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 שיבת המועצהי

 

כהן   האנחנו פותחים את ישיבת המועצה, נמצאת יחד איתנו הגברת גלי ,ערב טוב :עודד רביבי

 ממשרד הפנים, שתפקידה ביום יום הוא?

 פנים.מנהלת תחום הארנונה במשרד ה :גליה כהן

ולמה לא שינו,  ,במשרד הפנים, אז כל מי שיש לו שאלות על הארנונה למה שינו :עודד רביבי

למה הוסיפו ולמה שינו, זה לא לישיבה הזו זה לישיבה אחרת. , וולמה שינו

מינו אותה  ,במסגרת מה שנקרא המינוי המשני שלה בשעת חירום בשעת בחירות

 - -כפקידת הבחירות של מועצה

 מנהלת הבחירות. :ןגליה כה

מנהלת הבחירות של מועצה מקומית אפרת. הקדמנו את הישיבה שתוכננה  :עודד רביבי

שנקבעו מבחינת לספטמבר להיום, כדי שאפשר יהיה לעמוד בלוחות זמנים 

ובעצם אנחנו מחויבים עד מחר  .התאריכים המחייבים לקיום הבחירות במועדם

צע את ההזדהות, אז אנחנו נעביר לה בבוקר או עד מחר בחצות יותר מדויק לב

שיהיה  .את זכות הדיבור להסביר בדיוק מה צריך לעשות, איך צריך לעשות

 בהצלחה.

תודה. נעים מאוד שלום לכולם, אני אתן רקע כללי מדוע אנחנו כאן מתכנסים,  :גליה כהן

על הפרק, אחד מהם זה  יםואז נצלול לתוך הנושאים. ישנם שני נושאים שעומד

והשני זה בחירת ועדת בחירות מטעם  ,בת ההזדהות ותיכף אני אפרט על כךישי

הזדהות. ישיבת ההזדהות וקביעת סיעות  –המועצה. נתחיל עם הנושא הראשון 

סיעה הוא מזדהה  ה הזדמנות של כל חבר להודיע לאיזוהמועצה היוצאת, ז

א מחויב לקראת הבחירות הקרובות עלינו. ההזדהות היא חופשית, חבר מועצה ל

להזדהות דווקא עם הסיעה הקודמת שבמסגרתה הוא נבחר בבחירות הקודמות, 

הוא יכול לבחור אם להזדהות באותה סיעה או סיעה אחרת, והוא רשאי 

להזדהות במהלך ישיבת ההזדהות גם אם הוא לא מתכוון להתמודד כלל 

 בבחירות הקודמות.

 הבאות. :עודד רביבי

 הבאות, סליחה. :גליה כהן

 הקודמות הוא כבר התמודד. :דד רביביעו



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
26.8.18 

 

4 

 צודק, הקרובות, צודק, תודה. :גליה כהן

 אין בעיה, בשביל זה אנחנו פה. :עודד רביבי

תודה, על הכיפק. שאלו אותי לפני כן בחוץ לגבי אותיות וכינויים, אז אני חייבת  :גליה כהן

יכף אני ות ,אות שמצוינים בישיבת ההזדהותהו , שהכינוילומר כבר בשלב הזה

בשלב הזה חסרי משמעות, הם לא מקנים  ,אמלא את הפרטים על כל אחד ואחד

שום זכות כרגע בבחירות הקרבות, ועוד יגיע העת שנדבר עליו. ועדת הבחירות 

תורכב לפי הרכב סיעתי כפי שנקבע בשלב הזה, נדבר על כך כשיגיע. עכשיו לגבי 

ומי בא כוחו  ,ה הוא משתייךסיע , כל חבר יאמר את שמו לאיזוישיבת ההזדהות

לא באמצעות  ,או ממלא מקום בא כוחו. כל אחד מחברי המועצה יזדהה בשמו

של סיעה בא כוח או נציג אחר. אין לרשום הזדהות שנעשתה בשמו של אדם  אשר

אחר. אני אעבור לפי הרשימה שקיבלתי מנציגת הרשות שמונתה, וזה הזמן 

 ת הדמות.סגנית הגזבר זא ןשתדעו שרויטל קולי

 ת ראשית.מנהלת חשבונו :עודד רביבי

מנהלת חשבונות ראשית, חשבתי שסגנית גזבר זה יותר שווה. בכל מקרה נציגה  :גליה כהן

מטעם הרשות שהיא נציגה מקצועית, ובעצם הקשר שלי לצורך התקדמות 

שבעצם אני  ,. ורויטל הכינה לי רשימהקבועהזמינות , נכונה ותקינה ,בריאה

כל , החברים במת אותה מול ההזדהות שלכם של הסיעות הקיימותצריכה לא

אין לרשום הזדהות  ,ושוב אני מזכירה מהסיעות אנחנו נאמת אחד עם השני. אחד

 שנעשתה בשמו של אדם אחר. אני חושבת שאפשר להתחיל להזדהות, כולם כאן?

 כן. :עודד רביבי

 - - -מקרה מיני בווה שלא יהיו כל אני מק ,יופי מצוין, אז בואו נתחיל ונראה :גליה כהן

שלא תתפזרו לפני שאתם נותנים לי,  כמו שצריך. רק אני מבקשת זרוםוהכל י

כדי שנוכל ליצור טלפון, הכנתי טבלאות עם פרטים ליצירת קשר, מייל, פקס, 

אבל תדאגו שהפרטים יהיו כאן של  ,אז אני אעביר את הדף הזה .קשר בבוא העת

 כולם, בסדר? 

נעשה את ההזדהות אנחנו נצא שאמרה, אנחנו אחרי  האז רק להוסיף על מה שגלי :ביביעודד ר

גם להפסקה קצרה, כי היא רוצה לשבת עם ועדת הבחירות שנבחרה לחמש דקות, 

 ואחר כך נמשיך את ישיבת המועצה.

 תודה. :גליה כהן

 למלא את הכתובות. בסדר? אז בהפסקה הזאת אנחנו גם נוכל :עודד רביבי
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 מעולה. :ה כהןגלי

 מה ההרכב שלה? :אבי חדידה

 לפי הרכב הסיעות, היא אמרה. :עודד רביבי

כן, אמרתי שאני גם אתן לזה עוד את הדגש אחרי שנסיים. בעצם הישיבה  :גליה כהן

מחולקת לשני חלקים שמתחברים, הזדהות ובחירה, כשנדבר על הבחירה אני 

אם  נו נתחיל ככה לפי סדר ישיבהאסביר איך זה הולך. בסדר? טוב, הזדהות, אנח

 ?כולם נמצאים

 .מה שאת קובעת :עודד רביבי

 עודד תתחיל. :גליה כהן

 אז אני אתחיל? :עודד רביבי

 תתחיל. :גליה כהן

 עודד רביבי. :עודד רביבי

 תעודת זהות? :גליה כהן

 .024216194 :עודד רביבי

 בא כוח, ממלא מקום בא כוח? איזו סיעה? :גליה כהן

 ."אפרת מתחדשת" :ביביעודד ר

 . אותיות זיהוי?"אפרת מתחדשת"אז רגע שנייה,  :גליה כהן

 מה היה לנו שמה? :עודד רביבי

  ל'. :דבורה גיני מלכי

 היה פ', ה', ל'. :עודד רביבי

 כן, ל'. :גליה כהן

 כאילו שזה משנה משהו כרגע. ,מה שיהיה פנוי :עודד רביבי

 הסתם?מן  1אוקי. המספר בסיעה  :גליה כהן

 כן. :עודד רביבי

 שמות חברי המועצה היוצאת לפי סיעות?  :גליה כהן

 בסדר, זה את עוברת עכשיו. :דובר

 רגע שנייה אני מדברת כרגע על עודד, נסיים נעבור אחד אחד. :גליה כהן

 מה את רוצה את כל חברי הסיעה שלי עכשיו? :עודד רביבי

 כן.  :גליה כהן

 דבורה מלכי. :עודד רביבי
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 דבורה גיני מלכי. :ורה גיני מלכידב

 אז רגע, דבורה שם פרטי, מלכי מה השם המלא? :גליה כהן

 דבורה גיני מלכי. :עודד רביבי

 גיני מלכי. :גליה כהן

 מנחם שפיץ. :עודד רביבי

 רגע, תעודת זהות? :גליה כהן

 .057393035 :דבורה גיני מלכי

 ומי עוד? .תיכף נראה לגבי בא כוחאז זה בא כוח,  :גליה כהן

 מנחם שפיץ. :מנחם שפיץ

 תעודת זהות? :גליה כהן

 .0504 :מנחם שפיץ

 .0504 :גליה כהן

 .17989 :מנחם שפיץ

אוקי, בסדר. עכשיו המספר בסיעה, שמות חברי הסיעה היוצאת, חברי המועצה  :גליה כהן

 היוצאת לפי סיעות.

 יש עוד. :עודד רביבי

 , אתם שלושה לא?רגע שנייה בוא נסיים איתכם :גליה כהן

 לא, אנחנו חמישה. :עודד רביבי

 אתם חמישה? אוקי אז נמשיך. כן? :גליה

 אני דורון כהן. :דורון כהן

 תעודת זהות? :גליה כהן

 .011593837  :דורון כהן

 לם היתה עוד ספרה עם האפס ולך לא. כנראה הדור הצעיר., כי לכו011593837 :גליה כהן

 .אורית סמואלס :אורית סמואלס

 , בוא נראה שאייתתי נכון, חנה?סמואלס :גליה כהן

 נכון, אם זה חשוב. :סמואלס אורית

 שיהיה ככה מדויק, סמואלס, כן. :גליה כהן

 .312667413מה צריך תעודת זהות?  :אורית סמואלס

 ?4 :גליה כהן

 .413 :אורית סמואלס
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 ?4413 :גליה כהן

 .312. , לאלא :אורית סמואלס

 )חילופי דברים(

 אוקי. :יה כהןגל

 .312 :אורית סמואלס

 כן. :גליה כהן

 .667413 :אורית סמואלס

 אלה החמישה?אוקי, בסדר גמור.  :גליה כהן

 כן. :עודד רביבי

 כתבה או שאתם תאמרו לי?אז המספר בסיעה זה כמו שרויטל בסדר.  :גליה כהן

 מה? :עודד רביבי

 זה עודד, מלכי דבורה? :גליה כהן

 לך את זה לפי הסדר. אמרנו :עודד רביבי

 אה לפי הסדר?  :גליה כהן

 עשינו לך חיים קלים. :אורית סמואלס

 מעולה. :גליה כהן

לפי איך שאת  ,השתדלנו. ובאי כוח את יכולה לעשות לסירוגין מי שאת רוצה שם :עודד רביבי

 רוצה.

 מה זה באי כוח? :דבורה גיני מלכי

זה לא משנה, את  אחר כך תעשי את מנחםתעשי כולם אחד למטה, בסדר? לי  :עודד רביבי

 יודעת מה תעשי את כולם את מנחם, בסדר?

 מקובל? :גליה כהן

 כן. :עודד רביבי

 מקבלים משכורת עם זה או לא? :מנחם שפיץ

 אחוז יותר ממה שקיבלת במהלך הקדנציה. 20 :דבורה גיני מלכי

 אוקי ממשיכים הלאה. :גליה כהן

אהיה בא כוח שלו, בסדר? כי הוא לא יכול להיות בא כוח של  ולמנחם תעשי שאני :עודד רביבי

 עצמו.

 בסדר גמור. ממשיכים, הסיעה הבאה? :גליה כהן

 דובי. :עודד רביבי
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 ר.-ל-פ-שפלר דב, ש :דובי שפלר

 שפלר דב, רגע תן לי רגע. כן. :גליה כהן

 .05תעודת זהות  :דובי שפלר

 "?יחד"רגע, הסיעה  :גליה כהן

 , האות י'."דיח" :דובי שפלר

 אות י'. תעודת זהות?ה :גליה כהן

 .058240052 :דובי שפלר

 . 52 :גליה כהן

 הבאים בתור, אברהם חדידה. :דובי שפלר

 אברהם מיכאל חדידה. :אבי חדידה

 אז רגע, חדידה. :גליה כהן

 זה צריך להיות מלא או שאפשר? :אבי חדידה

 לדעתי מלא, אברהם מיכאל? :גליה כהן

 אברהם מיכאל. :אבי חדידה

 אבי, תעודת זהות? :גליה כהן

 .043448778 :אבי חדידה

 . אוקי.78 :גליה כהן

ואני צריך להודיע שאני אתמודד ברשימה, אני מתכוון להציג רשימה או שזה עוד  :אבי חדידה

 לא?

 עוד לא.  :גליה כהן

 , נעמה פסיה טל כהן.3מספר  :דובי שפלר

 סיה טל, כהן לא בתעודת זהות כבר לצערי. טל זה מספיק, אני נעמה פ :נעמה טל

 ?-זה נעמה ו :גליה כהן

 נעמה פסיה. :נעמה טל

 מה יש מגבלה? :דובר

 רגע, פסיה זה שם שני? :גליה כהן

 שם שני. :נעמה טל

 שם שני שלך פרטי? :גליה כהן

 כן. טל שם משפחה. :נעמה טל

 שם משפחה, אוקי. תעודת זהות?זה וטל  :גליה כהן
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 .033 :נעמה טל

 ?033 :גליה כהן

 .033963562 :נעמה טל

 ?033963562 :גליה כהן

 נכון. :נעמה טל

 והסדר?מעולה.  :גליה כהן

 .1,2,3 :נעמה טל

 זה אותו סדר? חיים קלים עושים פה באפרת, על הכיפק. בא כוח? :גליה כהן

 כל אחד יכול להיות בא כוח של עצמו? :דובי שפלר

 לא. :גליה כהן

כוח של אברהם  החדידה בא כוח שלי, ונעמה פסיה טל בא מיכאלברהם אז א :דובי שפלר

 מיכאל חדידה, ושפלר דב בא כוח של נעמה פסיה טל.

אז השם  מיקי זוהר גם אריה דרעי הוא מכלוף, החבר כנסת זוהר, יש אתאגב  :אבי חדידה

 מכלוף, סבא שלי היה מכלוף.הוא במקור שלי 

 ?"עתידמתחיל עם " י, מ"עתיד"מי נשאר לנו,  :גליה כהן

 מיכאל דהן. :עודד רביבי

 .0566 שם פרטי מיכאל והמשפחה דהן, תעודת זהות :מיכאל דהן

 ?0566 :גליה כהן

 .40642 :מיכאל דהן

 , אוקי. ואתה לבד?642 :גליה כהן

 אני לבד. :מיכאל דהן

 אז בא כוח שלך? ,אוקי :גליה כהן

מי שהיה ברשימה או שזה יכול להיות חבר  ,הוא צריך להיות השני שלי או שהוא :מיכאל דהן

 מועצה?

 מי שאתה רוצה כל יהודי. :דובר

 כל יהודי באשר הוא? :דבורה גיני מלכי

 כן, בא כוח אדם שלך יכול להיות כל אחד. :גליה כהן

 אתה יכול למנות את מנחם. :עודד רביבי

 אז משה כהן. :מיכאל דהן

 אתה נותן לי פרטים שלו? :גליה כהן
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 כן. :דהןמיכאל 

 אז מיכאל כהן? :גליה כהן

 .לא, משה כהן :מיכאל דהן

 משה כהן?בא כוח מיכאל,  :גליה כהן

 משה כהן. :דוברת

 ותעודת זהות? :גליה כהן

 .053363800 :דובר

בסדר גמור, הוא בא כוח שלך, בסדר גמור. טוב עם זה אנחנו סיימנו, יפה כל  :גליה כהן

ועדת הבחירות, מספר נציגי כל סיעה בוועדת הכבוד. טוב עכשיו אנחנו נדבר על 

הבחירות יהיו כמספר חברי הסיעה במועצה בעת ההזדהות, זאת אומרת מבחינת 

אותו יחס. כל סיעה תגיש לראש הרשות ולמנהלת הבחירות רשימה של נציגה 

בוועדת הבחירות וממלא מקומם. על חברי הוועדה להגיש מכתב רשמי למנהלת 

יו"ר ועדת הבחירות, אנחנו צריכים לבחור יו"ר ועדת הבחירות ובו מינוי 

 הבחירות. ראש הרשות יעביר למנהלת הבחירות.

 מה תפקידה של הוועדה? סליחה שאני מפריע לך. :אבי חדידה

תן לי רגע להשלים עוד משפט. ראש הרשות יעביר למנהלת הבחירות את שמות  :גליה כהן

"הודעה על בחירת ועדת  –שנקרא  באמצעות טופס מסוים ומעניהם חברי הוועדה

הבחירות". בתכלס מה זה אומר? העבודה שלי היא לא העבודה שלי לבד, אני 

 ,באתי לעשות פה עבודה הכי נקייה שיכולה להיות ,מקבלת הוראות מהפיקוח

שגם אמורים לשמור על הטוהר  ,אבל אני צריכה שיתוף פעולה מחברי המועצה

נכונות שיכולות להיות. בעצם אני חושבת ולהגיע לתוצאות הכי אמיתיות ו

מעטפות החיילים יום אחרי זה פתיחת  ,שהצומת האחרונה שאנחנו נפגשים

נפתחות המעטפות  ,אבל ביום הבחירות כולם מגיעים לכאן למועצה הבחירות,

נפתחות התיבות צריך את הנציגים. במהלך התקופה אני מעדכנת על עדכונים 

 אמר שכבר מתחילים עכשיו עם עדכונים ראשוניים.  למשל עודדשראשוניים, כמו 

 כאן, הן נפתחות בקלפיות. התיבות לא נפתחות :שרון הורביץ

 כן הם מגיעים לכאן עם התוצאות. :גליה כהן

 עם התוצאות. :שרון הורביץ

אם  כן, לזה התכוונתי, תודה, ולכן צריך עדכונים כל הזמן. למשל עדכון ראשון :גליה כהן

ה עם החלוקה הראשונית של למשל יש בעילשמוע עדכון ראשון, אתם רוצים 
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גילינו  ,כשעשיתי סיור קלפיות עם רויטל ועם השוטר הקהילתי הקלפיות.

שההצבה הראשונה היא לא בכלל קרובה למציאות ולמה שנכון שיהיה. כדי שאני 

דע מה קורה פה במהלך התקופה וויהיה צוות שמשתף פעולה וי ,לא אעבוד לבד

צריך ועדה. אני חייבת לומר שצריך ועדה שהיא זמינה, אנשים שזמינים  ,תיהזא

מבחינת זמינות זה יכול להיות גם התראה קצרה,  .ויכולים להירתם מבחינת זמן

אני צריכה את כל הפרטים כדי  .זאת אומרת עכשיו לעוד יומיים שלושה פגישה

ם שונים. המשימה אני צריכה אישורי ,כדי לשמוע את דעתכם ,לעדכן כל הזמן

עילים, כדי זה לבחור מזכירי קלפי שיהיו טובים שיהיו י ,הראשונה שיש לי

וחרת עם יו"ר הוועדה או מי אני ב ,ואני לא בוחרת לבד שהבחירות יעברו בשלום.

ולא רק חותם סיעתי כזה  ,ולכן אני מבקשת שיהיו אנשים שהם זמינים מטעמו.

לו את היכולת אמיתית לעשות רצו ויש או אחר, אלא אחד שבאמת יכול לתת ממ

והיחס צריך להיות אותו יחס שיש בבחירות הקודמות, לא חייבים  את זה.

אבל  ,שיבחרו, זאת אומרת היחס חייב שיהיה אותו יחס בהנחה שכולם רוצים

 אם יש כאלה שלא רוצים והם מוותרים על התענוג זה בסדר, לא מחויב.

