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 - פ ר ו ט ו ק ו ל  -

  המלצות וועדת תנועה ותחבורה[ 1]

עדת תנועה. יש סעיף  ו חברים, אנחנו מתחילים, נתחיל עם ההמלצות של ו  דובי שפלר ]חבר מועצה[: 

ו   1 ה בינתיים זה  ר מה שק  . שקשור לחווה החקלאית  , שלא נדון בותנועה  העדת  ומההמלצות של 

  ,עם אנשי מקצוע  ןרוצה לבדוק אות   הואשמשה ממחלקת הנדסה חשב על עוד כמה אפשרויות ש 

ואחרי זה שוב יגיע לשולחן    ,עדת התנועה לדיוןו זה יחזור אחרי שהוא יבדוק את האפשרויות לו  ןולכ

 ועל זה נדלג.    ,המועצה

י סעיף אחד, אברהם כתב איזשהו מייל שלדעתו יש  נרק להבהיר לפ   ]יועמ"ש[: עקיבא סילבצקי  

זה לא נכון לדעתי, אין מניעה, אנחנו    .אם לא קיבלנו את החומר עשרה ימים מראש  מלהגיע  מניעה

 של תקציב, כל דבר שזז פה יש לו השלכה של כסף אבל זה לא מונע מלבוא.   ענייןלא עוסקים פה ב

תנועה  העדת  ו , ולוועדת תנועה  תכניתאת הלסדר היום, הצגנו    3סעיף    דס[:משה בן אלישע ]מהנ

חניות,    300-שטח סמוך ליציאה מהשכונה עבור חניון חנה וסע עבור כ  דלייע   . המליצה שלושה דברים

ז לייע  ואם  באזור הזה,  הזה בשביל חניון של    ד הכניסה לשכונה פה  חניות. דבר שני,    300באזור 

תנועה בשכונה כך שיהיו נתיבי הליכה מזמינים לתנועת הולכי רגל,  ה  צירי את  המלצה יש לתכנן  

ואופניים   רגל  הולכי  צירי  לשלב  ושלוש,  העניין.  ומבחינת  השיפועים  ומבחינת  הרוחב  מבחינת 

  עדת התנועה בנושא ומורדות. זה ההמלצות של ו האפשר רציפות בין  לכדי     ,עיטםל  במנהרות הגישה

   .עיטםשל 

אתה אומר שזה  עיטם,    , לייעד שטח סמוך ליציאה משכונת3/1בסעיף    ]חברת מועצה[: אפרת גנטק  

   . עיטםפה אבל זה ב

 עצמו.   עיטםב  משה בן אלישע ]מהנדס[:

 . עיטםבין השכונה לבין ה דובי שפלר ]חבר מועצה[:

ד  עי והיציאה ממנו, אז באזור הזה לי  עיטםהכניסה ל   ןזאת המנהרה? אז ז   משה בן אלישע ]מהנדס[:

   -חניות כדי 300איזשהו חניון של 

 *התפרצויות* 

בתכנון תחבורה ציבורית תיכנס לשם לסיבוב כמו בשכונות אחרות או    חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 שלא? 

 יש ציר טבעת ראשי.   דובי שפלר ]חבר מועצה[:
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וולפה ]חבר מועצה[: יש חניון חנה וסע, אדם יכול לחנות את האוטו בבית שלו ולעלות על    חנוך 

 תחבורה ציבורית.  

אמת, אבל יש אנשים שלא גרים על הציר הראשי ומן הסתם הם יחנו את    דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 הרכב שם וזהו.  

 עדה מאמצים פה אחד?  והחלטות הו  משה בן אלישע ]מהנדס[:

 אחד, כן.  פה   מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 החלטה:  
, כפי  עיטםאת המלצות וועדת תנועה בנוגע למליאת המועצה מאשרת 

   .שהוצגו
 אושר פה אחד 

 , בית הבחירה.  4סעיף מספר  משה בן אלישע ]מהנדס[:

 בית הבחירה זה בתמר.   אפרת גנטק ]חברת מועצה[: 

 כן.  תמר עמר ]חברת מועצה[:

 תמר, זה הרחוב. בבית הבחירה  משה בן אלישע ]מהנדס[:

