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ישיבת המועצה
הצעות לסדר יום
עודד רביבי:

עוברים לישיבת מועצה .בורכנו בפנייה של חבר המועצה אברהם בן צבי עם
בקשה להעלות חמישה נושאים לסדר היום.

אברהם בן צבי :ארבע.
עודד רביבי:

אני ספרתי חמישה ,אז אתה צריך לבחור מתוך החמישה באמת ארבעה.

אברהם בן צבי :רק ארבע.
עודד רביבי:

כן כי הסעיף האחרון מתפצל לשניים.

עקיבא סילבצקי :לא ,מספר .3
עודד רביבי:

מספר  3מתפצל לשני סעיפים ,אז אני אשמח שתגיד לנו מה הם ארבעת הסעיפים
שאתה רוצה להעלות לסדר היום ,אנחנו נעשה הצבעה על ארבעת הסעיפים אם
להעלות אותם לסדר היום או לא.

אברהם בן צבי :בסדר אז ממילא -
עודד רביבי:

דקה אני רק מסביר לחברים מה אנחנו הולכים לעשות .אנחנו נעשה הצבעה על
כל אחד מארבעת הסעיפים אם אנחנו מעלים אותם לסדר היום או לא ,על סמך
ההחלטה שלכם זה ייכנס לסדר היום .אנחנו אחר כך נעשה קודם כל את הדיון על
המועצה הדתית כדי לשחרר את אבי חדידה בחזרה למיטת חוליו כדי שיוכל
להבריא ,ואחרי שנעשה את המועצה הדתית נעבור לחברה הכלכלית כדי שנוכל
לשחרר את התושבים .מה?

דוברת:

התושבים מחכים להקצאת קרקע.

עודד רביבי:

הקצאת קרקע? אז נעשה קודם הקצאת קרקע ,הוא מקבל כסף אתם לא מקבלים
כסף.

אברהם בן צבי :אז בעצם אתה אומר שאתה רוצה לדחות את ההצעות לסדר היום לסוף?
עודד רביבי:

לא ,לא ,אני על פי הנהלים מחויב לעשות הצבעה עכשיו בפתח הישיבה מה הולך
להיכנס לסדר היום מבחינת הדברים שאתה רוצה ,אני מחכה לשמוע ממך מתוך
החמישה הנושאים שכתבת איזה ארבעה נושאים אתה רוצה שעליהם ננהל את
ההצבעה.

אברהם בן צבי :הבנתי .ומתי? ואם הם יעברו זה -
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עקיבא סילבצקי :זה יכול לחכות זה לא חייב להיות בהתחלה.
אברהם בן צבי :זה לא חייב להיות בהתחלה?
עקיבא סילבצקי :לא.
אברהם בן צבי :אה לא? אז אני מושך את כל ההצעות.
עודד רביבי:

אז אין לנו הצבעה על נושאים לסדר היום ,תודה רבה.

אברהם בן צבי :בבקשה .מנחם אני משכתי את כל ההצעות.
דובר:

למה?

אברהם בן צבי :בגלל שהם לא רוצים לדון בזה בתחילה אז אני משכתי אותם .תודה.

הרכב מועצה דתית
עודד רביבי:

טוב תודה רבה .הרכב המועצה הדתית ,רבותיי אני מזכיר לכם –

דובי שפלר:

לא הבנתי.

עודד רביבי:

דובי ,אני מזמן לא הבנתי ,אתה רק עכשיו לא הבנת? .welcome to the club
מזכיר לכם איך שסיימנו את ישיבת המועצה הקודמת ,ולקראת הישיבה המועצה
הקודמת אני האצתי ,וביקשתי ,ודרבנתי ,ופניתי והתחננתי ,שכל הסיעות יואילו
בטובם להעביר ללשכתי את הטפסים עם נציגי הסיעות של הרכב המועצה
הדתית ,כדי שנוכל להעביר את זה לאישור השר הממונה עוד לפני חלילה שתיפול
עלינו ממשלת ישראל וניכנס עוד פעם לתקופת בחירות .בישיבה נאמר שכל
הסיעות השלימו את מלאכת ההגשה ,אבל דובי ביקש להעלות מחדש לדיון את
שמו של נציג הרב .לצערי בניגוד למה שנאמר בישיבה הקודמת לא כל הסיעות
הגישו את הטפסים ,חסר לנו עדיין טפסים של סיעה אחת ,הסיעה של יחד אפרת.
ואני אומר עכשיו ,מאחר וגם היום קיבלתי פנייה נוספת מלשכת השר שמבקש
שתוך  30יום נגיש את רשימת -

משה בן אלישע :עד ה 30 -ליולי.
עודד רביבי:

עד ה 30 -ליולי כי המכתב יצא בראשון ליולי אז תודה על התיקון ,עד ה30 -
ביולי שאני אשלח את רשימת שמות החברים של הסיעות השונות כבקשה להרכב
חדש למועצה הדתית .מאחר והשר לוחץ ולוחות הזמנים דוחקים ,ואני חושש
שחלילה אם אנחנו לא נגיש בימים הקרובים את הרשימה אנחנו עלולים למצוא
את עצמנו בכלל עם מועצה דתית ממונה ,שיגידו שאנחנו לא פעלנו כנבחרי ציבור
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ולא מינינו את חברי המועצה הדתית שאנחנו רוצים ,ולכן אנחנו נמצא את עצמנו
בסוף עם אירוע שבכלל הוא לא מה שאנחנו רוצים .לכן אני מתכוון לשלוח ,היום
יום שני ,עד יום חמישי אני מתכוון לשלוח את הטפסים שנמצאים ברשותי .הווה
אומר דובי אם עד יום חמישי בבוקר אתם לא מגישים לי את הטופס של הסיעה
שלכם ,אני שולח את הסיעות שיש עם מכתב נלווה שישנה סיעה אחת שעדיין לא
הגישה את מועמדותה .וכנראה שיש לכם קשרים טובים עם השר כי הוא מאותה
מפלגה שלכם ,אולי עכשיו כשחזרתם לשלטון גם נזכה לראות את פירעון החובות
של הסיעה אל מול קופת המועצה ,אבל כל זה נשאיר בצד .לבקשתך אנחנו מעלים
מחדש את מועמדותו של נציג הרב .נציג הרב שהוסכם בעבר היה בוב לנג ,טענת
שמאז השתנו דברים ואתה מבקש שיהיה נציג רב אחר .יש לך מועמד שיהיה נציג
הרב?
דובי שפלר:

כן .א' כל הדברים שעודד אמר בפתיחה שנוגעים לסיעת יחד אני חולק עליהם ולא
מסכים ואני לא אכנס לפירוט ,אבל שייאמר לפרוטוקול שאמרתי שכל זה לא
נכון .ב' אני הייתי אחד מהאנשים שהצביעו יחד עם כל חברי המועצה שנכחו פה
בחודש אוקטובר כמדומני ,עבור מועמדותו של ראש המועצה הדתית דאז להיות
לכאורה נציג הרב ,משהו שסיכמנו עליו כולנו ,ואכן השתנו הנסיבות מאז ואני
אגיד מה השתנו הנסיבות .הנסיבות השתנו שבאותו רגע שהצבענו הוא כיהן
בתפקיד ,הנסיבות השתנו שבחודש דצמבר האחרון לצערנו הרב מנכ"ל משרד
הדתות הודיע לו במכתב מפורט אחרי שימוע שהוא סיים את תפקידו .כיוון
שהשתנו הנסיבות האלה שהוא סיים את תפקידו ,משני נימוקים אני רוצה תיכף
להציע מישהו אחר ,אבל תחילה אומר למה לא ראש המועצה הדתית הקודמת.
הנימוק הראשון ,שאני חושב נעשתה קדנציה יפה ארוכה מכובדת שלדעתי בין 13
ל 14 -שנים פחות או יותר אולי אני מפספס בשנה ,אבל קדנציה ארוכה ומכובדת
ועם הרבה דברים טובים .ואני חושב שכמו כל דבר טוב ,בטח ובטח ובטח שאנחנו
יודעים שהמועצה הדתית החדשה שתבחר בעזרת ה' ותאושר על ידי משרד
הדתות ותכהן ,אנחנו יודעים שזאת מועצה דתית חדשה לגמרי פנים חדשות
לגמרי ,אני חושב שכחלק מזה צריך גם שראש המועצה הדתית החדש שייבחר
יהיה אדם חדש ,מה שנקרא להזרים דם צעיר למערכת .זה לא בהכרח אומר
שמה שהיה עד היום לא טוב ,אבל כל דבר כל מערכת שמרעננים אותה אחרי
 13,14שנים זה בדרך כלל לטובת המערכת .זה הדבר הראשון .הדבר השני ,אני
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מאוד חושש באמת אני אומר ,ואני אומר את זה אחרי שעשיתי את מה שאני
חושב חובתי כחבר מועצה ברגע שהשתנו הנסיבות .זאת אומרת להמשיך כהונה
זה קל זה פשוט זה נוח ,אבל ברגע שהשתנו הנסיבות וכבר חצי שנה שיש לנו ראש
מועצה ממונה מקריית ארבע ,יוסי דיין ,וראש המועצה הקודם הדתית כבר איננו
בתפקיד ,אני חושב שחובתי היתה ללכת ולבדוק עד כמה ההחלטה שקיבל בזמנו
מנכ"ל משרד הדתות היא נכונה ,לא נכונה ,לפחות לשיטתו ,להבין את הדברים.
שאלתי שאלות ,בדקתי ,הגעתי למסקנה אחרי כל הבירורים שאכן מה שאמרתי
קודם טוב ונכון שנלך לפנים חדשות ,מבלי לפגוע כלל וכלל בעבודה הטובה
שנעשתה .זאת המסקנה שלי ולכן אמרתי את מה שאמרתי בישיבה הקודמת,
ולכן בישיבה הזאת אני מבקש שלא להצביע כפי שהצבענו בישיבה הקודמת .זאת
אומרת ודאי שעודד מעוניין להצביע וזה בסדר גמור וזה יעלה מן הסתם לדיון,
אבל אני רוצה להציע כנציג המועצה אדם אחר .אין בכוונתי לומר שזה האדם
המתאים להיות ראש המועצה הדתית אלא חבר מספר  7במועצה הדתית ,שמו
הוא חגי קלמנוביץ ,האיש לפני כארבע שנים במליאת המועצה ,המועצה הקודמת
לא הנוכחית ,הצביעה עליו כעל מועמדה לתפקיד חבר מועצה דתית .ומשום מה
ואני אשאיר את זה ככה בערפל ,משום מה למרות שהמועצה הצביעה עליו פה
אחד והבחור מילא את כל הטפסים והטפסים הוגשו למשרד הדתות ,משום מה
ובנסיבות שלא בהכרח תלויות רק במשרד הדתות הוא לא מונה בסוף ,בסוף
המועצה הדתית נשארה עם ארבעה חברים עד סיום תפקידה .אני חושב שזה
יהיה תיקון עוול.
עודד רביבי:

אתה בדקת למה הוא לא מונה?

