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פרוטוקול ישיבת מועצה חגיגית
מיום 4.12.18
השתתפו :יוסי אברהמי – ראש המועצה
אשכול דוד – חבר מועצה
ענבל כרמלי – חברת מועצה
יניב קדמי – חבר מועצה
אמיר רחמני – חבר מועצה
אילנה דרור – חברת מועצה
אברהם בלדי – חבר מועצה
אהרון היינמן – חבר מועצה
משה כהן – חבר מועצה
יצחק ברנר – חבר מועצה
שלמה בריזל – חבר מועצה
זאב ליפסקר – חבר מועצה
דניאלה שופן – מנכ"לית המועצה
אבנר דובדבני – גזבר המועצה
בתיה אבלין – יועמ"ש המועצה
אריה פאר – מהנדס המועצה
אלונה הנדל – מנהלת מחלקת רווחה
אייל בק – מנהל מחלקת הביטחון
נעדרו :יוסי מועלם – חבר מועצה
שירה בק – מבקרת המועצה
חברי מועצה יוצאים  :אלי בן חמו ,יריב כהן  ,נחום גליס

דניאלה שופן – פותחת את ישיבת המועצה החגיגית
רב הישוב  -הדלקת נרות חנוכה
הצהרת נאמנות של חברי המועצה.

ברכת הרב יוסף טולידאנו שליט"א – הרב המקומי
בישיבה הראשונה החגיגית של מועצת גבעת זאב
בנר שני דחנוכה תשע"ט
אנו מתכנסים בליל שני דחנוכה לישיבת חגיגית של מועצת גבעת זאב לאחר שראש המועצה מר יוסי
אברהמי הי"ו נבחר מחדש לכהן כראש המועצה המקומית גבעת זאב יחד עם חברי המועצה
המקומית הנבחרים בשעה טובה ומוצלחת.
אנו מברכים את מר יוסי אברהמי הי"ו לרגל היבחרו מחדש כראש המועצה המקומית גבעת זאב
הרב אהרן היינמן שליט"א
מר אשכול דוד הי"ו
הרב יוסי מועלם שליט"א
גב' ענבל כרמלי שתחי'
הרב משה כהן הי"ו
מר יניב קדמי הי"ו
הרב יצחק ברנר שליט"א
מר אמיר רחמני הי"ו
הרה"ח שלמה בריזל שליט"א
מר אברהם בלאדי הי"ו
הרה"ח אריה זאב ליפסקר שליט"א
גב' אילנה דרור שתחי'
בשעה טובה ומוצלחת ,ומברכים את חברי המועצה הנבחרים בשעה טובה ומוצלחת.
יהי רצון שתשרה שכינה בכל מעשי ידיכם להגדיל ולפאר את בניינה של גבעת זאב גשמית ורוחנית
לכבוד לתהילה ולתפארת בישראל .וכל העוסקים בציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם וישלח ברכה
והצלחה בכל מעשי ידיהם.
אנו מדליקים הערב את הנר השני של חנוכה מתוך שמונת הנרות שאנו מדליקים כדי להודות ולהלל
לקב"ה על הניסים והנפלאות שעשה לחשמונאים בניצחונם על היוונים ,ובנס פך השמן שנמצא חתום
בחותמו של כהן גדול והיה בו להספיק להדליק לילה אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים.
המסר המרכזי מנס חנוכה ועוצמת המכבים שיכול ללוות אותנו במשך כל השנה כולה הוא – לקיחת
השראה לפיתוח עוצמת העצמי והכלל.
עוצמת המכבים ואמונתם בצדקת הדרך ובכוחה של העוצמה היהודית הובילה את עם ישראל כולו
ליצירה מהפכת היסטורית – החזרת שלטון ישראל על ארץ ישראל כמאתיים שנה ושמירה על
המקדש בלוחמה עיקשת מול האימפריה היוונית וניצחון מהדהד של הרוח על החומר שעד ימינו אלה
מהווה עבור כולנו השראה.
לרגל המצב הביטחוני בצפון אנו שולחים ברכת חזקו ואמצו לחיילי צה"ל ה' ישמרם ויחייהם,
העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו בימים אלה מגבול הצפון ,ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול
עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים ,יתן ד' אלוקינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם,
הקב"ה ישמור ויציל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ,ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם
בכתר ישועה ועטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב" :כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם
אויביכם ,להושיע אתכם ונאמר אמן".
בשבת הקרובה נקרא בעזרת ד' יתברך בפרשת מקץ .מאז מכירתו של יוסף ,סבל רב סבל יעקב
אבינו כמו שכתוב" :ויקרע יעקב שמלותיו ,וישם שק במותניו ויתאבל על בנו ימים רבים ,ויקומו כל