אני אזכיר רק דבר לפני שאתה יורד לפרטים. מזכיר שבישיבה הקודמת    דובי שפלר ]חבר מועצה[:

יה וביטול חניות בישיבת מועצה, ואז הסיכום  יאנחנו העלנו את הסיפור הזה כדי להוסיף מעבר חצ 

תמר וצורי יחד איתי    ,ה אביהיה פה שייערך סיור במקום של חברי המועצה של תושבי התמר, שז

עדת תנועה לדיון נוסף  וועם משה, ונערך אכן סיור במקום והמסקנות של הסיור במקום הובאו לו 

 כהמלצה ואנחנו פה כדי לאשר.   וואושר

ברחוב הזה אפשר לראות פה בחלק הצפוני    :אז ההמלצות הן כדלקמן  משה בן אלישע ]מהנדס[:

פה. הקטע הזה הוא ללא פסי האטה. המלצה להוסיף שני פסי  והמזרחי יש פסי האטה, גם פה וגם  

האטה כדי למתן את התנועה דווקא בקטע הכי ישר שאנשים מאיצים בו, אם זה בכניסה או ביציאה  

 מהשכונה.  

 רגע, אתה מדבר שבאים מהצפוני.   תמר עמר ]חברת מועצה[:

 ה לתמר.  י לא, בעלי מואלס ]חברת מועצה[:סאורית 

 אה, בבית הבחירה.   מועצה[: תמר עמר ]חברת

 בבית הבחירה, להוסיף שני פסי האטה.   משה בן אלישע ]מהנדס[:
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 *התפרצויות* 

, העתקת חניית נכים מרחוב בית הבחירה, יש פה  2הדבר השני, סעיף    משה בן אלישע ]מהנדס[:

למקום    החניית נכים באזור הזה כאן, וכיוון שבאזור אנחנו רוצים לשים מעבר חצייה, להעתיק אות

מהאזור כאן ולשים אותו במקום שפחות לחוץ, תכף    האחר, תכף נגיע גם לאיפה, רק להעתיק אות

 נדבר על זה.  

 שזה אזור לחוץ צריך אותה שם. בגלל אבל אולי דווקא  ברת מועצה[: אפרת גנטק ]ח

 לא, כרגע היא לא בשימוש.   משה בן אלישע ]מהנדס[:

שהי חניית נכים בטווח הזה למי שיבוא.  ו התקן היום אומר שצריך איז   תמר עמר ]חברת מועצה[:

 זה לאורחים.  

 זה לא מיועד לתושב ספציפי.   מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 כן, זה לא מיועד לתושבים, זה מיועד בכללי.   ר עמר ]חברת מועצה[:תמ

, הוספת מעבר חצייה, פה  אחד  אוקיי, המשכנו הלאה. חסר פה סעיף  משה בן אלישע ]מהנדס[: 

 בנקודה הזאת.  

 דיברנו על זה פעם קודמת.   דובי שפלר ]חבר מועצה[:

שטח. אז מצאנו שיש אפשרות לשים  דיברנו על זה, פה התחיל הסיור ב  משה בן אלישע ]מהנדס[:

ועדה שהייתה ברחוב הזה ביקשה  וואז בשביל הדבר הזה ה   , פה מעבר חצייה תוך ביטול חנייה אחת

שנוכל לראות יותר טוב. אפשר  כדי לראות איפה יש עוד אפשרויות לייצר חניות נוספות. אני אגדיל 

הרעיון של    .שמפרידות בין החניות   םאוזניילראות ברחוב באזור של החנייה הניצבת יש כל מיני  

ואפשר למקם    .ובכך לייצר עוד חניות נוספות לאורך הרחוב  , האלה  םהאוזנייא לבטל את  ועדה הוהו

וכצורך שיש   כפיצוי  נוספות  ועוד חניות  על חניית הנכים הזאת,  כפיצוי  נכים, כאן או כאן  חניית 

 ברחוב הזה.  

