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 תחילת דיון

אני שמח לראות את  .  boys scout-אנחנו מקבלים בברכה את חברי תנועת ה  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

שכולכם מילאתם מצברים לתקופה סוערת ולדיונים אינטנסיביים. יש  כולכם אחרי חופשת הקיץ, מקווה  

פה בקשה של אחד מחברי המועצה ללכת לעזור לאשתו אז הוא ביקש שחלק מהנושאים אנחנו נקדם בסדר  

 הקדימות בדיון היום כדי שהוא יוכל להשתחרר מהר. 

 סהמתנ"בחירת נציגים להנהלת   -1

כדי להשלים את המהלך שהתחלנו בדיון הקודם, וכדי ליישר קו פעם אחת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

ס  "ולתמיד כדי שלא יעלו טענות על אי ניהול של עמותה מעין עירונית, אז בעצם מבחינת חברי הנהלת המתנ

אברהם בן צבי נבחר להיות נציג המועצה. אנחנו מבקשים להחליף אותו ולמנות במקומו את אבי חדידה  

 . לתהוהטענה שע

 אני מציע לעשות את הנציגים הציבוריים קודם. :אברהם בן צבי

המועצה[: ]ראש  רביבי  לתקופה    עודד  מעבר  שמכהנים  ציבור  נציגי  שני  של  טענה  עלתה  בעיה.  שום  אין 

שנים כל פעם ובסך הכל במצטבר    3שמותרת על פי תקנון הרשויות. אם אני הבנתי נכון את החוזר מדובר על  

שעשו שירות מעולה במסירות ולא התעייפו למרות הזמן הרב שהם    ס מתנ"ו שני חברי הנהלת  שנים ויש לנ  6

נפגשתי עם שניהם והסברתי    ימכהנים אבל מצד שני התקנות קובעות שהם מוגבלים בתקופת הכהונה. אנ 

להם את המציאות החוקית ולכן בעצם עלתה הצעה להחליף את שניהם בשני חברים חדשים. חברה אחת  

 ויט. עת היא הגברת נעמית לשמוצ

 מי אמורים לפרוש?  מי הפורשים? דוברת:

, אולי אפילו לפני.  2006ונל עמר והדסה יבלוצ'ניק. שניהם מכהנים משנת  יל  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

יט והנציגה השנייה, ההצעה  ואותם בנעמית ל  ףלהחליהרבה מאוד זמן. נפגשתי עם שניהם ואנחנו מבקשים 

היא זכתה במקום השביעי    סבמתנ"רת שושי שביט, שבעצם בבחירות שהתקיימו לנציגי הציבור  שלי היא הגב

כי בבחירות אנחנו קבענו שיהיה נציג אחד לכל שכונה    סהמתנ"מבחינת כמות הבוחרים. לא נכנסה להנהלת 

הכניסו  ל אברהמי מהתמר ומאחר והיא תושבת התמר דילגו עליה והרא ולפניה נבחרו גם קרן סוקולוב וגם  

את חנה שפיצר שהיא תושבת הזית, אחר כך מיכל עיני שוב דילגו עליה כי היא תושבת התמר ועכשיו נכנס,  

אחרי שמוריה קור התפטרה, דוד אליאב שהוא תושב הגפן. אז במקום להביא סתם תושב אנחנו נדבקים  

יים עם הגברת שושי שביט.  בחזרה לטבלה של נציגי הציבור כפי שנבחרו על ידי הציבור. שוחחתי אחר הצהר 

ולכן מבחינתי זו בחירה די מתבקשת על סמך תוצאות    סהמתנ"היא גם שמחה וגם מעוניינת להיכנס להנהלת  

ואנחנו לא עושים פה יותר מדי זעזועים. שאלות על נציגי הציבור? הערות? מי    סהמתנ"הבחירות להנהלת  

 - בעד לאשר
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 , היא יודעת שזו כהונה נפרד. נפרדת  אני רוצה לציין שזו כהונה :בן צביאברהם 

היא יושבת על הכיסא של השלוש שנים ועוד שלוש שנים בסטטוס של נציגי    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 המועצה. 

 נציגי ציבור בבחירות ישירות נדמה לי זה ארבע שנים.  :בן צביאברהם 

אברהם, אל תבחן אותי על התקנונים, אני מנסה להשלים את החומר שאתה    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 מציג.

 - אחרי ההצבעה הזו יש הרכב מלא ואז הם בעצמם ההנהלה בוחרת  אברהם בן צבי:

הבהרתי להם שאין לי שאיפה למנות    סהמתנ"בשיחה שלי עם חברי הנהלת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 ראש מטעמם את מי שהם רוצים.  יושב ראש מטעמי, שהם יבחרו יושב

 ואז מתחיל כאילו, מסתיים שלב המעבר. אברהם בן צבי:

המועצה[: ]ראש  רביבי  הבחירות    עודד  תקופת  הבחירות,  תקופות  ההשלמות,  תקופות  המעבר,  תקופות 

 החוזרות וכולי וכולי. 

 זה תרגיל מעין עירוני כמו, לפני הנוהל של משרד הפנים. יופי. אברהם בן צבי:

יט? אבי, אברהם, חנוך, תמר, מנחם, עודד, אפרת  ומי בעד לאשר את נעמית ל  ודד רביבי ]ראש המועצה[: ע

 בעד. מי נגד? צורי נגד.  

 בהנהלת המתנ"ס.נעמית לביט לנציגת ציבור מליאת המועצה מאשרת את מינוי החלטה: 

 אושר ברוב קולות.

 . אבי, אברהם, חנוך, תמר, מנחם, עודד, אפרתבעד: 

 : צורי. נגד

מי בעד לאשר את גברת שושי שביט? אפרת אבי אברהם חנוך תמר מנחם עודד    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 בעד. מי נגד? צורי.  

 

 לנציגת ציבור בהנהלת המתנ"ס. שושי שביטמליאת המועצה מאשרת את מינוי החלטה: 

 אושר ברוב קולות.

 . אבי, אברהם, חנוך, תמר, מנחם, עודד, אפרתבעד: 

 : צורי. נגד
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החדשות. נאחל להן הצלחה, נוציא כתבי   סהמתנ"אז אלה שתי חברות הנהלת   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

מינוי רשמיים ואז המינוי שלהן יכנס לתוקף. ביחס לנציג המועצה, בישיבה הקודמת נבחר אברהם בן צבי,  

ברהם בן צבי לאבי חדידה? אברהם  לאחר שיח הוא התחלף באבי חדידה. מי בעד לאשר את החילופים בין א

 בעד, אבי בעד, חנוך בעד, תמר בעד, מנחם בעד, עודד בעד. מי נגד? צורי ואפרת.  

 חבר המועצה אבי חדידה כנציג המועצה בהנהלת המתנ"סמליאת המועצה מאשרת את מינוי החלטה: 

 במקום חבר המועצה אברהם בן צבי.

 אושר ברוב קולות.

 . אברהם, חנוך, תמר, מנחם, עודדאבי, בעד: 

 . אפרת : צורי,נגד

 אז אבי, אתה מחליף את אברהם. שיהיה לך בהצלחה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 עדכון תוצאות החלפת חברת שמירה והשלכות צו הרחבה בענף השמירה.  -2

כבוד שרת הכלכלה ברוב התחשבותה, נדיבותה והבנתה את מצוקת השומרים    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

היא   המשמעות  ישראל.  במדינת  השומרים  שכר  את  שמתקן  צו  על  ימים  כעשרה  לפני  חתמה  בישראל 

, ופעם שניה  תהיישוביתקציבית מאוד מאוד גדולה. מבחינתנו זה פוגש אותנו בשני מקומות. אחד, באבטחה  

וסדות החינוך הנושא הוסדר והושג שיפוי מלא ממשרד החינוך לרשויות המקומיות  במוסדות החינוך. במ

בתשלום שכר השומרים. לעומת זאת במקומות שבהם אנחנו מפעילים שמירה שלא באמצעות האבטחה של  

הרשויות   על  נופלת  התוספת  עלות  ש.ג,  הסיור,  רכבי  היקפית,  שמירה  שנקרא  מה  כל  חינוך,  מוסדות 

ו לכם את צו ההרחבה. בגדול שני הדברים המשמעותיים שקורים שם, אחד זה תוספת  המקומיות. שלחנ 

לשעת עבודה בסכום לא מבוטל של בין עשרה לחמישה עשר אחוזים, והדבר השני זה שעות השבת שעליהן  

 . שעות שכר 11שעות, כלומר שאנחנו צריכים לשלם על עוד  36-שעות ל 25-הורחבו מ 150%אנחנו משלמים 

 בעצם זה לעשות משמרת. וולפה:חנוך 

שעות לשבת. הפערים הם    11שעות, זה יותר מאשר משמרת. עוד    8משמרת זה    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

מיליון שקלים. הצו נכנס לתוקף   1,400,000פערים גדולים. בתקציב השמירה זה יוצא סדר גודל של פער של 

. ניסיון שלי להשית  1.9-את התעריפים האלה החל מה  , כלומר שאנחנו כבר מחויבים לשלם לשומרים1.9-ב

את הסכום הזה על ממשלת ישראל לא צלח. מרכז שלטון מקומי היה פעיל בשינוי השתת התעריפים על  

שמירה   על  מנגד  אבל  החינוך  שמירה    ת יישובימוסדות  כי  מאוד    תיישובילא,  פרטנית,  מאוד  היא  בסוף 

 ון. נקודתית ומתייחסת בעיקר ליהודה ושומר

 שיפוי?  ממשרד הביטחון? לבקש מהם תקציב אין לנו יכולת להשיג :צורי דותן

 כל השמירה על חשבוננו.  :דובר
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כל השמירה היא על חשבון התושבים במסגרת הליך שכבר מתמשך הרבה מאוד    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

התנערה מהסיפור הזה. היום בעצם  אחרי הגמר ולאט לאט המדינה    חזרואיזמן מתהליך של הגמר, ואחר כך  

זה אירוע שנופל על התושבים. גם תיק אבטחת הישוב זה תיק שנקבע על ידי משרד הפנים בכלל, לא על ידי  

, הם  תהיישובימשרד הביטחון ולא על ידי משטרת ישראל. היינו צריכים להציג להם את תוכנית האבטחה  

נים שהיו לנו על זה בעבר, הם נכנסו איתנו לרזולוציות  היו צריכים לאשר אותה, אם אתם זוכרים את הדיו 

של כמה שערים יש, הצורך בשערים, כמות רכבי הסיור, כמות המאבטחים, כל הדברים האלה משרד הפנים  

חישב כולל כמה קילמטראז' כל רכב עושה וכמה עולה ליטר בנזין ובסוף עשה חישוב של כלל הסכום הנדרש  

ואת זה הוא חילק במספר המטרים שיש פה בנויים והתעריף הוא למטר בנוי.    כדי להפעיל את האירוע הזה 

  2.67- שקלים, המשמעות היא שאנחנו צריכים להעלות את תעריף השמירה למטר בנוי ב  1,400,000הפער של  

ל רבוע  למטר  שקלים  מעשרה  לשנה.  למטר  של    12.67-שקלים  תוספת  זו  רבוע.  למטר  שזו    26%שקלים 

בת הצו בתוספת שעות השמירה של שבת ובהתאם לזה אנחנו גם צריכים להעלות את  המשמעות של הרח

שקלים ליום, מה שמשלם כל פועל שנכנס לאפרת. שאלות    8.93-שקלים ליום ל  6.7-היטל השמירה לפועלים מ

 על הנושא הזה? 

 יון הזה. די לכסות את המיל כאם אני מבין נכון אנחנו לא יכולים לקחת מהתקציב השוטף   צורי דותן:

 זה סכום שאין אותו פנוי.  ,לנו את זה  ןשתיים, איאחד, אנחנו לא יכולים.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

תיאורטית אם תושב אומר לך בוא, תכניס את היד לכיס, אל תבוא אליי, אנחנו לא יכולים חוקית    צורי דותן:

 . לעשות

בקטע הזה, אין אפשרות לעשות את זה. תקציב  התייעצנו עם הייעוץ המשפטי  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

השמירה הוא תקציב סגור, כלומר המקורות שלו הם אך ורק מאגרת השמירה שהתושבים משלמים ואגרת  

השמירה מחושבת עד השקל האחרון. אין לנו שם יתרות שאנחנו אומרים את זה אנחנו יכולים לנצל למטרות  

 אחרות. 

 לתקציב? כמה התוספת?  כמה העלות של זה ביחס צורי דותן:

 . 25%שקלים. זו תוספת של  1,400,000אמרתי,  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 שקלים לשנה.  8,300,000שמירה זה  שרון הורביץ ]גזבר[:

 יש מקום לנהל משא ומתן עם הקבלן שזכה במכרז? :שפיץ מנחם

כי הכסף הזה, השכר של העובדים  הוא זכה רק עכשיו, הוא למעשה לא מרוויח על זה    שרון הורביץ ]גזבר[:

בנוי בעיקר משכר בסיסי שזה שכר מינימום, שכר יסוד, ויש לנו עוד דבר שלא יכול להיכנס לדבר הזה שזה  

שעות נוספות גלובליות. בדרך כלל גולשים בשעות שמירה, כדי שלא נהיה צריכים לשלם תוספות של שעות  
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הארבעה שקלים    ועלות השכר  וא מקבל את הכסף הזה ומעבירנוספות. כל הדבר הזה הוא לא מרוויח עליו . ה

 האלה ועוד העלות הסוציאלית ואת זה הוא מרוויח. 

 אז אם אנחנו רוצים להוזיל, לקצץ במפרט. או רכב סיור או שערים או דברים כאלה.  :שפיץ מנחם

שקלים לשנה. שאלתי    400שקלים לחודש,    40-מטר זה פחות מ  150  של   לדירה ממוצעת  שרון הורביץ ]גזבר[:

 - היום כמה עורכי דין, גם את אביתר, גם את עורך דין יזהר דגני שהוא בעל המשרד, שותף בכיר במשרד 

אי אפשר לפנות למשרד הפנים, בכל זאת, מי שאחראי לנו. הם מעלים מיסים ואנחנו צריכים    צורי דותן:

 לספוג את זה. 

 זו לא פעם ראשונה.   רביבי ]ראש המועצה[:  עודד

 זה לא מס. זה פשוט העלאת שכר. זו החלטה בדיני עבודה.  :אברהם בן צבי

 זה בדיוק כמו שהעלו לך את שכר המינימום ואז בעלי העסקים העלו את המחירים. חנוך וולפה:

 שרת העבודה ממפלגת הקפיטליסטית החילונית נכנעה להסתדרות. אברהם בן צבי:

 בעצם אתם אומרים לי שאין לנו מה לעשות. :מנחם שפיץ

יש עתיד הוציאו צו הרחבה והם מצאו בדיוק את הנקודה שדופקת את המתנחלים הכי    אברהם בן צבי:

 הרבה. 