בניו וכל בנותיו לנחמו ,וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ,ויבך אותו אביו".
(בראשית לז ,לד-לה)
מילא ,כל עוד היה יוסף עבד במצרים ,אפשר עוד להבין את התנהגותו של יוסף ,אם בגלל שכעבד
לא היתה לו אפשרות להודיע ,ואם מפני סיבות אחרות ,כגון :כשהיה עבד לא רצה להגיד לו ,כי יותר
היה מצערו ,ועוד אם היה מגיד לאביו ,ירא שמא ישמעו אחיו ויבהלו ויברחו זה לצפון וזה לדרום
מרוב פחד (תורה שלימה עמ' תתשע"ו ,נ) ברם ,לאחר שנתמנה יוסף למשנה למלך ,לאדון לכל בית
פרעה ומושל בכל ארץ מצרים (בראשית מה ,ה) "האדם אשר בלעדיו לא ירים איש את ידו בכל ארץ
מצרים( ".בראשית מא ,מד) במעמד זה ,מה מנע מיוסף להודיע לאביו על קיומו?
בהתנהגות זאת של יוסף כלפי אחיו היתה מטרה של כפרה ותשובה" .ויקח מאתם את שמעון– ".
אמר :הוא אסרני והשליכני לבור אף אני אוסר אותו (תנחומא ישן ,שם)" .ואת גביע הכסף – ".בכסף
מכרוהו ובכסף צערם ,יבא גביע כסף ויכפר על עשרים כסף (מדרש לקח טוב ,ב) .למה שלמתם רעה
תחת טובה – למה ציוה יוסף כן (לצער אחיו בגביע זה?) ביקש לבחון ולידע באחיו אם ימשכו אהבה
לבנימין אחיו ואם ימסרו נפשם עליו אם לא( .תורה שלמה תתשע"ו ,נ)
ייתכן ובגלל גורם החלומות בלבד לא היה יוסף משהה את אביו ואת אחיו בצער .רק שילוב הרצון
ולקיים את החלומות והרצון להביא את האחים לתשובה שלמה ולכפרה ,הצדיקו את מהלכיו של
יוסף ,שנמנע בכל אותן שנים בהיותו מושל בכל ארץ מצרים להתוודע אל אביו.
יהי רצון שקדושת הימים האלה ימי שמונת ימי חנוכה תשרה בינינו אהבה ואחווה שלום ורעות ונזכה
לביאת משיח בן דוד (משי"ח = מדליקים שמונת ימי חנוכה) שיביא את הגאולה השלימה ,שאז
השמחה תהיה שלימה ,ולבנין בית המקדש ולהדלקת המנורה במהרה בימינו ,ואור חדש על ציון יאיר
ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו.
חזקו ואמצו ויהי נועם ד' עליכם ועל פעליכם המבורכים למען גבעת זאב,
יגן עליה אלוקים.
יוסי אברהמי – מכובדי רב היישוב ,הרב יוסף טולידאנו שליט"א,
הגב' בתיה אבלין היועמ"ש ,מנכ"לית המועצה ,גזבר המועצה ,מנהלי המחלקות ,מנהל
המתנ"ס מבקרת המועצה ,יו"ר ועד העובדים,
חברי המועצה המסיימים והחדשים ,עובדי המועצה ,משפחות יקרות ,אורחים נכבדים.
ערב טוב וחג שמח לכולם
למען האמת אני נרגש זה רגע מכונן עבורי אני לא מאמין איך הזמן עבר  3קדנציות סגן 10
שנים ובנוסף  5שנים במועצה הדתית  30 ,שנה שהצלחתי לשרת את תושבי גבעת זאב
בנאמנות ומסירות .