   ?הי מה המשמעות נטו מבחינת מקומות לחני  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 ה.  ימקומות חני  6-5- אז אני עשיתי בסביבות ה משה בן אלישע ]מהנדס[:

 להוסיף ולבטל אחד.   :תמר עמר ]חברת מועצה[

  -מבטלים אחד ומוסיפים את חמשת משה בן אלישע ]מהנדס[:

וגם אז,    בנוגע לביטול של איי הפרדה, מדובר על איים רחבים וגדולים.  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

   לא מבטלים את כל האי, משאירים איזשהו חלק.
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, יש פה עוד אי אחד שיהיה מקום  יהי יש פה אי אחד שנכניס במקומו חנ  משה בן אלישע ]מהנדס[:

ואז נוותר על הדברים האלה. זה דבר אחד. הדבר הנוסף זה הסעיף האחרון, יש ברחוב הזה    ,היחני 

ועדה ביקשה לבדוק או לאפשר להפוך  ו ה  .חניות מקבילות, באזור הזה כאן, ויש פה מדרכות רחבות

  . שיש באזור של הפרויקט הזה  יהי בשל מצוקת החנ  ,את החניות המקבילות האלה לחניות ניצבות

ה מקבילה שוות ערך לשתי  ייה, כל חני יכלומר זה מה שיאפשר לנו להכפיל כמעט את כמות החנ

  במקוםה ניצבת  ישהי מגבלה שצריך לבחון אותה מבחינה תחבורתית, חני ויש רק איז  .חניות ניצבות

 ום. ננסה לשכנע את רמ"ד תחבורה או משהו אחר.  אית כזה היא בעייתית ודורשת 

ולכן גם מדובר גם על אופציה של אלכסונים, נכון? שאלכסון זה יותר    תמר עמר ]חברת מועצה[:

 פשוט.  

כנס,  יאבל מי שיבוא מהצד השני הוא לא יוכל לה  , אלכסון זה יותר פשוט  משה בן אלישע ]מהנדס[:

יה  ישיוצאים מחנ כ  ,סטריזה לא חד  שמכיוון    .יותר פשוט  אם זה היה חד סטרי, את צודקת, זה היה

הנגדי בנתיב  מבחינים  לא  בהחלט  מחנכ  .אלכסונית  הנגדי ישיוצאים  בנתיב  מבחינים  ניצבת    , יה 

אני רק יכול להגיד בגדול    .תחבורה שיאשרו ויש שלא יאשרו  רמ"דיה קצת גבולי אז יש  י ובשדה ראי

ורמ"ד תחבורה לא אישר אותה והפכו    ,יה ניצבתיוביצעו אותה כחנה ניצבת  י ה פה פעם חניית שהי

ננסה להפוך את הגלגל מחדש כדי לייצר חניות במצוקה של המציאות בשטח    .ה מקבילהיאותה לחני

 עדת תנועה.  והמלצות של ו השמחייבת דברים אחרים. זה 

 ים, גם בהמלצות.  כל הדיון הזה נולד מהמעבר חצייה שאותו ממליצ דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 טוב, מי בעד? פה אחד.    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 החלטה:  
את המלצות וועדת תנועה בנוגע לאזור בית הבחירה,  מליאת המועצה מאשרת 

   כפי שהוצגו.
 אושר פה אחד 

 מצפון, זה האזור הזה.  השירות  הכניסה לכביש את    עוד אחד, מי שמכיר משה בן אלישע ]מהנדס[:

 ה.  י איפה שיש את החני ]חברת מועצה[: מואלססאורית 

 כן. בכביש השירות הזה, מפה עד כיכר הזית, יש בהמשך שני פסי האטה.    משה בן אלישע ]מהנדס[:

 בשני הצדדים צריך פסי האטה.  חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 יש בקצה.  דובי שפלר ]חבר מועצה[:
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 בקצה העליון יש?   חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 בקצה הדרומי ביציאה לכיכר יש פסי האטה.   דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 יש פסי האטה, יש באזור הזה אחד ועוד באזור הזה אחד.   משה בן אלישע ]מהנדס[:

 המטרה היא שלא ישתמשו בזה כנתיב עוקף?   תמר עמר ]חברת מועצה[:

 ם.  שאנשים יאטו שנכנסי 'א  משה בן אלישע ]מהנדס[:

