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 שיבת המועצהי

 

אנחנו כבר  ,אנחנו בהתחשב בנסיבות בשעות ובמצב הצבירה שלכםערב טוב,  :עודד רביבי

גם את הסקירה של  דר היום כדי לא להעמיס יותר מידי.רדנו שני סעיפים מסהו

אדמונד על האתרי תיירות, וגם את הסיפור של הסטטוסים של הפרויקטים של 

ההנדסה. פרויקט קר"מ שגם הוא מופיע היום בסדר יום, מחלקת גביה ביקשה 

הבא. בגדול  כדי להציג את הנתונים בצורה מדויקת יותר בחודש ,לדחות את זה

בגדול אין כמעט יום שתושבים לא  ,על בסיס יומי קריאה מרחוק של המונה מים

על נזילות והתרעות על חריגות מכמויות  ,מקבלים פניות טלפוניות מהמועצה

המים, אבל אנחנו רוצים לסדר את זה בצורה מסודרת ולהציג לכם את זה. אז 

יהיה תחיל איתך כדי שאפשר שלושת הנושאים האלה כבר הורדנו. משה, בוא נ

 לשחרר אותך, לגבי הקצאת בית כנסת בזית.

 

 -נוהל הקצאות

 בית כנסת.של שלד  ,בזית יש בית כנסת שנבנה מעל גן ילד :משה בן אלישע

 צמוד לאורות יהודה? :דובי שפלר

אורות יהודה. המועצה אישרה בעבר תבחינים לבית כנסת הזה, ועדת צמוד ל :משה בן אלישע

לגבי גובה המימון החוזר של העמותה סה והשתכנעה לבצע שינוי, ות התכנהקצא

 אלף שקל. 750להעמיד אותו על  ,למועצה

 פחות.ל :עודד רביבי

יחד עם  ,אלף שקל. יש פרוטוקול ועדת ההקצאות מוגש לפניכם 750לכל הפחות  :משה בן אלישע

ד הסכום בנושא הזה, מלב שהתנהלההתבחינים כמו שאושרו בישיבת מועצה 

 לכל הפחות. אז זה העניין. 750 -שהתעדכן ל

"כפי שהעביר גזבר המועצה לוועדה לאחר ביצוע  –סליחה, לא הבנתי את המשפט  :דובי שפלר

מתברר כי סכום זה הינו הסכום הסביר והמקסימאלי שניתן לקבל מבעל  ,בדיקה

אתה ו ,ההקצאה לבית הכנסת". לא הבנתי, אם המועצה השקיעה סכום מסוים

 מקזז ממנו את המבנה ציבור פר אדם?

דבר  הם קצת השתנו.המועצה השקיעה סכום מסוים, דבר ראשון ההעמסות  :שרון הורביץ

באות לבנות  לקהילות שהיומתוך הבנה ריאלית  ,ראשון מתוך עבודה בשטח
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שלא נוכל  - - - אלף שקל למצב השלד שהמצב נמצא היום 750 -שמה, מעבר ל

 דיור. מצוקת ויש לקבל

 להסביר, מנחם עבד על זה, אין פה סודות.תן למנחם  :קיבא סילבצקיע

אני אגיד לך משהו, בזמנו עודד ביקשת ממני להיכנס לתמונה איתם ואני כן בוא  :מנחם שפיץ

 ישבתי איתם, ואז לא הגענו לעמק השווה כאשר אני ביקשתי סכום יותר גבוה.

 לא, לא. :עודד רביבי

 לסיים.תן לי  :מנחם שפיץ

 לא אבל מנחם אתה מציג את זה לא נכון אבל. :עודד רביבי

 תן לי לסיים, תן לי לסיים, בסדר? אז זה היה לפני פסח. :מנחם שפיץ

זה שוועדת ההקצאות לוקחת את נוהל ההקצאות שהיה  ,אז בעצם מה שאני מבין :עודד רביבי

 ?עוד מקודם ומוסיפה עליו

 מעדכנת את הסכום. :משה בן אלישע

 ?750 -מעדכנת את הסכום המינימאלי ל :עודד רביבי

 .750 -ל :משה בן אלישע

 מי בעד לאשר? :עודד רביבי

לפני כן אבל אולי הערה, אני עכשיו מנסה לבדוק את עצמנו במחשבה לאחור,  :מיכאל דהן

 האם זה היה משתלם לנו כמועצה לשים מיליון שקל פלוס?

 חד משמעית לא. :עקיבא סילבצקי

 מה? :דהןמיכאל 

חד משמעית לא, אנחנו לא נעשה את זה יותר בצורה כזו, זה ברור. זה לא פעם  :עקיבא סילבצקי

 ראשונה שבאים ואומרים לנו התכנון שלכם לא מקובל עלינו.

שני דברים, בסדר? אחד, מזכיר לכם שיש מצוקה של בתי כנסת בכל מה שנבנה  :עודד רביבי

ים בית כנסת, תושבי אפרת לא הצליחו לא הצלחנו להשל ן.מצפון לזית רענ

 , איך קוראים לו אהבה ושלום?אחדלהשלים בית כנסת למעט 

 אורות הזית?  :משה בן אלישע

 לא, בדקל מערב. :עודד רביבי

 שאלתיאל? :דובי שפלר

 כן. :עודד רביבי
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 שלום משהו. :דובי שפלר

ית כנסת היחיד שהצלחנו שלום וחוה משהו כזה, בסדר? זה הב ,שלום ואחווה :עודד רביבי

וכל  ,שגם הוא שם יש שם בדיוק זוג אחד שהיא התאלמנה והוא התאלמן ,להקים

ואמרנו מאחר ואנחנו אחד מהם הביא כסף והצליחו לבנות את בית הכנסת. 

רואים שהעמותות יודעות להגיע איתנו למצב של נוהל הקצאה ומקבלות מגרש, 

ודעות להתרומם מעל הקרקע, אבל גם כשהם מקבלות את המגרש הם לא י

מאחר וגם יש לנו מצוקה של מגרשים חומים, כי  .אמרנו בואו ננסה משהו חדש

הישוב לא תוכנן עם כמות בתי הכנסת שנבנים בישוב הזה, כי הוא לא נבנה עם 

 פרוגראמה שמתאימה לזה, אמרנו בואו.

 בדגש על הזית. :דובי שפלר

ולכן אנחנו אמרנו  ,דגןתמר וגם ביש לי את זה גם ב לא, בדגש על כל השכונות, :עודד רביבי

שאנחנו לוקחים על גני ילדים מרימים שלד לבית כנסת. עכשיו על הנייר זה היה 

 .נראה רעיון מצוין, מבחינת לקדם את בית הכנסת זה היה נראה רעיון מצוין

צב מבחינת נוחות העבודה זה היה נראה רעיון מצוין, כי אם אני מצליח להגיע למ

ואני יכול להפעיל  ,שכל העבודות המלוכלכות בשלד של בית הכנסת מסתיימות

להפריע, כולם נהנים.  בלילמעלה  בודאת גני הילדים ואחר כך אפשר לע

כשהתחלנו את העבודות התגלה פער תקציבי, אם חשבנו שאגרת מבנה הציבור 

 ,תרה מזאתתספיק לנו להשלים את השלד, התגלה פער של מיליון שקל. עכשיו י

כשבאנו בתמר לעשות את זה, באה העמותה בתמר ואמרה אל תעשו לנו את זה 

 .לבד זה אנחנו רוצים לקבל את הכסף ואנחנו רוצים לעשות את ,לא רוצים

 ,ההיפך, אמרו לנו לכתחילה אל תבנו על הגני ילדים את השלד. אז לכן אני אומר

לנו שרצונות עמך ישראל  גם מאחר והתגלה פה פער תקציבי, גם מאחר והתברר

אנחנו לא תמיד יכולים לחזות  ,ואנחנו פה למרות שאנחנו נבחרי ציבור ,מרובים

מה ירצו התושבים כשהם באים לאכלס את היחידות דיור, אז נמנענו מזה. עכשיו 

בזית הגמישות התקציבית שנוצרה כרגע לוועדת הקצאות, היא לא גמישות על 

בא ואני אומר טוב אני מוכן לספוג את ההפסד. מה הנייר, היא לא גמישות שאני 

שקרה לנו באורות יהודה וזה לא היה מתוכנן, בית המדרש הפך להיות בית כנסת 

לא רק שהוא בית כנסת פעיל, הרבה עמותות או הרבה חברי עמותות שלא  .פעיל

הלכו להתפלל בבית כנסת בחינם, כי  ,הצליחו להתרומם עם בתי הכנסת שלהם

אז נוצר מצב  .בית כנסת מרווח, הוא גם לא עולה כסף, וגם הוא כבר מוכןהוא גם 
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סף , וכשמבחינת הפוטנציאל של האנשים שיבקשו ממני לבנות עוד בתי כנסת

כי בעצם לא יהיה לי מצב איר באגרת מבנה ציבור הלך והתמעט, שאני צריך להש

וד בית כנסת. שמישהו שהיום מתפלל באורות יהודה גם מחר ילך וירצה להקים ע

 ,ההשקעה שלו בגיוס התרומות ולהתרומם מעל הקרקע היא תהיה כל כך גדולה

הפוך לכדי  ,שאני אומר אז אני יכול חלק מהכסף לקחת ולצמצם פה את הסכום

והוא הופך להיות משהו שהוא מבוקש על  ,את זה למצב שהשלד הוא שלד ריאלי

 שם אנחנו נמצאים. ,זה הכל .המדף

אלה אפיקורסית לשנייה אחת, היא לא חייבת להישאל אבל אני בכל זאת ש :מיכאל דהן

אז נחשוב אולי לנצל את השלד  ,אשאל. זאת אומרת אם אין ביקוש לבית כנסת

 שכבר המועצה השקיעה בו לדברים אחרים שהמועצה זקוקה לו?

