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 ישיבת המועצה

 1920אישור פרוטוקול ינואר 

בשל מצוקת חברי מועצה אנחנו נפתח פתיחה קצרה של ישיבת המועצה, נעשה  :עודד רביבי

ונישאר  ,הפסקה נעבור לתכנון ובנייה, ואז כל מי שעוד צריך ללכת יוכל ללכת

להמשיך את גם עדיין בגלל שהתחלנו את הישיבה עם קוורום חוקי אז נוכל 

את ישיבת המועצה, הועבר הישיבה עם הקוורום החוקי. אז אנחנו פותחים 

, אני מבקש לאשר את 14.1.2019 -אליכם פרוטוקול ישיבת המועצה מ

 הפרוטוקול. מי בעד?

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה בישיבת  

תכנון  המועצה עכשיו ונעבור לישיבת תכנון ובנייה, משה בבקשה. )המשך בישיבת

 .ובנייה(

טוב עד שהם יחזרו אנחנו נחזור לישיבת (. 35:05)חזרה לישיבת מועצה בדקה  :עודד רביבי

 ועדת שמות. ,עשינו כבר אישור פרוטוקול. ועדת שמות רבותייהמועצה. 

 חכה רגע עם הוועדת שמות עודד. :צורי דותן

 מה זה? :עודד רביבי

א נתן פה שתי שמות ולמרות שהם אישרו את צריך לקבל תשובה מהחבר'ה, הו :צורי דותן

עוד כמה דקות, אני מחכה לתשובה לזה השם שהם רצו פעם שעברה, אז אני אתן 

 מהם.

 שמות נדחה לפעם הבאה. ועדת :עודד רביבי

 לא לפעם הבאה, לעוד כמה דקות. :דוברת

 עוד כמה דקות, כן. :צורי דותן

 

 ערים תאומות

טוב רבותיי אנחנו . אדמונד אנחנו מחכים לך. בבקשה תקרא רגע לאדמונד :עודד רביבי

חוזרים לישיבת המועצה, הבאנו לכם הפתעה תושב אפרת לשעבר בשם נעם בדין, 

ל ערים תאומות. הצגתי לכם את זה לפני כשתי ישיבות ששבא אלי עם יוזמה 

קצת  ,מועצה אם אני זוכר נכון, החומר שהגיע אלינו אז היה נראה קצת בוסרי
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לא הבנו כל וו מה רוצים מאיתנו. ביקשו מאיתנו להכריז על עיר תאומה, לא הבנ

לשם כך ביקשנו מאדמונד הפרויקטור להיכנס וקצת  .כך מה עומד מאחורי זה

לחקור את הסוגיה ולהיכנס לעובי הקורה, ואז בעצם החלטנו שאנחנו נביא לפה 

את מה שעומד ואחרי שנעם יציג  שיציג את מה שעומד מאחורי הרעיון.את נעם 

ובישיבת המועצה הבאה או  .תשאלו את כל השאלות שיש לכם ,מאחורי הרעיון

נתאם שיחת ועידה  ,אחת אחרי זה נראה איך אנחנו מסתדרים עם לוחות הזמנים

עם העיר התאומה בארה"ב, ואז גם חברי המועצה יוכלו לשאול שאלות שיש להם 

ל לקבל החלטה אם אנחנו הרלוונטיות לנציגים של העיר התאומה, ואז נוכ

 הולכים על המהלך או לא הולכים על המהלך. טוב אתה רוצה להתחיל נעם?

 ע נעם ואנחנו תיכף נתחבר.קתיתן כמה מילות ר :חסיןאדמונד 

 .אז עודד תודה רבה על ההזמנה, יש לי פה שבע דקות קצת להסביר את הסיפור :נעם בדין

דיפלומטיה  מתעסק בדוברות, הסברהשנה  12 -קצת רקע שלי, אני כבר למעלה מ

 ,שנים 6באופן כללי עברתי כאן ממזרח לגוש לפני . מסתובב בכל העולם ציבורית,

 בקיצור הביקור הראשוןבהבאת משלחות בינלאומיות לאזור.  התעסקתי

, CPACשארחתי אצלי בבית היה ביקור של קהילה של חברים נוצרים מקהילת 

שזה גוף נוצרי שהוא הלובי בוושינגטון  CPAC"ק רק אשזה גוף לובי כמו איפ

ובקיצור נשארנו בקשר הרבה זמן, הייתי אצלם אחר כך בקהילה  .למען ישראל

וש עציון, ואחרי גאצלם אצל חלק מהנוכחים, והתלהבו מאוד מהסיפור של 

שמכיר  ,כשנתיים של עבודה הם הצליחו ממש להשיג את החתימה של ראש העיר

מה. אני האמת היא שלא האמנתי שדבר כזה יקרה, הייתי בגוש עציון כעיר תאו

די סקפטי שבאמת יצליחו לדחוף דבר כזה יוזמה כזאתי במועצה בעירייה אצלם, 

ואחרי כשנתיים של עבודה באמת הצליחו גם כן לרתום את העירייה עצמה לכל 

זה אומר פשוט אימוץ של נורמות  ,הסיפור הזה. עכשיו ערים תאומות באופן כללי

אפשר להסתכל פשוט בויקיפדיה  .שיתופי פעולה כלכליים ,תרבותיים אנושיים

מה זה אומר ערים תאומות. בטח אולי שמעתם על שותפות אלפיים, זה יותר 

 זה משהו שונה. ,קהילות יהודיות עם קהילה יהודית

 וערים תאומות. 2000לא, תיתן רקע, מילת רקע על הנושא של שותפות  :חסיןאדמונד 

 .2000אז זהו אין לזה שום קשר לשותפות  :בדיןנעם 

 תסביר. :חסיןאדמונד 



 מס'   - ישיבת המועצה המקומית אפרת
11.3.19 

 

5 

זה בעיקר אימוץ של קהילה יהודית לבין קהילה  2000אומר ששותפות רק אני  :נעם בדין

זה העיר  ,יהודית כאן בארץ, מהתפוצות וכאן בארץ. וערים תאומות באופן כללי

שזה אומר כל מה  .בישראלעצמה כעיר לוקחת לעצמה שיתופי פעולה עם עיר כאן 

זה העניין. אז מה  ,שקשור לאימוץ של קשרים תרבותיים, חברתיים תרבותיים

מה זה העיר דאוני הזו שזה מחוץ  הדמוגרפיה, שעשיתי כאן גם הראיתי קצת את

 111 -יש כ .אנג'לס לוסאנג'לס, זה אחד המחוזות דווקא העשירים מחוץ ל לוסל

אחוז  70, 18אחוז מהעיר הם מתחת לגיל  25, אתאלף אנשים שגרים בעיר הז

מהתעסוקה של העיר הזאת מתעסקת ברפואה, בתחום של הרפואה הציבורית, 

אזרחית, ציבורית פרטית, טיפולים בצורה כזו או אחרת, יש שמה גם כן בית 

יש להם ערים תאומות עם שני ערים במקסיקו, באירלנד, עם עיריית  .חולים

ופשוט יש הרבה מאוד שיתופי פעולה שהם כבר עושים  .אנג'לס לוספיתוח בתוך 

עם ערים אחרות, כגון להתרים שני מכבי אש לעיר במקסיקו, חילופי סטודנטים, 

שיתופי פעולה בכל מה שקשור לרפואת חירום, דברים כאלו. ובקיצור ראינו כאן 

בלו הכרה כזו גם בינלאומית יקשפעם ראשונה שגוש עציון ואפרת  ,הזדמנות

יר שמכירה בגוש עציון ובאפרת כעיר תאומה, שזה גם מה שיכול לפתוח ספתח מע

 לעוד הרבה ערים בעולם שיכירו באזור הזה.

 אולי נתחיל מנסיעה של חברי המועצה לשם? :אפרת גנטק

 אז זה השלב הבא. :נעם בדין

 אני חושב שהם הבינו את העיקרון. :חסיןאדמונד 

 כן. :נעם בדין

 אבל בסדר. ,ולא רק אפרתמבין למה גוש עציון גם  אבל לא :צורי דותן

צריכים ביחד איתם את המספר של האנשים ביחד, לכן זה אפרת וגוש הם כי  :נעם בדין

 האמת הרבה יותר קל לעבוד עם אפרת. עציון.

 איפה העיר שלהם? :אברהם בן צבי

 סליחה? :נעם בדין

 איפה העיר שלהם? :אברהם בן צבי

 דאוני. :נעם בדין

 דאוני מה? :ברהם בן צביא

 דאוני קליפורניה. :נעם בדין

 צפון קליפורניה?קליפורניה,  :אברהם בן צבי
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 דרומית מזרחית ללוס אנג'לס. , Long Beach -מ כן, זה צפונית :נעם בדין

 וזה לאו דווקא יהודים?  :אורית סמואלס

 גם כן.ם נוצרים אחוז אחד מהעיר הזו, ה נכון, דווקא הקהילה היהודית זה :נעם בדין

 והם מעוניינים? כבר פנו אליהם?  :אורית סמואלס

ל ראש העיר שמכיר בגוש עציון י העיר עצמה מעוניינת עם חתימה שכן, כ :נעם בדין

 ובאפרת.

 אנחנו מספיק ברמה שלהם?  :אורית סמואלס

 רגע חברים בואו תנו לנעם להציג ואז. :חסיןאדמונד 

זה מה שאדמונד גם ביקש ממני לברר קצת על ד בסיסיים, זה סתם נתונים מאו :נעם בדין

העיר עצמה, קצת להבין את הדמוגרף להבין מבחינה כלכלית. מדובר כאן שוב 

את  לראותגם ניתן . יש להם בית בבעלות פרטית 99.4 ,מעמד ביניים וגבוה מכך

 הסוג של האוכלוסייה.

 יהודים? 1200ם זה אחוז אחד יהודי :אברהם בן צבי

 כן. :רדוב

 אלף איש זה לא. 12 -זה בית כנסת ל ,אלף 12זהו  :עקיבא סילבצקי

 נכון.  :חסיןאדמונד 

 - - עוליםהמספרים בדרך כלל כדאי לכם לבדוק עם מנחם לפני שאתם  :עודד רביבי

אז אין שם יותר מידי  ,יש שם האמת היא יש שם רק בית כנסת אחד רפורמי ,כן :נעם בדין

 ל זה מאוד קרוב ללוס אנג'לס באופן כללי.קהילות יהודיות, אב

 הם ילמדו מאיתנו זה בסדר. :מנחם שפיץ

שוב נראה לי גולת הכותרת  .וגם מהם אפשר ליצור שיתופי פעולה והתקשרויות :נעם בדין

שזה המחוז של לוס אנג'לס, אין לי מושג , County  -זה הוכר ה 2017 -קודם כל ב

 .Business Friendlyאיך להגיד 

 ידידותי לעסקים. :חסיןדמונד א

 כן, ידידותי לעסקים, בדיוק. :נעם בדין

 אחוז מתעסקים בתחום הרפואה? 70איך יכול להיות  :עקיבא סילבצקי

נותן איזה שהוא שירותי תמיכה שהוא יש שם בית חולים ענקי, יש שם עוד מקום  :נעם בדין

ר פשוט להסתכל אפש .ום שנותן משהו של שיקום חוליםקשל טיפולים, עוד מ

בעיר דאוני מה היא נותנת. המקום השני זה מרכז מסחרי ענק, ומקום שלישי זה 
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יש כאן הרבה מאוד שיתופי פעולה שכבר  ומוניציפאלי.מוסדות חינוך עירוני 

התעסקות של התושבים שמה באופן השמה רק ב ,אפשר לבנות על הסיפור הזה

. זה פשוט דוגמאות לערים כללי. אני חושב שאפשר לעבור הלאה לשקף הבא

עם עיר במקסיקו, אפשר פשוט  1960 -זה כבר התחיל ב ,תאומות שכבר יש להם

לקרוא שם את הדברים שהם כבר עושים, אם זה חילופי סטודנטים, הכשרה 

היה להם עוד כמה  2009 -רפואית של רופאים, דברים שקשור לחינוך מיוחד. ב

שתי כבאיות, היה להם תוכנית  מותרפרויקטים עם עוד עיר במקסיקו שהם 

מלגות לסטודנטים. ובקיצור זה במקסיקו, לא שמתי כאן את כל הערים. אפשר 

  לעבור לשקף הבא.  

 מה מעניין אותם בנו? :עודד רביבי

בסופו של דבר הם ראו כאן הרבה שיתופי פעולה על גוש עציון ואפרת במה שהיא  :נעם בדין

תן הרבה בנושא של חינוך ומנהיגות, נושא של מסמלת, במיוחד אפרת כמקום שנו

עניין אוד מח"ר מ -חירום להיות הראשונים שמגיעים לכל מקום, נושא של ה

הם אחרי ש ,הציגו את גוש עציוןבעצם לכם איך הם  אני אראהאותם. אחר כך 

בעצם מראים כאן את כל השיתופי פעולה שכבר יש להם. זה בקוסטה ריקה. 