 כמה חברים יש בוועדה? :נעמה טל

 וזה צריך להיות באותו ,יש בוועדה, תראי יש תשעה חברי מועצה אז זה תשעה :גליה כהן

 , זה יכול להיות עוד תשעה, מי שלא רוצה יכול לוותר.יחס

את זקוקה לכולם או מספיק לך  ,אבל כשאת רוצה לכנס את וועדת הבחירות :נעמה טל

 איזה פורום מינימאלי?

 ובה.לא יודעת לתת על זה תש :גליה כהן

ישיבות הוועדה, את  יושב ראש ועדת הבחירות יכנס" – החוק לא מדבר על זה :עקיבא סילבצקי

 24שלח לחברי הוועדה ת תיחתם על ידי יושב ראש הוועדה, ותיה לישיבונהזמ

 ."שעות לפני

 .כי תשעה לכנס זה סרט :דבורה גיני מלכי

 אגב זה גם לא חייב להיות חברי מועצה. :מנחם שפיץ

מעודד שזה יקרה עוד היום, כי לכנס לעוד יומיים שלושה נראה לי ולכן ביקשתי  :כהןגליה 

 לא נורמאלי.

 זה ברור שאם אנשים לא יכולים לבוא זה לא יעצור את הבחירות. :עקיבא סילבצקי

 בסדר אבל.  :נעמה טל

 חבר'ה גם תשימו לב יש לנו את החגים, החגים מאוד קרובים. :גליה כהן
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 פעמים את חושבת שהוועדה תצטרך להתכנס? כמה :נעמה טל

 .לעדכונים בוא נגיד ככה, אני כבר יודעת שעוד חודש בערך צריך להתכנס :גליה כהן

 אז אפשר לעשות את זה בזמן של ישיבת מועצה או לפני או אחרי? :נעמה טל

 יכול להיות שכן. :גליה כהן

 אבל אין ישיבת מועצה. :דובר

 צריכים להיות חברי מועצה?הוועדה  האם אותם חברי :דובי שפלר

 לא. :דובר

 לא, נכון? :דובי שפלר

וגם לא חייבים שיהיה בדיוק אותו יחס, זה רק בהנחה  .יכול להיות בא כוחם :גליה כהן

  שכולם מתעקשים. שוב יכול להיות גם חמישה.

 ם.ולא באי כוח לא אבל חברי ועדת הבחירות לא יכול להיות חברי מועצה :עודד רביבי

 יש לו זכות להגיע. :דובר

 )מדברים ביחד(

 - -מי שאני מיניתי, בא כוח לא לפי הבא כוח ש :עודד רביבי

 לא, לא, לא, בא כוח לצורך המינוי הספציפי הזה. :גליה כהן

 מה שעשינו לפני חמש שנים. :מנחם שפיץ

 מנחם, בבקשה.דקה,  :עודד רביבי

דובי מינה לפני חמש שנים  ,נו לפני חמש שניםמה שעשינו, אבי תשמע, מה שעשי :מנחם שפיץ

שיעל יכלה להגיע ועוד  את יעל לוועדת הבחירות, אני דאגתי שעשינו את הפגישות

אז לא דווקא חיכינו שכולם  .קלמנוביץ בוועדת הבחירותאז עוד מישהו היה 

זה מה  .יוכלו להגיע לפגישה, אבל דאגתי שיהיה מינימום נציגות של כל הסיעות

לא היו שום בעיות לא היו  ,תי לפני חמש שנים, והכל עבד הכל תיקתקשעשי

 ויכוחים לא היה שום דבר.

 אבל זאת לא וועדה שצריכה להתכנס הרבה? :נעמה טל

 לא, בכלל לא, בכלל לא. :מנחם שפיץ

לא. יש עדכונים שוטפים שאני יכולה לשלוח במיילים, אבל יש עדכונים שכן צריך  :גליה כהן

 ום.לומר בפור

 את השמות אנחנו צריכים להגיד לך עכשיו? :עודד רביבי

 .עכשיו, לא לא :גליה כהן

 את השמות? דעד מתי אנחנו צריכים להגי :עודד רביבי



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
26.8.18 

 

13 

 עד מחר. :גליה כהן

 עד מחר? :עודד רביבי

כולל למנות יו"ר, יו"ר ועדת בחירות. זה מה שרציתי לומר. מה שכן אם זה לא  :גליה כהן

 ישיבה.ז לא יהיה פורום כרגע כדי לעשות את הא ,יקרה היום

 היו"ר עכשיו צריך לעשות עליו הצבעה, נכון? :עודד רביבי

 עד מחר. :גליה כהן

 אבל אני צריך לעשות על היו"ר הצבעה? :עודד רביבי

 כן. :גליה כהן

 נכון?  ,כי היום צריך להיות מינוי :עודד רביבי

 נכון. :גליה כהן

 ל סיעה צריכה להגיש לך את רשימת השמות עד מחר?ואחר כך כ :עודד רביבי

 נכון, נכון מאוד. :גליה כהן

 יופי. :עודד רביבי

 רגע, אפשר למנות מישהו אחר? :אבי חדידה

 כל תושב. :דובי שפלר

 .מוצא לנכון שהוא מתאים מי שאתה :גליה כהן

לך את אבי, עד מחר אתה צריך לשלוח לה את המכתב הרשמי שהיא תיתן  :עודד רביבי

 שבו אתה מודיע מי חבר ועדת הבחירות מטעמך. ,הטופס

 ?1, 1, 2איך אנחנו עושים את החלוקה בסופו של דבר,  :עקיבא סילבצקי

 לא. :עודד רביבי

 איך זה מתחלק? :עקיבא סילבצקי

 .1, 3, 5 :עודד רביבי

הם זכות שאלה, מתי רשימות חדשות שהם לא סיעות יוצאות, מתי יש לגליה,  :אברהם בן צבי

 להשתתף בישיבות ועדת הבחירות?

אז ככה, הרשימות שרוצות לרוץ והם לא נמצאות כרגע בקדנציה הזאתי אמורות  :גליה כהן

 לאוקטובר, שזה יוצא בעצם. 26,27להגיש את הבקשה עד 

 ספטמבר. :עודד רביבי

שבוע לספטמבר, סליחה, שזה יוצא בעצם בחול המועד. אני מקווה שעד תחילת  :גליה כהן

הבא אני אשאיר פה במועצה חוברות, ואני רוצה להאמין שיהיו אני מתכננת 

לפחות שביום שלישי הבא תהיה הדרכה לכל מי שרוצה להגיש איך מגישים, כדי 
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, יש כללים שההגשה תהיה נכונה ולא יפסלו רשימות על קטע טכני. ההגשה תהיה

 בהגשה.

 חירות.אבל שאלתי שאלה לגבי ועדת הב :אברהם בן צבי

הן נכנסות  ,רגע, רגע, שנייה, שנייה, ואז ברגע שהרשימות מגישות את הבקשה :גליה כהן

 למשחק לגבי הקדנציה הבאה, בשלב הזה הם לא בפורום הזה.

יבות ועדת לא אבל לפי החוק רשימות חדשות יש להם זכות להשתתף ביש :אברהם בן צבי

 ה אבל יש להם זכות להשתתף.אין להם זכות הצבע הבחירות בתור מייעץ, כאילו

 תפנה אותנו לסעיף כזה. :עקיבא סילבצקי

טוב רבותיי, צריך לבחור כרגע יושב ראש ועדת בחירות. אני מציע את מנחם  :עודד רביבי

שפיץ כיושב ראש ועדת בחירות, יש לכם הצעות אחרות? אין הצעות אחרות. מי 

 ועדת הבחירות? בעד למנות את מנחם יושב ראש 

 ההצבע

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

כולם בעד פה אחד, מנחם לא הצביע, מנחם נבחר להיות יושב ראש ועדת  

שירות צלחה על ה, אנחנו מאחלים לך ה2013 -הבחירות. תודה רבה על השירות ב

 .2018 -ב

 תודה. :מנחם שפיץ

 .2025 -ושתזכה גם ל :עודד רביבי

 יהיה גם ייעוץ חיצוני? :מנחם שפיץ

 מה זה?  :עודד רביבי

 ייעוץ? :מנחם שפיץ

יעמדו בתנאי הסף, ואז נראה אם גם  אנחנו נראה איזה רשימות יגישו ואם הם :עודד רביבי

החוק מאפשר להם להיות יועצים. טוב בעצם מה שנשאר לך זה לתת לנו את 

 רשימות חברי ועדת הבחירות, נכון? כדי שעד מחר נעביר לך את ,הטפסים

דף רק אני רוצה להעביר  ?למי אני מעבירהפה זמין את הטפסים,  אין לינכון.  :גליה כהן

 .כדי שאני אוכל ליצור קשר קשר בין כולם

 תעבירי דף קשר לכולם. יש עוד משהו שאת צריכה? :עודד רביבי

 את הפורום המתאים. לא. רציתי לקיים את הישיבה אבל אין :גליה כהן

 שיו לוועדת הבחירות?דובי, אתה רוצה לתת שמות כבר עכ :עודד רביבי
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 לא, מחר. :דובי שפלר

 אז אנחנו נתכנס שוב. מחר? :גליה כהן

 עד איזה שעה מחר את צריכה? :מנחם שפיץ

 מה זאת אומרת? :דובר

 תעשי אותה מחר. :דובר

לא אני לא יכולה לעשות אותה מחר, רק שמחר אני צריכה להעביר למפקחת את  :גליה כהן

 השמות.

 תקבלי את רשימת השמות.מחר את  :עודד רביבי

 בסדר. :גליה כהן

 .הרשימהמחר עד השעה אחת כל אחד באחריותו האישית להעביר לגלי את  :עודד רביבי

 , איך מעבירים לך?גלי :נעמה טל

היא תיתן דרכי תקשורת איתה, היא תעביר עכשיו דף קשר שבו היא מבקשת  :עודד רביבי

 מכל אחד למלאת את כל פרטי הקשר איתו.

שתי טבלאות, טבלה אחת של כל בעצם פה לי יש  . איפה זה?בעצם אני מעבירה :יה כהןגל

של אלה שיהיו בוועדת  והשני אני אוכל ליצור קשר.הנוכחים כאן בשביל ש

בהכרח אתם זה מישהו מטעמכם. איפה הטבלאות? אז אם הבחירות, שזה לא 

ו את זה יחד תעביר ,אתם מעבירים לי ברשותכם אתם מעבירים לי את השמות

 כדי שאני אוכל ליצור קשר. ,עם פרטי הקשר הרלוונטיים, מייל, פקס, טלפון

 פקס? :דובי שפלר

הנה זה , אני אשתדל לא להשתמש בזה. ביקשועבר מהעולם אבל  אומנםפקס  :גליה כהן

 כן אני שומעת. כנראה פה בהזדהות.

 י המועצה, כל החמישה.חברי ועדת הבחירות זה חבר ,מבחינת הסיעה שלי :עודד רביבי

 אוקי. :גליה כהן

בסדר? אז מבחינתנו כבר קיבלת היום את כל רשימת השמות, יושב ראש ועדת  :עודד רביבי

הבחירות זה מנחם שפיץ, וכל חברי הוועדה זה החמישה חברי מועצה, אז יש לך 

 והכל סגור. םגם את השמות גם דרכי תקשורת אית

 בסדר. :גליה כהן

 סדר?ב :עודד רביבי

 לגבי השתיים האחרות? :גליה כהן

 יצירת קשר עם החברי מועצה שלנו יש לך? :מנחם שפיץ
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 .כדי למלא היא מעבירה דף קשרעכשיו  :עודד רביבי

 ,קודם כל תיקחו בשמחה, וגם זה מפורסם באתר של המועצה גם מייל וגם טלפון :גליה כהן

טוב יש פה שני טפסים, רה. אני כבר מעבי ,שאלו אותי פה זה טלפון לטובת העניין

אחד מהם זה שבאי כוח הרשימות, יש שניים תעבירו לשני הצדדים, והשני חברי 

אבל את שתי הסיעות  ,ואת זה בעצם יש לי רק את של עודד .ועדת הבחירות

עודד כי יש  בעצם פה אין צורך שאתם מעבירים תעבירו לי גם את זה.האחרות כ

והאחרים צריכים לבוא יחד עם פרטי את הפרטים שלכם יהיה כאן, לי 

 התקשרות.

 נכתוב את זה שיהיה לך יותר מסודר. ,נעביר לך בכל מקרה :עודד רביבי

 אנחנו באי כוח של עצמנו. :דבורה גיני מלכי

 זה שני דברים? :אורית סמואלס

בהנחה שזה לא  ותכן, אחד אבל זה אחרי הבחירה, והשני זה בא כוח הרשימ :גליה כהן

אז אולי תוסיפו גם את שלכם שנוכל את שלכם שיהיה לי, בעצם, וגם אתם אז 

 ליצור קשר עם כל חברי המועצה. 

 אנחנו הסיעה שלנו אנחנו באי הכוח של עצמנו, נכון? :דבורה גיני מלכי

 יות בא כוח של עצמו.לא אף אחד לא יכול לה :נעמה טל

 לא, אמרנו אחרת. זה מנחם חוץ מעודד. :גליה כהן

 .הבחירות , בוועדתלא :יני מלכידבורה ג

 לא הבנתי. :אורית סמואלס

 מי שהסיעה מינתה זה אותנו. :דבורה גיני מלכי

 ., וזה לא בא כוח זה אתםתמלאו את הפרטים שלכם :גליה כהן

 מה את רוצה? :מנחם שפיץ

 את הפרטים שלכם. :גליה כהן

 כל החמישה מהסיעה שלנו? :מנחם שפיץ

 נכון. :גליה כהן

 ה, מו?לא משנה מי, מ :פיץמנחם ש

 נכון, אבל עודד ממלא אז שלא תעבדו בכפילות. :גליה כהן

 הנה קחו תמלאו פה את הפרטים שלכם. :עודד רביבי

 תעבירי לכל אחד. :מיכאל דהן

 אני מילאתי את ועדת הבחירות.אני לא מילאתי,  :עודד רביבי



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
26.8.18 

 

17 

 אז מנחם תעביר הלאה את הטבלה הריקה. :גליה כהן

 ?"אפרת מתחדשת"פה רק שם הרשימה מה אני כותב  :יביעודד רב

 נכון. :גליה כהן

אני תיכף אני אמלא ואני אביא לכם. מה זה בא כוח מה זה, בא כוח הסיעה שלנו  :עודד רביבי

 כאילו?

 שזה אתם, זה מה שאמרת, כן. :גליה כהן

 ממלא מקום מה אני כותב? :עודד רביבי

 ום?אין לך, יש לך ממלא מק :גליה כהן

 ?050לא. טלפון של בא כוח מה,  :עודד רביבי

 ?050טלפון של בא כוח, מה  :עודד רביבי

 .5631060 :מנחם שפיץ

 פקס? :עודד רביבי

 .026730991 :מנחם שפיץ

 )ממלאים טפסים(

 רגע, מנחם רגע, זה אותו דבר? :אורית סמואלס

 כן, להעביר את זה הלאה. :גילה כהן

 ד, אבל מה שאני העברתי בהתחלה זה ועדת הבחירות.כן זה אותו אח :עודד רביבי

 רגע אז מה צריך? :אבי חדידה

 אני הבנתי את זה. :אורית סמואלס

כל הפרטים של כולם, אוקי? את אני צריכה שאני אוכל ליצור איתכם קשר, אז  :גליה כהן

כדי שנוכל ליצור קשר  ,מצוין, ואם זה לא בא כוח וזה אתם אז אתם ,אם זה כוח

ובבקשה תשלחו לי מחר יחד עם כך, כולכם. את אותו דבר אני אעשה אחר עם 

ההודעות את ועדת הבחירות, כי לא בהכרח אתם תהיו נציגי ועדת הבחירות אלא 

 יהיו נציגים מטעמכם.

 ועדת הבחירות?אחר לולמרות שפה אנחנו ממלאים טופס  :דבורה גיני מלכי

 את זהתיכף אתקן  ינכון, אז תמחקי אנ :גליה כהן

 לא למה כי אנחנו כן ועדת הבחירות? :דבורה גיני מלכי

זה סדר שיהיה ברור, למרות שהכל מרוכז אתם כן אחרים לא, צריך לעשות ב :גליה כהן

 כאן.

 של בא כוח רק לא כתוב של מי הוא בא כוח.יש פה רשימה פרטי קשר  :דובי שפלר
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 כתוב רשימת הסיעה. ?למה :עודד רביבי

 ה שם, לא כתוב הסיעה?הסיע :גליה כהן

 תכתוב את השם. :עודד רביבי

אתה מבין שזה מתחבר למה שעודד הציג? אנחנו לא מנותקים, זה מתייחס להכל  :גליה כהן

 ביחד.

 את המייל או לא? גם פהאת רוצה  :מנחם שפיץ

כן בבקשה, אני חושבת שחלק מהדברים נוכל לחסוך במיילים ולא לכנס את  :גליה כהן

 ך לכולנו זמן.כולם, לחסו

 שאני במועצה היום? בגלל "יחד", כסיעת "יחד" -אותי כ עכשיו אני רושם  :אבי חדידה

את הבחירות לא, כרגע זה מה שקיים, מה שאתם הולכים לעשות בעתיד לקר :גליה כהן

לא בשלב הזה, זה בהגשת הרשימות. ושוב אני נשאלתי הקרובות זה עוד יגיע זה 

יגיעו לדעתי בסוף שבוע, אני רוצה להאמין שמתחילת אז אני אומרת, החוברות 

השבוע אפשר לאסוף אותם כאן בגזברות. הדרכה בעזרת ה' אני אעביר ביום 

 שלישי הבא, אני אגיע למועצה ואני אעביר הדרכה בבית ספר שנקרא עשה חיל?

 עשה חיל. :אבי חדידה

ו באתר המועצה, תהיו עשה חיל. אני אוציא הודעה רשמית, כל ההודעות יהי :גליה כהן

משתנות מיום ליום בהתאם הן מחוברים לאתר המועצה ההודעות הם שם, ו

 לשינויים.

 - - -לא צריך להביא חתימות  - - -זאת אומרת כל מי  :אבי חדידה

 נכון. :גליה כהן

 - - -לא צריך להביא חתימות ולא צריך להביא  :אבי חדידה

 נכון. :גליה כהן

 הרשימה שלו. זה :דבורה גיני מלכי

 בא כוח שלכם זה מנחם שפיץ פרט לעודד שזה.ולכן הרשימות הם, כן.  :גילה כהן

 לא, פרט למנחם שזה עודד. :עודד רביבי

 .זה עודד נכון, וכל היתר :גליה כהן

 ברשימה הזאת אנחנו צריכים רק שורה אחת? :עודד רביבי

 שתי שורות. :דבורה גיני מלכי

 אמרה שהיא רוצה את כל, את רוצה את כל הפרטים של כולם? לא אבל היא :אורית סמואלס

 כן.  :גליה כהן
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 של כולם, נכון? :אורית סמואלס

 חבר'ה אני לא יודעת אם אני אצטרך, כדאי שיהיה לי.כן.  :גליה כהן

 כן, זה לא קשור לבא כוח גם, נכון? :אורית סמואלס

 לא, לא, אז תמחקי את הבא כוח, כן. :גליה כהן

 שמות. 5יש לך פה חברי ועדת הבחירות, זה כבר  :יביעודד רב

 ?"אפרת המתחדשת"שזה  :גליה כהן

 בסדר. אתה רוצה למלאת את השם שלך שם? נכון. :עודד רביבי

  אתה שואל אם אני רוצה? :מיכאל דהן

תוסיפי את החבר השישי שלך לוועדת תעבירי לו לא, כדי לא לעשות את זה מחר,  :עודד רביבי

 בחירות.