 הלוואי, אתה מוכן לבוא איתי לכל מפגש תושבים שיש לי לכל השכונות. :עודד רביבי

 אז יש רצון או אין רצון? :מיכאל דהן

יש הבדל בין רצון לבין צורך לבין כוח, בסדר? זה שהתושבים מצפים שבית  :עודד רביבי

יש תושבים  .אני שומע בכל מפגש עם תושבים ,הכנסת ירד כמו מן מין השמיים

ואומרים בכלל למה אתה לא בונה לנו את כל בית  ,שהם אפילו חריפים יותר

בדגן זה  ו סדרי עולם אנחנו תושבים חדשים.לומר בואו תשנו עכשיכ .הכנסת

ישוב דתי תבנה בית כנסת אחר כך תדאג לכל יתר  ,נאמר בצורה הכי ברורה

ין לנו גם את הדברים. מה לעשות זה לא קורה בשום מקום במדינת ישראל, א

 יש פה מנגנון של אגרת מבנה ציבור, חלק מזה מוקצה היכולת לעשות את זה,

בסוף בזית מה שטיפה הוריד את הלחץ זה אורות  .לצורך בניית בתי הכנסת

תי עמותות שרוצות להתמודד על הסיפור של השלד שיהודה, אבל עדיין יש לנו 

אז  .מעל בית הכנסת, יש לנו עמותה שלישית שרוצה בכלל לבנות בית כנסת נוסף

ים אחרים, בתמר שם אנחנו נמצאים מבחינת הזית. בתמר ובדגן אנחנו באירוע

של אחד היזמים שהוא הולך להרים בית כנסת  ,יש לנו תרומה של בית הכנסת

קומפלט, גם הבדל קצת בית אשכנזים לספרדים. הדבר הראשון שהוא רוצה 

זה את בית הכנסת, לפני שהוא משלים את  ,הוא התורם ,להשלים בפרויקט שלו

יס אותנו שמה למקום אחר. הדירות הוא כתורם בונה את בית הכנסת, אז זה יכנ

 ובדגן דרך אגב אנחנו לא מצליחים.

  לא מעדיפים שכן יבנו על הגגות של הגנים? אנחנו :דורון כהן
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תברר האיפה שאנחנו יכולים אנחנו עושים את זה, אני אומר עוד פעם בסוף כש :עודד רביבי

 לנו העלויות הכספיות.

שחרר את המגרשים החומים לצים לבנות, לא אבל אמרת נגיד שהתושבים לא רו :דורון כהן

 כשנצטרך עוד גני ילדים.

דבר ראשון כשהיינו פה במצוקה התקציבית בבית הכנסת בזית, ובא צורי כנציג  :עודד רביבי

העמותה של התושבים בתמר, ואמר אל תבנו לנו על הגן, אנחנו לא רוצים, רוצים 

 את הכסף אנחנו נבנה.

 חום?הם רוצים במגרש  :דורון כהן

הם היו גם הם עצמם במצב  .רוצים במגרש חום, גם הצביעו על מגרש, לא משנה :עודד רביבי

, שהם חשבו שיהיה מאוד קל לגייס את הכסף לבית הכנסת ,תודעתי מסוים

בשנייה אחת בונים אותו, ושזה יהיה צ'יק צ'ק. היום הם כבר מתחילים ושהם 

 ,ה שרוצים מניין שוויוני יתרלהתברר שיש כאל , היום כבר מתחיל"בשלהתבח"

מניין שוויוני פחות, גובה המחיצה במפלס האולם המרכזי או עזרת נשים למעלה, 

ני התקדמתי, אני לא יכולתי עם עצמם עכשיו. אבל א "בש"להתבחמתחילים 

ובטח שאני לא הולך לעשות עוד פעם את אותו דבר, בטח שאם יש לי לחכות, 

אני אבנה להם בכוח? בזית היינו במצב שעוד  עמותה שאומרת אל תבנה לי, מה

בסוף האינטרס  .לכן חשבנו לעשות את זה ,לא היו עמותות עוד לא היו תושבים

הוא לראות איך אנחנו עוזרים לקהילות להיכנס כמה שיותר מהר למבני קבע של 

בתי כנסת. בתמר אנחנו רואים שם איזה שהוא אור בקצה המנהרה, בזית יש 

שאנחנו יודעים שגייסו תרומות משמעותיות ועם יכולות  ,פעילותהיום עמותות 

 דובי? ,כספיות מכובדות, ולכן צריך להתקדם קדימה. רצית להגיד משהו

 - -אמרת שההפרש הוא של מיליון וכן.  :דובי שפלר

 .78 :מיכאל דהן

 משהו. וזה על בסיס אלה שנרשמו כי אמרת על בסיס כיסאות? :דובי שפלר

לא, זה על בסיס כמות המקומות שיש שם, ומה הצפי שאנחנו צופים שייכנסו  :עודד רביבי

 כמות משפחות.

 70זאת אומרת שיכול להיות מצב שההערכה היא מאה ובסוף יירשמו רק  :דובי שפלר

 משפחות? 30משפחות, אז יהיה לנו עוד פער של 

 בעוד שלוש שנים. 30לא, אנחנו יודעים שיהיה   :שרון הורביץ

 מה? :פלרדובי ש
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 בסוף יתפללו שמה.  :שרון הורביץ

 משפחות. 85 -הבית כנסת יכול להכיל בסביבות ה :משה בן אלישע

 , בסדר?70אני אגיד לך את זה אחרת, לצורך העניין יירשמו שם רק  :עודד רביבי

 כן. :דובי שפלר

ור שבעצם אבל יהיה בית כנסת שהוא פעיל, אז תישאר לי יתרה באגרת מבנה ציב :עודד רביבי

 לא יהיה לה מבקש.

 אורות יהודה? אתה מבסס את זה על :דובי שפלר

גם על אורות יהודה, גם על זה שגם לצורך העניין יש עשר משפחות שלא נרשמו  :עודד רביבי

היום לעמותה שהולכת לאכלס את השלד הזה, הם יבואו שם פיזית להתפלל, לא 

בנה ציבור בשביל עשרה להקים יהיה להם צורך לבוא ולבקש ממני את האגרת מ

עוד בית כנסת. גם בזית רענן לא כל מי שנמצא שם באמת שילם על בית הכנסת, 

 למה? כי אוכלוסיות מתחלפות.

אורות יהודה ישכנעו אותם בואו תחתמו פיקטיבית באתה לא מפחד שהחבר'ה  :דובי שפלר

 ותמשיכו לבוא לאורות יהודה? 

 אין לי בעיה. :עודד רביבי

 אבל זה לא עולה לי. :הורביץ שרון

לא עלה לי, זה כסף שנמצא ממילא. ההיפך, עדיף לי, עדיף לי, כמה שהם יביאו  :עודד רביבי

 יותר.

 אתה מבין? - - -  לא לבית כנסת הזה, לאותם עשרה :דובי שפלר

 בסוף יש מאה אחוז אוכלוסייה. :עודד רביבי

 זה יכסה את אזור. :שרון הורביץ

ש מאה אחוז אוכלוסייה, אנחנו רואים כמה קשה להרים בית כנסת. ממה אני י :עודד רביבי

חתימות? זה לא מה  20יצליחו לעשות מניפולציה ויביאו עוד חושש שעשרה 

 שיעשה להם את בית הכנסת.

 -כי בעיני הפער הוא לא מ ?זאת אומרת הפער, אבל אני שואל מה הפער האמיתי :דובי שפלר

א הפער הוא בין מספר אלה שחתמו בפועל עד היום למיליון ומשהו, אל 750

 למיליון ומשהו, זה הפער.

לא  ,דבר ראשון אתה צודק, אבל הכנסתם בנוהל הקצאות מספר משפחות :עודד רביבי

 עקיבא?

 מה? :עקיבא סילבצקי
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 כמה משפחות חתמו לה עד היום אנחנו יודעים? :דובי שפלר

 יזה עמותה נכנסת לפה.א אני לא יודע, אני לא יודע :עודד רביבי

 לא, אני מפרסם תבחינים, אני מפרסם, נקבל. :משה בן אלישע

 בפוטנציאל. אחוז 75 בפוטנציאל, אנחנו רוצים אחוז 75 :שרון הורביץ

אחוז  75אלף שקל אתה אחרי, אתה לקחת בחשבון  750שאתה תיתן  :דובי שפלר

אחוז  25ית עוד זאת אומרת שתיאורט ?מהפוטנציאל של בית הכנסת בשלד הזה

 למיליון ומשהו. אני צודק? 750 -משפחות יקטינו את הפער בין ה

 את המאה אחוז.לא, זה מתוך זה לקחנו כן.  :שרון הורביץ

 ?אחוז זאת אומרת לקחת את המאה :דובי שפלר

 יותר מזה לא נוסיף כסף. :שרון הורביץ

 זאת אומרת הפער הוא יותר גדול? :דובי שפלר

 משפחות לאיפה הם ילכו? 15. משפחות 80א, אני לוקח כאילו יש שם ל :שרון הורביץ

, 100, יירשמו 60, יירשמו 50אבל הפער יושב לי באגרת מבנה ציבור, יירשמו  :עודד רביבי

 מבחינתי זה אותו כסף זאת אומרת.

