפטי דורש שלכל מגרש ומגרש יהיה נוהל תמיכות נפרד מיוחד לו ,ולכן
אנחנו עושים כל פעם מחדש ולא עושים משהו כללי.

עקיבא סילבצקי :כל בית כנסת מחדש ,כן ,יש לנו קריטריון כללי.
אברהם בן צבי :אנחנו מאשרים -
עודד רביבי:

הקריטריונים הם זהים הנוהל הוא זהה ,ההצבעה היא פרטנית לכל מגרש.

שרון הורביץ :גם בוועדה וגם פה במליאה.
אברהם בן צבי :ויש נציג של העמותה?
שרון הורביץ :לא צריך להיות פה נציג ,למה צריך להיות נציג?
אברהם בן צבי :זה מספק את הצרכים של הבנייה?
צורי דותן:

מה שהוא אמר זה על פי הסיכום שלו עם הגזבר של העמותה שהוא מטפל בנושא.

אברהם בן צבי :ניתן להשלים את הבנייה?
צורי דותן:

אנחנו הולכים על זה.

עקיבא סילבצקי :הם יצטרכו להראות -
עודד רביבי:

איך זה קשור עכשיו לנושא?

שרון הורביץ :חלק מהעמותות שהם יכולים להראות -
אברהם בן צבי :שאלות ,כתוב דיון אז אנחנו דנים.
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עודד רביבי:

מי בעד לאשר?

דובי שפלר:

רק שנייה ,שאלה.

עודד רביבי:

כן דובי?

דובי שפלר:

יש מישהו שלא נמצא פה והם בזום?

עודד רביבי:

יש חברים שהם בזום ,תמר לא משתתפת כי איגוד חברי המועצה באופוזיציה
דאגו שהכנסת לא תאשר לנו להיכנס בזום כי לדעתם זה לא דמוקרטי.

דובי שפלר:

אוקי ,זאת אומרת רק מי שפה משתתף בהצבעות?

עודד רביבי:

רק מי שפה מצביע.

אברהם בן צבי :זה ארגון חברי וחברות המועצה.
עודד רביבי:

מהאופוזיציה.

אברהם בן צבי :לא מהאופוזיציה ,בכלל ,אין אופוזיציה.
עודד רביבי:

זה היה רק אופוזיציה .מי בעד לאשר את נוהל התמיכה? נאוה את בעד?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
תודה רבה כולם בעד אף אחד לא נגד .כן?

תב"רים
שרון הורביץ :תב"רים.
עודד רביבי:

תב"רים אני מבקש שרון שתעלה אחד אחד כי היום התברכנו בנוכחות הנוטריון
המהולל.

אברהם בן צבי :לא ,לא ,לא ,זה כבר לא המנהג שלי.
עודד רביבי:

זה רק שלך ,כשאתה לא היית פה -

אברהם בן צבי :לא ,יושב ראש האופוזיציה הוא גם דורש הצבעה פרטנית על כל סעיף ותב"ר
ותב"ר בנפרד.
צורי דותן:

אני גם דורש את זה.

עודד רביבי:

זה יגיע לבית המשפט הפרוטוקול של הישיבה הזאת ואברהם יצטרך לתת הרבה
הסברים .כן שרון בבקשה.

שרון הורביץ :נגישות פרטנית לגני ילדים 20 ,אלף שקל משרד החינוך.
צורי דותן:

רגע ,אפשר ,יש לך דפים?
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שרון הורביץ :כן ,כן.
נאוה כץ:

ואם אין יש במייל ,שלחו הכל.

(חילופי דברים)
עודד רביבי:

כן שרון בבקשה.

שרון הורביץ :נגישות פרטנית לגני ילדים 20 ,אלף שקל משרד החינוך.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התב"ר הזה? אברהם מתנגד ,נאוה מתנגדת כל השאר בעד .כן
הלאה.

אברהם בן צבי :מי מתנגד?
נאוה כץ:

עודד זה לא יפה.

אברהם בן צבי :לא יפה.
עודד רביבי:

שאלנו מי בעד הרימו את היד מי שלא הרים את היד נגד.

נאוה כץ:

לוקח לי זמן קר לי.

עודד רביבי:

קר לך? אתם בעד?

נאוה כץ:

כן.

אברהם בן צבי :כן.
עודד רביבי:

טוב תיקנו את ההצבעה ,כולם בעד אף אחד לא נגד.
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין

שרון הורביץ :תוספת של  188אלף -
אברהם בן צבי :יש נמנע ,תמיד יש נמנע.
עודד רביבי:

כן סעיף הבא.

שרון הורביץ :תוספת  188אלף שקלים לתב"ר של תוספת כיתות ל" -עשה חיל" ,סך הכל נגיד
לחמישה מיליון .390
דובי שפלר:

מתי פותחים את הבניין?

יהודה שווייגר :בעזרת ה' נעשה כל מאמץ לעשות את הפינישים האחרונים ,ואנחנו מקווים שזה
יהיה מיד אחרי הסגר מקווים שלא יהיו עיכובים אבל זה בשלבי סיום.
עודד רביבי:

שלבים סופיים .מי בעד לאשר? נאוה בעד ,אברהם בעד ,אפרת ,דובי.
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הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .כן הלאה.

שרון הורביץ :כנ"ל בבית ספר "אורות עציון בנות" תוספת של עוד  93אלף שקלים רק על ידי
משרד החינוך ,בקרנות אנחנו לא מוסיפים ובהלוואה שלקחנו בזמנו לא
מוסיפים ,סך הכל התב"ר יהיה עכשיו שלושה מיליון .707
עודד רביבי:

 ,264אני מבקש לדייק .מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין

כולם בעד אף אחד לא נגד .כן הלאה.
שרון הורביץ :גנים מגרש בדגן גם תוספת -
דובר:

רגע ,דילגת.

שרון הורביץ:

לבית ספר מוסד חינוכי "אורות עציון בנים" ,סליחה ,גם תוספת של  32אלף ,177
סך הכל התב"ר יהיה שני מיליון  628,041שקלים.

עודד רביבי:

בדיוק .מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד תודה רבה .סעיף הבא.

