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ישיבת המועצה

(דקה  56:05הפסקה מוועדת תכנון ובנייה)
פרידה מנשות חינוך מיכל פליישמן ומאירה אלינסון
עודד רביבי:

רגע עושים הפסקה בתכנון ובנייה ,לצורך העניין הזמנו לישיבת המליאה היום
שתי נשות חינוך .וניצן מה לעשות עד שאנחנו זוכים לראות אותך ,תבוא תראה
את המועצה הכי דינאמית בכל יהודה ושומרון ,מבטיח לך דיונים כאלה אין לך
בשום מועצה ,מתחרים בטבריה .רבותיי אז אנחנו רגע עושים הפסקה בתכנון
ובנייה .מבחינת הפרוטוקול אנחנו רגע פותחים פרוטוקול של ישיבת מועצה.
נמצאות איתנו היום שתי נשות חינוך ,מעמודי התווך של מערכת החינוך במועצה
המקומית אפרת .מיכל פליישמן שאחרי  32שנה?

מיכל פליישמן.7 :
עודד רביבי:

 37שנים ,אחרי  37שנים פותחת בקריירה חדשה .ואם אנחנו עוקבים אחרי אנשי
החינוך והאתגרים שעומדים בפניהם ,ואנחנו קוראים כותרות על איך חלק
מאנשי החינוך לפעמים מתייחסים למחונכים שנמצאים תחת אחריותם ,אז אני
בחרתי דווקא להזמין את מיכל כדי לקבל גם תשורה קטנה וגם להגיד לך תודה
רבה 37 ,שנים זה לא הולך ברגל.

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

אז מיכל בואי בבקשה ,ובשביל זה הזמנו גם את גרשון שיצלם גם את מיכל וגם
את העזר שכנגדה ,אבל תיכף נגיע לעזר שכנגדו.

דובר:

היא לא רוצה מה אני אעשה?

עודד רביבי:

היא לא רוצה? בחדר הזה לא שואלים ,יש פה מצלמה באופן קבוע ,הפעם הבאנו
מצלמה ניידת .אז הבאנו לך שתי מתנות ,בסדר? אחד זה הספר של מושקו
"לבנות ארץ" .ומושקו בסוף כששואלים אותו מה היה החזון שהקמתם את גוש
עציון איזה תעשייה תהיה פה? אז הוא אומר ,התעשייה בגוש עציון תהיה
תעשיית החינוך .אז את אחת מיוזמות החינוך הכי משמעותיות פה ,אומר את זה
בתור מי שחלק מילדיו עברו תחת שרביטך .לי תחסרי כי היית מזמינה אותי
להקריא סי פורים לילדים ,אז אני מקווה שהגננות האחרות יזמינו אותי ,ואם לא
אז אני אמצא משהו אחר לעשות עם זמני .אז זאת תשורה אחת.
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מיכל פליישמן :אפשר עם הילדה הכי צעירה בגן?
עודד רביבי:

היא מהמחזור הראשון?

מיכל פליישמן :היא מהמחזור הראשון.
עודד רביבי:

וואו את זה לא ידענו ,אז זה באמת זכות.

אברהם בן צבי :איזה גן ,ברימון?
דוברת:

ברימון.

עודד רביבי:

כשהיא היתה בגן לא חשבת שהיא תהיה חברת מועצה אה?

מיכל פליישמן :לא.
עודד רביבי:

אני חושב שגם היא לא .אז אנחנו גם נתנו לך מלחייה כדי שיהיה מזכרת על
השולחן .ובאמת המון המון תודה.

מיכל פליישמן :תודה.
עודד רביבי:

אני חושב שאת רואה חיל ורואה נחת ממה שגידלת ,אז באמת הרבה הרבה
תודה ,ושיהיה בהצלחה בקריירה החדשה ,תזמיני אותי אולי שם לקרוא סיפורים
כי את חברי המועצה זה הצחיק שאני בא לגן לפעמים להקריא סיפורים.

דוברת:

לא הצחיק ,זה הכי חמוד בעולם.

מיכל פליישמן :תודה.
דוברת:

מה את הולכת לעשות?

עודד רביבי:

אנחנו לא שואלים כל שאלה בכל פורום.

דוברת:

אמרת בהצלחה.

עודד רביבי:

נכון ,בהצלחה .ויחד עם מיכל שיוצאת לגמלאות יש לנו גם את מאירה ,עד כמה
שאני בדקתי היחידה ב -עשה חיל שהיא נמצאת שם מהמחזור הראשון ,נכון?

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

אז היא את תמר חינכה רק בכיתה ג' ,אז אנחנו לא יודעים אם היא יכולה לקחת
זכויות על החינוך מכיתה א' .וגם לך מאירה אנחנו נותנים את אותה תשורה.
עשה חיל בית הספר שצמח להיות בית הספר הכי גדול במחוז ירושלים ,יש לך
המון המון זכויות ,גם אצלך כל הילדים שלי קיבלו את החותם ,היה לי את
הכבוד .ותמר אמרה שאת חינכת אותה בכיתה ג' אז יש לך גם זכויות בגידול
חברי מועצה .וגם לך נאחל המון המון בהצלחה.

מאירה:

תודה רבה.
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מבחינתנו זאת הדרך שלנו להראות את ההערכה שלנו לאנשי החינוך המסורים
של אפרת ,אז תודה רבה שתמשיכי לעשות חיל ושנזכה לראות אותך .ותודה
לצלם גרשון שבא בהתנדבות ומצלם בהתנדבות ,ותמשיך גם אתה לעשות חיל.

מאירה:

תודה רבה לכולם.

(מחיאות כפיים)
עודד רביבי:

תודה.

