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 ישיבת המועצה

 וק עזר חניהתיקון ח

 ישיבת מועצה. :עודד רביבי

 מנסים לאתר אותו. :משה בן אלישע

בסדר  2אז אנחנו בינתיים בהיעדר יושב ראש ועדת שמות אנחנו נעבור לסעיף  :עודד רביבי

 היום, יושב ראש ועדת תחבורה דובי אתה רוצה להציג את זה? 

 לא. :דובי שפלר

 מה? לא. עקיבא לא.  :עודד רביבי

לא הספיקו לשלוח את ההמלצות, אני יכול להקריא מהפרוטוקול אבל לא שלחו  :לרדובי שפ

 את ההמלצות לחברי המועצה.

 יש לך פה את התיקון חוק עזר. ,לא המלצות :עודד רביבי

 ?-את ה :דובי שפלר

 תיקון חוק עזר. :עודד רביבי

 טוב זה דבר נורא פשוט. :עקיבא סילבצקי

 ק עזר?איזה תיקון חו :אברהם בן צבי

 אני יכול לומר אמירה עקרונית. :דובי שפלר

 אוקי אז אתה תגיד אמירה עקרונית אחר כך עקיבא יתייחס. :עודד רביבי

אמירה עקרונית, ועדת תחבורה דנה בעבר לפני כמה חודשים ברעיון של חניה  :דובי שפלר

ל בישיבה האחרונה ש ולות החליטה להתקדם באופן עקרוני.וברוב ק ,בכחול לבן

ציג אותה ה ,ועדת תחבורה הגיע אלינו אדמונד עם ההצעה הקונקרטית לפיילוט

שבאופן עקרוני עם מגבלות  ,השורה התחתונה בפנינו הערנו את ההערות.

נו את אישר ,שנמצאות בפרוטוקול שיוצג לכם אני מקווה בישיבה הבאה

 בעיקר שצריך ללכת ה, זהשהמשמעות של ז ההתקדמות של זה של הפיילוט.

ה. והערה חשובה עכשיו לתיקון חוק עזר עירוני בשביל שאפשר יהיה להתקדם לז

כשיסתיים כל התהליך שייקח מספר חודשים של תיקון שהוספנו בפרוטוקול זה, 

ופעל אוטומטית הוא לא י ,חוק עזר וכל מערכת ההכנות לקראת הפעלת הפיילוט

אלא ייבחן שוב  ,ראבל נגיד שתאש ,עצה תאשר או לאוהמכי הוועדה המליצה ו
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 ,כיוון שאנחנו חושבים שאחת הסיבות שיכול לגרום לנו לחזור בנו .לפני ההפעלה

ומאוד ייתכן שפתיחה שלו תיצור  ,זה פתיחת המרכז המסחרי בזית, הקניון בזית

פתאום  ,מצב שהסוחרים שאולי מצד אחד באו ואמרו שזה טוב להם כחול לבן

נים בחינם לגמרי כולם וזה חניון תת קרקעי יבואו ויגידו רגע רגע רגע בזית חו

אז יכול להיות שאנחנו  , ואצלנו יחנו בתשלום חלק מהאנשים?ששייך למבנה

נשהה, נבטל וכו'. זאת אומרת האמירה העקרונית שההמלצה שכרגע באה אל 

שולחן המועצה, זה להתקדם בכל מה שקשור להכנות שזה בעיקר חוק עזר של 

יצוע לכשיסתיים, שהחוק עזר יאושר על ידי מי שצריך ולא לצאת לב ,כחול לבן

להיות במשרד הפנים והאלוף לא יודע מי, לא לצאת לפעולה עד שהוועדה לא 

 מאשרת את זה שוב לאור הנסיבות שיהיו לכשיסתיים התהליך חקיקה.

 טוב. ועדת כספים גם דנה בזה, מה אתה רוצה להוסיף מנחם? :עודד רביבי

דיברנו על  ,אדמונד הציג לנו את התוכנית שרון גם היה נוכח ,בזהכן דנו  :מנחם שפיץ

גם אנחנו חשבנו שזה דבר נכון לעשות להקל על האזורים  .ההשלכות הכספיות

גם אנחנו אמרנו שהשינוי  עזור לתושבים להגיע קרוב לחנויות,המסחריים כדי ל

את זה מחדש ואז צריך לבחון  ,במרכז העירוני של הזית ישפיע על כל שער אפרת

אבל הקונצנזוס של החברים בוועדה  ם לא.בדיוק איפה כחול איפה לבן אם כן א

וכשיגיע רגע האמת לבחון את זה לעומק עקב השינויים  ,היתה כן להמשיך עם זה

 בזית.

 עקיבא אתה רוצה להוסיף משהו? :עודד  רביבי

שר לחייב בכחול לבן עם פנגו כן. התיקון לחוק העזר הוא טכני בלבד, פשוט מאפ :עקיבא סילבצקי

דבר שלא היה קיים עד עכשיו, לא היה שם אזכור לאמצעים אלקטרוניים פשוט 

 אז הוספנו פשוט את המילים האלה זה הכל.

 הבנתי. הערכה שלך כמה זמן ייקח לתקן את חוק העזר? :עודד רביבי

 לא הרבה. :עקיבא סילבצקי

 שלושה חודשים. :שרון הורביץ

 לושה חודשים?ש :עודד רביבי

אתה יודע שחוק עזר הנוסח של החוק אף שזה תיקון טכני,  רק רוצה להעיר שעל :אברהם בן צבי

וגם היות שהקמנו ועדה לחוקי עזר  .צריך להישלח לנו עשרה ימים יחד עם הזימון

היה מן הראוי שנשב ונעבור על הניסוח ואז להעביר  ,שבינתיים זה רק אני ושרון

 ו את הוועדה הזו?את זה. נכון הקמנ
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 לא יודע אני לא. :עקיבא סילבצקי

 אתה לא היית בישיבה, ישיבת התקציב? :אברהם בן צבי

 לא הייתי בישיבה, הם דיברנו על זה שאולי אם יקימו אתה תהיה. :עקיבא סילבצקי

 אמרנו שיהיה ועדת חוקי עזר. :אברהם בן צבי

 בכל מקרה חייב להיות יועץ משפטי. :שרון הורביץ

 מה? :ברהם בן צביא

 מי שאמון על ניסוח חוקי עזר זה יועץ משפטי.  :שרון הורביץ

אנחנו נבדוק האם באמת קמה ועדת חוקי עזר, כנראה כרגע רק הזיכרון  ,אחד :עודד רביבי

עם הזיכרון שלך אנחנו לא מתווכחים אנחנו  ,שלך מוכיח זאת אבל אנחנו נבדוק

הכל. הנוסח של חוק העזר לא הומצא לך  יודעים שיש לך זיכרון טוב ואתה זוכר

 עשרה ימים לפני ההצבעה?

 לא, מישהו קיבל את הניסוח? :אברהם בן צבי

 הנוסח של חוק העזר הומצא לך עשרה ימים לפני הדיון? :עודד  רביבי

 לא הומצא לאף חבר. :אברהם בן צבי

 לא הומצא לאף אחד, אני אדאג שמחר הוא יומצא. :עודד רביבי

 כן. :ץמנחם שפי

 כן הומצא? :עודד רביבי

 אני זוכר שזה הגיע אלינו, כן. לא? :מנחם שפיץ

 לא. :אברהם בן צבי

 הגיע, הגיע. :מנחם שפיץ

 רבותיי. :עודד רביבי

 הגיע, הגיע. :מנחם שפיץ

 יכול להיות שהגיע לחברי הוועדות, אני לא.  :אברהם בן צבי

 תיכף בודקים. :עודד  רביבי

 גיע, אני זוכר. אין לי פה את המחשב.הגיע, ה :מנחם שפיץ

 לנו תב"רים.קיבמתי?  :דובי שפלר

 אין לי פה את המחשב. :מנחם שפיץ

 קיבלנו ועדת שמות.קיבלנו תב"רים,  :דובי שפלר,

 חבל. ,רבותיי :עודד רביבי

 אורית, אורית, תבדוק מאורית. :מנחם שפיץ
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 שור טכני אז נוותר על העשרה ימים.אני מסכים עם דובי, אבל בסדר אם זה אי :אברהם בן צבי

 - תודה רבה. אז חוק העזר :עודד רביבי

 עקיבא אומר שזה רק לאשר פנגו כאילו? :אברהם בן צבי

חוק  ועל הנכונות לחסוך במניין הימים. אני מודה לאברהם בן צבי על הגמישות :עודד רביבי

ותה על פי בתוקף סמכ - 2021עזר לאפרת העמדת רכב וחנייתו תיקון תשפ"א 

 1981לתקנון המועצות המקומיות יהודה ושומרון התשמ"ה  88 -ו 68-76סעיפים 

תר סמכויותיה לפי כל דין ודחיקת ביטחון מתקניה והמועצה המקומית אפרת יוי

"או באמצעות כרטיס חניה" יתווספו  –בסעיף ד)ב( לאחר המילים  ,חוק עזר זה

בתוספת הראשונה לאחר המילים  "או באמצעות אמצעים אלקטרוניים". שתיים,

"כרטיס חניה" יתווסף "או באמצעים אלקטרוניים". מי בעד לאשר את התיקון? 

 מי נגד? אף אחד לא נגד.