זה מעין עיריית פיתוח  ,זה בקליפורניה כוונה הראיתי כאןבאפשר לעבור הלאה. 

 ., רק כדי להראותבפרברים של לוס אנג'לס שגם שמה הם תומכים

 כאילו מה?אז הם בעיקר נותנים או מקבלים?  :עקיבא סילבצקי

 מה הציפיות שלהם מאיתנו? :מנחם שפיץ

 הרבדים ומכל ,מקרוב וא ולהכיר את הגופיםקודם כל עצם זה שהם יכולים לב :נעם בדין

של חינוך, תרבות, חירום, רפואה, דברים שקשורים אליהם, אפשר כבר לראות 

איזה שיתופי פעולה אפשר לעשות איתם בעניין הזה. כבר בקיץ הקרוב מתכוונת 

להגיע משלחת לישראל, הם כבר רוצים לראות איך הם יכולים להשתלב כאן 

 ים מקרוב יותר.להכיר דבר ,גוש עציון ובאפרתבפעילות ב

 ילדים בבית ספר יכתבו מכתבים אחד לשני?המה הם רוצים ש :אברהם בן צבי

 משהו קטן, כן. נגיד איזה כן דברים  :נעם בדין

 לקפוץ לשם.וחמש דקות מבית לחם אל תשכח, לישון פה גר תשמע אתה  :עקיבא סילבצקי

חון וחירום, אנחנו רגילים כל כך אומר שירותי ביט אשהו ,ברור, ברור, ויותר מזה :חסיןאדמונד 

לזה ולא רואים בזה משהו מיוחד, בשבילם זה משהו מיוחד הניסיון האדיר שיש 

לנו לצערנו, הם יכולים ללמוד מזה בצורה בלתי רגילה. עכשיו נעם כשאתה אומר 
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שאת הפרויקטים האלה הם עשו, איך הם עשו אותם? כלומר מי דרבן מי חיבר? 

 י שזה הכל ילך ויהיה מחובר ולא ייפול באמצע?מי החזיק את היד כד

זה בעצם עמותה שיש להם אצלם בעיר דאוני הזו,  ,שלהם Twin Sister –אז ה  :נעם בדין

נו חויש להם כמה חברים שמנהלים את זה יחד, ואת החברים האלה אנחנו אר

 בעצם אצלנו.

 תסביר לי מה זה אומר ארחנו אצלנו? :חסיןאדמונד 

 לי בבית.אצ :נעם בדין

 למה הם באו? מה הם עשו פה? ,לא, תסביר :חסיןאדמונד 

הם , וזה הגוף זה לובי נוצרי בוושינגטון למען מדינת ישראל CPACכמו שאמרתי,  :נעם בדין

 שנה מגיעים לארץ כל שנה עם משלחות. 40מגיעים כל שנה כבר 

 כמה אנשים? :חסיןאדמונד 

 איש כל שנה. 50משלחת של  :נעם בדין

האם זה יהיה נכון לומר שיש שמה אוכלוסייה גדולה של  ,התושבים במקום הזה :חם שפיץמנ

 מקסיקנים לשעבר?

אחוז  50 -יכול להיות, האמת היא שאני לא ראיתי בדיוק מה זה, אני רק יודע שכ :נעם בדין

 - -הם אנשים דתיים מכל ה

 היות משהו אחר.אז כל השאר חייבים ל ,הם אוונגליסטים 0.9אם  :עקיבא סילבצקי

אבל בדרך כלל באזור הזה יש הרבה מקסיקנים, בגלל זה גם אולי החיבור  ,כן :מנחם שפיץ

 שלהם עם מקסיקו.

 נכון. עכשיו שוב.זה גם  :נעם בדין

 אבות.יהודים שיש שמה הם הבעלים של בתי  1200 -ה :מנחם שפיץ

כן הרבה מאוד  וני, יש גםדאגם ב אחוז אוכלוסייה מבוגרת 12האמת היא הם כי  :נעם בדין

אוכלוסייה מבוגרת וכל זה. בקיצור זה רק ההתחלה של כל הסיפור ללמוד על ה

 .הזה, והמטרה באמת כמה שיותר לבנות שותפויות ולאמץ ערכים שהם משותפים

 לא שיניתי כאן כלום. ,זה ככה הם הציגו את זה כבר אצלם רק להראות לכם

 תסביר. :חסיןאדמונד 

וזה ממש  כעיר תאומה שהם רוצים לשים,ם מראים את הפרויקט הבא שלהם ה :נעם בדין

 נחמד לראות.
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הם שלחו רכב כיבוי  ,אני רואה פה שהם שלחו לדוגמה באתר הפייסבוק שלהם :אברהם בן צבי

 אצלהם.מ אש

 הוא אמר שני רכב כיבוי אש, לא היית צריך לקרוא את זה הוא אמר את זה. :עודד רביבי

 ., מה שדיברנו לפני כן על הבתיםחד חלבי אחד בשריא :מנחם שפיץ

 אם אנחנו נקבל אחד כזה זה באמת אספנות.תשמע מנחם,  :אברהם בן צבי

לא אבל לפעמים הם מחפשים משהו, אז או שהם יחפשו בבית לחם או שיחפשו  :דוברת

 משהו אחר אז כאילו למה?

 כבאות.ל תביאי אחד כזה אני אתרום את הרכב שלי :אברהם בן צבי

את הפוטנציאל דווקא הם הבינו דרך אגב אז אנשי הקשר שלי בעיר דאוני הזה  :נעם בדין

כמו שיש כרגע בקרן את  .דווקא כאן מאפרת - - -את  להביא ,לצאת מבית לחם

הבינו בדיוק  ,להסתכל שמה על בית לחם עם כל הטיילת שמה הפרויקט הזה בדגן

 תיירות.שם את כל הביא לאת הפוטנציאל הזה לה

מה המעמד של ראש העיר אל מול החברים האלה שמנהלים את הערים  :חסיןאדמונד 

 התאומות?

 חלקם נמצאים במועצה עצמה, לא יודע בדיוק איפה ראש העיר נכנס. :נעם בדין

 תסביר לאנשים. :חסיןאדמונד 

 , אני רק אומר שראש העיר עצמו חתם על המסמך :נעם בדין

 רת.בהצלחה אפ :עודד רביבי

באופן כללי. , זה כיר כרגע בגוש עציון ובאפרת כחלק מהפרויקט הזההשהוא  :נעם בדין

 עשות: לזה כבר שותפות שהם כבר רואים שהם יכולים  ,שוב

Focus on education, Extend the medical field, First responders,  

 - - -אפרת בשכבר דברים בסיסיים מאוד  

 ? אם יש בכלל.Downsides -מה ה :מנחם שפיץ

כמישהו שעבד על זה , כאן כעצמאילסופו של דבר אני מגיע . בDownsideלי  אין :נעם בדין

כל שותפות בצורה ב אני אשמח לקדם את הסיפור הזה. כבר שנתיים ומציע כאן

אם זה מבחינת  ,אשמח לדעת איך זה יכול לעבוד עם המועצה אני ,כזו או אחרת

ובמתכונת עובד באופן מקצועי אני יום . הפרילנסראו כ, חוזזה א עללקחת 

מגייס המי שלא יודע זה מוסד לאומי של מדינת ישראל ולבקרן היסוד פרילנס, 
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פרויקטים שאני מקדם . זה אחד מחמישה כאןמה שאני אשמח לקדם גם , כספים

 באופן כללי.

 מועצה אזורית וגם מועצה מקומית?אפרת זו  :אברהם בן צבי

 ,ן. קצת יותר קשה לעבוד איתםכ :נעם בדין

 ,מבחינתנו משהושזה  או ,תאומות ערים לגבי כללים לקבוע אמוריםהאם אנחנו  :אברהם בן צבי

 עקיבא?

אם הקשר הוא חם חם, כמו שיש  ,פתיחה של מערכת יחסים ואני חושב שז :חסיןאדמונד 

 ,הדברים חמים או דברים קרים. אם אנחנו נדאג שהם יבואו לפל במשפחות ש

 ווהם ישאל" מח"ר " -ראה להם את המרכז חירום שלנו היועודד יארח אותם ו

שיש להם את  ,ונביא אנשי צבא אולי לדבר איתם מטעם דובר צה"ל שאלות

אומרים נעשה משהו, אני חושב שאנחנו נחמם את , כמו שהאנשים המיוחדים

 הלב ונחבר אותם.

ואטיה, היה כללים לגבי השיחה איתם? לא. לפני שבועיים היו פה מעירייה בקר :עודד רביבי

אני חושב שממה שנועם  .באו, שאלו, התעניינו. אותו דבר פה, זה מערכת יחסים

הציג כרגע אין לנו מה להפסיד, אנחנו יכולים לחמם את זה וזה יכול להיות 

וזה יכול להיות עוד משהו במסגרת החלטות מועצה שאולי לא  ,אהבה פורחת

 ייושמו.

שהוא רעיון מבורך באמת,  ,לרעיון הזההזה אבל אם אנחנו הולכים לכיוון  :יץמנחם שפ

 השאלה איך זה אמור לעבוד עם גוש עציון? האם זה הגיוני שיהיו שתי?

אני מציע מנחם לא להעלות קשיים על הכלה עוד לפני שבכלל ראינו אותה. הם  :עודד רביבי

ויות, אחד ידבר איתם השני ירצו לפגוש את שני ראשי הרש יבואו לפה, בסדר?

 יהיה עסוק, אז מה אז לא ניפגש איתם? ניפגש איתם.

 ודאי שלא. :מנחם שפיץ

 ., בסדראז בוא :עודד רביבי

 את זה כנקודה למחשבה זה הכל. עלהאני רק מ :מנחם שפיץ

הוא רוצה את שתי הרשויות ביחד, אני חושב שמבחינתנו אנחנו שנעם אמר כרגע  :רביבי דעוד

חזר וכולכם רבותיי אני מבין שמנחם בואו ם להגיד שאנחנו מסכימים. צריכי

המשך ני מציע זה שאנחנו נאשר כרגע את מה שאמתלהבים להזכיר אותו. 

 המהלך הזה באופן עקרוני, נקבע שיחת ועידה עם האנשים משמה.

 וידאו. :חסיןאדמונד 
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אם הם יבואו לפה  .הבא אחרי זה נראה מה הצעד זפרנס, ואנשיחת וידאו קו :עודד רביבי

 ,ז לביקור, נשאל מה הדברים שמעניינים אותם"בקיץ אז אנחנו נתכנן להם לו

 , זההחלטות של הוצאות תקציביות אם יהיו .ונראה איך אנחנו מתקדמים הלאה

אם אני כותב מייל אני לא כל פעם  .ממילא יהיה חייב לבוא למליאת המועצה

לכתוב מייל או לא, אז אני מניח שככה  שואל את חברי המועצה אם אני יכול

 אנחנו נתחיל כרגע.

ב שזה אצלנו ביד, כלומר הנושא שאם אנחנו נחמם את זה ונעשה את שואני חו :חסיןאדמונד 

אני חושב שאנחנו נוכל להרוויח גם הם יוכלו להרוויח מזה כדי שזה יהיה  ,זה

 זה יהיה נהדר. ,הדדי

א דיברנו עליו פה והאלמנט אחד החשובים ביותר, אני חושב שיש אלמנט של :תןדוצורי 

 ,ריבונותב שקשורים יש דברים ,עיר אחרתואנחנו עיר תאומה שמכירה ביו"ש 

להרבה דברים כאלה שאנחנו צריכים להגיד את זה ולצאת מפה מעבר  ,לסיפוח

 ולצאת אפילו עודד בקמפיין על הדבר הזה. ,לזה

 רק אחרי. :חסיןאדמונד 

, אחת המועצות שחותמות ערים תאומות עם ערים וירטואליותכמו נחנו לא א  :עודד רביבי

כשזה יהיה משהו ממשי ויהיה בזה משהו שאפשר יהיה באמת לספר עליו, כמו 

 הביקור של ראש העירייה מקרואטיה, אז אנחנו נדווח על הדברים.

יהודה ושומרון.  שבארה"ב זה אסור עם ,בדיון הקודם מישהו אמר משהו לגבי זה :אברהם בן צבי

 יש משהו כזה?

 אפרתדרך אגב אם תשימו לב בשקף הקודם בכוונה כתבו שם גוש עציון  :נעם בדין

ISRAELמי שדחף את זה ה. שוב, גם שמו את הדגש על זה ,-  CPAC האלה, 

 שהם מכירים בדיוק את הפוליטיקות ואת האג'נדה.