(חוזרים לוועדת תכנון ובנייה בדקה .)61:19
תלמוד תורה בשיטת זילברמן
עודד רביבי:

אנחנו חוזרים לישיבת המועצה ,אני מזכיר לכם אנחנו כבר פתחנו את ישיבת
המועצה בפרידה ממיכל פליישמן וממאירה אלינסון .יש פה נוכחות גדולה של
הורים לטעמי שלא לצורך ,אבל כמו שאמרתי הישיבות האלה פתוחות לקהל .אז
רק לגבי תלמוד תורה בשיטת זילברמן מה שרציתי ובגלל זה זה הופיע בסדר יום,
מאחר והיו פרסומים בקרב הציבור על רצון ,שאילתא ,משאל עם ,התעניינות,
בדיקת צורך של הורים שביקשו לפתוח תלמוד תורה בשיטת הרב זילברמן .מי
שרוצה יש סנדוויצ'ים ,הסנדוויצ'ים לכולם רק מחייבים נטילת ידיים כדי שאני
לא אחשוד חלילה שמישהו אוכל בלי ברכה .את יכולה לשים את זה בצד וכל מי
שרוצה יכול לגשת ליטול ידיים לאכול ,מי שרוצה שיצלמו אותו כשהוא אוכל אז
שימשיך לאכול פה.

דובר:

ונוטל ידיים?

עודד רביבי:

לא ,ליטול ידיים שמה אין לי מצלמה .ומי שרוצה לאכול במסדרון מוזמן ואחר
כך לחזור ,אבל זה מיועד לכולם ,לקחנו בחשבון שיבואו תושבים בהפתעה.

אבי חדידה:

רגע ,זילברמן זה העצומה הזאת?

עודד רביבי:

זה לא עצומה ,חס וחלילה עצומה .זה פשוט באינטרנט יש אפליקציה שקוראים
לה "עצומה" ,לא יכלו לאסוף חתימות אם זה לא עצומה .הם לא נגד אף אחד הם
בעד ,למדתי הקשבתי בישיבה איתכם.

דוברת:

אתה מציג את זה יותר טוב מאיתנו.

עודד רביבי:

אני אמרתי לכם שאתם פה סתם ,אבל אין שום בעיה.

דובר:

לא ,אנחנו רק רצינו להגיד תודה.
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עוד לא צריך להגיד תודה ,אנחנו כרגע מציגים את תמונת המצב .אני ישבתי עם
נציגות ההורים שמבקשים לפתוח תלמוד תורה בשיטת זילברמן ,אני אמרתי
להם כמי שמאמין ב – "חנוך לנער על פי דרכו" ,כמו שהאמנו שצריך לפתוח
זרמים שונים בחינוך .אם יש ביקוש לתלמוד תורה בשיטה של זילברמן ,אז אנחנו
נעזור ונעשה את כל מה שאנחנו יכולים ,כדי להביא להצלחה של המיזם הזה
בבקשה של ההורים .נכון למועד הישיבה שלי עם ההורים שהיתה לפני כעשרה
ימים דיווחו לי על תשעה ילדים רשומים ,העבירו לנו את השמות כאשר אנחנו
מבינים.

דוברת:

.12

עודד רביבי:

לא יודע ,אני זוכר מה שיש לי ,יכול להיות שהמספרים השתנו זה לא כרגע
המהות .בגדול כשאני ישבתי איתם דיברו איתנו על תשעה ילדים שרשומים,
שחמישה מהם רשומים גם לחטיבה של אורות עציון וארבעה בכלל הם ילדי גוש
עציון ,כאשר אנחנו מבינים שהצורך הוא גם של ילדי אפרת וגם ילדי גוש עציון.
אנחנו נמצאים במסלול בעייתי מבחינת התאריכים ,כי אנחנו כבר אחרי המועד
שמגישים בקשות למשרד החינוך לפתוח מוסדות חינוך .החמישה הילדים
שרשומים גם לחטיבה הצעירה עלולים לפגוע לנו שמה בתקן של כיתות אם ,אבל
מאחר וכל עוד אנחנו לא פותחים את זה עדיין בפועל אז אנחנו יודעים מה
ההשפעה .וגם הרישום על בתי הספר או גני הילדים ,כל הזמן יש לנו זליגה של
עוד ועוד תושבים שמגיעים מאוחר ונזכרים מאוחר ,לכן זה נכון לכרגע זה לא
אומר שזה מה שיהיה באמת בראשון לספטמבר .הסיכום שלי עם ההורים הוא
שיש להם שני אנשים המכונים בכינוי "מאכרים" ,אני לא זוכר כרגע את השמות
שלהם.

דובר:

הרב פרנקל והרב אורי.

עודד רביבי:

הרב פרנקל והרב אורי ,שטענו שבכוחם.

דובר:

לא מאכרים.

דוברת:

מקצוענים.

עודד רביבי:

מקצוענים ,סליחה לוקח בחזרה את הכינוי מאכרים ,מקצוענים ,מתמחים
בפתיחת מוסדות חינוך כאלה בלוחות זמנים כאלה במציאות כזאת .ואנחנו
תיאמנו שאנחנו נשב איתם ,ונראה איך אנחנו יכולים ביחד לפנות למשרד החינוך
לקדם את היוזמה ,ואז אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים מול משרד החינוך גם
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לעדכן את המליאה וגם לעדכן את ההורים .זה כרגע איפה שאנחנו נמצאים.
השמטתי משהו אדון תמיר יושב ראש ההורים המתארגנים?
תמיר לוי:

אני עוד לא יושב ראש עוד לא בחרו בי.

עודד רביבי:

אני בחרתי בך.