רוצה למסור תודה ענקית לאלי בן חמו על שיתוף פעולה ב 3-הקדנציות כסגני וכחבר
מועצה ועל העשייה הברוכה שלו מאחורי הקלעים אומר שהכוונתי לתת לאלי תפקיד
במערכת.
התכנסנו בערב זה ,ערב נר שלישי של חנוכה ,לישיבה חגיגית והתכנסות ראשונה של
המועצה ה –  8של גבעת זאב.
לפני עשור כאשר נבחרתי לראשונה לתפקיד ראש המועצה ,נכנסתי לתפקיד בתחושת
שליחות אמתית ,מתוך אמונה ובכוונה כנה לפעול ולעשות כל שביכולתי למען קידומה,
פיתוחה ושגשוגה של גבעת זאב ותושביה .כך נהגתי מאז ועד היום וכך אמשיך גם בכהונה
זו.
היום ,אתם נציגי הציבור הנבחרים ,תצהירו אמונים ,ועם הצהרתכם ,תתחילו בתפקידכם
כחברי וחברות המועצה.
עם כניסתכם לתפקיד ,מוטלות עליכם האחריות והחובה למלא את תפקידכם באמת
ובאמונה ולקדם עשייה למען גבעת זאב ותושביה.
אני מברך אתכם בברכת "ברוכים הבאים" ומאמין שיחד נוכל להמשיך לתת את הלב למען
היישוב שכולנו כל כך אוהבים.
אני מאמין בדור העתיד שלנו ומשוכנע שלמענם ביחד נצליח לחיות את ההווה ולקדם את
המחר.
אני מאחל לכולנו הצלחה בקדנציה החדשה ובהזדמנות זו רוצה לברך את חברי המועצה
המסיימים את תפקידם" ,המדליק נר מנר ,זה נהנה וזה לא חסר".
דברים אלה של הרב קוק ,המבטאים נתינה למען הזולת ,התנדבות ואהבת האחר ,מתארים
היטב גם אתכם ,חברי המועצה היוצאים.
בשמי ובשם תושבי גבעת זאב ,אני רוצה להודות לכם ולהעלות על נס את תרומתכם
ופעילותכם למען קידום היישוב ופיתוחו.
אני מאחל לכם הצלחה בהמשך ומשוכנע שתמשיכו לפעול למען היישוב ,בכל אשר תהיו.
תודה ויישר כח

דניאלה שופן  -ברכות להיבחרותכם כחברי מועצה!!
התפקיד אליו אתם נכנסים בימים אלו מאפשר לכם הזדמנות וזכות יוצאת דופן לקחת חלק
בהשפעה על התפתחות של היישוב שלנו גבעת זאב הוקמה בשנת  1982באוגוסט גודל
היישוב  5ק"מ.
חברות במועצה אינה משרה זהו תפקיד זאת שליחות ,אתם משרתי ציבור ולכן תפעלו
מתוך ידיעה והבנה שטובת היישוב לנגד עיניכם.
היום אנו נאשר את הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמליאת המועצה מכהנת בה (יש לציין
את נושא ניגוד העניינים).
בישיבות הבאות נדבר על ועדות החובה והרשות במועצה.
לחברי המועצה היוצאים תודה על העבודה המאומצת שלהם .
ולנכנסים לברך את ברכת הדרך .
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה אישור ועדת תכנון ובניה.
החלטה:
המועצה מאשרת את כל חברי המועצה כחברים בוועדת תכנון ובניה .
מאושר פה אחד.
דניאלה שופן – מודיעה על המפגש של חברי המועצה ב –  25.12.18במפעם.
בתיה אבלין  -ברכותי לכם חברי המועצה החדשים במיוחד על תעצומות הנפש בהם
ניחנתם כדי להיות חברי מועצה.
התפקיד גורר עמו נכונות והיערכות להיכנס למערכת סוערת ורבת קשיים של היאבקות על
מה שאתם מאמינים ,חשיפה לביקורת.
תקופה זו שונה מאחרות בכך שגבר בה הביקוש לדיור במאוד והדיור עומד במרכז מבוקשו
של אדם.
רבים התושבים אשר נכונים להסתכן בחלוקת יחידות דיור והוספות ללא היתר או בניגוד
לת.ב.ע .והתשתית המוסרית של עבירות בניה איננה בראש מעינותיהם.