 לא, נאוה.  :אברהם בן צבי

 נאוה מה? :עודד  רביבי

 נאוה נגד כל החוק הזה. :נאוה כץ

 את נגד כל החוק הזה? :עודד רביבי

לקחת  זא ,אוד קשה לאנשים להקים פה עסקים באפרתאני חושבת שגם ככה מ :נאוה כץ

 - מהם גם את המקום חניה ליד המקום עסק זה לדעתי מאוד

 בסדר גמור, רשמנו. כולם בעד נאוה נגד. :עודד רביבי

 אני נמנעת. :אפרת גנטק

 ואפרת נמנעת. :עודד רביבי

 נאוה את בעצם מתנגדת לסימון הכחול לבן בפועל? :עקיבא סילבצקי

 כן. :כץנאוה 

 זה כבר משהו אחר. :עקיבא סילבצקי

  שנייה, מאיפה מדובר בדיוק? :אורית סמואלס

להערכתנו זה קצת יותר  ,עוד לא מדובר על שום מקום, אחרי שהחוק עזר יאושר :עודד רביבי

אז אנחנו נעשה בחינה מחודשת של מיקומים ונראה  ,ארוך ממה שעקיבא צופה

איפה זה עוזר לעסקים איפה  ה על העסקים,, מה ההשפעמה הכדאיות הכלכלית

 זה מפריע לעסקים ואז אנחנו נעשה על זה הצבעה נוספת.

סיפרתי שכשוועדת תנועה  ,בישיבה הקודמת שדנו על זה אמרתי את דעתי :דובי שפלר

 ואני הייתי נגד. דעתי לא השתנתה. הצביעה על זה בפעם הראשונה היו כולם בעד
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להשפיע על החוק  ,להשפיע כיוון שאני במיעוט בדעה יחד עם זה אני עדיין מנסה

הזה על התקנות ועל כל מה שיהיה שאם זה כבר מופעל שזה יהיה בצורה הכי 

עניין אז אין לי שום  ,טובה. מתי שהוא בעתיד כנראה שנצטרך את החוק עזר הזה

 למנוע שהחוק יהיה מוכן.

 .רבותיי חוק העזר כבר קיים הרבה שנים :עקיבא סילבצקי

זה האם אפשר לשלם לא  ,חוק העזר קיים הרבה זמן, כל מה ששונה בחוק העזר :עודד רביבי

באמצעים  קרטון כמו שהיה בעבר למי שזוכר אלא גםמ םרק בכרטיסי

עד היום לא השתמשו בזה, הרעיון להשתמש בזה מבחינתי בכל  אלקטרוניים.

מרכז החירום  ת החניה סביבכדי לפתור את בעיו ,אופן במקום הראשון היה

בכל מקרה כרגע לא דנים על שום מיקום ספציפי רק מכניסים את  הרפואי.

 הסיפור האלקטרוני, ואחרי שחוק העזר יתוקן אז אנחנו נראה איפה זה נמצא.

 אז אני מורידה את ההתנגדות שלי. ,סבבה :נאוה כץ

 סליחה? :עודד  רביבי

 אז אני מורידה את ההתנגדות שלי. :נאוה כץ

 אז נאוה מורידה את ההתנגדות ומה את עוברת לנמנעת או בעד? :רביביעודד 

 בעד. :נאוה כץ

 בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה. ולםבעד. כ :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

שאלה, לפי החוק עזר למי יש את הסמכות לקבוע את האזורים? את השעות ואת  :אברהם בן צבי

 האזורים?

קודם כל אני לא זוכר אם כתוב ראש מועצה או מועצה, אבל לדעתי זה בכל  :יעקיבא סילבצק

 המשטרה.ממקרה צריך אישור משטרה, כתוב שם באישור מפקח 

תבדוק  ,שואל שאלותבן צבי עקיבא אני מבקש לא לתת תשובות בעל פה, אברהם  :עודד רביבי

 אותם בחוק העזר תחזיר לו תשובה או בכתב או בישיבה הבאה.

 אין בעיה בסדר גמור. :יבא סילבצקיעק

 תודה רבה. :עודד  רביבי

 ?סלופארקמי בוחר את המפעיל האלקטרוני פנגו או  :אברהם בן צבי

 זה טכני זה המועצה תחליט. :עקיבא סילבצקי
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 זה מכרז? :אברהם בן צבי

 כן. :עקיבא סילבצקי

 אוקי, תודה. :אברהם בן צבי

 .לא יודע אם צריך מכרז בשביל דבר כזה לא, פנגו אני אפילו :עקיבא סילבצקי

 

 ועדת ביקורת

טוב, כידוע לכולכם חבר המועצה אברהם בן צבי אחרי שהוא התפטר מוועדת  :עודד רביבי

איכות הסביבה הוא התפטר גם מוועדת הביקורת, אנחנו נדרשים למנות מחליף 

לאתגר  במקומו. אני חייב להודות שפניותיי האישיות אל חברי מועצה להיענות

הזה עד כה לא צלחו, מזכיר לכם שבוועדת ביקורת חברים, זאב אתה יושב ראש 

 מי עוד חבר?

 אורית. :זאב גרשינסקי

 אני. :אורית סמואלס

אורית חברה, ואנחנו צריכים עוד חבר מועצה אחד. נאוה האם את מוכנה  :עודד רביבי

ן להחליף את להחליף את אברהם בן צבי: לא. תודה רבה. צורי האם אתה מוכ

 אברהם בן צבי?

 יש כבר מהסיעה. :צורי דותן

 לך יש כבר את זאב ואתה לא רוצה עוד מהסיעה. :עודד רביבי

 הסיעה של צורי כבר מיוצגת. :אברהם בן צבי

 בסדר גמור. אפרת את מוכנה להחליף את אברהם בן צבי? ,יופי :עודד  רביבי

 לא. :גנטק פרתא

כרגע לצערי אנחנו גם פניתי לאבי חדידה גם הוא לא מוכן. אז לא, תודה רבה. ו :עודד רביבי

 -בהרכב 

 הוא פנה אלי. :דובי שפלר

אז לצערי כרגע אנחנו בהרכב חסר ולפחות  ,גם לדובי פניתי גם דובי לא מוכן :עודד רביבי

 ניסינו.

ל לגבי ההרכב חסר אני רוצה להבהיר שאומנם החברות בוועדת הביקורת היא ע :אברהם בן צבי

בדומה למועצה הדתית ועוד כל מיני ועדות חובה, הסיעה שלנו  ,בסיס יחס סיעתי

אנחנו מבקשים קודם כל שחברי בשמחה מוכן לצרף חבר נוסף לוועדה, ו
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ואחר כך נוכל  ,האופוזיציה יתכנסו וימנו יושב ראש של הוועדה מהאופוזיציה

 להעמיד את המועמד שלנו לוועדה.

הטענה הזאת כבר נבחנה  ,רתי שאת ההיגיון שלך אני לא מביןאני מזמן אמ :עודד רביבי

 -ונמצאה שהיא לא 

יש יושב ראש היום שהיום הוא לא נבחר על ידי האופוזיציה והוא גם לא  :אברהם בן צבי

 מהאופוזיציה.

 נבחר עוד פעם.בוא אז  :דובר

 רבותיי תודה רבה. :עודד  רביבי

באופוזיציה לסיעת אפרת מתחדשת, זה דבר שלא  אין גרשינסקי באפרת שהוא :אברהם בן צבי

  קיים.

 תודה רבה. קורא מחשבות ולב ודעות פוליטיות של כל האנשים. :עודד רביבי

ל ההצבעות, זה שלא זה לא קורא מחשבות ולב זה המציאות, זה המציאות  :אברהם בן צבי

ות המציאות של ההסברים, זה המציאות של איזה ועדות הם קיבלו ואיזה ועד

 ביצוע.

 אברהם כבר שמענו, קראנו וראינו את הכל, למה לחזור על זה? :עקיבא סילבצקי

קריית אתא הם יעשו את העבודה  ,נכון, אז עכשיו עקיבא אני יצאתי לחופש :אברהם בן צבי

 בשבילי.

 אוקי. :עקיבא סילבצקי

 -אם יש חבר מועצה  :עודד רביבי

 אותה עתירה מילה במילה. :אברהם בן צבי

אני יותר מאשמח  ,אם יש חבר מועצה שחוזר בו ורוצה להצטרף לוועדת הביקורת :עודד רביבי

להביא את זה למליאת המועצה ולאשר את זה, כרגע לצערי נוכח ההתפטרות של 

 חבר המועצה אברהם בן צבי אנחנו בהרכב חסר. תב"רים בבקשה אדוני הגזבר.

 

 תב"רים

 .מסגרות חינוךלות שלושה תב"רים, הצטייד :שרון הורביץ

 )מיכאל גרוס נכנס(

 אני אסיים כבר. :שרון  הורביץ

 כן. :עודד רביבי

 משרד החינוך.מאלף שקל כולו  60 הצטיידות למסגרות חינוך :שרון הורביץ
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זה שתי שורות שלוש שורות רק עד שמיכאל  ,רבותיי אנחנו עוברים על התב"רים :עודד רביבי

 ה כן שרון.שאז בבק ,יתארגן

הכל  ,בריאות ודברים כאלהלמוסדות חדשים  הצטיידות למסגרות חינוך, הכוונה :ון הורביץשר

 על חשבון משרד החינוך.