אנחנו מבינים שיש משמעויות על חוק    וף הסיבה שזה עולה לפה לדיון כי בס  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

בעצם זה מה שעולה פה. זה הסיפור. אם    ן את אגרת השמירה לתושבים ולכן זההעזר, אנחנו צריכים לעדכ 

- את זה בסעיף מסוים ומה  תקצבנואנחנו לא נעלה את זה אנחנו נהיה בגירעון מול חברת השמירה כי אנחנו 

אנחנו נהיה בפער בקטע הזה. שאלות נוספות? מי בעד לאשר בהתאם לצו ההרחבה של משרד הכלכלה    1.9

בנוסף שעות    1.9.2022-מירה והאבטחה שכר מינימום שעלה החל מה בענף הש באפרת,  במערך האבטחה 

אשר על כן צריך להעלות את תוספת השכר לשעה    ,150%שעות בתעריף    36-שעות ל   25-השבת והחגים שונו מ

  8.92-שקלים ל  6.7-שקלים למטר ועלות כניסת היטל שמירה לפועלים מ  12.67- שקלים ל  10-למטר רבוע מ 

 מי בעד לאשר את זה?  31/12/2024שהתעריף יהיה קבוע עד ליום   ולקבוע  לפועל ליום

 ? השעות שלו גם עלה 200%שאלה חשובה, תעריף של   :חנוך וולפה

השבתות.  כי זה עיקר השעות, זה    150%לא, לא שאנחנו מודעים לזה. כרגע רק    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

יום בחירות, יום כיפור ויום העצמאות. ימים של  מדובר רק ב החגים.    ? יום כיפור, לא כל200%יש לי    המ

 הם על כף יד אחת.   200%
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ולנסות למצוא    אפרת גנטק: מיליון    1,500,000השאלה אם אין אפשרות לא להעלות את אגרת השמירה 

 שקלים. 

שני דברים, אחד אמרנו שאנחנו עובדים במשק סגור. אנחנו לא יכולים להביא   עודד רביבי ]ראש המועצה[:

כספים ממקורות אחרים כדי לממן את אגרת השמירה. הדבר היחיד שאני יכול לעשות לבקשתך הוא להגיד  

ב השמירה  אגרת  את  להעלות  רוצה  לא  שאת    1,400,000-שאני  לו  ולהגיד  הפנים  למשרד  ללכת  שקלים, 

שקלים כי אני בעצם הולך לשלם יותר על מה    2,800,000-יקצץ ב   5,000,000ית שעולה היום  התוכנית ההיקפ 

שקלים.    150,000שקלים. שתבינו שעלות הפעלה של שער היום לשנה היא   5,000,000היום   ים שאנחנו מקבל

 זה אומר שאני צריך עשרה שערים לסגור למשך שנה שלמה בשבתות. 

 אחד.  אז אולי לסגור שער אפרת גנטק:

 שקלים בשנה.  150,000זה יחסוך  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 קודם כל זה משהו.  אפרת גנטק:

שעות,    11גם השער אם סוגרים בשבת, מה שאני לא אהיה שמח, עכשיו בגלל תוספת    שרון הורביץ ]גזבר[:

 דקות אחרי כניסת השבת כדי לסגור אותו עד מוצאי שבת.  20הרי לא תחכה  

גם שעות במוצאי שבת. אפרת,    50%עד ראשון בבוקר, כי הוסיפו  מכניסת שבת    ראש המועצה[:עודד רביבי ]

שקלים שזה סכום גדול לכל אחד מאיתנו כשאני מחלק אותו בתוספת הוא לא כזה גדול, הוא    150,000גם  

 .בעצם

 הוא משמעותי.  אפרת גנטק:

המועצה[: ]ראש  רביבי  של    עודד  היא  התוספת  לא.  עשרה    150,000שקלים.    1,400,000הוא  הם  שקלים 

אגורות. לא    26שקלים אז אני מוריד מהתוספת הזאת    2.67- אחוזים. אם אני מעלה את אגרת השמירה ב

 ירגישו את זה. 

 שעות.  11נקודה חשובה שהשבת היא לא מיום שישי עד מוצאי שבת, זה עוד   אברהם בן צבי:

 ה? אבי, אברהם, חנוך, תמר, מנחם, עודד.מי בעד לאשר את ההחלט  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 מטרים. 150שקלים לשנה לדירה ממוצעת של   400אנחנו מדברים על העלאה של  צורי דותן:

 אפרת, את בעד? נגד?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 נמנעת.  אפרת גנטק:
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 נמנעת. צורי?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

נסות להבין עוד אופציות לפני שנוחתים. לראות את הרשויות  אני לא חושב, אני חושב שצריך ל   צורי דותן:

המקבילות אלינו, את ההתנחלויות, מה קורה שם, זה שאנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת להעלות את  

 הסכום. 

 לשלם בספטמבר. אתה צריך עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אתה חייב לשלם את החודש. מקסימום אז נחזיר לשכנים.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 . אנחנו לא פה לבד. אם היא העלתה את זה היא העלתה את זה לכל צורי דותן:

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

 אבי, בואו, יש הבדל משמעותי בין מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 באזוריות אני מתכוון.   צורי דותן:

 - המועצות האזוריות לא מתעסקות עם זה כי מי שמתעסק עם זה אלה הישובים  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

צבי: בן  השכונו  אברהם  של  התפיסה  את  קידם  את  סבמתנ"ת  הוא  לפצל  שצריך  חושב  אני  אז  אצלנו,   ,

מועצה  ל השכונות   ונהיה  בישובים  נחזור לשמירת תושבים כמו  נבטל את השמירה בתשלום.  ואז  ישובים 

 אזורית אפרת ואז התושבים של השכונה ישמרו על השכונה. 

אנחנו נראה שיש  אני שמעתי את צורי ואנחנו נשמח לתקן את זה בחזרה אם    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

לוודא שאנחנו לא בגירעון    מחויב אין לי הרבה מרווח תמרון ואני    1.9-מקור אחר. כרגע מאחר והצו חל מה

 ויש לנו איך לשלם לשומרים האלה. 

זה משהו שעל מנת, יש יתרונות ברשות מקומית או מועצה מקומית קטנה ויש חסרונות. פה    אברהם בן צבי:

אלף תושבים, כן ירבו והם רבים ומתרבים, גם הם יש שם   80ילית שיש שם  זה אחד מהחסרונות. ביתר ע

 - שתי כניסות, שלוש כניסות. מעלה אדומים גם כן, הם פורסים כמעט אותו תקציב ואותה כמות עמדות

 * מדברים ביחד. לא ברור.

 בוננו? בתי ספר זה משרד הפנים, גם גני ילדים זה משרד הפנים. אז מה יש על חש אברהם בן צבי:
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רבותי, כמו שאמרתי מקודם אנחנו כרגע מקבלים את ההחלטה הזאת על פי    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

תוצאות ההצבעה הזאת, שישה חברים הצביעו בעד, אחת נמנעה, אחד נגד. אם אנחנו נלמד ונראה שיש לנו  

ר את זה לאחור, לתת  אפשרות לתקן את זה אנחנו כמובן נשמח להחזיר את זה כבר בישיבה הבאה ולהחזי

זיכוי למי שצריך, אבל כרגע כדי לדאוג שאנחנו עובדים בצורה תקינה ומכסים את עצמנו ההחלטה עברה.  

 תודה רבה. 

שקלים לשנה לדירה ממוצעת של   400-ה במליאת המועצה מאשרת את העלאת אגרת השמירהחלטה: 

 מטרים.  150

 אושר ברוב קולות

 תמר, מנחם, עודד. אבי, אברהם, חנוך,  בעד: 

 נמנע: אפרת 

 נגד: צורי דותן 

נושא הבא, אדוני הגזבר בוא תציג את התברים. אני מבקש כמיטב המסורת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 באופן עצמאי. רתב"להעלות כל 

 אישור תב"רים   -3

 עבודות פיתוח תרבות וספורט  רתב" עדכון

. מרכז ספורט, אנחנו מגדילים אותו  רהתב"ת וספורט זה שם  טוב, עבודות פיתוח תרבו   שרון הורביץ ]גזבר[:

שקל שורה בצורה זהירה של התרומה, התרומה הגדולה, ואם    6,000,000-בנוי מ  7,000,000.  7,250,000-ב

לכן אנחנו לקחנו לפי שער דולר זהיר נקווה שבקטע הזה הדולר יעלה. קרנות אנחנו שחררנו, אנחנו נראה  

אלף    250שקל האלה יגיע לבריכה.    1,000,000-שקל בית ספר יסודי בדגן, יש לנו, ה  1,000,000לכם עוד מעט,  

  -שקל היה עוד במעון בדגן, אנחנו לוקחים את הסכום הזה וצובעים אותו בצורה, לפחות בצורה רעיונית 

ן בני  הוא מבני ציבור, קר  1,000,000- ה  - המעון בדגן הסתיים, מאחר ויש לנו יתרה שמקורה גם בהשתתפות

 ציבור. 

 בני ציבור איזה?מ צורי דותן:

 צפוניות. שרון הורביץ ]גזבר[:

 שכמה נשאר בה?  צורי דותן:

 אין לי את זה עכשיו, עוד מעט אני אסתכל.  שרון הורביץ ]גזבר[:
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 של קרן מבני ציבור, צורי. ר בתב"זה לא יושב  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 - הוא אמר קרנות צורי דותן:

שקלים לבניית המעון ופתחנו    1,000,000כשבנו את מעון היום דגן סגרו    לא,  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

שקלים, לפני שאני מחזיר    250,000של בית הספר    רבתב" . גמרנו את הבנייה של המעון, נשאר  רתב"בשביל זה  

 - את זה בחזרה לקרן מבני ציבור

 - ? זה הקרןן הזויע הקרמאיזה כסף הג  צורי דותן:

 מאגרת מבני ציבור.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 מאגרת מבני ציבור ששילמו התושבים?  צורי דותן:

 כן. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 . אז זה שוב אותו צורי דותן:

המועצה[: ]ראש  רביבי  זה    עודד  ציבור מחזירים, מעבירים את  מבני  לקרן  זה  להחזיר את  כרגע במקום 

 העבודות פיתוח של הבריכה.  של רלתב"

 תוספת למה שהיה בזמנו?  אפרת גנטק:

 של הבריכה.  ר לתב"כן. כל זה כרגע סכומים חדשים שנכנסים  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 לקבלן?  אפרת גנטק:

 אני לא יודע אם שווה לעשות בריכה.  צורי דותן:

אין שום בעיה, אתה יכול להביע את ההתנגדות שלך ולהודיע שאתה מתנגד    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 לבריכה. 

 זו לא רק בריכה, זה מרכז ספורט.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 לקבלן מוסיפים? אפרת גנטק:

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

כרגע לא מנהלים דיון על תקציב הבריכה. רוצים לנהל את הדיון על תקציב    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 הבריכה, אפשר לנהל דיון על תקציב הבריכה. 
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 שקל לתקציב הבריכה, מה לא דנים בזה? 7,250,000אנחנו צריכים כרגע לאשר  צורי דותן:

 - אבל חלק מזה אבי חדידה:

 עם צורי גם לבד.   אבי, אני יודע להתמודד עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 לא צריך להתמודד איתי, צריך להתמודד עם הציבור.  צורי דותן:

אני מתמודד עם הציבור ואני מתמודד איתך. יש כרגע פרויקט שנמצא בבנייה,    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

.  רלתב"ולשם כך אנחנו מביאים עוד כסף  רבתב"אנחנו מבינים שהעלויות הם יותר גדולות ממה שיש כרגע  

מאיפה אנחנו מביאים את הכסף הנוסף לדבר הזה? מביאים אותו מתרומה שגייסנו, מביאים אותו מיתרה  

שנשארה בבית ספר, מביאים אותו מיתרה שנשארה במעון כדי שאפשר יהיה לסיים את הפרויקט. רוצים  

ים להציג את כל  לנהל דיון למה בריכה עולה יותר ממה שהיא תוכנה בהתחלה? אין שום בעיה, אנחנו יכול

של הבריכה    רהתב"הדברים ונציג אותם ונסביר אותם. כרגע זה לא הדיון. כרגע הדיון הוא האם מגדילים את  

 כן או לא, ולשם כך אנחנו מבקשים את האישורים. 

 אם לא תגדיל לא תשלים.  אבי חדידה:

 אם אני לא אגדיל אני לא אשלים. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

רוצה לדעת ואני ביקשתי את זה כבר לפני שתי ישיבות, מה קורה. אנחנו רוצים לאשר את    אני  צורי דותן:

  7,000,000זה, כולנו רוצים שתהיה בריכה, אבל רוצים לדעת מה קורה. מישהו יכול לספר לנו למה צריך עוד  

 שקל?

 - רגעדבר ראשון, אני לא זוכר שביקשת את זה. דבר שני, לפני   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 לפני שתי ישיבות ביקשנו מהראל, הראל בבקשה תראה לנו מה המצב.  צורי דותן:

צורי, אחת, אני לא זוכר שביקשת. לפני רגע אמרת שאתה בכלל רוצה לעצור    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 את הבניה של הבריכה. 

 - אמרתי שאני לא יודע אם כל כך הרבה כסף זה צורי דותן:

 אמרת לפני רגע שאתה רוצה לעצור את הבריכה. ועצה[: עודד רביבי ]ראש המ

 אתה יודע להגיד שזה הסיום? צורי דותן:

 אני לא יודע להגיד שזה הסיום. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 מישהו יודע להגיד שהכסף שאנחנו עכשיו נותנים הוא כסף של סיום?  צורי דותן:

 -צורי, הבנתי את קו הפופוליזם עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 זה לא פופוליזם. ממש לא.  צורי דותן:

 היה פה  לפני שתי ישיבות הייתה כאן ישיבת פוטש שלך. אף אחד לא  אברהם בן צבי:

 - לא זה היה ישיבה צורי דותן:

 ישיבה לפני.   אז זה היה אברהם בן צבי:

 - אנחנו בסוף יודעים להגיד עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

רוצה לדעת.    הייתה ישיבה שדיברנו על זה. אני, זה ממש לא פופוליזם. אני מדבר בצורה שאני  צורי דותן:

, אני רוצה לדעת האם זה יסיים  7,250,000שקל,    6,000,000אני אמון בסוף, אנחנו כחברי מועצה לוקחים  

 את הפרויקט, מה המצב של הפרויקט עכשיו. צריך לדעת מה קורה איתו. 

עמדה  הזה. אני אישית ב  רהתב"אני יכול כאן? לא הייתי חבר מועצה כשקיבלו את ההחלטה בעד    :חנוך וולפה

ה. בסופו של דבר  מעשלי כשקראתי את הנתונים התנגדתי בבית שלי. לא הייתי מוכן לעשות התקדמות והט

 - כרגע יש כאן כבר מבנה שעוד רגע מסתיים. אם אתה רוצה, נעשה כאילו אתה פה פיל לבן מיותר

ם לא, כל כך מתנגדים  לא, אני רוצה לעצור, אני רוצה שיבואו ויגידו לנו, אני לא מבין למה את  צורי דותן:

 שיגידו לכם מה המצב. 