שרון הורביץ :גנים בדגן ,רק יש שם ארבעה מממנים ,משרד החינוך מוסיף למימון שלו על
המיליון  911,900הוא מוסיף עוד .437,072
מנחם שפיץ:

.347

שרון הורביץ ,347,072 :סך הכל התב"ר יהיה ארבעה מיליון  758,871שקלים.
עודד רביבי:

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

שרון הורביץ :בית הספר יסודי בדגן תוספת של מיליון  ,874,698סך הכל לבית הספר  17מיליון
.556,431
צורי דותן:

שאלה רגע ,מה זה התוספת הזאתי? למה התוספת?

עודד רביבי:

מה שקורה זה כל פעם אנחנו מתחשבנים עם משרד החינוך על שלבים מסוימים,
מגיע עוד כסף אנחנו מחויבים להכניס את זה לתב"ר ,זה הולך בשביל הפרויקט
הזה .מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .הלאה סעיף הבא.

שרון הורביץ :תכנון וביצוע הסדרת מסופון ,זה תוספת במשרד התחבורה--
עודד רביבי:

זה לא תוספת זה תקציב חדש שהגיע.

שרון הורביץ :תקציב חדש ,כן.
נאוה כץ:

אתה יכול להסביר את זה?

עודד רביבי:

אנחנו בונים את זה בתאנה.

נאוה כץ:

מה זה?

עודד רביבי:

עלה דרישה של חברות האוטובוסים כדי להאריך ולהביא עוד תדירות של קווים,
שיהיה חדר התרעננות לנהגים.

שרון הורביץ :שירותים וכו'.
עודד רביבי:

דרישה חדשה שעלתה .היתה פגישה עם השרה ,ובאופן מפתיע בתוך פחות מ30 -
יום מהישיבה שהעלינו את הדרישה הזאת בפעם הראשונה כבר הגיעה הרשאה
תקציבית ,ולכן אנחנו צריכים את זה פה לפתוח בשביל זה תב"ר מיוחד ,בשאיפה
אנחנו צריכים להסדיר את ענייני הקרקע מול המנהל ואז לבנות את החדר
התרעננות לנהגים .וזה יהיה אחד מהחסמים כרגע בהעלאת התדירות של
הקווים ,וגם הכניסה לשכונות החדשות .כן יושב ראש ועדת תחבורה דובי?

דובי שפלר:

המבנה נהגים זה לא על חשבוננו זה משרד התחבורה מביא.

שרון הורביץ :אין פה .matching
דובי שפלר:

אנחנו רק אמורים לתת את החיבור לתשתית ,מים ,ביוב וכו'.
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עודד רביבי:

לכן כתוב פה  420אלף שקל ,לא כתוב פה השתתפות של המועצה.

אברהם בן צבי :איפה זה?
צורי דותן:

בתאנה.

עודד רביבי:

אנחנו רוצים לבנות את זה בתאנה .כן ,מי בעד לאשר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד .כן?

שרון הורביץ :תוספת של  197,557זה תב"ר חדש אבל זה תוספת ,תוספת למימון של המועצה
כדי לסייע באחזקת המוקד בעיקר לאחר שגוש עציון עזבו.
צורי דותן:

מה זה תקן נוסף?

דובר:

זה הסיכום מול הצבא?

עודד רביבי:

זה מה שעודד נפגש עם הצבא.

עודד רביבי:

זה מה שהצלחנו להביא.

דובי שפלר:

על זה מגיע שאפו.

עודד רביבי:

זה מה שהצלחנו להביא בינתיים לסגירת הפערים של .2020

שרון הורביץ :מקווים שנה הבאה.
עודד רביבי:

 2021אנחנו עדיין בדין ודברים איתם .כמו שאמרנו הודות לחברים בסיעה
מסוימת פה במועצה נוצר פער תקציבי כתוצאה מפיצול המוקדים ,שכרגע אנחנו
עוד לא יודעים איך לגשר אותו לקראת שנת .2021

נאוה כץ:

?you just blames us for that

עודד רביבי:

וברגע שאנחנו נביא את התקציב לאישור אנחנו נציג את זה.

אברהם בן צבי :אני לא מבין ,לא ,באמת אני חייב לציין ,פה אני אצטרך לקחת אולי את כל העשר
דקות.
זאב גרשינסקי :למה אנחנו בחיסרון עדיין בפער תקציבי?
עודד רביבי:

ברגע שפיצול המוקדים -

זאב גרשינסקי :לא ,ב?2020 -
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 2020אנחנו כנראה שנהיה מאוזנים ,ל 2021 -הפער מוערך בסדר גודל של בין 500
ל 700 -אלף שקל ,כאשר אנחנו מנסים לצמצם אותו ולהביא מקורות תקציביים
נוספים.

יהודה שווייגר :ה 200 -אלף שקל זה בדיוק לשליש שנה ,זה אותה פרופורציה.
צורי דותן:

אנחנו הורדנו תקנים ,כאילו כמות אנשים שמאיישת את המוקד היום?

עודד רביבי:

לא ,יש לך אפשרות לרדת למוקדנית אחת במשמרת ,שבעינינו זה הפעלה לא
מבצעית של המוקד או להשאיר את זה על תקן של שתי מוקדניות .אם לא תהיה
ברירה המשמעות של הפיצול של המוקדים יהיה פגיעה בביטחון של תושבי
אפרת ,כי נצטרך להוריד מוקדנית אחת .ואנחנו נדאג לחזור ולהדגיש מי עמד
מאחורי המהלך הזה ,ומי הביא לכך שהביטחון של תושבי אפרת נפגע ,כרגע
אנחנו עדיין בשלב שאנחנו עושים כל מאמץ כדי שזה לא יקרה .מי בעד לאשר את
התב"ר הזה?

אברהם בן צבי :סליחה זה דיון ,יש לנו עשר דקות לכל נושא נכון? עשר לי ועשר של נאוה.
עודד רביבי:

אני מודד.