כי נוצר מצב שאנשים משתמשים בכביש שירות כי    נדרש  האטההפס    דובי שפלר ]חבר מועצה[:

אטה יגרום להם לא להאיץ,  השירות והפס ההאז הם מאיצים בכביש    ,איזו משאית איטית נוסעת

 להיות סכנה.  ותההאצות יכול 

 אוקיי, בסדר גמור. מי בעד? פה אחד.    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 החלטה:  
פס ההאטה בכביש  את המלצות וועדת תנועה בנוגע למליאת המועצה מאשרת 

   , כפי שהוצגו.השירות באזור כיכר הזית
 אושר פה אחד 

 ? לא הבנתי.  1משה, מה עם סעיף  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

  הוחלט לא לדון בו.זה הנושא ש מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 למה לא לדון?   דובי שפלר ]חבר מועצה[:

ועדת האכיפה של  ואנחנו נדחה את זה בגלל שצריך לכנס עוד פעם את    נחם שפיץ ]חבר מועצה[:מ

עדת האכיפה נביא את זה  ו זאת המשמעות וזה התהליך שרצינו לעשות, ואחרי כינוס ו  .הנושא הזה

 חזרה למועצה.  

דות  כשאתם מביאים את זה למועצה, מה שהבאתם הפעם זה היה נקו  חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

גם כן לא רק   ,נקודות, אבל לא פרקטיקה. כשמביאים את זה למועצה זה צריך להיות פרקטיקה

ו   מדיניות מועצה אמורפית, יוצא לך כמו שהיה בדיון של סוף  עדת תכנון שהיה שם כמה  וכי אז 

 סעיפים שאחד סותר את השני ועכשיו תתחיל לחפור בזה מה עושים.  

 ועדה שנאוה הייתה חברה בה ופרשה. ו זמן להצטרף לאתה מו  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 ועדה זו?  ו איזו  חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

]חבר מועצה[: זימון לווו  מנחם שפיץ  עדה הזאת, זאת לא  ועדת האכיפה. אוקיי אז אתה תקבל 

 עדה.  ו לנושא, נגמר הנושא מתפזרת הוהוק - אדעדה ועדה שיושבת פעם בחודשיים, זאת ווו
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 עדה הזאת?  ואז מי חברי הו  שפלר ]חבר מועצה[:דובי 

מועצה[:  ]חבר  שפיץ  אתה,    מנחם  היה  בוחגיתזה  חנוך.  ועכשיו  אני  אבי,  דנים  ו,  אנחנו  עדה 

 בסיטואציות שונות איך זה מסתדר. 

   -במקרה של אכיפה יש לי קצת ניסיון של אכיפה חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 *התפרצויות* 

ועדת תנועה, יש  ו ההמלצה של  אני אפרט בעל פה על הסעיף שלא נדון בו.    :דובי שפלר ]חבר מועצה[

שבאים   מאוטובוסים  המקווה  באזור  שמן  זית  תושבי  של  סבל  גם   4שם  ביום,  פעמים  חמש  עד 

יה  י לפריקה וגם להעמסה של תלמידים, אוטובוסים חונים שם עם מנוע מונע וכיום הם חונים בחנ

עדת תנועה שלאור זה  ו וגם סבל סביבתי ורעש, ההצעה שהייתה בובקיצור גם סבל תנועתי    .כפולה

מאז המלצת   .יה כלשהו משמונה וחצי עד שלוש ולשים שם מפרץישאין פתרון אחר לאשר מקבץ חנ 

ועדה ועד ישיבת המועצה התקיימו סיורים נוספים ובדיקות נוספות, גם שלי מול תושבים וגם  וה

והגענו למסקנה שאת הבעיה המרכזית של רעש וזיהום של אוטובוסים שעומדים שם    ,שלי מול משה

ועדת תנועה לפתרון אחר  וזה לא פותר, וכן נפתחו פתחים לאפשרויות אחרות שלא ידענו עליהם ב

   -ה ולכן לאור מה שמנחם אמרי למקום אחר לחני

 אוקיי תודה. אוקיי נקסט.    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

  בחירת יו"ר וועדת ביקורת [2]

]חבר מועצה[: ו  מנחם שפיץ  יו"ר  זה  ואת הנושא של בחירת  לא מעלים את  ביקורת אנחנו  עדת 

 הערב, אנחנו נדחה את זה גם לישיבה הבאה.  