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

 לזה.   תייעודיבגלל זה עודד הלך להביא כסף תרומה. אל תשכח שרוב הכסף זו תרומה  אבי חדידה:

אין בעיה, אני, אחד הדברים שאני רוצה לראות, שהכסף הזה מסיים, שאנחנו יודעים למה יש    צורי דותן:

ודעים לצבוע אותו בצורה כזאת שהוא מסיים את הפרויקט. כי אם זה מחר, זה רק עוד  את הכסף הזה, י 

 -כסף, אני רוצה להגיע לרמה של הבריכה. אני רוצה לדעת 

המועצה[: ]ראש  רביבי  הוא    עודד  הפרויקט  כל  גדולה.  מאוד  הוצאה  זו  הבריכה  של  הפרויקט  כל  צורי, 

יודעים להגיד, יש עלויות ברזל שעלה במאה אחוז, יש  פרויקט מורכב. יש עלויות, תשומות בניה שאנחנ  ו 

זכוכית ואלומיניום שעלו. יש טבלה מסודרת, יש מנהל פרויקט, יש מהנדס, יש ועדת כספים, כולם מפקחים  

תכננו   בתכנון.  פערים  גם  יש  של הבריכה.  על הפרויקט  לא  לוקח  פה שקל שמישהו  אין  הזה.  על הסיפור 

. עכשיו אני יכול  4משאבות. מה לעשות, עלות המשאבות עלתה פי    4כון לבנות  משאבה אחת, התברר שיותר נ
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להגיד אני רק רוצה משאבה אחת, אבל אז המים יהיו עכורים, ואני יכול להגיד הבנתי, בסדר, אני מתקדם  

עכשיו. מי אשם בטעות? אפשר להקים על זה ועדת חקירה. בסוף אני מקבל ארבע משאבות במקום אחת אז  

ריך לשלם על ארבע משאבות במקום אחת. כל הדברים האלה, אתה רוצה, ועדת כספים תחקור, תקים  אני צ

על זה דיון לעומק, תעשה את כל הפרטים. נציג לך בצורה מסודרת את כל מה שקורה, לא נסתיר פה שקל  

הזה, אנחנו    אחד. לכולם .אנחנו לא מתכוונים להסתיר פה שקל, אבל בסוף אנחנו רוצים לגמור את הפרויקט

לוודא שתזרים המזומנים נשמר כדי שהקבלן יוכל לעבוד ולסיים את הבריכה במהרה בימינו ולכן   מחויבים

אנחנו   הציבור.  על  אותם  מטילים  פתאום  ואנחנו  אותם  ממציאים  שאנחנו  סכומים  פה  מבוקשים  לא 

י  מסבירים בדיוק מאיפה מגיע הכסף. כמו שאבי אמר, רוב הכסף בכלל מגיע מתרומה שגם אותה גייסנו כ

אמרנו לתורם שנוצר לנו פער בעקבות הקורונה, זה הפער בוא תגשר לנו עליו, אז הבאנו את זה. יכול להיות  

עוד   של  עוד תרומה  בכלל    500,000שתגיע  יהיה  ואז  הקרובים  בחודשים  עליה תשובה  נקבל  אנחנו  דולר, 

כסף להשאיר כסף ולא    רים כי אנחנו רוצים כמה שיותר"לשחרר מפה כספים ולהחזיר אותם לקרנות ולתב

 . זה הכל.רהתב"להוציא פה, אבל כרגע כל מה שמבוקש זה להגדיל את  

 כמה כסף עוד צריך להשלמות?  צורי דותן:

אני לא יודע. כל פרויקט שנגמר, יום אחרי שנכנסים, אתה לא יודע כמה הוא    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

וף מגישים חשבונות, ופעם אמרת לי שאתה מהתחום,  עולה לך, כי מה לעשות, בסוף ככה זה בפרויקט. בס

מה   מורים  ואז  מתחשבנים  ואז  חשבון  גמר  עושים  ואז  חשבונות  מגישים  הפרויקט  את  שגומרים  אחרי 

 משלמים, ואז עושים את חישוב הכמויות הסופי. אף אחד לא יודע להגיד היום.

 אנחנו לא בגמר חשבון.  צורי דותן:

אתה רוצה לדעת עכשיו כמה הולך לעלות הפרויקט בסוף. אני לא יודע להגיד    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

לך, אני יודע להגיד לך שבמהלך השנה האחרונה התגלו פערים בין הכמויות שהיו בשלב התכנון לבין הכמויות  

  שמבוצעות בפועל. אין לי מה להתווכח היום עם הקבלן, כי אם היה כתוב מטר ברזל הוא נתן שני מטר ברזל

אני צריך לשלם לו שני מטר ברזל, כי מה לעשות, עשו טעות בחישוב. מי אשם בזה, זה כרגע לא מעניין אותי.  

בטוח   לא  אז  גם  אבל  שאשם,  מי  עם  להתחשבן  ננסה  בסוף  אנחנו  אותי.  מעניין  לא  שזה  אומר  לא  אני 

התחלה. עלות ברזל  שהאשמה תוליד פיצוי כספי כי בסוף אני מקבל חומרים שלא נכללו בכתב הכמויות ב

שעולה פי שתיים, על זה אף אחד לא אחראי. אלה המחירים. הולכים לפי מחירון דקל, הקבלן מגיש חשבון,  

מנהל הפרויקט מאשר אותו, אני צריך לשלם את זה. אלה הפערים שנולדים. עכשיו, זה פרויקט מאוד מאוד  

ות. אין שבוע שעובר בלי ישיבת סנכרון עם  מורכב, עם המון קבלנים שונים, עם תיאום בין כל מיני מערכ

המנכל, יחד עם המהנדס, יחד עם מנהל הפרויקט, כדי לראות שאנחנו מתקדמים בצורה הכי זהירה והכי  

למבנה צריך לבוא    4חסכנית ומגיעים לתוצר הסופי. יש פה גם אדריכל. אדריכל, כדי שאנחנו נקבל טופס  

זה גם מוסיף עלויות. פתאום קרניז כזה, פתאום קרניז כזה, לא  ולהגיד המבנה נבנה על פי מה שתכננתי,  

דברים שתמיד לקחו אותם בחשבון. אז אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר זהיר,  
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נועדה לאפשר את תזרים המזומנים כדי לשמור על הפרויקט נושם. לא נעצור    ר התב"כרגע כל ההגדרה של  

 נצטרך להחזיר אותם לפרויקט, לא מתאים. רק מעכב את הסיפור. ו  חר כך אנאותו, נוציא פועלים, א

רק לגבי הסיפור שאמרת שאני מהתחום, זה מה שאני עושה, זה מה שאני יודע. כאשר אנחנו    צורי דותן:

מגיעים לשינויים או תוספות במכרזים עושים מכרז כמויות והוא מגיע עם ההצעה של הקבלן כמה הוא רוצה  

 אנחנו אמורים לדעת להחזיק כל הזמן באיזה סטטוס אנחנו נמצאים בפרויקט.  להוציא.

המועצה[: ]ראש  רביבי  שונים    עודד  מקבלנים  מחיר  הצעות  שמביאים  לפני  תוספת  לו  שעושים  דבר  אין 

את   תראה  אתה  הפרויקט.  למנהל  ולא  לקבלן  לא  פתוח  צ'ק  לא  זה  להוזיל.  העלויות  את  ובודקים 

רויקט הזה, יש פה אלמנטים שחודשים בזבזו כדי לנסות לחסוך עשרת אלפים שקל,  ההתכתבויות פה על הפ

 אז ככה זה מנוהל. 

יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי כנראה שאנחנו נלמד דברים    צורי דותן: לגבי עלויות נוספות, אני לא 

כסף    Xאם קבלן קבע    אחרים, אבל עלויות ברזל לצורך העניין, יש את מדד תשומות הבניה. לצורך העניין 

, אני לא משלם לו כפול  2פלוס מדד תשומות הבנייה. אני לא אשלם לו, זה שהברזל עלה בכפול    Xהוא מקבל  

2. 

ברזל ובסוף מתברר שצריך    Xכן, אבל אם בכתב הכמויות הוא מתחייב להביא לך, אתה ביקשת    :אבי חדידה

X- 

 זה משהו אחר.   צורי דותן:

 - , זה מה שזה מה שקרה :אבי חדידה

להבין איפה הוא טעה. יש לך את היועץ, את הלא משנה. בסוף, שורה    ]...[פה יש לך אדריכל    צורי דותן:

 - תחתונה, אתה רוצה שזה ייבנה

זה יעצור את העבודה. אם    ,עושים את זה כל הזמן, אבל כמו שעודד אמר אם לא נעביר את זה  מנחם שפיץ:

 - זה יעצור את העבודה, בסופו של דבר יום אחד נחדש את העבודה 

 - וגם זה עולה כסף, כי הבלאי שזה עומד צורי דותן:

ואז נצטרך להוסיף עוד כספים כדי להמשיך את העבודה, אז הדבר הנכון והחכם הוא להעביר    מנחם שפיץ: 

 שים שכבר עשו את זה אבל צריך לחסוך את זה לחברי המועצה. . את הבדיקה כדאי שנעשה. יש אנרהתב"את  

 אפשר להוסיף את זה לישיבה הבאה, שנקבל, חברי המועצה יוכלו להציג לנו את זה?  צורי דותן:
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אני מציע דבר כזה, אני מבקש כרגע ממנחם יושב ראש ועדת כספים לעשות    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

בדיקה של כל עלויות הפרויקט. אם זה מוכן לישיבה הבאה יציגו את זה בישיבה הבאה, אם לא אז לישיבה  

 - אחרי זה כי אנחנו בין חגים ובסוף

 - אז יש לנו ]...[ צורי דותן:

ני מבקש. רשמנו עכשיו את הבקשה שלך, ועדת הכספים תקבל  בסדר, בואו, א  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

את כל הדוחות הכספיים מהגזברות ויכינו את הסיפור הזה להצגה לכל חברי המועצה בישיבה הקרובה או  

כפי שהוצג? אפרת, אבי, אברהם חנוך, תמר, מנחם, עודד    572  רתב"בישיבה שאחרי זה. מי בעד לאשר את  

 בעד. צורי? 

 מנע. נ צורי דותן:

- "עבודות פיתוח תרבות וספורט" ב 572מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר מס' החלטה: 

 ש"ח, כפי שהוצג. 250,0007,

 אושר ברוב קולות

 חנוך, תמר, מנחם, עודד  ,אפרת, אבי, אברהםבעד: 

 נמנע: צורי 

עים מתרומות צריך  שקלים מגי 6,000,000-אני רק רוצה לציין בשביל הפרוטוקול שהיות ש אברהם בן צבי:

לעשות ועדת תרומות, ופרסום ומידע על התורם. אם יש סיבות מיוחדות שהתורם רוצה להיות אנונימי אם  

זה אפשרי מבחינה משפטית וניהולית, אם התורם רוצה להיות אנונימי צריך להעביר למידע של המועצה את  

שני מהמקרים  זה אחד  סגורות.  בדלתיים  בישיבה  של התורם  הישיבה  הזהות  של  לסגור את הדלתות  תן 

 ולשמור על פרטיות. ככל שניתן לשמור על זהות אנונימית זו המטרה שלנו. 

אפשרות להגיש, התפרסם איפה שזה    25.8- היה קול קורא, נתנו עד ה  - ועדת תרומות  שרון הורביץ ]גזבר[:

ין שום ניגוד אינטרסים  צריך להיות. רק אותו תורם, בא כוחו הגיש את התרומה. ועדת תרומות בדקה שא 

 והכל. אחרי שהיום תאשרו את הדבר הזה אנחנו נשב ונחתום על ההסכם. 

 - לגבי האנונימיות צורי דותן:

 * מדברים ביחד. לא ברור.

 - לטעמי, איך שאני מכיר את הנושא, לא, אין מצב שרק חלק מחברי המועצה מכירים אברהם בן צבי:

 אנחנו נבדוק ואנחנו ניתן לך תשובה בסיפור הזה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 תודה.  אברהם בן צבי:

 כיתת גן מגרש מכינות  642 רתב"וסגירת  עדכון 

 - יורד, הפחתה ועוזר לקרנות. לא קשור אלייך שקלים   289,000מגרש מכינות, זה  שרון הורביץ ]גזבר[:

 - ? למה זה מופיע ככה? בעצם אחרי שאתה מחזיר לקרן 311,000מה זה  :צורי דותן

 , מחזיר לקרן.  289,000הורדתי   600,000היה  שרון הורביץ ]גזבר[:

 מה שלא ניצלתי חייב לחזור לקרן.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 ברור.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 למשה.  וגם צריך להגיד מילה טובה ברהם בן צבי:א

 שמופיע פה?  311,000, מה זה 289,000זה  :צורי דותן

 שחוזר לקרן.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 עוד דוגמה למבנה שנגמר בפחות מה שהערכנו בהתחלה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

שקל.    586,000-שקל את החלק בקרנות ל  700,000-גם כיתות גן בתמר אנחנו מורידים מ   שרון הורביץ ]גזבר[:

 כל מה שאתם רואים אלה דברים שמסתיימים ואנחנו סוגרים אותם. 

כיתת גן? אפרת בעד, צורי בעד, אבי, אברהם, חנוך,    642רגע מי בעד לאשר את    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 תמר, מנחם, עודד, כולם בעד.

 .כיתת גן מגרש מכינות 642מליאת המועצה מאשרת את עדכון וסגירת תב"ר החלטה: 

 פה אחד.  אושר 

 כיתת גן בתמר 643 רלתב"עדכון וסגירת 

]גזבר[: הורביץ  גם  שרון  בתמר,  גן  לקחנו    כיתת  מהקרנות.  המועצה  של  השתתפות  מפחיתים  אנחנו  פה 

 שקלים חוזרים לקרן.  114,000. לכן 586,000- ואנחנו נסתפק ב 700,000

 ? אבי, אפרת, כולם בעד אף אחד לא נגד.643מי בעד לאשר  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 , כפי שהוצג.כיתת גן בתמר 643מליאת המועצה מאשרת את עדכון וסגירת תב"ר החלטה: 

 פה אחד.  אושר 

 השלמת פיתוח בשכונת הזית  672 רתב"עדכון וסגירת 

  7,019,000, קיבלנו בסך הכל  7,045,000בשכונת הזית, ממשרד השיכון חשבנו שנקבל    שרון הורביץ ]גזבר[:

הזה. פה אנחנו נקבל    התב"ר ף לדבר הזה אז לכן אנחנו סוגרים את  שקלים. אי אפשר יותר להקדיש עוד כס

 שקלים מה שחשבנו ממשרד השיכון.  27,000פחות  

 ?672 ר תב"מי בעד לאשר את  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 . 699זה הולך ביחד עם  אברהם בן צבי:

. אין  27,000-ות בדהיינו עושים עוד עבו  27,000לא, זה הוצאנו פחות. אם היו לנו עוד    שרון הורביץ ]גזבר[:

 לנו אותם. 

 כולם בעד, אף אחד לא נגד.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

, כפי  השלמת פיתוח בשכונת הזית 672עדכון וסגירת תב"ר מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 שהוצג.

 פה אחד.  אושר 

 מעון יום בדגן 680 רתב" עדכון

שקל. מכיוון שהמקור של הסכום הזה הוא    250,000מעון יום בדגן. אנחנו מורידים    שרון הורביץ ]גזבר[:

לאומית אמונה אנחנו חייבים להשתמש בכסף לדבר שהוא  - השתתפות של המכרז של תנועת האישה הדתית

פעוטות, משהו שבהתחלה חשבנו    מין במינו, לכן רעיון שהיה גם לעודד וגם למשה, בגלל שיש לנו בריכת

שנחסוך אותו, אנחנו מבצעים אותו. בריכת פעוטות בבריכה בפני עצמה הסכום הזה יהיה משויך רעיונית  

 לדבר הזה. 