אברהם בן צבי :ואז בישיבה הבאה אני גם עקיבא בתחילת הישיבה ,עקיבא אתה לא מקפיד על
השאילתות והצעות סדר היום בתחילת הישיבה ,בתחילת הישיבה בחודש הבא
אני אקרא גם עמדה אתייחס לאמירה של ראש המליאה .הפיצול של המוקדנים
הוא לא באשמת אף סיעה ,הטענה שיש איזה שהוא סיעה שגרם למועצה אזורית
גוש עציון לפצל ,להחליט שהם רוצים לפצל את המוקד ,זה כל כך הזוי שאני
מתפלא ,אני לא מבין איך מישהו בכלל יכול להעלות את זה ולהכניס את זה
לפרוטוקול .ואתה יודע מה? תשמור את זה בפרוטוקול ,בגלל שזה כל כך הזוי
שתוכנית של מועצה אזורית גוש עציון התחיל לבצע לפני כשבע שנים ,עוד לפני
שומרי הסף אפרת ועוד לפני סיעת יחד ,מספר  5של סיעת יחד ,ועוד לפני .תראה
הם התחילו עם זה עוד בתקופה של העורך דין ההוא בזית היה תומך של סיעת
אפרת מתחדשת ,ככה זה זה ההיסטוריה של ההחלטה הזו .ולכן להאשים סיעה
מסוימת על החלטה של מועצה רשות מקומית שכנה היא ממש ממש הזויה .לגבי
העניין של התקציב ,שאלנו מה ששאלנו לפני שנה ,וכנראה זה מהלך שהיה צפוי
כבר כמה שנים ,ואני שמח שמשרד הביטחון נותן לנו כסף להשלים את החסר.
ולא תהיה פגיעה ביטחונית ,לא תהיה פגיעה בביטחון של תושבי אפרת ,המהלך
הזה כפי שאני מבין קיבל את ברכת הדרך של הגורמים הבכירים ביותר בצה"ל.
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ויש להצטער על זה שהעובדים הבכירים ביותר במוקד הביטחוני של אפרת,
נכנסים לישיבות עם האלופים של צה"ל עם הפוליטיקה על הפה שלהם
ומשמיעים שמות של חברי מועצה וסיעות ,במקום להתמקד בתפקיד שלהם
לשמור על ביטחון תושבי אפרת ,אם הם יתמקדו בתפקיד שלהם ולא בפוליטיקה
הביטחון יהיה בסדר גמור .תודה.
יהודה שווייגר :האשמת את הקב"ט אני מבין?
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התב"ר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד .על זה נאמר על ראש הגנב בוער הכובע ,ויש פה רק כובע אחד .סעיף
הבא ,כן.

נאוה כץ:

יש פה שניים.

אברהם בן צבי :קודם כל יש שלוש.
עודד רביבי:

כובע יש רק אחד.

אברהם בן צבי :בסדר .אבל תמיד מי שפוסל במומו פוסל ,זה קבוע זה ידוע.
נאוה כץ:

אבל יש לי שאלה  - - -כי חבר'ה זה ממש לא עסק ,לא מעניין את כולנו המריבות
הפרטיות שלכם.

אברהם בן צבי :יש לנו מריבות פרטניות?
נאוה כץ:

כן the two of you ,כל הלילה - - -the two of you ,נו . move on

מועצה דתית
עודד רביבי:

מועצה דתית ,כמו שעדכנתי אותכם וכמו שאתם יודעים אנחנו נכנסנו שוב
לתקופת בחירות ,ולכן כל הבקשה שלי והניסיון לזרז חלק מהסיעות להגיע למצב
שאנחנו יכולים להעביר את רשימת השמות למשרד הדתות לפני שחלילה יבואו
עלינו בחירות נוספות לא צלח ,ולכן אנחנו כרגע בלי אפשרות למנות מועצה דתית
נבחרת.

אברהם בן צבי :יש סיעות שלא הגיש רשימות?
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כמו כן הכהונה של יושב ראש המועצה הדתית לא הוארכה ,ולכן אנחנו כרגע גם
בלי מועצה דתית וגם בלי יושב ראש מועצה דתית ,אנחנו מנסים לפתור את זה
מול משרד הדתות .חלק מהפיתרונות שמועלים כרגע מאחר וגם משרד הדתות
לא יכול להעסיק אנשים חדשים ,זה לקחת יושב ראש ממונה במועצה אחרת
ולהפוך אותו להיות מורשה חתימה במועצה שלנו ,ובכך לפתור לכאורה
מבחינתם את הבעיה .מבחינתנו זה לא פותר את הבעיה ,לו יצויר הערב אנחנו
מקבלים הודעת וואטסאפ על התראה שיש חשד לפריצה למקוואות וגניבה של
קופות איסוף הכספים במקוואות .בעבר בוב היה אוסף את הכסף שהיה נכנס כל
בוקר ,מאחר והוא כרגע לא בתפקיד ,אז תושבת שדואגת שאלה מה הולך לקרות
עכשיו במקוואות ,וכמובן שלצערנו אין לנו מענה .וזה רק דוגמה אחת מיני רבות.
אין מי שמוודא ביום שישי שהעירוב תקין ,אין מי שמוודא שמשגיחי הכשרות
עובדים כמו שצריך ,ובעצם יש לנו כרגע הרבה מאוד אצבעות מאשימות כלפי
המשרד לשירותי דת .אני מקווה שהדברים האלה ייפתרו בזמן הקרוב ואז אני
אוכל לעדכן אותכם.

אורית סמואלס:זה משהו ארצי?
עודד רביבי:

זה משהו ארצי וייחודי לנו ,הארצי זה העובדה שהליך המינוי של כל המועצות
הדתיות בכל הארץ נכנס להקפאה כמו שהיה בהקפאה עכשיו שנתיים .לצערנו לא
הצלחנו לנצל את השלושה ארבעה חודשים שהיתה ממשלה ויכולנו לקדם את זה,
לא ניצלנו את זה ,ולכן נכנסנו שוב לתקופת בחירות ולכן אנחנו כרגע במצב הזה.
הרבה מאוד רשויות אחרות היושב ראש המועצה הדתית שהפך להיות ממונה
אחרי תקופה של שנה מהבחירות קיבלו אורכה לחצי שנה ,מתוך הבנה שתוך
החצי שנה הזאת ישלימו את המהלכים .אצלנו בוב קיבל אורכה רק עד ה,31.12 -
ה 31.12 -עבר ולכן המצב אצלנו המצב הוא ייחודי בקטע הזה .המשרד לשירותי
דת משווה אותנו לרשויות אחרות ,הוא אומר טוב בטח יש עובדים שיכולים
להיכנס לנעליו של יושב ראש המועצה הדתית ,אבל כידוע לכם המועצה הדתית
אצלנו הוא יחסית גוף מאוד מאוד דל בעובדים ולכן האתגר הוא בהחלט גדול.
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ונעדכן אותכם ברגע שנדע מה הפיתרון שהמשרד
לשירותי דת מציע .זה מה שיש לי להגיד בנושא הזה.