 עיר? זאת אומרת זה לא כלל ברזל שאסור לאף :אברהם בן צבי

אנחנו לא יודעים, אני אין לי רישיון עריכת דין בארה"ב, אני חושב שאולי לך יש  :עודד רביבי

נכון להיום ביהודה  .אני לא בטוח, אבל גם שם יש חוקים שונים במדינות שונות

ושומרון לא הצליחו לעשות ברית של ערים תאומות עם ערים ממש ולא סתם 

אנחנו מבחינתנו לנו אין  מיים, בוא נראה.ששהם כפרים חצי רשמיים או לא ר

אז לכן  ,שום מגבלה להתקשר איתם, אנחנו גם לא חותמים כרגע על שום דבר

 אנחנו דבר ראשון מודים לנעם.
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 עוד שבועיים אתה תחזור עם עוד חמש זה בטוח.ב :אברהם בן צבי

להיכלל על אף אחד ואני לא נוטה  ,הנבואה ניתנה אני יודע לשלושה סוגי אנשים :עודד רביבי

אבל אני מציע כרגע להגיד תודה  .מהם אז אני לא יודע מה יקרה עוד שבועיים

 רבה לנעם, אנחנו מודים על השידוך.

 תודה רבה. :נעם בדין

ונראה איך זה מתקדם. בסדר?  ,נשמח לתאם את השיחת וידאו קונפרנס הזאת :עודד רביבי

 תודה רבה.

 בסדר גמור.  :נעם בדין

 תודה נעם. :סיןחאדמונד 

כן אנחנו היום בשיטת הריץ' רץ' כמיטב האופנה בפוליטיקה הישראלית חוזרים  :עודד רביבי

 תכנון ובנייה(. תעוברים לוועד 53:50לוועדת תכנון ובנייה. )דקה 

 (. תודה רבה אדמונד.55:31)חזרה לישיבת מועצה בדקה  :עודד רביבי

 תודה רבה. :אדמונד חסין

 יש עוד משהו מבחינתך? משה :עודד רביבי

 לא, אני גמרתי.  :משה

  ועדת שמות יש לי. :צורי דותן

החומר עוד לא  ,אז אישור פרוטוקולים עשינו. אישור הלוואה קולטים סולריים :עודד רביבי

מוכן לכן אנחנו לא מעלים את זה היום, אותו דבר גם עם פרויקט קופת חולים 

 נו. ועדת שמות. כן.מעל הבריכה. פרויקט ערים תאומות עשי

 אנחנו לא דנים בבריכה היום? ,רגע :אברהם בן צבי

ולא פרויקט קופת חולים מעל  ,לא. לא אישור הלוואה לקולטים סולאריים :עודד רביבי

לילה  ,מות, כן? תודה רבה משהויקט ערים תאומות דיברנו. ועדת שהבריכה. פר

 טוב.

 

 ועדת שמות

הם מעדיפים את שלם ואחר כך מבוא  ,יברתי איתםמהשמות שהציעו מה שד :צורי דותן

 שדיברנו עליהם פעם שעברה. תמרים,

טוב. רבותיי יש לנו בעצם בוועדת השמות שני, הסיכום של ועדת השמות עבר  :עודד רביבי

לכולם, כולם ראו אותו קראו אותו? אז בגדול בעצם יש לנו שני דברים, אחד 

נדחה או על ידי התושבים או על ידי הרחוב שבשכונת התמר שפעם שעברה השם 
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המליצה על שני רחובות והמועצה, אז בעצם ועדת השמות התכנסה פעם נוספת 

אני מבין שהתושבים מעדיפים את שלם, אז לכן אני  .או שלם או מבוא המשכן

ונקרא  ,ממליץ שנקבל את המלצת ועדת השמות שמקובלת גם על התושבים

 לרחוב שם שלם. מי בעד לאשר? 

 צבעהה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה. אישרנו. הגשנו בקשה לוועדת השמות לתת  

לנו שמות לשני שבילים חדשים שנפרצים, שביל אחד מרחוב שדרות דוד המלך 

ומרחוב המנורה לרחוב שדרות דוד המלך, והשם המוצע על ידי  ,לרחוב המנורה

זה? זה בעצם גרם המדרגות  ת. מי בעד לאשר אועדת השמות זה "מעלה הסלע"

 החדש.

 מה מעלה? :צורי דותן

 כי עולים אל הסלע. מי בעד לאשר? "מעלה הסלע" :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

זה השביל י תודה רבה. השביל הנוסף שביקשנו, כולם בעד אף אחד לא נגד. יופ 

רה, השביל החדש שנפרץ עכשיו שבין רחוב פיטום הקטורת לבין רחוב המנו

כי בעצם אנחנו סביב השמנים  ,ושם השם המוצע הוא "מבוא יצהר" .בשלבי סיום

 והמנורה ופיטום הקטורת. מי בעד לאשר? צורי? 

 רגע מה זה? רגע רגע, מבוא יצהר? :צורי דותן

 מה בגלל יצהר זה מטריד אותך? :דוברת

 וציאי אותי שמאלני עכשיו.לא, לא, אין לי שום בעיה, אל ת :צורי דותן

 זה דווקא מתאים לאופי הפוליטי שלך. :עודד רביבי

 שלום לך אדוני, לא נפתח, לא נפתח את זה פה שהכל מוקלט. :צורי דותן

 תודה, כן. :עודד רביבי

 להסביר מה למה יצהר? מה? מוכןמישהו  :צורי דותן

 יצהר זה שמן. :דוברת

 זה הסיבה? אוקי. :צורי דותן
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 שכונת הזית סביב נושא השמנים. :ביביעודד ר

 מבוא יצהר למנורה. :אברהם בן צבי

 אוקי נזרום עם זה. :צורי דותן

 בסדר? מי בעד? :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה. 

אפרת כל ב האני חייב רק כאילו הסתייגות קלה בעניין הזה, שלפי מה שאני רוא :אברהם בן צבי

המבואות הם בדרך כלל רחובות קטנים כאלו או גרמי מדרגות. פה יש שביל 

 שהוא מיועד להיות שביל תיירותי.

 אז אתה רוצה שזה יהיה רק יצהר? :דובר

 ש בקרן קיימת ובכל מיני יש שמות לדרכים.א יודע, זה לא שדרה. יל :אברהם בן צבי

 זה שביל? :מנחם שפיץ

 שביל. :עודד רביבי

 מה הרוחב של הדבר הזה? :ם שפיץמנח

 שני מטר. :עודד רביבי

 שני מטר רוחב? :מנחם שפיץ

הוא לא לתנועה לכן הוא לא רחוב, שדרה זה עוד יותר רחב מרחוב, אז זה הכל.  :עודד רביבי

 אז אנחנו נשמח לשמוע. ,אם יש לכם הצעה לשם במקום מבוא למשהו אחר

 יבים שמה אז.יום אחד שנוסיף עוד שני נת :מנחם שפיץ

 נהפוך את זה לשדרות יצהר. :עודד רביבי

 ברימון.המבואות לא אבל מבוא זה גם הולך עם  :דוברת

 מבואות זה ממש בסדר. , זהו ברימון יש מלאנכון :דוברת

 כן? :אברהם בן צבי

 כן. :דוברת

 טוב תודה רבה. :עודד רביבי

 יש מבואות כאלו? :אברהם בן צבי

 יכה בלי בתים, אבל כן.אין שהוא רק הל :דוברת

 בסדר, שאלתי. :אברהם בן צבי
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מאחר וחבר מועצה  ,אנחנו שמחים שהצטרפת. ועדות המועצה ,שלום למבקר :עודד רביבי

וחלק מחברי המועצה לא  ,שעות לפני הישיבה 72ביקש לקבל את רשימת השמות 

שבע וחבר מועצה אחד העביר לי את הרשימה של הוועדות שלו רק  ,נוכחים היום

אז אנחנו לא נעלה את זה לדיון היום, אנחנו נעשה  .דקות לפני ישיבת המועצה

את זה בצורה מסודרת לישיבה הבאה, נקווה שעד אז אנחנו נשלים את מלאכת 

 הפאזל נמלא את כל הוועדות ונציג אותם.

בעניין הזה אם אנחנו יכולים להשלים גם בישיבה הבאה את המוסדות  :אברהם בן צבי

 טוריונים ו...בדירק

 זאת הכוונה. :עודד רביבי

 אוקי, תודה. :אברהם בן צבי

 

 תב"רים

 כן אדוני הגזבר. ,תב"רים :עודד רביבי

 .יטחוןבה אישור חדש לגמרי זה רכבזה תב"ר אחד  יש לנו שלושה תב"רים, :שרון הורביץ

של משרד במחלקת הביטחון יש לנו שלושה רכבים שקיבלנו אותם בסיוע 

הוא צריך להיות  ,קיבלנו עכשיו רכב ביטחון, רכב ביטחון הוא רכב יקר. הביטחון

וגם בכל מזג אוויר וגם יכול  ,שגם נוסע המון וגם מאובזר , טנדרטנדר 4על  4

מהקרקע וכו', וכו'. מניסיון אנחנו רוצים ללכת על הטנדר הממש לא  לרדת

ה למועצה קרוב עלות של רכב כז ,יילקסטויוטה ה ,מפואר ביותר אלא מהטוביםה

אלף שקלים. עקרונית היינו  145אלף שקל, משרד הביטחון נותן לנו  300 -ל

מחלקת שפ"ע  .צריכים למכור רכב אחר ולהוציא מהמחלקה, ראינו שלא כדאי

 .לכן יש שם טנדר שהוא עדיין עם חיים ואפשר להשתמש בו ,משוועת לרכבים

אליו במירכאות כפולות הרכב הזה יעבור למחלקת שפ"ע, מחלקת שפ"ע תשלם 

יש לנו עוד בתקציב הרגיל  אלף שקל. 50 -שנשתמש בתב"ר שפ"ע בעל ידי זה 

אלף שקל להשלים את החסר, ויש לנו קרן מכירת ציוד שזה  32מחלקת הביטחון 

אלף שקל, דברים שמכרנו הם  50היתרה שלה שהיא גם תעבור לתב"ר הזה של 

היינו מכניסים את הדבר הזה  מוכרים אם היינו ,בדיוק מתאימים לקנות דברים

ונקנה רכב חדש ל בשמחה את הכסף של משרד הביטחון, אז אנחנו נקבלפה. 

 לאחד הקב"טים במחלקה.

 למה משמש הרכב הזה? :צורי דותן
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 הוא יהיה אצל ארליך. ,לרבש"צים, לרבש"צ :שרון הורביץ

 ארליך? :צורי דותן

, זה רכב שלא משלם מס הכנסה, לא נסיעות לא מחויבים זה לא רכב צמוד :שרון הורביץ

אבל נסיעות רק במרחב  ,ומעבר אתה יודע אם צריך לקפוץ לרמי לוי ,פרטיות

 הגוש מרחב הביטחון מרחב שלנו.

 יילקס על טנדר?ווקא אנחנו הולכים על הולמה ד :צורי דותן

 ולא מה? :עודד רביבי

 דימקס חשבנו. :שרון הורביץ

 או דווקא טויוטה, נגיד מה שיש לקב"ט היום?לא דימקס, ל :צורי דותן

 זה יקר. :שרון הורביץ

 הקיה שלו? :צורי דותן

 שטח.לכי זה רכב  :שרון הורביץ

 זה הרבה יותר יקר. :דובר

 אלף שקל, ממש לא! 300לא, לא  :צורי דותן

 יה?איזה ק :יהודה שווייגר

 קסניה. :שרון הורביץ

 קיה פיקוד העורף לא מאשר לך. אתה לא יכול לקחת קיה, :יהודה שווייגר

 זה לא קיה. :עודד רביבי

 קסניה. :שרון הורביץ

 אני אומר אתה מדבר על הקסניה? :יהודה שווייגר

 אני עצמי שרציתי. :שרון הורביץ

מאשר אותו כרכב לרבש"צ  אלף שקל, ופיקוד העורף גם לא 300 -זה מתקרב ל :יהודה שווייגר

אתה חייב גם  ,חייב ג'יפ שיש לו גם וו גרירה הוא מאשר אותו כרכב לקב"ט. אתה

 אתה חייב ג'יפ. ,כל מיני דברים אחרים

בזמנו שיהודה היה קב"ט והוא ביקש  ,בינינו אם אתה שם לי את שני הרכבים :עודד רביבי

בעיני בסוף זה יותר רכב משפחה מאשר קנות רכב כזה אני לא אישרתי לו, כי ל

זה רכב  ,בלבל, דימקס אי אפשר להתבלבלרכב עבודה. היילקס אי אפשר להת

 שטח זה רכב עם ארגז מאחורה אפשר להעמיס עליו ציוד.