? אפרת, דובי, אורית, 799אלף, מי בעד לאשר את תב"ר מספר  60תוספת של  :עודד רביבי

 ?כולם בעד אף אחד לא נגד, תודה רבה. כן ,מנחם

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 .אלף שקל 762רבות חברתית ועמ :הורביץשרון 

 אלף. 76 :עודד רביבי

, אלף שקל 51אלף שקל,  50 -אלף שקלים משרד לשוויון חברתי ו 76סליחה,  :שרון הורביץ

אלף  127נמצא כבר בתקציב שאושר על ידכם, סך הכל שמהתקציב הרגיל  50,800

 שקלים.

 הם? נאוה?? אבר800מי בעד לאשר את תב"ר מספר  :עודד  רביבי

 רגע מה זה שוב, קידום? :אברהם בן צבי

 מעורבות חברתית. :שרון הורביץ

 תב"ר שמופיע בתוכניות עבודה מקושרות תקציב. :יהודה שווייגר

 ולמה זה מיועד? :אברהם בן צבי

 למטה צעירים. :יהודה שווייגר

 מה? :אברהם בן צבי

 גם שכר וגם פעולות. ,מטה צעירים :יהודה שווייגר

 וזה מהתקציב שלנו? :הם בן צביאבר

 חלק קטן. :שרון הורביץ

 אחוז מועצה מקומית אפרת. 40 -ו ,אחוז של המשרד לשוויון חברתי 60 :יהודה שווייגר

 ?matchingזאת אומרת זה סוג של  :אברהם בן צבי

 .matchingכן, חובה  :שרון הורביץ

 מי בעד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד.  :עודד רביבי
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 צבעהה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כן תב"ר נוסף? 

 אלף שקלים. 545זה  ,שדרוג המוקד, המתנו לזה :שרון הורביץ

 רגע זה לא מופיע פה נכון? :דובי שפלר

 מה? :יהודה שווייגר

 לא הופיע במה ששלחתם.זה  :דובר

 זה לא מופיע? :שרון הורביץ

 השורה השלישית לא מופיעה. :דוברת

 לא מופיע? 801 :שרון הורביץ

 לא. :עודד רביבי

 .800 -ו 799יש שני תב"רים  :דובי שפלר

אנחנו מבקשים את רשותכם לחרוג ממנין הימים  ,טוב בינתיים נכנס תב"ר נוסף :עודד רביבי

כל התב"ר  אלף שקלים. 545שרד הביטחון הגיעו ממ 801תב"ר מספר  ,המחויב

את המוקד, חיכינו לכסף הזה עומד על כסף שהגיע ממשרד הביטחון כדי לשדרג 

הזה הרבה זמן אין פה שום משמעות כלכלית על המועצה ולכן אנחנו מבקשים 

 לאשר את התב"ר הזה. מי בעד?

 זה מה שנקרא להצטיידות? :דובי שפלר

 לרענן. ,כן :שרון הורביץ

 אני שואל. :דובי שפלר

 כן. :עודד רביבי

 מה מיועד התב"ר?ל :אברהם בן צבי

 שדרוג מוקד. :יהודה שווייגר

 שדרוג מוקד?  :אברהם בן צבי

 מק"מים, מצלמות.אמצעי תצלום כמו  :יהודה שווייגר

 אתה בעד? :עודד  רביבי

 כן. :זאב גרשינסקי

 המצלמות בזית? :אברהם בן צבי

 מה? :יהודה שווייגר
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 המצלמות ברחוב בזית? :אברהם בן צבי

 וזמן לספר לי.לא מכיר כאלה אבל אם אתה מכיר אתה מ :יהודה שווייגר

זה היה לא מתוקצב ים, זה היה בתקציב, אתה אמרת שיש מצלמות שמגיע משמ :אברהם בן צבי

 אפס.

 רחפנים, כן. :דה שווייגריהו

 של המשטרה. זה זה? :אברהם בן צבי

 לא. :יהודה שווייגר

 אוקי. :אברהם בן צבי

 אותו יחד עם המצביעים.ביקש למנות מי בעד לאשר? כולם בעד כולל זאב שיצא ו :עודד רביבי

 תודה רבה. 

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

  

 ועדת שמות

עדת יושב ראש המיתולוגי של ו ,אנחנו מקדמים בברכה את התושב מיכאל גרוס עודד רביבי:

ברוך ה' אנחנו ממלאים ידכם בעבודה של  השמות הממלכתית של העיר אפרת.

אז בוא תספר לנו מה הבאת  ,תחתעוד ועוד רחובות שקמים ונבנים בעירנו המתפ

 לנו היום, מה אתה רוצה שאנחנו נאשר? הבמה שלך.

אבל  ,בסדר. מה שהתבקשנו אומנם זה בקשה כבר ישנה שהגיעה אלינו מזמן :מיכאל גרוס

בסופו של דבר השלמנו את המשימה גם  ,בים השוניםוהקורונה גרמה והעיכ

מורדות  , איך זה נקראבמורדות בשכונת הדגן וגם בשכונת הזית מערב ומזרח וגם

 ?קוראים לזה הזית

 מורדות הזית. :משה בן אלישע

בכל המקומות האלה היה צריך להשלים גם שבילים וגם מעלים  מורדות הזית. :מיכאל גרוס

 כפי שאתם רואים. עכשיו איך נעשה את זה אחד אחד?

מישהו הערה ספציפית אלא אם כן רבותיי יש ל ,בוא נעשה את זה אזור אזור :עודד רביבי

 והתנגדות ספציפית אז אנחנו נעשה הצבעה אחר כך על כל ההמלצות ביחד.
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למה אנחנו חייבים לתת שמות לשכונות עתידיות? הרי עשו את זה כבר פעם בדגן  :אברהם בן צבי

והיה כל מיני תתקן אותי אם אני טועה אבל היו כל מיני שינויים, אנשים  ,ותמר

 ורצו לשנות?לא אהבו את השמות 

 איפה עתידי? :דוברת

 לא, לא. :מיכאל גרוס

 זה לא מורדות הזית פה, זית מזרח? :אברהם בן צבי

שזה נכון שעשינו משהו על בסיס מפה שלא היתה קיימת ונתנו  ,שינויים היה בדגן :מיכאל גרוס

יצחק רבין שעתידה כי זה היה כדי להמחיש ל ,שמות וטוב שעשינו את זה בזמנו

בינתיים בנו שכונה ובנו אותה ברחובות ובמעברים שונים ממה ו פה שכונה.להיות 

 -ואז זה היה באוויר ב ,שהיה בחלומות הראשונים שהם באמת היה קצת באוויר

זה היה אלף שנה לגירוש ספרד אז  92 -שנה, ב 500נדמה לי זה היה כי זה היה  96

 ה אפילו. שנ 20שנה או  15נתנו שמות שהתאימו אז לתאריך, עברו 

 שנה. 500היה  :דובי שפלר

 מה? :מיכאל גרוס

 שנה לא אלף שנה. 500היה  :דובי שפלר

 אבן עזרא וכד'. -ן ושנה לגירוש ספרד, כן. ואז נתנו שמות בהתאם לרמב" 500 :מיכאל גרוס

 אלו השמות שביטלו בסוף. :אברהם בן צבי

נו פועלים לפי הבקשות של אבל הדחיפות אני לא יודע זה משה תמיד, אנח :מיכאל גרוס

כבר בשלבים  ,מחלקת הנדסה והם צריכים שמות הרבה לפני שבאים לגור

כדי  ,הראשונים של התכנון, אבל זה הוא יכול להסביר את זה יותר טוב ממני

 לכוון את הקבלנים הראשונים ואת המתכננים הראשונים.

קן אותי אם אני טועה של מיכאל, המכנה המשותף נדמה לי ת ,המכנה המשותף :דובי שפלר

 צם מעלות או מבואות שהם לא כתובת.כולם בע ,כל השמות גם בדגן וגם בזית

כתובת הזאת אומרת אין מישהו שיגיד אני גר במעלה הקמה או מעלה החרמש, 

 שלו היא הרחוב, אני צודק?

 כן כשזה מעלה, כן. :מיכאל גרוס

של, זה בתוך מגרש או שזה שטח אני מסתכל על מבוא הקמה למדבר שני,  :דובי שפלר

 ציבורי?

 משה? :עודד  רביבי

 משה זה שאלה אליך. :מיכאל גרוס
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 מבוא הקמה זה בתוך המגרש? :דובי שפלר

 זה שטח ציבורי, זה מעבר ציבורי. :משה בן אלישע

 זה מעבר ציבורי? :דובי שפלר

 שמות.כן. אם יש מעברים כאלה רחובות פרטיים לא נותנים להם  :משה בן אלישע

זאת אומרת כל המעברים והמבואות והמעלות כולם שטח ציבורי לא בתוך  :דובי שפלר

 מגרשים?

 נכון, למיטב ידיעתי. :מיכאל גרוס

טוב מיכאל בוא תתחיל לעבור איתנו אחד אחד ונתחיל לראות איפה הדברים  :עודד רביבי

 נמצאים.

 מה יש לכם בדפים גבעת הדגן? :מיכאל גרוס

 בעת הדגן זה הראשון, כן, לא, אחד גבעת התמר.ג :עודד רביבי

מעלה הצור, השאלה אם זה מבוא או מבוא או השם יהיה  , אוקי,גבעת התמר :מיכאל גרוס

 מעלה?