דובי שפלר:

בכל מקרה בזמנו כשפורסם המכרז לתפקיד מזכיר מועצה דתית שאיתן וייס
ממלא את התפקיד הזה ,הכניסו שם המון פריטים בתפקידים המיועדים ,כך
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שאין בעיה להטיל חלק גדול מהתפקידים גם אם הוא לא מילא אותם בפועל
להטיל אותם על איתן וייס ,מה שנקרא לממש את משרתו.
אם איתן וייס יהיה זה שייכנס לנעליו של בוב ,משרד הדתות יצטרך להסביר

עודד רביבי:

הרבה מאוד דברים ,כי חלק מהסיבה שלא האריכו את הכהונה לבוב היתה בגלל
ההתקשרות עם איתן וייס .ובכוונתם המוצהרת היא למנות פה יושב ראש מועצה
דתית שאחר כך גם יפעל להסדיר את האי סדרים לטענתם היו בקטע הזה ,ככה
שאנחנו הולכים להיות עוד יותר קרחים ממה שאנחנו כרגע.

הנהלת המתנ"ס
עודד רביבי:

הנהלת המתנ"ס ,גם פה בשל עיכובים מעיכובים שונים אנחנו לא הצלחנו
להשלים את הליך בחירת חברי הנהלת המתנ"ס החדשה ,ומאחר ואנחנו שוב
בתקופת בחירות אנחנו נכנסים שוב להקפאה גם בקטע הזה .בין היתר גם הופנו
פניות לכל מיני גופים ארציים ,שתפקידם להיות שומרי הסף על פי חוק ועל פי
הגדרה ולא על פי יומרות פוליטיות .אני שמח להגיד לכם שכבעבר גם הפעם
הפניות האלה חוזרות ,עם העובדה שאין בעצם ביקורת או טענה על התנהלות לא
תקינה .ואנחנו כן קיבלנו מרשם העמותות בקשה להשלים את הבחירות להנהלת
המתנ"ס מיד אחרי הבחירות לכנסת ,ומאחר ובכוונתנו לעשות זאת אז אנחנו
נדאג שהנהלת המתנ"ס תעשה את זה .אני כן יכול להגיד ליושב ראש הנהלת
המתנ"ס ,שבעקבות הדחייה הזאת פנו אלי מספר חברי מועצה בבקשה להפוך את
הבחירות להנהלת המתנ"ס לבחירות פתוחות עם קלפיות שכל תושבי הרשות
יכולים להצביע ,כמו שהיינו עושים בעבר.

דוברת:

זה הזדמנות מעולה לא?

עודד רביבי:

ואז יכול להיות כל הנוהל שהכנתם מתייתר .אבל מאחר ואנחנו לא הגוף
המחליט ,אז כל מה שאני יכול לעשות במליאה הזאת זה להגיד לך ,אחד ,שפנו
אלי חברי מועצה בבקשה הזאת .שתיים ,בעבר אני הנהגתי אותה וזה היה די
מוצלח .שלוש ,אני אשמח שהנהלת המתנ"ס תקיים על זה דיון מחודש ,ואם זה
באמת אפשרי ועומד בקנה אחד גם עם ההנחיות של היועץ המשפטי של החברה
למתנ"סים וגם עם תקנון העמותה שלכם ,אז שתערכו מיד אחרי הבחירות
להכריז על בחירות להנהלת המתנ"ס ונוכל לשים את זה מאחורינו.

אברהם בן צבי :שאלה .קודם כל אשמח לקבל את התכתובת שהתייחסת אליו.
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אתה מכותב ,כי מי שפנה אתה קיבלת.

אברהם בן צבי :לא.
צורי דותן:

לא ,לא ,לא.

אברהם בן צבי :אני לא מכותב.
עודד רביבי:

אז אתה יכול לבקש את זה ממנו הוא מכיר אותך.

אברהם בן צבי :תפיץ את זה לחברי מועצה.
עודד רביבי:

אני לא מכותב לזה.

אברהם בן צבי :אתה לא מכותב?
עודד רביבי:

לא.

אברהם בן צבי :אז איך אתה יודע שהם העירו שאין ליקויים? איך אתה יודע?
עודד רביבי:

אתה רואה? יש דברים שאני יודע ואתה לא יודע.

אברהם בן צבי :כמו שגבי שניר יעשה דירה נפרדת ,זה אותה ידיעה.
עודד רביבי:

לא את זה אני לא אמרתי זה אתה אמרת.

אברהם בן צבי :זה ידיעה שיפוטית ,ידיעה נבואית?
עודד רביבי:

אתה רוצה לנהל על זה דיון יש לי גם עשר דקות?

אברהם בן צבי :יש לך עשר דקות.
עודד רביבי:

תודה.

מנחם שפיץ:

עודד תלך הלאה.

עודד רביבי:

להמשיך הלאה?

צורי דותן:

אני רוצה גם כיו"ר הנהלה אני גם יכול לתת.

אברהם בן צבי :אז שיושב ראש ההנהלה תפיצו את המכתב לכל חברי המועצה.
צורי דותן:

תקבל.

אברהם בן צבי :תודה רבה .דבר שני לגבי ההצבעה של תושבי אפרת ,אני מסכים עם יושב ראש
המליאה וראש המועצה.
עודד רביבי:

זה עלול לפסול אותך מהטענה שאתה רוצה להיות יושב ראש אופוזיציה.

אברהם בן צבי :לא ,לא ,ממש לא ,ממש לא .היועץ משפטי אמר שהאופוזיציה לא חייב להיות נגד
על כל דבר ועניין ,וגם לא מי שמציק הכי הרבה ,אז זה בסדר אנחנו מסכימים.
עודד רביבי:

מי מציק הכי הרבה?

אברהם בן צבי :אנחנו מסכימים שנציגי ציבור -
דוברת:

אבי חדידה.
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אברהם בן צבי :אבי חדידה.
דוברת:

הוא פה שומע.