עם הגזברים, בהתחלה אמרתי אולי אני אקנה דימקס גם לא  יש לי פה התכתבות :שרון הורביץ

הם מלאים  מהשש ,רכב זול, אז גם הגזבר של שומרון וגם הגזבר של מטה בנימין
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ישוב מקבל רכב כזה דרך המועצה. אמרו לי כתבו בפירוש במכוניות כאלה כי כל 

ן לקס, גם הם מחווים את הדעה שלהם אנשי הביטחויבקבוצה ללכת על ההי

יותר יקר ברכישה ויותר זול באחזקה ועם אצלנו, שזה רכב הרבה יותר אמין, 

 חיים הרבה יותר ארוכים.

אנחנו רואים בלאי  ,האלה מאז שאנחנו עולים ויורדים מהעיטם עם הרכבים :מנחם שפיץ

 מעבר למה שהיה לנו בעבר?

 לא. :שרון הורביץ

 רכבים שמיועדים לרכיבה כזאת. זה :עודד רביבי

 רק אני שואל. :מנחם שפיץ

 נסיעה בעיטם היא יחסית סבירה. :יהודה שווייגר

 לעיטם וחזור, בעיטם פחות בעיה. :מנחם שפיץ

 מסביב לאפרת לאירועים ביטחוניים. בסוף הרכבים שיורדים לשטח גם :עודד רביבי

 אז אין שינוי? :מנחם שפיץ

אלף שקל, אבל זה רכב  35-40כן גם ההבדל הוא לא כזה גדול, הוא הבדל של  :שרון הורביץ

 הרבה יותר טוב ונהנה ממנו.

 כן מה עוד יש לנו? ,טוב :עודד רביבי

תתפות מעבר לדבר הזה. דרך אבות קיבלנו עוד כסף להנגשה, אז אין פה הש :שרון הורביץ

שכבר  ,אלף שקל מהקרנות 350התב"ר של השפ"ע אנחנו רוצים להוסיף לו עוד 

הרכב שהולך לעבור למחלקת ישמשו את  350 -מתוך ה 50 -אנחנו יודעים ש

שהוא כבר קרוב לעשר שנים פה אם  ,וסך הכל מתחילתו של התב"ר הזה .שפ"ע

שבעתיד אנחנו נאפס אותו ונפתח תב"ר יכול להיות  .201מיליון  8לא יותר, הוא 

 .חדש, בינתיים לפי תוכניות העבודה שהצבענו עליהם בתקציב, הכסף הזה חסר

 תבוא לישיבת המועצה כשזה יגיע. מומנהכמובן כל הוצאה חדשה שלא 

 מי בעד לאשר את התב"רים כפי שהוצגו?  :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

 הלאה מה יש לך?כן נגד. תודה רבה. כולם בעד אף אחד לא  
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 עדכוני גזברות

אתם יודעים כמו כל גוף רשמי צריך  ,, אנחנואני רוצה רק לעדכן זה לא להצבעה :שרון הורביץ

ודד ואני שלחנו , ועלעשות מאזנים כל רבעון, אנחנו עשינו דוח סיימנו לאחרונה

, שזה 2018אבל זה  9-12למשרד הפנים את הדוח הרבעוני האחרון שהוא למעשה 

לפברואר.  15 -דוח רבעוני שנעשה על ידי המועצה לפי הנתונים שהיו בידנו עד ה

אתמול נפגש ראש המועצה עם רואה חשבון חיצוני מטעם משרד הפנים שמשרד 

דוח יסודי מאוד,  ,הפנים בחר, והוא עכשיו הולך לעשות כמו כל שנה דוח מבוקר

 ות המועצה.שזה גם דוח כספי וגם דוח על פעיל

 שנתי? :דוברת

שנתי. וזה בעזרת ה' לוקח לו חודשיים שלושה ואחר כך זה יבוא לידי המועצה,  :שרון הורביץ

קודם ועדת ביקורת וכו'. אנחנו צופים שהדוח השנתי יהיה עם תוצאות שונות 

משתי סיבות, דבר ראשון יכול להיות שהמבקר לא יסכים עם כמה הנחות 

ר שני שהוא יותר ריאלי, יגיעו עוד הכנסות ויגיעו עוד שלקחנו בדבר הזה. דב

, אנחנו עוד יכולים בחודש הקרוב גם אם יגיע עוד חשבון 2018הוצאות על שנת 

ואנחנו כבר יודעים שאמורים , 2018ממנו שחייבים לזקוף אותו על שלא ידענו 

לא  , לכןאסמכתאלהגיע עוד הכנסות ממשרדי ממשלה שלא יכלנו לא היה לנו 

 יגיעו.יכולנו לרשום אתם בדוח הזה והם 

 הכנסות אני מביא אבל הוצאות?  :מנחם שפיץ

 שמירה. פתאום חשבון הסעות חשבוןלהיות יכול  :שרון הורביץ

 שכחו לשלוח לך חשבונית. :עודד רביבי

 זה לא יהיה בגדול זה לא ישפיע, הכנסות הוא יותר משמעותי. :שרון הורביץ

 ן?מה התאריך האחרו :דובר

בערך חודש וחצי. שנה שעברה החלק מהביטחוני הצלחנו להכניס וכו', התוצאה  :שרון הורביץ

 .היא טובה אנחנו סיימנו את שנת.

 שערורייתית. צאההיא שערורייתית, אתה יכול להגיד שזו תו לא, התוצאה :עודד רביבי

 שזה רק ככה? :שרון הורביץ

 אלף שקל ביתרת זכות. 800לא. לסיים בשנת בחירות עם  :עודד רביבי

 ועדיין לזכות. :שרון הורביץ

 זה שערורייה. :עודד רביבי
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אלף שקל, אנחנו מצפים גם  800אז זה מראה התנהלות נכונה של המועצה  ,טוב :שרון הורביץ

 - -ב

לא נתן לי להשתולל בשנת  ,לא לא צריך למחוא כפיים צריך לפטר את הגזבר :עודד רביבי

 בחירות.

ירעונות לא סבירים אבל גירעונות ג, אנחנו עדיין נושאים כמו שאומר מנחם :שרון הורביץ

 .עברמה

 וקבענו כמה אנחנו רוצים להוריד את זה. :מנחם שפיץ

גמור למקווים שגם נצליח לעמוד באיזה שהוא עודף, ותמיד  2019 -ב ואנחנו :שרון הורביץ

בערך אחוז,  ,עצההמו מתקציבזה פחות מאחוז  ,שתבין שעודף של זה .בעודפים

 - -לכל מי שח אבל זה באמת יישר כוהשני,  גם בכיווןאפשר להיות זה אז 

רוב רובו של העודף כמעט שקל  ,למה אם אני מסתכל כאילו על הדוח ששלחת :אברהם בן צבי

 לשקל מגיע מהנחות? 

לה זה שא .זה חשבונאי זה לא תראה אותו ,רשום אחד מול השני הנחות תמיד :שרון הורביץ

ההנחיות הלא מובנות של משרד  .נסביר את זה יותר בדוח הבא ,טובה שאלת

 כל שקל בהנחה גם נכנס כשקל בהוצאה. ,הפנים של הרישום

 או ההיפך? :אברהם בן צבי

 זה ההיפך. נתת הנחה אתה רושם אותו גם בהכנסה גם בהוצאה. :שרון הורביץ

 אז גם בהוצאה יש. .ההנחות ובפועל  ,תקצבת מיליון וחצי הנחות :אברהם בן צבי

 אלף? 500למה תכננת הנחות במיליון  :עודד רביבי

 ?אתה לא קלטת את השאלה שלי, השאלה שלי למה בכלל :אברהם בן צבי

 למה לא נתת הנחות במיליון וחצי שקל? :עודד רביבי

 למה לא נתת הנחות? למה? היו פחות זכאים להנחות? :אברהם בן צבי

 ן.כן, כ :שרון הורביץ

 קיצצת בהנחות? :אברהם בן צבי

 דבר. בשוםלא לא קיצצנו  :שרון הורביץ

 יש סעיף הנחות שאנחנו כבר לא נותנים ונתנו בעבר? :אברהם בן צבי

 זה לפי חוק. :מנחם שפיץ

 גם אם זה לפי חוק מנחם יש הסבר. :אברהם בן צבי

 ., נתנו יותר944בסוף מיליון ונתנו  524גדלנו בהנחה, ההנחה היתה מיליון ההנחה  :שרון הורביץ

 אתה רואה את זה אומנם בהכנסה.
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 אני רואה את זה בהכנסה. :אברהם בן צבי

ה בהוצאות זאתה תראה ממול את הסכום הזה גם בהוצאה, אני אראה לך את  :שרון הורביץ

 מימון והכל.

 זאת אומרת נתתי יותר? :אברהם בן צבי

 .944ן מיליומונה למטה נהנחות באר :שרון הורביץ

 בשנת בחירות הוא נתן יותר הנחות. :עודד רביבי

אם לא הייתי  ,עכשיו איפה אתה כן רואה את זה כמינוס? בשורה למעלה בארנונה :שרון הורביץ

נותן את ההנחה מבחינה חשבונאית אתה רואה שאין לזה שינוי, נכון יש הוצאה 

 והכנסה?

 כן. :אברהם בן צבי

 944אז היה לי פה עוד  ,היה לי רק מיליון 944את המיליון אבל אם לא היה  :שרון הורביץ

 ,אלא מיליון וחצי. יש גביית ארנונה 800ואז העודף היה לא  ,בהכנסות של ארנונה

זה לפי בפועל מה גבינו, עכשיו אם בתוך הגבייה גם נתתי הנחות, המועצה נתנה 

זה מופיע ולכן  .אתה חייב לדווח על זה שהציבור יראה שזה יופיע ,הנחות

כהכנסה והוצאה, זה השקיפות של ההנחה. עכשיו הארנונה זה באמת אחוז 

 -אחוז מהפוטנציאל, זה יופיע פה כ 50חס וחלילה רק הגבייה, יכול להיות שגבינו 

ואנחנו באמת באחוזי  .הנחה זה לא גבית אבל ברשות .לא יופיע כהנחה ,אחוז 50

שבמים קצת יותר באגרת  ,ממוצעאחוז  97 -מסביב ל ,גבייה מאוד מאוד גבוה

 אחוזי גבייה. 97 -שמירה טיפה פחות, אבל אנחנו ב

 רובם משלמים בהוראת קבע, כרטיס אשראי? :אברהם בן צבי

רובם, כן. יש מקרים קשים, נכון. יש פה התנהגות נכונה וגם התנהגות במהלך  :שרון הורביץ

אל לא נקראתי לבוא השנים, אני יכול להגיד בעשר שנים האחרונות פעם אחת 

כל מי שפונים לעודד שומעים תשובה  .למה אתה לא נותן הנחה לבן אדםעודד, 

לכן הוא גם לא יהיה בוועדת  ,אחת, זה לא בסמכותי אני מבקש לא להתערב

הנחות. וגם שאין פה התערבות מלמעלה אנחנו צריכים לגבות בצורה טובה 

 .ואחראית, ומי שמגיע לו הנחה מקבל, מה שאפשר

 אנחנו לא צריכים להצביע על זה נכון? :עודד רביבי

 לא. :שרון הורביץ

 יש לך עוד משהו לאשר לעדכן אותנו?כן,  טוב :עודד רביבי

 לא. :שרון הורביץ



 מס'   - ישיבת המועצה המקומית אפרת
11.3.19 

 

21 

 מה לא? קיבלת אישור על התקציב. :עודד רביבי

זה עבר השנה ויה דה לורו ,זה אתה צריך להגיד. התקציב שאתם הצבעתם לגביו :שרון הורביץ

שלא היתה לא רק בעשר שנים שעודד נמצא, בעשר שנים שאני הגעתי למועצה 

לענות  ,תמיד אישור ארנונה היה עבודה שלך חצי שעה שלי ושל רויטל .לפניו עוד

אופיס  קב -פה לא רק שהיינו צריכים ב יותר. יש רווחההסטיות לגבי  להם כמה

 עות.טובים להכין, ישבנו למעלה מחמש שכמה ימי עבודה 

 .על מחוז יהודה ושומרון התחלפה ממונה :עודד רביבי

 היא רואת חשבון. :שרון הורביץ

לכן היא נכנסה לאשר את המאזנים בגישה של   ,היא רואת חשבון במקצועה :עודד רביבי

הגזברות , שביקשה שבעצם שלחה שאלות מנחות ומקדימות .רואת חשבון

עה חצי יום הצגת כל הנתונים אצלה והנהלת חשבונות יכינו לה את הנתונים, קב

במשרד בגבעת זאב עם שאלות שתי וערב. בסוף החצי יום הזה שיעורי בית על 

למה חשבתם שאתם יכולים לגבות ככה  ,הנחות שאנחנו קיבלנו בתכנון התקציב

למה ככה? כל הדברים האלה נשלחו  ?ארנונה? למה ככה פחת מים? למה ככה

י בית היינו צריכים לתת את התשובות, ורק אחרי בעצם, נשלחנו איתם עם שיעור

 שנתנו היא חתמה על אישור התקציב.שהיא באה על סיפוקה מבחינת החומרים 

 עדיף ככה.  ,יופי :דובר

 זה אתגור, אתגור רציני. :שרון הורביץ

 