תמיר לוי:

אמרת מצוין ,אמרת ועשית את הסריקה מצוינת ,אנחנו באמת בדקנו ויש צורך
באפרת בתלמוד תורה ,אנחנו כבר  12אלף תושבים תלמוד תורה קטן צריך להיות
באפרת ,שיטת זילברמן דתי ציוני ולא שיטת זילברמן חרדית .שיטת זילברמן
החרדית התחילה בתור שיטת שינון בירושלים ,ואנחנו הפכנו את זה ליותר קרוב
לאפרת ,יהיה בזה  26שעות תורה ,בהבדל משאר הבתי ספר שיש להם בין  9ל10 -
שעות תורה פה יהיה  ,26פה המנה העיקרית היא תורה .זה ייתן אפשרות להרבה
משפחות שהם רוצות שהילד יעבור את התהליך הזה של למידה בצורה של שינון
ובצורה יותר תורנית ,אז הם יוכלו להיכנס לדבר הזה .בדקנו ההתנגדויות היו
מאוד מאוד נמוכות ,היה לנו הצלחה מאוד גדולה לגבי הנושא הזה ,הצלחנו כבר
 13משפחות שהתחייבו להיכנס לשנת הלימודים הקרובה ,ואנחנו עדיין לא
סגורים עם זה .אז אני קודם כל רוצה להודות לעודד שהוא באמת חיבק אותנו,
ובאמת דיבר כמו שהוא דיבר פה עכשיו ובאמת אנחנו מנסים לעזור .כי העזרה
ההצלחה תהיה רק מהמועצה ,רק המועצה מסוגלת ועודד מסוגל לעשות את
החיבור הזה מול משרד החינוך ,כדי שמשרד חינוך יאשר לפתוח אותנו בתור
מוסד .ואם יהיה לנו איזה מקום קטן אנחנו מאוד נשמח בשולחנות וכיסאות
אנחנו מאוד נשמח ,אבל אנחנו נוכל להסתדר ולהתקדם בצורה פשוטה ,זה לא
הולך להיות מוסד גדול ואני לא הולך להתחרות עם אף אחד ,זה עוד מוסד אחד
שיש לו זרם של לימוד .ואני חושב שזה צריך לבוא מהמועצה ,כי זה לא הולך
להיות משהו קטן ,זה לא עוד איזה שהוא משהו שיוצא כאילו טיפ טיפה מאורות
עציון ,אלא זה משהו גדול ותלמוד תורה ,זה הדרך זה הנושא זה צריך להיבנות
באפרת ,יש הרבה מקום יש הרבה משפחות פה כבר ,ובעזרת ה' יהיה לנו
בהצלחה.

דובר:

יש מקום לכולם.

עודד רביבי:

תודה רבה .כן נאוה?

נאוה כץ:

לכמה ילדים פתחנו את המשלב?

עודד רביבי:

פתחנו את המשלב עם  15ילדים ,פתחנו אותו במועד אחר הרבה יותר מוקדם.
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דובי שפלר:

 12למיטב זיכרוני.

עודד רביבי:

לדעתי היה  15אבל לא משנה ,ומשרד החינוך היה מודע והיה שותף לתהליך .אני
מזכיר לך שבשנה הראשונה בעצם בית הספר נפתח משלב וממ"ד ,סך הכל היו
שם סדר גודל  50תלמידים על סמל מוסד אחד .פה אנחנו רחוקים מאוד
מהמספרים האלה ,אבל מה שאנחנו נוכל לנסות לעשות מול משרד החינוך נשמח
לעשות.

דובי שפלר:

זה המספרים המעודכנים תמיר תשעה תלמידים?

תמיר לוי:

יש לנו  13כיתה א' ,ויש לנו עוד נרשמים גם לכיתה ב' ,ואם אנחנו נוכל אנחנו נוכל
להוסיף עוד כמה כיתות .פשוט מבחינה תקציבית בתור הורים שרק עכשיו בדקנו
וזה היה ברגע האחרון ,התקציב שהשגנו זה כיתה א' עם קרוב ל 15 -תלמידים,
שהם כולם נרשמו בלי כאילו על מצב שעדיין עוד לא קיבלנו אישור של משרד
החינוך ,אני מאמין שאם היינו מקבלים אישור או היינו פועלים אחרת אז היה
הרבה יותר רחב .כמובן דיברנו גם עם כל הרבנים באפרת עם כל ראשי הקהילות,
כדי לבדוק מה הם חושבים ואם אין פה התנגדות או משהו ,הכל היה בצורה יפה
מכובדת" ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" .אז עשינו את זה בצורה מאוד
מאוד עדינה וטובה ,שאנחנו מאוד מקווים שזה יצליח ויעלה ובבקשה - - -

אברהם בן צבי :אדוני היושב ראש אני יכול לשאול שאלה?
עודד רביבי:

אתה אף פעם לא מבקש רשות אתה פותח את הפה באופן עצמאי ,מה קרה
שהפעם ביקשת רשות? לא ,אני מנסה להבין מה שונה הפעם מכל ייתר הישיבות?

אברהם בן צבי :אין משהו שונה.
עודד רביבי:

אני אשקול זאת .טוב אתה יכול לדבר ,כן.

אברהם בן צבי :שאלה ,שיטת זילברמן כיוון שאני שמעתי שקודם כל כמו שאמרתי לכם גם כן
"קנאת סופרים תרבה חוכמה" ,ואין ספק שיש ביקוש ,אני אין לי ספק שיש
ביקוש ,למרות שאני הילדים שלנו בעשה חיל ,ואני עברתי את החדר בנערותי ואני
יודע מה זה.
עודד רביבי:

איזה חדר?