אברהם בן צבי :הנציגי ציבור לפי התקנון אמורים להיבחר בידי חברי העמותה ,החברות
בעמותה ,האפשרות להיות חבר של עמותה מאוד רחבה ,כמעט כל מי שיש לו מנוי
לספרייה או השתתף באיזה שהוא פעילות של המתנ"ס יכול להיות חבר בעמותה
חינם אין כסף ,רק נדרש פרסום ולבקש מתושבים של אפרת .אני חושב שמעל 90
אחוז מבעלי זכויות בחירה באפרת ,הם גם יכולים להיות בעלי זכות בחירה
בעמותת מרכז קהילתי אפרת .אני אפילו לא יודע מאיפה השיטה ההזויה הזאת
הגיעה ,בגלל שזה כתוב שחור על גבי לבן בתקנון .דבר שלישי ,זה שאנחנו מחכים
לתוצאות הבחירות לכנסת ישראל ה 25-6 -לא זוכר ,על מנת לקיים את הבחירות
לנציגי ציבור מטעם חברי העמותה ,לא מונע מאיתנו לתקן את הפגמים באיוש
התפקידים מטעם נציגי הרשות המקומית .וגם שמה אין יחס סיעתי בנציגים,
והייתי אומר שהנציגים שמה הוא לא משקף ,אני פונה ליושב ראש המתנ"ס
להגיד שוב שהנציגות של  40אחוז של נציגי הרשות לא מייצג נאות את ההרכב של
המועצה.
צורי דותן:

התייחסות שלי ,יו"ר הנהלה ,אפשר לקרוא לי בשם.

אברהם בן צבי :יו"ר הנהלה.
צורי דותן:

נעים מאוד צורי יש לי שם .ככה ,אז אנחנו בתהליך בחירות ,מאז שאני נכנסתי
למתנ"ס אפריל  19דבר ראשון שקידמתי זה את נושא הבחירות .היה לנו דיונים
ארוכים לנושא בחירות ,איך אנחנו בבחירות האלו נוכל לייצג את מירב התושבים
ומירב הגוונים באפרת ,החל מנציגים גיאוגרפיים של השכונות וכלה בנציגים על
בסיס אוכלוסיות ,אם זה מבוגרים ,צעירים ,עולים חדשים ,צרכים מיוחדים.
והכנסנו את כל הדבר הזה לתוך מכלול ,ולראות איך אנחנו יכולים לעשות את
הדבר הזה .אני חייב לציין הקמנו ועדת היגוי ,בוועדת היגוי ישבנו גם עם נציגי
מועצה התייעצנו איתם ,ישבנו עם העובדת הסוציאלית הקהילתית גם של
המועצה ,גם היא היתה גם אנשים מטעם החברה למתנ"סים ,שהגישה שלי היתה
שאנחנו יוצאים לבחירות האלו כמה שיותר מהר .אני חייב לציין שלפני שאני
הגעתי היה כמה ניסיונות לעשות בחירות .מדובר כרגע בשמונה שנים שלא נעשו
בהם בחירות ,וזה תקלה .ודרך אגב בכל השנים שהמתנ"ס קיים נעשו סך הכל
ארבע מערכות בחירות ,והם כולם היו דמוקרטיות בהיבט של הצבעה בקלפי ,כל
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ההצבעות היו ביחד עם הבחירות .כרגע אני לא יודע למה התקבלה ההחלטה
הזאתי לפני כמה שנים ,וההחלטה אומרת ש 120 -יום לפני ו 120 -יום אחרי
אסור לקיים בחירות.
אברהם בן צבי :לא ,רק לפני.
צורי דותן:

גם אחרי.

אברהם בן צבי :לא ,אחרי אתה חייב תוך  120יום ,זה מה שכתוב בתקנון.
צורי דותן:

חייב ,זה מה שהוא כתב לנו.

אברהם בן צבי :אתה חייב תוך  120יום.
צורי דותן:

אנחנו ערוכים ,אפילו ביקשנו מדני פלד היועץ המשפטי של החברה למתנ"סים,
האם אנחנו יכולים למרות זאת למרות הבחירות ומכיוון שאין לנו הרבה זמן
הנהלה לעשות בחירות למרות הדבר הזה ,נענינו בשלילה .אנחנו כבר התחלנו,
בבחירות התחלנו באיסוף מועמדים .ששיטת הבחירה שנבחרה היא בעצם על ידי
חברי העמותה ,חברי העמותה שנבחרו הם בעצם כיום מכילים בתוכם גם את
הוועד גם את ועדת ביקורת ועוד כמה אנשים נוספים .קיבלנו את הנושא הזה
שבאמת כל תושב מעל גיל מסוים יכול להיות חבר עמותה .אנחנו בוחנים את
הדבר הזה ,אנחנו חס וחלילה לא נמנע מכל מי שיכול להיות חבר עמותה שיהיה
חבר עמותה ,וגם אם זה אומר שכל בעלי הזכויות הבחירה באפרת יהיו חברי
עמותה אז הם יוכלו להיות חברי עמותה אין שום בעיה עם זה .אנחנו בודקים את
הנושא הזה במישור המשפטי ,ואיך אנחנו בדיוק ננהל את הדבר הזה .ויכול
להיות עודד באמת שאנחנו נלך עם ההצעה שלך ,ופשוט ללכת לבחירות חזרה
בקלפיות ,למרות שזה קצת עושה לנו קצת משנה לנו את הכיוון שחשבנו עליו,
שהוא ייצוג כללי של כמה שיותר אנשים כמה שיותר אוכלוסיות בתוך אפרת.
קיבלנו את התוצאות -

אברהם בן צבי :רגע צורי ,שום דבר לא מונע ממך לבקש תיקון לתקנות ,ולקבוע שמסך שמונה או
תשע נציגי ציבור בבחירות ישירות יהיו -
צורי דותן:

שבעה ,שבעה נציגים.

אברהם בן צבי :תשנה את התקנון.
צורי דותן:

אז אנחנו כן עובדים על זה.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
11.1.2021

17

אברהם בן צבי :אני יודע שלדוגמה מישהו פנה לרשם העמותות ,וביקש מרשם העמותות לקבוע
כבר בתקנון שכל מי שעונה על הקריטריון לחברות בתוך התקנון נחשב כחבר
אפילו בלי לחתום על -
צורי דותן:

יכול להיות ,סביר להניח שמה שיקרה בסוף בשיטת הבחירה ,בסוף צריך לזכור
שבתקנון עמותה גם כשהיו בחירות בקלפיות בסוף מי שהיה צריך לאשרר את זה,
זה בעצם האסיפה הכללית.