אלף שקל  300שכרגע הפער שמדברים עליו זה משיכת יתר של  ,מה שאני אומר :דובי שפלר

טח בפועל זה יהיה יותר בכפוף לכמה מתוך בשהנייר הזה, ו ליבור עלמבנה צ

 המאה אחוז יירשמו באותה עמותה שתזכה בזה?

 - - -אחוז  50: שיהיה לפחות עקיבא סילבצקי

 מה שעקיבא אומר אולי כן להכניס כזה סעיף? :דובי שפלר

 זה כתוב. :עודד רביבי

 זה מאושר. ,זה רשום :משה בן אלישע

 עוד לא קראתי. :דובי שפלר

 אושר, פעם שעברה אישרנו את זה. :משה בן אלישע

 אין גם בית כנסת נוסף באזור שמה. :עקיבא סילבצקי

 המאה אחוז? הזהמה התקבולת של הבית כנסת  :דובי שפלר

 משפחות. 80 :עקיבא סילבצקי

 משפחות? 90 :דובי שפלר

 משפחות. 90 :משה בן אלישע

 זה גם לא נכון. :עודד רביבי

 כפול כמה זה היום? 45זאת אומרת  :דובי שפלר
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 למשפחה. 3 :משה בן אלישע

 ?3000 :דובי שפלר

 מקומות למשפחה. 3לא,  :משה בן אלישע

 למשפחה אתה נותן? - - -זה כמה  :דובי שפלר

 דולר. 1500 :עודד רביבי

 שקל. 6000 ?לתקצוב :משה בן אלישע

 .6ול כפ 45 :דובי שפלר

 רך.בע 550 :משה בן אלישע

נוספת. עכשיו דבר נוסף, מתי הם צריכים ה אלף שקל נוספים, זה החשיפה 270 :דובי שפלר

 לשלם את הכסף הזה?

שום דבר באוויר לא יהיה פה, הם משלמים לפחות הוא רמז, מנחם,  אז אמר לך :עקיבא סילבצקי

 .750 -אחוז מ 75

 - - ה ורק אז הם מקבלים את :דובי שפלר

של  ר תמורת כספים לא הבטחות, או ערבויות בנקאיות או צ'קים אישייםוהשא :צקיבעקיבא סיל

 .אנשים

 ורק אז הם מקבלים את ההקצאה? :דובי שפלר

 ?זה כתוב לנו בנוסח :דובר

נוהל ההקצאות כרגע כמו שהצגתם  .רבותיי בואו, לדעתי זה לא רלוונטי כרגע :עודד רביבי

 לאשר את זה, נכון? אותם, יבואו הצעות מליאת המועצה במילא תצטרך

 לא צריך לרדת לרזולוציות. :עקיבא סילבצקי

 מה כתוב פה במה שאנחנו צריכים להצביע מכל מה ששמענו? :דובי שפלר

 אלף שקל. 750 :עקיבא סילבצקי

 אלף שקל. 750שהסכום המינימאלי הוא  :עודד רביבי

  .850לתת אותו עם עוד עמותות, אם עמותה אחת תרצה  וזה יתמחר :שרון הורביץ

 וכל מה ששרון אמר לי זה הדברים לחוזה בעתיד? :דובי שפלר

 לא יכולים להגיד שלא ידעו. ,כן אבל זה מה שעשו איתם בעל פה, והם יודעים :שרון הורביץ

שהיא עשתה איתם  יתם בעל פה, ועכשיו יש דמות נעלמתומנחם אומר שלא א :עודד רביבי

 בעל פה ואני לא מכיר.

 ?750 -ון. ממי קיבלת את הדיווח על הנכ :מנחם שפיץ

 אני לא קיבלתי. :עודד רביבי
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 ?750ממי קיבלת את הדיווח על  :מנחם שפיץ

 ממך. :עודד רביבי

 איך ממני אני לא סיכמתי איתם? :מנחם שפיץ

 .750אז שהיינו איתם דיברנו על  :שרון הורביץ

 - - מ , אז קיבלת את זה 750אני לא סיכמתי איתם  :מנחם שפיץ

עכשיו אתה סתם נעלבת, אני אגיד לך למה.  ,לא, לא, מנחם עכשיו אתה יודע מה :עודד רביבי

 ם בוא אני אגיד לך בדיוק מה קרה.מנחם, אני אגיד לך למה, מנח

 זה יהיה יותר נחמד. ,תסגרו את זה בארבע עיניים :דובי שפלר

 לא, מנחם, בוא אני אגיד לך בדיוק מה קרה. :עודד רביבי

 .זה לא הזמן, חבל, חבל, חבל :פיץמנחם ש

 זה מה שהבינו ממך מנחם. :שרון הורביץ

 בא ממך. 750 -מנחם, ה :עודד רביבי

 לא נכון. :מנחם שפיץ

 מנחם. :עודד רביבי

 חבל על הזמן של כולם. :מנחם שפיץ

 בבקשה תסגרו את זה בארבע עיניים. :דובי שפלר

 דקה. :עודד רביבי

 אני הייתי בעניין. ,בעניין הוא לא היה :עקיבא סילבצקי

 מנחם, מנחם, דקה. :עודד רביבי

 אמרת שאתה לא מוכן לרדת מזה. :עקיבא סילבצקי

אלא  ,בא ממך לא כאישור של הסכמה שקיבלת ממישהו 750 -מנחם, מנחם, ה :עודד רביבי

 שאמרת שזה מה שנראה סביר. benchmarkכסכום של 

 בדיוק. :עקיבא סילבצקי

שקרה ההבדל בין אותה שיחה שלך לבין הרגע הזה, שזה בכלל לא קשור לאף מה  :עודד רביבי

אחד במועצה, זה שאנחנו יודעים שיש אחת מהעמותות שבמהלך חול המועד פסח 

 שהופכת את הסכום שאתה דיברת עליו שהופך להיות משמעותי. ,קיבלה תרומה

 לא, זה היה לפני חול המועד פסח. :מנחם שפיץ

 לא משנה, זהו זה כל, אף אחד לא דיבר איתם. אוקי :עודד רביבי

 ., אני חושבהכל ממך :עקיבא סילבצקי
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 בסדר הלאה, נו חבל. :מנחם שפיץ

 הם אפילו אמרו לי שהם רוצים אותי ולא עשיתי. :שרון הורביץ

שאני אהיה רגוע שהדברים ששאלתי את שרון לא יטענו  ,אני רק רוצה עקיבא :דובי שפלר

שכל מה ששאלתי  ,הקצאות ושתזכה העמותה בהקצאהנגדנו אחרי הנוהל 

אי אפשר להכניס אותה כי היא לא מופיעה  ,השיחה ביני לבין שרון עכשיו שהיתה

 בנוהל הקצאות.

 ההיפך, ההיפך, נוהל ההקצאות אומר עכשיו שהוא צריך לשלם. :עודד רביבי

 ?750 :דובי שפלר

 כן. :עודד רביבי

 אבל לא פחות. :דובר

 שהוא צריך לשלם אותם לפני שהוא מקבל את הזכויות? :דובי שפלר

אלף שקל, עכשיו תבוא הצעה  750כתוב עכשיו בנוהל הקצאות שהוא צריך לשלם  :עודד רביבי

חודשים, זה  75אלף שקל בפריסה של  750רק אחת אומרת אני יכול להביא 

. חריגה מהנוהל הקצאות, אני אהיה חייב לבוא לפה למועצה כדי לאשר את זה

ומן. נוהל ההקצאות אלף במז 750במזומן, הוא יביא אלף  750יגיד יש לי יבוא 

 בלי שום תנאי. 750כרגע אומר 

 אחוז מופיע בנוהל הקצאות? 50 -ו :דובי שפלר

 .כתוב, זה כתוב :עודד רביבי

 אחוז מהתושבים, כן. 50תושבים, כן,  :עקיבא סילבצקי

 .2ספר סעיף מ 18זה כתוב לך בעמוד  :עודד רביבי

 בלי שום לוח זמנים, זה מה שכתוב? 750 :אבי חדידה

 לא כתוב פה. :עודד רביבי

אתם תאשרו סופית רק אחרי שתדעו בדיוק את הפריסה של וזה נכון, לא,  :עקיבא סילבצקי

 התשלומים, אתם תצטרכו לאשר את זה.

אני  חודשים, 75בפריסה של  750והשני  ,במזומן 750יהיו לי שתי הצעות אחד  :עודד רביבי

 אצטרך להביא את זה לפה ולהחליט.