 איפה? תראה בבקשה. :דובי שפלר

 נמצא תמר, איפה התמר? לא יודע אם יש לי את זה פה, יש את זה פה משה? :מיכאל גרוס

 יש, יש. :עודד רביבי

 החדש שנחנוך אותו? GIS -מוישה אתה יכול להפעיל את ה :דותן צורי

 השאלה אם יש פה אינטרנט?  :יהודה שווייגר

 )סידורים טכניים(

לא,  התבואה לפי הסדר. תחיל בדגן אז בוא נראה, אנחנו מתחילים במעלהאוקי נ :מיכאל גרוס

עלה בדיוק פה מ , הנהלא התרחקת, הנה פה עוד קצת יש לכם מעלה התבואה

 התבואה, רואים?

 כן. :כולם

 מעלה המגל. :מיכאל גרוס

 ה תצ"א קצת ישנה, הבית ספר מה שאתם רואים שמה.ז :יהודה שווייגר

 למעלה המגל. הארכה :מיכאל גרוס

 הנה פה, מעלה המגל זה הדבר הזה, מעבר דרך שטח ציבורי. :משה בן אלישע

גורלית שאם זה ממשיך אז זה נשאר שפשוט התארך אז היה צריך לקבל החלטה  :מיכאל גרוס

תם רואים פה מה שא ,אותו שם. אחר כך המבוא במעגל המרכזי מבוא הקמה
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 ל של המעגל המרכזי זה מעלה החרמש.אמהמעלה שמש במרכז מה שדובר קודם,

אלא זה שמות  ,וכל השמות האלה אין להם קשר לצורת הרחוב כלומר הגרפיקה

גן, לעבודת השדה ולפעולות החקלאות שכולם כפי שאתם רואים מתחברים לד

 שיש בשדה. וגם מעלה הגדיש שהוא האחרון שהוא בקצה הצפוני, לך צפונה.

 פה.הנה , צפונה :משה בן אלישע

 הנה הוא מעלה הגדיש. :מיכאל גרוס

 ביטחון. דרךיש פה מעלה פה בקטע הזה מדרגות בין רחוב החריש לבין ה :משה בן אלישע

כך שכל השמות בסופו של דבר כל הדברים החדשים  ,ברחוב הקציר אנחנו פה :מיכאל גרוס

 משתלבים יפה באלומה והחרמש.

 שאר המעלות שמופיעים פה בתצ"א כבר אושרו בעבר? :דובי שפלר

 , כן.בעבר הרחובות האחרים אושרו :משה בן אלישע

 מה? :דובי שפלר

 רק החיבורים ביניהם. זה :משה בן אלישע

היה צריך להרחיב את הרשימה על פי  גם דברים חדשים,היו גם חדשים, לא היו  :מיכאל גרוס

 אותו רעיון.

 יש שעולה לאנטנה?במה לגבי הכ :דובי שפלר

 מה? :משה בן אלישע

 מעלה האנטנה. :יהודה שווייגר

 הכביש שעולה לאנטנה? :דובי שפלר

 אני אראה אותו, אין לו שם.אנטנה? בבקשה  :משה בן אלישע

 כדאי לתת לו שם? לא :דובי שפלר

 שער. לא, הרחוב לא מסתובב לשם יש שמה :משה בן אלישע

 אנטנה, מעלה האנטנה. :דוברת

 מעלה צבא הגנה לישראל. :יהודה שווייגר

 מעלה קליטה. :אפרת גנטק

 לדעתי כן נצטרך לתת לו שם. :מיכאל גרוס

 ה, זה גישה.זה לא סטטוטורי אין פה רחוב או משהו כז ,זה לא מופיע :משה בן אלישע

וגם אם  ,מה הבעיות היום? היום זה הווייז מכוון לנו את הדברים ,כן אבל היום :מיכאל גרוס

אין כתובת הוא אומר לנו תפנה ימינה תפנה שמאלה אם זה מוביל לאיזה שהוא 
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אותו למטה ולא יעלה  ייז יתקעומישהו יחפש את האנטנה וייתקע ואז הו ,מקום

 אותו.

 ו שבאפרת יש רחוב האחוזה.זה כמ :עודד רביבי

 סליחה? :מיכאל גרוס

 זה כמו שבאפרת מישהו המציא את רחוב האחוזה. :עודד רביבי

 כי הוא היה צריך.כן,  :מיכאל גרוס

 לכוון את הלקוחות. :עודד רביבי

 ,לכוון את הלקוחות, מה אפשר לעשות זה צורך אי אפשר להתעלם מן הצורך הזה :מיכאל גרוס

 של דבר כן. אתה רושם את זה אני רושם את זה?  בסופולדעתי אז 

 אתה תרשום. :משה בן אלישע

 , בסדר. אני ארשום :מיכאל גרוס

 מיכאל יש עוד משהו בדגן? :עודד רביבי

 לא. :מיכאל גרוס

שאלות על הדגן רבותיי? מי בעד לאשר את כל ההצעות של ועדת השמות לגבי  :עודד רביבי

 לא נגד, תודה רבה.  שכונת הדגן? כולם בעד אף אחד

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כן מיכאל? 

 ממשיכים לגבעת הזית. :מיכאל גרוס

 זית מערב? :משה בן אלישע

 זית מזרח. :מיכאל גרוס

 רק הערה, דובי אתה בוועדת השמות לא? :אברהם בן צבי

 סליחה? :מיכאל גרוס

אני  ,ך של הדגן כנראה יהיה עודדובי אתה בוועדת השמות? מיכאל בדגן בהמש :אברהם בן צבי

 מבקש שאולי תן את הדעה על שמות גם שקשורים לקורבן העומר אוקי?

 ?-ל :מיכאל גרוס

כל העניינים בסדר קודשים שקשורים  ,י הלחםקורבן העומר שקשור לתבואה ושנ :אברהם בן צבי

 לתבואה ולעומר, חיטה, שעורה.
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ש לנו הדגן מחליף את חיטה ושעורה בקונספט של כי י ,לא, חיטה שעורה זה בעיה :מיכאל גרוס

 כל הגבעות של אפרת.

 -אני לא התכוונתי ל :אברהם בן צבי

 אבל שני הלחם. :מיכאל גרוס

 שני הלחם?או אז אולי  :אברהם בן צבי

 אוקי. :מיכאל גרוס

 גם זה לא צריך.לפני ספירת העומר,  - - -וגם לא לשם  :אברהם בן צבי

 ם יש לנו כבר.ביכורי :מיכאל גרוס

 ית, רק בעברית.רבבע :אברהם בן צבי

 רק בעברית, בסדר. :מיכאל גרוס

 טוב, כן תמר? :עודד רביבי

 זית מזרח. :משה בן אלישע

 חזרנו, איפה אנחנו? :מיכאל גרוס

 זית מזרח. :משה בן אלישע

ח, זה צריך את המפה או שנלך בלי זה? אוקי זית מזרזית מזרח, בוא נלך לפי,  :מיכאל גרוס

 שלומציון.

 זית מערב? :משה בן אלישע

 בינתיים אפשר לשאול? אפשר בינתיים לשאול? :אפרת גנטק

 כן. :עודד  רביבי

 מה הקשר של שמות הזית לזית השמות המוצעים? :אפרת גנטק

 הבושם, הכורכום. :משה בן אלישע

 זה קשור לחשמונאים. :אברהם בן צבי

 מעלה קציעה. :משה בן אלישע

 יש כבר יונתן החשמונאי. :ילבצקיעקיבא ס

 יהונתן יש, אוקי. :אפרת גנטק

 לא, זה שמות של קטורת. :נאוה כץ

 של מה? :אפרת גנטק

 של קטורת. :נאוה כץ

 שלומציון ומרים? :אפרת גנטק

 זה החשמונאים. :אברהם בן צבי
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 כן, מרים החשמונאית. :בצקיעקיבא סיל

 חשמונאי?עקיבא גר ביהונתן ה לדוגמא :אברהם בן צבי

 יהונתן. :עקיבא סילבצקי

 כי יש עוד חשמונאים. :אברהם בן צבי

 יהודה המכבי. :עקיבא סילבצקי

לא מצאו מספיק  ,כמה שאני זוכר בישיבה ניסו לתת שמות שקשורים לזיתבזית  :מיכאל גרוס

אז  ,שמות שבאמת אפשר להתחבר לעניין הזה, היו שניים שלוש זה לא הספיק

 ולחנוכה ולדברים מהסוג הזה. ,פיטום הקטורתול ,עברנו למנורה

 רחוב שלך אפרת מתתיהו הכהן. :אברהם בן צבי

 שלומציון ומרים הם קשורים., וכן :מיכאל גרוס

 הם הטובות מבית חשמונאי. :אברהם בן צבי

 מזל, תאר לך הייתי גרה ברחוב לא טוב? :אפרת גנטק

 מה זה רחוב לא טוב? :מיכאל גרוס

 - אמר הם הטובות, אמרתי תאר לך הייתי גרה במקוםהוא  :אפרת גנטק

 יש מפא"יניקים שגרים ברחוב ז'בוטינסקי קשה להם. :אברהם בן צבי

 אנחנו משתדלים אנחנו לא פרס ישראל.ככה  :מיכאל גרוס

ם שפתאום גרים ברחוב של מטרידן זה לא היום עם ההטרדות המיניות אנשי :נאוה כץ

 נעים.