 יופי. :גליה כהן

 .אז יישארו לך רק שלושה או שהם יביאו מחר או שהם :עודד רביבי

 לטה היום?חאתם לא רוצים לקבל ה :גליה כהן

 ?למלא יש לך דף ריק לתת לי :דובי שפלר

 אתה יכול לכתוב בכל דף, אין לי מסמך, אתה פשוט כותב אני ממנה. :גליה כהן

 אבל חילקת פה איזה מסמך? :דובי שפלר

 טבלה, טבלה עם הפרטים, השאלה אם אתה יודע את מי אתה ממנה? :גליה כהן

 - -אנייכול להיות שנגמור לדבר  :דובי שפלר

 הבנתי. :גילה כהן

 אז אין בא כוח? אין עניין של בא כוח? את לא צריכה את הטפסים של בא כוח? :מנחם שפיץ

 לא, כי בא כוח אצלך זה בעצם אותם חמישה. :גליה כהן

 אין שום בעיה. :חם שפיץמנ

 ויש לי כאן בריכוז את הבא כוח. :גליה כהן

 בסדר, אבל גם יש עוד רשימה, בא כוח של רשימה שנייה? :מנחם שפיץ

 איזו רשימה? :גליה כהן

 יש שתי דברים עכשיו. :אורית סמואלס

 של מיכאל. :מנחם שפיץ

 (פרטים)חילופי דברים, ממלאים 

  ן לך שם אחד?את רוצה שאני את :אבי חדידה

 .יש לך פה טבלה אתה יכול למלא :עודד רביבי
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 מה זה שם? :גליה כהן

 של חבר ועדת בחירות. :עודד רביבי

 זה הבאי כוח של הסיעה שלנו, כן? :נעמה טל

 שזה "יחד"? לא? :גליה כהן

 זה "יחד". :נעמה טל

 זה "יחד", כן לא התבלבלתי. :גליה כהן

 (, ממלאים פרטים)חילופי דברים

 - - -אוקי בסדר גמור, אז יש לי עוד גליה כהן:

  שרשום כאן? "אפרת מתחדשת"כבר לא רק כאילו רגע אבל זה  :נעמה טל

 כי גם מיכאל כבר גם מינה לעצמו חבר ועדת בחירות. :עודד רביבי

 "?אפרת מתחדשת" -ל לא אולי הוא מצטרף :נעמה טל

אפרת " -בבחרו רק חמישה , נ"אפרת מתחדשת" -אי אפשר להצטרף ל :עודד רביבי

  .ומי מצטרף , אחרי הבחירות ימים יגידו כמה יהיו"מתחדשת

מה שצריך זה יושב ראש ועדת בחירות טוב שיעשה את העבודה כמו שצריך, זה  :מיכאל דהן

 מה שחשוב.

 מצאתי את זה בעברית. :מנחם שפיץ

וביניהם ורא את החוק(. ", הוא צודק. )ק6 הוא פורוםה ,6, אה זה עוד בחוק :עקיבא סילבצקי

שעות. מניין חוקי  24לישיבה  יושב ראש ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו בכתבה

צריך שלושה אנשים בתוך שעה מן המועד תתקיים הישיבה בתום השעה תהיה 

". יישר כוח. "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. אותו מספר חוקית לפי

ציג אחד , ובלבד נף במעמד של דעה מייעצתלישיבות ועדת בחירות יוזמנו להשתת

 של כל רשימת מועמדים שאושרה ואשר אינה מיוצגת".

 זה היה השאלה שלי, ממתי הרשימות כנראה זה רק באוקטובר. :אברהם בן צבי

 עוד משהו גלי?ממתי שהם מאושרות.   :עודד רביבי

שר להמשיך לוועדת אפ כים חזרה, כן. ואם אתם בוחריםלא, אני ממתינה למסמ :גליה כהן

 בחירות, אתם בוחרים?

 חבר'ה תעשו חסד עם גלי, היא באה מרחוק. :דובר

 מה? :דובר

 כרגע? אתם בוחרים :גליה כהן

 עכשיו אני ממלא לך. :אבי חדידה
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 - -אה ממלא ו :גליה כהן

 כי אם זה מישהו אחר אז הוא לא יקפיץ אותו עכשיו. ,זה לא יעזור :דבורה גיני מלכי

 הוא לא צריך לבוא לפה. :נעמה טל

לו כולנו היינו ועדת הבחירות היא  ,לא כי היא כן רצתה לקיים איזה שהוא :דבורה גיני מלכי

 .ואהיתה מקיימת איתנו איזה שה

, מה שוב דקות במקסימום, ואם לא אז לא אז אני אבוא 5נכון, עדכון של  :גליה כהן

 שתבחרו.

 א חייבים לכנס את כל הוועדה אלא רק את רובה?אבל עקיבא קראת שם של :דבורה גיני מלכי

, השאלה מה זה קוורום? אז יש סעיף בחוק, המניין החוקי הוא שליש. זאת לא :עקיבא סילבצקי

ובלבד  וביניהם היושב ראש ,המניין החוקיאומרת אם קראת לכולם שליש הוא 

שעות  24כל חברי הוועדה הוזמנו בכתב לישיבה  שכל חברי הוועדה הוזמנו בכתב,

 מראש לפחות.

 שעות. 24 :מנחם שפיץ

 - -ואז אם אין מניין בתוך שעה מן המועד אי אפשר ל :עקיבא סילבצקי

 )מדברים ביחד(

 אי אפשר הוא לא פה. :אבי חדידה

 לא אבל היא לא חייבת את כל הפורום. :נעמה טל

 - -נות את כולם והחליטאבל צריך למ ,לא חייבת את כולםאני  :גליה כהן

 מדברים ביחד()

במציאות ששבעה מתוך חברי ועדת הבחירות הם  נוצרהמאחר ובעצם  ,רבותיי :עודד רביבי

יים אחרים אנחנו עדיין לא יודעים מי הם, אז גלי יש לך קוורום נחברי מועצה, ש

 את יכולה להמשיך במה שרצית מבחינת ועדת בחירות.אז בואי  חוקי, 

  את זה. ודות, אז עוד רגע אני אמצאכן רק סיכמתי את כל הנק :גליה כהן

 אין לחץ. ערב,אין שום בעיה יש לנו את כל ה :עודד רביבי

 בסדר גמור. :גילה כהן

 מי זה השבעה? :דבורה גיני מלכי

 את, מנחם. :עודד רביבי

 תגיד מי לא, נחסוך זמן. :מנחם שפיץ

זה לא אנשים אבל לא  .םמי לא? דובי ואבי עוד לא החליטו מי יהיו הנציגים שלה :עודד רביבי

 שנמצאים בחדר.
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 מסמך. אז אני אמתין? ינכון? חסר ל ,אתם רק ממלאים עדיין :גליה כהן

 לא אל תמתיני. :נעמה טל

 את יכולה להמשיך. :עודד רביבי

 אני יכולה להמשיך? אוקי. :גליה כהן

 ישיבה עכשיו של ועדת הבחירות?זה  :נעמה טל

 מת.זה לא ישיבה בא :עקיבא סילבצקי

 ישיבה של ועדת הבחירות. :גליה כהן

 תדריך. :עודד רביבי

 נחזור. אז רגע אם זה לא מקובל אז אנחנו :ה כהןגלי

רות, את רוצה עוד לא נבחרו אי אפשר לעשות ישיבת ועדת הבחייש שניים ש :עקיבא סילבצקי

 בכל זאת לעדכן אותם?

 למה אבל הנציגים שלהם מאשרים? :עודד רביבי

 מי זה הנציגים שלהם? :קיעקיבא סילבצ

 גם דובי וגם אבי מסכימים שעכשיו תהיה ישיבה של ועדת הבחירות. :עודד רביבי

 להזמין את חברי ועדת הבחירות לישיבה. בל צריךא :עקיבא סילבצקי

 שעות לפני.  24 :דבורה גיני מלכי

 יש רעיון, אולי הם ייבחרו ואחר כך יוותרו. :שרון הורביץ

 אפשר לעשות את זה? :דבורה גיני מלכי

 הישיבה שלנו היא ישיבה טכנית? :עודד רביבי

 הם יהיו חברים ויסירו את מועמדותם. :שרון הורביץ

אני הולכת לעדכן בעדכונים שכולם יכולים לשמוע, מאוד קצרים. אם זה לא  :גליה כהן

 ונגיד את זה שוב. חוקי נחזור

 ולהסביר. קדיםתמיד חוקי לה :עקיבא סילבצקי

 אין שום בעיה. :חדידה אבי

 אני מציע דבר כזה. :עודד רביבי

 מישהו יחליף אותנו אחר כך?ושאנחנו יכולים לכהן כחברי ועדה רגע,  :אבי חדידה

 . , חבללא :עקיבא סילבצקי

 תגידי עכשיו מה שאת רוצה. :עודד רביבי

כן ממש אגיד את מה שאני רוצה ממש בקצרה, אתם תדעו כולכם. אני אעדאני  :גליה כהן

  בקצרה, אם צריך נגיע שוב.
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במקום אחר כך  ,היא עכשיו תעדכן את מה שהיא רצתה לעשות לוועדת הבחירות :עודד רביבי

 .לכנס ישיבה נוספת תשלחי להם חוזר

 בדיוק. :עקיבא סילבצקי

וככה תחסכי את הכינוס של תשעה אנשים נוספים פעם נוספת עם המתנה של  :עודד רביבי

שלוש שעות לא עברו שלוש שעות, כן הגיעו שלושה אנשים לא שעה, כן עברו 

 הגיעו שלושה אנשים.

 אז יש לנו שבעה, אני אמלא אחר כך את הפרטים לפי מה שקיבלתי. בסדר גמור, :גליה כהן

ועדת  אז ככה קודם כל לגבי סוג קלפיות, אמרתי את זה ככה מאוד בקצרה.

ת הפרטים אם מישהו ירצה הבחירות אמורה לאשר את השינוי, יש לי פה א

נוכחנו לדעת  ,הקהילתי ואני טרהשוקולין,  לראות. כשהגענו לסיור רויטל

שנתונים שקיבלנו ממשרד הפנים מהפיקוח על הבחירות שבעצם התבססו על 

צריך לעשות  ,הישוב גדל הצרכים השתנו , הם לא נכונים.הבחירות הקודמות

 .וכו' יםהסטה של קלפיות, מיקומים, הפרדות, פיצול

שתושבי הזית לא  ,ויותר גרוע מזה, למרות שהובטח לנו אחרי הבחירות הקודמות :עודד רביבי

, הסתבר שמשרד הפנים יצטרכו לנדוד עד לדרך אבות כדי להצביע בדרך אבות

ותושבי הזית עדיין  מר שהתקלה תוקנה, התקנה לא תוקנה.אלמרות שהוא 

 – , מבלי שהם לקחו בחשבון ש"ההמשך"רשומים בקלפי שבבית ספר התיכון 

זכותה של רויטל לולכן ביקשנו פעם נוספת, והפעם  " נדד דרומה.ההמשך"

 -דרך מחלקת הנדסה שמבוסס על הטכנולוגיה של ה אז , שהיא הוציאהייאמר

GIS את המרחקים האבסורדיים שהתושבים נדרשים להגיע לקלפי, שהראתה. 

וואלה עכשיו שאני רואה את  ,ה אמרוהגורם המקצועי במשרד הפנים שראה את ז

אני מבין מה התקלה ואני מסכים לתקן את זה.  ,זה בצבע ואני רואה את המפה

 ונת הזית, אמרנו גם זה לא הגיוני.אבל תושבי התמר והדגן אמורים להצביע בשכ

ושם נתקלנו בבעיה מול משרד הפנים, כי משרד הפנים לא היה מוכן לפצל 

רשום בקלפי בזית הוא רצה להעביר אותו למיקום כלומר כל מי ש .קלפיות

או יותר נכון כל מי שרשום בקלפי בתאנה הוא רצה להעביר אותו לזית,  ,החדש

כלומר תמר/דגן שיבואו להצביע בזית. אמרנו גם זה לא הגיוני, כי צוואר הבקבוק 

שייווצר בקלפיות בזית הוא כזה גדול שזה ירתיע אנשים מלהצביע, ולכן הגשנו 

קשה לפתוח קלפי נוספת בבית הספר בתמר, על זה עוד לא קיבלנו עדיין אישור ב
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שתושבי תמר/דגן יצביעו  ,ושמה זה עומד. כלומר הבקשה של המועצה כרגע הינה

בבית הספר בתמר, תושבי הזית יצביעו בזית, וכל תושב יצביע בשכונה שבה הוא 

 ,להצביע בדרך אבותנמצא. יש לנו כרגע תקלה מבחינת חלק מהזית שרשומים 

שזה בתאנה ואנחנו מנסים להפוך את זה, והתמר/דגן שרשומים בזית שאנחנו 

זה מה שנמצא כרגע על השולחן של משרד הפנים  .מנסים להוציא אותם מהזית

כתוצאה מסיור הקלפיות וכתוצאה מרשימת הבעלי זכות הצבעה ,לאישור

 קלפיות שקיבלנו.ב

ו תשובה סופי, אמר לי הגורם האחראי במשרד הפנים תודה עודד. לא קיבלנ :גליה כהן

כשתהיה  .שככול הנראה זה יתאפשר, הם יקבלו את ההמלצות שלי ושל המועצה

תשובה סופית אני אעדכן את הוועדה ככול שנתכנס, ואולי באמת אני אעדכן 

 , הזמן של כולנו הוא יקר.תכאלה עדכונים במיילים ונחסוך התכנסות מיותר

 כות הדמוקרטית של אנשים?זזה פוגע באפשר להגיד ש :מלכידבורה גיני 

 אמרתי.    :גליה כהן

 העלינו את כל הטענות האלה. :עודד רביבי

הצטרפתי עם תמיכה חמה ואני חושבת שהצלחנו האמיני לי שעודד התעקש,  :גליה כהן

 לשכנע.

 ?אין אפליקציה שאומרת כמה זמן צריך לחכות בתור לקלפי :דבורה גיני מלכי

 שיש לי שתי קלפיות ושלוש קלפיות. בתי ספר אני לא זוכר מספר קלפיות, כי יש :עודד רביבי

מצביעים בתיכון דרך אבות, ותושבי  תמדובר באירוע עקרוני שתושבי הזי

 תמר/דגן מצביעים בזית, זה לא היה סביר ושם אנחנו נמצאים כרגע.

 זה מוריד את אחוזי ההצבעה. :נעמה טל

 לגמרי. :לכידבורה גיני מ

ראשונה  ביום יומיים הקרובים אמור לצאת הודעת בחירות -הודעות בחירות  :גליה כהן

כל המועדים של ההגשות הראשונות. מי שמעניין אותו ורוצה לשמוע ו שם ייה

קראת התהליך. הדרכה שיתעדכן, יהיו שם את כל הפרטים על ההתקדמות ל

עד  4שי הבא ברביעי לחודש משעה ההדרכה המתוכננת ביום שלי -למזכירי קלפי 

8-9. 

 וזה כשעוד לא נבחרו האנשים? :דובי שפלר

עכשיו מה שאני צריכה בדחיפות זה לדעת איך אני מתקדמת עם ראיונות, כי  :גליה כהן

ומשהו  40 -בעצם בשבוע שנשאר, בעשרה ימים שנשארו צריך לעשות ראיונות ל
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בר אומרת לכם שההנחיה החד אנשים שהגישו מועמדות למזכירי קלפי. אני כ

אין מזכירים שהם עובדי רשות. שמשמעית של המפקחת על הבחירות, זה 

כאלה שיש לנו ניסיון קודם  - הקריטריונים הם קודם כל עובדי מדינה, שתיים

כמזכירי קלפי בכל הבחירות האפשריות כנסת או רשויות מקומיות, ורק אחר כך 

 נראיין אותם.גם י אפרת, ואם נצטרך אז אחרים, כשבסוף גם הגישו הרבה תושב

 אז פעם אחרונה נתנו עדיפות לתושבי אפרת. :מנחם שפיץ

ורק אם לא תהיה  ,אז זה לא יקרה הפעם, ממש לא, הם יהיו בעדיפות אחרונה :גליה כהן

ולא סתם ראיון, אחרי  .תנו לי להשלים , רגע,ברירה ורק על סמך ראיון. רגע

ורק אחרי שעוברים את דרישת הסף של  ,עליה רעבוהראיון יש לומדה שצריך ל

 בלומדה אפשר להגיע להדרכה שתהיה ביום שלישי הבא, ורק מי שיעבור 80ציון 

 .את יום שלישי הבא

 הבחירות? אז מה התפקיד של ועדת :מנחם שפיץ

 חבר'ה יש פה הנחיה. :גליה כהן

 .והכל נמחק להםעשו שלח  אני כבר שמעתי על אנשים שעשו את הלומדה הזאתי :דובי שפלר

  גליה, אז מה התפקיד של ועדת הבחירות? :מנחם שפיץ

 להיות שותפה לראיונות. :עודד רביבי

 יו"ר או מי מטעם להיות איתי בראיונות, כדי שאני לא יראיין לבד. :גליה כהן

 - - - , בירושלים ישגליה :שרון הורביץ

 לה עוזרים.יש  ועדת הבחירות בעצמה, זה לא ,כן :גליה כהן

 גליה, איפה את גרה? :דובי שפלר

בגבעה הצרפתית, ואני לא הכרתי לפני את אפרת ואין לי פה חברים. עכשיו יש לי  :גליה כהן

שרון כן, את שרון אני מכירה במסגרת קשרי עבודה, אבל הוא לא תושב  חברים.

 אפרת אז הכל בסדר.

, זה מה שאת רים את המזכירי קלפיאז בעצם מה שאת אומרת זה אני ואת בוח :מנחם שפיץ

 ?אומרת

טעמך, כי מדובר עכשיו על שבוע מטורף של ראיונות בלי סוף, י מכן, אנחנו או מ :גליה כהן

 סינון, כשאנחנו צריכים להגיע למזכירי קלפי.

 יש לך את הרשימה של השמות פה? :מנחם שפיץ

 כן יש לי, הכל אצלי מרוכז באקסל. :גליה כהן

 ת מעבירה אלי?א :מנחם שפיץ
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אבל אנחנו צריכים  נחסוך מכולם. ,, לא צריך בפורום הזהאנחנו נדבר על זה תיכף :גליה כהן

לראיין לפי קריטריונים שאמרתי, כשההוראה חד משמעית אין מזכירים שהם 

עובדי רשות מקומית. נמשיך הלאה. המועדים של הגשת רשימות זה בסוכות, 

 מישי.רביעי, ח ,לחודש 26,27נדמה לי 

 סליחה לא שמעתי? :דובר

רביעי חמישי של סוכות, זה יפורסם  ,מועדי הגשת רשימות במהלך סוכות :גליה כהן

 במסגרת המודעה שתצא.

 יותר חשוב? ,מתי את מחלקת את הפנקסים :דובי שפלר

 פנקסים למלא? :גליה כהן

 כן. :דובי שפלר

ם ואני אתן אותם, אני גם מחכה שוב אמרתי שאני רוצה להאמין שאני אקבל אות :גליה כהן

כך שהחלוקה אמורה  ,עד יום חמישי ,ותלויה לגורמים אחרים גבוהים ממני

 ?31להתחיל ביום ראשון הקרוב. מי אמר לי ששר הפנים אמר שלפני 

 אני אמרתי. :דובר

יום הם לא יחולקו. ראשון בחודש יום  31אתה אמרת? שר הפנים הורה שלפני  :גליה כהן

מקווה שבשני לחודש יום ראשון הבא הם יהיו כאן. טוב אנחנו ניפגש אני  ,שבת

יכול להיות  בוועדת הבחירות לאחר הגשת הרשימות, כשדיברתם על מינונים

שמינונים יגברו ככול שנגיע למועד הבחירות, המועד הבא מעבר לעדכונים 

באה בישיבה ה. עדכוניםובמיילים זה יהיה אחרי הגשת הרשימות וישיבה נוספת 

מי הם חברי הוועדה שיגיעו יום למחרת  ,אמרותאני מבקשת שתבואו מוכנים ו

לפתיחת מעטפות החיילים. כמובן ביום עצמו בלילה כשכולם ככה בשיא האקשן, 

אבל זה אני מניחה שכולם יגיעו לא תהיה הבעיה, הכוונה מי יגיע ביום אחרי 

תשובות מי מגיע, ומי תבואו כבר תהיו מוכנים עם  ,לפתיחת מעטפות החיילים

 השלמנו,שמגיע מתחייב להגיע כי פותחים וזה נגמר. בסדר? אוקי אני חושבת ש

 אלא אם כן יש לכם שאלות ואני כאן.