 שעמדנו עללכם את התוצאות ואז יהיה את הדבר הזה, חלק מזה  מעבירהוא  :שרון הורביץ

 מה שהם חשבו שיוכלו.זה לא לאפשר להם פריסה,  ,דעתנו

 למה לא? :דבורה גיני מלכי

 - - -בפריסה זה ? כי למה לא :שרון הורביץ
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פעם, אנחנו צריכים לקבל ערובות מתאימות שהסכום הזה ישולם, זה מה  עוד :עקיבא סילבצקי

 שחשוב.

אבל  ,צ'קים אישיים וזה אז אנחנו קצת, אז הם נלחצו מזהעכשיו ברגע שיהיה  :שרון הורביץ

. כי ברגע שנתת בית כנסת אתה לא יכול האופציה היחידהיהיה שזה מבינים הם 

'ק אני יכול לתבוע אותו, צ'ק של עמותה אדם פרטי יחזור צלפנות אותם, אז אם ל

 מה לעשות. לי יחזור אין 

מי בעד לאשר את נוהל ההקצאות כפי שהוצג הערב? תודה רבה כולם בעד אף  :עודד רביבי

 אחד לא נגד.

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 החלטה: אושר נוהל ההקצאות

 

  משה יש לך עוד משהו? :עודד רביבי

 - -ת הדחית א :משה בן אלישע

 דחיתי, נו עשר תראה ועוד לא התחלנו. תודה רבה. :עודד רביבי

 אין בעיה בסדר גמור, לא קרה כלום. :משה בן אלישע

 תב"רים, שרון.על הכיפק.  :עודד רביבי

 -אישורי תב"רים

. הצטיידות אין השתתפות מועצה ,אלף שקל 45 תב"רים, הצטיידות למתי"א :שרון הורביץ

הכל משרד החינוך. העתקת יבילים, היה לנו , 520אלף  11חד, למסגרות חינוך מיו

מיליון שקל  . אנחנובזמנו תב"ר על שני מיליון שקל שלקחנו כסף מקרנות הישוב

  הפנים. שרדמ, מורידים מ300מחזירים לדבר הזה ומצד שני מוסיפים 

 לא הבנתי. :דובי שפלר

 שני מיליון שקל תב"ר. :שרון הורביץ

 זה קיבלנו?את  :דובי שפלר

 כן. :שרון הורביץ

 מה שאתה  אומר קיבלנו? :דובי שפלר

 קיבלנו, מפחיתים. :שרון הורביץ

 לא, לא, תסביר לי שוב. :דובי שפלר
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 .אנחנו בזמנו :שרון הורביץ

 היה לנו תב"ר של שני מיליון שקל? :דובי שפלר

ת השני מיליון, מיליון שני מיליון שקל, ועכשיו אנחנו רואים שלא צריך א תב"ר :שרון הורביץ

שקל מחזירים לקרנות, ברגע שיהיה שימוש בקרנות זה יובא פה למועצה שוב מה 

 לעשות עם המיליון שקל הזה.

וזה עוד לפני שהעברנו את הקרוואנים לתמר שזה  ,אבל אתה אומר שלא צריך :דובי שפלר

 יעבור רק בעתיד?

 אנחנו דיברנו על דבר אחר. :שרון הורביץ

 תמר, נכון? הוא עלהתב"ר הרי  :רדובי שפל

 לא, היה על דגן. :שרון הורביץ

 רק על דגן? :דובי שפלר

 כן, אין לנו התחייבות עוד על תמר. :שרון הורביץ

 יש לנו כל הקרוואנים ששוכבים על הדגן שעוד לא פונו באיזה כסף תפנה אותם? :דובי שפלר

וועדת  שהיום נו עוד כסף של משרד השיכוןיש ל עוד לא פינינו, עכשיו גם עכשיו :שרון הורביץ

 שבעה או שישה מיליון שקל. ,המכרזים דנה בו

 פיתוח אבל.השל  :דובר

 של הפיתוח, הפיתוח הוא פיתוח. :שרון הורביץ

 ?- -זה חלק מ :דובר

 אזור של ישיבת שיח.העברה, נכון. הפיתוח הוא לישיבת שיח, בחלק מזה  :שרון הורביץ

 עובר דרך קופת המועצה?שזה לא  :דובי שפלר

 .דרך קופת המועצה עובר :שרון הורביץ

 בשביל זה היינו בוועדת מכרזים. :אבי חדידה

קרנות ה מאחדאלף שקל, אנחנו קיבלנו מביטוח לאומי  50 אתר הנצחה לנופלים :שרון הורביץ

 אלף שקל. 80 -אלף שקל, זה גדל ל 30

 מי בעד לאשר את התב"רים? :עודד רביבי

 אני רוצה להסתייג מהתב"ר של היבילים, אפשר להצביע? :לרדובי שפ

 תשאל שאלה אז אני אענה לך.תגיד למה,  :שרון הורביץ

 אני לא. :דובי שפלר

 אתה נמנע, אתה מתנגד? :עודד רביבי

 אני מתנגד להחזרת המיליון שקל. :דובי שפלר
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 689של העתקת יבילים אז כל התב"רים כולם בעד אף אחד לא נגד, התב"ר  ,טוב :עודד רביבי

 כולם בעד דובי מתנגד. תודה. איזה עוד עדכונים יש לגזברות?

 הצבעה

 רוב –בעד 

 689דובי מתנגד לתב"ר העתקת יבילים  –נגד 

 החלטה: אושרו התב"רים

 

 -עדכון הנחה למשרתי מילואים

 .דובי ביקש לדעת לגבי גובה ההנחה למשרתי מילואים, כפי שאתם זוכרים :שרון הורביץ

 דיברנו בישיבה הקודמת. :דובי שפלר

 מה? :שרון הורביץ

 ישיבה הקודמת העליתי את העניין של החמישה אחוז למשרתי מילואים. :דובי שפלר

 בסדר, הוא מדבר על זה. :עודד רביבי

איך יודעים איזה חייל  ,בינתיים אין עדיין הנחיות ה.אז אני מסביר את הדבר הז :שרון הורביץ

מה שאנחנו כן הוצאנו מביטוח לאומי את משרתי המילואים  .מילואים וכו'

אבל משרתים פעילים זה  ,הפעילים מה שנקרא, אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק

אנחנו משערים לעצמנו  .משרתי מילואים פעילים לפי דוחות ביטוח לאומי 400

שולחן  לעהם בעלי בתים, השאר הם ילדים שסמוכים  300 -שמתוכם בערך כ

 .22יהם, ילד בן הור

 או שגרים בבייסמנט. :דובי שפלר

 300מטר באפרת, זאת אומרת יש לנו פה  150 -יחידת דיור ממוצעת היא כ כן, :שרון הורביץ

 .מטר מרובע 150כפול 

 אחוז. 5ההנחיה היא עד  :דובר

 אלף שקל. 103,104 -לשנה, חמישה אחוז מתוך זה, זה כ 70מיליון  2אז זה  :שרון הורביץ

 .שתםהרבה פחות ממה שחש :ובי שפלרד

 .יכי כמות חיילי המילואים הרבה יותר קטנה ממה שחשבת :עודד רביבי

 לפי נתוני הביטוח הלאומי. :דובי שפלר

 כן זה הפתיע אותי. :נעמה טל

 חיילי מילואים באפרת? 300שיש רק  :עודד רביבי

 על פי נתוני הביטוח הלאומי. :דובי שפלר
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 עוד ייתן לי? אז מי :עודד רביבי

 נכון למתי הם נתוני הביטוח הלאומי מעודכנים? .לא יודע :דובי שפלר

 לפני שנה. :עודד רביבי

 אז מתווספים חבר'ה צעירים. :דובי שפלר

 אז גם השטח גדל. :עודד רביבי

 ויותר פנסיונרים, הגיל הממוצע פה עולה בסך הכל בישוב לא? :עקיבא סילבצקי

 נחנו מדברים כרגע על הערכה גסה של מאה אלף שקל בשנה?זאת אומרת א :דובי שפלר

 כן, בהערכה גסה. :שרון הורביץ

 אחוז. 5אחוז, זה עד  5תלוי, אם ניתן  :אבי חדידה

 שטח, הכל נתון פה להחלטת מועצה. דאחוז וע 5 עד זה :שרון הורביץ

 ומה המצב מבחינת החוק, האם אנחנו כבר יכולים להצביע על זה? :דובי שפלר

 זה עוד לא נחתם, אז זה עוד לא בתוקף. :עקיבא סילבצקי

 עוד לא? :דובי שפלר

 זה יוחל עלינו על יהודה ושומרון? :אבי חדידה

 אבל עדיין לא הוחלט, לא קיבלנו חוזר.זה יוחל  :שרון הורביץ

החקיקה פה זאת אומרת זה חלק מתקנות ההסדרים שחלים פה אוטומטית,  :עקיבא סילבצקי

 זאת אומרת זה יחול פה. .93-מאמצת את תקנות ההסדרים של ההנחות שמ

אז אני מבקש לכשיאושר החוק להביא את זה לישיבת המועצה הראשונה אחרי  :דובי שפלר

 זה. 

 ברור מה זה. :עודד רביבי

 מתי שזה יהיה. :דובי שפלר

 נתנו לנו רשות. ברור. :עודד רביבי

 זה? מי יממן את :מיכאל דהן

 אתה. :עודד רביבי

 מאה אלף שקל. :דובי שפלר

ובגלל שזה שנת בחירות אמרו שזה רק יהיה רשות לא חובה, כלומר יש לך שיקול  :עודד רביבי

 דעת אתה יכול להחליט שאתה לא רוצה.