 נכון. :אפרת גנטק

 ריות שכבר הספיקו לקרוא שמות אחרי עמוס עוז?יתאר לעצמך ע :אברהם בן צבי

 אחרי מה? :אפרת גנטק

 אחרי עמוס עוז. :אברהם בן צבי

 רואים את רחוב מתתיהו פה? :מיכאל גרוס

 מתתיהו זה שקף אחר. :משה בן אלישע

 אז איפה אנחנו, בשני? :מיכאל גרוס

 : בקטורת, בשני ב'.משה בן אלישע

 בעיה, אז אולי יכנסו את הוועדה לשם חדש? :גנטק אפרת

 קשה להוריד שם. :אברהם בן צבי

מעלות שהתבקשנו לתת, מעלות שבצפון מזרח גבעת  3,4,5,6,7אז יש פה כמה?  :מיכאל גרוס

 -הזית והם לפי ה
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 ולפיד?רסמון איפה אפ :דובי שפלר

 זה המעלות האלה. :משה בן אלישע

 רסמון ולפיד?מיכאל, איפה אפ :דובי שפלר

 האפרסמון? הנה פה, פה. :משה בן אלישע

 זה המדרגות שיורדות מנטף לפיטום הקטורת. :יהודה שווייגר

 סוף פיטום הקטורת?מ :דובי שפלר

 כן. :יהודה שווייגר

 ולפיד? לך למנורה אולי זה במנורה? :דובי שפלר

 המעלה שממזרח לרחוב מתתיהו. :מיכאל גרוס

 זה מתתיהו הנה הוא פה, זה לפיד. הנה הנה :משה בן אלישע

 הוא הולך מזרחה.  :מיכאל גרוס

 כן, כן מזרחה.  :משה בן אלישע

 רגע משה תראה את יתר השכונה. :אברהם בן צבי

 זה רחוב מתתיהו הכהן, זה המעבר הזה. :משה בן אלישע

 .שם זה אורות יהודה מצד שמאל :יהודה שווייגר

 .יש לי שתי הערות מיכאל :דובי שפלר

 אני ארשום. כן? :מיכאל גרוס

לגבי מעלה ניחוח לא אהבתי, זה יותר שם פעולה מאשר שם של, כל השמות  :דובי שפלר

 שנתתם זה פריטים בפיטום הקטורת, ניחוח זה לא פריט.

 ניחוח זה ריח ניחוח. :מיכאל גרוס

 למה בושם מה זה? :עוד רביבי

 השבוע במקרה זה. תפרש :מיכאל גרוס

 אין פריט, בפיטום הקטורת אין פריט שנקרא ניחוח. :דובי שפלר

 זה נכון. :מיכאל גרוס

 זה קשור לקורבנות שהיה ריח ניחוח. :יהודה שווייגר

 - - -ואז אפרת תגיד שזה  ,וביותזה מעורר בדובי אסוציאציות לא חי :עודד רביבי

 חוץ מזה שזה יכול להיות קונוטציות. :דובי שפלר

ם באים להתלונן על הניחוח הלא נעים ברחוב הניחוח, במעלה לא, תארו לכ :אפרת גנטק

 הניחוח?

 אני נוטה להסכים איתך. :מיכאל גרוס
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 אני מציע למצוא שם אחר. :דובי שפלר

 ננסה אבל צריך לדעת אנחנו מוגבלים, ברגע שאתה קובע, בסדר. :מיכאל גרוס

 וחלבנה והלבונה, אתה יודע לבד.פיטום הקטורת  :דובי שפלר

  חלבנה פחות כדאי. :תדובר

 נה הוא לא, אבל אני רושם.חלבנה פחות נוח, חלב :מיכאל גרוס

 - אבל לגבי לפיד, לפיד אם אני צודק :דובי שפלר

 הלפיד זה כבר קשור לחנוכה. :מיכאל גרוס

אנו נושאים לפידים, כן? אבל  -אז הקונוטציה שעולה לי תגיד לי אם אני טועה זה  :דובי שפלר

שתמשתם בשמות של שירים מודרניים, הלכתם יותר על הכיוון לא ראיתי שה

 נקרא לזה ספר המכבים או דברים כאלה והלפיד חורג.

הלפיד התחבר לחשמונאים מאז שילדי בית ספר, איך זה נקרא בית ספר בתל  :מיכאל גרוס

אביב? ארגנו מרוץ לפידים בקברי החשמונאים שמה במודיעין, ואז אנחנו נושאים 

 שיר הידוע.לפידים ה

אני יודע אמרתי הקונוטציה היא השיר אנו נושאים לפידים, אבל אין שימוש  :דובי שפלר

זה לא משהו , זאת אומרת בשימוש של דברים מודרניים. לפיד זה דבר מודרני

 .גמאי חנוכה בגמרא ולכן נראה לי קצת חרי -ב ושמופיע בספר המכבים א

 טוב. :עודד רביבי

 ף של הגבעה.חריג בנו :דובי שפלר

 , הלפיד?של מה :עודד רביבי

 כן. :דובי שפלר

 ם יפה כשלעצמו.אני חושב זה ש :מיכאל גרוס

 ראש ממשלה אבל זה בלי קשר.בעיקר שהוא קצת שם יפה מאוד, אני מסכים  :דובי שפלר

ניחוח כולם מסכימים להחזיר אותו לוועדת השמות למצוא שם הטוב, מעלה  :עודד  רביבי

 חלופי?

 כן. :כולם

  - יופי תודה רבה. מעלה הלפיד חוץ מדובי יש עוד מישהו ש :עודד רביבי

 מעלה יין קפריסין. :אברהם בן צבי

 לעשות, רק זה לא נאה.יהיה רגליים שאפשר  יין כתוב גם  :שרון הורביץ

 אני חיכיתי למישהו אחר להגיד את זה, לא רציתי להגיד את זה שרון. :אברהם בן צבי

 תן לוועדה להמליץ לנו ואז נחליט. :דובי שפלר
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מעלה לפיד מלבד דובי יש עוד מישהו שמתנגד? אף אחד. אז אנחנו מאשרים את  :עודד רביבי

 כל השמות כולל מעלה לפיד. לגבי מעלה לפיד דובי מתנגד.

 אני גם מתנגד למעלה לפיד עם דובי. :אברהם בן צבי

 אתה עם דובי? :עודד רביבי

זה חורג מהשמות מתקופת המשנה  ,ניין הזה אני חושב שהוא צודקבזה בע :אברהם בן צבי

 וזה נכנס לשירים של "מי ימלל" וכל הדברים האלו. ,מתקופת הבית

 ניחוח.הטוב, אז מיכאל אנחנו מבקשים שיביאו לנו שם חלופי למעלה  :עודד  רביבי

 בסדר. :מיכאל גרוס

 יש עוד משהו? :עודד רביבי

 אם יהיה לכם שם אחר ללפיד. ואני לא אכעס :דובי שפלר

 אוקי.  :מיכאל גרוס

 כן? :עודד רביבי

 כן יש מעברים בזית מערב. :מיכאל גרוס

 כן? :עודד רביבי

 זית מערב. :מיכאל גרוס

 זה זית מערב. :משה בן אלישע

 זה מערב, מה יש לנו שמה? מעלה שבעת הקנים. :מיכאל גרוס

 מציון., רחוב שלוהמעלה המסיק, מעל :משה בן אלישע

 זה המשך למעלה הסלע זה יותר מערבה. :מיכאל גרוס

 זה יותר מערבה אז אולי זה אחר? :משה בן אלישע

 זה על יד הסלע, בין המנורה לזית שמן. :מיכאל גרוס

אין משהו אחר. הנה מעלה בית הבד יכול להיות? מעלה הפרח, הנרות, זה מה יש  :משה בן אלישע

 שבעת הקנים, כן? מעלה הכפתור, מעלה הנס, מעלה

 כן. :מיכאל גרוס

 הנה כאן. :משה בן אלישע

 שמחבר את המנורה לזית שמן, בין המנורה לזית שמן יש מעלה שבעת הקנים. :מיכאל גרוס

 ומה עם המעלה הזה למה אתה לא ממשיך אותו? הוא ממשיך. :משה בן אלישע

 זה המדרגות. :מיכאל גרוס

 המדרגות החדשות. :משה בן אלישע

 יש לו שם.  :אל גרוסמיכ
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 איפה מעלה הסלע? :דובי שפלר

 זה מעלה הסלע אני חושב המדרגות שיורדות. :מיכאל גרוס

 המדרגות שיורדות למטה לדוד המלך? :דובי שפלר

 המדרגות הגדולות האלה שרואים מהכביש.זה כן,  :מיכאל גרוס

 מה? :דובי שפלר

 שזה לא בדיוק המשך שבעת הקנים. :מיכאל גרוס

 משהו סיבוב. שהוא יש פה איזה ,לא :בן אלישע משה

 שחותך אותו. המבואכן, יש גם את  :מיכאל גרוס

 זה שבעת הקנים. , כן, זה לא אותו,הו אחרזה מש :משה בן אלישע

 מעלה הסלע שמה הוא חשוב. :מיכאל גרוס

 הלאה, מעלה הנס. :משה בן אלישע

 אחר כך מבוא הפרח, כפתור, פרח. :מיכאל גרוס

 כפתור הפרח, כן.  :בן אלישעמשה 

 .זה בית כנסת זית רענן :יהודה שווייגר

 לבית כנסת? מהרב שווייגר זה המעבר :דובי שפלר

 מהמקווה לבית כנסת,  ומעלה כפתור נכנס לתוך הבית כנסת הספרדי. :יהודה שווייגר

 רגע, זה מעלה הכפתור או מבוא הכפתור? :אברהם בן צבי

 עלה.לא, לא, מ :משה בן אלישע

 כתוב על הנייר מבוא הכפתור. :אברהם בן צבי

 מעלה זה עליה. :יהודה שווייגר

 פה כתוב מבוא לכן הוא שואל. :דוברת

 זאת אומרת אין מדרגות שם זה מעבר? :אברהם בן צבי

 אין מדרגות.  :יהודה שווייגר

 - - -מעבר לבית  :אברהם בן צבי

 אחד זה מבוא ואחד זה מעלה. :משה בן צבי

 אוטובוס.התחנת  :ם בן צביאברה

 לא מכיר. :יהודה שווייגר

מעלה זה כאשר יש מדרגות כאשר זה  הנרות.מבוא הפרח, מבוא הכפתור, מעלה  :מיכאל גרוס

 בעלייה. מעלה הנס מזרחית לרחוב המנורה.