דובי שפלר:

כן ,ואמרתי שאני לא אפרט למה.

עודד רביבי:

נשמח לשמוע.

דובי שפלר:

אני לא אשמח להשמיע.

עודד רביבי:

אתה לא יכול סתם לבוא ולהשמיץ.

דובי שפלר:

הוא לא מונה ,עובדה ,זה עובדה.

עודד רביבי:

אבל אמרת שבדקת אז בוא תספר לנו למה הוא לא מונה.

דובי שפלר:

לא ,אני מדבר עובדה הוא לא מונה .ולכן אני חושב שיהיה הגון לבחור את האדם
הזה לתפקיד ,הוא נבחר בעבר פה אחד על ידי כל חברי המועצה ,ואני חושב
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שיהיה הגון לבחור אותו כחבר מועצה דתית בחזרה .שמו שוב אמרתי חגי
קלמנוביץ ,וזאת ההצעה שלי היום בדיון.
זאב גרשינסקי :אבל דובי למה הוא לא הנציג של הסיעה שלכם אם אתה מבקש שהוא יהיה נציג
הרב?
עודד רביבי:

דקה ,שאלה מקדימה ,מי נציג הסיעה שלך?

דובי שפלר:

אפרת גנטק.

עודד רביבי:

אבל הטפסים שלה עוד לא הוגשו.

דובי שפלר:

אתה אמרת.

עודד רביבי:

הם עוד לא הוגשו ,איפה הם?

דובי שפלר:

בסדר.

אברהם בן צבי :שאלה טובה.
עודד רביבי:

עכשיו לשאלתו של זאב ,אם אתה כל כך רוצה את חגי למה אתה לא שם אתו
כנציג הסיעה שלך?

דובי שפלר:

את אותו שאלה אני אשאל פה ,אם אתה כל כך רוצה עודד את  - - -למה אתה לא
מציג אותו כנציג הסיעה?

אברהם בן צבי :כנ"ל לגבי  - - -במיוחד הסיעה שכבר יש לו שתי קולות.
דובי שפלר:

אם עודד יענה על השאלה הזאת אני יוכל גם לענות.

אברהם בן צבי :זה כל כך חשוב אני לא יודע ,לא ראיתי שום דבר מהרב לא ראיתי שום דבר
מהשר ,ההצבעה הזו היא הצבעה שהוא לא קיים בתקנון ,הוא לא מחייב את
המועצה לא מחייב את השר אבי .ושאלה טובה נשאלה ,אם כל כך חשוב למישהו
שפלוני יהיה חבר של מועצה דתית ,שהוא ימנה את פלוני למועצה הדתית .זהו.
עודד רביבי:

טוב ,הבנתי.

מנחם שפיץ:

איך אנחנו עכשיו נצביע?

עודד רביבי:

דקה ,רבותיי ,אני מבין עכשיו ככה ,סיעת יחד המועמדת שלכם למועצה הדתית
היא אפרת גנטק?

דובי שפלר:

דיווחנו על זה בישיבה הקודמת.

עודד רביבי:

דיווחתם אבל לא הגשתם את הטפסים ,ואם הטפסים לא יוגשו עד יום חמישי
בבוקר אנחנו שולחים את הטפסים של כולם בלי אפרת גנטק .הסיעה שלכם את
מי ממנה?

אברהם בן צבי :לא שינינו.
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לא שינינו את מי?

אברהם בן צבי :חנוך - - -
עודד רביבי:

חנוך .והסיעה שלכם את הרבנית מירוויס .אתה ביקשת לשנות ,מי המועמד שלך?

אבי חדידה:

אני אעמיד את בוב.

עודד רביבי:

אתה מעמיד את בוב .עזוב לא צריך לפרט.

דובי שפלר:

לא הבנתי ,הצגת את משה בניטה ,אני טועה?

מנחם שפיץ:

בוא תתקדם ,בוא תתקדם.

דובי שפלר:

אתה רוצה להסביר?

עודד רביבי:

לא ,לא צריך להסביר ,כמו שאתה לא –

דובי שפלר:

לא ,שאלו אותי אז תענה אולי אתה רוצה להסביר?

עודד רביבי:

ואתה לא ענית ,ואתה לא ענית אז גם הוא לא צריך.

דובי שפלר:

עניתי.

עודד רביבי:

אתה לא ענית.

מנחם שפיץ:

הוא לא רוצה להסביר הוא חולה.

דובי שפלר:

חבר'ה תנו לו לדבר ,יש לו שני דוברים תנו לו לדבר.

עודד רביבי:

סליחה ,סליחה ,כשביקשו ממך לדבר פעמיים אמרת שאתה לא רוצה לדבר.

דובי שפלר:

אבל עניתי.

עודד רביבי:

לא ,לא ,לא ענית לא לזאב ולא ענית לי.

דובי שפלר:

אבי אתה איבדת את כושר הדיבור ,אוקי רשמתי.

אבי חדידה:

לא ,לא .אני מתוך הערכה לבוב וכדי למנוע מחלוקת בעניין הזה אני החלטתי
להעלות אותו.

עודד רביבי:

תודה רבה .מנחם מי של הסיעה שלנו?

מנחם שפיץ:

הסיעה שלנו זה שרה בן דוד ועופר מרציאנו.

עודד רביבי:

יפה .ולכן אני מציע להעמיד את נציג המועצה הדתית מטעם הרב את משה
בניטה .מי בעד לאשר את משה בניטה?

אברהם בן צבי :רגע ,הרב הציע אותו?
עודד רביבי:

אין רב והמליאה מציעה למשרד הדתות את משה בניטה.

אברהם בן צבי :אז מי מציע אותו?
עודד רביבי:

מליאת המועצה מציעה.
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אברהם בן צבי :לא ,מי מציע את זה למליאה? אז אני חוזר לאותה שאלה של זאב ,אם אתה רוצה
משה בניטה?
עודד רביבי:

אני לא רוצה אותו .אברהם בן צבי ,אברהם בן צבי.

אברהם בן צבי :אז למה אתה מציע מישהו?
עודד רביבי:

אני מסביר לך ,דקה אבי ומנחם .כמו שדובי הציע את קלמנוביץ אני מציע את
משה בניטה ,אתם רוצים ללכת אחר כך למשרד הדתות ולסכל את מינויה של
המועצה הדתית כמו שעשיתם עד עכשיו אתם מוזמנים.

אברהם בן צבי :אף אחד לא סיכל מינוי ,ההצבעה הזה לא שווה כלום.
עקיבא סילבצקי :זה יחליט משרד הדתות.
אברהם בן צבי :אתה מדבר אנחנו ,ושלחת להם מכתב שהוא ממש שקר שזה היה פה אחד כששני
חברי מועצה לא היו פה בכלל בישיבה לא ידעו .זה לא היה בסדר היום עקיבא ,זה
אפילו לא היה על סדר היום של אותה ישיבה ,אז איזה תוקף יש לזה?
עקיבא סילבצקי :בסדר ,אז משרד הדתות יחליט אם יש תוקף או לא.
אברהם בן צבי :תשמע עקיבא זה עניין פוליטי זה לא משפטי.
עקיבא סילבצקי :לא ,אתה אמרת משפטי ,תוקף זה משפטי לא?
אברהם בן צבי :תוקף אין לו תוקף ,אין לו תוקף משפטי .אבל מבחינה מוסרית וגם מבחינה
פוליטית אין לו תוקף ,וזה לא היה על סדר היום.
עודד רביבי:

בסדר ,אז עכשיו זה על סדר היום.

אברהם בן צבי :מה היה על סדר היום? משה בניטה לא היה על סדר היום.
עודד רביבי:

יש עכשיו על סדר היום את הרכב המועצה הדתית ,עכשיו נתבשרנו פעם ראשונה
שאפרת גנטק היא המועמדת של דובי שפלר ,ופעם שנייה התבשרנו שבמקום בוב
לנג רוצים למנות את חגי קלמנוביץ.

אברהם בן צבי :היה דיון ועדכון בהתאם לסדר היום אבל לא דיברו על -
(מדברים ביחד)
מנחם שפיץ:

דובי ,אתה היום מציע את קלמנוביץ נכון?

דובי שפלר:

לא ,נאמר משהו על אפרת בישיבת המועצה הקודמת אני הצעתי את אפרת ,מי
שהיה פה שמע את זה.