 אני רוצה לראות את הראש מועצה שלא עושה את זה. :נעמה טל
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ל"ג  -לעשות אירועי הוקרה למערך המילואים באתה מבין? ראשי רשויות ביקשו  :עודד רביבי

אמרו שזה אסור כי זה יהיה שוחד בחירות, לתת הנחה חמישה אחוז  ,בעומר

 בארנונה זה מותר בשנת בחירות.

למתמודד כזה או  שחמישה אחוז הנחה יצביע לא יודעת, אני חושבת שאם מישהו :נעמה טל

  - - אחר אז

 נעמה, מה קשור? ירות,בגלל הבחאבל זה  בסדר, :דובי שפלר

  ומישהו יצביע בגלל הופעה של אתניקס בתל אביב? :שרון הורביץ

 ?ביוב אגרה והיטל עזר ון מה עוד יש לך, אישור דחיית חוקכן שרטוב,  :עודד רביבי

 

 -עזר ביוב אגרה והיטל אישור דחיית חוק

 .בעוד כחודש וחצי ,ב נגמרחוק עזר שלנו של חוקי עזר ביוב, אגרת ביוב, היטל ביו :שרון הורביץ

 ך בתעריף הזה.יהארכה עד סוף השנה ממשרד  הפנים להמש ים לבקשאני מבקש

 כי? :דובי שפלר

חישובים והכל לוקח זמן, ההכנה כי עדיין לא קיבלנו, אנחנו לקחנו חברה ל :שרון הורביץ

 לוקחת זמן.

 אתה יכול לחזור על המשפט? :דבורה גיני מלכי

שזה מה שאתם משלמים כל  ,נו שני חוקי עזר בנושא ביוב, אחד אגרת ביוביש ל :שרון הורביץ

 הפחתה אוטומטית. וזה ,שימוש חוץ מהשקיהפר מטר  פעם שפותחים את הברז

 אין לך היום תעריף השקיה. היום גם על השקיה? :עודד רביבי

 אין בכלל תעריף השקיה מאז הזה של המים.נכון,  :שרון הורביץ

 - -לא הולך לביוב זה הולך לזה  :דובי שפלר

טל ביוב כדי זה הימהתנאים חלק  ,כל מי שמבקש היתר בנייהל יש היטל ביוב ש :שרון הורביץ

היא  תחולתםשני חוקי עזר לגבי הביוב ש שהקמנו ושנקים. לממן תשתיות הביוב

 עוד חצי שנה.למבקשים לדחות אותו אנחנו ליוני,  30עד סוף 

 ד חצי שנה אני רוצה להבין?ומה יקרה בעו :דובי שפלר

 יהיה נתונים. :דובר

 הוא יבקש עוד פעם. :דבורה גיני מלכי

 ובהיטל אנחנו גם. ,באגרה אנחנו לא עולים :שרון הורביץ
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נחנו לוקחים יועץ חיצוני שיעשה אבגדול זה כמו שהיה לנו עם אגרת השמירה,  :עודד רביבי

 ,ת שאנחנו גובים כמו שצריךאת כל החישובים יעשה את כל הבדיקות, כדי לראו

 ים בפערים תקציביים. העבודה הזאת עוד לא הושלמה.ושאנחנו לא נמצא

 יש לנו אפשרות לשנות את האגרה? :דובי שפלר

 בוודאי, בודקים, הם נורא מקפידים. :שרון הורביץ

 למועצה יש זכות בכלל לשנות את אגרת הביוב? :דובי שפלר

ת הביוב היא תעריף המים הוא קבוע, אגר - - - א לא קבועהכן, אגרת ביוב הי :שרון הורביץ

אין לך הפרטה,  /יקה, יש לך הפרטהאין לך תחנות סנ/יקהשונה. יש לך תחנות סנ

 .או אין לך יש לך תשתיות ישנותעובדים/אין לך,  יש לך

 הבנתי. :דובי שפלר

יקה להם תחנות סנשל באפרת יש יחסית הרבה תחנות סניקה, מקומות שאין למ :שרון הורביץ

 .יש פחות אז זה מוריד להם

 יש בורות ספיגה. :עודד רביבי

 1500יקה אחת, מספר יחידות דיור של ונה שאני גר בירושלים אין תחנת סנבשכ :שרון הורביץ

 זה אחרת. גרביטציה, יחידות דיור הכל

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 ל עד סוף השנההחלטה: אושרה הדחייה בחוק עזר ביוב אגרה והיט

 

 עוד משהו, שרון. :עודד רביבי

 לא. :שרון הורביץ

 

 -עדכוני כח אדם

היה צריך להיות פה יהודה להציג את זה אבל הוא לא נמצא אז  ,עדכוני כוח אדם :עודד רביבי

ובתוכניות  ,אני אציג את זה. בגדול אנחנו מבקשים חריגה מתוכניות העבודה

ם וגם הסעיפים. אנחנו מבקשים לעשות שני העבודה ובתקציב אושרו גם התקני

הראשון זה ברק  .שינויים במחלקת הנדסה, שני עובדים שקיימים במערכת

מה שנקרא, לעלות לו את  GIS -ה ,שאחראי על מערכת המחשוב הגיאוגראפית
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אחוז למאה אחוז. השנייה זאת אורית שמעון, רכזת  75 -היקף המשרה מ

 -סך הכל בעצם אנחנו גדלים ב .אחוז משרה 95 -ל אחוז 82 -לעלות לו מ ,הוועדות

שקל לחודש,  2100 -אחוז משרה, כאשר עלות התוספת של שניהם ביחד היא כ 40

ואת הסכום הזה אנחנו נביא מתקציב של תיוב נתונים וסריקת תוכניות שטרם 

נוצל השנה ושמה יש לנו יתרה, אז ככה שאנחנו בעצם לא מבצעים חריגה. אתה 

 סיף על זה משהו?רוצה להו

אז הם עושים  ,זה כסף שחשבנו שנוציא במיקור חוץ ואנחנו לא מוציאים אותו :שרון הורביץ

 את זה.

 מה הבעיה דבורה? :עודד רביבי

 שקל? 2000אחוז משרה  40לא, אמרתי  :דבורה גיני מלכי

 עלות. :דובר

 זה פחות ממה שהיא מקבלת. :דובר

 וז?אח 40שקל זה  2000איך  :מנחם שפיץ

 שקל. 2000 -לא, מה שהיא מקבלת זה פחות מ :נעמה טל

 לא הגיוני. ?מעביד שקל עלות 5000אז זאת אומרת שמשרה מלאה זה  :מנחם שפיץ

 ., נמוך מידיהסכום הוא כנראה טעות :שרון הורביץ

 זה לא הגיוני. :מנחם שפיץ

 אם הבן אדם מרוויח.  100 -ל 75 -מ :דובי שפלר

 אני הקראתי את מה שאמרו לי, יכול להיות שאתם צודקים.רבותיי  :עודד רביבי

 אם בן אדם מרוויח שמונה ברוטו. :דובי שפלר

 אנחנו מדברים על עלות מסודרת מול זה. :שרון הורביץ

 הומניטארית אני מקווה שהמספר לא נכון. :דבורה גיני מלכי

 אני לא בטוח שהוא לא כל כך נכון. :עודד רביבי

תר חשוב מהסכום, זה שהסכום שכנגדו אנחנו מתקזזים הוא שווה, זה מה שיו :דובי שפלר

 מה שחשוב.

 נכון. :עודד רביבי

 פריצה תקציבית. בזה שום אני מודיע איןבדיוק.  :שרון הורביץ

 מי בעד לאשר את זה? כולם בעד אף אחד לא נגד, תודה רבה. :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 
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 אין –נגד 

 עובדים כפי שנידון 2משרה להחלטה: אושרה העלאת ה

 

 -עדכון עיכוב במינוי חבר מועצה דתית

דובי ביקש התייחסות לכמה נושאים. מועצה דתית, מדוע חל עיכוב במינוי החבר  :עודד רביבי

 .? לאלוקים הפיתרונות2018לפברואר  12 -הנוסף שאושר במליאת המועצה מ

היום בשעה שמונה וחמש בגדול מה שנמסר לי מיושב ראש המועצה הדתית נכון ל

תקוע במשרד הדתות, הם מטפלים בזה בקצב שלהם, אנחנו  ,עשרה דקות

 מנדנדים.

 שהצבענו? חברהמי היה  :דבורה גיני מלכי

אבל כיוון שאחרי  ,אני אגיד שאני לא בטוח, יכול להיות שזה התשובה האמיתית :דובי שפלר

צבענו עליו נשלחו לפברואר, הטפסים לאותו חבר שה 12 -הישיבת מועצה ב

וגם נאמרו דברים שאני לא שומע מהם מה  .בדואר ישראל ולא במייל לא במסירה

זאת אומרת לא  .שהיה, אז אני מבקש לבדוק את הדיווחים בדרך ישירה

האלה כי אני התרשמתי, מי ששולח בדואר ישראל  להסתמך על הדיווחים

או לא. לכן אני  זה מישהו שאני מסופק אם הוא לא רוצה להשהות ,טפסים

שלא דרך הערוץ תקשורת הקיים אלא  ,במשרד הדתות הדברים מבקש לבדוק את

   בצורה ישירה. הייתי מספיק ברור וגם דיפלומטי?