 איפה? :דובי שפלר
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 הנס, זה. :משה בן אלישע

 גינצבורג? גשר שלמבוא שאליו הולך הזה מעלה או שזה ה :דובי שפלר

 זה שביל אין פה מעלה יש פה גינה ציבורית אומנם. :משה בן אלישע

 זה רחוב המנורה. מורית זה לא רחוב :עודד רביבי

לא לא זה זה, רגע, יש פה גינה ציבורית שמפה לכביש לרחוב יהודה המכבי זה  :משה בן אלישע

 יש פה את החץ יש פה מדרגות. ,הכוונה

 זה? זה מעלה או :מיכאל גרוס

 זה מעלה, זה מעלה. לא מדובר על הקטע הזה. :משה בן אלישע

 מכבי למנורה?היהודה מיש מדרגות  :דובי שפלר

לא למנורה, לא למנורה, זה מיהודה  זה השותף לרחוב הזה.יהודה המכבי  :משה בן אלישע

 ופה יש איזה שהוא מעבר. ,המכבי לתוך הגינה הציבורית

 ינצבורג.לג ולשביל שהולך :עודד רביבי

 לגשר של גינצבורג? :דובי שפלר

 כן. :עודד רביבי

 כן, בדיוק. :משה בן אלישע

שזה כבר חצי  ,זה מה שנוכל לקרוא תופעת סוף יהונתן החשמונאי גם קורה שם :אברהם בן צבי

 פרטי אבל זה מעבר ציבורי וזקוק לשם. 

 איפה? :מיכאל גרוס

 מעלה הנס. :אברהם בן צבי

 סימן אותו רק בקטע הציבורי. הוא :משה בן אלישע

 נכון, אנשים תרמו כיסאות. :אברהם בן צבי

 נדרסן.יאן אריסטמעלה הנס כ :דובי שפלר

 מה? :אברהם בן צבי

 ריסטיאן אנדרסן.מעלה הנס כ :דובי שפלר

 .בסגנון הזה כן משהו כזה :אברהם בן צבי

 מעלה בית הבד. :מיכאל גרוס

 .מעלה בית הבד הנה פה :משה בן אלישע

 רק שאלה אבל, הכפתור זה מבוא או מעלה? :נאוה כץ

 זה זית שמן עליון זה זית שמן תחתון. :משה בן אלישע

 משה, הכפתור? :נאוה כץ
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 מה? :משה בן אלישע

 הכפתור זה מעלה או מבוא? :נאוה כץ

 הכפתור? :משה בן אלישע

 כפתור זה מבוא, זה הפוך, ככה. :מיכאל גרוס

 ולים להיכנס כמבוא.שניכם יכ :יהודה שווייגר

תבדוק אם זה מעלה כפתור או יש פה כתבת מעלה כפתור, כתוב מעלה כפתור.  :משה בן אלישע

 מבוא כפתור. 

 בפועל בשטח מה זה?רגע,  :מיכאל גרוס

 שניהם מבואות זה לא מדרגות. :יהודה שווייגר

 זה מבואות אין מדרגות. :משה בן אלישע

 מבוא.מעלה הכפתור תתקנו ל :עודד רביבי

 טעות, כן. :משה בן אלישע

 מבוא הכפתור. :עודד רביבי

 הנה פה כתוב אצלי שניהם מבוא. :מיכאל גרוס

 מישהו פה כנראה עשה טעות, טעות סופר. :משה בן אלישע

 עוד משהו לגבי הזית מיכאל? :עודד  רביבי

 יש לנו מעלה המסיק בסופו של דבר. :מיכאל גרוס

 יק?איפה מעלה המס :אברהם בן צבי

 פה, המדרגות בין הגנים למעון, בין המעגל תנועה  יהונתן החשמונאי. :משה בן אלישע

 שליד מעון אמונה הישן, זה המדרגות שעולות מלטה למעלה. :יהודה שווייגר

 -מהפארק עד כאילו  :אברהם בן צבי

טה מעון אמונה הישן כיכר יהונתן החשמונאי יש שמה מדרגות שעולות למל :יהודה שווייגר

 למעלה. 

 על איזה מבוא אתה מדבר? :דובי שפלר

 מעלה המסיק. :יהודה שווייגר

 זה לא מדרגות זה שביל. :דובי שפלר

 זה כן, זה כן. :יהודה שווייגר

 -לסיום יש ארבעה מבואות שמגיעים ל :מיכאל גרוס

 מזית שמן עליון לזית שמן תחתון. :עודד רביבי

 ן הגנים למעון אמונה זה מדרגות שעולות מלמטה למעלה. זה ליד הגנים, זה בי :יהודה שווייגר
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 בסדר? :עודד רביבי

 בסדר? ארבעתם מביאים למה שפעם קראו פארק הכבשים.  :מיכאל גרוס

 למה איך היום זה נקרא? :אפרת גנטק

ארבעה מבואות שמביאים לכבוד הילדים נקרא הגדי, הטליה, זה לא שם רשמי, ו :מיכאל גרוס

 השה והעגל.

 למה העגל אגב? :רתדוב

 מהכבשים, מפארק הכבשים זה בא משם. :משה בן אלישע

 הם עברו למקום אחר.והיו כבשים  ,לא, זה הפוך, הכבשים עברו :מיכאל גרוס

 לא אבל למה עברת מצאן לבקר? הייתי עושה מבוא אייל. :אברהם בן צבי

 הם כולם. ,, העגלהמשותף לכולם שהם צאצאים הקטנים, הגדי, הטליה, השה :מיכאל גרוס

 העגל קשור לצאן? :אברהם בן צבי

 כולם הם בהמות מבויתות. ןהעגל לא קשור לצא :מיכאל גרוס

 אבל שלושה מהם, זה פארק הכבשים ושלושה מהם זה צאן. :אברהם בן צבי

 מה זה טליה מיכאל? :דובי שפלר

 זה היה בשביל להכניס גם שמות נקביים. :מיכאל גרוס

 ה זה טליה?אבל מ :דובי שפלר

 נקבה.הטליה זה טלה  :מיכאל גרוס

 זאת אומרת טלה קטן נקבה קטנה? :דובי שפלר

 כדי שיהיה גם בנות.זה כן,  :מיכאל גרוס

 שוויון. :משה בן אלישע

 שוויון.  :מיכאל גרוס

 אם כבר שוויון אולי בכל זאת עדיף עגלה ולא עגל, עגל זה על הזהב. :עקיבא סילבצקי

 לא עגלה ולא עגל?אולי כדאי  :דובר

 או כבשה. :אברהם בן צבי

 עגלה זה עגלה ערופה. :עודד רביבי

 חורה, כאילו משהו?מבוא הכבשה הש :אברהם בן צבי

 עוד שאלות לגבי הזית, זית מערב? מי בעד לאשר את זית מערב? :עודד  רביבי

 רגע, אין שם למדרגות שעולות מהצד השני של פארק הכבשים?  :צורי דותן

 יש. :שווייגר יהודה

 רגע, את שלומציון ומרים עוד לא אישרנו. :דובי שפלר
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 משה תעלה רגע למעלה. :יהודה שווייגר

 מה אתם מחפשים? :משה בן אלישע

 הנה מעלה השה. :יהודה שווייגר

 טוב, מי בעד לאשר את השמות האלה? :עודד רביבי

 האלה איזה? :דוברת

 אלה זה מה? :אברהם בן צבי

 .Gעד  A ית מערב סעיף ג'ז :עודד רביבי

  ?Gעד  A :אברהם בן צבי

 מי בעד? כולם בעד אף אחד לא נגד. תודה רבה.  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 מה עוד לא אישרנו דובי? 