  אישור העסקת מנכ"ל חדש [3]

 עכשיו, אישור להעסקת מנכ"ל חדש, אז בוא שרון תציג את זה.    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

מנכ"ל,  שכר    100%שכרו של מנכ"ל המועצה,  את  מליאת המועצה מאשרת    הורביץ ]גזבר[:שרון  

למעשה, כדי שנוכל לשלם לו משכורת לפי    1/4- הוא מתחיל את תפקידו ב  .כמו שהיה ליהודה בחודש

משרד  בתפקידו מיום ראשון למעשה. בישיבת המועצה הבאה הוא יבוא ויציג את עצמו, הוא אושר 

 הפנים.  

 האם יש תקופת ניסיון?   שפלר ]חבר מועצה[:דובי 

לא צריך תקופת ניסיון, בכל עת ובכל שעה, בשנה הראשונה זה נחשב הודעה    שרון הורביץ ]גזבר[:

 של חודש, אחר כך זה שלושה חודשים. 
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 ויהודה פה עד הראשון למאי.   מואלס ]חברת מועצה[:סאורית 

 או עד אסרו חג פסח או הראשון למאי.   שרון הורביץ ]גזבר[:

 ול את שמו של המנכ"ל החדש. אולי כדאי שתאמר לפרוטוק דובי שפלר ]חבר מועצה[:

שהתפקיד האחרון שלו היה מנכ"ל בית הנשיא,    ,המנכ"ל החדש זה הראל טובי  שרון הורביץ ]גזבר[:

 הוא גר בראש צורים.  

 בוא תסביר את התהליך שהיה פה.    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

תור כי הוא משרת  עדת איו פקיד הזה זה תפקיד שפטור ממכרז, הייתה פה ות ה  שרון הורביץ ]גזבר[:

מלבד  ש  ,עדת איתורוהייתה ו   .מועמדים  30- הבנתי שהגישו עשרות מועמדים וראיינו קרוב ל  .אמון

פסגת    ית, מנכ"לתחיצוני  הוגם היה נציג  ,ראש המועצה ומנחם הייתה גם חברת המועצה אפרת גנטק

  .ה נבחר פה אחדזאב שהיא נציגת המשרד, היועץ המשפטי היה נוכח, הוא לא היה חבר, והבחור הז

 מאז הוא עומד בכל הנתונים. 

פשוט הצבעה פורמלית, לא מעבר לזה. אנחנו מבקשים    ואז אנחנו פה ז  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 לאשר, מי בעד? פה אחד. בהצלחה רבה.  

 החלטה:  
 העסקת המנכ"ל החדש בתנאים שהוצגו. מליאת המועצה מאשרת 

 אושר פה אחד 

 בהצלחה רבה.   ]חברת מועצה[: מואלססאורית 

   אישור השתתפות ראש המועצה בסדנת בטחון עירוני בניו יורק [4]

  9נקסט. נתבקשתי לעדכן כי ביום רביעי עודד קיבל הזמנה יחד עם עוד  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

למאי תצא המשלחת    19- ל  16-בין התאריכים ה  .ראשי ערים לסדנה בנושא ביטחון עירוני בניו יורק

לסדנה שיקיים מנהל קשרי חוץ במרכז לשלטון מקומי    ,הזאת בראשות יו"ר המרכז לשלטון מקומי

ביטחון עירוני בשיתוף פעולה של ארגון האו"ם, הקונסוליה הישראלית    עבור ראשי הרשויות בנושא

לניו יורק והסוכנות היהודית. בסדנה ידונו במגוון נושאים בתחום הביטחון העירוני, כגון שמירה  

על ביטחון הציבור והשקט במרחב העירוני, איתור ומניעת אלימות, זיהוי מגמות הקצנה בעיר ודרכי  

עימ שי ןהתמודדות  חדשנות  ,  של  בהקשרים  והציבורי  הפרטי  המגזר  בין  אפשריים  פעולה  תופי 