 עדכוני ראש המועצה

אחל לך גם בשנת הבחירות הבאה אני מואז יישר כוח לשרון על כל העבודה,  :עודד רביבי

קב ואלף שקל. עדכוני ראש מועצה. דבר ראשון מי שע 800 -שתגמור עם יתרה ב

אחרי דף הפייסבוק שלי וגם שלחתי לכם בוואטסאפ, אתמול נערכה פה ישיבה 

ובעצם בישרו לו שהמחבל שדקר אותו לפני  ,עם רכזי השב"כ יחד עם רפי ליסקר

השב"כ הוציא את זה  חקירה של השב"כ. היום בבוקר לאחרשנתיים נלכד 

כידיעה רשמית לתקשורת, ביקשו מאיתנו לא לפרסם את הידיעה הזאת עד 

ועד שההודעה יוצאת בדוברות של השב"כ. אני חייב לציין  ,שמודיעים לרפי

שהעובדה שידענו על זה מראש, העובדה שאתמול בלילה יצרנו קשר עם דוברות 

ובסוף  .א לתקשורתאפשרה לנו היום לשלוט במה השב"כ הוצי, השב"כ

אז  ?כששואלים למה למועצה יש דובר חיצוני או דובר שהוא מקצועי בתחום הזה
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וגם השב"כ שלח לו  .היום בבוקר ראינו את הדיווידנד המקצועי של הקטע הזה

מסרון והודה לו על שיתוף הפעולה, כי בסוף אנחנו מבינים שאנחנו גוף שצריך 

והעובדה שיכולנו  ,ת תשובות לציבורלתת תשובות לציבור, השב"כ צריך לת

אז זה  ,ואנחנו יודעים אחד מהשני מה הוא מוציא ,להוציא את ההודעות בתזמון

בהחלט חשוב. חשוב לציין שמבחינת רפי זה גם סגירת מעגל חשובה, גם בסוף זה 

קרה אתמול שהוא אירס את ביתו וביום ההולדת העברי שלו, ככה שקרו המון 

מבחינתו אתמול בערב. בחקירה של השב"כ כן עולה  דברים מאוד משמחים

פיגוע הריגה, הוא הופתע מהתגובה של  ,שהמחבל תכנן לבוא ולעשות פיגוע רצח

ובעצם רפי בזמנו סיפר לי שהוא עמד מולו עם אגרופים  .רפי שהסתובב מולו

והמחבל פשוט נבהל מהתגובה הזאת וברח. זה מה שאנחנו יודעים כרגע  ,קפוצים

 ,מבחינת החקירה מבחינת הסיפור. לפני כשבועיים היה שחזור באפרתלהגיד 

כי הוא לא תואם  ,השחזור לא היה טוב מבחינתנו .חלק מהתושבים ראו את זה

ותושבים שאחר כך התחילו  .נעשה באור יום ,לא עם הצבא ולא עם השב"כ

אנחנו אנחנו כבר ידענו במה מדובר אבל אסור היה לנו להגיב, אבל היום  ,לשאול

יכולים להגיד שמה שראו לפני שבועיים בן אדם מסתובב עם אזיקים באמצע 

 ,היום ליד הבית של ההורים של אורית, זה היה השחזור שהשב"כ עשה

 ומבחינתנו האירוע הזה בא על סיומו עם בשורות משמחות.

 ידוע לנו איך הם עלו עליו? :מנחם שפיץ

 לא. :עודד רביבי

שרפי ליסקר הוא גיבור מהלך בתוכנו  ,חשוב לי לציין. גבי רפי ליסקרל ,עודד :אברהם בן צבי

וגם מבחינת הערכה שהמועצה  כים להיעזר בו גם מבחינה חינוכיתואנחנו צרי

צמאות יכולה לתת לו על מה שהוא עשה, אני לא יודע אם זה באירוע של יום הע

 חיים. אבל באמת הוא הציל נפשות והוא ב או משהו במתנ"ס או בתי ספר.

כדי להעמיד את הדברים על דיוקם, ישר אחרי האירוע בטקס במתנ"ס אז בוא  :עודד רביבי

נתנו לו להדליק חנוכייה וציינו אותו, בטקס חילופי במח"טים המח"ט העניק לו 

אין ספק שהתגובה שלו  .ובסוף אני דואג מעל כל במה להזכיר את זה ,אות פרידה

סיימה את האירוע הרבה יותר מהר ממה שידענו, היום אנחנו יודעים באופן ודאי 

יום בתגובה לתקשורת דאגנו לציין הובוא נשאיר את זה ברמה הזאת. גם 

כי הוא באמת ראוי לזה. מבחינת שינוי השם של המועצה  ,ולהאדיר את שמו

המקומית, אני לא זכרתי את התאריך במדויק, בינתיים הוצאנו את זה 
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מכתב שקיבלתי , 9.9.2012 -תית התכנסה במות הממלכועדת הש .מהארכיב

אשרה את שינוי  10.10.2012 -ב הממשלתיתממשרד ראש הממשלה ועדת השמות 

 -וכמו שראיתם האלוף חתם על הצו ב ה לאפרתשם הרשמי לישוב מאפרת

, כלומר שש וחצי שנים באיחור. אני חייב לציין שכשיצאנו מוועדת 7.3.2019

 .מודעים לזה שהאלוף צריך לחתום על שינוי השם אנחנו בכלל לא היינו ,השמות

אני כשאני אפגוש את האלוף פעם הבאה אני אשאל אותו מה היה הסיבה לעיכוב 

זה גם יכול להיות שזה המענה לשאלה  הזה, אבל זה נראה פשוט דבר הזוי.

את שינוי השם באופן  2012 -למה למרות שפרסמנו ב ,שנשאלתי אין ספור פעמים

משרדי ממשלה עדיין המשיכו לקרוא לזה אפרתה? כנראה שזה רשמי בעצם 

הסיבה. בכל מקרה תזכורת שאנחנו עדיין חיים תחת המושל הצבאי, ודברים 

ובקטע הזה שם  ,כאלה מצריכים את אישור אלוף הפיקוד או מפקד הפיקוד

זה מבחינת זה. אישור תקציב נגענו. אברהם בן צבי ביקש  אנחנו נמצאים.

ח'. אתה רוצה  -היום את רישום בנים לחטיבות ביניים כיתות ז' ו להעלות לסדר

 להציג את הנושא?

 

 רישום בנים לחטיבות ביניים

אבל אני חושב שאנחנו כמועצה חייבים לתת  ,סוגיה ואני לא יודע אם זכן. יש,  :אברהם בן צבי

 .את הדעה בעניין הזה, במיוחד לאור הגידול של הרשות ולאור הוספת בתי כנסת

אני פעלתי מול יהודה בחודשים האחרונים בעניין ספציפי של קבוצה ספציפית 

 של השנה.

 מה הקשר? ,בתי כנסת :עודד רביבי

 לא, בתי ספר, סליחה בתי ספר. :אברהם בו צבי

 מותר לצלם? רציתי לשאול אותך, מותר לצלם בעשה חיל ולפרסם את התמונות? :עודד רביבי

 מה? :אברהם בן צבי

 תמונות של תלמידים בעשה חיל? :יביעודד רב

 כולם כולם נתנו רשות, שאלתי. :אברהם בן צבי

 כולם נתנו רשות? :עודד רביבי

כן. הם ביקשו שאני אצלם עבורם, אני שילמתי מכיסי את העלות של ההפקה  :אברהם בן צבי

 ונתתי את זה לבית ספר, ולא פרסמתי את זה באף אתר פוליטי ולא באף אתר של.

 א, העיתון של המועצה זה עיתון פוליטי.ל :רביבי עודד



 מס'   - ישיבת המועצה המקומית אפרת
11.3.19 

 

24 

 לא, לא, לא, ממש. :אברהם בן צבי

איך לחלק מותר ולחלק אסור, אבל זה אני אפנה  ,טוב עזוב, סוגיה מעניינת :עודד רביבי

 למשרד החינוך.

 אף פעם לא אמרתי שזה אסור, יש כללים זה בהסכמה. :אברהם בן צבי

 אין בעיה. כן? :עודד רביבי

אני לא  הגיע לרדת לרמה כזו נרד לרמה כזו.באמת עודד, אם אתה רוצה ל ,לא :אברהם בן צבי

שכל ילד  ,העליתי אלף תמונות לפייסבוק האישי שלי הפוליטי פתוח לציבור

אוקי? היה אירוע בכיתה  .כולל הילדים שלי ,שק את המזוזהנוילדה בגן שמ

 שתיאמתי מול המנהל, מול מנהל.

 ין שום בעיה אברהם, כלל אחד לכולם, כלל אחד לכולם, אתה פרסמת.א :עודד רביבי

 אני לא פרסמתי. :אברהם בן צבי

 אתה נתת רשות. :עודד רביבי

 איפה אני פרסמתי? :אברהם בן צבי

 אתה נתת רשות לפרסם. :עודד רביבי

 איפה אני פרסמתי? :אברהם בן צבי

 בפייסבוק. מה לעשות? :עודד רביבי

 ני?א :אברהם בן צבי

 כן. :עודד רביבי

 איפה אני פרסמתי? :אברהם בן צבי

 תסתכל. טוב אבל זה לא הנושא, כן? :עודד רביבי

 אני לא פרסמתי בפייסבוק. :אברהם בן צבי

 מה לעשות, תסתכל, הראו לי הפנו את תשומת ליבי. :עודד רביבי

הוא מפרסם  ,ספרדרך אגב, מי שצילם את זה שהוא מצלם הרבה אירועים בבית  :אברהם בן צבי

 אותם ברשות והוא עשה את זה.

 הנושא שלך אברהם. ,אין שום בעיה. כן :עודד רביבי

 למה נכנסת לזה? :אברהם בן צבי

 פשוט אתה הזכרת בתי ספר, נזכרתי שהעלית תמונה של בתי ספר. :עודד רביבי

 זה מה שזכור לך? :אברהם בן צבי

 כן. :עודד רביבי

 לעשות משהו שהיה מאוד מוערך על ידי המנהל על הבית ספר.מישהו רצה  :אברהם בן צבי
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 אין שום בעיה. :עודד רביבי

 ואתה יורד לרמה כזו? :אברהם בן צבי

 לעצם העניין.כן,  :מנחם שפיץ

 כן. :עודד רביבי

 ?Whyמנחם למה לא, לא,  :אברהם בן צבי

 אתה רוצה להעלות את הנושא שלך? :עודד רביבי

 למה?  :אברהם בן צבי

 אברהם אתה רוצה להעלות את הנושא שלך? :ודד רביביע

 למה אתה מתנהג כך? :אברהם בן צבי

 אתה רוצה להעלות את הנושא שלך? :עודד רביבי

 זה פשוט זה זוועה. :אברהם בן צבי

 אתה רוצה להעלות את הנושא שלך? :עודד רביבי

 זוועה. :אברהם בן צבי

 אתה רוצה להגיד עוד פעם? :עודד רביבי

 אתה יודע מה אני אגיד את זה עכשיו כמו שאני יודע להגיד את זה. ,לא :ם בן צביאברה

 כן? :עודד רביבי

עשה  -לא יכול להיות מצב שילד שרשום ל .באתי לעשות את זה בצורה מסודרת :אברהם בן צבי

של הבית ספר ממ"ד  מחליטים עבורו שאם הוא רוצה לרשום לחטיבה ,חיל בנים

שזה מעבר מדרך אבות. יש לי בן  , אני צופה את העתיד,וןבתמר או לאורות עצי

הוא בחיים לא רשם והוא לא נרשם לדרך אבות לכיתה ז'  ,עשה חיל -בכיתה  ה' ב

כשיש הורים  ,ח'. אוקי? ולטרטר את ההורים דרך המנהל של דרך אבות -ו

שרוצים לרשום לאורות עציון כשיש לנו רישום פתוח, אין הבדל בין ההורים 

לבין מישהו שעולה  ,לו שרוצים לרשום את הילדים שלהם לאורות עציון ז'הא

ומה שמנהל החינוך עשה להם זה  .לארץ או מישהו שהוא בא מבחוץ מישוב אחר

הו קצת יותר רחב שפשוט לא לעניין, פשוט לא לעניין. אוקי? ורציתי לעבור למ

תיד וכו'. אבל איך אנחנו נפתור את הבעיה לקראת הע ,קצת יותר פתוח ולדון

אתה יודע מה בוא נגיד את זה כמו שהוא, זה עוד דוגמה של מישהו במועצה, 

גורם מקצועי במועצה שמטרטר את התושבים. אוקי? לא רציתי להגיע לנקודה 

עוד מקרה  .הזו, אבל טוב שאתה יודע מה עשית את שלך אז אני אעשה את שלי
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גם לגבי השאילתא שלי זה  ,ליםמנה אותם ,כזה של עוד מנהל, וזה אותם מנהלים

 אותם אנשים שמטרטרים את התושבים.