 איך אתה מעביר ממעון יום לבריכה?  :אברהם בן צבי

יש לי כביש  . לא קרן. אם מחר  רלתב"ר  "שדומה, מותר להעביר מתב  רבתב"מותר    שרון הורביץ ]גזבר[:

בזית ונשאר לי עודף אני לא יכול להעביר אותו לשירותים חברתיים, אני יכול להעביר אותו לכביש בתמר.  

אותו דבר. פה בגלל שזו פעולה חינוכית לגיל הרך אנחנו מעבירים את זה. אם הייתה בריכה רק למבוגרים  

 אנחנו נעמוד בביקורת.לא הייתי יכול לעשות את זה. בגלל שיש שם בריכה נפרדת לילדים 

 בעתיד אנחנו נצטרך שבמעונות יהיה יום שחייה. אברהם בן צבי:
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? צורי נגד, כל היתר  680  רתב"בעזרת השם, כן. שיעורי שחייה. מי בעד לאשר    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 בעד.

 כפי שהוצג. , מעון יום בדגן  680עדכון תב"ר מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 ברוב קולות.אושר 

 חנוך, תמר, מנחם, עודד  ,אפרת, אבי, אברהםבעד: 

 נגד: צורי 

 קירות תומכים לכביש דרך  רתב" הגדלת

שמשרד השיכון נותן לנו לדבר הזה, וזה    27,000קירות תומכים לכביש דרך. יש לנו    שרון הורביץ ]גזבר[:

 , זה כאילו חוזר למשרד השיכון ובא.6,672. אתם רואים שזה 6,247,000-ל  6,400,000- יגדל מ

 זה מה שאברהם אמר מקודם. מי בעד לאשר את זה? צורי נגד?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 נגד. צורי דותן:

 כל היתר בעד.  רביבי ]ראש המועצה[:  עודד

 כפי שהוצג., הגדלת תב"ר קירות תומכים לכביש דרךמליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 ברוב קולות.אושר 

 חנוך, תמר, מנחם, עודד  ,אפרת, אבי, אברהםבעד: 

 נגד: צורי 

 בית ספר יסודי בדגן 726 רתב" עדכון

שקלים שעודד דיבר עליהם מקודם לגבי הבריכה,    1,000,000בית ספר יסודי בדגן. אלה    שרון הורביץ ]גזבר[:

רק אנחנו מעבירים את זה. פה אנחנו לא עושים העברה ישירה, מעבירים את זה לקרן ומהקרן בלי שהקרן  

 תרגיש חוסר, ברגע שהכסף ייכנס אליה הוא יצא. 

 לא הבנתי.  אברהם בן צבי:

שקלים לבית ספר יסודי בדגן חוזרים לקרנות ומיד באותו רגע הם חוזרים    1,000,000  ]גזבר[:שרון הורביץ  

 - מהקרן ל 

 ? כולם בעד, צורי נגד. 726 ר תב"מי בעד לאשר את  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 כפי שהוצג. , בית ספר יסודי בדגן  726עדכון תב"ר מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 קולות.ברוב אושר 

 חנוך, תמר, מנחם, עודד  ,אפרת, אבי, אברהםבעד: 

 נגד: צורי 

 פעילות בטיחות בדרכים מוסדות חינוך 818 רתב"אישור 

זה מאצ'ינג  ד ויש לנו קרן פיתוח  "מוסדות חינוך. זה כסף שמגיע מהרלב  םפעילות בדרכי  שרון הורביץ ]גזבר[:

 בטיחות בדרכים.  23,750ולכן זה דבר חדש. 

 ?818 ר תב"מי בעד לאשר את  בי ]ראש המועצה[: עודד רבי

 זה הולך לפעילות בבתי הספר יעודית לבטיחות בדרכים? אפרת גנטק:

 כן. בטיחות בדרכים וגם הורים לילדים, דברים כאלה.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 ? כולם בעד, אפילו צורי.818 ר תב"מי בעד לאשר את  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג., פעילות בטיחות בדרכים מוסדות חינוך 818תב"ר  מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 פעילות למאבק באלימות 824 רתב" אישור

 שקלים.  26,500פעילות למאבק באלימות   שרון הורביץ ]גזבר[:

 מאיפה זה מגיע? :חנוך וולפה

]ראש המועצה[:עודד   ממשלה    רביבי  משרדי  של  קוראים  קולות  מיני  כל  יש  הזה?  הדבר  לאשר  בעד  מי 

 ממשלתיים, מגיע ככה תחת הכותרת הזאת, מה יעשו עם זה במחלקת הרווחה לא יודע להגיד לכם. 

 זה של האישה, מעמד האישה.  אפרת גנטק:

 חברתי.  לשוויוןהמשרד  אברהם בן צבי:

 ? כולם בעד אף אחד לא נגד. 824 ר תב"מי בעד לאשר את  המועצה[: עודד רביבי ]ראש 

 כפי שהוצג. , פעילות למאבק באלימות 824תב"ר  מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 
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 אבזור מרכז הפעלה  825 רתב" אישור

 .10,637ועוד  150,000אבזור מרכז הפעלה, חבל שהלך ליאור, קיבלנו עוד   שרון הורביץ ]גזבר[:

 - מי בעד לאשר את עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 - אי אפשר את זה להעביר לשכר של  אפרת גנטק:

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

]גזבר[:  לו את  אפילו את השכר של הקבטים של המועצה אנחנו לא יכולים לשים שם. אפי  שרון הורביץ 

 הרכבים של הרבשצים וזה אי אפשר. זה רק שמירה. 

 ? כולם בעד אף אחד לא נגד. 825מי בעד לאשר את  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג., אבזור מרכז הפעלה  825תב"ר  מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 תב"ר הנגשת ישיבת נווה שמואל אישור

 שקלים.  30,000ישיבת נווה שמואל הנגשת חינוך לפי צרכים של תלמיד מסוים.   ]גזבר[:שרון הורביץ 

 מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג., תב"ר הנגשת ישיבת נווה שמואלמליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 הנגשת תיכון דרך אבות רתב" אישור

 שקל.  30,000כנל בתיכון דרך אבות   הורביץ ]גזבר[: שרון

 מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג., תב"ר הנגשת תיכון דרך אבותמליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 הנגשת אורות עציון בנים רתב" אישור

 שקל.  60,000אורות עציון בנים,   שרון הורביץ ]גזבר[:
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 מי בעד לאשר?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אתה יודע להגיד אילו הנגשות אלו?  אפרת גנטק:

 לא.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 כולם בעד, אף אחד לא נגד.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אחרים זה אקוסטי. אני חושב שאורות עציון זה גם אקוסטי וגם זה, ובשני ה שרון הורביץ ]גזבר[:

 כפי שהוצג., תב"ר הנגשת אורות עציון בניםמליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 סל תרבות  830 רתב" אישור

  ר התב" שם את היד, זה כסף חייב לעבור דרך המועצה.    סהמתנ", סל תרבות. פה  830  שרון הורביץ ]גזבר[:

 - 22,700-שקלים מהמשרד ו 97,000שקלים.  120,000יהיה על  

 ? מאצ'ינגזה  אברהם בן צבי:

 . זה חייב, מתעקשים שזה יתנהל בדרך המועצה. מאצ'ינגזה  שרון הורביץ ]גזבר[:

 ? מאצ'ינגההרשות נותנת את  אברהם בן צבי:

ו לפעול, אבל זה חייב לעבור דרכנו.  , אנחנו ניתן למאצ'ינג   נותן סהמתנ". סהמתנ"לא,    שרון הורביץ ]גזבר[:

 כרטסת חשבונאית אצלנו. 

 ? כולם בעד אף אחד לא נגד. 830מי בעד לאשר את  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג. , סל תרבות 830תב"ר  מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 השלמות פיתוח בדגן 829 רתב"

כל סוף אנחנו מצליחים לפתוח אותו    שאנחנו שמחים מאוד שסוף  רתב",  829  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

אחרי הרבה מאוד מאמץ, במיוחד של משה בן אלישע מול משרד השיכון. אנחנו בעצם קיבלנו תקציב של  

שקלים כדי לעשות השלמות פיתוח בדגן. כל מה שתושבי הדגן מתלוננים ובצדק על מדרכות לא    8,586,446

תלבות, עם אספלט לא בריבוד סופי, עם מחסור של פסי האטה, עם מחסור של עצים, עם  עם אבנים מש

מגרשי משחקים שלא הושלמו, עם מדרגות למגרשי המשחקים שלא פותחו, כל זה נכלל במסגרת התקציב  



 

 5.9.2022מועצה ישיבת 

23 

  ח ייקזה גם    ,הזה. הליך ארוך מאוד מול משרד השיכון, בעצם הבנה שלנו שאם משרד השיכון יעשה את זה

יותר זמן וגם באיכות הרבה פחות טובה. הדבר שלקח הרבה זמן היה מורכב משני דברים, אחד זה    הרבה

רוצים נכנס, משרד השיכון מוכן לממן, ושתיים,   לעבור על רשימת הפרויקטים ולראות שכל מה שאנחנו 

העקרוני   הדיון  את  שהיה  אחרי  גם  אותו.  ולממן  הזה  לתהליך  להיכנס  מוכן  באמת  השיכון  סבב  משרד 

החתימות במשרד השיכון לקח חודשים ארוכים, ופחות או יותר היו צריכים להחזיק את היד לעט כדי לוודא  

שכולם חותמים והעט לא הולכת לאיבוד בין הקומות השונות. ממש מחדר לחדר, וגם כשזה עובר מחדר  

ומגיע אחורי זה. עכשיו  למשרד האוצר, ואנחנו שמחים שאנחנו מ  עד   לחדר לוודא שזה חוצה את הכביש 

 לשאלתו של אבי, מה לוחות הזמנים, משה? 

במחירים ממוצעים האומדן  החברה למשק וכלכלה,  בדקנו את האפשרות לעבוד עם    משה אלישע ]מהנדס[:

זה מגיע ממש לאותו סכום, לכן החלטנו    גם אם יתקבלו חצי מיליון שקלשקלים,    500,000-שלהם יותר גדול ב

 נערכים למכרז. , שאנחנו הולכים למכרז

 - אז זה בוועדת מכרזים שלנו? אוקיי, ועכשיו השאלה שלי לגבי אבי חדידה:

 כפי שהוצג? כולם בעד אף אחד לא נגד.  רהתב"מי בעד לאשר את  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג., השלמות פיתוח בדגן  829תב"ר  מליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 פה אחד אושר 

 - מכניסים פה את המדרגות  גנטק:אפרת 

 - המדרגות והמעקה עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אבל המדרגות של מתחת לזית?  אפרת גנטק:

 איך הגעת לזית?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כשהם הולכים לדגן, בסוף הם מגיעים לדגן.  אפרת גנטק:

 יש שם בזית גשר.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אני רוצה בזית משהו שאפשר לחצות את הכביש. אפרת גנטק:

 בשונות תזכירי לי, אני אתייחס לזה. בתמר יש לנו השלמות פיתוח?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 לא, זה כבר בוצע.  שרון הורביץ ]גזבר[:
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למעט מגרשי הספורט שעכשיו עובדים. מה שהרסו ישלימו, אבל זה פרויקט    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

אחרי הכסף. כשיבואו לזרוק את  שם  שמשרד השיכון מבצע. אנחנו לא מעורבים, אנחנו לא רודפים    אחר

 - הכדור בייסבול הראשון אז

 אם אפשר לזרז אותם, בתור מי שגר שם, זה פשוט סיוט, עובדים בצורה הכי איטית שראיתי.  אבי חדידה:

תלונן על קיפוח אנחנו העדפנו לקחת את זה  לכן, כדי שתושבי הדגן יפסיקו לה עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

שם אלינו, שאנחנו נהיה עם הכסף ביד ועם היכולת להפעיל לחץ על הקבלן בשאיפה שלא ניפול בפח עם קבלן  

שזוכה במכרז ומפשל אחר כך בעבודה, אבל בגדול אנחנו רוצים לעשות את זה ואז אנחנו גם יודעים להפעיל  

לוחות זמנים, ולראות שאנחנו בשליטה באירוע הזה. תמיכה בקרן. שרון,  מנופים כלכליים, גם מנופים של  

 אתה רוצה להציג את זה? 

 תמיכה בקרן לפיתוח אפרת אישור  -4

המורכבת  היו עמותה  אנחנו ביצענו נוהל תמיכות כמו שנדרש. הדרישות העיקריות    שרון הורביץ ]גזבר[:

מתושבי אפרת אשר עיקר פעילויותיה הן גיוס כספים לטובת פיתוח ובנית מבני ציבור מקרקעין השייכים  

  למועצה או בחזקתה וכן פרויקטים חברתיים. חברי העמותה תושבי היישוב. עמידה בשאר תנאי התמיכות. 

רק    השקל. ניגש  100,000  ךצברנו סכום לתמיכה בקרן שתהיה לטובת תושבי אפרת בס  2022בתקציב לשנת  

 אנחנו מבקשים לאשר את הדבר הזה, הם זקוקים לכסף הזה.  קרן אחת, הקרן לפיתוח אפרת.

 - ד, תמר בעדעמי בעד לאשר את התבחינים כפי שהוצגו? אפרת בעד, אבי ב עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 לא את התבחינים את התמיכה עצמה.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 סליחה, על מה אנחנו מצביעים?  אברהם בן צבי:

 על תמיכה בקרן אפרת.  שרון הורביץ ]גזבר[:

 - שקל למשפחה או   100,000על  אברהם בן צבי:

לא, לפיתוח קרן אפרת. זה מגיע בתמיכות. יש סכום בתקציב לעידוד תרומות לאפרת.    שרון הורביץ ]גזבר[:

לכם   ואומרת  באה  הוועדה  פעם תמיכות.  עשינו  לכן  בסעיף תמיכות.  מגיע  הזה  הסתיים.  שנוהל  תמיכות 

ל, היועץ  " ניגשה רק עמותה אחת, היא הגישה את מסמכיה בצורה תקינה לחלוטין. בוועדה חברים המנכ

 - י ואנוכי ולכן אנחנו רוצים להעביר לנו המשפט

 - אני רק רוצה לשאול שאלה אברהם בן צבי:
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הסעיף הזה, הסכום הזה, תוקצב בתוכניות העבודה ובתקציב.  דקה אברהם.    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

מהמועצה לקרן אפרת היה צריך תבחינים והיה צריך    , אם צריך, לשאלתך, אם צריך,כדי להעביר את הכסף

 את נוהל התמיכות. 

לא מאשרים את התבחינים, התבחינים כבר אושרו  אנחנו  אני שואל שאלה, זאת אומרת    אברהם בן צבי:

 בעבר.