מנחם שפיץ:

בסדר בוא נתקדם דובי ,יפה ,עכשיו אתה מציע את דור קלמנוביץ ,לא דור
סליחה.

דובי שפלר:

חגי קלמנוביץ.
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מנחם שפיץ:

למועצה הדתית מטעם הרב?

דובי שפלר:

כן.

מנחם שפיץ:

יפה מאוד .עכשיו כמו שזכותך דובי להעלות שם כזה ,גם זכותך אם אתה רוצה
להעלות שם כנציג במירכאות הרב ,ועודד העלה הערב את השם של משה בניטה
כנציג הרב .אז עכשיו בינתיים יש לנו שני מועמדים לנציג הזה ,איך אנחנו הולכים
להצביע?

דובי שפלר:

רגע ,רגע מנחם ,כיוון שאני נימקתי מדוע אני מציע את שמו של חגי קלמנוביץ
אני אשמח לשמוע מעודד.

מנחם שפיץ:

יהודי כשר עושה חסד ,מד"א ,הוא שירת לא פחות זמן ממועצה הדתית.

דובי שפלר:

אתה עכשיו הדובר של עודד?

מנחם שפיץ:

נכון .הוא שירת לא פחות זמן במועצה הדתית מחגי קלמנוביץ.

דובי שפלר:

פתאום אנשים קיבלו שיתוק בישיבה הזאת ,אנשים שאני לא מחזיק מהם
כאנשים -

עודד רביבי:

רבותיי יש כרגע שני אנשים מועמדים כהמלצה שלנו למשרד הדתות כדי שנצא
מהפלונטר הזה שאין לנו מועצה דתית ,וחלילה כדי שלא תתמנה בסוף החודש
מועצה דתית ממונה .ההצעה של דובי היא למנות את חגי קלמנוביץ .מי בעד
למנות את חגי קלמנוביץ?

דובי שפלר:

חגי קלמנוביץ ,ואני שוב אומר האמירה הזאת של מועצה דתית ממונה היא שוב
אמירה לא נכונה ואני אסביר .כרגע מצבנו כמו כל הארץ שאין לנו מועצה דתית
יש לנו רק ממונה מטעם השר על המועצה הדתית ,היה עד ה 31.12 -בוב לנג ,ומ-
 1.1או אולי סוף ינואר לא מדייק האיש נקרא יוסי דיין ,שהוא משמש גם כממונה
על המועצה הדתית קריית ארבע .אין מצב כזה שתהיה מועצה דתית ממונה ,זה
אין כזאת חיה ,החיה היחידה שיש כל עוד לא נבחרת מועצה דתית מכהנת ,וזה
לא חשוב אם בגלל שאנחנו לא נותנים שמות ,בגלל שסיעת יחד לא נותנת שמות
או בגלל שבתרחיש מסוים מחר בבוקר יוכרזו בחירות חדשות ,אין כזה תרחיש
של מועצה דתית ממונה ,יש רק ממונה .כרגע הממונה הוא יוסי דיין ,המועצה
הדתית שלנו מתפקדת עובדת ,שום שינוי לא יקרה ב 30 -לחודש זה שיהיה ברור,
גם לא יקרה ,עד שלא תוקם מועצה דתית חדשה מצבנו נשאר אותו דבר.

עודד רביבי:

תודה על התיקון ועל הדיוק .על מנת להיגאל מהמצב שיש לנו יושב ראש מועצה
דתית ממונה שאחראי על שתי רשויות ,אחת מורכבת מאוד כי יש בה את מערת
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המכפלה עם כל הרגישות של מערת המכפלה ,וכדי שסוף כל סוף חברי המועצה
יוכלו לממש את זכותם למנות את נציגיהם במועצה הדתית .הבנתי עכשיו מי הם
הסיעות ,מזכיר לסיעת יחד אני מחכה לטפסים שלכם ,סיעת יחד מציעה גם את
חגי קלמנוביץ כנציג השביעי שישב על משבצת נציג הרב.
דובי שפלר:

לא סיעת יחד ,דובי שפלר.

עודד רביבי:

דובי שפלר .מי בעד חגי קלמנוביץ? אפרת ,דובי ונאוה ואברהם .מי בעד משה
בניטה? עודד ,אבי ,מנחם ,תמר ,אורית ,זאב .צורי מה?

מנחם שפיץ:

צורי?

צורי דותן:

אני מכל הסיפור הזה מופתע לגמרי כי אני דיברתי עם הרב היום.

עודד רביבי:

בסדר כולנו מופתעים .אתה בעד נגד או נמנע?

אברהם בן צבי :הבעיה צורי דיבר עם הרב ,אז הוא יודע שמשה בניטה הוא לא מטעם הרב .נכון
אבי? הוא לא מטעם הרב.
צורי דותן:

תראו אני גם אגיד לכם מה ,אני מאוד מאוד אוהב את בניטה אדם מקסים מאוד.

דובי שפלר:

אברהם בן צבי רק שתדע לך שעל פי בקשת אנשים מסוימים הרב ריסקין הזמין
אותי לפגישה ביום שישי ,שעתיים וחצי ישבתי אצלו והרב ריסקין אמר שהוא
רוצה את בוב לנג.

עודד רביבי:

ומה אתה אמרת לו? ומה אמרת לו?

דובי שפלר:

את מה שאמרתי פה אמרתי לרב ריסקין.

עודד רביבי:

באמת?

דובי שפלר:

כן.

עודד רביבי:

אתה רוצה שאני אקרא לרב עכשיו?

דובי שפלר:

אתה יכול לקרוא לרב -

עודד רביבי:

כי הרב רצה לבוא לפה בשמונה כי הוא הזדעזע מההתנהלות שלך היום.

דובי שפלר:

בסדר.

עודד רביבי:

צורי אתה בעד ,נגד או נמנע?

דובי שפלר:

כיוון שיש לי ערוץ תקשורת ישיר עם הרב ריסקין ,אז אני מרשה לעצמי להתעלם
מההערה שלך כי אין שום קשר בין הרב ל-

עודד רביבי:

טוב מה לעשות?

אברהם בן צבי :דובי ,למה הוא הציע את משה בניטה כנציג של הרב?
דובי שפלר:

לא יודע.
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עודד רביבי:

צורי מה אמרת לא שמעתי?

צורי דותן:

אני אמנע.

עודד רביבי:

צורי נמנע תודה רבה .סעיף הבא.

אברהם בן צבי :זה ממש שקר ,אני מבקש עודד-
מנחם שפיץ:

מה ההצבעה הסופית עודד?

עודד רביבי:

ההצעה הסופית היא שיש לנו  6בעד משה בניטה ,הוא לא נציג הרב הוא יושב על
כסא נציג הרב ,כי עורך הדין אברהם בן צבי פנה בעצמו למשרד הדתות ואמר
שאם הרב חדל מלכהן לרב הוא לא יכול למנות את נציג הרב ,לכן אנחנו הולכים
בדיוק במתווה של עורך דין אברהם בן צבי ואנחנו ממליצים למשרד הדתות.

אברהם בן צבי :לא זה לא מה שאמרתי גם זה שקר ,מדבר שקר תרחק ,מתי אתה תלמד את זה
בסוף? אתה משקר יותר מבנט ,כל פעם שאני קורא אתה כותב שבנט משקר אני
מזדעזע עודד .למה אתה משקר? אתה משקר.
עודד רביבי:

אז למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? תסתובב למצלמה תצחק.

אברהם בן צבי :הוא שקרן.
אבי חדידה:

דובי הסיבה שהעליתי את בוב ,א' בהערכה עצומה ולכן מה שרציתי לשאול אותך
כשפירטת את כל הדברים למה לא בוב ,זה לא מנע ממנו להיות חבר מליאה
במועצה הדתית .יש הערכה גדולה מאוד אליו שקיבלתי במהלך כל היום הודעות,
כל היום הודעות ,וגם כדי למנוע מחלוקת שהשם הזה העלה מחלוקת כרגע כנציג
המליאה ,ולכן אני אמרתי אני לוקח את בוב ומציע אותו.

מנחם שפיץ:

אוקי אז מה ההצבעה?

עודד רביבי:

ההצבעה ארבעה בעד חגי קלמנוביץ ,שישה בעד משה בניטה ,וצורי נמנע.
הצבעה
בעד – 6
נגד – 4
נמנע 1 -

אברהם בן צבי :אני מבקש שיציינו בפרוטוקול שההצבעה הזו לא מחייבת את השר ,לא מחייבת.
עקיבא סילבצקי :השר יחליט מה מחייב אותו.
אברהם בן צבי :השר יחליט מה שהוא רוצה להחליט.
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עקיבא סילבצקי :אז למה אתה צריך לדבר בשמו?
אברהם בן צבי :לא ,עקיבא ,אני רוצה שההצבעה שלי בעד מישהו ,שלא יתפרש כנגד מישהו אחר
או בעד ההוא .הציעו הצבעתי ,אבל אנחנו מצביעים בכובע שזה המלצה .וזה מה
שכתבתי לשר לפני לא יודע שנה מתי שהיה ,לא מה שיש יושב ראש אמר לא
סיכלתי את המינוי ,אמרתי שזה הצבעה שלא מחייבת ,וגם לא היה פה אחד בגלל
שלא היינו בישיבה זה הכל.
עודד רביבי:

תודה רבה .אבי רפואה שלמה ,אנחנו עוברים לסעיף.

אבי חדידה:

אני נשאר להצבעה.

עודד רביבי:

מה אתה רוצה לתת להם בית כנסת?

אבי חדידה:

כן.