 איזה שאילתא? :עודד רביבי

 שלחתי שאילתא. :אברהם בן צבי

 לא ראיתי שאילתא. :עודד רביבי

 לא קיבלת שאילתא? :אברהם בן צבי

 לא. :עודד רביבי

 כולם קיבלו. :אברהם בן צבי

 לא זה לא שאילתא. :עודד רביבי

 שלחתי שאילתא. :אברהם בן צבי

 לא זה לא שאילתא. :עודד רביבי

 למה זה לא שאילתא? :אברהם בן צבי

אתה  שאילתה זה שאלה על משהו עובדתי, אתה ביקשת חוות דעת משפטית אז :עודד רביבי

 יועץ המשפטי שלנו.יכול לפנות ל

 זה עובדתי. :אברהם בן צבי

 לא לא. :עודד רביבי

 זה עובדתי. :אברהם בן צבי

 אני התייעצתי, אין שם שום שאלה עובדתית. :רביבי עודד

 סכים עם הפרשנות הזו של החוק.מאני לא  :אברהם בן צבי

 , לא?אתה שואל מה המקור כל הזמן :עקיבא סילבצקי

 כן. מה המקור של הסמכות? :אברהם בן צבי

 זה שאלה משפטית.מה המקור  :עקיבא סילבצקי

המועצה מקומית אפרת, אוקי? שהוא  יהרישומהממונה יש תושב שקיבל תשובה  :אברהם בן צבי

 לא יכול להגיש לוועדה.

 לא אמרתי שלא תקבל תשובה, אבל זה לא שאילתא. :עקיבא סילבצקי

 למה זה לא שאילתא? :אברהם בן צבי

 שאלה עובדתית לא שאלות משפטיות.בשאילתא זה  :עקיבא סילבצקי

 מי אמר את זה? איפה זה כתוב? :אברהם בן צבי

 אתה מצטט את אותו. ,בבקשה תקרא את הסעיף :עקיבא סילבצקי

 שאלה עובדתית? :אברהם בן צבי
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 תקרא את הסעיף, אתה ציטטת אותו.זה הסעיף. חד משמעית,  :עקיבא סילבצקי

 אני שואל עובדתי. :אברהם בן צבי

 זה לא שאלה עובדתית. :עקיבא סילבצקי

 למה זה לא שאלה עובדתית?  :אברהם בן צבי

כי כששואלים מה המקור למשהו, זה לא שאלה עובדתית זה שאלה משפטית.  :קיבא סילבצקיע

 אתה רוצה תפנה תקבל תשובה בשמחה.

 אבל זה עובדתי. ?למה :אברהם בן צבי

אותי לימדו בבית ספר למשפטים שכשמחפשים  .אברהם ,זה לא נקרא עובדתי :עקיבא סילבצקי

 אוקי? מה לעשות?מקור למשהו זה משפטי זה לא עובדתי, 

 That’s how you wanna do it Akiva? :אברהם בן צבי

 מר לך באמת.ואני א :עקיבא סילבצקי

 בסדר גמור. :אברהם בן צבי

אומר לך באמת. אני אתן לך תשובה בשמחה, אבל אתה שואל אם זה שאילתא?  :עקיבא סילבצקי

בל תשובה, מה שתשאל אתה תק ,תפנה .ראש המועצה אומר לך זה לא שאילתא

מה לענות. אוקי? אבל אני מבין ששלחת שאילתא, לי באמת, גם בעניין הזה יש 

 אם השאילתא.

 שאילתא שהופנתה אליך. :עודד רביבי

 זה לא הופנה אלי. :עקיבא סילבצקי

המועצה שלנו מתפקד כשכל הגופים הקשורים למועצה מתפקדים  , איךעקיבא :אברהם בן צבי

 חצי חודשים אחרי הבחירות?בלי דירקטוריון שלושה ו

 אתה עובר מנושא לנושא? :עקיבא סילבצקי

 לא, לא. :אברהם בן צבי

 אוקי? א' זה לא שאלה אלי. :עקיבא סילבצקי

 אתה היועץ המשפטי של המועצה. :אברהם בן צבי

 קודם כל יש דירקטוריון. :עקיבא סילבצקי

 אם אתה רוצה להיצמד לחוק אז תיצמד לחוק. :אברהם בן צבי

 יש דירקטוריון. :עקיבא סילבצקי

 אין דירקטוריון. :אברהם בן צבי

 אז אני חולק עליך נו מה לעשות. :עקיבא סילבצקי
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 היה בחירות. :אברהם בן צבי

אז מה? כבר השבתי לך על זה. יש דירקטוריון, וזה שאולי צריך להחליף מישהו  :עקיבא סילבצקי

 אחד או שניים.

 ב שחור על גבי לבן.לא, לא, כתו :אברהם בן צבי

 אז אצלי כתוב שחור על גבי לבן אחרת. :עקיבא סילבצקי

 וגם בדקתי מול משרד הפנים. :אברהם בן צבי

בסדר אז גם אני יודע, לא יודע מה משרד הפנים אני יודע מה החוק אומר.  :עקיבא סילבצקי

בסדר? זה שאם כבר יש דירקטוריון שנבחר בקדנציה קודמת, אלא אם כן זה 

האחרים נשארים דירקטורים לא  ,ברי מליאה שהפסיקו לכהן מכוח תפקידםח

מתחילים למנות את כולם מאפס, לפחות לא חייבים, אפשר. וכבר עניתי לך על 

 זה דרך אגב, זה כבר עניתי לך.

 לא ענית לי, לא שלחת לי תשובה בכתב. :אברהם בן צבי

 כן, על זה כן. :עקיבא סילבצקי

 לחת לי תשובה.לא ש :אברהם בן צבי

 - - - תעשה על העיקרון כן דיברנו, את הפירוט של מה ,רגע :עקיבא סילבצקי

 טוב בואו אבל זה לא הנושא. :עודד רביבי

 לא שלחת לי תשובה בכתב. :אברהם בן צבי

 זה לא הנושא. :עודד רביבי

 אני אוכל לבדוק את זה, אבל דיברנו על זה בטוח. :עקיבא סילבצקי

ה לא הנושא, עקיבא אני מבקש לא לפתוח את כל ההתכתבויות שלך על אברהם ז :עודד רביבי

שני קלסרים רק התכתבויות עם אברהם, אז קלסר, כבר יש  , לילמה זה תיק עבה

בחינת מוסדות חבל לך עכשיו להעלות את זה פה לפרוטוקול. לגבי השאלה שלך מ

סיפים כבוד אברהם, והזלזול גם לא מו ,הדרך לא מקובלתחינוך. הגישה צורמת, 

 בסוף.

 מי מזלזל? אתה מזלזל, אתה מזלזל בתושבים, אתה מזלזל בי. :אברהם בן צבי

 אני לא מזלזל באף תושב. :עודד רביבי

 כל הזמן, כל הזמן. :אברהם בן צבי

 אברהם.אני לא מזלזל.  :עודד רביבי

 כל הזמן. :אברהם בן צבי

 אברהם, אני לא מזלזל באף אחד. :עודד רביבי
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 למה הכנסת את הסיפור של הספר תורה? :אברהם בן צבי

 אני לא הזכרתי ספר תורה. :עודד רביבי

 את האירוע בבית ספר, למה? :אברהם בן צבי

שהוא מרשה לעצמו ו הזכרתי תמונות שמישהו מתלונן עלי שאני מעלה תמונות :עודד רביבי

 להעלות תמונות, זה הכל. מה לעשות? אבל עזוב.

 אני ביקשתי רשות. :אברהם בן צבי

 גם אני מבקש רשות. :עודד רביבי

 דרך אגב אמרתי לך שבית ספר ביקש ממני לצלם את האירוע. :אברהם בן צבי

 אני בטוח. עכשיו בסוף. :עודד רביבי

 אתה בטוח? :אברהם בן צבי

 כן. :עודד רביבי

להתנצל אם אתה בטוח אז למה אמרת מה שאמרת? תתנצל. יש לך יכולת  :אברהם בן צבי

 לפעמים?

יש לי הרבה פעמים את היכולת להתנצל, לא בפני בן אדם שאין מה להתנצל  :עודד רביבי

 כלפיו, זה הכל.

 די! די! :דובר

וזאתי גישה שאני עוד לא שמעתי עוד אף  ,בסוף הגישה של מערכת החינוך באפרת :עודד רביבי

רו כמה שפחות איש חינוך חולק עליה, באה ואומרת שיש אינטרס שילדים יעב

מסגרות חינוכיות. המעברים הם לא טובים באף שלב בחינוך, ולכן מנסים כל 

הזמן לצמצם מעברים ממוסד למוסד. אנחנו באפרת מאפשרים חופש בחירה 

בבתי ספר היסודיים, כאשר מלכתחילה ידוע שבתי הספר הם שונים, גם מבחינת 

כל מוסד. כל מי שהתחיל האופי מבחינת בנים בנות, גם מבחינת משך הלימוד ב

ידע שיש עשה חיל בנים רק עד כיתה ו'. כל מי שהתחיל  ,בכיתה א' בעשה חיל

ידע שבאורות עציון יש עד כיתה ח'. באופן  ,ללמוד בכיתה א' באורות עציון

מסורתי הילדים של עשה חיל עברו לחטיבה בדרך אבות, יש רק חטיבת ביניים 

אין חטיבת ביניים. כאשר היה מצב שילד אחת רק בדרך אבות, באורות עציון 

אחד או שניים ביקשו לעבור ממוסד כזה או למוסד אחר, כל פעם בחנו את 

וזה לא משנה מי הוא, וגם  ,המקרה לגופו, גם מנהל מחלקת החינוך של המועצה

כי גם הם זה לא משנה מי הם בסוף רצו לבדוק  ,מנהלי בתי הספר הפולט והקולט

יש  ,ת אותו ילד לעבור בתי ספר. גם שנה שעברה גם השנההאם זה נכון מבחינ
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ו'  -במעבר מ ,פתאום מגמה של קבוצה של עשרה ילדים שרוצים לעבור מעשה חיל

זה משפיע על  ,ז' רוצים לעבור לאורות עציון, וזאת כבר סוגיה. למה? אחד -ל

שרה ועכשיו יורדים ע ,אם היה לי בעשה חיל שתי כיתות תקניות .נתוני הרישום

אבות, אז יש לי מצב שבדרך אבות אין לי שתי  לדרךילדים במעבר מעשה חיל 

כיתות תקניות. ואותו דבר באורות עציון, אם יש לי שמה שתי כיתות תקניות 

ואני מביא עכשיו לשם עוד עשרה ילדים, אני יוצר מצב של שתיים וחצי כיתות 

ביים, ומה לעשות בסוף אז מתחיל להיות פה גם שיקולים תקצי .שהם לא תקניות

והם לא יכולים לפתוח כיתות רק  ,הבתי ספר צריכים להתנהל באיזון תקציבי

חוץ מזה  .לעבור באמצע המסלול שבית הספר למד בובגלל שעכשיו הורה רוצה 

מתעוררות גם שאלות פדגוגיות, מה לעשות שיטת הלימוד בעשה חיל היא שונה 

צים את זה יש הורים שרוצים את ם שרומשיטת הלימוד באורות עציון, יש הורי

ילדים חדשים לבית ספר אחר בכיתה  15להביא קבוצה של עשרה ילדים או  זה.

ז', מטיל על בית הספר מעמסה שהוא לא תמיד מוכן לקבל אותה, גם אם ההורים 

ולכן פיתחו את הנוהל  ,רוצים חופש בחירה בכל יום לעבור מבית ספר לבית ספר

ות שיש לנו את התופעה , מאחר וזאת כבר שנה שנייה ברציפהזה. בלי שום קשר

לדים שלהם מעשה שרוצים להעביר את הי ,הזאת של קבוצה של עשרה הורים

שאחראית על החינוך העל  ,ובגלל שהיתה פה גם דסי בארי חיל לאורות עציון.