נרחב להעמקת הידע    כלי  עבור כלל המשתתפים תהווה הסדנה  .עירונית בתחום הביטחון העירוני
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במסגרת הביקור    . בתחום ולחשיפת כיוונים של דברים היום בנושא ברמה הגלובלית בהובלת האו"ם

בכי גורמים  עם  פגישות  פרטיות המעורבות  יתקיימו  עם חברות  והסביבה,  יורק  ניו  בקהילת  רים 

המשלחת מוזמנים לקחת    חברי  .במרחב העירוני ועם ארגונים יהודיים המתמודדים עם סוגיות הללו

 חלק גם בצעדה המסורתית שמקיימת ארה"ב מדי שנה בהזדהות עם מדינת ישראל.  

 מי משלם על הטיסה?   דובי שפלר ]חבר מועצה[:

ה. מאחר וההזמנה הגיעה רק בשבוע שעבר, עודד מנסה להאריך  ישני  פיץ ]חבר מועצה[:מנחם ש

לחמישי עד    16- ולכן ייתכן ויהיה בארה"ב מיום ה ,ות ולנצל את סוף השבוע לגיוס תרומותהאת הש

עודד בודק אפשרויות כאלה וגם שמיל מנסה לארגן לו פגישות עם תורמים מהעבר    .לחמישי  23-ה

מהיום עם  צ  .וגם  ומעמיק  ישיר  מגע  לנו  היה  לא  בחו"ל,  ביקרנו  לא  וחצי  ששנתיים  לזכור  ריך 

ארגונים   הרבה  וחצי.  שנתיים  פוטנציאליים,  תורמים  עם  קשרים  ולפתח  מהעבר  שלנו  התורמים 

ה לנו  יתוהרבה מוסדות כבר חזרו מזמן למגרש הזה שקוראים לו גיוס כספים בארה"ב, רק היום הי 

 לי על פרויקט מאוד רציני פה באפרת.  פגישה עם תורם פוטנציא

 אף אחד לא מונע משמיל לנסוע.   זאב גרשינסקי ]חבר מועצה[:

אבל הרבה פעמים    ,נכון, אבל הרבה פעמים לפתוח את הדלת זה טוב  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

בקיצור אנחנו מבקשים    . ראש העיר או ראש המוסד או ראש המוסדות הוא זה שעושה את כל היתר

חשבון מרכז השלטון המקומי, עלות הטיסות תחול על    ל ר את נסיעתו, השהות בזמן הכנס עלאש

 ממש מטרת הנסיעה גם לתיאום פגישות ולגיוס תרומות.  תקרן אפרת או המועצה, תלוי אם ת

עד    16ואם זה    ,זה על חשבון המועצה הטיסה  19עד    16קיצור, אם זה  ב   דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 אז זה יהיה על חשבון קרן אפרת.   23

 *התפרצויות* 

אז אנחנו מאוד מקווים שיהיו סיבות טובות להאריך את השהייה של    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 עודד בחו"ל למטרת גיוס כספים עבור היישוב.  

 כיוון שגם הבנייה שם באותו תאריך.   זאב גרשינסקי ]חבר מועצה[:

הוא גם ישתתף בצעדה ביום ראשון, בצעדה המפורסמת. אפשר לקחת    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 י בעד לאשר? פה אחד. תודה.  גם דגל אפרת. מ

 החלטה:  
השתתפות ראש המועצה בסדנת בטחון עירוני  את מליאת המועצה מאשרת 
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 . בניו יורק, כפי שהוצג
 אושר פה אחד 

 יש לי שאלה, למה אנחנו דוחים את הסעיף של יו"ר ועדת ביקורת?    חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

מועצה[:  ]חבר  שפיץ  שבגלל  מנחם  הנחה  נקודת  בשבועיים    מתוך  זה  על  שנשאלו  שאלות  הרבה 

 האחרונים אז אולי האופוזיציה לא הספיקה להתארגן ולהיפגש. 