 איפה את יושבת? :מנחם שפיץ

, כיוון שיש הרבה עובדי מדינה אני חושבת 2אני יושבת במשרד הפנים בקלפן  :גליה כהן

וככול שנזדקק לתושבי אפרת נעבור  ,שליםשראוי לפחות לתת את ההתחלה בירו

 לכאן ואני אגיע לכאן.

 ?יונותאת הרא אז תודיעי לי בבקשה רק מתי את רוצה להתחיל :מנחם שפיץ
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 אוקי בסדר גמור, בסדר גמור.   :גליה כהן

 כמה קלפיות יש פה? :שרון הורביץ

כון לעכשיו לפני אז זהו אני לא יודעת כמה קלפיות בעקבות מה שעודד אמר, נ :גליה כהן

 השינויים יש עשר קלפיות רגילות ושלוש מוגבלים, אבל זה כנראה יגדל.

 קלפיות לא מוגבלות.המונגשות,  :עודד רביבי

 ואולי גם שלוש. ,לדעתי זה יגדל בעוד אחת או שתיים כן, לאנשים מוגבלים. :גליה כהן

בזמנו היא נגשת, בדרך אבות היא לא באמת מולכאורה מונגשת היא הקלפי  :נעמה טל

 היתה מונגשת ודי סיפור היה להגיע לשם.

אני עברתי אחד אחד ובדקתי את זה, גם חניה וגם, זאת אומרת זה ממש אפילו  :גילה כהן

 לא פספסתי יש לי טופס מסוים שאני צריכה לסמן וי ולבדוק את הכל.

 אז לא. אם זה נבדקלא  :נעמה טל

ת ואפילו כיבוי אש, ואפילו גילינו שאין, מה אין לכם זה וגם נגישו ,אז זה גם חניה :גילה כהן

 משהו כזה, ממש בדקנו אחד אחד. אש או משהו ששייך להיסטוריה? בור

 בור ביטחון. :דובי שפלר

זה אמרו לי שזה שייך להיסטוריה אין לכם במועצה בור ביטחון, בור ביטחון,  :גליה כהן

 . שם עדיין נמצא

בור ביטחון. טוב אנחנו הולכים לעשר דקות  פה ירות כי איןבטלו את הבחי :עודד רביבי

 הפסקה.

רגע שנייה, חישוב מהיר שאנחנו צריכים מי שמתכוון לעשות רשימה חדשה אמור  :אבי חדידה

 להודיע עכשיו בהזדהות, ככה היה בירושלים.

 שנים לא היה צריך, אני מניח שגם עכשיו לא צריך.  5לא, לפני  :דובי שפלר

 התפצלת מרשימה קיימת? :סילבצקיעקיבא 

 לא. :דובר

 מה שמחייב זה החוברות שמוגשות. :דובי שפלר

החוברות שמוגשות, בחוברות אתה מגיש, אם אתה מחליט לא להתמודד ויש חבר  :עודד רביבי

 ,ובזה לחסוך לך את החתימות ואת הערבות ,מועצה שרוצה לתת לך את התמיכה

 ך את התמיכה שלו.אז הוא כותב בחוברת שהוא נתן ל

הוא צריך להזדהות ולהגיד שם של אם הוא ברשימה נפרדת,  כן אבל כל אחד :צורי

 רשימה.

 אבל זה לא בשלב הזה. :גליה כהן
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 הוא לא חייב עכשיו, הוא יכול אחר כך. :עקיבא סילבצקי

 עכשיו אנחנו נותנים תמונה קיימת. :גליה כהן

 ה זה בהגשת הפנקסים שמה כל אחד.באלאה הפעם הההכל בסדר מפה ו :דובי שפלר

 נכון. :גליה כהן

הזכות הזאת ניתנת לכל חבר מועצה, היא לא מחולקת לפי סיעות, ולכן גם אם  :עודד רביבי

אז  ,רוצה לתת עכשיו תמיכה לחמש רשימות נפרדות "אפרת מתחדשת"סיעת 

היא יכולה לתת תמיכה לחמש רשימות נפרדות על פי כל חבר מועצה, וזה בא 

לידי ביטוי בחוברת זה לא בא לידי ביטוי עכשיו. חוץ מזה שבירושלים ובאפרת 

אים לעשר דקות הפסקה אז אנחנו לא מופתעים. אנחנו יוצ ,זה דינים שונים

 תפילת ערבית.

 תודה רבה. :גליה כהן

ואז אנחנו מתכנסים להמשך ישיבת  ,גלי תשלים פה פערים עם מי שהיא צריכה :עודד רביבי

 תודה רבה, שיהיה בהצלחה גלי.המועצה. 

 ולם.כתודה ל :גליה כהן

 - - -הפסקה - - -

 הקצאות לבתי כנסת

 נמשיך אחרי שגמרנו את ההזדהות, משה, הקצאה לבתי כנסת. :עודד רביבי

היה  ,לעמותת שירת דוד 1104נוהל הקצאות, הקצאת אישור להקצאת מגרש  :משה בן אלישע

 פרסום להתנגדויות, אף אחד לא.

 דגן, תמר? :מה טלנע

, היה פרסום אף אחד לא הגיש 1104רחוב מתתיהו הכהן מגרש  ,בזית :משה בן אלישע

ועדת ההקצאות המליצה להקצות את המגרש הזה לעמותת שירת  .התנגדויות

 אזכמו אותו חוזה שאישרנו בעבר  ,דוד, וגם לאשר את החוזה תואם תבחינים

 חוזה. זה לגבי שירת דוד. מי בעד?התאמנו את התבחינים שאישרתם פה בתוך ה

 - -שדיברנו עלרגע, אם אני זוכר נכון זה היו העמותות  :דובי שפלר

 על חניות? :משה בן אלישע

 ?צריכות על סכומי הכסף שהעמותותלא, לא,  :דובי שפלר

 לא, זה אחר. :משה בן אלישע

 .ידברו עליהם מגרש השניב :ביץורשרון ה

 תיכף נדבר עליו.ני, זה המגרש הש :משה בן אלישע
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 השני?  :דובי שפלר

זה מגרש ריק פנוי נמצא ברחוב מתתיהו הכהן בעיקול, שירת דוד  1104כן. מגרש  :משה בן אלישע

 ת הקצאות המליצה, פורסם להתנגדויות.דהגישה בקשה, וע

 - - -לא היו :נעמה טל

 ,עדר התנגדויותועדת הקצאות המליצה להקצות את השטח הזה לעמותה בהי :משה בן אלישע

 .וגם החוזה שהבסיס היה חוזה סטנדרטי מותאם לדרישות של התבחינים גם זה

 זה נושא ההחלטה נושא הבקשה. הצבעה. 

 מי בעד להקצות את זה לעמותת שירת דוד? :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד, אבי חדידה לא נמצא. 

בר פה על המבנה שלד של בית כנסת שנמצא מעל גני מדו, 1105הלאה, מגרש  :משה בן אלישע

 לאורות יהודה.עם הרחוב ילדים ברחוב מתתיהו בצומת 

 בריכת שחייה. :יהודה שווייגר

להקצות  ,הבריכת שחייה. גם פה היתה המלצה של ועדת הקצאות זה היה מול :משה בן אלישע

פרסמה כלומר ועדת ההקצאות  מגרש לעמותת מנורת המאור המחודשת.את ה

, אם לא יהיו התנגדויות את החלטתה להקצות את המגרש הזה למנורת המאור

עקב כך הועדה המליצה להקצות את המגרש הזה לעמותת לא היו התנגדויות. 

 גם כן בהתאמה לתבחינים שהיו. זהו., ולאשר את החוזה מנור המאור

 מכתב. אציין שעמותת מנורת המאור הפקידה אני רק :שרון הורביץ

 זה מכתב שהיא מחזירה את ההקצאה. :ה בן אלישעמש

 על המגרש הזה? :דורון כהן

 כן. :משה בן אלישע

 ומישהו אחר הגיש למגרש הזה? :דורון כהן

 לא, יש זמר הזית שמתכוננים להגיש. :משה בן אלישע

 מכתב שאומר מה? ,מה היא הפקידה :דבורה גיני מלכי

רת המאור קיבלה הקצאה ליד הבתים של מנומכתב שמבטלים, העמותה  :משה בן אלישע

ביטלו את ה... היה להם למעשה הם החזירו את המגרש  ,חפציבה, אז הם ביטלו

 מכתב שהם מבטלים. הוציאוחוזה שמה, 
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 זה מסמך מחייב? :נעמה טל

ואי לכך עמותת זמר הזית כמה  ,עקיבא ראה אותו ואישר אותו ,יש מסמך כתוב :משה בן אלישע

 ובכוונתם להגיש בקשה להקצאה. ,מו עין על המגרש הזהשאני יודע הם ש

 איפה המגרש שהם ויתרו עליו, זה לא מה שהצענו? :נעמה טל

 מעל מעון היום. :משה בן אלישע

 זה לא מה שהצענו פעם שעברה על זה? :נעמה טל

 מעל המעון יום, עברו למגרש מתחת לתיבות דואר, לא, הם ירדו מזה, הם היו :משה בן אלישע

רת למקום אחר אז כששמעו שמנורת המאור עובומעל המעון יום,  זרו חזרה ח

 עות זה מה שהם רוצים.והם כנראה, זה כנראה המגמה זה השמועות, יותר משמ

 מעל המעון יום במתתיהו או המעון יום בזית שמן? :נעמה טל

 ., זה מה שהיה להםמעון יום בזית שמן :משה בן אלישע

 עון?איפה יש שם מ :נעמה טל

 בקומה שנייה. :יהודה שווייגר

 קומה שנייה מעל. :משה בן אלישע

 אה מעל המעון? :נעמה טל

 מעל המעון הישן. :יהודה שווייגר

 .כבר זה לא רלוונטי :דורון כהן

 מה? :נעמה טל

 .לאיפה שהם היו הם רוצים לעבור זה לא רלוונטי כבר, :דורון כהן

 המאור הישן.הם רוצים לעבור למנורת  :משה בן אלישע

   איפה זה מנורת המאור הישן? :נעמה טל

 בין חפציבה לברקן, מול הכניסה לרחוב יהודית. :עודד רביבי

 זית שמן עילית. :דבורה עיני מלכי

 הבנתי, תודה. :נעמה טל

 בסדר? :משה בן אלישע

 כן, כן. :נעמה טל

 הצבעה? פה אחד? זהו. :משה בן אלישע

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 
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 כולם בעד אף אחד לא נגד. יש לך עוד משהו? :ודד רביביע

 לא אני חושב שזהו. :משה בן אלישע

 טוב, תודה רבה.  :עודד רביבי

 את הסכום. לא הזכרתשוב  :דובי שפלר

 זה היה פה בישיבה זה אושר. :שרון הורביץ

 בהתאם לתבחינים.בישיבה זה אושר,  :משה בן אלישע

 דבר. לא שינינו שום :שרון הורביץ

 . אלהו בחוזה בהתאם לתבחינים המהסכום נכנס בתוך התבחינים שפורס :משה בן אלישע

 מיכאל, אתה מוכן לוועדת ביקורת? :עודד רביבי

 כן. :מיכאל דהן

 תודה משה. :עודד רביבי

 ערב טוב לכולם. :מיכאל בן אלישע

 

 ועדת ביקורת

רת מישהו רוצה? קיימנו ישיבה הדפסתי כמה דפים של דוח ביקו ?מישהו רוצה מיכאל דהן: 

 .על דוח של מבקר משרד הפנים על המועצה ,של ועדת ביקורת בשישי לאוגוסט

בסוף הדוח בסוף הישיבה סיכמנו  ,שכתבתי כמוובדוח הזה בסך הכל הכללי 

כאשר יש בו חמש  .טוב מאוד למועצת אפרת ,שבסך הכל הכללי הדוח היה מצוין

אם  ,רובן היה מספקוכמובן שקיבלנו תשובות ש ביקורת,נקודות עיקריות שעלו ב

כי יש לנו מה לתקן ומה לשפר. הנקודה הראשונה שהיתה בעייתית אבל קיבלנו 

תשובה שהיא סיפקה אותנו, זה שלא מנוהל חשבון בנק לכל נושא המים. נושא 

שבו כל הכספים שנכנסים ויוצאים  ,המים הוא צריך להיות צבוע בצבע מיוחד

זה  ,ומה שקרה זה שהמועצה בעצם עובדת ביחד .רק פר ביוב מים צריכים להיות

בתוך התקציב הכללי בתוך כל החשבונות הכלליים, וכמובן על זה קיבלנו את 

המועצה לא  ההערה. בישיבת המועצה אנחנו ניסינו לברר, מה הם הסיבות שבהם

והתשובה היתה שפתיחת חשבון בנק היתה מסרבלת  פותחת חשבון בנק נפרד?

מאוד מסבך, וכדי לתת מענה הטוב  ,את העבודה הרבה יותר מעבר למה שאפשר

ביותר זה לפעול בצורה הזאת. הבעיה היחידה שנוצרה לנו זה שכל המטרה של 

צביעת הכסף או פתיחת חשבון נפרד, היא כדי לוודא שבאמת הכספים עוברים 
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ן ביקשנו לתת שירות טוב לתושבים באפרת, ולכ ,לטיוב המים, לאיכות המים

 לראות.

 לא, לא, הכספים. :דובי שפלר

 מה? :מיכאל דהן

היה וקורית קטסטרופה זה שאם  לטובת הכספים אמורים להיות בחשבון נפרד :דובי שפלר

 .בלבד אז שיהיה כסף בצד שיהיה לטובת העניין הזה ,בצנרת המים של אפרת

 לא, זה לא. :מיכאל דהן

 איכות המים.טובת לא ל :דובי שפלר

 זאת לא הנקודה. :כאל דהןמי

 אבל זה גם לא לזה. :עודד רביבי

 מדברים על השוטף. :מיכאל דהן

 מה? :דובי שפלר

 זה גם לא לזה. :עודד רביבי

 מדברים על השוטף בלבד. :מיכאל דהן

 זה רק לנהל את זה בחשבון בנק נפרד. :יהודה שווייגר

 רווח על המים, המים הוא הפסדים.זה לא קרן ביוב, אני לא עושה קרן, זה לא  :עודד רביבי

 הבעיה היא למנוע שימוש. :שרון הורביץ

שאני גובה מתושבים כסף עבור מים ולוקח את זה ומשלם על זה דלק לעובדים,  :עודד רביבי

 הבעיה.מה שזה נועד, זה זה 

בסוף כל חודש הרשות אמורה להרוויח אלף שקל, עשרת אלפים שקל, היא  :דובי שפלר

 ויח סכום כסף.אמורה להרו

 כדי לשקם את המים. :שרון הורביץ

לצרכיה השוטפים, הוא  והכסף הזה אמור לא ללכת לקופתה השוטפת של הרשות  :דובי שפלר

 .צינורותאמור ללכת לטובת תיקוני מים שצריך להחליף 

 קרן מים. :דובר

 קרן מים. :דובי שפלר

 יש קרן מים. :דובר

 רת שאין חשבון נפרד.הביקורת אומ ,זהו. לא :דובי שפלר

 יש קרן מים. :דובר

 - - -, כמו שהיא  עושהשבון המיםשמקורות לא תעצור לנו את ח :שרון הורביץ
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 חשבון השוטף של הרשות.מתוך הקרן מים זה  :דובי שפלר

 נכון. :שרון הורביץ

 ., לאלא :דובר

רק הרווחים  כן, כן, כן, מה שאמרתי, אין חשבון בנק נפרד שלתוכו נכנסים :דובי שפלר

בגזברות רישום כמה כל  קרן מים. זאת אומרת שאורלי שמנהלת האלה, אלא יש

חודש יצא הרווח, וזה הסכום המצטבר שאמור לשמש את הרשות לטובת החלפת 

 זה נמצא בחשבון הבנק השוטף. צינורות מים שהתפוצצו ודברים כאלה.

 - - - חנו צריכים להפרישכל שנה אנ :שרון הורביץ

 באיזה חשבון בנק?נמצאת ואיפה הקרן  :שפלרדובי 

 בנק לאומי.בבבנק אחר,  :שרון הורביץ

 ., דוביזאת לא הבעיה :מיכאל דהן

 יש חשבון לכל הקרנות, כל הקרנות שמה. :שרון הורביץ

 אבל זאת לא הטענה. :מיכאל דהן

בחשבון  רוצים לראות את זה ,שאני גובה מהתושבים על המיםזה על מה הטענה  :עודד רביבי

 נפרד שממנו אני משלם את חשבון המים. זה לא מה שאתה אומר.

 לא, אני מסביר למה זה נועד. :דובי שפלר

 זה לא, פשוט לא.לא,  :עודד רביבי

 )מדברים ביחד(

זה לא זה. אנחנו קראנו את הדוח, ו אתה ממשיך לחפור ,זה לא נועד לזה, דובי :מיכאל דהן

 אתה קראת את הדוח?

 אתם הבאתם לי? מתי הבאת לי? הבאת סיכום, תקציר מנהלים. :דובי שפלר

 אז אני נותן לך את התקציר, אתה מתווכח איתי על התקציר. :מיכאל דהן

 אנחנו באמצע דיון אחר. :עודד רביבי

 ?מה אני אעשה שאני מבין בזה :דובי שפלר

 )מדברים ביחד(

 עם כל זה אתה לא מבין. :מיכאל דהן

 זה.מבין את  :דובי שפלר

 אתה מבין או לא מבין.י לא מתווכח אם אז אנ :מיכאל דהן

הרעיון של פתיחת חשבון בנק נפרד, זה לא בשביל בדיקות איכות המים זה  :דובי שפלר

  בשביל צינורות.
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 לא. :עודד רביבי

 לא זה לא נכון, אתה ממשיך לטחון את המים. :מיכאל דהן

 דקה, דקה. :עודד רביבי

 )מדברים ביחד(

 - - -לא מטפלים בלנקות את המיכלים? אנחנו  :הורביץשרון 

שמה שאני  לזה, אבל חבר'ה בואו תפסיקו לבלבל, חשבון נפרד למים נועדלא  :עודד רביבי

גובה מהתושבים עבור המים נכנס לחשבון שממנו אני משלם את חשבונות המים, 

דלק, נקודה. רוצים לראות הפרדה שלא מכרתי מים והשתמשתי עם זה לקנות 

זה אחוזים שאני מחויב  ,כל זה ,נקודה. קרן שיקום מים, קרן שיקום צנרת

וזה קיים בחשבון קרנות שהוא לא שייך בכלל לחשבון הזה, ועל זה אין  ,להפריש

 ביקורת.

 רוצה שזה יהיה בחשבון בנק נפרד? משרד הפנים :דובי שפלר

 על זה. אבל הוא קיים בחשבון בנק נפרד, הוא לא מדבר :עודד רביבי

 יש ביקורת על זה. :דובי שפלר

בנק  שרכישת המים ומכירת המים לא נמצא בחשבון ,לא, הביקורת היא על זה :עודד רביבי

 נפרד, זה הכל.

שהמועצה באמת  ,בקיצור בסופו של דבר מכיוון שמאוד היה חשוב לנו לוודא :מיכאל דהן

משקיעה את הכסף שהתושבים משלמים עבור המים באמת לאיכות המים וטיוב 

 המים, ביקשנו דגימות, ואכן המועצה מקבלת דגימות חודשיות ושבועיות ברמה.