 אושרו בעבר. שרון הורביץ ]גזבר[:

אם מחר יקומו קבוצה של תושבים ויקימו עמותה שעומדת בקריטריונים של התבחינים    אברהם בן צבי:

 - האלה, ויגישו

 .2023-ב גזבר[:שרון הורביץ ]

 בדיוק, מי בוחן?  ,יגישו קול קורא אברהם בן צבי:

 אולי נחלק את התמיכה לכמה. היא תדון ומקצועית. הועדה הו שרון הורביץ ]גזבר[:

 ואז אתם תחליטו לעשות את הקרן לפיתוח אפרת לתאגיד עירוני?  אברהם בן צבי:

צריך לשאול את היועץ המשפטי אם בכלל    בר לא,, אז זה כלא, אם היא תאגיד עירוני  שרון הורביץ ]גזבר[:

 קיים דבר כזה.

 יש מספיק זמן. אברהם בן צבי:

 יכולה לקבל.לא בטוח שקרן עירונית   שרון הורביץ ]גזבר[:

שנים הקימו עמותה פרטית ומנהלים ככה עם זה כל    30כמו שכמה תושבים ברימון לפני    אברהם בן צבי:

ל תאגיד  "הם מיילים. לנו אפילו אין מיילים. אבל לשמיל אטלס שהוא מנכ הזמן, יש להם שירותי משרד, יש ל

היועץ המשפטי יכול להסביר למה אנחנו אין לנו כתובת  .  efrat.muni.ilחיצוני פרטי לחלוטין יש לו מייל  

ל של תאגיד פרטי שהוא לא עירוני, הוא סתם זכה באיזשהם תבחינים שרק  "ומנכ  muni.ilמייל עם סיומת  

 יגש יושב פה ומקבל כתובת מייל. הוא נ 

שמעתי את שאלתך. היועץ המשפטי שנמצא פה הוא היועץ המשפטי המחליף.   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 עד לישיבת המועצה הבאה אני אתן לך תשובה ואפילו אתן לך כתובת אימייל, בסדר? 

משפטי באחת העיריות קבע שאסור  הייתה רשות מקומית אחת שיועץ יכול להיות. תשמע,  אברהם בן צבי: 

 שהם משתמשים במייל רק לצרכים פוליטיים.  לתת לחברי מועצה מייל מכיוון
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הצחקת את אפרת וצורי כמעט נחנק. אמרתי, עד הישיבה הבאה אנחנו נבדוק    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 את זה. 

מר בעד, מנחם בעד, עודד בעד. מי  מי בעד לאשר את זה? אבי בעד, חנוך בעד, ת  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 נגד? מי נמנע? אפרת את נמנעת?

 לא, הייתי בעד.  אפרת גנטק:

 לא שמתי לב. תודה רבה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 כפי שהוצג., תמיכה בקרן לפיתוח אפרתמליאת המועצה מאשרת את ה החלטה: 

 פה אחד אושר 

אני רק רוצה להוסיף בעניין של הקרן. אם הקרן הייתה מתנהלת כמו קרנות אחרות שמגייסים    :שפיץ  מנחם

הם היו גוזרים עמלה וזו לא מילה גסה    למה?  כסף הם לא היו צריכים להגיע לשולחן המועצה לבקש תמיכה.

סופר היא  לוקחים  שהם  שהעמלה  רק  מגייסים,  שהם  קטנה,  -מהתרומות  את    לכןסופר  מכסה  לא  זה 

דולר בלבד, רק    400,000-ומעלה. מהתרומה הזו היו מקבלים כ  20%  ות ההוצאות. למשל, הרבה קרנות לוקח

 - מהתרומה הזו. אבל אנחנו לא מנהלים

 בעברית אומרים לא לירות ברגל דרך הראש. אברהם בן צבי:

 הצגת דוח חצי שנתי   -5

דוח חצי שנתי, אני רק מביא לידיעתכם, זה לא להצבעה. זה דוח שהולך להיות מבוקר    שרון הורביץ ]גזבר[:

על ידי רואה חשבון חיצוני. פעמיים בשנה מבקרים אותנו. מעניין שאת הדוח הזה, תדעו את הפרדוקסים  

ו  היה מבוקר. חצי שנה, אבל זה טיבה של ביקורת של משרד הפנים. אנחנ   2021עוד לפני הדוח השנתי של  

של   בגירעון  שנתי מסתיים  מ  297,000בתקציב השוטף החצי  למעלה  של  ביצוע  בסך הכל מתוך  - שקלים 

. אני אומר את זה גם בגיל וגם ברעדה. אני חושב שהייתה עבודה קשה והרבה מזל שסך הכל  55,000,000

רעדה ומנסים  עמדנו בזה. תמיד החצי שנתי הוא יותר פסימי מהסוף אבל אני אומר לך שאנחנו באמת די ב

עולה,   עבודה  עולה, שכר  החשמל  עולים,  אנחנו מחכים. המים  כי  הוצאות  ולדחות  שניתן  כמה  על  לפקח 

, גם סייעות בתי ספר ישופו,  75%רק  שוקלים  עובדים סוציאליים העלו להם שכר בצורה ענקית, אז אנחנו  

נעמוד בדבר הזה, אבל זה הישג  אחוזים בדבר הזה, לכן אנחנו מקווים ש  70- ל  60שכרן יעלה, אנחנו בין  

מכובד. תקני כוח אדם, אתם יכולים לראות שאנחנו עדיין אנחנו לא מאיישים את כל התקנים שזה טוב ולא  

וכולי. צפויה לנו השנה פרישה של עובדים ויש לזה עלויות שלא    רזה טוב. זה טוב שהניהול ממשיך להיות  

 - תוכננו

 - ציביתאנחנו מדברים על מה, תק חנוך וולפה:
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]גזבר[: זו בדרך כלל ההוצאה    שרון הורביץ  לא, תקציבית אין לנו, עובד שיוצא יש לו פדיון ימי חופשה, 

וכמה. זה מה ש הדבר. אתם יכולים אחר כך בזמנכם החופשי אני    50היחידה. פדיון ימי מחלה זה רק מגיל  

לא בריכת שחייה אלא מגדל    פנוי לשאלות לראות את חלוקת התברים לפי פרקים. מים זה מגדל המים,

 המים בזית. תרבות זה בריכת שחייה, רווחה, ביטחון וכולי. זהו, אם יש עוד שאלות אני אענה. 

 .2022מליאת המועצה רשמה לפניה את הצגת הדוח החצי שנתי לשנת החלטה: 

 שמות לכיכרות באפרת  -6

שני דברים פה. אחד, בזמנו, אפילו    טוב, תודה רבה. שמות לכיכרות באפרת.  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

לפני כמה שנים, התקבלה החלטה על ידי מליאת המועצה שראשי רשויות שלא עלינו שהולכים   זוכר  לא 

חה של כיכר על שמם. לאחרונה התקבלה פנייה של משפחת מושקו שנייחד כיכר  צלעולמם יהיו זכאים להנ

בתי ספר, בית הספר החקלאי בבית הספר אריאל    לזכרו ואני חושב שזה בהחלט ראוי אחרי שיש לנו שני

בתמר שקרויים על שמו של מושקו שנייחד גם כיכר על שמו ולכן אני מציע את הכיכר בתאנה לייחד לזכרו  

של מושקו, הכיכר שהכי קרובה למשרדי המועצה וזאת הכיכר שמסומנת במעגל השמאלי התחתון. מי בעד  

 ולם בעד, אף אחד לא נגד. תודה רבה.  שנקרא על הכיכר הזאת על שם מושקו? כ

 מליאת המועצה מאשרת את קריאת שם כיכר התאנה ליד משרדי המועצה ככיכר מושקו.החלטה: 

 פה אחד אושר 

לאפרת עלה לי רעיון, אחרי שהניסיון הקודם שלנו    40-במסגרת אירועי שנות ה  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

להניע ליצירת שפה משותפת של קריאת שמות לכיכרות כדי שיהיה יותר ברור על איזה כיכר אנחנו מדברים  

וחלילה לא לקרוא לכיכר על שם תושב שגר בשכנות לכיכר או הדו שלו שרוצה שהכיכר תיקרא דווקא על  

בתי שניקח שלוש כיכרות לציין נקודות ציון מבחינת ציר הזמן איפה התפתחה אפרת באותה תקופה.  שמו חש

אז הכיכר הראשונה שאתם רואים הכיכר ליד פארק העשור שההצעה שלי זה לקרוא לה כיכר העשור, אחר  

קים את  שבעצם מה אנחנו בוד  30-ואחר כך בעליה לתמר כיכר ה   20-כך בזית ליד הקניון למעלה כיכר ה

. נכון שהם לא כולם על  30,  20,  10בנייה לפרויקטים שנמצאים ליד זה זה  ההתאריכים שקיבלנו את היתרי  

שדרות דוד המלך אבל זה פחות או יותר הקצב שהעיר נבנתה ואז הזיכרון לדורות הבאים יוכלו להגיד באמת  

נ אנחנו  לאפרת.  ופה שלושים  עשרים לאפרת  פה  לאפרת,  עשור  היה  זה  הציר  פה  על  כיכרות  שני  שארים 

פתוח   אני  להם אבל  לקרוא  איך  כרגע  רעיון  לי  אין  שלגביהם  לזית  בעלייה  ואחד  ג'  בדקל  המרכזי, אחד 

להצעות. ועדת השמות, כשהבאנו להם את הסיפור של הכיכרות, הם ביקשו לא להתערב ולכן כרגע בעצם  

 - . אם יהיה עוד30-וכיכר ה  20-מבוקש האישור לקרוא לזה כיכר העשור, כיכר ה

 אפשר להציע רעיונות?  צורי דותן:

 בהחלט, אני פתוח להצעות.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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, יש אפשרות לשלב בכיכר איזשהו משהו לימודי על התקופה? כמו בבאר שבע  30-ו  30,  10  אברהם בן צבי:

 - שיש את המטוס

סים אבל בהחלט ראוי לציין את סרגל הזמנים.  זה הרעיון. אז אני לא אשים מטו  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

אני יכול להגיד לכם שלא מעט עובדי מועצה הופתעו לשמוע שפארק העשור נקרא פארק העשור כי בנו אותו  

בעשור לאפרת. זה מה שנקרא הדור שלא ידע את יוסף. הם לא חיברו את העשור עם המיקום, אז לכן אני  

להנחיל לתושבים כדי שיבינו איך הישוב    40-במסגרת אירועי שנות ה אומר, זה סוג הדברים שאנחנו רוצים  

מתפתח ומתי התפתח. אם היום אנשים לא יודעים שפארק העשור נקרא כך כדי לציין את העשור לאפרת  

אז אנחנו מבינים שיש לנו הרבה מה לעשות בתחום ההסברה, וזה טוב שאתם נמצאים פה תעזרו לנו. תעשו  

 - לספר את הסיפור  מפה של הישוב תעזרו

 , משהו. 80-כיכר העשור נעשה שם עם בלטות מטבח משנות ה  אברהם בן צבי:

אני אבקש מאורי שישב איתך כדי לחשוב על העיצוב של הכיכרות. מי בעד    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 ? אפרת בעד, אבי, אברהם, חנוך, תמר, מנחם, עודד. צורי נגד.30-ו 20לאשר את הכיכרות עשור, 

 מליאת המועצה מאשרת את שמות הכיכרות על פי עשורים, כפי שהציג ראש המועצה החלטה: 

 ברוב קולות.אושר 

 חנוך, תמר, מנחם, עודד  ,אפרת, אבי, אברהםבעד: 

 נגד: צורי 

 הצגת תוכנית החומש של מפעל הפיס  -7

הועברה לכם תוכנית החומש של מפעל הפיס. בעצם היינו צריכים להציג את    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

יש פה תקציב סך הכל שמגיע ממפעל הפיס של   עולה עכשיו. בעצם בתוכנית החומש  זה  כן אבל  לפני  זה 

צריך להיות עבור פעילות והיתר אנחנו    525,817. על פי הקריטריונים של מפעל הפיס מתוך זה  2,310,817

. מפעל הפיס באו,  2023-ו  2022רים לבריכה. זה מתפרס על פני השנים  "ו שציינו לפני כן בתבלוקחים כמ

ביקרו בבריכה, התרשמו מאוד, גם מהעבודה וגם מאיכות העבודה ובעצם הסיבה שהסיפור הזה התעכב זה  

אנחנו   בעצם  האלה.  הסכומים  על  למועצה  ההרשאה  את  מעביר  שבעצם  בכתב  המסמך  את  שקיבלנו  עד 

קשים לאשר את האישור תוכנית החומש כפי שמוצג פה. מי בעד? אבי, חנוך, תמר, מנחם, עודד, אפרת.  מב

 מי נגד? 

 - רציתי לשאול, הצלחנו לברר את השאלה ששאלתי לגבי התוכניות שלהם והעמדות אברהם בן צבי:
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זה הלוטו. אמרתי לך, זה לא הספקתי. אברהם היום חידש לי שיש באפרת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

תחנה למכירת כרטיסי לוטו בקניון החדש. למיטב זכרוני, משה צריך לבדוק את זה, התקצוב של הטוטו  

 הלוטו על סמך כמות נקודות המכירה שיש לך בישוב. 

 טיפה, זה קטן.  משה אלישע ]מהנדס[:

 אז גם אברהם בעד וצורי נמנע.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

בסכום כולל   2023-2022 ס, לשניםתוכנית החומש של מפעל הפימליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

   ₪5/9/2022 לפי טבל חומש המצורפת בנספח א מיום  2,310,817של 

 ברוב קולות.אושר 

 חנוך, תמר, מנחם, עודד  ,אפרת, אבי, אברהםבעד: 

 נמנע: צורי 

 הצגת סטטוס ועדות מועצה  -8

ת מועצה. רבותי, פה אני פונה אליכם פעם אחר פעם אחר פעם,  ו סטטוס ועד  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

הוועדות   כל  ולנהל את הישיבות של הוועדות שלו. לצערי לא  ציבור להתנדב  נציג  לחייב אף  יכול  אני לא 

ת הרבה פחות. בסוף זה מופיע כהערה בדוח המבקר  מתפקדות. יש ועדות מצטיינות יותר, יש ועדות מצטיינו 

על פעילות המועצה. ועדות שלהן יש יושב ראש שלא מתכנסות, אם הן התכנסו ולא קיבלנו פרוטוקולים אז  

אני אשמח שכבר יעבירו לנו את הפרוטוקולים, אם לא אז יש ועדות שבסוף לא מתכנסות וזה חבל כי בסוף  

 שאמרתי אני לא יכול לחייב אנשים להצטרף לזה.   זה סתם הערה בביקורת, אבל כמו

 נגישות  תלוועד בקשת הצטרפות  -9

יש לנו מספר אנשים שביקשו להצטרף לוועדות. לוועדת נגישות ביקשו להצטרף    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 הארווי מילשטיין ויעל יהודה.

 מי בעד לאשר אותם?  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 ראש? מי יושב ה :דוברת

לדעתי דובי שמצטער שלא הגיע היום, במילואים. אז מי בעד לאשר את שני    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 נגישות? כולם בעד אף אחד לא נגד.  לוועדתהאנשים האלה  

 .וועדת נגישותחברים בהארווי מילשטיין ויעל יהודה ל  מליאת המועצה מאשרת את מינויהחלטה: 
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 אושר פה אחד 

 הצטרפות לוועדת המאבק בנגע הסמים בקשת  -10

מי בעד לצרף    ועדת סמים, יש לנו תושבת שרוצה להצטרף בשם אסתי מרגליות.   עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 את אסתי מרגליות לוועדת המאבק בנגע הסמים? כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה.