אברהם בן צבי - - - :מאה שנה ,הם חגגו מאה שנה היום.
עודד רביבי:

למה לא הלכת?

אברהם בן צבי :התכוננתי ,אפילו הצטרפתי לסיום הש"ס למדתי ספר עזרא ,ואני הייתי הבוגר
היחיד שכתב את השמות - - -
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(מדברים ביחד)
אברהם בן צבי :אני שמעתי שני דברים על שיטת זילברמן ,אחד שזה לא ברוח כולם שהיו רוצים
את התלמוד תורה ,כאילו אווירה יותר תורנית בתלמוד תורה .ודבר שני ,שהוא
דומה מידי לשיטת השינון שקיים באורות עציון .והשאלה שלי הוא ,למה כאילו
אם ,אנחנו לא יכולים לספק לכולם את כל מה שכולם רוצים.
עודד רביבי:

מי זה כל? אחר כך יגידו ש- -

אברהם בן צבי :למה לא ללכת לאמצע? כאילו למה ללכת על - - -
(מדברים ביחד)
תמיר לוי:

השיטה היא שונה ,השיטת לימוד  - - -כמו שילמדו בשיטת זילברמן שהיא - - -
של שינון ,התלמידים משננים  26פעם את סדר בראשית לומדים אותו מכיתה א',
עד כיתה ד' מסיימים את כל החומש בעל פה  26פעמים .השיטת זילברמן שנתונה
לצינות הדתית היא שיטה שאנחנו ,תראו יש פה אפרת  - - -אפרת זה סרט אחר
לגמרי ,זה לא רק תלמוד תורה  - - -שאני לא פוגע בהם ,אבל זה שונה .זה
משפחות אחרות ,זה סוג אחר של אנשים ,השיטת זילברמן תשתנה ותתאים את
עצמה יותר לכיוון ההורים פה .ההורים פה דורשים יותר אנגלית ,דורשים כמה
מקצועות שהם יותר ליבה ,אבל זה עדיין הליבה היא העשר והתלמוד תורה היא
השיטה הגדולה .שיטת ברקאי זה - - -

דוברת:

הכותרת פה זה תלמוד תורה לא זילברמן ,זילברמן זה פשוט יש כל מיני שיטות
ואנחנו בחרנו בדרך הזאתי שהתייעצנו והלכנו לתלמודי תורה בכל הארץ ,וראינו
שזאת השיטה המצליחה ביותר היום בארץ בתלמודי תורה ,העיקר פה זה תלמוד
תורה.

אברהם בן צבי :אתם אומרים שבתלמודי תורה כלליים זה מה - - -
דוברת:

זה השיטה המוצלחת שאנחנו בחרנו.

עודד רביבי:

זה רק הראשון אברהם ,אחר כך אולי יהיו עוד הצעות לתלמודי תורה נוספים.

דוברת:

זה לא תלמוד תורה של זילברמן זה תלמוד תורה שינון.

דוברת:

זה תלמוד תורה עודד.

דוברת:

תלמוד תורה אפרת.

דובר:

מה קורה אם אין לכם סמל מוסד - - -

תמיר לוי:

יש כל מיני אפשרויות.

דובי שפלר:

תזמין את ראש התלמוד תורה.
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הנה הגיע הרב איתן וייס.

תמיר לוי:

הרב וייס הולך להיות המלמד שלנו בכיתה א'.

10

(מדברים ביחד)
תמיר לוי:

אז יש לנו מלמד ,ויש לנו אנחנו עובדים על מורה ואנחנו עובדים על מפקח ,וזה
הולך להיות בשיטה מאוד רצינית .כל הסיפור מנוהל גם בהתאם  - - -עם הרב
אליהו שהוא מלווה אותנו בחשיבה ,כי הוא ראש ישיבה והוא היה ראש של
ישיבה תיכונית גם והילדים שלו לומדים  - - -ומה יקרה לגבי התשובה- - -

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

רבותיי אנחנו נשתמש בעזרה של שני המקצוענים שקישרתם אותם איתנו.

דוברת:

הם פתחו עשרות תלמודי תורה ויש להם ניסיון.

עודד רביבי:

אז יפתחו עשרות פלוס אחד ,ונעשה את כל מה שאנחנו יכולים כדי שהרב איתן
ימשיך לחייך ,ובנו יסתכל על אילנות גבוהים ויוכל לפעול להקמת עוד תלמודי
תורה .תודה רבה שיהיה לכם בהצלחה.

כולם:

תודה רבה.

עודד רביבי:

איפה שרון כל פעם נעלם לי? שרון ,אתה יכול להציג לנו את האישור קולטים
סולאריים?

תב"רים
שרון הורביץ :תב"ר  725מבנים בדגן ,אנחנו היינו עד מיליון  479מפעל הפיס ,התב"ר הוגדל על
ידי מפעל הפיס בעוד- -
דוברת:

שרון יש לך עותקים?

שרון הורביץ :קיבלתם את זה במייל ,בסדר?
דוברת:

אוקי בסדר ,לכן שאלתי.

עודד רביבי:

נסיעה טובה דובי שתיסע לשמחות.

דוברת:

אמן.

דוברת:

עוד לוויה?

עודד רביבי:

לא ,הוא נוסע למסיבת אירוסין.

שרון הורביץ :התב"ר גדל בעוד  780אלף שקל על ידי משרד החינוך 606 ,אלף שקל על ידי מפעל
הפיס ,סך הכל  2מיליון  866שקל .התאמת הנגשת  - - -פרטני ,משרד החינוך ,זה
חינוך בלבד  22אלף שקל .ביצוע תוספת אורות עציון בנות ,אנחנו צריכים לקחת,
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זה מיליון  910נכון להיום ממשרד החינוך ,ו -זה  550אלף שקל מקרנות הרשות
הוקצבו לדבר הזה .כיתות גן בתמר עוד פעם אותו דבר ,אנחנו היינו על מיליון
 479ועוד  ,550גדלנו ,משרד החינוך הגדיל ב 385 -אלף שקלים ,סך הכל התב"ר
עומד על שני מיליון  414אלף שקל .זה הכל להיום.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התב"רים כמו שהוצגו על ידי הגזבר? צורי אתה נגד?