יכול להיכנס ולראות  היכנסרוצה לשזה מופיע באתר של משרד הבריאות, כל מי  :יהודה שווייגר

 את הדגימות מידי חודש.

 ,הוועדה קיבלה מיד באותו יום את אותם דוגמיות של מים של איכות המים :אל דהןמיכ

 שבהחלט אנחנו שבעי רצון מהתפקוד. כך ,שמצביעות בעצם על איכות מים טובה

ומכיוון ששרון טוען הגזבר טוען שטוב יותר להמשיך לנהל  ,אם כי ההערה נשארה

ה הזאת את ההמשך של הסכמנו בוועדה לאשר את ההער ,את זה בצורה הזאת

אם כי צריך לחשוש לימים עתידיים שאם חס ושלום, כרגע הכל מתנהל  הביצוע.

אבל יש איזה שהוא חשש שפעם בעתיד הרחוק יותר אולי לא יהיה  ,בצורה טובה

ומזה צריך לחשוש, אבל כרגע כמו שזה מתקיים אז הכל בסדר.  ,ניהול תקין

לא פעם ולא פעמיים, זה הנקודה של כבר חוזרת על עצמה היא נקודה שנייה ש
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פתיחה של מה שנקרא חשבון כללי של תב"רים, שהוא בעצם אני לא הולך לפי 

 הסדר אלא לפי החשיבות מבחינתי.

 עכשיו, נכון?( 2ג) -אתה ב :דובר

ה שהיא קרן כללית ויש איז ,הרבה מאוד תב"רים נפתחים( 2ג) (,2כן, עכשיו זה ג) :מיכאל דהן

כיוון שיש פרויקטים שאי אפשר מ .כדי להתנהל טוב יותר ,פתח ןשהגזברות, שרו

לבצע אותם אם אין כסף לתוכניות עתידיות, ובצורה הזאת המועצה יכולה 

היא משיגה ודה כמו שצריך, ואכן בצורה הזאת להתנהל ובאמת לעשות את העב

ביצועים טובים יותר. זאת ההערה שכבר חוזרת על עצמה כבר חמש שנים היא 

הזה הוא כרגע הפיתרון הטוב ביותר, רת על עצמה, אבל שוב הבנו שהפיתרון חוז

א' יבטל את  -ש ,אם כי כתבנו שלדעתנו צריך למצוא איזה שהוא פטנט טוב יותר

וצריך  ,ההערה, ודבר שני ימשיך לתת לנו את האפשרות שצריך להיות יצירתי

אבל הוא  ,טוב לחשוב על משהו שהוא טוב יותר מאשר הפטנט הזה שהוא פטנט

עדיין מזמין כל שנה את ההערה של מבקר משרד הפנים. נקודה שלישית עכשיו 

אני חוזר אליה, זה שהמבקר לא הגיש את הדוח. תמיר מסיים עכשיו בימים 

, והוא היה צריך 2016האלה, המבקר של המועצה מסיים את הדוח שלו לשנת 

וון שזה כבר לא יהיה להיום יכבר להגיש אותה להיום, אם זה לא יהיה להיום, כ

 אלץ לחכות לישיבה הבאה כדי שהוא יוכל למסור.אז נ

 המועצה הבאה? יש לו איזה חובה להגיש את זה עד :דורון כהן

 ה מועצה הבאה, זה הישיבה האחרונה.ז :אבי חדידה

 מה שכתוב זה, מה שתמיר אמר בשישי לאוגוסט ישבתם? :דובי שפלר

 מה?  :אבי חדידה

 נכון? ,בשישי לאוגוסט ישבתם :דובי שפלר

 )מדברים ביחד(

הטיוטה תוגש לקבלת "הדוח נמצא ...  –הביקורת לא הסתיימה, אני קורא  :דובי שפלר

במילים תוך מספר שבועות הוא רק יעביר את זה לקבלת תגובות. תגובות ...", 

 .2019אחרות בקדנציה הבאה אם ירצה 

 כן בהחלט יכול להיות. :מיכאל כהן

 מה הסיבה? :טל נעמה

 ה שבועות לפני, שבועיים לפני.שחודש לפני בחירות לא רוצים ישיבת מועצה, שלו :עודד רביבי
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שהוא בכל מקרה יגיש את הדוח לפחות לוועדת מבחינתנו אנחנו דיברנו על זה,  :מיכאל דהן

כדי שאנחנו נוכל להתיישב ולהעיר את ההערות. אנחנו גם אם נצטרך גם  ,ביקורת

אנשים שישבו נעדכן את אותם  , אזה ישיבה שאחרי הבחירות הבאותאם תהי

כדי שבאמת המנהל  ,אבל הוא צריך לסיים את הדוח בוועדת הביקורת הבאה.

. הערה מאוד חשובה שאני חושב 2019 -יהיה מנהל תקין ולא צריך לגרור אותו ל

עה. שהיא קשורה לכולנו, ואולי כאן זה הרגע גם לומר להציע איזה שהיא הצ

התברר שוועדות החובה לא התכנסו בשנת הדוח האחרונה כמו שצריך, עכשיו 

יכול להיות שהתיישבו אבל מכיוון שלא תיעדו ולא מסרו דוחות, בקיצור אין 

 ,בין קיום הישיבות לבין הדיווח. בסופו של דבר זאת הערה ,סנכרון בין הישיבות

אולי טוב נעשה שאולי ו את לתשומת ליבנו כשליחי ציבור.כדאי לנו לקחת ז

מזכירת מועצה לא להפיל עליה עוד תיק, אבל מה שנקרא תזכורות של חבר'ה כל 

 איזה שהיא.ועדה לקבל, היו"רים יקבלו מה שנקרא 

 אחת לשליש לתת תזכורת. :יהודה שווייגר

 אחת לשליש לא התיישבתם נא להתיישב או נא למסור. :מיכאל דהן

 נא למסור דוח. :נעמה טל

אני חושב  מטרה. ואז בצורה הזאת כן לייעל וגםזאת ה ,נא למסור את הדוח :דהן מיכאל

שנעשה את העבודה טוב יותר, למרות שאני חושב שבסך הכל הכללי העבודה 

נעשית בצורה טובה. הערה נוספת שהיא שוב כל שנה חוזרת על עצמה לצערנו 

תמיד מאושר  של המועצה אבל ככה המדינה מתנהלת, זה תקציב, התקציב ,הרב

זאת הערה שהיא תיכנס כל שנה כל זמן שלא. אנחנו צריכים להגיש  אחרי הזמן.

 לדצמבר מקסימום.31 -את התקציב של המועצה עד ה

 נובמבר. :שרון הורביץ

זאת אומרת אנחנו תמיד נמשכים לינואר, ולכן בעצם  .נובמבר, וזה לא קורה :מיכאל דהן

כי מועצה לא יכולה להגיש  ,הסיפור בהתנהלות הזאת שהיא אומנם מקשה את

את התקציב, עובדי המועצה, הגזבר לא יכול להגיש את התקציב בצורה מסודרת 

כי לא יודעים על הרבה מאוד סכומי כסף שנכנסים,  ,עד לנובמבר כמו שמבקשים

 יש בעיה מאוד קשה להגיש את תקציב המועצה.

תוכניות עבודה מקושרות תקציב, אתם וגם אני מזכיר לכם שאנחנו עושים  :יהודה שווייגר

בספטמבר אנחנו מתחילים עם מבינים מה המשמעויות.  הגאנט מכירים את

סיכומי שני שליש של תוכניות לעבודה, ורק בשני לאוקטובר מיד אחרי החגים 
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, ואז זמן המחלקות להכין את התוכניות 2019אנחנו ביריית הפתיחה לתקציב 

ו', אחר כך לוועדת כספים וכ י ואצל שרון, זמןאשר תוכניות אצלשלהם, זמן ל

 ,אם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה ,ככה שלא אתם מכירים את כל הגאנט,

 מאוד מאוד מאוד קשה לעמוד בלוחות הזמנים של סוף נובמבר.

ההערה שלי היא הערה פורמאלית כבודה במקומה מונח אנחנו לא בכל זאת  :שרון הורביץ

 ,של הרשויות בארץנו בין הרשויות מהעשירון העליון מזלזלים, אבל אנח

שמסיימות את התקציב לתחילת ממש או בסוף דצמבר או בימים הראשונים של 

 גם אפילו ביהודה ושומרון. ,זה פנטסטי ,ינוארחוץ לאנחנו לא חורגים מ ,ינואר

שימוש  ,ריםחריגה בתב" 2016 -עוד נקודה שלא דיברתי עליה, היתה לנו חריגה ב :מיכאל דהן

 .2.7ביחס לגירעון שהיה בשנה קודמת של ₪ מיליון  3.7בתב"רים של 

סליחה אני רוצה  .אז תקרא אותה תקרא את התשובה, התשובה היא מעניינתאז  :שרון הורביץ

גירעון, אלא פעלנו בתב"ר מעבר ברשותך יושב ראש הוועדה, זה לא שייצרנו 

לא שעשינו בשלושה מיליון, בית ספר זאת אומרת אם נגיד תכננו לבנות  לסכום.

 , כבר הגענו לחשבוןארבעה מיליוןלנו לגירעון אלא כבר לפני שפה במועצה הגד

 , זה הכוונה.3.300, 3.200

בתחילת " –אז בדוח צוין שהליקוי לא תוקן, תגובת המועצה שנרשמה היא כזאת  :מיכאל דהן

בגין יתרת הגירעון ₪, ן מיליו 2.7אושר תקציב לתב"רים שבגירעון על סך  2018

מקבלת המועצה בתיקון התקציב  ולהערכתה קיימים מקורות התקציב הזה". 

זאת אומרת יש תקציב יודעים לקראת מה הולכים, זה לא שנכנסים לאיזה שהוא 

מבחינתנו אנחנו רק רואים את  דיעה, וזה בעצם התשובה של שרון.בור ללא י

זה סכומי כסף ענקיים שמה שלנו היה  ,ריבוי הפרויקטים שמתבצעים בו זמנית

לומר על כל ההתנהלות, זה שבסך הכל הכללי כל הנושא של תב"רים מנוהל 

וזה צריך לזכור  ,ח ביקורת כשהוא מגיעאם כי הבעיה היא כשיש דו .רה טובהבצו

רוצה לראות מנהל בא משרד הפנים היה רוצה, הוא שזה לא בדיוק הצורה ש

עבור אותו פרויקט ולא תמיד המועצה יכולה לעשות.  נכנס כסף יוצא כסף ,תקין

 .זאת התשובה. חשבנו שגם בעניין הזה צריך למצוא איזה שהוא פיתרון טוב יותר

שיש לחשוב על פיתרון בנושא, המנהל התקין אומר שלא יהיו  - כתבתי בוועדה

זה המצב האידיאלי. אז אנחנו מקבלים את ההסבר של הגזבר, מבין את  ,חריגות

קשיים את הבעייתיות אבל אם רוצים לשמור על מנהל תקין וכדי להיות ה

ה ההערות של דוח אז צריך לחשוב על פיתרון יצירתי הטוב ביותר. אל ,מאוזנים
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אז הסיכום שלנו היה לומר  ,אני חושב שאחרי כל הבדיקה מבקר משרד הפנים.

שמנהלים  ,אילעובדי המועצה, למנכ"ל, לראש המועצה בווד ,יישר כוח לגזברות

 כאן את התקציב בצורה טובה. יש לנו חמש הערות שחלקם יש להם תשובות,

ולנסות  ,לחפש ולהיות יותר יצירתייםאבל בהחלט אני חושב שצריך להמשיך 

 למצוא פיתרון טוב יותר להערות האלה לפעמים הבאות. שיהיה בהצלחה.

אנחנו צריכים לאשר את  .יכאלשאלות ליושב ראש ועדת הביקורת? תודה רבה מ :עודד רביבי

 ההמלצות ואת הדיון, אז מי בעד לאשר? 

 הצבעה  

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

כולם בעד לאשר פה אחד, תודה רבה מיכאל. מנהלת הבחירות גלי כהן חזרה  

 שמה צריך לקרות? ,אלינו עם בשורה שרק עכשיו התבהר לה, כן

ורציתי שזה יהיה לפרוטוקול יהיה לא, לא בשורה, השלמה שאבי הבהיר לי,  :גלי כהן

 מתועד כמו שצריך וכולם ידעו מזה. אבי אתה רוצה אתה לומר?

במועצה הנוכחית, אבל אני  "יחד"שבעצם אני מתכוון אומנם הזדהיתי כסיעת  :אבי חדידה

 מתכוון להתמודד ברשימה נפרדת.

 מתפצלת? "יחד"כלומר  :עודד רביבי

 , אני בעצם נהיה סיעת יחיד.ייאסר כדי שלא זה לא מתפצלת :אבי חדידה

 " מתפצלת?יחד" :עודד רביבי

 כן אבל זה לא אומר שאני, הפיצול יש לו עוד משמעות של סעיף. :אבי חדידה

 בוועדת בחירות. :דובר

להתמודד, אז זאת לא המשמעות, המשמעות היא  יכן, שבעצם יכול לאסור על :אבי חדידה

 בבחירות הקרובות.שאני מתכוון להתמודד בסיעה נפרדת 

 ?"יחד" – אבל כרגע אתה מזדהה כ :מיכאל דהן

 אז זאת השאלה, זאת השאלה. :אבי חדידה

 כבר לא ביחד. "יחד"בוא כולנו הבנו,  :עודד רביבי

עד תום כהונתה של המועצה  "יחד"סיעת נשאר חבר  לא, לא, לא, אבי חדידה :דובי שפלר

 הנוכחית.

 ת דובי.אין לזה שום משמעו :עודד רביבי

 אתה יודע מה המשמעות. :דובי שפלר
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 מה המשמעות? :עודד רביבי

הוא לא יכול להתמודד לקדנציה  ,שאם אדם מודיע על התפצלות באמצע קדנציה :דובי שפלר

 הבאה.

אז לא זאת לא הכוונה, הכוונה וזה גם מה שצורי העיר וגם מה שאברהם בן צבי  :אבי חדידה

 י להתמודד.העיר, שצריך להזדהות שבכוונת

אז אני לא בטוח שהפרשנות המשפטית שלך נכונה,  ,אם מה שדובי אומר נכון :עודד רביבי

 אבל בסדר זכותך.

אז זה בדיוק השאלה, לכן היה צורך להיכנס פה חזרה. אנחנו לא רוצים להגיד  :אבי חדידה

 את התשובה.

 בסדר. :עודד רביבי

 אני המלצתי לו. :אבי שפלר

 ויש אפסנאי, בסדר. סנאייש אפ :עודד רביבי

 .הוא מתעקש :דובי שפלר

 לא, לא מתעקש. :אבי חדידה

 הבנו. :עודד רביבי

 אני רק כדי שלא תיווצר איזה שהיא בעיה. :אבי חדידה

יחד עד תום הקדנציה של המועצה, ויש שמועות שאבי ד" נשארת חי"סיעת  :דובי שפלר

 חדידה מתכוון להתמודד בבחירות הבאות.

, יכול להיות שזה גם יהיה בתוך "יחד"יכול להיות שזה בכלל יהיה בתוך סיעת  :אבי חדידה

 תלוי. "יחד"סיעת 

 יש שמועות.  :דובי שפלר

 ., נסיעה טובהטוב תודה רבה :עודד רביבי

 תודה, ביי להתראות. :גליה כהן

 ד פעם גם כן?ומתמודדת ע "יחד"שסיעת  לומדמזה אני  :עודד רביבי

 לא? אני לא שמעתי על אף אחד פה שלא ואף אחד שאומר כן. שמעת ש :דובי שפלר

 שמעתי כן כן, יש כאלה שהודיעו שכן. :עודד רביבי

הם יצטרכו להגיש פנקסים כדי  26.9 -העיר, אבל ב ותראיתי שני שלטים בחוצ :דובי שפלר

 שאני אדע שהם רציניים.

 טוב, עדכוני גזברות. :עודד רביבי

 



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
26.8.18 

 

40 

 עדכוני גזברות

. פעמיים בשנה אתם יודעים שאנחנו הדברים המשמעותייםקודם עם נתחיל  :יץשרון הורב

עושים יש לנו הרי ארבעה רבעונים בהנהלת חשבונות, פעמיים בשנה זה מבוקר 

מרץ, ראשון עד מרץ כל שנה זה  -חיצוני. זאת אומרת ראשון ידי רואה חשבון  לע

 31 -ליוני ו 30 אשונההחצי שנה הר .9עד  7עושים לבד בגזברות, כנ"ל  אנחנו

יש לנו דוח רבעוני  שים וזה מבוקר על ידי רואה חשבון.את זה אנחנו עו לדצמבר,

, ואנחנו רוצים לתת לכם את תמצית הדוח. 2018לחצי שנה לרבעון השני לשנת 

אלף שקלים, זה  125דבר ראשון בתקציב השוטף אנחנו עומדים בעודף זמני של 

 ,אבל כן נותן לנו סיפוק שהמאמצים שלנו ממשיכים ,בוודאי לא נותן לנו שאננות

 עבר. שבא לכסות גירעונות 2017בהמשך לאיזון התקציבי ולעודף שנוצר בשנת 

גם פה אנחנו רואים שאנחנו בצורה מדודה והכל, ואם לא יהיה שינוי בתחזיות 

להדגיש  .נגמור בעודף שיבוא על חשבון הגירעון שנוצר 2018גם את שנת  ,שלנו

הזה נזקפו, מצד שני ישנם הכנסות שלא יכולנו  בדבריין כמעט כל ההוצאות שעד

כספים הביטחוניים של  ,כמו הכספים הייחודיים שמגיעים בסוף השנה ,לרשום

מצד שני אנחנו וולכן אנחנו מאוד זהירים אנחנו לא משחררים,  .משרד הפנים וכו'

, נשמח דים והכלאם זה פתיחת שנת לימו ,פועלים ומה שצריך יקבל תשובה

מליאת המועצה על הדוחות הבאים. עמוד אחד מתוך הדוח לדווח לכם ל

שביקשנו לציין שהוא משמעותי ריכוז תב"רים, שזה מתווסף למה שאמר מיכאל. 

אתם רואים את כמות התב"רים הפעילים שיש פה, כמעט מאה תב"רים פעילים 

בשנה הבאה לא ישב תחשבו שאף ילד שבאמת . ואני רוצה להגיד 99לתקופה, 

 קדמנובקרוואן, כולם לומדים במוסדות ובכל המוסדות בצורה בלתי, אנחנו ה

 ולפעמים אנחנו לוקחים על עצמנו יבור לתושבים, מבני חינוך, סליחה.מבני צ

לפעמים אנחנו מקבלים אישור  , אנחנו רצים למרחקים ארוכים.נשימה עמוקה

בית ספר בתמר שסיימנו זמנו על ה, כמו שעודד קיבל בממשרד החינוך להקדים

למרות שהמשרד אישר לנו רק חצי ורק אחר כך השלים לנו  ,את כל הבית ספר

את החצי הזה, כנ"ל אנחנו עכשיו מבקשים לגני ילדים נוספים. זה המשמעות של 

הגירעונות הזמניים בתב"רים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא עושים את זה 

ם את זה באמת לכיתות לימוד ולגני ילדים ובצורה אנחנו עושי ,לקונסרבטוריון

 אחראית.
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", בדרך אבות ראיתי אף ילד לא יושב בקרוואנים" –ההערה הזאת לגבי  :דובי שפלר

 יש שם עוד שניים או שלושה.שעומדים חלק מהקרוואנים ו

 חדרי ספח. :שרון הורביץ

 חדרי ספח זה לא כיתות? :דובי שפלר

 .זה לא כיתות :שרון הורביץ

 חדר אוכל.אולי לדעתי אפילו זה לא כיתות לימוד,  :עודד רביבי

יש  אז ,כיתות מתמטיקה וארבע כיתות אם 6משתמשים בזה כשלמשל יש  :נעמה טל

 קבוצות.