 ה בוועדת המאבק בנגע הסמים. חברל הגב' אסתי מרגליות מליאת המועצה מאשרת את מינויהחלטה: 

 אושר פה אחד 

 אתה יכול לומר אילו ועדות קיבלו הערות?  דוברת:

לא. אני יכול להגיד שוועדות שהמבקר אחר כך רואה שלא מתכנסות אז זה    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

ת להתכנס כל  מופיע שלא התכנסו. לצורך העניין, רווחה יש לי דוח על רק פרוטוקול אחד. יש ועדות שצריכו

רבעון. קליטת עלייה התכנסה רק פעם אחת. מאבק בנגע הסמים אין לי דיון על אף וועדה. איכות הסביבה  

אין לי פרוטוקול על אף ועדה. יכול להיות שיש ולא קיבלנו פרוטוקול. אנחנו צריכים את הפרוטוקולים בסוף  

שהתכנסה אבל אין לי פרוטוקולים. הנחות    להציג את זה. איכות הסביבה אין לנו תיעוד, חינוך שזה ועדה

בארנונה גם אין לי פרוטוקולים, אני לא יודע אם זו ועדה שאנחנו מוציאים בה זה, נגישות אין. יש ועדות,  

כל יושב ראש יכול לבדוק. אנחנו נוודא שמעבירים לכם את הדוח אם לא קיבלתם את הדוח. מי שיש לו  

יכו  זה  לקבל.  אשמח  אני  להיות  פרוטוקולים  צריך  לא  זה  קצר,  פרוטוקול  להיות  ישיבת    לפרוטוקול  של 

 מועצה. 

 המלצות ועדת נגישות  -11

השלמת הנגשת של גינות ציבוריות באפרת. במסגרת חוק הנגישות יש חובת הנגשה.    שרון הורביץ ]גזבר[:

עשינו בדיקה לגבי כל הגינות הציבוריות שאין לידן חנית נכים והם מוצגים פה ולכן הנושא הזה גם הובא  

שר  לוועדת נגישות והמליצו המלצות ואנחנו מביאים פה היום לאישור. אני רק אציין, אפשרות אחת היא לא

את זה ומפה זה הולך לוועדת תמרור כדי לשים את התמרורים המתאימים. אם הוועדה, המועצה, רוצה  

לפרסם לציבור, נראה לי נכון לפרסם לציבור, לשים את זה באתר, להודיע, מי שיש לו השגות, כי חלק מחניות  

 - לפעמים לאזורי מגורים ויכול להיות שזה קצת ותהנכים הם קרוב 

 שגם ככה חסרות.  זה גורע מחניות  :אבי חדידה

 .כן. זה יכול לגרוע שרון הורביץ ]גזבר[:

 כמו בבית הבחירה, עשינו שם סיור ולא קרה עם זה שום דבר בינתיים.  :אבי חדידה
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היה רעיון של ועדת תכנון ואנחנו  , זה  בסדר, אנחנו עכשיו מביאים תוכנית מפורטת  שרון הורביץ ]גזבר[:

הרעיון    מוצגות.  המקבילו והאלכסוניותלהסדיר את כל הנושא של החניות, החניות    ]...[מתרגמים את זה  

 הוא לשים תמרור אחד לכמה חניות. 

 כמה עולה כל תמרור כזה?  חנוך וולפה:

 זה לא רק העלות.  צורי דותן:

. ברוב המקומות בעולם וגם פה בארץ אתה שם תמרור אחד  זה גם הנראות וגם עלות תחזוקה  חנוך וולפה:

 .חניות עם חיצים 2שעליו כתוב 

זו ההמלצה שלי. מי בעד ההמלצה של ועדת נגישות ומי  חניות, לכן    3או חיצים או    משה אלישע ]מהנדס[:

 בעד ההמלצה שלי. 

 תמרורים?  2מה ההצעה שלהם ומה שלך?   צורי דותן:

על כל נכים לשים תמרור, אני אמרתי לשתי חניות לשים תמרור    דת הנגישותשל וע  משה אלישע ]מהנדס[:

 חניות שונות. 2אחד עם שלט  

 ? של החניות איפה אנחנו מאשרים את המיקום אברהם בן צבי:

יש אינספור תלונות על עודף עמודי    ברמה העקרונית  כרגע כללי. דבר ראשון  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

או שלושה    תמרורים שניים  של  רצף  יש  ולכן אם  רגל  הולכי  מפגע מבחינת  על המדרכות שבסוף מהווים 

מקומות לנכים שהם אחד אחרי השני, אומר משה בואו נשים תמרור בתחילה, במילא זה גם יהיה צבוע על  

לאשר את ההצעה של משה? כולם בעד אף אחד לא  מי בעד      תמרורים על הכביש.  3הכביש, במקום לשים  

 נגד.  

 מליאת המועצה מאשרת את הצעתו של משה להצבת תמרור אחד עם שני שלטיםהחלטה: 

 אושר פה אחד 

 ממילא ההצעה השנייה יורדת. עכשיו מקומות ספציפיים. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 מקווה נשים ברימון. הצעה לשים פה, או לסמן פה חניה לנכים. שרון הורביץ ]גזבר[:

 איפה הכניסה אבל? צורי דותן:

 רגע, אבל יש שם כניסה נגישה.  אפרת גנטק:
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 .2יש שם, יש שם  צורי דותן:

 במקווה נשים ברימון לא מדברים על שלט, מדברים על מדרגה.  1בסעיף מספר סידורי   אפרת גנטק:

דיברו על החניה. העלו נושא האם במקווה יש שם מדרגה או שזה ברצף. לא מספיק    שרון הורביץ ]גזבר[:

 שיש חניה, צריך שגם הגישה למבנה תהיה נגישה ללא מדרגות. 

 ומהצד הזה הכניסה היא נגישה, נכון?  אפרת גנטק:

 זה לא נושא לדיון. שרון הורביץ ]גזבר[:

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

האם מהשביל מהכביש יש כניסה נגישה לתוך המקווה כי אחרת אין עניין לשים    השאלה הייתה  אפרת גנטק:

 שם חנית נכים אלא בצד השני. 

 אין מקום אחר.  שרון הורביץ ]גזבר[:

עד חצות הלילה. זה    16:00שאלה, האם אפשר להגדיר את זה כחניה לנכים רק בין שעות    אברהם בן צבי:

פק שאלו מקומות שאנשים שמבקרים פה בבניין הזה ובבתי כנסת  מקום שהוא, יש בו מחסור בחניות ואין ס

והיות שזה הנגשת המקווה לנשים לכאורה מעבר לשעות   אחרי הצהריים    16:00-16:30וכולי חונים שם, 

 בחודשי הקיץ לא צריך לתפוס את המקום.   22:00-23:00בחורף עד  

 נבדוק. לא יודע. רשמנו.  משה אלישע ]מהנדס[:

 תודה.  אברהם בן צבי:

 - אני לא מבינה  אפרת גנטק:

אפרת שאלה האם החניה הזאת יוצרת גישה נגישה למקווה. האם יש מדרגות   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 או לא. 

 - אני לא יודע. אם יש מדרגה אחת בדלת של המקווה היא לא קשורה לחניית נכים משה אלישע ]מהנדס[:

 היא כן.  חנוך וולפה:

 פשר לטפל בה. א משה אלישע ]מהנדס[:

 השאלה שלי לגבי השעות זה תקף לכל המקומות.  אברהם בן צבי:
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לא, אברהם, זה לא תקף לכל המקומות. פה זה ספציפי בגלל השימוש במקווה.    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

בכל פעם שתהיה לך הערה כזאת נרשום אותה, בסדר? פה כרגע לגבי המקום הזה. אפרת, לשאלתך, משה  

לייצר את המקום חניה הנגיש וזה המקום    םמחיוביהמקווה נגיש. שתיים, משה בא ואומר אנחנו    יבדוק האם

 . בלי שום קשר נבדוק את הסיפור של ההנגשה של המקווה. למקווה היחיד שיש לנו שהוא הכי נגיש

 יש למקווה הזה שתי כניסות. השאלה אם הכניסה השנייה יותר נגישה.  תמר:

 הכניסה השנייה, מהביקור שלי במקווה, הרבה פחות נגישה. המועצה[: עודד רביבי ]ראש 

 חניות. 2אבל יש שם כבר  דובר:

 יש שם בגלל קופת החולים. זה לא רלוונטי.   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 זה השביל?  איפה השביל שלו? דובר:

קווה פה היא הכי נגישה,  הוא שביל נסתר כדי לשמור על צניעות. הכניסה למ  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 למטה היא בכלל לא עם מדרגות למעלה. 

 זה החניה הזאת. היא הכי קרובה לכניסה לדבר הזה. ]...[בגפן, יש פה בגפן ]...[  משה אלישע ]מהנדס[:

 למה אי אפשר פה? צורי דותן:

 כי זה לא כביש. זה לא בטיחותי.  משה אלישע ]מהנדס[:

סדירים את זה. אין לנו איך להסדיר את זה. יש כרגע עבודות שהולכות  לא מ  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

להתבצע שם של הכשרה, של בניית תאי שירותים, של בניית ספסלים לשבת, חניה אי אפשר שם כי זה מחוץ  

יכול רק   נכים תקניות אני  ביטחון, לכן בסוף שאני צריך להציג חניות  הוא שביל  לקו כחול. השביל הזה 

 יה חוקיים. למקומות חנ 

 יש אפשרות לכתוב בשביל הזה שלא נגיש שיש חנית נכים בהמשך?  אפרת גנטק:

לא, אנחנו בעד כמה שפחות תמרורים. בסוף מי שמסתובב באזור הוא ימצא    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

י  את החניה של הנכים כי הוא יראה תמרור, הוא יראה צביעה שונה, ואיך משה אומר, זו פשוט החניה הכ 

 קרובה למגרש.

 - משה, שוב, גם פה אפשר לבדוק את התאמת השעות  אברהם בן צבי:

 רק לשעות אחר הצהריים.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 * מדברים ביחד. לא ברור.  

רבותי, בואו, אבי, בקטע הזה עדיף שלא תשאל יותר מדי. הכביש הרבה יותר    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

יכול לה יות, בסדר? הגעת למדרכה לאורך שני הצדדים של הכביש. פרויקט בניה עתידי  רחב ממה שהוא 

לכשיהיה מקומות החניה יבחנו מחדש. כרגע אנחנו מייצרים מקומות חניה על סמך מה שקיים לנו בשטח.  

 ביקש אברהם לבדוק שגם פה שעות החנייה יהיו לפי שעות הפעילות של המגרש, הלאה.

 - אם יש, אני יודע שיש, ממול, חנית נכה שהוא קיבל לפי צורי דותן:

 נכה יכול לחנות שם. זו חנית נכים כללית לכל הסביבה.  משה אלישע ]מהנדס[:

 אין בעיה, אבל אז הסברת לנו בבית הבחירה שאפשר להוריד מהתקן כי יש לך כבר חניית נכה.  צורי דותן:

 * מדברים ביחד. לא ברור.

כת. יש שם מישהו שיש לו תו חניה, אין לו חניה משויכת שלו. היא לא משויכת, תסתכל.  היא לא משוי  דוברת:

 בבית הבחירה היא לא משויכת.

בבית הבחירה היא לא משויכת. סתם פיזרו לאורך הרחוב חניות נכים לאורחים,    משה אלישע ]מהנדס[:

 פה זה גינה ציבורית. נשים את החנית נכים כאן.  .במידה ויש תו נכה

 כולם בעד? הלאה.  ודד רביבי ]ראש המועצה[: ע

 מועדונית, למרות שזה לא מוסדר. אני יכול לזוז לפה, אפשר גם להעביר את זה לפה.   משה אלישע ]מהנדס[:

 תעביר את זה רגע בפנים. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 בפנים יש לך עכשיו בניה של חניות.  צורי דותן:

 אם אין התנגדויות אני רושם שההחלטה התקבלה פה אחד. המועצה[: עודד רביבי ]ראש 

 חניה ברחוב הגפן. הכניסה הכי קרובה לכניסה הראשית.  משה אלישע ]מהנדס[:

]ראש המועצה[: יש היום חניות למעלה ליד פחי האשפה, לא? אתה מבטל את החניות    עודד רביבי  אבל 

 שלמעלה? 

 אין שם חניות למעלה.  חנוך וולפה:

 אין חניות נכים?  ד רביבי ]ראש המועצה[: עוד
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 לא, יש לך שמשויכות לכל מיני אנשים. חנוך וולפה:

 לפני פחי האשפה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אין לך למעלה.  חנוך וולפה:

 מה הרעיון מאחורי המקום הזה ולא לדוגמא בצד השני?  אברהם בן צבי:

 בצד השני אין חניה.  :13:06דוברת 

 הוא לא מונגש שם. שם אתה צריך לחצות את הכביש ולעבור גדר בטיחות.  רביבי ]ראש המועצה[: עודד 

 זה הכי קרוב לכניסה הראשית.  משה אלישע ]מהנדס[:

 זאת אומרת זה הכי קרוב לכניסה של המתקנים.  אברהם בן צבי:

]מהנדס[: אלישע  פארק  משה  וגם  אבות  תפארת  גן  הוא  פה  יש  אבות,  תפארת  גן  שני  ברחוב  אומר  זה   .

 - הדברים ביחד

 מה זה החניות נכים שמסומנות כבר היום? משויכות?  אבי חדידה:

 משויכות לאנשים. חנוך וולפה:

זה נותן מענה גם לגינה הציבורית וגם לבית הכנסת. אז אפשר לשים את זה פה,    משה אלישע ]מהנדס[:

 אפשר לשים את זה פה. 

 עדיף בפינה.  אבי חדידה:

 איפה בפינה?  הנדס[:משה אלישע ]מ

 איפה שאתה נמצא עכשיו.  אבי חדידה:

 צמוד יותר לימין, לירידה של בית הכנסת. אברהם בן צבי:

 הזה. בכניסה לפארק.  באזורפארק דקל ג'. ההצעה לשים את זה פה,  משה אלישע ]מהנדס[:

 זה בעצם לפני העבודות.  צורי דותן:

 ? 1או  2איך מחליטים אם  אפרת גנטק:
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לפי גודל המתקן, ומה שאת רואה פה כרגע זה חניה אחת עם מקום לצאת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

מכיסא גלגלים, לכן זה אחד וחצי כזה. אם זה בצמוד למדרכה לא צריך את זה אבל אם זה בחניה ניצבת אני  

 גלגלים.  אלכיס חייב מקם 

מקום היחידי הנגיש. שם אנחנו מסתבכים, זה מקום בעייתי קצת, זה ה   זה פארק,  משה אלישע ]מהנדס[: 

 אין מקום אחר. 

 יש שם אנשים, יש שם את המנגלים וכל מיני.  אברהם בן צבי:

זה מקום שהוא צפוף לחניה אבל אין מקום אחר. צריך לעשות חושבים אם כן או    משה אלישע ]מהנדס[:

 לא. אחרת זה לשים את זה מעבר לכביש פה. 

אני מבקש פה שתציג את זה לשכנים ושיציגו לנו את הרעיונות שלהם לפני    המועצה[:עודד רביבי ]ראש  

 שאנחנו מקבלים פה החלטה.