 הם לא באו.    חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 אבל זה לא הוזמן לישיבה הזאת.   מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 אתה רוצה לסבך את עקיבא?   דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 על זה לנצח.    לכתוב ולהתכתבמסבך אותי בכלל, אפשר  זה לא עקיבא סילבצקי ]יועמ"ש[:

בוא נגיד ככה חנוך, הסיבה שזה נדחה מספר פעמים זה בעיקר בגלל    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

לא הוא זה שמבקש את   .זה נדחה ונדחה, אז היום אנחנו שוב דוחים את זה  .חברך לסיעה וזה בסדר

 זה אבל אנחנו שולחים את זה כי הוא גם כתב על זה באימיילים שהוא התכתב איתך. 

 אז בהתאם לתקנון אני מבקש להעלות את זה חזרה לדיון.   חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 מה זאת אומרת להעלות בחזרה לדיון?    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

תם את זה לפני הדיון, הסרתם את זה פה, אני מבקש להחזיר  לא הסר  חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 את זה לדיון.  

מועצה[: ]חבר  שפיץ  התכנסה  מנחם  לא  שהאופוזיציה  לקבוע  היו"ר  זכות  אנחנו    ,אבל  וכרגע 

מה להצביע, אוקיי חנוך? הרי מה יעשה חברך שהוא רואה ומקשיב כמו  על  מורידים את זה כי אין  

  .אותי" ואתה לא יודע כמה מיילים הוצאתי כדי שהאופוזיציה תתכנס  תמיד, הוא יגיד "לא הזמינו 

אז אנא הרם את הכפפה,    . היו סיטואציות שאפילו אנחנו ניסינו לתאם בשבילכם וגם זה התפוצץ

מאוד נכבד ומאוד נשמח, תזמין את כולם לתאריך, תתאם עם האנשים תאריך ואני בטוח שכולם  

להיפגש במייל, תבחרו    אמרתי.  ימצאו את הרבע שעה  או  בזום  זה מבחינתי  לאברהם תעשו את 

שבעצם יש לך רוב אופוזיציה שלא הוזמנו לישיבה  כמישהו שראוי לזה, אבל כרגע עכשיו להרתיע  

 פורמלית כזאת ואחד מהם בטוח יבוא בטענות.  

 אף אחד לא הזמין אף אחד.   חנוך וולפה ]חבר מועצה[:

 להצביע על זה. תודה.   ולכן אין מה  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

  תב"רים [5] 
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 תב"רים.   -שרון  מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

יש לנו שני תב"רים סך הכל. תכנית אב של משרד הבינוי והשיכון, זה מיליון    שרון הורביץ ]גזבר[:

במבט כללי משרד השיכון רוצה שנעשה    .זה עכשיו בשלב שזה צריך ללכת מכאן לתכנון  ,וחצי שקל

תכנית עם נתונים ונותנים לזה את הכסף וכל מיני תיקונים והשלמות פיתוח שאנחנו רוצים שהם 

 יעשו.  

 ?  עיטםזה כולל את ה  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 לא.   שרון הורביץ ]גזבר[:

 ?  זיתכולל את מורדות ה דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 יכול להיות שכן בתכניות, אבל פה זה מתאר כללי.   ]גזבר[:שרון הורביץ 

 ז"א את כל מה שבנוי היום באפרת.  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

   .עיטםלנושא ה   מה גם שמשרד השיכון כבר הכניס את היד לכיסנכון,  שרון הורביץ ]גזבר[:

 למשרד אדריכלים?    המיליון וחצי שקל, זה יוצא על מכרז של המועצה דובי שפלר ]חבר מועצה[:

לא, יכול להיות שנעשה לבד, יכול להיות שאנחנו נשלם שזה יעבור דרכנו. יכול    שרון הורביץ ]גזבר[: 

להיות שזה יעבור דרכנו ואנחנו נעשה מכרז למתכננים, כי הם עושים אז לא לוקחים כסף. אתה 

 צודק, נצא במכרז.  

שיהיה גם פה. ברגע שייבחר האדם    עיטםל אז אני מזכיר מה שעשינו    דובי שפלר ]חבר מועצה[:

עדת משנה שתתייחס לדברים, לעקרונות, לפרוגרמות  ותקום פה ו   ,אבהוהגוף שעושה את תכנית  

 וכל מה שצריך.  