 ללוקסוס משתמשים בזה. :שרון הורביץ

 לא לוקסוס אבל זה חדרי ספח. :נעמה טל

 זהו. יש עוד משהו? :שרון הורביץ

גם  ,צריך להודות גם לשרון ,של היתרת זכות הוא לא דבר של מה בכך הסיפור :עודד רביבי

נחנו באמת כל שמקפידים לראות שא ,וגם ליהודה וגם לוועדת כספים ,לרויטל

אנחנו יודעים על רשויות אחרות אפילו במרחב הגיאוגרפי  הזמן באיזון תקציבי.

רירת המחדל ורל וזאת בכלומר שזה לא גזירת ג .שזאת לא המציאות שלהם,פה 

וככה זה אצל כולם, ואם עם כל העשייה אנחנו מצליחים להגיע למצב הזה 

 שאנחנו ביתרות זכות.

 ועוד בשנת בחירות.  :דובר

 מה קשור לשנת בחירות? :עודד רביבי

 יש כאלה שיחשבו שיש יותר הוצאות בשנת בחירות. :יהודה שווייגר

תודה גם לשרון וגם ליהודה וגם לוועדת  ,עםהבנתי. טוב בקיצור אני אומר עוד פ :עודד רביבי

 יישר כוח. תב"רים, כן. ,כספים

 

 תב"רים

 תב"רים, יש שני תב"רים, תב"ר אחד שלוש כיתות גן. :שרון הורביץ

 .שעוד פעם לא קיבלנו :דובי שפלר

 היום קיבלו את זה, היום שלחו את זה. :שרון הורביץ

 .היום לא שלחו :נעמה טל

 ם.לא שלחו כלו :דובר

 ., אז קבלו את זה בהבנההם היו עסוקים להגיע לאיזון תקציבי :עודד רביבי
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לא, אחד מהדברים משרד התחבורה קיבלנו היום, קיבלנו היום במייל את הדבר  :יהודה שווייגר

 הזה.

 טוב אז תפרט. :דובי שפלר

 רשל נפצעה. גם ,אני מצטער :שרון הורביץ

ישיבת מועצה באוקטובר וזאת ישיבת המועצה  כיוון שעודד אמר שלא תהיה :דובי שפלר

 האחרונה נפרגן לך, סע.

 הראשונות. אז זה השלוש כיתות גן :שרון הורביץ

 ישיבת מועצה באוקטובר.נשקול עוד פעם אולי כן נעשה אולי  :עודד רביבי

. אתם יודעים מה זה אלף שקל על תשתיות היקפיות 315אנחנו מעבירים  :שרון הורביץ

נושא תשתיות היקפיות זה נכנסים לבניית מוסד חינוך, קפיות? אנחנו תשתיות הי

יחסות בעיקר לבעיות של דמי חינוך, אנחנו מקבלים הרשאה תקציבית ללא התי

 הטופוגרפיות בנושאי חינוך.

שאת התוספת  ,אז זה אחד מהדברים שאנחנו אמרנו ,כשמיכאל דיבר על התקציב :יהודה שווייגר

ולא נותנים לך  מר הפרויקט דרך משרד החינוךהזאת אתה מקבל רק בג

 .בהתחלה

 אחרי גמר, אחרי חשבון אחרון. :שרון הורביץ

ואומרים לך שיש איזה שהיא  ,אף אחד לא מוכן להתחייב לך בתחילת הדרך :יהודה שווייגר

שאולי אתה  ,בגין כל מיני דברים אחרים ,בגין חפירות ,תוספת בגין שיפועים

ליך אבל אתה לא מתחייב אליו, וזה התוספת הזאת תקבל אותו בסוף התה

 שקיבלנו.

, שזה עוד 177זה הכיתות, ואנחנו סוגרים את השלוש כיתות האלה בארבע מיליון  :שרון הורביץ

יחסית מבנה פשוט יחסית. אתם תראו בכיתות הבאות שיש לנו בעיות 

 שפר כיתה אנחנו נגיע לקרוב לשני מיליון. ,טופוגרפיות

 התב"ר הזה הוא על הכיתות של הזית? :י מלכידבורה גינ

סימון כבישים אנחנו קיבלנו עוד מתחת לבית הכנסת, כן, זה עוד זנב. של הזית,  :שרון הורביץ

כי צריך  ,אלף מקרנות הרשות 17והוספנו  69, זה סכום שהיה ועוד אלף שקל 17

 86-87 -ו לאז הגענ ,משרד התחבורה לא נותן מאה אחוז מימון, matchingלהיות 

 אלף שקלים. זה לגבי התב"רים. 
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 עדכון הג"א

תמיד , כמובן זה לא העדכון הסופי, 2018עכשיו עוד עדכון תקציבי שוטף לשנת  

התאמות תקציב אנחנו עושים בסוף השנה. יש תקציב שנקרא תקציב הג"א 

זה אחזקת מקלטים, אם מקומי, תקציב הג"א מקומי כדי למצות אותו 

אלף  90 -ו', הם רוצים להגדיל את סכום ההוצאות לסעיף הזה בגנראטורים וכ

 .2018לראות שזה מעודכן בתקציב הוצאות  ,שקל

 מי דורש את זה? :מיכאל דהן

 הג"א. :שרון הורביץ

 משרד הפנים. :יהודה שווייגר

אלף שקל במשרדי המהנדס,  90לכן יש לנו עודף של  "א ומשרד הפנים.הג :שרון הורביץ

ואת זה אנחנו רוצים להעביר  דות קבלנים, גם איוש כוח אדם וכו',עבו בהנדסה

יותר הוצאות, אלא זה גורם לנו למצות את ההכנסות לנו לדבר הזה. זה לא גורם 

 .את זה מול ההוצאות, ברגע שיראו שזה מתוקצב אז אנחנו נקבל

ון, רק הם מזכיר לכם שיש סעיפים של הג"א בתוך הסעיפים של הביטחאני  :יהודה שווייגר

הם ביקשו להגדיל  ,אלף שקל שנמצאים שמה 71הג"א המקומי במקום  -ביקשו ב

או כמה  משרת סגן מהנדס, זה את זה עבודות קבלניות בתוך מחלקת ההנדסה

 .שאנחנו לא איישנו םדברי

 הג"א רוצה להצמיד את התקציב לסעיף מובנה כדי לעשות איתו מה? :דבורה גיני מלכי

הם רוצים להגדיל אותו. יש כל מיני סעיפים מסוימים שאתה יכול לעשות אותם,  :יהודה שווייגר

יש דברים  יכול ציוד מסוים לכיתות כוננות, אם זה שכפ"צים או אם זה זה.אתה 

 ,מסוימים שהם נותנים אותם ברשימת הדברים שאתה יכול לעשות אותם

כול לעשות אותם מקלטים או כל מיני, יש כל מיני דברים מאוד מסוימים שאתה י

בהתאם לתנאים של משרד הפנים, ואתה חייב לדווח להם  ,מתוך תקציב הג"א

 בסוף כל שנה שאתה הוצאת על הדברים האלה. 

 שאלות לגבי הת"ברים? דובי קיבלת את כל המידע שרצית? לא שומע לפרוטוקול. :עודד רביבי

 כן. :דובי שפלר

 ת התב"רים ואישור תיקון תקציב הג"א?ודה רבה. מי בעד לאשר איופי ת :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 
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 פתיחת חשבון לבית ספר משלב. כולם בעד אף אחד לא נגד. 

 פתיחת חשבון בי"ס משלב בתמר

פתחנו חוץ מבית השנה בית ספר משלב בגלל ש. פתיחת חשבון בית ספר משלב :שרון הורביץ

ראש המועצה והגזבר  זה אנחנו ,תתצריך אישור ל ,ספר ממ"ד יש בית ספר משלב

 , זהנותנים אישור למורשי חתימה של בתי ספר כמו בכל בית ספר לפתוח חשבון

 - - - ניהול עצמי, זה תמיד מנהל המוסד

 רגע, יש שם שני בתי ספר בתמר על איזה מדובר? :דובי שפלר

 על המשלב, ממ"ד כבר פתחנו בשנה שעברה. :שרון הורביץ

 בעד לאשר את פתיחת החשבון?מי  :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד אף אחד לא נגד, תודה רבה. 

  אנחנו יודעים מי המנהלים של בתי הספר האלה כבר? :דבורה גיני מלכי

 כן. :עודד רביבי

 מי? :דבורה גיני מלכי

 המנהלת של הממ"ד גברת קרן שטרן. :עודד רביבי

 מאלון שבות. :שרון הורביץ

כרונו הבן של הרב פרומן ז ,מאלון שבות. והמנהל של המשלב זה נטעיה פרומן :עודד רביבי

לחיים טובים וארוכים. טוב אם כבר אנחנו  לברכה והרבנית פרומן שתיבדל

 עוסקים. מה זה?

 אני אומר התמונה שפרסמו אז הוא. :מיכאל דהן

 הוא נטוע. :עודד רביבי

 עם פאות. עם סימונים מה שנקרא :שרון הורביץ

 

 עדכון חינוך

טוב אם אנחנו כבר עוסקים במוסדות החינוך, אז ניתן לכם רק עדכון קצר  :עודד רביבי

אז בגדול אנחנו בממ"ד בתמר נת הנתונים של מה שקורה לנו השנה. מבחי

 תלמידים, כאשר אני מזכיר לכם שנה שעברה. 154פותחים עם 

 כמה כיתות? :נעמה טל
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 מה זה? :עודד רביבי

 כמה כיתות? :עמה טלנ

 ,זה א' עד ד' מבחינת נתוניםאבל  ,כיתות א עד ד' לא זוכר בדיוק כמה כיתות זה :עודד רביבי

 בית הספר המשלב.. תלמידים 38ששנה שעברה היו שמה 

 מעשה חיל? חדשים או שעברואתה יודע אם זה  :דורון כהן

דים חדשים שנרשמו לבתי סך הכל רשומים בבתי הספר רוב המקרים זה תלמי :עודד רביבי

הספר, כמעט ואין לנו מעברים מבית ספר לבית ספר, יש לנו שכבות ספציפיות 

 שבהם היו מעברים וגם הם מאוד בקטנה.

 יש שתי כיתות א'? :דבורה גיני מלכי

בגדול  .אז אני לא רוצה סתם להטעות אותך ,אני לא זוכר להגיד לך את הפיצול :עודד רביבי

תלמידים מחולקים לשכבות א' עד ד', ששנה שעברה היו לנו  154בממ"ד יש לנו 

תלמידים, גם  12תלמידים, ששנה שעברה היו לנו  77תלמידים. במשלב יש לנו  38

בממ"ד וגם במשלב אנחנו פותחים א' עד ד'. חטיבה צעירה מזכיר לכם שקיבלנו 

 סמל.

  ועכשיו כמה? 12היו  :דובי שפלר

ירה אני מזכיר לכם שקיבלנו סמל מוסד נפרד, ההחלטה עם . בחטיבה הצע77 :עודד רביבי

כלומר מבחינה פיזית  ,מחוז ירושלים שאנחנו עדיין לא מכניסים את זה לפעולה

 של המבנים.

 שני מנהלים?היו אבל י :נעמה טל

היא ניהלה את בעצם ו ,יש מנהלת שנבחרה לחטיבה הצעירה, שזאת נוגה פרץ :עודד רביבי

אז  סמל מוסד נפרד ובלי הסמכה נפרדת. היום רק בליהחטיבה הצעירה עד 

ב' היה -א' -כששנה שעברה בתלמידים, זה א' עד ג',  334יש לנו בחטיבה הצעירה 

, ככה שאין שם באמת כל כך גדול אלא בעצם נוסף שנתון נוסף פחות או 213לנו 

 יותר אותה שמירה.

 מאכלוס חדש? ילדים חדשים מהתמר :נעמה טל

 מה זה? :עודד רביבי

 מאכלוס חדש תלמידים חדשים? :נעמה טל

 גם. :עודד רביבי

 - -מה שהוא אומר שאין תוספת :דובי שפלר

 הוספתי עוד שנתון א' עד ג'.ההיפך,  :עודד רביבי
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 המכינות לא נכנסו לתוך זה? :דובי שפלר

ני תחת ג ,בגני ילדיםבסמל מוסד  המכינות לא נכנסו לתוך זה, המכינות הם :עודד רביבי

תלמידות, השנה ד' עד  405 לנו ילדים. אורות עציון בנות שנה שעברה ג' עד ח' היו

 ילדים, כלומר גם הורדנו שנתון וגם באופן יחסי טיפה. 344ח' יש לנו 

 את היציאה של הגוש?הם חישבו  :נעמה טל

 כן. :עודד רביבי

 כבר הסתיים, הסתיימה היציאה? :דבורה גיני מלכי

 .לא, אנחנו בשנה השישית אם אני זוכרעוד  :עודד רביבי

 ז'. -הבת שלי האחרונה עולה ל :נעמה טל

אירוע הזה. , ויש לנו עוד שנתיים בעצם בעולים לשביעית אנחנו בשנה השישית :עודד רביבי

ד' עד ח' אנחנו  -ותלמידים,  484אורות עציון בנים שנה שעברה ג' עד ח' היה לנו 

פחות ובאורות עציון בנות יש לנו גם  60יש לנו  ככה שפה ,תלמידים 420השנה עם 

 .120 -הגידול בחטיבה הצעירה הוא בפחות, ו 120זה סדר גודל של , פחות 60

כלומר המספר של הילדים שהולכים לאורות עציון נשאר אותו דבר, ובעצם בזרם 

עיקר הגידול הוא בזרם הזה,  ,הממלכתי דתי גם עשה חיל גם המשלב וגם הממ"ד

 סים לחלק את הישוב מבחינת זרמים.נמאם 

 הם גם נחשבים ממ"ד אורות עציון. :נעמה טל

 מה זה? :עודד רביבי

 אורות עציון הוא גם ממ"ד. :נעמה טל

כן אבל הוא ממ"ד מופרד בנים בנות, כולם ממ"דים. עשה חיל שנה שעברה היו  :עודד רביבי

רידה של יש לנו שמה יכלומר ש תלמידים. 778א' עד ח', השנה היו  תלמידים 834

השכונות האלה, וגם בגלל העובדה  גרותשזה בגלל התב , אין ספק50סדר גודל של 

 שפתחנו אופציות בתמר.

 ה' ומעלה? ,מצד שני בכיתות הגבוהות יש גידול :נעמה טל

השנה  ,תלמידים 110ח' היו לנו -בסדר. דרך אבות שנה שעברה בחטיבת ביניים ז' :עודד רביבי

סך  הכל בבתי ספר היסודיים א' עד ח' בתשע"ח היו לנו  .תלמידים 120יהיו לנו 

 200תלמידים, כלומר יש גידול של  2227תשע"ט יהיו לנו  -תלמידים, וב 2096

 תלמידים, וכמו שאתם רואים עיקר הגידול בסוף הוא בתמר.

 .2227 -ו 2096תלמידים, אמרת  130 :דובי שפלר
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א מעשה חיל ועבר לתמר. ט' שיצ יותר כמעט כולו בתמר, ומהפחות או הוא , 130 :עודד רביבי

 163השנה יהיו  ,תלמידים 152אז אורות יהודה שנה שעברה היו עד י"ב, 

אל מול  291, אין שינוי. בנווה שמואל 335תלמידים,  336תלמידים. דרך אבות 

שנה  779בסך הכל בתיכונים למדו  .השנה, גם כן אין הפרשים משמעותיים 296

מה שאומר שעיקר האוכלוסייה שמגיעה לפה  .794, ושנה הבאה הם יהיו עברהש

ייקח  ,וזה לא משפיע עדיין על בתי הספר תיכוניים ,היא עיקר עם ילדים צעירים

 652תשע"ח היו לנו  -זמן עד שיגיע הגידול גם לבתי הספר התיכוניים. גני ילדים ב

מספר  .ילדים בגני ילדים 102תלמידים, גידול של  754תלמידים, תשע"ט יהיו 

 31ה אנחנו פותחים בשנה הבא ,גנים 27שנה שעברה גנים גדלנו בארבעה, היה לנו 

ואנחנו , 3527רכת החינוך באפרת תשע"ח היו סך הכל כל התלמידים במעגנים. 

 .3775 -לעולים 

 רואים שהתיכונים זה רק תושבי אפרת? :דובי שפלר

וגם לא הבאתי פה  ,ת הספר, אין לך שם פילוחישלומדים בבלא, תיכונים זה מה  :עודד רביבי

רוב תלמידי אפרת נשארים באזור, כלומר להבדיל מגוש  ל הבנות.את הנתונים ש

שאלה  יודעיםאנחנו  רים פה והבנות נשארות בגוש עציון.אצלנו הבנים נשא ןעציו

מבחינת אבל מבחינתנו הילדים מקבלים את המענה פה.  ,לא הנתונים בגוש עציון

בסוף  ,בניגוד לכל השמועות ובניגוד לכל התרחישי אימה ,בתי הספר היסודיים

וגם במשלב וגם לחטיבה  ,ממ"ד -ם על סמלי מוסד נפרדים גם לאנחנו הולכי

 הצעירה.

העמימות, פשוט לא היה את אי ודאות ולא היה קשור לחוסר הרישום וש :דורון כהן

 האנשים.

בחדר  ,שני סמלי מוסד ,דבר אנחנו נמצאים שם עם שני מנהלים בסופו של בסדר. :עודד רביבי

יחת השנה תובסוף פ .מורים כרגע יושבים ביחד, את השנה הבאה הם הכינו ביחד

 .יהיו שתי קומות נפרדות, קומה אחת תהיה המשלב קומה אחת תהיה הממ"ד

גם ובתוך כל המבנה הזה אנחנו גם מאפשרים עדיין את המניין של תושבי התמר, 

בגלל שהיה לנו  ,פעילות של המתנ"ס, וגם העברנו לשם כיתת גן ילדים אחת

אז עשינו הסבה של אחת מהכיתות בבית הספר  ,מחסור בכיתות גני ילדים בדגן

 ונתנו פיתרון ,ככה שההורים לא יצטרכו להיכנס לזית ,לכיתת גן באופן זמני

כל את צלחנו לייצב וככה בעצם ה ,עדיף לתושבי הדגן בתמר שמבחינתם זה היה

 המערכת.
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 נכון? ,ברור שנוכל לעשות את זה גם שנה הבאהאבל לא  :דבורה גיני מלכי

 - -אנחנו בונים גנים בדגן, פשוט השאלה מבחינת ה :עודד רביבי

 לא אני אומרת גם מבחינת המניין גם מבחינת פעילות מתנ"ס? :דבורה גיני מלכי

עילויות של מתנ"ס שר לעשות פית הספר, שיהיה אפכנן מלכתחילה בבמתנ"ס תו :עודד רביבי

לצערי המתנ"ס עוד לא נערך לזה, בשכונות החדשות אנחנו עוד  גם אחרי צהריים.

לא רואים את חוברות הפעילות שלוקחות בחשבון את ההסתמכות על המבנים, 

 ,ואנחנו עכשיו מנסים לשפץ את זה. מבחינת המניינים גם פה אני אומר לצערי

רק במגמה של פיצול עמותות, ואנחנו עוד לא רואים את העמותות  כרגע הם

, כדי להתקדם עם בנייה מנצלות את כל השנה הנוכחית שהיה שימוש בבית הספר

כבר שוקלת למשוך את ההיפך, התורמת שהיתה לאחד המניינים של מבנה. 