אם אתה עושה את זה בצד השני של הכביש אתה צריך להנגיש כל מעבר החציה. איך שהוא    חנוך וולפה:

 .מעבר החציה שם כרגע זה מעבר מכשולים

 וקצה הכביש לא מרובד.  אברהם בן צבי:

 זה מרוצף. הבעיה שיש שם צפיפות של הדיירים.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 - קשה מאוד אברהם בן צבי:

 להסתובב ולצאת.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 - נכון, ואם הנהג או הנהגת עצמם אברהם בן צבי:

 משה, להציג את זה לשכנים שם ואז לבוא עם פתרון.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

זרובבל, נתן זרובבל, הכניסה שם פקוקה. החניה הראשונה שם זה הדבר הזה. פה    ]מהנדס[:  משה אלישע 

 למשל שזה בא קרוב מאוד למגורים. 

 אבל יש לך גם בצד השני חניות.  חנוך וולפה:

 אבל אין לי פה גישה.  משה אלישע ]מהנדס[:

 מבחינת התושבים. בסדר, הלאה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 אפשר גם פה אולי, במקרה הזה, לבקש מהשכנים. בדיוק על המעבר המדרגות לבניינים האלה.   :אבי חדידה

כן, אבל אין לי שם חלופה אחרת ולהם יש חניה גם למעלה וגם למטה. ביונתן    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 החשמונאי זה רחוב ללא מוצא לכן טיפה אני רוצה יותר לשמוע את דעת התושבים. 

יש לנו פה את זית שמן התחתון, זית שמן העליון, יש גינה אחת קטנה פה ועוד גינה   מהנדס[:משה אלישע ]

 - אחת קטנה פה 

זה רחוב אדום. אי אפשר לעשות את זה. אותו דבר גם למעלה, אנשים חונים על  זית שמן תחתון  צורי דותן:

 המדרכה גם היום. 

 אפשר להחליט שלא מנגישים.  זו האפשרות היחידה שיש לי להציע. משה אלישע ]מהנדס[:

 - לעשות פה רק למטה. בכל מקרה עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

 הפארק הזה, משה, הוא הכי פחות מונגש בכל אפרת. בסדר? עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 איפה זה?  אפרת גנטק:

 זית שמן עליון, זית שמן תחתון.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 מדברים ביחד. לא ברור.   *

 אם אני מבינה את מה שהסבירו לי אז פה יש חניות.  אפרת גנטק:

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

אבל שוב, חד משמעית היו שם שתי חניות לפני הבניה של הצ.פ. ושם בצ.פ יש לך חניה תת קרקעית    צורי דותן: 

 שאי אפשר להזיז קדימה. 

משה, אם אפשר להעביר את זה קדימה יופי, אם לא זה לא רלוונטי פה. וגם    המועצה[: עודד רביבי ]ראש  

 למטה הייתי שם את החניה ליד הכניסה לגן הילדים. 

 וגם תבדוק מעלית ציבורית. אברהם בן צבי:

יופי,    עודד רביבי ]ראש המועצה[: אני רוצה את זה מול אורות עציון בנות. בסדר? נעביר את זה דרומה. 

 תודה רבה. הלאה. 
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 - רחוב יונתן החשמונאי בפארק משה אלישע ]מהנדס[:

 מי מתקצב את כל זה? זה תקציב של המועצה?  אברהם בן צבי:

המועצה[: ]ראש  רביבי  כל    עודד  בכנסת.  שחוקקו  חוק  זה  ההנגשה  שסיפור  שתדעו  את  רק  דוחים  הזמן 

שלו. ניר ברקת בזמנו התבטא שכדי לעמוד בדרישות של חוק ההנגשה הוא צריך לקחת את התקציב    םהיישו

כולו של עיריית ירושלים על חמש שנים ולהשקיע רק בהנגשה. לא בפינוי זבל, לא בניקוי כבישים, כלום. רק  

 הנגשה. 

 השפעה תקציבית. העבירו את זה בקלות בכנסת בגלל שאין  אברהם בן צבי:

 מה שנקרא סעיף ללא עלות.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 * מדברים ביחד. לא ברור.  

פה    משה אלישע ]מהנדס[: ביהודה המכבי בהתחלה. בצד השני אי אפשר,  ביהודה המכבי. הפארק הזה 

 המקום היחידי שאני יכול לשים.

 באיזה פארק זה?  אברהם בן צבי:

 ה גם תושבי הרחוב. ז , זה לא פארק אפרת גנטק:

 כל מגרש. לא, יש להם חניות בתוך  צורי דותן:

 לא. לא ממש. אפרת גנטק:

 מועדון הזית, אני יכול לתת חנית נכים פה.  משה אלישע ]מהנדס[:

 הפנימי. -זה הכביש הפנימי צורי דותן:

 זה בני עקיבא הזית. מאחורה.  חנוך וולפה:

 איפה זית שמן? אפרת גנטק:

 מאורות יהודה.  ]מהנדס[:משה אלישע 

 סבבה.  אפרת גנטק:

 פארק צביקה.  משה אלישע ]מהנדס[:
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 אין חניה שם בשום צורה. משמש את הבית הזה בקושי רב.  צורי דותן:

 אם אני לא מנגיש את הפארק עצמו לא הנגשתי כלום.  משה אלישע ]מהנדס[:

 לדעתי צריך לוותר על זה.  צורי דותן:

 אין מה לעשות. להנגיש את הפארק,   אז צריךנכון.  אפרת גנטק:

 אין להם איפה לחנות.  צורי דותן:

לא נגיש לא עושים חניה, זה לא. בואו ננגיש. אם יש חוק, דיברו על זה שיש    להגיד לי הפארק  אפרת גנטק:

או. לא יכול להיות שבאפרת יהיה  -את הפארק ואז עושים חניה. זה לא או   חוק להנגשה אז צריך להנגיש

 פארק לא מונגש. 

 ? אפרת, את צודקת אבל מה לעשות עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 -להשיג תקציב ממשרד אפרת גנטק:

 העבירו את החוק בלי תקצוב. חנוך וולפה:

הכנו דוח הנגשה. יש מקומות שהם ישימים  אפרת, בואי, יש מקומות, אנחנו    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

ויש מקומות שהם לא ישימים. פארק צביקה נבנה במקם כזה שאין לי אפשרות לבנות חוקית רמפה שאפשר  

 - להגיע איתה לפארק צביקה כי השיפוע הוא כזה שאין שם על פי התקן אפשרות לבנות רמפה, עכשיו

 אבל יש רמפה.  צורי דותן:

 החלק התחתון הוא נגיש. - בחלק התחתון. אתה מנגיש את החלק התחתון צה[: עודד רביבי ]ראש המוע

 הוא לא נגיש. יש שם שלוש מדרגות בכניסה.  צורי דותן:

 החלק התחתון נגיש. הוא מגיע בסוף לרחבה הגדולה הזאת. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 ]...[. אז אתה מנגיש את הרחבה הזאת. אבל אני מתנגד שזה יהיה :אבי חדידה

 - אם וכאשר אז זה יהיה מונגש, אבל כרגע עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 אני מתנגד לזה. למיקום הזה. בלתי אפשרי בשום צורה לתושבים.  צורי דותן:

 טוב, הלאה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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 . פארק זית שמן משה אלישע ]מהנדס[:

 אז אין שם חניה? אפרת גנטק:

 - כשנגיע למצב שהפארק מונגש אז אנחנו עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 למה לא ניתן להנגיש פה, לעשות רמפה עד המדרגות?  אברהם בן צבי:

 אי אפשר, הפרשי הגובה הם גדולים מדי.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

ה כבר קיבלה תוקף, אושרה למתן תוקף, הפארק  הפרויקט הזה של טיילת הזית פ   משה אלישע ]מהנדס[:

 הזה מונגש ויש שם חנית נכים בקצה השני. 

 ליד המדרגות אפשר לעשות רמפה?  אברהם בן צבי:

אי אפשר. השיפוע חד מדי. כשיקום הפרויקט של טיילת הזית אז הוא יהיה מונגש    משה אלישע ]מהנדס[:

 ויגיע עד לפה. 

מטר אורך. יש לך פה    15, על כל מטר גובה הרמפה צריכה שיפוע של  אברהם  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

מטר. זה אומר שאני יכול ללכת הפרש של שני מטר אבל    30בסך הכל מפארק צביקה עד לכביש סדר גודל של  

 הפרשי הגובה הם של שתי קומות. 

 למה לא ניתן לעשות ריבוד או משהו, לסלול?  אברהם בן צבי:

 מגרש אחר.   זה משה אלישע ]מהנדס[:

 - אוקיי, זה מגרש אחר, אבל נעשה את ההנגשה אברהם בן צבי:

מי שרוצה ללכת לשם יכול ללכת לשם, אבל כרגע המגרש הזה לא מפותח. אני   עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 לא שופך סתם אספלט. 

 - אפשר לבקש לבטל את ה צורי דותן:

 הלאה.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 שיירשם שאני מתנגד לזה.  צורי דותן:

 רשמנו שאתה מתנגד. הלאה. עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 פארק ]...[ הקטורת. הציפורן, הגינה הציבורית הקרובה, המקום הכי קרוב זה פה.  משה אלישע ]מהנדס[:
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 זה או פה או למעלה.  צורי דותן:

ות אחרת. רחוב מוריה בתמר, יש  אין מדרגות, אם יש מדרגות אפשר פה. אין אפשר   משה אלישע ]מהנדס[:

 -פה אתה הגינה הציבורית הזאת

 -רגע, בזית לא אברהם בן צבי:

 כל השאר נגיש. זו רק ההשלמה איפה שאין. איפה שיש יש.  משה אלישע ]מהנדס[:

 - המקומות בצד של בית הכנסת אברהם בן צבי:

 יש צמוד לכניסה למקווה.  תמר:

 להוסיף את החניה הזאת.  אפשרות יבורית בזית, הזאת, אז יש לנו פה  אז זו הגינה הצ  משה אלישע ]מהנדס[:

 , נכון? הרחוב הפנימי הזה? כי זה בעצם רחוב שהוא שייך למגרש אבי חדידה:

 החניה הזאת חניה לאורחים.  משה אלישע ]מהנדס[:

 אתה גורע פה מהחניות של המבנים האלה.  אבי חדידה:

 בתוך המגרש. פה במצפה בדגן. מהאורחים. יש להם  משה אלישע ]מהנדס[:

 אין להם.  צורי דותן:

 יש להם פה חניה. משה אלישע ]מהנדס[:

 מה זה הנכה שם? צורי דותן:

 זה של בית הספר.  תמר:

 לא, זה לא זה בית הספר. של בית הספר בצד השני.   צורי דותן:

 אם זה לא משויך אז תבטל אותו. -זה לדעתי אבי חדידה:

 לא יודע.  ]מהנדס[:משה אלישע 

 מה לא יודע, יש לך ממול חניה. תבטל אותה.  צורי דותן:

 אני לא יודע, אני רוצה לבדוק.  משה אלישע ]מהנדס[:
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 תבדוק.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 - יש שם חניה שהיא חלק ממה שצבעו ב  צורי דותן:

 אני אגיד לך, זה של המגרש.  אבי חדידה:

 במגרש כשיוצאים מבית הספר, בבית הספר יש חניות נכים. נכון? אין סיבה. צורי דותן:

 אם היא לא משויכת אני לא יודע. ממש לא יודע.  משה אלישע ]מהנדס[:

 אם היא לא משויכת תבטל או לחלופים תבטל את זה ותשאיר אותה. תשאיר אחת מהן.  אבי חדידה:

 ייבדק ונעדכן.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 מצפור מצפה בדגן.  אלישע ]מהנדס[:משה 

 איפה זה?  אבי חדידה:

 בטיילת. פה למטה, כאן.  משה אלישע ]מהנדס[:

 למה אני צריך שם חנית נכים? עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 בגלל המצפור.  אבי חדידה:

 זה לא כל כך משמש.  תמר:

 אין חניות אחרות, רק נכים.  אבי חדידה:

 ה בטיילת אני צריך הנגשה?למ עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 יש שם הרבה חניות, צריך שתהיה נגישות.  משה אלישע ]מהנדס[:

אבל בסוף יש שם, מספר החניות שם הוא קטן. האנשים שגרים שם צריכים   עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 את החניות. זו לא גינה ציבורית. הלאה. 

 . , פהאחרון, בני עקיבא בדגן משה אלישע ]מהנדס[:

 תודה רבה למשה. אנחנו מתקרבים לקראת סיום.   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 
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גישות למיקום חניות הנכים, כפי שהוצג על ידי  מליאת המועצה מאשרת את המלצת ועדת הנהחלטה: 

 מהנדס המועצה, בכפוף לתיקונים הנדרשים. 

 פה אחד אושר 

 סקירת ראש המועצה לפתיחת שנת הלימודים  -12

אז אני אנצל לי את ההזדמנות כדי לתת לכם סקירה קצרה איך פתחנו שנת    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

הלימודים. בסך הכל פתחנו את שנת הלימודים באופן מפתיע ובניגוד לציפיות באופן חלק לחלוטין. התברכנו  

ברוך השם שכל בתי הספר זכו למנהלים, אין לנו מחסור של מורים ואנשי הוראה. יש קצת מחסור של סייעות  

ייעים, רכזים חברתיים, אבל בגדול שדרת הניהול של כל בתי הספר עומדת בצורה מלאה וגם מבחינת  וס

המורים אנחנו בסך הכל בסדר גמור. אני רק אתן לכם טיפה נתונים כדי שתתרשמו. בית הספר אריאל, שנה  

. בסך הכל בית  223-דלנו לוג  182בנים. גם גידול בבנים. בנות היו    153בנים, השנה יש לנו    137שעברה היו לנו  

תלמידים. בית הספר אריאל אמרנו. בית הספר עלומים שנה שעברה למדו בו    60הספר גדל בסדר גודל של  

בנות. כלומר בסך הכל בית הספר    115בנות ולומדות השנה    117בנים ולמדו    112בנים, השנה לומדים בו   113

בנים. בנות, בשנה    79בנים, השנה    71עברה היה לנו  קטן בארבעה או חמישה תלמידים. חטיבה צעירה, שנה ש

בנות, אז שם יש הקטנה. בית הספר אורות עציון בנים, שנה שעברה היו    44בנות והשנה יש    57שעברה היו  

בנות. אנחנו עוברים לבית ספר    331בנות והשנה    316בנים. אורות עציון בנות היו    421בנים, השנה יש    425

 . 391בנות והשנה  419בנים. בשנה שעברה   227בנים והשנה יש  264היו  עשה חיל. בשנה שעברה 

 - הירידה בבנים זה מפוזר אברהם בן צבי:

לא אם תעקבו רגע אחרי כל המספרים, חוץ מאשר בית הספר אריאל בתמר כל    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

ורה בדיוק למה שקרה לנו  בתי הספר באפרת הצטמקו. גם גני הילדים באפרת הצטמקו. אנחנו חוזרים אח 

. האוכלוסייה מתחילה להתבגר ובעצם אנחנו מבינים שיש פחות ילדים במערכת  2013עד שנת    2000משנת  

החינוך. נרשמו גם פחות ילדים בגני הילדים. גם בגני הילדים אנחנו בהקטנה. זה מושפע בעיקר משני דברים.  