הרווח הצפוי מעבירות עולה על הכרתם בקנסות שיחול ויוטלו עליהם שכן הרווח הוא רב
ומפתה.

כולכם תהיו היום לחברי הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ועליכם כובד האחריות לא לטעות
בשיקוליכם ולא להיות שותפים להחלטות בלתי חוקיות או אף בלתי נכונות בחקיקה שתצא
מתחת לידיכם ועליכם לשקוד בכובד ראש בהחלטה למתן היתר או לתמיכה לאישור
תוכנית אף היא בגדר המלצה לועדה המחוזית ,שכן קנס הצפוי לכל חבר שמצביע בעד
הליך בלתי חוקי לפי צו מס'  418של הריבון (המפקד הצבאי) המצביע כך הוא 100,000
ש"ח או מאסר של שנה אחת או שני העונשין כאחד ופשרות אין.
לעיתים חושבים ,אם נמליץ בעד ואם מ.ת.ע .לא תאשר – התוכנית לא תקבל תוקף והדבר
לא יחשב לנו כחברי הועדה כמעשה בלתי חוקי.
נדרשת מכם זהירות ושיקול דעת יסודי בכל הצבעה בועדה לתכנון ובניה.
ניגוד עניינים:
הכללים המונעים מנבחרי ציבור ניגוד עניינים חמורים הם ,אך לא אלאה אתכם בגיבוב של
כללים והחלטתי להעבירם אליכם בכתובים.
גם פירוש הכללים דורש התעמקות ובחינת כל מקרה לגופו.
בהוראות בדבר ניגוד עניינים על חבר מועצה להזהיר עצמו לא ליתן ולו גם בדל של
העדפה או הקלה לבן זוגו ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,סוכן או שותף ,מעבידו או עובדו
לפי הוראות בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים.
הדברים נראים כברורים ,אולם בחיים צצים מצבי ביניים בהם טיפול בעניינו של בן
משפחה ,נראה תמים או "כורח השעה" ,מצריך שיקול דעת זהיר במיוחד.
מה דינה של החלטה לא לפסול מועמד במכרז פומבי מהיותו קשור בצורה מסוימת לחבר
מועצה ,כאשר הפניה הייתה לכולי עלמא.
אציין כי לכל הוראה בחוק קיימת תשתית מוסרית ורעיונית כפי שכותב כבוד השופט
העליון זילברג ז"ל במאמרו" ,חוק ומוסר במשפט העברי" ואף אם פעולה נוגדת את החוק
כמו למשל קנייה של מוצר שנעשתה בשעה שהחנות צריכה להיות סגורה ,לא תיפעל ואנו
לא נשקול לבטלה בגלל סיבה לא מהותית ובודאי לא נאפשר לקונה לא לשלם על קנייה
כזו.
על כך כדאי ליתן את המחשבה.

עוד ברצוני לנצל הזדמנות זו על מנת לציין כי קיימת רגולציה רבת היקף שלפי דברי
מומחים עולה הון תועפות והיא נוגדת במידה רבה את מטרת הקמתן של רשויות ,בראשותו

של ראש מועצה נבחר על מנת לאשר ניהול עצמאי של הרשויות המקומיות תוך הכרה
קרובה של צורכי תושבי המקום.
ידוע לכל כי ראש המועצה ,מר יוסי אברהמי נחון בתכונת הרחמים והרצון שהיא תכונה
חשובה לאין ערוך ושאני מברכת עליה בכל לב.
בתקופה רגישה זו אחזור על ברכותיי להיחלצותכם לשירות הציבור ללא מורא ואסיים
במאמר של רבי נחמן קרוחמל (רנ"ק) "באין חזון יפרע עם".
יפעם נא החזון בלב כולכם!
חלוקת שי לחברי המועצה היוצאים .

הישיבה ננעלה

רשמה :לוי סמדר
מנהלת לשכת ראש המועצה