יסודי במשרד החינוך לפני שבוע, ובביקור שלה עלה שיכול להיות ששווה לכל 

אז שלמה  .החינוך באפרת ובגוש עציון לעבור למצב של חטיבות ביניים מערכת

נאמן ואני ביקשנו, התייעצנו לקבל החלטה ביחד ולעשות על זה דיון שלם. עכשיו 

יש לזה יתרונות יש לזה חסרונות. דסי בארי הציגה את הצד הטוב בזה גם 

י הספר ינה תקציבית, וגם מבחינת העובדה שהרשתות שמפעילות את בתחמב

התיכוניים יצטרכו להתחלף כל חמש שנים, כל חמש שנים נפתח מכרז חדש. אתה 

 מקשיב בכלל אברהם? 

 אני מקשיב, כן. :אברהם בן צבי

רון זה אחד היא טוענת שיגיעו יותר תקציבים, שתיים שזה תטוב. מבחינת הי :עודד רביבי

פה רק חמש גורם לרשתות להיות איתנו כל פעם רק חמש שנים. רשת שתהיה 

שנים יש לזה יתרונות יש לזה חסרונות, זה אומר שהם כל הזמן יצטרכו להתאמץ 

שר להתעלם מהעובדה שאור תורה הביאו הרבה פלהיות טובים. מצד שני אי א

שנה, הם לא יבנו  20 -מתוך הבנה שזה מוסד שלהם ל ,מאוד תקציבים למוסדות
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ם לשם רק לחמש שנים. מאחר עכשיו אודיטוריום לאוריה אם הם יבינו שהם באי

עם  ,ויש פה שאלות גדולות, אז אמרנו בוא אנחנו נעשה לזה חשיבה מסודרת

על זה החלטות. יש  ונקבל ,תושבים עם ועדות חינוך עם אנשי חינוך עם הרשתות

 ,שלפחות מבחינת ההורים שבאים לבחון מעבר לחטיבת בינייםלזה גם חיסרון, 

ח' יסתובבו יחד עם ילדי תיכון, יכול -כיתה ז'לא כל ההורים רוצים שילדים ב

עדיין עוד שנתיים בבית ספר יסודי. עכשיו  להיות שהם רוצים לשמור אותם

ואם נקבל  ,מאחר וכל השאלות האלה הן שאלות בסוף שמשפיעים על כולם

החלטה כזאת אז היא תשפיע על כולם, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. לכן אתה 

יאורים המאוד לא מחמיאים שלך, הן למחלקת החינוך הן שואל אותי למרות הת

למנהל מחלקת החינוך הן לאנשי החינוך, בסוף הם מקבלים את ההחלטות 

גם מה טובת  ,גם מתוך הסתכלות על מה טובת הילד ,בהבנתי גם ברגישות

וכן זה מצריך מילוי טופס  .מה גם טובת הילדים האחרים במוסדות ,המוסדות

ומקבלים החלטה על סמך בסוף שכלול כל ההחלטות נכון  ,בקשה עם נימוק

ח', אורות -ז' -להיום. כרגע יש סמל מוסד לחטיבת ביניים אחת רק דרך אבות ל

עציון הוא לא חטיבת ביניים הוא בית ספר יסודי א' עד ח', עכשיו בעצם עם 

הסמל מוסד לחטיבה הצעירה זה ג' עד ח', וכשעוברים מבית ספר אחד לבית ספר 

 ני.ש

 עשה חיל היא מה? :אברהם בן צבי

 מה? :עודד רביבי

 מה הסמל של עשה חיל? :אברהם בן צבי

 עשה חיל יש לו לבנות א' עד ח'. :עודד רביבי

עד לא נכון, לא נכון. מהאתר של משרד החינוך בית ספר עשה חיל משכבה א'  :אברהם בן צבי

 שכבה ח'.

 נו מה אמרתי? :עודד רביבי

יש עוד פה עוד הורים שרשמו את הילדים שלהם לעשה  ,ני רשמתי את הבן שליא :אברהם בן צבי

 חיל את הבנים שלהם, הם מגיעים לכיתה ז' אין בנים.

 זה הפתעה? :תמר עמר

 זה לא הפתעה, ההפתעה הוא. :אברהם בן צבי

  שמעבירים אותם לדרך אבות? :עודד רביבי
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החלטה חינוכית שהילד עולה לחטיבת זה קבלת  ,שבעצם ברישום בכיתה א' :אברהם בן צבי

 ביניים יחד עם התיכון שהוא מוסד אחר עם סמל אחר, זה ההפתעה.

 שנה. 15 -אבל זה ככה כבר יותר מ :תמר עמר

 שנה. 20לא, יותר,  :עודד רביבי

השאלה היא עודד אם זה באמת, הרי הסיפור פה רץ בסוף על הקבלה לנווה  :צורי דותן

כי יש איזה אני לא יודע אם זה מעוגן  .ומד מתחתשמואל. בסדר? זה מה שע

שמאורות עציון מתקבלים יותר לנווה שמואל. אני שמעתי, השאלה אם  ,בנתונים

 זה מעוגן איפה שהוא בזה, אתה שמעת את זה גם?

 מה? :אברהם בן צבי

 מכיוון שבאורות עציון יש סיכוי ,שהסיבה שההורים רוצים לעבור לאורות עציון :צורי דותן

 גבוה יותר שהילד יתקבל לנווה שמואל?

 גם ולא רק. :דובר

צורי אני רוצה להגיד משהו, אני לא באתי לפה לדון בסיבות שההורים כאלו או  :אברהם בן צבי

 אחרים רוצים לעבור.

 זה ממש לא רלוונטי. ,נכון :עודד רביבי

 .ון ענייני לעוד שנתייםאבל רציתי לעשות די ,עודד הקפיץ אותי חימם אותי קצת :אברהם בן צבי

 ., אנחנו כמועצהתשמע גם בתמר זה א' עד ח', ויש את המשלב שהוא א' עד ו'

 למה המשלב א' עד ו'? :עודד רביבי

 למה הוא עד ו'? :דוברת

 זה בסמל, זה בסמל שלו. :אברהם בן צבי

 מה קרה שנה שעברה? :מנחם שפיץ

 שנה שעברה אישרתם לעשרה הורים לעבור? :צורי דותן

 כמה רצו לעבור ומה קרה בסוף? :מנחם שפיץ

 בסוף אישרנו סדר גודל של שמונה. :אברהם בן צבי

מה המדיניות שלהם של המנהל או  ,הבית ספר המקבל אורות עציון בנים :מנחם שפיץ

 נהלה שמה?הה

 - -על מה תלוי כל שנתון, זה לא החלטה עצמאית, זה החלטה שמתקבלת בסוף :עודד רביבי

 זה תלוי איזה שכבה זאת, זה תלוי מי זה הקבוצה, זה תלוי מה הנסיבות. :וייגריהודה שו

 סליחה אני עשיתי קצת שיעורים. דעודד, עוד :אברהם בן צבי

 אבל מנחם שאל אותי שאלה. :עודד רביבי



 מס'   - ישיבת המועצה המקומית אפרת
11.3.19 

 

33 

 בסדר. :אברהם בן צבי

 מותר לי לענות או שרק אתה היום שואל את השאלות? :עודד רביבי

 ?של עניין יות שלו זה לבחון כל בקשה לגופוהמדינ :מנחם שפיץ

 מקרה לגופו, נכון. :עודד רביבי

 כמו שכל בקשה גם אם זה לא בכיתה ז'. :יהודה שווייגר

 כאילו בדלת פתוחה? - - -ואין לו רצון  :מנחם שפיץ

 לא, ממש לא. :עודד רביבי

 ממש לא? :מנחם שפיץ

 בנים. 40לדים חדשים לשכבה של לא. הוא מבין שכשהוא מכניס עשרה י :עודד רביבי

האם הוא מעוניין שהמועצה תקבל את ההחלטה על הדבר הזה כדי להקל על  :מנחם שפיץ

 החיים שלו?

לא, לא, להבדיל מאיך שאברהם הציג את זה, בית הספר לא רוצה שהמועצה  :עודד רביבי

ית תקבל עבורו את ההחלטה, כי בסוף מי שמתמודד עם זה מבחינה פדגוגית זה ב

הספר. בית הספר אנחנו לא נותנים לו עצמאות לקבל את ההחלטות לבד, כי 

 על מוסדות אחרים, ולכן הכל נעשה ביחד.לי החלטה שלו משפיעה 

 הוא גם לא רצה את העצמאות לקבל את ההחלטה לבד? :מנחם שפיץ

 נכון. :עודד רביבי

ועצה ביחד כדי לקבל אז זה בעצם עבודה משותפת בין המוסד, המוסדות והמ :מנחם שפיץ

 החלטה שהיא טובה לכולם?

 נכון. :יהודה שווייגר

 חוץ מאברהם בן צבי שחושב שאנחנו עושים את זה כדי להתעלל בתושבים. :עודד רביבי

 יופי עוד פעם. :אברהם בן צבי

 אני רק חוזר על מה שאתה אמרת. :עודד רביבי

 אמרתי את זה. לא :אברהם בן צבי

 לא? :עודד רביבי

לא זה באמת לא מה שאמרתי, זה הכל מצולם זה לא מה שאמרתי, זה פרשנות  :הם בן צביאבר

 שלך.

ה שחשוב פה בעמדה הזו שאנחנו שומעים אותה בצורה שמאני חושב  ,אברהם :מנחם שפיץ

ברורה, שזה מסר כמו שעודד אמר בהתחלה, שבוחרים את הבית ספר בכיתה א' 

יודעים לאיזה בית ספר שולחים ומה  אנשים יודעים לאיזה בית ספר, ההורים



 מס'   - ישיבת המועצה המקומית אפרת
11.3.19 

 

34 

אז באמת יחשבו  ,הציפיות של המוסדות. אז אולי היום כשאנשים ישמעו את זה

 .end gain -פעמיים על החלטה שהם מקבלים כדי לדעת מה ה

זה אפשרות אחת מנחם, אבל אני בא ואומר ככה, תיכון דרך אבות יש לה סמל  :אברהם בן צבי

אני חושב שבמציאות היום שיש עוד שלושה  .ז' עד י"ב -מהיא תיכון  ,מוסד תיכון

יש עוד שלושה בתי ספר עם  ,שנה שהיה רק אחד 30בתי ספר באפרת, זה לא לפני 

שילד שנכנס לכיתה א' בעשה חיל זה לא  ,סמל באפרת של בתי ספר יסודיים

 החלטה לאיזה תיכון הוא רשום.

 ח'. אין לך שלושה בתי ספר מכיתות :יהודה שווייגר

 .יםיש לי שתי :אברהם בן צבי

 אין לך שלושה בתי ספר. :יהודה שווייגר

 היום לא, בעוד שנתיים שלוש יהיה לך. :אברהם בן צבי

 אז זה דיון שיכול להיות שהוא רלוונטי לעוד ארבע, חמש שנים. :יהודה שווייגר

 לא זה דיון לעכשיו יהודה, למה לכבות שריפות? :אברהם בן צבי

 אין בעיה, אבל זה לא רלוונטי לקבוצות הורים של עכשיו. :ייגריהודה שוו

אף אחד לא מכבה שריפות, ואני אמרתי לך בדיוק ההיפך, אנחנו מבינים שאנחנו  :עודד רביבי

בגלל שיש לי גידול בגוש  ,בגלל שיש לנו עוד שני בתי ספר ,חייבים לקבל החלטות

ולכן צריכים לקבל החלטה  .לעציון, בגלל שהחטיבה בדרך אבות לא יכולה לגדו

שגם  ,לכל המרחב הגיאוגרפי, האם אנחנו הולכים למהלך של חטיבות ביניים

וילדי כיתה ו' יוכלו לעשות את מה שהם עושים  ,אורות עציון יסתיים בכיתה ו'

קבל ואמרתי יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, אבל צריך ל .היום בסוף כיתה ח'

כדי שכולם יוכלו להתמודד על אותם י הספר, החלטה אחת בסוף לכל בת

מקומות. וזה אומר שגם נווה שמואל יפתח חטיבת ביניים. עכשיו האם בתי 

הספר ערוכים לזה, לא ערוכים לזה? עם כל הכבוד זה לא דיון שיכול עכשיו 

להתקיים פה, הוא לא הולך להתקיים פה כי לאף אחד אין את הנתונים, הנתונים 

 תראה לי רגע את הנתונים, עם כל הגידול של התושבים כרגע.  שיש לנו עכשיו,

 לקבל החלטה עכשיו.ועודד אבל ביקשתי לקיים את הדיון פה עכשיו  :אברהם בן צבי

 אתה אמרת בדיוק את מה שאתה מבקש. :עודד רביבי

 אתה רוצה אבל לקבל החלטה? :מנחם שפיץ

 לא, לא, ממש לא, ממש לא. :אברהם בן צבי
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 בסדר. :יעודד רביב

 ביקשתי לקיים דיון על הנושא. :אברהם בן צבי

 ,נקודה מאוד חשובה להבהיר לך, לי יש שני נכדים שלמדו לומדים בעשה חיל :מנחם שפיץ

רות יהודה ובנווה ו את הבחינות כדי להתקבל לאועברוכשהגיעו לכיתה ח' הם 

לא  ההחלטה שלו זה ,זאת אומרת שמי שנרשם לכיתה א' בעשה חיל שמואל.