גיעו בזית, להבדיל מהזית שהגיעו הרבה זוגות צעירים  תמר, דגן, בעיקר הגיעו משפחות יותר מבוגרות מה שה

שהיו בתחילת תהליך הילודה. בתמר ובדגן הגיעו ומשפחות בשלב קצת יותר מבוגר בחיים. דבר שני, אנחנו  

כבר יחסית תקופה ארוכה ללא בנייה חדשה שגם היא לא מביאה זוגות צעירים, ודבר שלישי ואחרון מחירי  

 ה בסוף מרחיקים זוגות צעירים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות את זה. הנדלן שהולכים ועולים פ

שאלה, אלה ששידרו, המבוגרים יותר שהיו כבר לקראת סוף הילודה, מי החליף אותם בזית,    אברהם בן צבי:

 בגפן? מי השוכרים שם או מי הקונים? 

ם אני רוצה להכליל וזה לא הכלל,  דבר ראשון, ברימון אנחנו רואים שבאופן, א  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

אבל באופן כללי אנשים שעוזבים את הרימון מי שמגיע במקומם הם אנשים פחות או יותר באותה שכבת  

גיל. זה נכון שברימון היום יש יותר ילדים מה שהיה בעבר אבל הרוב המכריע של האנשים שעוזבים את  
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גי ל. שוכרים, גם זה מחירי השכירות. ברגע שהם  הרימון, מי שמגיע במקומם אלה אנשים באותה שכבת 

 ים. רעולים למחירים גבוהים מגיעים פחות זוגות צעי

אין ספק. אני רואה את זה גם בבית כנסת שהרבה מהקונים או הרוכשים או השוכרים של    אברהם בן צבי:

 - הדירות הקטנות שהתפנו

 בעיקר מבוגרים, סבים וסבתות.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 פנסיונרים או לקראת הפנסיה. רוכשים שעלו מחוץ לארץ, בצ.פ היו הרבה  הם בן צבי:אבר

 הורים של המתנגדים.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 . 80אלא  40המתנגדים תמיד אמרו שאנחנו לא מתנגדים לבית אבות. היה צריך להיות לא   אברהם בן צבי:

בסיור שלי בפתיחת שנת הלימודים בבתי הספר זה כבר מתחיל לעלות כשיח    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

של  שחסר, קשה להשיג אנשי הוראה כי מורים לא יכולים לעשות לעצמם את מחירי הנדלן באפרת. יש לנו למ

מדריך חברתי באחת הישיבות שהודיע ממש כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים שהוא עובר למודיעין.  

הוא פשוט הוכיח לראש הישיבה שם עובר לגור במודיעין הוא הולך לשלם פחות שכירות במקרה שלו גם  

ו להם, כסף נשאר  שתי המשפחות גם שלו וגם שלה גרים במודיעין ככה סבא וסבתא ושירותי בייביסיטר יחכ

 פה. זאת נקודה שבהחלט מעוררת דאגה וחשיבה.   ויישאר להם יותר כסף בכיסים אם הם יעברו למודיעין ולא  

 - תכניס את התוכנית מחיר מטרה חנוך וולפה:

אני לא מכניס שום תוכנית כרגע כל מי שקורא עליה מבין שזו אחיזת עיניים.    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 - שמעתיאלה תוכניות ש

 יש מקומות שהמחירים היו בהנחות יפות.  חנוך וולפה:

הנחות יפות, רק הבעיה שאתה לא יודע מתי אתה הולך לקבל את הנכס ואתה   עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

לא יודע מה אתה מקבל, ואז אם אתה משלם בתוך זה גם חמש או שש שנות שכירות ואתה אומר אז בסוף  

אל    366הנכס, אז זה לא בהכרח תמיד שווה. דרך אבות אנחנו כמעט בלי שינוי,  בעוד חמש שנים כמה שווה  

. אני ביקשתי מהם את הפילוח, עוד לא קיבלתי את זה אבל זה אחוזים  312אל מול    311. נווה שמואל  361מול  

ת  שהולכים וגדלים. נווה שמואל היום נותן בעיקר מענה לאפרת, גוש עציון ומבחוץ זה הולך לפחת. אורו

. זאת אומרת בסך הכל אנחנו רואים שמערכת זהה. מבחינת גני ילדים, זה  215- אנחנו ב  222-יהודה היינו ב

 ילדים בגנים.  872בגני הילדים, השנה יש לנו  963מה שאמרתי לכם, בשנה שעברה היו לנו 

 - נווה שמואל, מה שאמרת שמשרת בעיקר בגוש עציון, בחוץ אברהם בן צבי:
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 נכון. הוא אמר אפרת וגוש עציון. לא, זה לא   תמר:

 יש איזשהו יחס? אברהם בן צבי:

 יש, אני ביקשתי לקבל את הנתונים, עוד לא קיבלתי.  עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 - ללמוד, לנסוע לירושלים ש שבחרו "מה מקרים של מסורבי נו יש, אני נתקלתי בכ אברהם בן צבי:

הטענה הזו וזו חלק מהסיבה שנפתחה ישיבה חדשה ליד    אנחנו מכירים את  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

ישיבת הר עציון, בגלל שהם טענו שבנווה שמואל לא מקבלים את כולם. בנווה שמואל אין מספיק מקום  

או    6-6לפתוח כיתה נוספת ופנימיות נוספות. כל סוגית התיכונים, אני מזכיר לכם, מחזיר אותנו לדיון של  

 עם גוש עציון, אבל כרגע הנתונים שאותם הצגתי הם החשובים.  כן עם גוש עציון, לא 8-4

 אני פספסתי אותך בדרך אבות. מה המספר בדרך אבות?  צורי דותן:

שנת  הפרש של אחד או שניים. אני אשלים לך את זה אחרי זה. סך הכל פתיחת    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

הלימודים עברה חלק. כל המנהלים התקבלו, בעיקר החדשים, בסבר פנים יפות, ויש לנו רוגע מאוד מאוד  

 חשוב במערכת. אני מקווה שזה ככה ימשיך.  

 מורשי חתימה מנהלי בתי ספר -12

אנחנו צריכים לאשר מורשה חתימה לבית ספר עשה חיל המנהלת החדשה    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

להיות מורשי חתימה בחשבון הבנק    ןה פרנקל ומנהלנית מרים סילבר, אז אני מבקש לאשר להקוראים תירז 

 שלהם. מי בעד לאשר? כולם בעד, צורי לא נוכח. כל היתר הצביעו בעד. 

כמורשות חתימה בחשבון הבנק של   תירזה פרנסקל ומרים סילבר מליאת המועצה מאשרת אתהחלטה: 

 בית ספר עשה חיל 

 אושר פה אחד 

 צורי לא נכח בהצבעה 

המועצה[: ]ראש  רביבי  צעירה  עודד  ולמנהלנית    ,חטיבה  בישרון  חבושה  מור  קוראים  החדשה  למנהלת 

 קוראים שרה שוקרון. מי בעד לאשר אותן כמורשות חתימה? כולם בעד, אף אחד לא נגד. צורי לא נוכח. 

מור חבושה בישרון ושרה שוקרון כמורשות חתימה בחשבון הבנק   מליאת המועצה מאשרת אתה: החלט

 של החטיבה הצעירה 

 אושר פה אחד 

 צורי לא נכח בהצבעה 
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קה,  טבית ספר ממד אורות עציון בנים. למנהל החדש קוראים הרב נחמיה לי  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

ר אותם כמורשי חתימה? כולם בעד, אף אחד לא נגד. צורי לא  למנהלנית קוראים רינה באואר. מי בעד לאש

 נוכח. 

קה ורינה באואר כמורשי חתימה בבית ספר ממד  טהרב נחמיה לי מליאת המועצה מאשרת אתהחלטה: 

 אורות עציון בנים.

 אושר פה אחד 

   צורי לא נכח בהצבעה

בבית הספר האחרון, בית ספר אריאל, למנהלת החדשה קוראים שולמית פרויד    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 ולמנהלנית קוראים רוזלין רוזנברג. מי בעד לאשר אותן כמורשות חתימה? כולם בעד אף אחד לא נגד. 

 שולמית פרויד ורוזלין רוזנברג כמורשות חתימה בבית ספר אריאל.   מליאת המועצה מאשרת אתהחלטה: 

 אושר פה אחד 

   צורי לא נכח בהצבעה

עוד דבר אחד שעודכנו ממש בימים האחרונים, קיבלנו אישור טלפוני לשני    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

גדולים שמשרד השיכון החליט לתקצב למרות שבעצם השיווק של הדברים האלה עדיין לא בוצע.    פרויקטים

יחס פחות או יותר למה ששאלת אפרת  אחד זה סלילת הכביש מזרובבל מתחנת הסניקה עד לתמר, וזה מתי 

אז   ומדרכה ומסלול אופניים  נתיב הפרדה  יוסדר לשני מסלולים עם  מבחינת המעבר. ברגע שהכביש שם 

אנחנו נהיה מסודרים ולא יצטרכו לחצות את הכביש עד הרגע שמגיעים למעלה אל התמר ובזה בעצם אנחנו  

 - חוסכים את הגשר, והפרויקט השני 

 חציה?   יהיה מעברי אברהם בן צבי:

היום אין לי מדרכה בצד הזה של הכביש ולכן    .לא, אבל ללכת על המדרכה  ,לא  עודד רביבי ]ראש המועצה[:

 - בעצם הילדים חוצים

 הרעיון שתהיה מדרכה ומסלול אופניים בצד המזרחי.  אברהם בן צבי:

 ד לתמר.בצד שפונה לנוף, בצד המזרחי ואז אפשר להגיע ע עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 מה העלות של דבר כזה? צורי דותן:

בואו, כרגע רק התבשרתי על החתימה הווירטואלית. ברגע שאני אראה את    עודד רביבי ]ראש המועצה[:

עוד   של  המים  אמות  לגני  כסף  של  נוספת  מנה  וקיבלנו  הכסף,  את  למשוך  אדע  אני  אז  בפועל  החתימה 

כלומר    3,500,000 ספירלה.  של  בצורה  מפתחים  אנחנו  המים  אמות  בגני  הפארק  שאת  לכם  מזכיר  שקל. 

כל פעם שנקבל כסף נעשה עוד מעגלים מסביב. מציע לכם לעשות שם פעולה ללכת  התחלנו בקטע המרכזי ו

לראות את זה. פיתוח מאוד יפה. אנחנו מתכננים בחול המועד סוכות לעשות שם איזשהו הפנינג ולהתחיל  
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לחנוך את זה בשאיפה שעד אז העבודות יגמרו, ואלה שתי בשורות משמחות, וגם הבטחה בעל פה לקדם את  

ידות הדיור הנוספות בתמר שתקועות הרבה זמן אז אני מקווה מאוד שאנחנו נראה את זה קורה עוד  יח 197

לכם,   הזאת.  העשייה  על  במשהו  לברך  אפשר  יהיה  באמת  ואז  הבחירות  רבה    ,boys scoutsלפני  תודה 

 שבאתם.

בעברית אם    אפשר לשמוע קצת? הם תנועה חדשה, מתי הם פועלים, מה מי מו, שיספרו קצת  אפרת גנטק:

 אפשר. ואם הם כבר באו עד הלום אז איך מתקדמים עם תנועות הנוער הנוספות פה. 

אנחנו תנועה יחסית חדשה, אנחנו בערך פועלים שנה וזה משהו שאבא שלי בארצות הברית שהוא    עמיעד:

משהו    הרגיש שזה מאוד חשוב ויש לו ערכים מאוד גדולים והוא הרבה זמן מנסה לעשות את זה בארץ. זה

שככה התחלנו בעיקר עם חבר'ה דוברי אנגלית כי כל התוכן שאנחנו משתמשים פה כרגע אנחנו משאילים  

לא הייתי מגדיר את זה בדיוק תנועת   . וגם עבריתלאת הדברים   מיר את זה מאמריקה. אנחנו בתהליכים לה

 נוער, זה טיפה שונה, זה טיפה מעבר לזה. 

 גדנע.  אפרת גנטק:

 צופים. מחנאות. , coutss אברהם בן צבי:

  - זה איפשהו בין תנועת נער לחוג למקום מפגש נוער. אני יכול להגיד שאני גם בבני עקיבא ואני גם ב  עמיעד:

boys scouts. 

 אתה מדריך בבני עקיבא. לא סתם. אפרת גנטק:

וזה    חבר'הוזה באמת ממש משמעותי וזה לא סתם כשאני מגיע לראות את כל הילדים ואת כל ה  עמיעד:

 באמת גדל בשנה האחרונה וזה מדהים. 

 מה עושים?  דובר:

 וגם מתי אתם נפגשים.  אפרת גנטק:

אנחנו נפגשים בדרך כלל בימי רביעי באורות יהודה ויש לנו המון פעילויות של לימודי קמפינג, שטח,   עמיד:

כנו וניקינו את זה,  שביל רמות הלעשינו כמה פעמים את  , כל מיני דברים של,  השרדותכל מיני דברים של  

מלא שקיות זבל שהרמנו שם וכל מיני פעילויות כאלה של עזרה לקהילה ועשינו גם קמפינג והישרדות ודברים  

 כאלה. 

 citizenship  ללמוד על כל מיני נושאים, המון נושאים, ואחד מהם זה  ]...[יש לנו תכנים שזה נקרא    אריק:

in the community  אזרחות כלומר  מועצה  ,  של  מקומית  לישיבה  להגיד  זה  מהדרישות  ואחת  קהילתית 

 ולחוות אותה. 
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 ?61-מה זה ה אברהם בן צבי:

זו הייתה    61במיוחד כי    61בישראל שהוא פה באפרת.    נההראשוקבוצה  זה מספר של הקבוצה. זה ה  אריק:

נותן לנו קצת  ולכ  באזורהקבוצה שלי בארצות הברית שגדלתי בה, שהייתה הקבוצה היהודית היחידה   ן 

 כבוד. בקנזס. 

אריק, דבר ראשון ישר כוח. דבר שני, תוך כדי הישיבה הם העבירו לי כל מיני    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

דרוש שיפוץ. ושתיים יש פה הערות לגבי התחבורה    skate park  -המסרים. אז אחד, משה, הם טוענים ש

 שב ראש ועדת תנועה.הציבורית אז אני מציע שתיפגשו עם דובי שפלר יו

לפעמים הוא לא נכנס לשכונות דגן, תמר, זית, אפילו הייתי    267- אפשר להגיד משהו קטן לגבי זה? ה  דובר:

 באוטובוס. 

 אני מבקש ממך להגיש תלונה במשרד התחבורה כי זה לא יעבוד אחרת.   חנוך וולפה:

 חשוב להגיד את זה גם פה.  דוברת:

 , זה ממשלה.community citizenship  זה פה אבל תחבורה מקומית זה לאחשוב להגיד את    אברהם בן צבי:

אריק, מה שרציתי להגיד זה שאנחנו נפגשים פעם בחודש ואתם מוזמנים כל    עודד רביבי ]ראש המועצה[: 

 חודש לבוא להעיר לנו הערות, נציגים מהשטח, באמת בכיף. תודה רבה לכולם וגמר חתימה טובה. 

 הישיבה ננעלה 

 בברכה, 

 עודד רביבי, ראש המועצה 

 