ועדת הקצאות
עודד רביבי:

הקצאת קרקע מי יציג ועדת הקצאות?

משה בן אלישע :אני .אני רוצה לאשר הקצאה של מגרש  2603בתמר ,זה עבר את הפרסום
וההתנגדויות ,ועדת הקצאות אישרה למעשה.
שרון הורביץ :היות וזה היה הצעה יחידה.
משה בן אלישע :הצעה יחידה .אישרה להקצות את המגרש הזה לעמותת שירת התמר ,וממליצה
למועצה לאשר את ההקצאה ואת החוזה .יש לי פה את הנוסח החוזה והדבר
הזה.
עודד רביבי:

שאלות לגבי ההקצאה?

דובי שפלר:

כן .רשמתי במייל ואני לא קיבלתי עדיין תשובה לגבי שני דברים ,א' הסעיף בחלק
שמתייחס לביטוח היה –

משה בן אלישע :ביטוח?
דובי שפלר:

מתייחס לביטוח בפרק ,תיכף אני אפתח.

שרון הורביץ :הקצאה נו שהם צריכים לבטח.
דובר:

פיתוח עם פ'?

עודד רביבי:

לא ,ביטוח.

דובי שפלר:

ביטוח ב -ב'.

עודד רביבי:

אנחנו לא פלסטינאים ,ביטוח.

דובי שפלר:

אדוני תרשום שזה ביטוח.
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אברהם בן צבי :אל תשכח זה מידת סדום עם ד' לא מיטת סדום עם ט'.
דובי שפלר:

אמר יועץ משפטי  ,12.2אתה איתי?

עקיבא סילבצקי :כן ,כן כל מילה.
דובי שפלר:

סעיף קטן א' ב 12.2.5 -סעיף קטן א' – ויתור על זכות השיבוב כלפי המועצה,
מתנצל לא מכיר את המילה הזאת.

עקיבא סילבצקי :זה אומר שהחברת ביטוח ברגע שהיא משפה אותם היא לא יכולה לתבוע אותי
לשלם לה בחזרה .בסדר?
משה בן אלישע :לא הבנתי ,יש שינוי?
עודד רביבי:

אין שינוי זה מושג משפטי.

דובי שפלר:

השאלה השנייה ששאלתי -

עודד רביבי:

זה כן כי אז הם בעצם לוקחים על עצמם את ההתחייבות שאם חברת הביטוח כן
תובעת אותי הם נכנסים בנעלי המועצה ,זה בדיוק האירוע.

דובי שפלר:

השאלה שנייה ששאלתי ,קיבלתי עליה מענה ולאור המענה אני עונה .שאלתי כמה
משפחות חברות בעמותה נשוא ההקצאה? התשובה היתה  40משפחות שהוגשו
למועצה .אני שואל האם אנחנו מקצים לכל כך מעט משפחות שטח לבניית בית
כנסת? אני חושש שיהיה להם קושי לבנות אותו.

שרון הורביץ:

הוועדה ישבה על המדוכה וכיוונת לדעתנו ,אבל מאחר שהבנו שזה למעשה
הקרקע -

עודד רביבי:

אין לנו עוד עמותות.

שרון הורביץ :זה העמותה האחרונה שעומדת על הפרק ,והם יודעים שהם צריכים לבנות מבנה
שמספיק ליותר מ 40 -משפחות ,שמספיק ל 80 -משפחות 60 ,משפחות שזה 80
אחוז מתוך זה .זאת אומרת זה .240
(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

חבר'ה ארבעה דיונים במקביל ,ארבעה דיונים במקביל כלום לא יירשם
בפרוטוקול רק השאלה של דובי ,אז אם יש למישהו תשובה טובה אז בבקשה.
שרון תתחיל ,אחר כך הרבנית ,אחר כך העורך דין ,ואז אם יהיה לך עוד שאלה
נשאל את חברי המועצה מי שידע לענות לך.

שרון הורביץ :נכון שיש לנו  40חברים מתוך תקווה שהם יגיעו ל ,60 -מאחר ואין עוד עמותה
שניגשה לדבר וכל העמותות כבר משובצות לקרקעות ,ובתב"ע של מה שדובר
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מקודם בוועדת תכנון ובנייה יש גם מקומות לבית כנסת ,זאת אומרת שלא יבואו
אנשים וזה ייכנס להם.
דובי שפלר:

בתב"ע שדנו עליה היום?

שרון הורביץ :כן .וחלק מההסכם זה שהם צריכים לבנות.
משה בן אלישע :הם צריכים להגיש תכנית ל 80 -משפחות כפול  ,3שזה  240מקומות ישיבה עבור
 80משפחות .זה נמצא בחלק של התבחינים שעל בסיס זה הגשתם את הבקשה.
דובר:

אבל לא יהיה שם מקום ,המגרש קטן.

משה בן אלישע :יהיה מקום.
שרון הורביץ 500 :מטר זה מגרש –
משה בן אלישע :לא בעיה ,יהיה מקום 240 .מתפללים זה  240מטר מרובע.
שרון הורביץ :ואתם תביעו רצון לארח עוד אנשים שיבואו.
עודד רביבי:

הרבנית יש לך מה להוסיף לדובי?

שירה מירוויס :לא ,לא ,מדויק ,מה שאמרתם מדויק.
עודד רביבי:

יופי .העורך דין יש לך מה להוסיף?

עקיבא סילבצקי :כן ,היתה עוד קבוצה נדמה לי של עוד איזה  40משפחות שמתפללים בנפרד
והיתה פנייה אליהם.
משה בן אלישע :לא קשור.
עקיבא סילבצקי :ומה שהבנו שהם גם לא שואפים לקבל עוד הקצאה ,הם  - - -באופן כללי שיפוץ
וכו'.
אברהם בן צבי :אפרופו ההערה של עקיבא ,הייתי מבקש אולי בישיבה הבאה שנקבל עדכון של
הסטטוסים של המגרשים או מתחמים לבתי כנסת בזית ,דגן ותמר שהם כן נבנו.
עודד רביבי:

איזה הערה של עקיבא?

אברהם בן צבי :הערה עכשיו לגבי עוד קבוצה שרוצה וקבוצה כזו.
שרון הורביץ :שטרם הוקצו התכוונת?
עודד רביבי:

דקה ,אני מנסה להבין.

אברהם בן צבי :אני רוצה לדעת ,אני רוצה לקבל רשימה של המתחמים של בתי כנסת או מגרשים
מיועדים לבית כנסת או מתחמים על מגרש רב תכליתי ,מה הוקצה מה לא
הוקצה ולמי הוקצה? זאת אומרת מי הקבוצות האלה?
עודד רביבי:

כמה אחורה?

אברהם בן צבי :לא ,לא ,לא ,מה שטרם נבנה.
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מה שהקצנו שטח ולא בנו.

אברהם בן צבי :שטח לא בנוי או לא בשימוש ,זהו זה הכל.
עודד רביבי:

בדגן הקצנו שטח והם בהליכי בנייה ,גם על זה אתה רוצה לדעת?

אברהם בן צבי :כן גם זה .אני חושב שאם אנחנו מדברים על הקצאות של בתי כנסת -
עודד רביבי:

אתה תשמח לדעת איפה בתי הכנסת עומדים?

אברהם בן צבי :מה?
עודד רביבי:

תשמח לדעת איפה זה עומד?

אברהם בן צבי :איפה אנחנו נמצאים מבחינת המגרשים ,לראות את התמונה הכוללת .זה מידע
שחשוב לנו ,זה עיקרון ההשתקפות ,זה כבר אפילו עבר לדיון נוסף.
עודד רביבי:

טוב ,קיבלת תשובה?

דובי שפלר:

כן ,רק חבריי חברי המועצה אבי ,תמר ,צורי ,תושבי התמר אני רוצה לדעת
שאותה מציאות שאתם מכירים ,אני סומך עליכם.

אבי חדידה:

דובי יש עוד מגרשים שאמורים להיות.

דוברת:

מיועדים לבתי כנסת בהמשך.

אברהם בן צבי :אבי ברגע שאתה מעלה הערה כזה אז פתאום הבקשה שלי לא בקשה כל כך
הזויה ,אנחנו צריכים תמונה מלאה.
אבי חדידה:

אני אומר זה לא המגרש האחרון ,אם יהיו עוד קהילות יוכלו –

אברהם בן צבי :אתה אומר?
אבי חדידה:

לא ,הראו לך עכשיו ,בשינוי תב"ע יש לך שני מגרשים.

אברהם בן צבי :אבי ,אתה אומר שיש עוד מגרשים?
אבי חדידה:

ככה אני ראיתי.

אברהם בן צבי :זה משפיע משהו על ההחלטה שלך על ההצבעה?
אבי חדידה:

לא.

אברהם בן צבי :על הימנעות שלך?
אבי חדידה:

לא.

אברהם בן צבי :תן לנו רשימה מה –
עקיבא סילבצקי :אברהם לא בעיה להעביר יש טבלה.
אברהם בן צבי :תודה ,תודה רבה.
עודד רביבי:

בסדר גמור .שאלות נוספות?

דובי שפלר:

בהצלחה רבה לעמותה.
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מי בעד להקצות את המגרש? מי בעד להצביע עבור הקצאת הקרקע לבית הכנסת,
לעמותת שירת התמר?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד פה אחד ,שיהיה לכם בהצלחה .אל תזמינו אותנו להנחת אבן הפינה
אנחנו רק באים לקביעת מזוזה .בהצלחה.

דוברים:

תודה רבה.

משה בן אלישע :מה שמך כבודו?
אוריה רוזנברג :אוריה רוזנברג.