אברהם בן צבי :אסיפה כללית זה החברים.
צורי דותן:

כן ,אסיפה כללית היא צריכה לאשר.

אברהם בן צבי :הם אלו שהצביעו.
צורי דותן:

היא צריכה לאשר כל תוצאות זה כי זה התקנון.

דובי שפלר:

בסדר צורי אסיפה כללית כמו שדיברנו זה הנהלת המתנ"ס פלוס ועדת ביקורת.

צורי דותן:

כן תן לי לסיים אתה עוד שנייה תבין.

אברהם בן צבי :ממש לא דובי.
צורי דותן:

לא ,לא ,לא ,מה שאני אומר ,זה לא מחייב.

אברהם בן צבי :דובי כתוב בתקנון של העמותה  -שכל מי שצרך שירותים של המתנ"ס בחצי שנה
האחרונה ושהוא תושב האזור אפרת למשך שנה ,יכול להיות חבר בעמותה.
דובי שפלר:

יכול להיות ,אבל המצב הוא -

אברהם בן צבי :הוא חייב למלא את הטופס.
דובי שפלר:

כרגע המצב שהאסיפה הכללית של המתנ"ס -

(מדברים ביחד)
צורי דותן:

המצב ישתנה ,דובי אנחנו בודקים.

דובי שפלר:

זה ההנהלה פלוס חברי ועדת ביקורת.

אברהם בן צבי :דובי ,יש תושבים שכבר הגישו טפסים להיות חברים.
דובי שפלר:

אתה יודע על מישהו מהתושבים שהגישו טפסים?

צורי דותן:

כן ,כן.

עודד רביבי:

יש לפחות תושב אחד ,יש תושב אחד.

צורי דותן:

כן ,כן ,יש לפחות שלושה תושבים.

דובי שפלר:

שלושה תושבים? נו ,בסדר.

צורי דותן:

לא ,אפשר ,דובי במידה ואנחנו פותחים את זה.
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כשהאסיפה הכללית יהיו בה אנשים ,חברים ,תושבים ,תקרא לזה איך שאתה
רוצה ,שמספרם יהיה גדול בצורה משמעותית מחברי ההנהלה ,הנהלת המתנ"ס,
אפשר להגיד שיש פה אסיפה כללית.

צורי דותן:

זה ברור אבל זה מה שיהיה.

דובי שפלר:

עד אז ההנהלה גם מה שהיא מחליטה יוחלט באסיפה כללית.

אברהם בן צבי :דובי ,אם רשם העמותות לא יאשר את הבקשה לשינוי התקנון ,ולקבוע שכל מי
שעונה על הקריטריון נחשב כחבר ,אז כנראה יהיה איזה שהוא תושבים אני לא
יודע מי ,יעמדו עם דוכן עם טפסים ויחתימו תושבים כל יום שישי ,אנחנו יודעים
איך לעבוד בחוץ.
צורי דותן:

אין בעיה ,דובי המטרה היא -

דובי שפלר:

בכל מקרה אני אעשה את זה קצר ,אני מצטרף לבקשה של עודד של לפתוח את
הבחירות לנציגי ציבור לכלל תושבי הישוב ,מתי שהוא לקבוע איזה שבוע כשיהיה
אפשר חוקית ולשים קלפיות בכל השכונות כדי שנאפשר נגישות לכולם לקלפי.

צורי דותן:

אנחנו נראה איך אנחנו נעשה.

דובי שפלר:

אני מאמין שיהיו כמה מאות תושבים שיטרחו ויבואו.

צורי דותן:

תראו אני בסוף מייצג את ההנהלה ,אנחנו נראה איך אנחנו נעשה את הדבר הזה.
הגישה של בין כך בין הצורה שאתה אומר לבין הצורה שאני אומר ,היא לא
רחוקה מבחינת כמות האנשים שבפועל יצביעו .אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה
שאם יש לנו בבחירות כלליות מגיעים פה ל 67 -אחוז ,כלומר סביב ה ,4000 -אם
אנחנו נצליח בבחירות להנהלת המתנ"ס להגיע בבחירות כמו שאתה אומר למצב
שמצביעים בו מעל  500איש ,אנחנו נהיה מאושרים .אנחנו רוצים את המעורבות
של התושבים ,אנחנו מאוד רוצים את זה.

דובי שפלר:

אני מאמין שזה אפשרי.

יהודה שווייגר :אז הצבעה של  500איש דובי מזה אתה מאושר?
דובי שפלר:

כשבאנו להצביע להנהלת המתנ"ס ביום הבחירות לכנסת ,זה היה פשוט זה היה
קל.

צורי דותן:

אני חושב שאם אנחנו נפתח לחברי עמותה יהיו יותר מצביעים –

דובי שפלר:

אני מאמין ש 500 -איש יטרחו ויבואו במיוחד להצביע.

נאוה כץ:

אני חושבת שאנחנו צריכים להעלות את המודעות להגיש מעומדות.

צורי דותן:

נכון.
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לא ,אני יודע לכן אני אומר ,אם נפריד את זה מהבחירות לכנסת אני מאמין שגם-
--

(מדברים ביחד)
צורי דותן:

המטרה שלנו שכמה שיותר תושבים יהיו מעורבים.

אברהם בן צבי :יהודה ,חוק העמותות קובע עשר אחוז ,עשר אחוז זה תקף.
צורי דותן:

אנחנו רוצים שכמה שיותר תושבים ישתתפו.

נאוה כץ:

ברור שזה מה שאתה רוצה.

אברהם בן צבי :מי שיגיע ויצביע אני לא יודע ,דיוויד  - - -ב 2008 -ו 2013 -דחף בחירות ,אז נפנה
לדיוויד  - - -הוא יכתוב ספר  - - -למה זה חשוב להצביע.
צורי דותן:

לגבי רשם העמותות.