אברהם בן צבי :רגע ,מה?
עודד רביבי:

רגע ,לא כולם גמרו ללמוד.

שרון הורביץ:

כל מה שמדובר זה מבני חינוך התאמות והתאמות הנגשה ,זה מחשבים ,מכשירי
הגברה ,חינוך מיוחד.

אברהם בן צבי :מה הקטע של הקרנות באורות עציון?
שרון הורביץ:

משרד החינוך נדיר מאוד שהכסף שהוא מביא מספיק לבניית מבנים ,גם אם
הולכים על סטנדרט ממוצע ,לא סטנדרט נמוך סטנדרט ממוצע פלוס .ובשני
הבניינים האלה אנחנו צריכים להוסיף כסף מכספנו ,אם נצליח בסוף לגמור
בפחות כסף ,מצוין ,הכסף יחזור.

עודד רביבי:

מזכיר לכם בתב"ר גם כשנשאר יתרת זכות ,הייתרת זכות מובאת לפה להצבעה
לאישור מה עושים עם הכסף ,שום כסף לא הולך לשום שימוש אחר חוץ ממה
שהצביעו עבורו.

יהודה שווייגר :אם אי אפשר לנייד אותו לתב"ר אחר.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את הטבלה? צורי אתה לא מצביע?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין

עודד רביבי :תודה רבה ,כולם בעד אף אחד לא נגד .הלוואה לקולטים סולאריים אתה יודע
להציג?

הלוואה קולטים סולאריים
שרון הורביץ :אני יודע להציג .הישיבת מליאה האחרונה מ 13.5 -זה לפני חודשיים ,אישרה
לצאת לפרויקט הזה.
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ועדת מכרזים גם כן אישרה.

שרון הורביץ :ועדת מכרזים גם.
דובר:

זה מה שאישרנו במכרזים?

שרון הורביץ :כן .אנחנו מבקשים לצאת להלוואה ,לקדם הלוואה מול הממונה על המחוז,
ואנחנו נחכה לעוד עת רצון בשבועות הקרובים .אבל אנחנו רוצים לסגור את
הפרויקט ,הפרויקט אושר פה כהלוואה .אנחנו  - - -כמובן ברגע שנקבל אישור
מהממונה אנחנו נגיש את זה - - -
עודד רביבי:

אז יש מה להצביע או לא?

שרון הורביץ :כן ,נצביע שמאשרים לצאת לממן את הפרויקט הזה ממימון בנקאי.
אבי חדידה:

שלוקחים הלוואה?

שרון הורביץ :שלוקחים הלוואה.
עודד רביבי:

מי בעד?

אברהם בן צבי :לא הבנתי את הפרויקט.
שרון הורביץ :הפרויקט הוא של - - -
עודד רביבי:

הצגנו אותו בישיבה.

אבי חדידה:

אבל גם כשישבנו בוועדת מכרזים ,לא התחייבנו על איזה שהוא סכום .על כמה
אנחנו לוקחים עכשיו הלוואה?

שרון הורביץ :הסכום שמדובר בסדר היום ,הוא קרוב לשני מיליון שקל.
זאב גרשינסקי - - - :על שתי מיליון בוועדת מכרזים.
אבי חדידה:

נכון ,אמרנו עד ,אבל לא אמרנו- - -

זאב גרשינסקי :אישרנו פר קילו ואט שהוא אמר ש- -
עודד רביבי:

אדוני יושב ראש ועדת מכרזים יש כבר זוכה למכרז?

מנחם שפיץ:

סליחה רגע ,אז מוציאים את זה לפועל?

שרון הורביץ :מוציאים את זה לפועל.
אבי חדידה:

הוא לא זוכה על תנאי.

שרון הורביץ :הוא זוכה אבל אנחנו - - -
אבי חדידה:

הוא זוכה רק אנחנו לא אמרנו לו מה היקף המכרז.

דובר:

---

אבי חדידה:

אישרנו באופן כללי שזאת ההתקשרות הכי זולה.

(מדברים ביחד)
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עודד רביבי:

רבותיי ,סליחה ,יש פה אי הבנה בין יושב ראש ועדת כספים לבין יושב ראש
החברה הכלכלית .הנושא לא מובא להצבעה עכשיו ,אנחנו נעשה יישור הדורים
ביניהם ואז נחליט מה אנחנו עושים.

אישור פרוטוקול מאי 2019
עודד רביבי:

אישור פרוטוקול מאי  2019נשלח לכם במייל ,קיבלנו הערות ביצענו תיקון ,אני
מבקש להצביע על אישור הפרוטוקול .מי בעד?
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין
כולם בעד אף אחד לא נגד תודה רבה.

שאילתות
עודד רביבי:

יש מספר שאילתות שנשאלתי על ידי חבר המועצה עורך הדין אברהם בן צבי ,אני
מחויב לקרוא אותם למרות שאני חייב להעיר לפרוטוקול ,ששאילתא מטרתה
להיות שאלה קצרה והתשובה קצרה .פעם אחרונה שאני מקריא שאילתא שהיא
יותר מאשר שתי שורות ,אז אם אתה רוצה שאני אתייחס לשאילתות הן יהיו
חייבות להיות קצרות יותר.