דו"חות כספיים חכ"ל
עודד רביבי:

יועץ המס דוד ישראלי ,דוחות כספיים של חברה כלכלית .לילה טוב תודה רבה.
רפואה שלמה אבי.

אבי חדידה:

תודה.

דוד ישראלי:

החברה הכלכלית מחויבת לדווח למליאת המועצה על הדוח הכספי שלה .יש לי
פה העתקים של הדוח הכספי אם לא קיבלתם או אני לא יודע מה ,מי שרוצה אז
אפשר להעביר את זה .שתיים ,אני מתנצל שחייבתי במירכאות את המועצה
להגיע בתשעת הימים כי יש לי עוד עיסוק ,ואחרי תשעה באב ועד מוצאי שמחת
תורה יהיה קשה להביא אותי בערבים .אז בוא נעבור מהר .אני אזרוק מהר את
הנתונים שיש לנו ,המאזן הוא ליום  ,31.12.2020אני יודע שאתם זוכרים את זה
בעל פה .סך הכספים שנזילים שהיו לחברה הכלכלית הוא  915אלף שקל .הוצאות
לטווח ארוך זה עוד  911אלף שקל ,הוצאות לטווח ארוך זה ההשקעות של
החברה הכלכלית בפרויקטים .ויש כרגע שני פרויקטים מרכזיים ,אחד זה
מורדות התאנה ואחד זה אזור התעשייה ורוב הכסף הולך לשמה .ההתחייבויות
שהיו לחברה בסוף השנה הם  21אלף לחברות הסלולר ,שעדיין יש איתם עוד
התקשרות וזה הולך ויורד .וזכאים ביתרות זכות כ 115 -אלף שקל ,שזה
משכורת ,מס הכנסה ,מע"מ ,קופת פנסיה וכו' של משכורת או דוח דצמבר
ששולם בינואר.

דובי שפלר:

אתה רוצה ,כיוון שאני רואה מצגת אתה רוצה -
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דוד ישראלי:

המצגת על משהו אחר ויש לי פה העתקים של דוחות כספיים.
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שרון הורביץ :הם קיבלו גם.
דוד ישראלי:

אני אמרתי את זה ,בשמחה.

דובי שפלר:

כן קראנו אבל תמיד טוב לראות את מה שאתה אומר באותיות גדולות יותר.

דוד ישראלי:

רואה חשבון הוא לא שומע חשבון וזה נכון מאוד להסתכל ולראות ,ומי שרוצה
בבקשה בכוונה יש פה העתקים .שטרי הון והון מניות של המועצה והחברה
הכלכלית לא השתנה בשנה האחרונה לעומת זאת יתרת ההפסד ירדה ,שהיא
היתה בשנה שעברה  483ירדה ל ,324 -וזה כתוצאה מעודפים או רווחים בחברה
מסחרית רגילה שהיו לנו השנה .מי שאוחז בדוח אני נמצא בעמוד  ,4ואני מסתכל
במקביל גם בעמוד  5כדי לקבל את ההסברים או את הרשימות שיש לנו .הכנסות
ממתן שירותים  734אלף ,שהם מטלפונים ניידים ,ואפרתון ,ועוד כל מיני
פרויקטים קטנים.

דובי שפלר:

זה נמצא בעמוד הבא.

דוד ישראלי:

עמודים  4ו ,5 -עמוד  ,734 4עמוד  5למעלה רשימה א' ממה היא מורכבת? היא
מורכבת ממיליון  75שכולל בתוכה הכנסות מאזור התעשייה ,אבל מאחר והנושא
הזה עבר לפרויקטים לביצוע אנחנו מגיעים ל .734 -מתן השירותים ,כמה עולה
לנו להפעיל את ה .734 -זו היא רשימה ב'  ,333,989זה קניות של טלפונים ניידים,
כמה עולה להפיק את האפרתון וכו' ,וכו' .ורשימה ג' היא רשימה של הנהלה
וכלליות של שכר ,דמי ניהול ,ולהחזיק את המשרד של החברה הכלכלית  .241אם
אנחנו מורידים מ 734 -את כל ההוצאות האלה ,אנחנו מגיעים לעודף של 158,989
כמעט  160אלף שקל ,מאוד דומה לשנה שעברה שהיה  .162וזה בעצם העיקר של
הדוח הכספי .אני אציין מה שאמרתי קודם ,עיקר הפעילות של החברה הכלכלית
היא פעילות השקעתית ולא פעילות שמכניסה לנו כסף שוטף ,והרווחים שיהיו לנו
כתוצאה ממורדות התאנה ואזור התעשייה ,הם בעצם יניבו את הרווחים
הצפויים שאיתם יתקדמו הלאה .ולפחות בישיבת הדירקטוריון של החברה
הכלכלית יש עוד הרבה פרויקטים בצנרת ,שלא אני אעשה שלא אני אגיד אותם
פה אלא אני רק מציין את הדוחות הכספיים .למי שמסתכל עוד בדוח יש עוד כל
מיני דברים שרשות המיסים ורשות החברות דורשת אותם ,אם יש למישהו
שאלות אם יש למישהו עוד הערות בשמחה.
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שאלות רבותיי?

זאב גרשינסקי :אפשר גם על המהות או רק למספרים?
עודד רביבי:

מה זה.

זאב גרשינסקי :אפשר לדעת רק מה זה אומר ממכירה ושימוש בטלפונים ניידים ,אתה יודע על
מה מדובר?
עודד רביבי:

זה במקרה הכינותי מראש את התשובה לשאלה הספציפית הזאת אז תודה על
השאלה.

זאב גרשינסקי :אוקי ,אז מה איך זה  160אלף שקל לזה?
עודד רביבי:

אברהם אני ממש מתמוגג היום .בעבר החברה נתנה שירותי טלפוניה ,כלומר כל
המספרים שהתחילו  052607זה מספרים שנוהלו על ידי החברה הכלכלית ,ככול
שהיתה תחרות יותר גדולה במשק ורפורמת כחלון עשתה שפטים בכל הקבוצות
האלה ,זה הפך להיות פחות ופחות כדאי .שנה שעברה זה היה עדיין רלוונטי לכן
עשינו כמו שמופיע שנה שעברה ,השנה הזאת זה כבר ענף שכבר לא קיים בחברה
הכלכלית ולכן זה שורה שהיתה ואיננה עוד .כן שאלות נוספות?

זאב גרשינסקי :תודה עם ההבהרה.
דובי שפלר:

הסעיף הקטן שכבר דיברנו עליו בשנה שעברה הסיפור של המוניות ,לא הגיע זמנו
לעבור מן העולם או להשתנות?

עודד רביבי:

מה זה מפריע לך?

שרון הורביץ :יש פה ילדה בחוץ שרוצה אותך ,אז אם זה לא דברים דחופים שאתה אומר –
דובי שפלר:

אני אשאל שוב .ילדה ,סליחה.

עודד רביבי:

זה מופיע בפרוטוקול ילדה ,ואחר כך לכו תדעו לאן זה יגיע ,חבר המועצה דובי
קרא למישהי ילדה.

דובי שפלר:

סליחה שלא קראתי לה ביתי ,אבל היא ילדה טובה.

עודד רביבי:

כן דובי מה השאלה?

דובי שפלר:

שאלה פשוטה ,נתפסים פה ארבעה מקומות חנייה למיטב זכרוני או שלושה או
ארבעה.

עודד רביבי:

שניים לדעתי אבל בסדר.

דובי שפלר:

בסדר שניים אני מוכן להתפשר.

עודד רביבי:

אחד אפילו בעצם ,בדקל מחקנו אותו יש לך רק פה ברימון.

דובי שפלר:

מחוק?
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עודד רביבי:

כן.

דובי שפלר:

רק ברימון?

עודד רביבי:

רק ברימון.

דובי שפלר:

נתפס מקום חניה מיותר לטובת מוניות ,סעיף שנחתם עליו חוזה ,היה כוונה
טובה לא הצליח.

עודד רביבי:

במה זה בא לידי ביטוי שהוא לא הצליח?

דובי שפלר:

לא הצליח כי לא באמת יש מונית באפרת שיושבת ומחכה שבשבילה סימנו את
המקומות חנייה האלה.

עודד רביבי:

בוודאי שכן ,יש תושבי אפרת שמזמינים את המונית מאפרת ,לא יודע מה זמן
ההגעה שלה.

דובי שפלר:

היא באה מגילה.

עודד רביבי:

בסדר.

מנחם שפיץ:

לא ,היא באה מהזית.

עודד רביבי:

אבל מבחינת המפעיל של המונית ,מבחינתו השלט הוא אמצעי פרסום .עכשיו
אתה יכול להגיד שאתה רוצה לקבל תעריף יותר גבוה עבור הפרסום הזה .אנחנו
מקבלים תעריפי פרסום על השלטים בגשר אופיר על השלטי חוצות ,אתה יכול
לשבת עם אדמונד לעשות איתו בדיקה של כדאיות כלכלית ,אם אפשר לקבל יותר
על שטח הפרסום של תחנת המוניות הזאת .אני לא נתקלתי שהמקום חניה
היחיד שחסר כרגע בכל המתחם של התאנה זה איפה שעומד השלט של תחנת
המוניות ,אנשים עומדים שם.

דובי שפלר:

זה מיותר הוא לא משתמש בו ,יאללה.

עודד רביבי:

טוב.

דוד ישראלי:

זה שאלה לאדמונד ,אני יכול להגיד לך שזה נכנס בהוראת קבע.

דובי שפלר:

אני רוצה להבין אם החוזה הזה יש לו טעם ,כי אם כדאי –

דוד ישראלי:

אני רושם את הקבלה וסופר את הכסף ,ומאחר ויש לנו הוראת קבע והמשלשלים
נכנסים לקופה וזה טוב לנו ועוזר לנו.