אברהם בן צבי :ונעשה את זה עוד פעם כמו שעשינו בעבר.
צורי דותן:

אני רוצה להגיד לכם לגבי רשם העמותות לגבי שלושת הסעיפים החזרנו לו בזה
הלשון ,העורך דין שלנו דניאל פלד כתב – "בשם מרשתי עמותת המרכז הקהילתי
באפרת עם התקבל על ידך כי העמותה מקבלת את כל הנחיות הרשם ,וכי
בהתאם להנחייתכם בהתחשב להוראות התקנון יתקיימו בחירות לנציגי ציבור
בהקדם האפשרי בתוך  120יום מיום הבחירות לכנסת" .אנחנו כתבנו את זה לזה,
ואנחנו הולכים לעמוד בזה בעזרת ה' .ולסיום אני אגיד שהמטרה היא שכמה
שיותר תושבים יהיו מעורבים בתהליך הזה ,המתנ"ס הוא של התושבים הוא
מיועד לשרת אותם ,וזה המטרה העיקרית לפחות שלי כיו"ר ואנחנו נדאג שזה
ככה יקרה .תודה רבה.

אברהם בן צבי :תודה רבה צורי.
נאוה כץ:

תודה.

עקיבא סילבצקי :נושא הבא ,יש עוד משהו?

עדכוני קורונה
עודד רביבי:

עדכוני קורונה ,מבחינתי מלבד כל העדכונים שהופצו בפלטפורמות השונות,
אנחנו עם תמונת מצב נכון להיום עדיין עם למעלה ממאה חולים ,כאשר קצב
התחלואה די נבלם .אנחנו בממוצע כל יום בין  8ל 10 -חולים חדשים ,והסיבה
שהמספר לא עולה זה שאנחנו עם  8-10מחלימים כל יום.

אורית סמואלס :וגם התוצאות מגיעות עכשיו ממש באיחור.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
11.1.2021
עודד רביבי:

20

תוצאות מגיעות באיחור.

אורית סמואלס:בכל הארץ ,כן.
עודד רביבי:

בכל הארץ ,כל הדברים שאתם מכירים בכל הארץ קורים גם פה 50 .אחוז
מהחולים הם מתחת לגיל  ,19כאשר מבחינתנו זה נתון שהוא התגלה כדרמטי
ושונה בגל השלישי ,ועלינו עליו לפני כשבוע וחצי .אנחנו כל יום מבצעים
תחקירים של כל אלה שחולים ,אין ספק שהעובדה שאנשים שנמצאים בבידוד
בסך הכל עוזרים לנו ולא מכניסים אנשים נוספים לבידוד .יש סוגיה שהיא ידועה,
אנחנו מנסים לטפל בה ,וזה הסיפור של לנסות לסייע לאנשים שמוגדרים
כעובדים חיוניים בלטפל בילדים שלהם ,כאשר יש פה צורך לעשות תיאום
בציפיות .במדינת ישראל מסתבר שהרבה מאוד אנשים רואים את עצמם
כעובדים חיוניים וזה בסדר וזה מבורך ,אבל מבחינת המדינה הוגדרו שתי
אוכלוסיות כעובדים חיוניים בהגדרה שצריך לתת מענה לטיפול בילדים ,אחד זה
עובדי מערך הבריאות והשני זה עובדי החינוך המיוחד .משרד הבריאות לקח על
עצמו את הארגון של מסגרות החינוך לילדי העובדים בהם מערך הבריאות קבע
את הקריטריונים ובעצם הגדיר שהרישום מתבצע דרכו ,וההפעלה היום אחרי
פינג פונג של ארבעה ימים עובר באופן מלא לרשויות ואנחנו נקבל על זה שיפוי
כספי ,והחינוך המיוחד בעצם הכל מבוצע על ידנו .אנחנו היינו היום בניסיון
לפתוח שתי כיתות לילדים של חינוך מיוחד ,בפועל לכיתה אחת הגיעו חמישה
ילדים ולכיתה השנייה הגיע ילד אחד .אחד מהאתגרים הכי גדולים בהפעלת
מערך החינוך הזה ,זה מציאת כוח אדם ,כי בסוף אתם מבינים שמי שמגיע לטפל
בילדים המשמעות היא שהוא משאיר מאחוריו לרוב ילדים בבית ,וכמובן שאז
הוא גם מגיע לאותו מצב שגם הוא צריך לתת מענה לילדים שלו .משרד הבריאות
ממש רק בשעות הערב נסגר איתם המתווה ,ואנחנו נערכים מחר לנסות לפתוח
ארבע כיתות לעובדי מערך הבריאות ,אנחנו נראה בסוף מה באמת עולה שם
מבחינת כמות הילדים שמגיעים להשתמש במסגרת האלה.

אורית סמואלס :איזה גילאים הילדים?
צורי דותן:

כרגע פותחים את זה בתמר.

יהודה שווייגר :של הבריאות זה מ 3 -עד  12ושל החינוך המיוחד זה מ 3 -עד .6
עודד רביבי:

אבל תזכרו בסוף שזה גם עובדים של משמרות ,וזה גם כל הדגשים של לא לערבב
קפסולות ושל כמות ילדים של שמונה ילדים עם שני אנשי צוות ,בסך הכל אירוע
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מאוד מאוד מאתגר .היום זה לא היה יום מוצלח ,נראה מה מחר יהיה ,ונמשיך
לראות איך אנחנו ברמה יום יומית מנסים לתת את הסיוע לאנשים שצריכים
לקבל את הסיוע .הנה אנחנו כבר תוך כדי זה שאנחנו מדברים ויהודה צוחק ,כי
אתם פשוט לא מבינים כמה זמן אנשים משקיעים בזה ,לאחר סבב טלפונים
שיבוצים וביטולים שתי מסגרות לחינוך המיוחד ושלוש לרפואה .כשאני אומר
לכם שמקודם דיברנו על שניים לחינוך המיוחד וארבע לרפואה ,ונראה מחר
באמת כמה אנשים מגיעים .אבל אלה פני התקופה והימים האלה עם האתגרים
שיש לקורונה.
מנחם שפיץ:

אז כמה ילדים זה בכל?

עודד רביבי:

בכל מסגרת כזאת אפשר שמונה ושני אנשי צוות ,אי אפשר יותר מאשר עשרה.

מנחם שפיץ:

אתה מדבר עכשיו בחינוך המיוחד או בבריאות?

עודד רביבי:

כל מסגרת ,כל מסגרת אלה הקריטריונים.

מנחם שפיץ:

אז מקסימום  32ילדים בבריאות ו 24 -במיוחד?

עודד רביבי:

כן.