 שלומציון ומרים. :דובי שפלר

 שלומציון ומרים מי בעד לאשר? :עודד  רביבי

 ., רגערגע, רגע :דובי שפלר

 רגע והמבואות האלו הצאן? :צביאברהם בן 

 משה? - - -שלומציון זה לא כביש  :דובי שפלר

 אני בודק, אני בודק, שלומציון זה לא פרטי.  :משה בן אלישע

 אין שם אחר לשלומציון שאפשר לדון בה? :אורית סמואלס

 עד לאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד.כן, שאלות לגבי שלומציון ומרים? מי ב :עודד רביבי

 הייתי שמחה אולי משהו אחר לשלומציון.לא, לא,  :אורית סמואלס

 במקום שלומציון? למה? :עודד רביבי

 לא יודעת זה לא עושה לי טוב. :אורית סמואלס

 ציון כל היתר בעד שלומציון?אורית מתנגדת לשלומ :עודד רביבי

 מה היא היתה מורה משהו כזה? :אברהם בן צבי

 ה לא עושה לי טוב.זלא, לא,   :אורית סמואלס

 אפשר בת ציון. :שרון הורביץ

 לא, זה משהו אחר כבר זה לא קשור. :מיכאל גרוס
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 שלומציון המלכה? ,אולי כמו ירושלים :אברהם בן צבי

 יש לנו מגבלה עד כמה שאני יודע. :מיכאל גרוס

 הלני המלכה לא? :שרון הורביץ

 לא, גם שלומציון היתה מלכה. :מיכאל גרוס

 ,'ל ,'השם האמיתי שלה היה שלציון זה לא היה שלומציון זה שינוי מאוחר ש :בצקיעקיבא סיל

 , אבל לא משנה.'י ,'צ

 אתה יכול לתת לי אולי הסבר למה דווקא שלום ציון ואז אולי אני? :אורית סמואלס

 מה זה אני לא שומע? :מיכאל גרוס

 א ואז אולי אני לא אתנגד?אולי תביא איזה שהוא הסבר למה שלומציון דווק :אורית סמואלס

סוף תקופת החשמונאים וכל השמות שלומציון בבהמשך לשאלה שלה מיכאל,  :דובי שפלר

 .אפילו הם בתוך תקופת החשמונאים כולל מרים

 של העניין הזה. לא זוכר מה היה ההסבר ההיסטורי :מיכאל גרוס

במסגרת החלופות  ?סדרב ,תביאו לנו שם אחר במקום -מיכאל בוא, שלומציון  :עודד רביבי

נו לאשר לשלומציון. והדבר האחרון שנשאר לשאתם צריכים תביאו לה חלופה 

 ה ומבוא העגל. מי בעד לאשר את זה?זה מבוא הגדי, מבוא הטליה, מבוא הש

 אני נגד העגל. :תמר עמר

 נשאר לנו על התמר. :ובי שפלרד

 אני נגד הטליה. :אפרת גנטק

 לומציון אז מחליפים את העגל.שאם מחליפים  :אברהם בן צבי

 עגלה זה יותר טוב? :דובר

 מיכאל תחליף גם את העגל בבקשה כל היתר בעד. בסדר? :עודד רביבי

 למה מה הבעיה עם טליה? :תדובר

 יש לי בת טליה אני אקרא אחת טליה מה עם חירות, צופיה, רננה ועדי? :אפרת גנטק

 עוד ידו נטויה. :שרון הורביץ

 יש תעודת שינוי שם. :אברהם בן צבי

 זה בעיה. גם אתה זאב גם אתה בבעיה. ,לא :אפרת גנטק

 בסדר אצלי זה תאומות. :זאב גרשינסקי

 עוד יותר גרוע. :אפרת גנטק

אם כל התנגדות של חבר מועצה ביקשת להחליף אז אני  ,אדוני ראש המועצה :דובי שפלר

 מבקש גם את הלפיד להציע שם אחר.
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 ו חלופי גם על הלפיד.תביא לנ :עודד רביבי

 נשאר לנו התמר. :דובי שפלר

 התמר מה עוד יש לנו? ,מיכאל :עודד רביבי

 זה לא התייחסת בשכונת התמר. ,נשאר לנו מעלה הצור :דובי שפלר

 מעלה הצור בשכונת התמר? :עודד  רביבי

 כן אז זה לא נמצא במצגת. :מיכאל גרוס

 אתה יודע איפה זה נמצא?אני יכול להראות את הרחוב,  :משה בן אלישע

 משה יש שם עוד שקופית היה.יש שם עוד,  :אפרת גנטק

 איפה יש מעלה הצור פה? ,איפה זה הצור? זה התמר :משה בן אלישע

 היתה שם עוד שקופית אולי זה היה התמר? :אפרת גנטק

 לא, לא, זה זית. :משה בן אלישע

 זה לא היה התמר? :אפרת גנטק

 זה זית.  זה זית, :משה בן אלישע

יש  ,הנה מבוא המעוז ויש פה תוספת. הארכה של מבוא המעוזאיפה זה המעוז?  :מיכאל גרוס

 השם זה היה בספק. ,לברר אם יש צורך בשם נוסף אם כן

והוא מתחבר לפה פעם אחת וגם מתחבר לפה  , זה שביל שהולך לכאןזה מעוז :משה בן אלישע

 יש פה שביל כזה. ,שביל כזה זה שביל כזה יש פה כאן, כאן, ם אחת אופע

 כן זה מה שסימנת פה. :מיכאל גרוס

 ויש פה כל מיני שבילים כל מיני חיבורים. :משה בן אלישע

ואז הוועדה החליטה שיש לברר אם יש צורך בכלל בשם כי זה הארכה של המעוז,  :מיכאל גרוס

 המעוז.ייקרא הוא אין צורך ייקרא המשך המעוז  םאם יש צורך אז יש לנו שם א

 אז זה המעוז מה הבעיה? :משה בן אלישע

 אז אין צורך. :עודד רביבי

 כן אין צורך. :משה בן אלישע

 במילא זה לא כתובת מגורים מבחינתנו זה בסדר. עודד רביבי:

 צריך לשים שלט.רק  :מיכאל גרוס

 בסדר. :עודד רביבי

 מה עם מעלה הגדיד? :דובי שפלר

רושם לי, אז אין מעלה הצור זה שמור לפעם אחרת, זהו.  ין צורך, רגע אניא :מיכאל גרוס

זה מה שאתם  ממבוא ל... נכתב שונה הכיתוב על יד מעלה הגדיד אינו מובן
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שלחתם לנו, מעלה הגדיד זה פה שונה ממבוא למעלה. זה לא החלטה שלנו זה 

 החלטה של המחלקה.

 רגע, רגע שנייה, יש פה מעלה, מעלה איך זה? :משה בן אלישע

 הגדיד. :יכאל גרוסמ

 : הגדיד, זה מעלה שמתחיל מהכביש הזה עד לכביש העליון.משה בן אלישע

 אז לא ברור אם זה המשך או לא המשך, מה זה? :מיכאל גרוס

יש פה שצ"פ תחתון שצ"פ עליון, עד לפה זה מבוא אולי, מפה עולים  ,יש המשך :משה בן אלישע

 למעלה לשצ"פ העליון.

 הבנתם? :מיכאל גרוס

 לא. :דובר

רחוב הדבש רחוב בית בסדר? מהכביש העליון לכביש התחתון, מיש חיבור  :משה בן אלישע

 הבחירה יש חיבור.

 להישאר באותו שם הגדיד לכל האורך?זה יכול  :מיכאל גרוס

 כן. :משה בן אלישע

 אז אין זה. :מיכאל גרוס

מקדש למה פה יש ל שאלה אם כל השמות בתמר הם קשורים לבית המיכאל אב :תמר עמר

 גדיד?

 גדיד התמר. :מיכאל גרוס

מקום  , שלם,רים לבית המקדש, בית הבחירהבל כל השמות בתמר קשונכון א :תמר עמר

 מעונה.

 נגמרו במלאי, השאלה אם היו עוד במלאי. :מיכאל גרוס

 אין דבר כזה. :דובי שפלר

 מיכאל, גדיד תמצאו לנו שם אחר. :עודד  רביבי

 אכלו אותי.הם י :מיכאל גרוס

המועצה מאתגרת, הקדנציה הזאת המועצה מאתגרת תרצה תבוא אלי לקפה אני  :עודד רביבי

 אסביר לך במה מדובר.

 גדיד זה כבר שם ישן זה כבר מה שאושר מזמן זה לא דבר חדש. :מיכאל גרוס

טוב אז נשאיר את זה, בסדר אז את זה נשאיר. רק תיקחו בחשבון שאנחנו  :עודד רביבי

 ם להתחיל לעבוד על מורדות הזית.צריכי

 הם קיבלו, קיבלו את החומר. :משה בן אלישע
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 מה זה? :עודד רביבי

 קיבלו את החומר. :משה בן אלישע

 קיבלו את החומר? :עודד רביבי

 הם קיבלו גם את תמר מערב גם כן. :משה בן אלישע

 וכיכרות, היה דיבור על הכיכרות שזה נושא כבד. :מיכאל גרוס

 למה נושא כבד? :ביביעודד  ר

 מכיכר לכיכר צריך משו שמאחד. ,כי צריך משהו מארגן  :מיכאל גרוס

אז מה אתה רוצה שחברי המועצה יביאו לכם את הרעיון המסדר או שאתם  :עודד רביבי

 תביאו לנו?

 אתם יצירתיים.אני רואה ש :מיכאל גרוס

 ? 120 -מה תעשה ב :שרון הורביץ

 כיכר איתן. :דוברת

 אחרי איתן גולן יש תקדים. :ורביץשרון ה

 לא, זהו איתן גולן הוא לא תקדים, זה מה שהיה החלטה בזמנו. :מיכאל גרוס

 אתה לא תוכל לא לתת. :שרון הורביץ

מיכאל אנחנו נקיים ישיבה של הדרג המקצועי יחד עם ועדת השמות כדי להגיד  :עודד רביבי

גם מגרשי המשחקים בסוף אני לכם מה האתגרים שעומדים בפנינו, גם הכיכרות ו

חושב שצריך להיכנס לעובי הקורה של כל הדברים האלה כדי להתחיל לעשות 

 נושא אחד.  אז זה דר מבחינת שפה משותפת ויצירת מפה.איזה שהוא ס

 

 מורדות הזית

אז אני יכול לעדכן פה אחד שהדיון בערר התקיים,  נושא שני מורדות הזית. עודד רביבי:

ולכן  ,כבר מינה את חברת ערים להתחיל שם בעבודות הפיתוחמשרד השיכון 

שמה לוחות הזמנים יתחילו להיות צפופים, כלומר צריך להתחיל להיכנס שם 

ים, בעצם לעבודה של תכנון. מוטיב מרכזי מבחינת מורדות הזית זה אמת המ

היא הופכת להיות השדרה המרכזית של השכונה אתם תראו אותה בתוכניות, 

ימינה ומשמאלה יהיה כביש, מדרכה, מסלולי רכיבה וצעידה, אבל יכול הזאת, מ

משה עדכן גם שלהיות שזה צריך להיות הסיפור של מורדות הזית. והתמר כמו 

שמה שהרחובות מוכנים שמה התב"ע מתקדמת, ככה שיהיה צורך לראות 

 לשמות. בסדר?
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 בשמחה רבה. :מיכאל גרוס

 .אז בכל מקרה תודה רבה :עודד רביבי

 ככול שיש יותר עבודה אנחנו יותר שמחים. :מיכאל גרוס

 שמחים לשמוע. אז תודה רבה לכם.  :עודד רביבי

 מה תעשה? צריך מלאי של שמות :משה בן אלישע

אבל תמשיך לבנות אל תתעכב בגלל  ,זהו אז נצטרך למצוא מוטיב חדש לא משנה :מיכאל גרוס

 זה. 