אברהם בן צבי :מאיפה השני שורות?
עודד רביבי:

זה פשוט צריך להיות קצר ומה שאתה שואל זה ארוך.

אברהם בן צבי :לא ,זה סובייקטיבי מאוד.
עודד רביבי:

נכון ,אבל אני קובע כרגע.

אברהם בן צבי :לא ,לא ,לא ,אני רוצה לרשום לפרוטוקול שאני לא מסכים עם הקביעה הזאת.
עודד רביבי:

אין שום בעיה.

אברהם בן צבי :זה בניגוד לדין.
עודד רביבי:

אין שום בעיה ,שמח שאתה מעיר דברים לפרוטוקול" .לאחרונה פורסם באפרתון
נתוני החסות למרוץ גוש עציון אפרת  2019שהתקיים בתאריך  ,20.5.2019העתק
מצורף בזאת" .תודה על ההעתק" .מבין נותני החסות אשר הופיעו בפרסום בכלל
כמה ספקים של מועצה מקומית אפרת ,וגם חברה יזמות בנייה אשר עוסקת
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בבנייה וביישום פרויקטים באפרת" .שאלה ראשונה – "האם נותני החסות האלו
נבחנו על ידי ועדת התרומות כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר ,2016 4
נוהל אישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשות מקומית? העתק מצורף בזאת".
תודה רבה על ההעתק .לא ,כי התרומה ניתנה לקרן אפרת" .ב .מי הם חברי ועדת
התרומות של מועצה מקומית אפרת?" .הגזבר ,יועץ המשפטי ומנכ"ל המועצה.
"למה מליאת המועצה לא קיבלה דיווח על תרומות האלו ,ועוד תרומות אשר
ניתנו למועצה המקומית אפרת ו/או לתאגידים אשר נמצאים בשליטתה וזאת
כנדרש לפי סעיף  10של הנוהל?" .אחד ,זאת לא תרומה למועצה .שתיים ,תרומות
שיגיעו בתוך שנה תקבל עליהם הודעה למועצה .שאלה נוספת בתוך אותה
שאילתא קצרה לשיטתך" ,למה הודעות על אישור קבלת תרומות וחוות דעת של
ועדת התרומות לא מפורסמת באתר של המועצה כנדרש לפי סעיף  12לנוהל?".
לצערנו עד היום לא התקבלה שום תרומה שמצריכה פרסום ,אני אשמח אם אתה
תהיה התורם הראשון ,ואז אני מבטיח לך שאנחנו נפרסם את זה" .לאור האמור
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל  ,2016 4נוהל המאשר גיוס וקבלת תרומות על
ידי רשויות מקומיות .למה התקבלה תרומת חסות מתורם אשר עוסק בבנייה
בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי אפרת בקשר למרכז המסחרי בשכונת
הזית?  - - -פעל במסגרת הפרויקט לצורך הגשה או קידום של הליכים לפי חוק
התכנון והבנייה ,ובכלל אלו בקשות רבות למתן הקלות מהוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ,ובקשה משמעותית מאוד בקשר לשינוי  - - -בקשר למרכז
המסחרי בשכונת הזית אשר מצריכות אישורים של ועדת מקומית לתכנון
ובנייה?" .מישהו הבין את השאלה? יופי .התשובה היא לא ,הוא לא תרם
למועצה ,זאת לא תרומה זה חסות בתמורה לפרסום ,הסכומים היו אחידים
והתמורה בעד הפרסום היה זהה לכולם ,כל מי שרצה יכול לתת .תודה רבה עורך
דין אברהם בן צבי.
אברהם בן צבי :בבקשה .אני יכול לשאול בקצרה חזרה?
עקיבא סילבצקי :מותר לשאול שאלת אחת ,כן ,שאלה אחת קצרה ,כן?
אברהם בן צבי :רק שאלה אחת?
עקיבא סילבצקי :שאלה אחת קצרה.
אברהם בן צבי :רק שאלה אחת.
עקיבא סילבצקי :נדמה לי שכתוב אחד .כתוב שתיים?
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אברהם בן צבי :אני לא בטוח.
עקיבא סילבצקי :כתוב.
אברהם בן צבי :אני הבנתי לפי התשובה של היושב ראש ,שהכסף בעצם הוא עבר לקרן לפיתוח
אפרת .הקרן לפיתוח אפרת הוא זה שהפעיל את המרוץ או המועצה הפעילה את
המרוץ?
עודד רביבי:

אני אבדוק את התשובה ואני אענה לך בישיבה הבאה.

אברהם בן צבי :וגם לגבי קרן לפיתוח אפרת היא לא תאגיד מעין עירוני ,תאגיד עירוני ,אז אני
מפנה את תשומת לב של היועץ המשפטי ,שגם תרומות שהמועצה מקבלת מהקרן
לפיתוח אפרת חייבות להיות מפורסמות באתר האינטרנט .אנא ראו את
התרומות שעיריית ירושלים לדוגמה מקבל מקרן ירושלים ,וכהנה וכהנה ברבה
רשויות מקומיות .הקרן לפיתוח אפרת היא לא תאגיד עירוני והיא כפופה לכל
הכללים של הוועדת תרומות.
עקיבא סילבצקי :ייבדק גם.
עודד רביבי:

תודה רבה.

אברהם בן צבי :תודה על הבדיקה.

פתיחת גני ילדים בשכונות הותיקות
עודד רביבי:

טוב ,מבחינתנו סדר היום הסתיים .התושבים שהגיעו לפה הגיעו עם איזה שהוא
נושא מיוחד? כן?

אברהם בן צבי :יש גם הצעות לסדר היום.
עודד רביבי:

אתה צודק אני שכחתי ,פשוט מרוב האימיילים אני לא מצאתי את אותו אימייל,
תיכף אני אחפש.