דובי שפלר:

מצלצלים לא משלשלים.

דוד ישראלי:

סליחה?

דובי שפלר:

מצלצלים.
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הוא ראה מה נכנס לקופה ,כל אחד פה היום מדבר בשם מישהו אחר ,באמת אני
לא מבין מה קורה פה .אנחנו צריכים להצביע על זה?

דוד ישראלי:

לא.

עודד רביבי:

תודה רבה.

זאב גרשינסקי :אני רק רוצה להעיר ,אדמונד -
עודד רביבי:

אדמונד לא פה כי הוא בחופשה ,היה חשוב לנו לשמוע את דוד היום כי דוד אחר
כך יהיה עסוק בהנעמת זמירות ישראל ,ומי שרוצה לשמוע סליחות והכנות
לימים הנוראים מוזמן לשמוע את לוח הקונצרטים של דוד ,אני לא יכול להבטיח
כרטיסים כי זה טובות הנאה אבל יכולים ללכת לשמוע.

דובר:

אבל דוד יכול להבטיח.

עודד רביבי:

מה זה?

דובר:

אבל הוא יכול להבטיח.

עודד רביבי:

לכן אני אומר –

דובי שפלר:

דוד אבל כיוון שבאת חשוב לומר ,אומנם החברה הכלכלית לא מגשימה את
ייעודה מהבחינה הזאתי שהיא מייצרת מקורות הכנסה בעצמה כחברה ,אבל כמו
שאמר לי ראש המועצה כבר בעבר ואני מניח שזה לא השתנה ,היא עדיין מסייעת
לישוב אפרת בפיתוח ,לו יהי.

עודד רביבי:

אז במקרה הכינותי מראש.

דוד ישראלי:

אני אמרתי בכוונה שרוב העיסוק היום של החברה הכלכלית הוא פרויקטים
השקעתיים.

דובי שפלר:

אכן אמרת.

עודד רביבי:

ומה שנקרא הקרן קיימת לא.

דובי שפלר:

אכן אמרת.

מנחם שפיץ:

ההכנסות בשנים הקרובות מגיעות  - - -התאנה?

עודד רביבי:

עזוב.

דובי שפלר:

אמן.

אברהם בן צבי :אפשר הערה אחת? רק רוצה להפנות את תשומת לב של כבוד רואה חשבון של
החברה ,שהיות שהחברה הכלכלית היא תאגיד עירוני אז ההרכב של
הדירקטוריון אמור להיות שליש חברי מועצה ,שליש עובדי מועצה ושליש נציגי
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ציבור ,כאשר במסגרת המינוי אמור להיות ייצוג יחסי לסיעות במועצה .וכיום זה
לא קיים ,והייתי מבקש שייתן את הדעה לתקן את מה שנדרש.
עודד רביבי:

למה זה לא קיים היום?

אברהם בן צבי :לא קיים.
עודד רביבי:

למה זה לא קיים היום?

אברהם בן צבי :לסיעת שומרי הסף אפרת אין נציג בדירקטוריון של החברה הכלכלית.
עודד רביבי:

מה לעשות? כמה חברי מועצה יש?

אברהם בן צבי :לא מחברי המועצה ולא מהנציגי ציבור.
עודד רביבי:

כמה חברי מועצה יש בדירקטוריון?

אברהם בן צבי :לא יודע ,מה ההרכב של הדירקטוריון היום?
עודד רביבי:

אתה אמרת עכשיו אתה יודע.

אברהם בן צבי :אני יודע מה אין ,אם אנחנו לא שם אז אין יחס סיעתי זה הכל.
עקיבא סילבצקי :בסדר כבר דיברנו על זה גם שהיינו ב-
אברהם בן צבי :אני יודע אני שמעתי מה שעקיבא אמר ,היו כבר גם בקדנציה הנוכחית היו כבר
פסקי דין על זה שמפריזים את התאגיד העירוני מהרכב של הוועדות .כן ,כן ,כן
עקיבא .הולך להיות כנס של ראשי ערים ,קריית מוצקין ,נשר ,קריית אתא
ומועצה מקומית אפרת ,כל היועצים משפטיים - - -
דוד ישראלי:

אדוני אני רק יכול להגיד לך –

(מדברים ביחד)
דוד ישראלי:

אנחנו מבוקרים מידי שנה על ידי גוף מטעם משרד הפנים ,ובשנה שעברה היה גם
ביקורת עומק שהם כמובן בודקים גם את הדברים האלה ,מלבד הדברים
החשבונאיים שעל זה אני אחראי יש זה.

אברהם בן צבי :גם הממונים שמחזיקים בעמדות המשפטיות של עקיבא גם הם הפסידו ושילמו
הוצאות משפט.
דוד ישראלי:

אני יכול לדבר רק על זה.

עודד רביבי:

תודה רבה.

דוד ישראלי:

תודה רבה.

עודד רביבי:

תודה דוד כל טוב.

דוד ישראלי:

תודה רבה.
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מאחר ואני צפיתי את השאלה של דובי ,אנחנו הכנו לכם פה מצגת קצרה אחרי
שירד הגלידה על מה הדברים שבהם כרגע החברה הכלכלית עסוקה בהם.

דובי שפלר:

יש לך מתחרה עודד.

עודד רביבי:

מה זה?

דובי שפלר:

יש לך מתחרה.

עודד רביבי:

אין לי שום מתחרים אני לא בתחרות וכל אחד שישים לב למה שחשוב לו .אזור
התעשייה נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים ,אנחנו עם אירועים פה לא פשוטים,
אתם רואים את הקו הכחול אתם רואים איך שהוא חוצה לנו את הכבישים.
אנחנו היינו פה באירוע שהמגרש הזה עלה כמחלוקת האם הוא הולך להיות
כביש ,ואז התברר שמשרד הכלכלה רוצה בכלל לשווק אותו .כל הדברים האלה
זה כל הזמן עוד ועוד מהמורות .אנחנו שמחים להגיד שאנחנו כבר אחרי כל
הדברים האלה ,אנחנו בשלב סופי לקבל אישור לחברת חשמל לחבר פה את
המבנים לחשמל קבוע .הכביש גישה כבר נסלל באספלט ,ובעצם רואים שם
קירות תמך .המגרש הזה כאן למעלה כבר מתחיל להיות רואים כבר קומת מסד
ראשונה .רמי בצלאל פה בנה מבנה נוסף שעומד להשכרה ,ופה יש שני יזמים
שבעצם בשלבי תכנון סופיים ואמורים להתקדם .העיסוק של החברה הכלכלית
פה בסוף מניב שתי שורות הכנסה ,שורת הכנסה אחת זה בכלל מהפיתוח של
האזור תעשייה ,יש שמה סכום לא מבוטל שיישאר כשורת רווח לחברה
הכלכלית .והדבר השני ,ברגע שזה יסתיים ייכנסו פה תשלומי ארנונה על שטח של
תעשייה ,שזה בהחלט דברים שלא רואים בסוף במאזן הכספי של החברה ,אבל
אנחנו יודעים להגיד שהם נכנסים בסוף לגזברות ,ובהחלט דובי נותנים בסוף
מענה כלכלי לתושבי אפרת .כאן זה חלק מהאירועים של החתימות ,רוח גבית של
פוליטיקאים וחלק מהיזמים שהשתתפו בחתימות על החוזים .אתם רואים פה
את העבודה ,את ההיקף של העבודה .כל זה כבר תמונות היסטוריות ,כמו
שאמרתי כבר היום כבר יש שם אספלט והדברים בהחלט מתפתחים .זה שלב א',
שלב ב' יהיה גם עם מדרכות וחניות מסודרות .אם היינו רוצים לעשות היום
קונצרט לשוואקי או לאברהם פריד ,היינו צריכים להשקיע הרבה פחות בפיתוח
הקרקע ,אבל המצב לא מאפשר את זה .הדבר הבא הפרויקט הבא שעסוקים בו
ואמורים להתחיל ממש ב-
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רגע שנייה רק מילה על אזור התעשייה .נשאלתי וקיבלתי תשובה ממשה בן
אלישע אז כדאי שתדעו ,המדרכות שנמצאות סביב המבנה שבונים מעל מצפון ל-
פת במלח ,זה לא המדרכות הסטטוטוריות בחלק מהמגרש ,אז לכן הקבלן בצדק
מבחינתו משתלט על השטח הזה ויהיה מדרכה אחרת בעתיד.

עודד רביבי:

זה בעקבות פניות של תושבים  -איך יכול להית שהקבלן בונה על המדרכה? קצת
מזכיר לנו את הבנייה של צ.פ .לא תמיד מה שרואים בשטח זה באמת גבולות
המגרש ,וכאן בעבודה הסופית בסוף יהיה מדרכה מסודרת והכל יהיה בסדר.
הפרויקט הבא שאיתו עסוקים זה מורדות התאנה  32יחידות דיור ,כמו שאמרנו
לכם שווק במחיר שיא מבחינתנו ,כמה זה היה  36מיליון שקלים משהו כזה?

דובר:

אחד.