. ואני בגלל שהתושבים התחילו לריב איך יראה בית הכנסתתרומתה לאחור, 

אנחנו בדגן באירוע עוד יותר מטריד מבחינת בתי הכנסת, נתנו ר בכאב עצום, אומ

להם להשתמש בגני הילדים עד לסוף השבוע האחרון היינו חייבים לפנות את גני 

הילדים כדי להיערך לפתיחת שנת הלימודים, המועצה שמה את ידה בכיס כדי 

י פעילויות, העמותות לבנות מבנה רב תכליתי כדי שאפשר יהיה לעשות בו כל מינ

וכבר מחר בבוקר יש לי ישיבה עם  .לא מתקדמות שם מבחינת בניית בתי כנסת

מבנה אחד רב תכליתי לא מספיק לנו בדגן אנחנו  ,קבוצה של תושבים שאומרים

רוצים עוד מבנה. אז אנחנו שם גם במצוקה של מגרשים לבוא ולתת את 

 הפיתרונות הזמניים.

 צריך איש מקצוע שיוביל את הקהילות הוולונטאריות האלה? ליוא :דבורה גיני מלכי

אני פתוח להצעות,  ,שנה לא ראיתי את זה קורה באפרת 30אני פתוח להצעות,  :עודד רביבי

 אולי בשכונות החדשות נצליח אחרת. מה שקורה בדגן ובתמר, מה שקרה בדגן.

 - - - לבנייה של בית כנסת - - - :דבורה גיני מלכי

 מה שקורה בדגן ובתמר קרה בכל השכונות באפרת. :ביעודד רבי

 )חילופי דברים בשקט(

 .כאילו לא אבל אתה רואה את זה גם ברימון אותו דבר :עודד רביבי

 שני אנשים שלוש דעות.של העם היהודי,  DNA -משהו ב :יהודה שווייגר

פיתרון יותר מאשר כנראה שהיא צריכה  ,בגלל שזה בעיה שמופיעה בכל מקום :דבורה גיני מלכי

 להשאיר את זה ליד המקרה, זה מה שאני אומרת.
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 גחמות זה עניין של רצונות. זה עניין שללא רק זה,  :מיכאל דהן

 .שירכז ויכין ויוביללכן צריך מישהו ו :דבורה גיני מלכי

 - - -בית אנשים השקיעו בנו  :מיכאל דהן

בסוף גם צריכים  ,הכשיר את הלבבותהכל טוב ויפה, בסוף זה לא רק מספיק ל :עודד רביבי

ומי שפיו וליבו לא  .להכניס את היד לכיס ולהביא כסף כדי לבנות את בית הכנסת

אז הוא בסוף מצביע ברגליים והוא לא  ,שווים במאת האחוזים עם המבנה שנבנה

אז קשה להרים  ,נותן את הכסף, ואם לא מקבלים את הכסף מרוב המשתתפים

 אים.רוזה מה שאנחנו את האירועים האלה, ו

 הוא אולי דוגמה לאנשים שהם די עמך. בית כנסת שלנוה, עודד :דבורה גיני מלכי

 הספרדים אל תביאי לי אותם כדוגמה. :עודד רביבי

 די עמך מבחינה כלכלית, הביכו את כולנו. :דבורה גיני מלכי

 דבורה! דבורה! דבורה! ספרדים זה לא דוגמה. :עודד רביבי

 למה זה לא דוגמה? :מלכידבורה גיני 

 .יתכי ספרדים לא היו בונים את בית הכנסת ואחר כך משלימים את הב :עודד רביבי

כי היה שמה משוגע  - - - לתת את הכספים אף אחד מאיתנו לא התלהב :דבורה גיני מלכי

 שהתאבד על זה.

 ריך גם משוגע.צזה גם נכון  :עודד רביבי

 אז בגלל זה.  :דבורה גיני מלכי

אני אומר עוד פעם, אנחנו ראינו בכל השכונות בתי הכנסת הספרדים הושלמו  :ודד רביביע

לפני בתי הכנסת האשכנזים, מה לעשות? וגם עכשיו בתמר יש לנו שני בתי כנסת 

והאשכנזים עוד לא הצליחו  ,ספרדים שהולכים לקום בגלל שיש תורמים

 להתאחד ביחד, אז אני אומר את כל הדברים האלה.

 ברים ביחד()מד

 לא הבנתי. :עודד רביבי

 הבית כנסת שלנו כבר הוקם.לפחות  :אבי חדידה

 לא התאמצתם כל כך כדי להקים אותו. :עודד רביבי

 - -לא למה? ישיבות, עמותה  :אבי חדידה

ם לא אתם לא התאמצתם כל כך, עד עכשיו שני בתי הכנסת הספרדים בתמר ה :עודד רביבי

כדי לסגור עסקאות עם קבלנים שהיו המועצה, עבודה של מהנדס המועצה ו

ת שהולכות להשתמש מוכנים להביא תרומות. אנחנו עוד לא יודעים מי העמותו
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אבל האשכנזים שהתאחדו כעמותות ורצו להקים ולקבל נוהל  בתי הכנסת האלה.

שמה הם רק הלכו והתפצלו ואנחנו לא התקדמנו לשום מקום בסיפור  ,הקצאות

 הזה. 

                             

 עדכון גבעת העיטם

ד מאוד שמח שאני מאו ,עדכונים נוספים, הבוקר חתמנו על חוזה באמת היסטורי 

סכום של שבע  לבשר שהגענו לעת הזאת. משרד השיכון הולך להעביר למועצה

 בגבעת העיטם. הבנייה כדי להתחיל לתכנן את ,ספרות

 וואו מברוק. :מיכאל דהן

 זה לא מורדות הזית? :דבורה גיני מלכי

 על איזה שטח מדובר? :דובי שפלר

ה לפרט על אדמות הימנותה, כי על האדמות האחרות יש בג"ץ שמבקש מהמדינ :עודד רביבי

במנהל מקרקעי ישראל יש נוהל הקצאות  מה נוהל ההקצאה של האדמות.

שבעצם יודעים מה הקריטריונים איך נותנים את הקרקעות, ביהודה  ,מפורסם

ואחרי שהמדינה זכתה בכל הליכי הבג"ץ על הכרזת  אין את הנוהל הזה.ומרון וש

בואו תנמקו עכשיו למה נותנים  ,הגישו עתירה שבאה ואומרת ,אדמות המדינה

הודים ולא מחלקים אותם גם לכפרים הערבים מסביב. יאת האדמות רק ל

ה אדמות כי אדמות הימנותה אדמות ז ,אדמות הימנותה לא נמצאים באותו בג"ץ

שרשומות על שם יהודים. היה דיון ארוך במשרד השיכון, האם מתחילים את 

 1200 -ולא יודעים מה קורה עם ה ,דונם 300התכנון של אדמות הימנותה שזה 

דונם הנוספים. אני שמח להגיד שהצלחנו  1200 -דונם הנוספים או שמחכים עד ל

את התכנון של אדמות  ומתקצב ,והסכים ,להביא למצב שמשרד השיכון החליט

 300דונם אל מול  1500כי כשאתה חושב על  , שזה לא אירוע לא פשוט.הימנותה

דונם האלה כשאחר כך הם  300 -איך הולכים לתכנן את ה ,דונם, זה מסובך

דונם, מבחינת צירי גישה, מבחינת  1200יצטרכו להיבלע בשאיפה בעזרת ה' בעוד 

ת כל הדברים האחרים. מאחר ואנחנו לא תשתיות, מבחינת מבני ציבור מבחינ

רוצים לחכות ואנחנו רוצים לקדם את זה, אנחנו לחצנו לקבל את התקצוב הזה, 

 והיום חתמנו על החוזה עם משרד השיכון שבעצם אנחנו מקבלים.
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אורי אריאל היה שר השיכון בערך ארבע, בין ארבע לחמש שנים, כשלפני  :דובי שפלר

 300שרד השיכון מתחיל את התכנון של אותם נאמר שמ ,בממשלה הקודמת

  דונם. מה קרה מאז?

לה משרדי ואורי אריאל פרסם שא ,מה קרה אז? אני מזכיר לך זה יצא בתקשורת :עודד רביבי

אחר כך התברר שזה קרה כנראה לא בדיוק על פי  האדריכלים שקיבלו את זה.

נמצאים שם, אנחנו הנהלים ולא על פי התקנות, עצרו את התכנונים. אנחנו לא 

 עכשיו.

 - - בחירותלא קרה כלום מאז  :דובי שפלר

לא רוצה להגיד לא קרה כלום, בסדר? אנחנו כל הזמן במגמת התקדמות בעיטם,  :עודד רביבי

שמשרד השיכון מעביר לי את הכסף, זה אני אומר לך עכשיו שההחלטה כרגע 

להבין אנחנו עם תקציב  עוד תב"ר, בסדר? ואנחנו הולכים, אתם צריכים ,למועצה

מיליון  200 -מיליון שקלים, אנחנו בתקציב תב"רים של למעלה מ 85שוטף של 

שקל, בסדר? זה סכומים שלא ידעו פה לנהל, לא בגלל שלא ידעו לנהל אלא כי 

 ,מיליון שקל 40תקציב המועצה עמד על  2008 -הסכומים האלה לא הגיעו. ב

 בכמה תב"רים עוד עשרה מיליון שקל?

 .12 :דובר

והתקציב הזה עכשיו מגיע  , שתבינו לאיזה פרופורציות הגענו.מיליון שקל 12 :עודד רביבי

בן בהנחיה של משרד השיכון וכל כמו ,שאנחנו נתכנן את גבעת העיטם ,למועצה

 אבל בסוף המושכות עובר אלינו, וזה אירוע מאוד משמעותי. זה

 נה וחצי כמו שנאמר אז?ש ,כמה זמן צפוי להימשך התכנון :דובי שפלר

אני לא יודע לא רוצה להגיד לך סתם, היום רק חתמנו על החוזה צריכים להתחיל  :עודד רביבי

לא יודע בדיוק מה עוד להבין מה המשמעויות, החוזה הוא רק על הכסף אני 

 הדרישות ומה הפרוצדורות.

 ירים זה לא העיטם?תוכנן, נכון? כל מה שאנחנו מכעוד זה שום דבר ש :דבורה גיני מלכי

לא אני לא מדבר איתך על מורדות הזית, מורדות הזית זה משהו אחר. מורדות  :עודד רביבי

יחידות דיור זה משהו אחר, שמה אנחנו נמצאים בהליך של שינוי  700הזית זה 

תב"ע כי אין שם תב"ע, וזה נמצא בהליך תכנוני הרבה יותר מתקדם ממה 

 שאנחנו מדברים עכשיו על זה.

 כאילו? scratch -אבל פה זה מ :דבורה גיני מלכי
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 דונם. 300לוקחים עכשיו  ,פה כלום :עודד רביבי

 תב"ע, להכין תב"ע.להכין פה זה תכנון  :דובי שפלר

דונם חדשים שכרגע זה מגרש ובוא תתכנן מה  300דונם, נכון, אבל זה פה  300 :עודד רביבי

 אתה הולך לבנות שם. 

 רמה של איפה יעמוד כל בית אלא ברמה של חלוקת מגרשים.זה לא ב :דובי שפלר

 ., דוביכן אבל ייעוד של מגרשים וכמות יחידות דיור :עודד רביבי

את לא תראי את  כל הדברים האלה, כן, וכמה יחידות דיור מותר בכל מגרש, :דובי שפלר

 הבית.

 לא, לא.כן, לא איפה יעמוד ה...  :דבורה גיני מלכי

נחיה של התכנון, כי אני ד מה השיג ושיח מול משרד השיכון בהי לא יודע עואנ :עודד רביבי

מורדות הזית משרד  ום התכנונים בוצעו במשרד השיכון.מזכיר לכם עד הי

השיכון מתכנן, משרד השיכון מוביל את השינוי תב"ע. פה הוא הפך את היוצרות, 

שיהיו גם בסוף אבל אני מניח  יר לנו את הכסף כדי שאנחנו נתכנן.הוא מעב

כי הוא צריך בסוף לפתח  ,דגשים מבחינת צפיפות, כלומר הוא יבוא ויגיד את זה

את התשתיות, והוא ירצה בסוף לראות את התקורות איך הם באות לעולם. אם 

אם  , התקורות הם לגמרי אחרות.אנחנו בונים את המנהרה כדי להגיע לעיטם

ות הם אחרות. כל הדברים האלה מוצאים פיתרון משפטי קרקעי אחר, אז העלוי

 צריכים להיכנס בהליכי התכנון, אנחנו עכשיו מתחילים.

 העבודה תתבצע על ידי החברה הכלכלית או על ידי מחלקת הנדסה? :דובי שפלר

 לדעתי לא זה ולא זה, זה צריך להיות. :עודד רביבי

או החברה לא, ברור שישכרו משרד, אבל מי ישכור אותו מחלקת הנדסה  :דובי שפלר

 הכלכלית?

לראות אם יש בזה איזה שהיא תועלת  ,לא יודע, אנחנו צריכים לעשות בדיקה :עודד רביבי

אם  .ערך מוסףאיזה שהוא לזה , אם יש כלכלית שהחברה הכלכלית תעשה את זה

בסוף החברה  , לא בטוח שזה נכון.זה רק כדי שהחברה הכלכלית תגזור קופון

עצה זה הכל אותה קופה, כלומר היתרון של הכלכלית, מחלקת הנדסה, המו

והדגש שלי אליה  ,החברה הכלכלית זה שהיא חברה שחושבת במונחים כלכליים

הוא למצוא מיזמים שמניבים הכנסות למועצה לא שיגזרו עלי קופון, זה תמיד 

איזה  ,אם יש שם איזה שהוא מומחיותבזה לא הרווחתי כלום.  ,אפשר לעשות

אז אנחנו בהחלט  ,ל לעשות יותר טוב מאשר גוף אחרשהוא משהו שהוא יכו
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זה  עלנשקול את זה. אבל אני אומר זה נחתם הבוקר, אנחנו עכשיו נתחיל ללמוד 

 גם נציג אותם.ואז נבין את המשמעויות וכמובן  ,נתחיל להתקדם עם זה

שאני  ,הנקודה המתוכננת האחרונה באפרת עודד, מה המרחק הקצר ביותר בין :דבורה גיני מלכי

  דונם האלה? 300 -לבין תחילת ה ,חושבת שזה מורדות הזית

 1200 -ם, הם מוקפים בטים באמצע העדונם האלה נמצאי 300 -יחסית גדול, כי ה :עודד רביבי

צריך גם לעבור על הקטע של אדמות המדינה עד ודונם של אדמות מדינה, 

 שמגיעים להימנותה, ככה שאין ממש.

 דונם. 2500ך הכל של העיטם זה , הס2200 :דובי שפלר

זה  1200זה הימנותה, אז  300שמתוכם  1500פעם אחרונה שאני יודע,  1500 :עודד רביבי

 זה זה. 300 -אדמות מדינה ו

 צריך לעבור אדמות מדינה. 300אותם לאבל גם ציר הגישה  :אבי חדידה

 זה מה שהוא אומר. :דבורה גיני מלכי

 אני לא יודע להגיד לכם. ברור, ברור, לכן :עודד רביבי

 זה בערך שני קילומטר? :דבורה גיני מלכי

 לא יודע להגיד לך מרחק סתם לא רוצה לזרוק באצבע, זה אפילו לא מופיע פה. :עודד רביבי

 צריך להחליף מפות. :דבורה גיני מלכי

 .אנחנו אחרי הבחירות נחליף מפות. אז זה הסיפור של העיטם והחוזה שחתמנו :עודד רביבי

משהו  300 -שתוך כדי עבודת תכנון על ה ,האם אתה צופה או מקווה או שניהם :דבורה גיני מלכי

 יופשר גם מסביב או שיכול להיות שפשוט יהיה ישוב מבודד שמה?

זה לא בג"ץ שהוא  .מחכים לראות מה תהיה ההחלטה בבג"ץ של נוהל ההקצאות :עודד רביבי

כלל האדמות ביהודה ושומרון, מה מתייחס רק לעיטם, זה בג"ץ שמתייחס ל

אז זה ישפיע  ,ואם תהיה החלטה וממנה ייגזרו משמעויות .ההליך של ההקצאות

גם על העיטם, אם לא תהיה החלטה אני לא יודע להגיד תוך כמה זמן שופטים 

 נותנים החלטות בבתי משפט, בסוף זה בידיהם. 

  

 בריכת מים

גם פה בניגוד להרבה שמועות על הסיפור  ,דבר נוסף שאנחנו מסמנים עליו וי נוסף 

אז הגיעו לפה תושבים  מתוכננת בין הבתים של חפציבה.של בריכת המים שהיתה 

או ביקשו שנזיז את הבריכת מים, אמרנו להם שאנחנו עובדים על זה, האמינו לנו 

בגדול אנחנו יודעים שאת בריכת המים לא  לא האמינו לנו זה כבר לא משנה.
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ן הבתים, הצלחנו להגיע עם משרד השיכון להבנות שדוחים את בנינו שם בי

לפעמים צריך להבין כמה זמן  עד שאנחנו נסדיר את הקרקע בחורשה.העבודות 

 12 -לוקחים לדברים כאלה לקרות. ישיבת המועצה על בריכת המים היתה ב

 אנחנו כבר עובדים על זה.שמרנו להם אז באו לפה התושבים מחו, או, 2014למאי 

, 2018ליולי  23 -והפרסום של שינוי התב"ע בשביל החורשה להתנגדויות פורסם ב

אז בעצם אנחנו  ,אם אנחנו נגמור שמה את קופת ההתנגדויות בלי התנגדויות

נהיה במצב שאנחנו יכולים להתחיל לבנות את מגדל המים בחורשה מעל שכונת 

 הזית, ובזה לשפר את כל מערך המים של המועצה.

 תקציב לזה יש? :רדובי שפל

אנחנו עכשיו ביקשנו  שלנו.מימון לא  ,ידי משרד השיכוןזה הכל ממומן על  :עודד רביבי

קוב וביקשנו על  2000אחוז, אני לא זוכר אם זה בריכה של  50 -להגדיל את זה ב

, קוב 3000 -קוב להגדיל ל 2000קוב אבל זה היחס, אני חושב שהכמות  3000

בקשים להכניס בתכנון של בריכת המים הזאת כבר גם אנחנו מ בוחנים את זה.

את מורדות הזית, כדי שלא נגיע למצב שאנחנו בונים את מורדות הזית צריכים 

לבנות בריכה נוספת. יכול להיות שאנחנו נצליח לקבל את זה מול משרד השיכון, 

 אנחנו עוד פעם לא רוצים לעכב אחד בשני.

 שתהיה יותר גדולה? :נעמה טל

 ,אחוז יותר גדולה. יש בקשה לעשות על מגדל המים, בריכת המים 50 -שתהיה ב :רביביעודד 

. באופן עקרוני מקורות 360מרפסת תצפית כדי שאפשר יהיה לעשות שם תצפית 

 ,אל-לא מאשרים ערבוב שימושים, יש תקדים אחד שאני חושב שהוא קרה בבית

 שאם עשו את זה בשלב התכנון לפעמים הם מסכימים.

 - -בבית הכרם :בי שפלרדו

 לא אבל זה לא המקרה שלנו. :עודד רביבי

 זה מגרש כדורגל שמה. :שרון הורביץ

, דבר ראשון אני לא יודע מתי זה נבנה כלומר דבר אני לא בטוח שזה אותו :עודד רביבי

זה אלא אם כן זה נעשה בשלב בהשוואה להיום, היום הם לא מאשרים את 

גם  עליו יהיה לנו לפחות מרפסת תצפית.ולאשר ש ,האנחנו עובדים על ז מקדמי.

יש רעיונות לחברה הכלכלית לעשות איזה שהוא מיזם עסקי שם של איזה שהיא 

 מסעדה או משהו כזה, אבל בוא קודם כל שייתנו לנו.

 מסתובבת. :דבורה גיני מלכי
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בלו מסתובבת פעם אחרונה שראיתי מסעדה כזאת היא לא צלחה, אנשים קי :עודד רביבי

 בחילה תוך כדי ארוחה, אבל בהחלט יש את הרעיון הזה לעשות את זה.