 ה יש באפרת?יאבן השתי :שרון הורביץ

 אני מזכיר עוד דבר מיכאל. :ובי שפלרד

 כן. :מיכאל גרוס

 מורדות התאנה. :דובי שפלר

 מורדות התאנה יש שם כביש בכלל? :עודד רביבי

 גם קיבלת מורדות התאנה? :משה בן אלישע

אלה אז יצטרכו לשים כתובת לבתים הבסוף צריך  למכוניות, יהיה כביש גישה :דובי שפלר

 איזה שם של רחוב.

 יש שמה שלושה רחובות. :פיץמנחם ש

 -מורדות התאנה  ,טוב י לא בטוח שזה זה, לא בשטח המגרש.כן אבל אנ :עודד רביבי

 שמה רחובות במורדות התאנה? אין :מיכאל גרוס

 ., ישיש, יש :משה בן אלישע

 מי שלא יודע זכה קבלן. ,מורדות התאנה שווק כבר :עודד רביבי

 לך משהו? הביאעסק עם זה, לא הת - - -אני יודע  :משה בן אלישע

 לא. :מיכאל גרוס

 תבדוק, תבדוק, עשה משהו עשה איזה טיוטה. :ממשה בן אלישע

 מי זכה? :דוברת

 חברת אסדן. :שרון הורביץ

הם הציעו על  מנוס זכתה במכרז של מורדות התאנה.לא אסדן, מנוס, חברת  :עודד  רביבי

ויות פיתוח, על זה מתווספים מיליון שקל, הציעו על 19הקרקע סדר גודל של 

מיליון שקל, זה יוצא סדר גודל של מעל מיליון  12עלויות פיתוח בסדר גודל של 

 ,תעשו חשבון לבד כמה הולכת להיות שמה יחידות דיור ,שקל לכל יחידת דיור

 ושם מתקדם גם הסיפור של התכנון שלהם וגם הסיפור של הפיתוח. 
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 בניית מבנה לצופים

זה שגם התקיים דיון על  ,מסגרת העדכונים מה שאני מבקש עוד לעדכן אותכם עודד רביבי:ב

ות רחוב שדרות הערר שהוגש על הבנייה של השבט של הצופים בפינת הרחוב

אתם רואים את העבודות שם שמתקדמות בדקל ג', בעצם  הדקל ורחוב זרובבל.

מאיתנו זה  אנחנו כבר כמעט מוכנים לפתוח שם את ציר התנועה, מה שכרגע מונע

פינוי בתי הכנסת, הולכים לעשות בשלב הבא הפניית תנועה נכון על הקטע 

 החדש? 

 אחרי החגים. :משה בן אלישע

 ,כדי להתחיל לפתח את הקטע שנמצא מדרום מערב כזה בקטע הדרומי יותר :עודד רביבי

ואנחנו במקביל ברגע שנקבל את  תחיל להכין גם שם את הקטע לפתיחה.ולה

 ,ל ההחלטה בערר על ההתנגדות שלא התקבלה פה ביחס לשבט הצופיםהעדכון ע

 נוכל לעדכן אותכם מה הצפי לפינוי שם.

 בתי הכנסת לא מתפנים? :אפרת גנטק

אבל במסגרת ההסכם שנחתם איתם דובר איתם על זה  ,הם צריכים להתפנות :עודד רביבי

לנו שכנים שהם יפונו ויוכלו להשתמש בשבט של הצופים. לא צפינו שיהיו 

ובעצם זה יכניס לנו את כל המשך  ,שיתנגדו לבנייה של השבט של הצופים

אנחנו  שם העבודות על הכביש כרגע להקפאה כי אנחנו תקועים עם  בתי הכנסת,

 נמצאים בקטע הזה. 

 

 הרשמה לכיתות א'

א מבחינתנו עדכון נוסף, אנחנו סיימנו את ההרשמה הרשמית לכיתות א', זה ל עודד רביבי:

אומר שאלה המספרים הסופיים אבל זה אומר שהתאריך הרשמי הסתיים. 

 55שנה הבאה נרשמו ל "עשה חיל" -ל -ונים שחשוב שאתם תכירו אותם זה שהנת

תלמידים  61תלמידים, ממ"ד בתמר נרשמו  161תלמידים, חטיבה צעירה נרשמו 

לק תלמידים. עכשיו מי שיגיד שזה לא מחו 46ולבית ספר אלומים משלב 

פרופורציונאלית, ההיפך, זה רק מוכיח שבעצם המבנה הדמוגרפי של אפרת לא 

תלמידים  161 -תלמידים לאורות עציון ו 161ואנחנו בדיוק בחלוקה של  ,השתנה

ינת מפתח חככה שבקטע הזה אין שינוי מב ,לזרמים הממלכתיים דתיים

אלה שלושה  האוכלוסייה. תגידו שחלוקת המבנים היא לא פרופורציונאלית כי

, כי בעצם החטיבה הצעירה מתפצלת רק אחד, אז גם זה לא לגמרי מדויקואלה 
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ולחטיבה הצעירה, אז בעצם יש  "אורות עציון בנות" -ו "אורות עציון בנים" -ל

להם שלושה מבנים אל מול שלושת המבנים של בתי הספר הממלכתיים דתיים. 

בקשה לבינוי לחטיבה הצעירה אנחנו כן בוחנים אפשרות להגיש למשרד החינוך 

 אנחנו נעדכן על זה. זלמבנה נוסף, אם זה יתקבל א

 איפה זה? :אורית סמואלס

 מה? :עודד רביבי

 איפה? :אורית סמואלס

כי בסופו של דבר לא  ,בקריית החינוך, אבל כל הדברים האלה הם די צריכים עיון :עודד  רביבי

זמן חטיבה צעירה א' עד ג' ואחר  ייווצר מצב שמשרד החינוך ימשיך לאשר לאורך

מבלי שבעצם אנחנו נעשה איזה  "אורות עציון"כך את החטיבה העליונה של 

להעביר אותם כנראה לשש  ,שהוא רעיון מסדר מבחינת כל בתי הספר באפרת

ז' עד י"ב. מזכיר לכם שהסוגיה הזאת כבר עלתה,  -שנתי ושש שנתי א' עד ו' ו

עם גוש עציון לא הצלחנו  עציון על החלוקה הזאת.בנה עם גוש ניסינו להגיע לה

וגם מבחינת המספרים כרגע זה עוד לא הביא אותנו למצב שזה מצריך  ,להתקדם

זה אומר שבתמר ובמשלב הילדים  לקבל החלטה לשנה שנתיים הקרובות. אותנו

שעכשיו בכיתה ו' שנה הבאה אין להם בהכרח המשך פרטני טבעי, הבנים יכולים 

 -או יכולות לעבור ל "עשה חיל" -הבנות יכולות לעבור ל "דרך אבות" -להמשיך ב

, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו כשהמספרים יגדלו יותר "אורות עציון בנות"

 ניתן מענה לכל הגידול הזה.

 - לא יהיה להם מקום בבית ספר? כאילו התמר והמשלב לא ממשיכים עד :אפרת גנטק

' מסיימת את לימודיה , במשלב כיתה והבנות מר ממשיכות רקנכון לעכשיו הת :תמר עמר

 בבית הספר.

 עיקר הבעיה הוא במספרים. :עודד רביבי

 כמה הבנות במשלב? :דובר

 בנים. 8 -בנות ו 9הם  ,ותבכיתה בנים ובנ 17יש שם  :תמר עמר

 בנות שמחפשות מסגרת לשנה הבאה? 9 :דובר

 כן. :תמר עמר

אבל בגדול כלומר זה לא היה מספיק לייצר פיתרון.  ,ולם נרשמולכולם יש הם כ :עודד רביבי

תודה מיכאל. זה לא היה מייצר לנו פיתרון מספיק, אז זה מבחינתנו הנתונים של 
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ההרשמה לכיתה א' שתדעו איפה אנחנו נמצאים בקטע הזה. זהו מבחינתי. יש לך 

 עוד משהו לעדכן עקיבא?

 לא.  :עקיבא סילבצקי

 .שרון :עודד רביבי

 לא. :שרון הורביץ

 טוב אז תודה רבה לכולם שיהיה חג כשר ושמח ניפגש בשמחות. :עודד  רביבי
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