ואז אתה תראה עד כמה  ,השנייההשאלה לא, אבל תיכף אתה תקבל תשובה על  :עודד רביבי

 אתה לא. השאלה השנייה של דובי היתה.

 בקשתי בכל אופן, בסדר? אתאז ז :דובי שפלר

 אני אנסה כמיטב יכולתי. :עודד רביבי

לאפריל הוא תאריך שאם עד אליו זה קורה אז זה כבר  30 ,תודה. כי אני מזכיר :דובי שפלר

 לא קורה.

 מה רצית לשאול דבורה? :עודד רביבי

 אני לא זוכרת על מי הצבענו? :דבורה גיני מלכי

 בל זה ממש לא משנה. הסעיף השני שדובי ביקש לשאול.על חגי קלמנוביץ', א :עודד רביבי

 דובי, חשבתי שאתה רוצה לדבר על למה התפטר הקודם, זה יותר חשוב. :מיכאל דהן

לא, אנחנו היינו ששים למנות מישהו אחר ואנחנו המשכנו קדימה, לא בחנו את  :עודד רביבי

 ואולי חבל שלא בחנו כי זה סעיף השני.  ,זה
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 -קתו של הרב איתן כהןהמשך העסעדכון 

המשך העסקתו של הרב איתן כהן. אז אני רק מזכיר את ההיסטוריה, בגדול הרב  :עודד רביבי

בהליך כמו שלא הרבה חושבים  .גולן הגיע לגיל גמלאות הוא היה מחויב לפרוש

יש דברים שקורים במועצה בלי שאני מודע להם, גייסו את  ,שקורה פה לפעמים

 - -שאני בכלל ידעתי שחיפשו רב, הפעם הראשונה ש הרב איתן כהן מבלי

 היה מכרז. :דובי שפלר

 היו חמישה מועמדים. :נעמה טל

 פורסם ציבורית. :דובי שפלר

אני לא  ,אני רק אומר אני כראש מועצה אני לא ראיתי את המכרז ,בואו רבותיי :עודד רביבי

ן כהן נבחר זה ידעתי שהיו חמישה מועמדים, הפעם הראשונה שאני רואה שאית

 כשאני רואה אותו פה במסדרונות.

 הוא היה עם ג'ני רוזנפלד או בלי ג'ני רוזנפלד? בדיחה. :דובי שפלר

ושבוע שעבר נמסר לי שיש חילוקי דעות עם הרב איתן לגבי תפקודו, אמרתי שאני  :עודד רביבי

 מתפלא שדואגים לעדכן אותי כשרוצים לפטר אבל לא דואגים כשרוצים להעסיק

והם אלה  ,אותו. אבל בגדול גם נאמר לי שזה בדירקטיבה של המועצה הדתית

מאחר ואנחנו כמועצה בסך הכל רובים הרבה  ,אני אמרתי שאני ממליץ .שיחליטו

, גם גם ברווחה ,מאוד נחת מהפעילות של הרב איתן, הוא מעורב גם בנוער

ך הכל מאוד ובס ,ויש המון פעילות שאנחנו כמועצה רואים בעולים החדשים.

נהנים לראות אותם, כמו דברים שהתפרסמו גם שהוא לוקח ילדים מבתי הספר 

מלמד אותם מה זה עירוב ואיך מתקנים עירוב, אני לא יודע אם אי פעם ילדים 

פה בבתי הספר הבינו בכלל מה קורה פה מבחינת העירוב של שבת. אבל המועצה 

חויב כלפיהם, אני המלצתי הדתית טענה שהוא לא ממלא את התפקידים שהוא מ

זה שלמחרת הוא מקבל ביום  ,שיעשו בירור וידברו איתו. הדבר הבא שאני יודע

השואה יום חמישי בשעה תשע בבוקר זימון לשימוע, ואז מתחילים להפעיל עלי 

נחנו לגמרי לחצים שאני אעצור את הפיטורים. אז לצערי עוד פעם אני אומר, א

ניסיתי לדבר עם מי שאפשר לדבר, לא בטוח אני  לא מעורבים בהליך הזה.

אבל היום  .שבאמת יש שם משהו שאני יודע עליו שהוא מצדיק צעד כזה דרסטי

בערב אני חושב שלמועצה הדתית יש דיון על הסיפור הזה, בסוף זה ישות 

 משפטית נפרדת.

 מול?תמול כי היה צריך להיות שימוע אתלא היה שימוע א :דובי שפלר
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 ה לא היה בגדר של שימוע, אבל זה היה.ז :מיכאל דהן

 הערב זה לא שימוע? :נעמה טל

 לא, הערב הוא מזומן, בכל מקרה זה לא יהיה שימוע. :מיכאל דהן

 מול שימוע או לא?היה את :דובי שפלר

והיא אמורה להמשיך היום כשההנחיה  ,תבריקאדוהיה אתמול שיחה שעלתה על  :מיכאל דהן

 היא.

 .שהוא קיבל זימון לשימועהוא אמר  :דובי שפלר

 כשההנחיה היא שזה לא יהיה שימוע. :מיכאל דהן

הבנתי שהם המתיקו את  באו לספר גם לי,שעודד נכנס  - - -אז זה שונה, אני נכון  :שרון הורביץ

 , ירדו לשיחה.הזה

 טוב שיגשרו ביניהם. יש סיכוי :מנחם שפיץ

צוא את הפיתרון, השאלה אם זה אני יודע שיש לפחות אדם אחד שרוצה למ :דובי שפלר

 יספיק?

 נראה לי שיש יותר מאדם אחד. :נעמה טל

 טוב, זה מה שיש לי להגיד על הרב איתן כהן, צר לי שאלה הנסיבות. :עודד רביבי

 אני חושב שזה חמור שזה מתנהל ככה. :מיכאל דהן

 מה זה? :עודד רביבי

עונה בירור, וזה התנהלות שהיא די אני אומר שאני חושב שההתנהלות כאן היא ט :מיכאל דהן

וזה חבל שזה מתנהל בצורה  ,אני לא יודע איך להגדיר אותה אפילו ,בעייתית

 הזאת.

אני אגיד את מה שהוא אמר במילים אחרות, חברי המועצה הדתית הרי ממונים  :דובי שפלר

 על ידי המועצה המקומית.

 לא כולם. :עודד רביבי

 חלקם. :דובי שפלר

 נכון?אפילו לא הרוב,  :עודד רביבי

 אחוז. 40לא,  :דובר

 לא הרוב. :עודד רביבי

 שניים מתוך חמש. :דובי שפלר

 שניים מתוך חמש, שניים משרד הדתות. :עודד רביבי
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להם בדרך כלל, ונכון שזה ת מתייעץ עם המועצה לגבי המינוי כן אבל משרד הדתו :דובי שפלר

ים קרדינאליים ולא מה יהיה אבל יחד עם זאת התנהלות בנושא ,גוף עצמאי

 טעם לפגם. בעיני ישזה  ,תקציב המגבות של המועצה הדתית

 אני לא מסכים איתך דובי. :מנחם שפיץ

 מה? :דובי שפלר

נכון? אני מכיר חלק  4נציגים או עכשיו זה  5לא מסכים איתך, יש שמה  :מנחם שפיץ

הלים את זה יום אנשים שקולים אנשים לא פזיזים, והם מנ ,מהאנשים שחושבים

אני חושב  .אנחנו שומעים דברים ואנחנו לא חיים את זה, שעות ביום 24יום 

שאתה צריך לסמוך על אנשים, אם אתה לא סומך עליהם אתה צריך להחליף 

 ומנהלים את זה. מפעילים את זה אם הם ,אותם, בסדר? אבל אם הם שמה

 יש מה לתקן. אם ראש המועצה לא נתקל בכזה מהלך בעיני :דובי שפלר

 היו צריכים לעדכן אותו בלי שום ספק. ,לעדכן זה משהו אחד :מנחם שפיץ

 נכון. :דובי שפלר

בלי שום ספק, אבל אני מדבר ברגע שהוא עובד שמה והם מנהלים אותו יום יום,  :מנחם שפיץ

לא יודע איך  to second...אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות איך אומרים 

 .אומרים את זה

מדובר על  .אני לא רוצה להתערב להם בכל פעולה, אבל זה פעולות מהותיות :דובי שפלר

מישהו שקראו לו בעבר לג'וב הזה ראש לשכת הרבנות גם אם זה לא היה באמת 

והם יכולים לקבל  העיר, השם האמיתי שלו, כי מפה אתה יכול ללכת הלאה לרב

 לטה כן חשובה.את החבלי לדבר איתנו. לכן אני אומר ז החלטות

 זה מקרה אחד בודד שקרה פרסונאלית., תן קרדיט לאנשיםבוא  :יץפמנחם ש

 מקרה אחד באמת מיותר.הוא  :דובי שפלר

 לא יודע אם מיותר, אתה אומר. :מנחם שפיץ

 לא, מבלי להביע עמדה, אין לי עמדה בעניין. :דובי שפלר

סומך על אנשים שיושבים שמה, אני לא יודע, אני אומר יש שמה אנשים אני  :מנחם שפיץ

אנחנו לא  .הם מגיבים ,הם חיים את זה ,מנהלים את זה םה ,בסדר? הם עובדים

צריך לסמוך  ,אנחנו לא מכירים מה קורה שמה יום יום ,מכירים את העבודה הזו

 על אנשים, אתה לא סומך על אנשים תחליף אותם.