עודד רביבי:

 31מיליון שקל רק עבור הקרקע ,הווה אומר מיליון שקל עבור כל יחידת דיור.
היזם פה זה קבלן שבונה הרבה בירושלים פרויקטים של תמ"א  ,38הוא כבר
בקשר עם מחלקת הנדסה כבר מתחיל להגיש תכניות ראשוניות ,לא מתכוון
לעשות שינוי תב"ע באופן המהותי של הגדלת יחידות דיור או שינוי גבהים ,יכול
להיות שינויי תב"ע נקודתיים מבחינת גישה .יש להם פה אירוע קצת מאתגר,
שהקטע הזה הוא בסוף רצועת יחידות דיור בלי הנגשה מבחינת הפרשי גובה.
כלומר ליחידת דיור שנמצאת פה יהיו הרבה מדרגות ,אז הם מנסים לבחון דרך
שאפשר יהיה להגיע בלי מדרגות .אבל שינויי התב"ע אם הם יהיו הם בסוף
קוסמטיים קטנים ,בטח שלא בסתירה להסכמות שלנו אל מול השכנים בתאנה,
ובטח לא מבחינת הגדלה במספר יחידות הדיור .מי שמבצע פה את כל עבודות
הפיתוח עד המסירה לקבלן זה החברה הכלכלית ,היום חתמתי על ההיתר לגדר
את כל שטח העבודה ובקרוב מתחילים פה לעבוד .יש לכם פה –

זאב גרשינסקי :איזה שורת רווח זה אמור להשאיר לחברה?
עודד רביבי:

עוד יותר גדולה מהאזור תעשייה.

זאב גרשינסקי :אחרי הפיתוח?
עודד רביבי:

אנחנו בכוונה אנחנו לא רוצים להגיד.

זאב גרשינסקי :סדר גודל?
עודד רביבי:

למעלה ממאות אלפי שקלים .כאן אתם רואים כבר את הפרסום שהולך להיות
מופץ עם כל היועצים שנשכרו לפיתוח של הדבר הזה ,וגם פה בסוף זה פרויקט
שאנחנו למדנו מערים גדולות אחרות שהחברות הכלכליות הם אלה שעושות את
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הפיתוח .לצערנו בתמר ובדגן עד שהתעוררנו זה כבר היה מאוחר מידי ,כי כבר
העבודות הוקצו לחברות קבלניות .בעצם משרד השיכון לא בנה על האופציה
שהמועצה תרצה לעשות את זה ,זה ניסיון ראשון שלנו לחדש את עבודות הפיתוח
על ידי החברה הכלכלית ,ואם נראה שזה הולך יפה אז אתם מבינים לבד מה
הפוטנציאל במורדות הזית ואחר כך בעיטם ,בהחלט דברים משמעותיים.
דובי שפלר:

עוד סיבה להרים לחיים.

עודד רביבי:

תודה .מערכות סולאריות דבר שהולך ומתרבה ,תיכף אנחנו נעשה לכם חידון
קצר נראה אם אתם מזהים את הגגות .אתם רואים פה את עלות המתקן לפי
המוסדות חינוך שעליהם הפאנלים הונחו ,ואתם רואים פה את ההכנסה הצפויה
לשנה ,מי שטוב בחשבון יגיד לנו פה מה האחוזים .מנחם?

מנחם שפיץ:

 16-17אחוז.

עודד רביבי:

זו תשואה בהחלט יפה ,פרויקט שמנוהל כולו על ידי החברה הכלכלית ,ובהחלט
גם פה בסוף נכנסים מזומנים לטובת תושבי אפרת .מי מזהה את הגג הזה?

דובי שפלר:

תמר.

עודד רביבי:

יפה .הגג הזה?

דובי שפלר:

דגן .מעון אמונה במתתיהו .זה הגני ילדים.

עודד רביבי:

מתתיהו הכהן ,יפה.

דובי שפלר:

זה הזית?

דוברת:

זה נראה לי גן תן וגן שיאון .זה גן תו וגן שיאון ,גן שיאון יש לו דשא כמו שאתם
רואים וגן תו לא ,אני כמעט בטוחה.

עודד רביבי:

יפה.

דוברת:

נכון יהודה?

דובי שפלר:

אורות יהודה.

עודד רביבי:

יפה .יש לנו עוד שלב ג' היערכות לגנים נוספים ולמוסדות חינוך נוספים ,אתם
רואים פה את העלויות ואתם רואים פה את ההכנסה השנתית ,וכמו שמנחם אמר
לכם  16אחוז.

דובי שפלר:

חשוב לומר לגבי ההכנסה השנתית 420 ,כמה היה רשום?

עודד רביבי:

כן?

דובי שפלר:

אז ב 2020 -ההכנסה השנתית במאזן היה  28אלפים ,אז זה הגידול הדרמטי.
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ואם אפשר רק במילה להגיד שהעבודות נעשו בצורה מאוד מתחשבת ,לפחות
בגנים אני יכולה להגיד כי אני עובדת שם ,בצורה שאפשרה את ההתנהלות.

דובי שפלר:

בלי לפגוע ביום יום של הגנים.

דוברת:

ממש.

עודד רביבי:

משתדלים.

דוברת:

מעולה.

עודד רביבי:

פרויקט נוסף שנמצא על השולחן של החברה הכלכלית הוא שקף שמפחיד הרבה
מאוד תושבים ,שמעתם את הנשימה העמוקה של מנחם.

דובי שפלר:

את שלי לא שמעת אבל גם אני.

עודד רביבי:

לא ,לא שמעתי אני שומע רק את מי שפה קרוב אלי .בסוף זה פרויקט שהשקף
מה שנקרא הוא אפילו לא להמחשה בלבד ,אם אנחנו טיפה עוקבים אחרי מה
שקורה למדינת ישראל אנחנו רואים את התכניות של פינוי בינוי ,מבינים שבסוף
שכונות ותיקות ישנות בגלל מצוקת הקרקע משתנה ,ובעצם יש פה כמה יזמים
שכבר התחילו להתעניין ולנסות לקדם בחינה מחדש של שכונת הרימון .אני אומר
עוד פעם התמונה היא אפילו לא להמחשה בלבד כדי שאני לא אקבל מחר שטף
של עצומות ותלונות מתושבי הרימון ,אבל בוא נגיד שאנחנו לא נתפלא אם בעוד
 50שנה ככה תראה שכונת הרימון .מחירי קרקע אנחנו רואים אותה ,הצפיפות
אנחנו רואים אותה ,ויש כבר יזמים שמתחילים לראות לבחון ולדבר ,גם אם לא
מדברים על כל האירוע הזה אז מדברים על פלחים קטנים יותר.

אברהם בן צבי :מנחם ,טומי לם ראה את זה? הוא ראה את התמונה הזאת?
דובי שפלר:

אהבתי יפה ששכונת הרימון פתאום הפכה להיות מרכז אפרת אחרי שהיא היתה
בשנים האחרונות דרום אפרת.

מנחם שפיץ:

אתה מוזמן לבוא לפה.

אברהם בן צבי :אני אראה לו הוא יהיה ברשימת שומרי הסף אפרת ,הבטחתי שבבחירות יהיה
נציג מכל רשימה ברשימה שלנו וטומי לם הוא המועמד.
עודד רביבי:

נתיב התיירות אדמונד הציג לכם את זה ,הדברים בסך הכל מתקדמים וגם הם
בסוף יודעים לייצר הכנסות ואטרקציות .אתם רואים עבודות פיתוח שנעשות
במקומות שונים בקצבים שונים ,בעיקר תוך ניצול הצלחה ,אם זה עודפי עפר ,אם
זה נקודות עניין והנחת שולחנות הפיקניק .אבל בסופו של דבר הרציונל השאיפה
זה להגיע למצב שיהיה לנו שביל מרכזי שהולך מדרום לצפון ,עם נקודות עניין,
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עם תצפית ,עם הנגשה לאוטובוסים וחניות .הדרך הנופית ומצפור רות ,כאשר גם
זה כבר לא נראה ככה ,זאת בריכת המים שהולכת ונבנית בשכונת הזית ,כאשר
התכנית כרגע עוד לא מתוקצבת ,אבל לייצר מרפסת תצפית מעליה ואז אפשר
יהיה ליהנות גם מהנוף בסיפור הזה .זה מגדל המים ,זה פרויקט שהקרן לפיתוח
אפרת מנסה לגייס .פארק אמות המים אנחנו כל פעם מקבלים עוד סכומי כסף
ממשרד השיכון ,ואין ספק שהשיווק של מורדות הזית יביא פה הכנסה גדולה
נוספת כדי להמשיך את בניית הפארק ,אבל בסופו של דבר כל כסף שמגיע
ממשרד השיכון פה מושקע בפיתוח הפארק .כאשר בעצם הרציונל הוא שהם
מתחילים מהנקודה הכי נמוכה והכי מרכזית ,ולאט לאט יוצרים עוד ועוד
מעגלים .וגם בקטע הזה החברה הכלכלית מעורבת ,בהיבט הזה של ריכוז כל
האלמנטים התיירותיים .מזהים את המגרש הזה?
דובי שפלר:

כן ,זה המגרש של שיח.

עודד רביבי:

לא ,שיח זה פה ,זאת אמת המים פה יש את הגדר וזה המגרש מתחת לשיח.