יהודה שווייגר :כן ,אבל זה המספרים נכון לעכשיו.
צורי דותן:

צריך לקחת בחשבון עודד שיש כמה בתי ספר וכיתות בבידוד כרגע ,שאני מאמין
שזה אמור להסתיים עד סוף השבוע ואז יהיה לנו כנראה רישום יותר גדול.

יהודה שווייגר :זה לא משפיע אחד על השני ,כי הרישום של משרד הבריאות זה אנשים שעומדים
בקריטריונים של המשרד ,אז הם נתנו לנו כבר את הרשימה של כל
הפוטנציאליים שנרשמו דרכם ,כל מי שלא זכאי זה לא קריטריונים שיש לנו
נגיעה.
צורי דותן:

אה אוקי ,זה לא מי שנרשם בעצמו אלא מי שקיבל את האישור?

עודד רביבי:

ממש לא .אמרתי ,נרשמים במשרד הבריאות ,הוא בודק את הזכאות ורק אז הוא
מעביר לי את השם כמי שיכול להיכנס למסגרת הזאת .זה בגדול מה שיש לנו
להגיד על הקורונה מעבר למה שכבר סיפרנו לכם בערוצים השונים.

נאוה כץ:

אז באמת אבל רק כל הכבוד ממש ממש לכולם כל מי שעוסק בזה.

דובר:

יישר כוח.

עודד רביבי:

תודה.

נאוה כץ:

אתה אומר שאנחנו לא מודעים אבל אני חושבת ש-

עודד רביבי:

אני לא אמרתי לא מודעים.
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לא ,אבל כאילו אני חושבת שבאמת אתה לא יודע כמה אנשים מאוד מאוד
מעריכים גם התושבים גם החברי מועצה ,את כל העבודה שאתה ושל כל חברי
המועצה וכל עובדי המועצה עושים בתקופה הזאת.

עודד רביבי:

אכן התברכנו בצוות משובח של אנשים מסורים שבהחלט יודעים להכיר להם
תודה ,אבל גם כשזה מגיע מכם זה משמח שבעתיים.

דובי שפלר:

בקיצור אתה יכול לרשום הודעה נדמה לי בשם כל חברי המועצה ,שחברי מועצת
אפרת מברכים ומשבחים ,ותנסח מה שאתה רוצה.

אברהם בן צבי :מפארים.
נאוה כץ:

ומעריצים.

דובי שפלר:

ומוקירים.

אברהם בן צבי :וממליכים.
דובי שפלר:

מוקירים את העבודה הקשה והסיזיפית של כל הצוות שמתעסק בקורונה.

עודד רביבי:

תודה רבה.

אברהם בן צבי :רק הערה אחת לגבי הקורונה ,אתמול אישית הלכתי למאוחדת לנסות לקבל מנה
ראשונה ,אני בקבוצה בסיכון ,ולא ידעתי ,כן קבוצת סיכון ,ולא ידעתי -
דובי שפלר:

והוא לא ידע שכיו"ר אופוזיציה הוא יכול לבוא יחד עם ראש המועצה לקבל
חיסון.

אברהם בן צבי :לא ידעתי שמאוחדת בכלל הפסיק לחלק את המנה הראשונה.
עקיבא סילבצקי :נכון ,אין להם.
אברהם בן צבי :אז יכול להיות שכדאי מידי פעם לבדוק ולהודיע בהודעה מה המצב של קופות
החולים השונים.
עודד רביבי:

אני מציע שתפנה בעניין לגורמים המוסמכים ,והם ישמחו לקבל ממך פנייה
בנושא.

אברהם בן צבי :לא ,אנחנו מקבלים דיווחים ,ממך קיבלתי דיווח  - - -עשית פה ועשית פה וכללית
ומכבי ,כאילו ב.take two take three -

תכניות עבודה 2021
עודד רביבי:

אתה משעשע את חברת הסיעה שלך .אפרת רק דבר אחד ,בסוף השבוע האחרון
הומצאה לכם הטיוטה של תוכנית העבודה מקושרת התקציב לשנת  .2021יש לנו
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חוב עם הבקשה הרגילה של דובי לעשות השוואה בין השנים ,שאנחנו מקווים
להשלים את זה בימים הקרובים .אנחנו נתאם פגישות פרטניות עם סיעות או
חברי מועצה כל אחד לפי העניין ולפי טיבו ומעלתו ,בשאיפה להגיע לישיבה הבאה
עם אפשרות להצביע על התקציב אחרי ששמענו את כל ההערות וכל השאלות .אז
אני אומר מראש ,כל מי שיש לו שאלות ,הערות ,בקשות ,נא לראות שזה מגיע
אלינו לפני הישיבת מועצה הבאה ,כדי שישיבת המועצה הבאה נוכל לעשות אותה
קצרה ותכליתית ,מבלי צורך לנהל דיונים ארוכים על דברים שהיה אפשר לברר
לפני זה .חבל שלא כל חברי המועצה מקשיבים ,אבל אני בטוח שהם יראו את
השידור החוזר ואז הם יוכלו להבין את כל מה שאמרתי .אז תודה רבה לכולם
וערב טוב.
צורי דותן:

רק שאלה לגבי התקציב ,יהודה ,אנחנו נוכל לקבל בתקציב את הסיכום לעומת
שנה שעברה?

עודד רביבי:

אמרנו זאת הבקשה של דובי ,אנחנו כבר מכירים אותה אנחנו עובדים עליה.

צורי דותן:

יהודה ,אפשר עוד משהו? אפשר ביצוע עד כה יש סיכוי?

יהודה שווייגר :של מה?
צורי דותן:

של השנה הזאתי.

יהודה שווייגר :של ?2020
צורי דותן:

כן.

עודד רביבי:

זה יותר קשה.

יהודה שווייגר :זה בעייתי ,אנחנו לא יכולים לדעת.
עודד רביבי:

זה כרגע פתוח אני לא יכול כרגע ,זה לוקח לנו חודשיים שלושה עד שאנחנו
סוגרים את זה.

יהודה שווייגר :יש כל מיני הכנסות והוצאות במיוחד של משרד החינוך והרווחה וכו' ,שאתה
מקבל אותם או לקראת סוף שנה או שעדיין לא קיבלת אותם ,אז זה נותן לך
מאזן שהוא לא הגיוני.
צורי דותן:

אוקי.

עודד רביבי:

תודה רבה לכולם וערב טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים
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מאשר:

עודד רביבי