 שראש המועצה יעודכן. ועדיין בנושאים כאלה מהותיים אני מצפה :דובי שפלר
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 זה אני כן מסכים. ,בהחלט :מנחם שפיץ

 אז זהו בדיוק על זה אני מדבר. :דובי שפלר

 אבל לא על זה שמגיעים לאיזה מסקנה. :מנחם שפיץ

אז אנחנו מסכימים על כל מה שאמרת, ואנחנו מסכימים גם על הנקודה היחידה  :דובי שפלר

 א תקין על החלטה כזאת מהותית.שראש המועצה לא מעודכן זה דבר בעיני ל

על מינוי של רב למועצה הדתית זה היה צריך להגיע לכאן או לא היה צריך להגיע  :מיכאל דהן

 לכאן?

 לא, לא צריך. :דובי שפלר

 כי הוא לא רב העיר. :דובר

 למה? :מיכאל דהן

  אני חושב שכן צריך לעדכן את ראש המועצה. :דובי שפלר

שמעתי, אמרתי את הדברים שלי מלכתחילה אין לי הרבה מה  טוב רבותיי :עודד רביבי

להוסיף. אני רק אומר עוד פעם נקודה אחת כן, אנחנו בסופו של דבר גם נמצאים 

כמעט חצי שנה לפני בחירות, אחרי הבחירות הרכב המועצה הדתית או שהוא 

ישתנה או שהוא לא ישתנה, אם הוא לא ישתנה אז כל האנשים שם מקבלים 

אני לא  ,לכן לבצע עכשיו את החקירות שעליהם אתה ממליץ וזה .ים מחדשמינוי

על זה שאני לא  ,אני את התרעומת שלי העברתי למי שהעברתי .חושב שזה נכון

חושב שככה מבצעים את הדברים האלה, אבל אני לא הייתי מצפה עכשיו לעשות 

שהיתה  אני חושב שכולם הבינו שהיתה התנהלות פה .מזה המשך של האירוע

יכולה להיעשות בצורה אחרת, שמה אנחנו נמצאים בנקודה הזו. אז זה מבחינת 

 מה שביקשת לגבי איתן כהן. הנחות בארנונה, שרון עדכן אותך. 

 

  -עשה חיל לשנת תשע"טבחירת מנהלים לבתי הספר בתמר ועדכון 

 בחירת מנהל לבית הספר בתמר לשנת הלימודים תשע"ט, היה מכרז ביום שלישי 

 או רביעי אני כבר לא זוכר, מי שהיה שם נציג המועצה זה היה יוסי. בגדול נבחרה

שלוועדת  ,יש הנחיה מפורשת של המנכ"ל ת חדשה למשרת הניהול.מועמד

הבחירה אסור לפרסם את השם עד שהוא חותם על הפרוטוקול, לכן עוד לא 

היו שם  יצאנו בפרסום רשמי. עד כמה שאני יודע ההחלטה התקבלה פה אחד,

 שלושה או ארבעה מועמדים, והיא נבחרה פה אחד. 

 אתה יכול להגיד לי אם היא מתושבי אפרת?  :נעמה טל
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 מה זה? אני לא יודע. :עודד רביבי

 לא יודע? :נעמה טל

לא יודע. עשה חיל בניגוד למה שאמרתי לכם לא הולך להתבצע מכרז, יוסי שרבי  :עודד רביבי

זאת  .שנה נוספת, לא צריכים לצאת למכרז נוסף נשאר על תקן של ממלא מקום

 ולכן הוא יישאר שנה נוספת על התקן של ממלא מקום.משרד, ההחלטה של ה

 למה לא לתת לו תקן קבוע? :דובר

 שיקולים של המשרד, אני לא מבין. :עודד רביבי

 להשאיר את הבן אדם באוויר? :דובר

לא פותחים הם שקיבלנו לגבי עשה חיל אני לא מבין לא יודע, זאת ההחלטה  :עודד רביבי

מכרז נוסף, הגדירו את תקופת הניסיון כשנתיים, שם אנחנו נמצאים מבחינת 

שם אני  ומת על זה, הוא לא בא אלי אמר לי עודד בוא.יוסי. לא שמעתי ממנו תרע

נמצא בסיפור הזה. ובית הספר המשלב אנחנו הולכים על סמל מוסד נפרד, יש לנו 

, הוא יהיה בזרם אישור בעל פה שהולכים שם על סמל מוסד נפרד באופן עקרוני

אז יפורסם גם  ,וברגע שהנהלת המשרד תחתום על הסמל מוסד הממלכתי דתי.

 הספר המשלב ואז אנחנו. תתאריך למכרז למנהל לבי

  איפה הוא יהיה? :נעמה טל

הפעיל שם את ל מבחינת נתוני הרישום אפשר ,שנה הבאה אמרנו שאנחנו בתמר :עודד רביבי

 שני.

 איך זה יעבוד. :דובר

 לא השתנה מאז הדיווח האחרון? :דובי שפלר

, לא בצורה כזאת שמחלקת החינוך אמרה לי עודד נרשמו עוד מאה תלמידים :עודד רביבי

 .אנחנו נמצאים על אותם מספרים

 א' לעשה חיל.אבל יש ירידה ברישום לכיתה  :נעמה טל

 גדול.אז זה בבסדר.  :עודד רביבי

 יק מה קורה שם?טואפרת גנ :אורית סמואלס

 זה בינה לבין הפיקוח לבין המשרד, אני לא יודע להגיד דברים. ,יקגנטאפרת  :עודד רביבי

 היא לא זאת שנבחרה. :דובי שפלר

 היא לא זאת שהיתה מועמדת. :דבורה גיני מלכי

 אין לה ניהול לדעתי. :דובר
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 -עדכון אירועים

אז בגדול אנחנו ברצף  ,ה מבחינת בתי הספר. מבחינת עדכונים שוטפיםטוב ז :עודד רביבי

. יום חמישי אירועים, מחר יש גם טקס בתמר אחרי זה יש את הטקס במתנ"ס

יום העצמאות אנחנו מארחים פה את חניון צה"ל, עושים את זה ברחוב מתתיהו 

שופכים מי שיצא לו לראות שם את כל השטח שכל הזמן התלוננו שאנחנו  ,הכהן

ו חבללו דגללו, הולך להיות שם חניון מאוד ריישרו הידקו גיד ,שם פסולת

 מרשים.

 צה"ל עשה את זה? :דובי שפלר

 מה? :עודד רביבי

 צה"ל או אנחנו? :דובי שפלר

הרוב אנחנו, אבל ניסינו לערב בעיקר קבלנים שמעורבים בעבודות באזור כדי  :עודד רביבי

א אמור להיות גדול ומרשים, אנחנו השקענו המתחם של הצב .לצמצם בעלויות

 ,ומביאים לשם פעילויות אזרחיות .שם עוד כסף על פי מה שהיה מתוכנן בתקציב

כך שבסך  .בית ספר שדה כפר עציון מוציא משם מסלולי הליכה  לבריכות שלמה

 הכל אמורה להיות שם חוויה מאוד מגוונת.

 .היציאה מבית הכנסת בדגןלא משם,  :דובי שפלר

 מהדגן למעלה? אז יכול להיות :עודד רביבי

  ככה פרסמו. :דובי שפלר

טלים, כאשר מי שנתן את החסות אז יכול להיות. אנחנו מפעילים שני שא :עודד רביבי

 .לים זה אגד תעבורהלשאט

 שאטלים מאיפה? :דובר

 מאזורי החניה לתוך הזית. :עודד רביבי

 איפה זה אזורי החניה? :דובי שפלר

 .ולכן עוד לא יצאו הסדרי החניה ,כרגע אנחנו עדיין במשא ומתן עם הצבא על זה :ביביעודד ר

אנחנו ביקשנו לעשות כמו שעשינו אצל אברהם פריד ויעקב שוויקי על תוואי גדר 

הוא רוצה  ,ההפרדה ואז פשוט הולכים ונכנסים, הצבא פחות מתלהב מזה

ונה זה חייב להיסגר, ואז שהחניות יהיו במקומות אחרים. מחר בבוקר בשעה שמ

 יצא.