אברהם בן צבי :כן.6 ,887 ,
עודד רביבי:

נראה כמה זמן ייקח לך לזכור את המספר .כן?

שמעון שוורץ :אנחנו הגענו היום בשביל מחאה.
דוברת:

שם?

שמעון שוורץ :שמעון שוורץ גר בגפן  12שנה .לפני שבוע התגלה לנו שהולכים לסגור את גן חובה
בגפן ,הגן הזה משמש את כל השכונות הדרומיות .היתה פגישה גם עם מנכ"ל
המועצה גם עם יושב ראש המועצה ,הדברים לא התקדמו .אנחנו מביעים בזה
מחאה שני דברים ,האחד ,הדאגה למשפחות שצריכות להתנייד עד דקל ג' ,אין
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פיתרון לילדי גן חובה .זה נושא אחד ,צריך לראות מה עושים .שתיים ,העתיד של
אפרת דרום .ברגע שאנחנו סוגרים גן באפרת בכל השכונות הדרומיות ,יש לזה
השלכה .ואפשר לראות מה קורה היום ברימון ובתאנה ,זה מייבש את השכונות,
אין חשיבה אין אסטרטגיה לזוגות הצעירים ,כל הפוקוס היום הוא דגן תמר ,וזה
התחושות שלנו של המשפחות .הדבר הזה זה הביצה והתרנגולת ,ברגע שאנחנו
מוציאים גן אין משפחות צעירות ,וגם שנה הבאה זה לא יקרה וזה ילך וידעך.
ולכן אנחנו אומרים ,השנה נרשמו  23ילדים לגן ,עם חשיבה עתידית אפשר לקיים
את הגן כפי שהיה בביקור הנוכחי .יכול להיות שזה מצריך עלויות ,יכול להיות
שיש עוד דברים ויש שיקולים ,אנחנו מודעים להכל .אבל אנחנו דואגים גם לעתיד
הילדים וגם לעתיד השכונות הדרומיות ,ברגע שהדבר הזה יקרה המקום יגסוס,
חד משמעי ,ואנחנו דואגים לחיי קהילה וחיי הילדים ולכל מה שזה מתלווה .אז
יש לנו גם בעיה נקודתית ,שהשנה סוגרים את הגן ואין מענה למשפחות שצריכות
להתנייד בין מתחם הגנים שקיים כבר .יש מקום ,יש גני  ,3,4יש שם צהרונים
אפשר למצוא פיתרון .משפחות ,ובאנו פה עם משפחות שיש להם שני ילדים בגיל
 3ובגיל  ,5וכרגע אין פיתרון כי אנחנו לא יודעים איך להתנייד .יש מתחם גנים.
הדברים יכול להיות שהם מסובכים ,שמענו ,אבל אנחנו באנו לפה בשביל לתפוס
את כל המליאה ,ובשביל לבוא ולהגיד לכם אולי תבצעו חשיבה מחדש? אנחנו פה
לא באנו לצעוק ולא משהו ,אלא פשוט באנו בשביל שתשמעו .אנחנו דואגים גם
לנו גם לילדים וגם לעתיד של אפרת דרום ,כי התחושה היא שאפרת דרום נזנחה
בשנים האחרונות .זה התחושות שלנו תחושות כואבות .הנושא של סגירת הגן זה
סימפטום למשהו שאנחנו כבר בוער בנו הרבה זמן ,ואנחנו כן חוששים חד
משמעית .קיבלנו תמיכה מאוד נרחבת דווקא מהוותיקים ,שאמרו לנו שהם
מבינים אותנו וגם להם זה מפריע ,גם הם לא רוצים לראות שכונות גוססות ,גם
הם רוצים לראות משפחות צעירות ,רוצים לראות ילדים .אבל אם סוגרים גנים
זה פשוט לא יקרה ,זה פשוט לא יתרומם .אנחנו חושבים שהתפקיד של המועצה
זה לבצע תכנון ולהחיות את השכונות האלה ,ולא רק תמר דגן .באפרתון אנחנו
רואים דגן תמר ,אנחנו באים לטקס של יום העצמאות ,אני בטקס של יום
העצמאות לא שמעתי מילה על התאנה ,רימון ,דקל וגפן ,לא שמעתי ,אין שום
הסתכלות לשכונות האלה .הגן חובה הזה מרכז אליו את כל השכונות הדרומיות,
ברגע שאנחנו סוגרים את הגן הזה אין ספק שגם גן  3ו 4 -עוד שנה שנתיים גם
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ייסגר ,כי זה ביצה ותרנגולת .פשוט לא יבואו משפחות צעירות ,בייסמנטים
יישארו ריקים .אפשר כבר היום להסתובב בגפן ולראות שלטים של מכירה שכבר
יש להם קורי עכביש ,כי לא מצליחים למכור את הדירות ,אותו דבר בתאנה ,זה
המצב .אנחנו בעד התרחבות של אפרת ,אנחנו שמחים שאפרת מתרחבת ,אבל זה
צריך להיות בלשון מאזניים ,אי אפשר שכף אחד תתרומם והשנייה תצנח .אנחנו
מבקשים חשיבה לטווח הקצר ולטווח הרחוק ,ובשביל זה באנו לפה .ואנחנו
שמחים קודם כל שנתת לנו את הבמה ,באמת אני אומר את זה מקרב לב ,אתם
מקשיבים שומעים .קיימתם פגישות באמת בדקה ה ,90 -כי גם אנחנו שמענו על
זה בדקה ה .90 -אז על זה אנחנו אומרים תודה רבה .אנחנו מבקשים דורשים
מכל אחד מנבחרי הציבור פה ,לחשוב על השכונות הדרומיות איך אנחנו מצעירים
אותם ,איך אנחנו גורמים להם לפרוח ,ולזכור שהם המייסדים .ואפרת בשביל
שתצליח ,צריך שכל אפרת תצליח ולא רק צד אחד של אפרת .תודה רבה על
ההקשבה.
עודד רביבי:

עוד מישהו מההורים?