 שבעזריאלי.המסעדה המסתובבת יראו את המסעדה המסתובבת  :דובי שפלר

 

 שירות וטרינרי

זה עדכון נוסף. עיטם אמרנו. וטרינרית, אז כמו שעדכנו אותכם הוטרינרית  :עודד רביבי

נכון לכרגע  אנחנו הגענו להבנה  צה.ית ביקשה לסיים את עבודתה במועהיישוב

עם המועצה האזורית  גוש עציון על שירותים של הווטרינר שלהם, כולל קבלת 

 כולל כל השירותים שהיינו צריכים. ,קהל באפרת

 החל ממחר בבוקר. :יהודה שווייגר

 החל ממחר בבוקר פעמיים בשבוע. :עודד רביבי

 כולל גם פיקוח על העסקים? :אבי חדידה

 - -כולל כל הדברים ש :ד רביביעוד

יעשה את הדברים האלה,  גם בווטרינר שהואתברואן שלנו, אתה לא מחויב  :יהודה שווייגר

 תברואן שלנו אשר שעשה את זה הוא ימשיך לעשות את הביקורת.

זה טרינרית, ככה שברגע שיהיה עדכון וובמקביל אנחנו מנסים לאתר וטרינר או ו :עודד רביבי

 תשמעו, ובינתיים יש לנו מענה בתחום הזה. שכמובן  אז 

 

 פחים מוטמנים

 פחים. 38מתוך  24פחים מוטמנים, אז ראיתם התחלנו לעבוד בזית, נכון להיום יש לנו 

 .32 :דובר

כבר נחפרו ביסודות בזית הם מונחים, השבוע אמורים  32מתוך  24, 32מתוך   :עודד רביבי

 להתחיל.

 סיים את מה שהם חפרו?הם אמורים ל מתי :אבי חדידה

 את הזית? :יהודה שווייגר

 מה שחפרו עכשיו? :אבי חדידה

 הזית? אנחנו מקווים שהשבוע. :יהודה שווייגר

 נשאר ככה.זה פירות וחאצלנו לפני חודש כבר סיימנו את ה :דבורה גיני מלכי

 זה נשאר ככה, לא נתחיל לפנות אותם. :שרון הורביץ

 )מדברים ביחד(
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 הם העבירו את הראשים ביחד. :ריהודה שווייג

 זה השאלה החשובה. :דובי שפלר

בורות שנחפרו, השבוע, שבוע השבוע אמורים להגיע הפחים שמכניסים לתוך ה :עודד רביבי

בר השאיפה היא עד לערב ראש השנה, התאריך היה עד הראשון בספטמ הבא.

 מקווים שיעמדו בלוחות זמנים האלה.שגומרים את שכונת הזית, 

 גומרים ומתחילים את ההפעלה? :ברדו

 מתי ההפעלה? :דובי שפלר

ברגע שאנחנו נראה שכל הפחים בזית נמצאים, אז אנחנו ערוכים גם לאיסוף,  :עודד רביבי

 כלומר בגדול.

 תמר ודגן? שמתחילה עם זאת אומרת יש כדאיות כלכלית להתחיל לאסוף :דובי שפלר

חים מוטמנים, תמר יש לי פחים מוטמנים, זית יהיו לי דגן עוד לא כי דגן אין לי פ :עודד רביבי

הפחים  .פחים מוטמנים ואז אני רוצה להתחיל לאסוף את הפחים המוטמנים

כי כרגע אין לי  ,שמתפנים לי מהזית אני מעביר לתוספת אכלוס שיש לי בדגן

 מענה לאיסוף הזבל בדגן.

 הקבלנים מחויבים לעשות שם?  :אבי חדידה

 זה? מה :עודד רביבי

 הם עושים עבודות. :יהודה שווייגר

  מוטמנים? פינוי פחים מתי מתחילים ההערכה :דובי שפלר

 ואם לא שבוע אחרי זה. ,אני מקווה שערב ראש השנה :עודד רביבי

 מתי החברה מתחילה לפנות? :דובי שפלר

 אני מקווה ערב ראש השנה, ואם לא בשבוע אחרי זה. :עודד רביבי

 זאת אומרת יהיה תקופה של פינוי כפול? :דבורה גיני מלכי

 בתוך הישוב לא בתוך הזית. :שרון הורביץ

 בתוך הישוב. :דבורה גיני מלכי

 זית וצפונה יהיה בפינוי של פחים מוטמנים. :יהודה שווייגר

 משאית אחת תהיה מוטמנת משאית אחת לא. :שרון הורביץ

 מקווים שהדגן גם יהיה. :יהודה שווייגר

 יש איזה שינוי שחל עם פחים אחרים? :לכידבורה גיני מ

כן, במקביל אמורים להיכנס גם פחים כתומים, החוזה איתם עוד לא נסגר עוד  :עודד רביבי

 לא סודר, ברגע שזה ייסגר יהיה גם מערך הסברה גם מערך הדגמה.
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 ל הפחים הכתומים?שמה הרציונאל  :דבורה גיני מלכי

 לחסוך המשקל.  :מיכאל דהן

 יזות.אר :דובר

 אין רציונאל סביבתי? :דבורה גיני מלכי

 בטח שיש רציונאל. :דהן מיכאל

בוא תסביר לי איך אתה יכול פלסטיק וזכוכית וזה? אני שואלת כי לא הבנתי,  :דבורה גיני מלכי

 איך אתה יכול לשים באותו פח?

ית חרושת זבל רגיל את לוקחת לאתר פינוי זבל, זבל מופרד את אמורה לקחת לב :דובי שפלר

 שמטפל בפסולת והופך אותה למשהו אחר לא לפסולת אלא למוצר. ,כלשהו

 אמרתי יש רציונאל כלכלי וסבבה. :דבורה גיני מלכי

 זה אמור להיות הרציונאל. :דובי שפלר

 מפרידים. לא רק כלכלי, זה הזרמים שאותם :יהודה שווייגר

 : יהודה, מה אני אשים בפח הכתום?דבורה גיני מלכי

פחים כתומים ממומנים גם בצורה מלאה על ידי תאגיד תמיר שלוקח אותם, הוא  :דה שווייגריהו

 - - -מחזיר  , הוא גםהוא גם מפנה אותם ,גם מממן את הפחים עצמם

 זה רק כלכלי. :דבורה גיני מלכי

 זה לא כלכלי. :דובר

 בטח שזה כלכלי. :דבורה גיני מלכי

 לכלי, בסדר? אבל זה לא רק כלכלי.את יודעת מה זה קודם כל כ :מיכאל דהן

 תראו בסוף, דבורה. :עודד רביבי

 בסוף הם ממחזרים את זה. :דבורה גיני מלכי

דבורה, בסוף מדינת ישראל עם שר אחד הלכה לכיוון של הפרדת פסולת לשלושה  :עודד רביבי

היום אנחנו באיזה שהיא הנחיה להפנות  השר התחלפו הדגשים.זרמים, התחלף 

ושם אנחנו נמצאים מבחינת הפסולת הרגילה והאריזות,  ,זרמים רק לשני

ושם אנחנו נמצאים בסיפור  ,פלסטיקים וזכוכית זה ערך מוסף זה בכלל לא קשור

הזה. מה הרציונאל הכלכלי? יש חברות כלכליות שיש להם אינטרס לעשות את 

 זה.

 נה.לא זה אני מבינה, את הרציונאל הכלכלי אני מבי :דבורה גיני מלכי

אז הן עושות את זה. עד כמה זה עוזר לסביבה או לא אני באמת שלא יודע, כי  :עודד רביבי

אמרו לנו בואו תעשו  פור של מחזור יצאנו די מבולבלים.בסוף עם כל הסי



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
26.8.18 

 

58 

ואז באו וטענו שהחתימה של הזיהום של הסוללה של  ,מכוניות חשמליות

ן שהמכוניות עושות. נכון, המכוניות החשמליות היא יותר גדולה מאשר כל העש

צדדים, שם אנחנו הלא נכון, הבנתי כבר שכל דבר אפשר לפרש אותו לשני 

 נמצאים.

 טוב, שאלה, צנצנת של קפה מזכוכית איפה יותר טוב לנו? :דבורה גיני מלכי

 דבורה, אל תעשי. :עודד רביבי

 לא, לא, אני שואלת. :דבורה גיני מלכי

 ה עכשיו.אל תעשי לי בחינ :עודד רביבי

 מה פתאום בחינה. :דבורה גיני מלכי

 דבורה. ,כי עוד לא עשיתי שיעורי בית, אנחנו נעשה שיעורי בית. דקה :עודד רביבי

 תר טוב לנו בתור מועצה אני שואלת?מה יו :דבורה גיני מלכי

כשהתחלת עם  דבורה, אני הבנתי מה השאלה שלך, הבנתי את השאלה שלך :עודד רביבי

ואנחנו נגמור את  ,כשאנחנו נגמור את החוזה עם תאגיד תמיר הפנטומימה.

ואנחנו נראה בסוף כמה זה עולה לנו וכמה זה עולה לנו, אני  ,הפחים המוטמנים

, כי אני אוכל לעשות טבלה לתושבים מה אני מבקש שיעשו עם הצנצנת זכוכית

השאלה כרגע אני עוד לא יודע להגיד לך, הבנתי את  אדע איפה יותר משתלם לי.

והתשובה תגיע ברגע שאנחנו נדע מבטיח לך שאנחנו נצא במערך  ,בפנטומימה

שכל תושב יוכל להבין מה לנו משתלם יותר כדי לעשות את זה. כי אם  ,הסברה

אז מה אכפת לי?  אני לא משלם למשל היטל הטמנה, בסדר? אז לצורך העניין

והיו צריכים  ,זרחיכבר עשו קולות והפעילו את המנהל הא מצד שני אל מיניה

להתאחד פה ארבעת ראשי הרשויות ביחד כנגד פעילות של המנהל האזרחי, כי 

על המנהל האזרחי רצה לגבות מאיתנו רטרואקטיבית חמש שנים, ואנחנו אמרנו 

ובסוף זה  ערבנו את אלקין כשר להגנת הסביבה,סמך מה? והתחיל פה דיון שלם, 

אסור לכם לפנות  ,ו עם הצו שאמרו לנואבל כבר עמד נעצר על בעיות משפטיות.

זה יותר קרוב זה יותר זול. , כי נותיש לנו אינטרס לפ יניה. באל מיניהיותר לאל מ

התשובה יכולה להיות צנצנת זכוכית עדיף לי שתשימי במיכל  ,אז לכן אני אומר

זה שווה לי יותר לכתום. אז בואי תני  ,לא ,הסגול, מחר אני יכול לצאת עם הנחיה

 י לראות מה המצב שביום שבו אני צריך לתת הנחיות לתושבים ואז נחליט.ל

עקרונית הכתום לא אמור לעלות כולל המיכל לא צריך לעלות ולא הפינוי, פינוי  :שרון הורביץ

 - - -צריך להיות  מאה אחוזבכולו 
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 תמיכה בקרן אפרת

 מה עוד יש לך? ,שרון :עודד רביבי

פעמיים אישרו במועצה כל , שלום תמיר, שכבר ר שכבר אושריש אשרור של דב :שרון הורביץ

. יודעים שאנחנו לא בקרן אפרת, אבל רתשנה מחדש, זה לגבי תמיכה בקרן אפ

מיכה בקרן שתהיה לטובת תושבי אפרת. במועצה אנחנו בדרך כלל לא, אנחנו ת

מצמצמים בסעיף התמיכות, יש רשויות שזה דבר מאוד מאוד נפוץ, אנחנו 

עמותות עד היום זכו בזה  ,בבתי הספר היסודיים ותבזה לעמות משתמשים

ו רואורות עציון, והקרן לפיתוח אפרת. התבחינים שאושר ,עמותת חיל באפרתה

שאנחנו הוועדה  ,שוב היום על ידי מנכ"ל המועצה, היועץ המשפטי ואני

ואשר ועיקר  ,עמותה המורכבת מתושבי אפרתים, הינה המקצועית מינימאלי

ומקרקעין השייכים  תיה היא גיוס כספים לטובת פיתוח בניית מבני ציבורפעילו

 וכן פרויקטים חברתיים. למועצה ובחזקתה,

 מה זה אומר התמיכה לא הבנתי? :דורון כהן

תקציב של המועצה אנחנו תקצבנו סכום שאנחנו יכולים להעביר לקרן אפרת ב :עודד רביבי

 הסיפור הזה. לפעילותה, ובעצם אנחנו מבקשים לאשר את

סעיף שני, חברי העמותה הינם תושבי הישוב, עמידה בשאר תנאי נוהל התמיכות  :שרון הורביץ

 שזה נוהל תקין. ,של משרד הפנים

 כמה שנים שרון לא היתה תמיכה בעמותות באפרת אני לא מדבר על בתי הספר? :דובי שפלר

 הרבה שנים. :שרון הורביץ

 הרבה שנים? :דובי שפלר

 הרבה שנים, הרבה שנים. :רביץשרון הו

מצטער, לא נראה לי טוב בישיבה האחרונה שלנו כישיבת מועצה אחרי המון  :דובי שפלר

 שנים שאנחנו לא עושים את זה.

 זה משהו חדש? :דורון כהן

 בתקציב המועצה. נמצאלא, זה בתקציב המועצה, זה  :שרון הורביץ

 .כל שנה אושר בתקציבמזה  :יהודה שווייגר

 אלף שקל. 200זה  :ן הורביץשרו

 - - -עד עכשיו נתנו את זה רק לעמותות :אבי חדידה

 .2018אושר בתקציב המועצה לשנת מזה  :יהודה שווייגר

 )מדברים ביחד(
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 - - -סעיף קרן :שרון הורביץ

 - - -מועצה מקומית אפרת הרבה שנים לא תומכת :דובי שפלר

 לא אבל בזה כן, בקרן כן. :שרון הורביץ

 לא נכון, בקרן אפרת כן. :דה שווייגריהו

 כל שנה? :נעמה טל

 לא כל שנה. :יהודה שווייגר

 יש שנה כן שנה לא. :שרון הורביץ

  לא כל שנה. :יהודה שווייגר

דובי, פעם אחרונה שתקצבנו את קרן אפרת היה לפני כשלוש, ארבע שנים פעם  :מנחם שפיץ

 .2018 -אבל השנה ב ,אחרונה

 הרבה שנים.עכשיו אמר שרון  :דובי שפלר

 ירושלים פועליש רשויות שתומכות ב לפרוטוקול, לא, סליחה אני מבקש :שרון הורביץ

 - -הוועד למען החיל מקבל אין לנו את זה. ובפילהרמונית,

 האחרונות? שנים 12,13,14 -אפרת תמכה ב :דובי שפלר

 כן, בטח. :שרון הורביץ

 בהחלט. :מנחם שפיץ

 יו שלא נו אז מה?אמרת עכש :דובי שפלר

  )מדברים ביחד(

 לפני ארבע שנים קרן אפרת תוקצבה על ידי המועצה. :מנחם שפיץ

 היא תוקצבה תמיד. :שרון הורביץ

 כן כללנו את זה בתקציב 2018 -ואז אחרי זה לא הכנסנו את זה לתקציב, אבל ב  :מנחם שפיץ

 אלף. 200 בסך של

 זה נכנס בתקציב. :יהודה שווייגר

 אני שואל מתי תמכנו בפועל? :רדובי שפל

 לפני ארבע שנים. :מנחם שפיץ

 היו שנים שלא היה צורך אז לא.ארבע שנים,  :שרון הורביץ

 פני כארבע שנים תמכנו.ל :מנחם שפיץ

  זה לא פתיחה, זה לא שאנחנו מביאים עכשיו שינוי תקציבי. :שרון הורביץ

 ברור, הבנתי. :דובי שפלר
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לא לאגודות  ,שהמועצה המקומית אפרת לא מרבה בתמיכות שוב, תימה התכוונ :שרון הורביץ

 לא לתזמורות. ,לא לאלף ואחד דברים ,לא לישיבות ,לא לאגודות ספורט ,פרטיות

 כל היום קונסרבטוריון? ,מהקונסרבטוריוןהיום מה יש לך  :עודד רביבי

המועצה העמותה  - - - לפי לא לנבחרות שחייה, דברים כאלה. במידת הצורךאז  :שרון הורביץ

כל זה דרך אגב אשרור של דברים להפוך להיות עמותה עירונית. מביעה נכונות 

 שרו במועצה בשנים הקודמות.שאו

טוב מי בעד לאשר את זה כמו ששרון הקריא? נעמה בעד, מיכאל, דבורה, מנחם,  :עודד רביבי

 אורית, דורון ועודד. דובי ואבי?

 אני נמנע. :אבי חדידה

 נמנע? :יביעודד רב

 אני אצביע באופן חריג נמנע. :דובי שפלר

 הצבעה    

 7 - בעד    

 2 - נמנעים    

אנחנו לא קבענו ישיבה לא בין  ,נמנע. טוב תודה רבה. למיטב זיכרוני את היומן :עודד רביבי

החגים ולא לאוקטובר, את הישיבה של ספטמבר הקדמנו כמו שאמרתי בתחילת 

 ורתי בדרך כלל לא קובעים ישיבת מועצה.הישיבה היום, באופן מס

 באוקטובר. 16 -לי רשום אגב ב :נעמה טל

 לאוקטובר ישיבת מועצה. 15 -ב :דובי שפלר

 אני בא. :דובר

בעבר אנחנו  ה אם יהיה צורך לקיים אותה או לא.אתה בא, בסדר, אנחנו נרא :עודד רביבי

הטעם הפרקטי שאני נמנענו מלקיים ישיבת מועצה כל כך סמוך לבחירות, גם מ

לא חושב שיש דברים שכל כך דחופים שצריכים להחליט אותם שבועיים לפני 

 אנחנו נודיע. בחירות, אם יהיה דברים שצריך להתכנס בגינם אז

 ?, חודש אחרימתי הישיבה הראשונה אחרי הבחירות :אבי חדידה

 יום. 21 :דובר

 ת לכנס.תכנון ובנייה זה בדרך כלל העילה המרכזי :דובי שפלר

למרות שיש רשויות שחצי שנה לפני בחירות כבר לא מתכנסות ועדת תכנון  :עודד רביבי

כדי למנוע גם רגישויות ודברים כאלה, אז יש את זה לשני הצדדים. אני  ,ובנייה

אנחנו נראה ואנחנו  ,כרגע אם זה מופיע לכם ביומנים אז בסדר ,אומר עוד פעם



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
26.8.18 

 

62 

בכל מקרה טוב כרגע ו לא מקיימים את זה, נודיע אם אנחנו מקיימים את זה א

 שיהיה משוריין. אז בהזדמנות זאת.

 -קיבלו הזמנה לכבר מופיע, חלקכם שאלו למה  2019גם התאריכים של אחר כך,  :יהודה שווייגר

2019. 

בקיצור אז אם אנחנו לא ניפגש אז זאת הזדמנות לומר תודה רבה לכל חברי  :עודד רביבי

מאליו שאנחנו מסיימים את החמש שנים בהרכב של תשעה  זה לא ברור ,המועצה

ובהחלט תודה רבה לכולם על הזמן על  ,חברי מועצה שמופיעים לישיבות מועצה

התמיכה ועל העזרה. מאחר וזה גם ערב ראש השנה וללא שום קשר למחזור 

לא נחרוג ממנהגנו וניתן שי צנוע לחג. אז קודם כל לחתן גם אז אנחנו  ,הבחירות

 דובי שיהיה מזל טוב. ,ההולדת יום

 מתי יש לך יום הולדת? :דובר

 היום.  :עודד רביבי

 (לחברי המועצה )חלוקת שי לחג

 תודה רבה לכולם שנה טובה כתיבה וחתימה טובה. :עודד רביבי
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