 לאשר את התב"ר הזה. פה אחד.   מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 החלטה:  
את תב"ר תכנית אב משרד הבינוי והשיכון, כפי  מליאת המועצה מאשרת 

 שהוצג. 
 אושר פה אחד 

]גזבר[: יודעים שכספי הציבור מגיע   שרון הורביץ    ים אוקיי. תמיכה במוסדות בית הכנסת, אתם 

כנס  יכנס כסף כמו משרד השיכון, יכול לה ילקרן ומהקרן אנחנו מעבירים לתב"ר, לתב"ר יכול לה

ויכול גם מקרנות הרשות מיליון שקל    אז פה אנחנו מעבירים שני  . כסף אפילו מהתקציב השוטף 

השתתפות שלנו בעמותות,    ובדרך כלל ז  .מקרן מבני ציבור לטובת תב"ר ספציפי לבניית בתי כנסת 
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ריון שקבענו לתושבים ששילמו קרן דמי ציבור לפי בעלי נכס מתוך תקווה שאנחנו נדייק  ודירקט

יכולה לצאת    זה, אני לא אומר שלא על  אנחנו עמלים    .ולא יהיה נכס שאנחנו משלמים עבורו פעמיים

  , תקלה תחת ידינו כי מדובר פה כבר שנים, אני לא מדבר על התמר והדגן, שם לא יכולה להיות זליגה

 אבל בזית אנחנו עובדים, כבר עכשיו עוברים שם שם ובודקים שמות.  

 בקיצור, העברה מקרן לתב"ר.  דובי שפלר ]חבר מועצה[:

 אוקיי, מי בעד? פה אחד.    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 החלטה:  
 את תב"ר תמיכה במוסדות בית הכנסת, כפי שהוצג.מליאת המועצה מאשרת 

 אושר פה אחד 

  2022אישור פרוטוקול ינואר  [6]

,  2022אוקיי, הדבר האחרון, התבקשנו לאשר את הפרוטוקול של ינואר    מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 מי בעד לאשר את הפרוטוקול? 

 אני רק שיניתי שם דבר אחד, אני הייתי נוכח בישיבה.   שרון הורביץ ]גזבר[:

 מי בעד? פה אחד. תודה רבה לילה טוב.   מנחם שפיץ ]חבר מועצה[:

 החלטה:  
 . 2022את פרוטוקול המליאה מינואר  מליאת המועצה מאשרת 

 אושר פה אחד 

 -תם הדיון-

 בברכה,

__________________________                            _______________ ___________ 

 מנכ"ל המועצה ,שווייגריהודה מר  ראש המועצה, עודד רביבימר 
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 ריכוז החלטות

 הצבעה  תיאור החלטה  #

וועדת תנועה בנוגע  1 מליאת המועצה מאשרת את המלצות 
 , כפי שהוצגו.יטםעל

 אחד אושר פה 

2 
וועדת תנועה בנוגע  מליאת המועצה מאשרת את המלצות 

 לאזור בית הבחירה, כפי שהוצגו.
 אושר פה אחד 

3 
וועדת תנועה בנוגע  מליאת המועצה מאשרת את המלצות 
כפי  הזית,  כיכר  באזור  השירות  בכביש  ההאטה  לפס 

 שהוצגו.
 אושר פה אחד 

4 
בתנאים מליאת המועצה מאשרת העסקת המנכ"ל החדש  

 שהוצגו.
 אושר פה אחד 

המועצה  5 ראש  השתתפות  את  מאשרת  המועצה  מליאת 
 בסדנת בטחון עירוני בניו יורק, כפי שהוצג. 

 אושר פה אחד 

6 
מליאת המועצה מאשרת את תב"ר תכנית אב משרד הבינוי 

 והשיכון, כפי שהוצג. 
 אושר פה אחד 

7 
במוסדות בית מליאת המועצה מאשרת את תב"ר תמיכה  

 הכנסת, כפי שהוצג. 
 אושר פה אחד 

מינואר  8 המליאה  פרוטוקול  את  מאשרת  המועצה  מליאת 
2022. 

 אושר פה אחד 

 

 משימות למעקב: 

 לא נרשמו משימות למעקב. .1

 בברכה,

 

 

  ראש המועצהמר עודד רביבי, 

 