 המח"ר? :אורית סמואלס
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 2000,3000,4000,5000 -מקומות חניה, המח"ר זה לא נותן מענה ל 30המח"ר זה  :עודד רביבי

 ,איש שמגיעים. כן הכשרנו במגרש מול אורות יהודה איפה שחפרנו את הבריכה

א בעצם יותר מכוניות שיחנו במגרש של הבריכה עצמו, הו 260 -לם מקום שיש 

למעלה איפה שהגני ילדים שם עבדו והכשירו שם את הקרקע. בגדול אני הייתי 

וכל מי  ,רוצה לראות את המקומות האלה לתושבי אפרת כמי שנכנס בתוך הישוב

יחנו מחוץ לאפרת וייכנסו לתוך הישוב עם  ,שמגיע בחוץ שבכלל לא ייכנס לפה

 זה. עלואז אנחנו נפיץ  ,ייסגרשאטלים. כמו שאמרתי מחר בשמונה בבוקר זה 

 החניון?יהיה אפשרות תנועה בזמן  יומתתיהו הכהן לתושב :דובי שפלר

 כן. כל החניון הוא בחוץ, כלומר הוא לא אמור להוות חסימה לכביש. :עודד רביבי

 ? ברחוב תושבי מתתיהו יוכלו לנוע :דובי שפלר

וגרים שום צירים, זה בקטע הזה. תחבורה ציבורית נוסעת כרגיל אנחנו לא ס :עודד רביבי

אחרי חגי הלאום אנחנו נערכים למרוץ אפרת, יש אישור של המשטרה לסגור את 

הפעם זה קצת יותר  .עם חצי מרתון מירושלים לכיוון אפרת פעם בגין, עוד

כים לעשות כי כבר הכביש עובד אז לפחות את המחלף רוזמרין שם צרי ,מורכב

שים את זה יחד עם גוש עציון, וגם על זה פרטים עו חסימות יותר משמעותיות.

יצאו בימים הקרובים. זה בגדול. לפני פסח מזכיר לכם היו עיצומים של עובדי 

עוד לא נקבע  ,המנהל האזרחי, כתוצאה מזה בעצם ועדת התכנון העליונה נדחתה

ככה שבעצם אנחנו כבר סדר גודל של כמעט ארבעה חודשים מאז  ,תאריך חדש

האחרונה התכנסה וקודמו תוכניות, אז ברגע שיהיה התקדמות בקטע שהוועדה 

 הזה אנחנו גם נעדכן. עד כאן דבריי, אם יש שאלות?

 

 -עדכון בנושא שמות חללי צה"ל ופעולות האיבה

 - -לגבי השמות של  בזימון היה משהו :דורון כהן

 היה? :עודד רביבי

 כתב בעניין? מישהו :דובר

 אם אין מה להגיד אז אין מה להגיד.פשוט בזימון, לא, לא, זה  :דורון כהן

מישהי כתבה לי על זה עכשיו במהלך הזה, היא אמרה שהשמות באתר של  :דבורה גיני מלכי

  חסר פה וחסר שם. ,הממשלה לא דומה לשמות שלנו

 לדעתי מה שהעבירו לך. :עודד רביבי

 לכולנו. :דובי שפלר
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 לכולכם העבירו? :עודד רביבי

 בזימון יש פה שמות הנופלים.לא,  :דורון כהן

 שמות סך הכל טרור וצה"ל, זה מה שקיבלנו. 17 :דובי שפלר

אבל דבורה אומרת משהו אחר, דבורה קיבלה מתושבת הזית תמונת לא, לא,  :עודד רביבי

 מסך מהחללים שקבורים בהר הרצל?

 .של לא, בדף ההנצחה :דבורה גיני מלכי

שמות שיש שם יש לנו תושבים שאנחנו לא  12 -שמות, ב 12לא משנה, יש שם  :עודד רביבי

 הכרנו שהם חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.

 עודד בן עמי. :דבורה גיני מלכי

 עודד בן עמי. :עודד רביבי

 רבקה רוזנבלט. :דבורה גיני מלכ

 .פז-טורואברהם  ,רבקה רוזנבלט :עודד רביבי

 שלושתם לא מתו בפעולות איבה. :דובר

 - -להערכתי הם נפטרו מ :ביביעודד ר

 מסרטן.נפטרו  :דובר

-טורו ,נכון. לפחות ממה שכתבו פה בטבלה הזאת רבקה רוזנבלט עבדה במשטרה :עודד רביבי

עבד בשירות בתי הסוהר, אז יכול להיות שזה מחלה תעסוקתית ולכן הם  פז

 נמצאים כמוכרים.

 - - בובן עמי גם לדעתי היה  :נעמה טל

ני הכרתי אותו כעורך דין, מישהו אמר לי שאולי הוא היה במוסד אולי בשב"כ, א :עודד רביבי

 אני לא יודע.

 השאלה אם הארגון מכיר בהם כחלל הארגון, זה השאלה שאני שואל. :דובי שפלר

 בואו רבותיי. :עודד רביבי

 יש שם איזה עניין. :נעמה טל

 צריך לברר את זה, זה קריטי. :דובי שפלר

שני דברים, אחד האנשים האלו לא נפטרו לאחרונה, המשפחות עצמן  ,אובו :עודד רביבי

לכן אני אומר כנראה שיכול להיות שמבחינה חוקית הם  .מעולם לא הציפו את זה

מוגדרים שם, בפועל זה לא מחייב אותנו להכניס אותם לקטגוריה של נפגעי 

מאוד פעולות איבה וחללי מערכות ישראל. מסתבר שיש בזה מערכת חוקים 

היום הלכתי לנחם חבר שאבא שלו נפצע במלחמת יום כיפור,  .מאוד מורכבת
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שנה אחרי שהוא נפצע נפטר  45סלר, ותוך כדי הנסיעה לשם, כלומר הוא קדר

מהסתבכות המחלה. עכשיו אני בדרך לשם שאלתי את עצמי האם יש שם מודעות 

  של הצבא, האם היתה הלוויה צבאית?

 חרדים. :דובר

חרדים, אז מה? הבן שלו הוא העוזר הפרלמנטארי של אלעזר שטרן, כלומר אין  :ביעודד רבי

ומסתבר שבן אדם שאלה נסיבות  .אכ"א -לו שום בעיה להגיע לכל מי שצריך ב

הוא לא מקבל לוויה צבאית כי לא היה רצף אשפוז, אז למרות שמכירים  ,פטירתו

 ותו.בזה שהוא נפטר כתוצאה מהחמרה של הפציעה לא קברו א

 הוא לא מוכר כחלל? :דובר

יכירו בו כחלל, לא עשו לו לוויה צבאית, אמרו למשפחה תאספו את כל הקבלות  :עודד רביבי

ואחר כך אתם תקבלו החזר. לעומת זאת ראש המועצה של  ,תציגו לנו אותם

נפטר בכלל  ,בנימינה, פינקי זוארץ, שהוא אלוף משנה במילואים גם היה נכה

ה בתאילנד אם אני זוכר נכון, הוא זכה ללוויה צבאית ושישה בטיול עם המשפח

 אלופים סחבו את ארונו.

 בגלל הדרגה. :דובר

 אלוף משנה לא זוכה ללוויה צבאית. :עודד רביבי

 היחידי שזוכה לקבר בבית קברות צבאי זה אלוף. :דובי שפלר

 זה אלוף. :עודד רביבי

 בדימוס. :דובי שפלר

 ינקי משום מה לא יודע מה היה שם.נכון, אבל פ :עודד רביבי

 הוא היה אלוף משנה. :דובר

 אני יודע שהוא היה אלוף משנה. :עודד רביבי

 אולי בגלל שהוא היה מוכר כנכה צה"ל? :דובי שפלר

 אני לא יודע, בקיצור אני אומר. ,עזבו :עודד רביבי

ום הזיכרון צריך ליום הזיכרון הזה כבר מאוחר, אחרי י ,צריך לעשות לפחות :עודד רביבי

האם הם מוכרים בשב"ס במשטרה כחללי כוחות הביטחון  ,לעשות בירור עמוק

 זה קודם כל לברר את המצב העובדתי בשקט, דרך פנייה לארגונים האלה. .או לא

 כאילו בטקסים.אז הוזכרו  מכיוון שזה אנשים שמעולם לא :נעמה טל

 כמו שאתה אומר. - - -  זה תלוי :מנחם שפיץ

 אני יודע. :רביבי עודד
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 עולה בדף הזה? הוא אז למה :דבורה גיני מלכי

 רקדברים, בתשלומי תגמולים או כל מיני  שזה לא מחייב אותנו אני מזכיר :דובי שפלר

 בה.הקמת מצ

 לצורך העניין חמי זיכרונו לברכה. :אבי חדידה

 מה זה? :עודד רביבי

 חמי זכרונו לברכה. :אבי חדידה

 צחקי.נון יי :דובי שפלר

 נון יצחקי, הוא לא מוכר כחלל של מערכות ישראל.י :אבי חדידה

 הוא נהרג בתאונת דרכים?כי  :דובי שפלר

 לא, כי הוא נהרג לפני שהתחילו את השינוי של הרשות לכבאות. :אבי חדידה

 אה לפני החוק, לפני שהפכו את הכבאות. :דובי שפלר

 ואז הם היו משרד הפנים? :עודד רביבי

 מה זה? :דהאבי חדי

 ואז הם היו חלק ממשרד הפנים? :עודד רביבי

 כן. :אבי חדידה

לוחמי האש, אתמול באמת בהר הרצל בטקס של יום העצמאות אז הדגישו  :שרון הורביץ

 ברמקול שחלק מהדגלנים הם לוחמי האש.

 .של הרשות והוא זה שעבד על החוק :אבי חדידה

 הוא שכב על הגדר תרתי משמע. :דובי שפלר

 שיהיה בשמחות, תודה רבה ערב טוב. :ודד רביביע

 

 קלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומיהו

 

 מאשר: ________________________

 יעודד רביב                             

 