 כיתה ט'.בלהמשיך דווקא בתיכון 

 מעבר, זה עוד מעבר. נכון זה גם :אברהם בן צבי

בגלל שאתה אומר מי שנכנס לכיתה א'  .אני מתקן את מה שאתה אומר לא, לא, :מנחם שפיץ

זאת אומרת הוא לא קיבל החלטה להמשיך בתיכון של דרך האבות, וזה נכון הוא 

 לו הזדמנות לעבור למוסדות נוספים.יבל החלטה, כך שבכיתה ח' יש קלא 

 ט' עד י"ב. -למוסדות שיש סמל מ :צבי בןאברהם 

 נכון, שזה כולל דרך האבות, נווה שמואל, אורות יהודה, כולם. :מנחם שפיץ

 )מדברים ביחד(

 לא ביקשתי לקבל החלטה היום, ביקשתי לקיים דיון להתחיל דיון. ,מנחם :אברהם בן צבי

 ח' בדרך אבות לנווה שמואל? -מ עברמכמה יש  :צורי דותן

אחוז מהילדים נשארים  80 -ל 60, בדרך כלל סדר גודל של בין תלוי בשנתונים :עודד רביבי

 באפרת.

 נשארים? אוקי. :צורי דותן

 אבל אתה רוצה כן לתת את ההזדמנות להעביר את הבנים האלה? :מנחם שפיץ

 שנה יטפלו בהם, זה בסדר גמור.הבנים האלו הבנים הספציפיים של ה :אברהם בן צבי

 יהודה?מה לאורות ככמה פילוח מתקבלים לנווה שמואל  :צורי דותן

 כן אבל זה משתנה לפי שנתון. :עודד רביבי

 - - -זה לא במצגת הזאת, זה היה מוכוון למי שנרשם לבתי ספר :יהודה שווייגר

 - -היום, הילדים של השנה  אני לא ביקשתי לקבל החלטה ,רגע רגע עודד סליחה :אברהם בן צבי

 אני הבנתי ממך שאתה רוצה לתת הנחיה, שאנחנו ניתן הנחיה למחלקת החינוך. :מנחם שפיץ

 לא, לא, ממש לא, ממש לא. :אברהם בן צבי

 , יחד עם אמירה מאוד ברורהלגבי מנהל החינוך אמירה מאוד ברורה אתה אמרת :יהודה שווייגר

 לקבל החלטות עוד היום. 

 ממש ממש לא, לא לא ממש לא. :ן צביאברהם ב

 אברהם הכל מתועד. :יהודה שווייגר
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, אנחנו מבינים בדיוק מול מה אנחנו אנחנו מכתיבים את הקצב ,טוב בואו :עודד רביבי

  ומול מה האתגרים ומול מה האחריות. ,ומול מה ההתמודדויות ,נמצאים

הוא  ,ילד שנמצא בעשה חיל בכיתה ו'רגע, ועובדתית ילד שנמצא בעשה חיל, בן  :אברהם בן צבי

 רשום במוסד חינוך שיש לו סמל מוסד א' עד ח', והוא לא רשם לתיכון.

 בסדר, אני אבדוק. :עודד רביבי

 הוא לא רשם לתיכון. :אברהם בן צבי

סליחה, אני אבדוק את הסוגיה הזאת, ובאופן תיאורטי זה לא משנה את המהות,  :עודד רביבי

וא רוצה להירשם לתיכון הוא חייב להירשם לתיכון בדרך כי בסוף אחר כך שה

אז כל מה שעשו לו זה שינוי גיאוגרפי של  ,אם זה מה שאתה אומר זה נכון. אבות

כדי שיהיו שם ולא יהיו יחד  ,ח' מהמבנה בעשה חיל העבירו אותם לדרך אבות-ז'

בטח  ואת זה אני ,שנה אחורה 25אבל אתה לוקח אותי  .עם הבנות של עשה חיל

 שלא הולך להחזיר כרגע כי אני רוצה להסתכל קדימה.

 שנה. 25ברור, אבל כל מה שאני אומר שזה לא רלוונטי מה שהיה לפני  :אברהם בן צבי

מה לעשות זה רלוונטי במהות הזאת שזה מה שקורה בפועל עד היום, זה  .בסדר :עודד רביבי

 -ז הוא יודע שאין כיתה ז' וא ,רלוונטי בזה שמי שנרשם היום לעשה חיל ויש לו בן

וזה רלוונטי בזה שזה מה שקורה כרגע וכולם הבינו שאלה כללי  .ח' בעשה חיל

חוץ מאלה שמסיבה כזאת או אחרת רוצים עכשיו לעבור לאורות עציון,  ,המשחק

 ואני לא בא לבחון כרגע את השאלות שלהם.

 תאו משפחה שעובר ,שנה מהמשפחה שעולה לארץ מארה"ב או מצרפת או לא מ :אברהם בן צבי

 הם רושמים רק לדרך אבות? ,יש להם ילד בן שעולה לכיתה ז'ומרחובות לאפרת 

 לא, נותנים להם אפשרות לבחור או פה או פה. :עודד רביבי

 למה להם יש אפשרות ולילד לבן של חנוך אין אפשרות? :אברהם בן צבי

א נכנס למוסדות החינוך באפרת, ואם כי הוא בא לבחור עכשיו את איך הולמה?  :עודד רביבי

אז אני אגיד לו שאין לי מקום בשבילו  ,הכיתות באורות עציון יהיו מלאות

מה לעשות ככה זה עובד, בסוף  .באורות עציון ואני אתן לו רק מקום בדרך אבות

עם כל זה  .זה על סמך מקום פנוי ועל סמך מה זה עושה לי בכל יתר המסגרת

וכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה, בסוף אני גם צריך שאנחנו בשוק חופשי 

דרך אבות  .זה לא תחנת רכבת ,לאפשר למוסדות תנאי מחיה מבחינה פדגוגית

של  ,במשך שנים היה קולט מכיתה ט' עד כיתה י"א עוד כיתה שלמה של ילדים

 .ישיבות באזור ולאט לאט היו מתקבציםמיני בני אפרת שהיו הולכים ללמוד בכל 
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כל שבוע היה מגיע לשם עוד ילד שהבין שהישיבה הזאת לא  ,ה כמו רכבתהי

אני מתחיל את המחזור עם שתי  ,מתאימה לו, עד שאמר המנהל אני לא יכול ככה

כיתות אני גומר אותו עם שלוש כיתות, אני צריך לדעת עם מי אני עובד. ולכן 

זה אנחנו  אנחנו לא מאפשרים את המעבר הזה בצורה חופשית. אבל בוא כל

רק שתראו כרגע את תמונת המצב מבחינת נתוני  .חוזרים על מה שאמרנו

נכון למועד הרשמי של סגירת הרישום, אנחנו יודעים מהניסיון של שנה  ,הרישום

שנה שעברה בזמן הזה אל מול מה שבסוף  .שעברה שאלה נתונים לא רשמיים

שלא העבירו כתובות, בגלל בגלל אנשים  ,פתחנו בפועל היה לנו גידול די משמעותי

הנתונים כרגע בעצם  ק ברגע האחרון או שלא נרשמו בזמן.אנשים ששינו כתובת ר

מערכת החינוך מבחינת בתי הספר היסודיים  ,מעידים על מצב שאתם רואים

תלמידים, הפיצול בין עשה חיל לממ"ד תמר ומשלב בתמר  27 -בכלל קטנה ב

ילדים פחות אל מול  52ו בעשה חיל עם כלומר אנחנ .מתחיל לאט לאט להשתנות

מה שהיה לנו שנה שעברה, מאידך בבתי הספר בממ"ד בתמר והמשלב בתמר 

בעיקר בגלל השנתונים של  ,תלמידים. אורות עציון קטנים 106אנחנו בגידול של 

גוש עציון שיוצאים. אנחנו תיכף נראה לכם אתם רואים את החטיבה הצעירה 

תלמידים  110שנים אנחנו היינו בחטיבה הצעירה עם  3שמה אנחנו בדרמה, לפני 

אבל בגדול אנחנו  ,שנרשמו, אז נכון שלחטיבה הצעירה הצטרפו גם כיתות ג'

בגידול מאוד משמעותי באורות עציון. תחזור לי רגע, אתם רואים פה את הרישום 

לכיתה א' איך זה משתנה לנו, אבל בגדול אם אנחנו משווים את הנתונים 

בין ממ"ד לבין אורות עציון, אנחנו בסדר גודל כמעט כמו שהיינו בעבר,  בחלוקה

 60נו כמעט חאנ .יש נטייה קצת יותר גדולה לממ"דש כלומר חצי חצי, למרות

אחוז לשלושת בתי הספר ממ"ד בתמר, משלב בתמר ועשה חיל אל מול אורות 

ה הבאה, ככה אחוז. זה הרישום לכיתות א' לשנ 40-60חלוקה בערך של  , זהעציון

שיש לנו השנה. עוד פעם יש פה גם זה פחות או יותר מסיימי ח'  .זה נראה בעוגה

לכן זה שנתונים יחסית גדולים. וזהו אנחנו נמשיך לעדכן נים של גוש עציון הנתו

 אותכם.

מה התוכניות זה לא טווח ארוך זה טווח הקרוב או לפחות הבינוני של המשלב  :אברהם בן צבי

 ו' נכון? -מסיימים ב

 אני לא מכיר את ההחלטה הזאת על ו', שמעתי מה שאמרת. :עודד רביבי

 זה הסמל של בית ספר. :אברהם בן צבי
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אני איתך לא מתווכח על דברים שאני לא יודע, כשאני מתווכח איתך זה לרוב  :עודד רביבי

בגלל שאני יודע ובדקתי את הנתון. הפתעת אותי עם הסמל מוסד, אני אבדוק את 

 אותו, זה לא משנה כרגע.

 כיתות א' במבנה בתמר? 5רואים כבר שיש  ,מה הכיוון מבחינת שנה הבאה :צורי דותן

אנחנו נראה את סוף הנתוני רישום, יכול להיות ששנה הבאה עם שני בתי הספר  :עודד רביבי

 . זההמשלב והממ"ד בתמר אנחנו מגיעים למצב שבית הספר מאוכלס מלא

על חללי בתי הכנסת, זה משפיע על כל מיני דברים שיכולנו אומרת שזה משפיע 

מזכיר לכם אנחנו מתקדמים עם הבנייה של בית הספר  ,לעשות השנה. ואנחנו

 .2020בשאיפה שיהיה מוכן לראשון בספטמבר  ,בדגן

 הממ"ד בתמר עד איזה כיתה השנה? :אברהם בן צבי

 ד'.שניהם  :עודד רביבי

 יהיו ה'. כרגע ד' שנה הבאה הם :דוברת

 הם יהיו ה'? :אברהם בן צבי

 גם המשלב וגם ממ"ד. :דוברת

 והמשלב בתמר עד איזה? :אברהם בן צבי

 שניהם אותו דבר. :עודד רביבי

 הם שניהם א' עד ד' כרגע. :דוברת

 זאת אומרת שנה ה' ואז עוד שנה יהיה ו' במשלב? :אברהם בן צבי

 נכון. :דוברת

 טוב.טוב תודה רבה ערב  :עודד רביבי

רק דבר אחד אני מבקש לציין לפרוטוקול, שאני לא מסכים עם הפרשנות של  :אברהם בן צבי

עקיבא לגבי השאילתא שלי, ואני חושב שזה כן היה שאלה ועובדה שהוא 

ולכן אני מבקש שהשאילתא יתייחס לשאילתא כמשהו  ,בסמכות של המועצה

 שהתשובה תדחה לישיבה הבאה. ,שנדחה

 אתה תקבל תשובה עוד לפני הישיבה אל תדאג. :עקיבא סילבצקי

 ואני אוסיף עוד שאילתא. Rephrasingיכול להיות שאני אעשה   :אברהם בן צבי

 ?Rephrasing :עקיבא סילבצקי

 כאילו אני אוסיף. Rephrasing :אברהם בן צבי

 תודה רבה, ערב טוב להתראות תודה רבה. :עודד רביבי
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 עוד קודם לפני הישיבה. אתה תקבל תשובה :עקיבא סילבצקי

 מה? :אברהם בן צבי

 אתה תקבל תשובה הרבה לפני הישיבה הבאה. :עקיבא סילבצקי
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