דובי שפלר:

 823זה השם של כל -

עודד רביבי:

עכשיו אנחנו פה במידה מסוימת תושבי הדגן דיברנו על זה ,מעט הופתענו
שמשרד השיכון ביקש עלויות פיתוח מהמגרשים החומים ,ומתנה את המשך
פיתוח שכונת הדגן מבחינת מדרכות ,אספלט ,עצים ,עד שהוא יקבל את התמורה
לשיווק כל המגרשים גם החומים .הצלחנו להגיע כנראה להבנות ,ברגע שנראה
אותם אז אנחנו נפרסם אותם ,אבל יכול להיות שהצלחנו לבנות מנגנון של לעקוף
את זה .וכרגע לפחות מהפגישה שהיה לי עם משרד השיכון ביום ראשון שעבר ,יש
כבר מכרזים שהולכים להיות באוויר להשלמות פיתוח בדגן ,ואני מקווה מאוד
שזה יצא לפועל ונוכל להיות אנשי בשורה .המגרש הזה בזמנו שעשו את העבודות
על שיח ,קמ"ט ארכיאולוגיה מתוך שמירה על אמת המים הוציא הנחיה שהוא
מאשר עבודות רק מעל האמה ,והוא לא אישר עבודות מתחת לאמה כדי לא
לפגוע באמת המים .יש עכשיו תכנית שהצגנו למשרד השיכון ואנחנו בוחנים
אותה ומשרד השיכון בוחן אותה ,לקחת את המגרש הזה לעשות לו שינוי תב"ע
בתיירות ,לבנות פה בית מלון ,שהבית מלון ייקח על עצמו את השילוב של אמת
המים בשטחים הפתוחים של הבית מלון ,ובעצם הבית מלון הזה יישב פה עם נוף
לכל הפארק .מבחינת ההכנסה למשרד השיכון בשיווק הקרקע זה אירוע מאוד
מאוד אטרקטיבי ,ולכן משרד השיכון מאוד מתלהב מהרעיון הזה והוא בוחן
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אותו .מבחינתנו ארנונה לתיירות היא מאוד מאוד אטרקטיבית ,ואם נצליח
לייצר פה באמת עוד אלמנט של תיירות עם חדרי אירוח מול הנוף הזה ,יכול
להיות פה משהו בהחלט שמייצר הרבה מאוד הכנסות .וזה פרויקט כרגע שמי
שמוביל אותו מי שגם יזם אותו וחשב עליו ,זה אדמונד יחד עם חזקי הפרויקטור
שלנו לתיירות ,אז נעדכן בהמשך.
דובי שפלר:

מהחדרים של המלון האלה יראו את הצימרים בטיילת בזית?

עודד רביבי:

כן.

אברהם בן צבי :לא יהיה צימרים בזית דובי ,לא יקום ולא יהיה.
עודד רביבי:

זה ירד מסדר היום אנחנו לא נתייחס לזה עכשיו .יש לנו פה את טיילת במצפור
בית לחם ,שאנחנו פה לצערנו עוד לא הגענו לשלב שאנחנו חונכים את הטיילת
לכבוד הרב .אבל יש שם עיכוב בעבודות של משרד השיכון ,הקבלן בסך הכל לא
עומד ביעדים כבר הרבה מאוד זמן ואנחנו בתקלות .עיקר התקלות כרגע הם
במערכת הביוב ,יש לו מעט סתימות לא מעט דברים שאנחנו מסרבים לקבל את
העבודה עד שנהיה רגועים שהעבודה הושלמה כמו שצריך ,כדי שאחר כך
במסגרת ההחזקה לא נצטרך להתמודד עם בעיות שנעשו תוך כדי עבודות
התשתית .מה שסיפרתי לכם מקודם ,לא סליחה זה הצימרים שדובי שאל עליהם
למעלה בפיטום הקטורת.

אברהם בן צבי :שלא יקום ולא יהיה.
עודד רביבי:

פרויקט שער העיר אנחנו שמה איפה יהודה חתמו על החוזה? אנחנו פה מחכים
שהחברה לתיירות תחתום על החוזה ,ואז אפשר יהיה להתחיל להיכנס לפרויקט
הזה של שער העיר.

דובי שפלר:

החברה לתיירות?

עודד רביבי:

לא שלנו ,החברה לתיירות הממשלתית ,לא זוכר כרגע מה הראשי תיבות ,בעצם
התקציב מגיע ממשרד התיירות.

דובר:

חמ"ת.

עודד רביבי:

חמ"ת החברה הממשלתית לתיירות .אנחנו פה רודפים אחריהם יש כרגע ישיבת
התנעה ,אז אני מקווה שזה באמת אינדיקציה שהחוזה נחתם ואפשר להתחיל
יהיה לראות את פרויקט שער העיר יוצא לדרך .זה הפרויקט ,מזכיר לכם עם
השילוב גם של תחנת שירות וגם של המוזיאון של אמות המים .אני לא חושב
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שראיתם את השקף הזה ,יש פה משהו שמורי הדרך יוכלו לספר קוריוז ,המים
הולכים לזרום מכאן לכאן .מה הבעיה?
דובי שפלר:

הפוך?

עודד רביבי:

זה נגד כיוון האמה .למה? ככה ,פשוט מבחינת היציאה של המים זה יותר נכון
לעשות את זה ככה .בסוף אנחנו יודעים שהשיפוע הוא לא גדול השיפוע הוא
פרומיל ,אבל יהיה פה סיפור מעניין למורי דרך להגיד למרות שאתם הולכים
עכשיו עם כיוון זרימת המים בעצם לפני אלפי שנים המים זרמו בכיוון ההפוך
לכיוון ירושלים .אתם רואים פה את הפירים שאותם אנחנו מכירים ,זאת
הנקודה שבא בעצם הפיר או האמה פוגשים את השביל שיורד מספתח ,בדרך יש
לנו את הפיר הזה ,יש לנו את הפיר הזה ,יש לנו את הפיר הזה ,ופה זה כבר
במפלס הקרקע .הפיר הזה הוא העמוק ביותר ,הוא האחד שמי שראה את
הסרטון שאנחנו נכנסנו בסנפלינג נכנסנו פה מהפארק שנמצא על יד הבית של
נאוה למעלה מ 30 -מטר עומק ,ובחורף יש פה מים ובעצם הרעיון כרגע הוא
להפוך את זה שיהיו פה מים זורמים כל השנה.

דובי שפלר:

הפיר שמעבר לכביש כניסה לדגן דהיינו מצפון מערב?

עודד רביבי:

הוא פיר חסום.

דובי שפלר:

הוא לא מגיע עד לנקבה?

עודד רביבי:

הנה הוא.

דובי שפלר:

אני רואה ,זה זה.

עודד רביבי:

הוא פיר חסום.

דובי שפלר:

זאת אומרת שהנקבה היא לא תגיע לא תצא החוצה מצד שני של הגבעה לכיוון -

עודד רביבי:

לא ,מחבלים לא יוכלו להיכנס משם.

דובי שפלר:

אני לא יודע אם מחבלים אני דואג שהנקבה תהיה מלאה.

עודד רביבי:

לבני הנוער?

דובי שפלר:

לא ,לא ,אני רוצה אני אשמח שיחברו עד הסוף.

עודד רביבי:

בואו ,יש לנו את האתגר כרגע פה ,זה מגרש המשחקים כרגע ,וירא כי טוב נקבל
עוד תקציבים נמשיך לחפור עד לירושלים .קמ"ט ארכיאולוגיה בסך הכל מאוד
איתנו בקטע הזה ,מאוד אוהב את כל מה שרואים פה ונותן רוח גבית לכל מה
שקורה .אלה הפרויקטים המרכזיים שנמצאים על השולחן של אדמונד כשהוא

30
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נמצא פה ,לצערנו היום הוא לא פה אז בשמו התבקשתי להציג את זה .שאלות?
יופי תודה רבה.

פרוטוקולים לאישור
עודד רביבי:

אנחנו צריכים לאשר פרוטוקולים ,יחסית עברו אליכם הרבה פרוטוקולים
לאישור .פרוטוקול של  ,31.1פרוטוקול של ה 8.2 -של הישיבה שלא מן המניין ,יש
עוד פרוטוקול של הישיבה של המניין שגם צריך להגיע אליכם ,יש פרוטוקול של
ה ,15.3 -יש פרוטוקול של  ,19.4ויש פרוטוקול של ה .31.5 -לשאלה על הסיבה
למה זה מגיע באיחור? אז לוקח זמן עד שמקלידים את זה ,לוקח זמן עד שעושים
לזה הגהה ואז אנחנו שולחים לכם את זה ,אז כרגע אלה הפרוטוקולים שהועברו
אליכם .אני לא זוכר שהגיעו הערות ,אז אני מבקש לאשר את הפרוטוקול של ה-
 31.1מי בעד? כולם בעד אף אחד לא נגד.
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ה 8.2 -של הישיבה שלא מן המניין ,מי בעד?
כולם בעד אף אחד לא נגד .אברהם מה?

אברהם בן צבי :לא ,לא ,נגד.
עודד רביבי:

אברהם נגד.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1
מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ה ?15.3 -אברהם?

אברהם בן צבי :נגד.
עודד רביבי:

נגד.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1

אברהם בן צבי :שמה במיוחד יש דברי שקר ,בתשובה לשאילתה של דובי ,יש ממש דברים שהם
ממש עובדתית לא נכון.
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עקיבא סילבצקי :אבל זה משקף את מה שנאמר?

אברהם בן צבי :זה משקף מה שנאמר אבל מדבר שקר תרחק ,אפילו החתימה שלא יהיה בשמי.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ה?19.4 -

אברהם בן צבי :נמנע.
עודד רביבי:

נמנע?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנע 1 -

אברהם בן צבי :לא הספקתי לקרוא.
עקיבא סילבצקי :זה שקר לבן כנראה.
אברהם בן צבי :לא ,לא הספקתי לקרוא.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ה ?31.5 -לא הספקת לקרוא?

אברהם בן צבי :נגד.
עודד רביבי:

נגד .למה נגד? לא משנה אתה לא צריך לומר.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1
טוב רבותיי עד כאן דבריי לערב זה .אנחנו יוצאים לפגרת הקיץ ,במהלך חודש
אוגוסט אין ישיבת מליאה ,אז כל מי שרוצה ליסוע לחופשה לא צריך להרגיש את
זה על מצפונו שהוא נעדר מישיבה .שיהיה לכם קיץ נעים תודה רבה כל טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים

מאשר:

עודד רביבי