אירית שרף:

מאוד משמח לראות שאתם כמליאה או אתה ישבת עם האנשים שנמצאים
בתלמוד תורה ,באמת מבורך ,שהוא חדש שיש לו  12נרשמים שמתוכם אתה
אמרת שחמישה מהם בכלל לא גרים פה ,לא באפרת .ואנחנו שיש לנו  23ילדים
שכן גרים בשכונות הדרומיות ,לא נהיה זכאים לגן באזור שלנו ,כי מסיבות
ושיקולים הרי עולם לא יהיה ניתן לשנות אותם .וזה חבל שהמאמצים נגמרים
באיזה שהוא שלב בצד שלנו ,ובצד של אנשים חדשים נהדרים צעירים ותוססים
שיש להם  12אנשים יש לזה עדיפות.

עודד רביבי:

עוד מישהו מההורים?

אירית שרף:

קוראים לי אירית שרף.

דב:

סליחה שהעברית לא כל כך טוב מי שהיה כאן לפני ,אבל אני רוצה לדבר גם על
הפרטיקלי של לעבור את הילדים שלנו לדקל ג' .אז כמה דברים ,אחד אני
ממתחיל מהבן שהוא הולך לגן חובה הוא בדרך להיות זכאי לחינוך מיוחד,
ואנחנו לא ישבנו בוועדת השמה כי היה כמה נסיבות ,אחת הנסיבות שהוא היה
קרוב לגן שאותו אנשים.

עודד רביבי:

סליחה דב ,דב סליחה.

דב:

סליחה.
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לא ,אבל אני לא יכול ,לא יכול בישיבת מליאה לשמוע בעיות פרטניות של כל אחד
מההורים.

דב:

זה לא פרטי ,זה לא פרטי.

עודד רביבי:

זה פרטי ,אם אתה מדבר איתי על ועדת השמה של הבן שלך.

דב:

סליחה ,אני יכול להתחיל ,להמשיך בבקשה? אני רוצה גם יש לי סוף ,עוד שתי
דקות אפשר לשבת לשמוע איתי ,שתי דקות אז אני אסיים ,בסדר? רק שתי דקות.
ואנחנו ישבנו עם המועצה עם הרווחה עם כולם ,ואומרים אנחנו לא מגיעים
לוועדת השמה ,בגלל שהוא יהיה באותו מקום עם אותו אנשים אותם חברים וכו'
וכו' .זה אחד .אז עכשיו הוא לא זכאי ,אנחנו לא יכולים ללכת לוועדת השמה
בשבילו בגלל החי נוך שלו מאוד מאוד לא טוב לו ,מאוד לא טוב לו ,יהיה המון
בעיות שם .זה לא נגד צחי ,צחי מעולה ,אבל זה נגד המצב שלו .גם שניים ,אי
אפשר ,אי אפשר לגמרי ללכת להיות שתי מקומות .אני עובד בבית ,אז בין שתיים
לארבע ,ארבע וחצי עד שאשתי חוזרת מהעבודה אני עם הילדים ,אני לא שולח
לצהרון אני בבית איתכם .אי אפשר לי ללכת לדקל ג' לקבל את הבן שלי בשעה
שתיים ,וגם לחזור בזמן לקבל את הבת שלי בת  ,3היא מחכה לי אולי עשר דקות
רבע שעה זה תלוי בפקק יש המון פקק בדקל ,אז לא יודע עד מתי שאני אפשר
להגיע לקבל אותה .אז איך זה? זה לא רק אני זה כל ההורים שלי ,איך זה יכול
להיות? מלהגיע לתקווה או צחי שצריכים לחכה עוד חצי שעה עד כולם מקבל את
הילדים .וגם בדרך כלל הרוב האנשים בדרום ששולחים את הילדים לגן חובה שם
וגן שלוש ,יש לנו הרוב שמה יש לנו אחד בגן שלוש וגם אחד בגן חובה ,וזה it

 ,make senseזה רגיל שאנחנו נלך לגן שלוש ואז נקבל אותם בגן חובה ,וגם על פי
המתנ"ס עם הצהרון זה עובד ,זה עובד .וגם יהיה עוד אנשים השנה הזאת גם
בתקווה גם בחובה גם גן  4יותר מ 20 -ילדים ,כי הם חושבים שאחרי שנקבל את
המקום ,הם חושבים שזה יותר נוח מ -לא ללכת לדקל אלא ללכת לגפן לעשות
ביחד וגם על פי הצהרון של המתנ"ס .אז זה הפרקטיקלי אז אני רוצה גם לדעת,
אז מי אומר מהמועצה שתקווה או צחי צריך לחכות עוד חצי שעה עד שכולם
מקבל את כל הילדים? זה לא יקרה .ושתיים ,תקווה יוצא שתיים שלוש דקות
תקווה יוצא מהגן ,אז זה העבודה שלנו עד שתיים גם צחי .אז על פי הפרקטיקלי
אני לא רוצה ,שירלי אומרת נכון על פי המצב של הדרום ,זה ברור .ואני גם יודע
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שאני מדבר כל שבוע עם משפחות צעירות גם בפייסבוק גם במקום באזור שהם
רוצים לבנות בגפן ,הם שואלים איתנו איפה הילדים הולך? הם רוצים להיות
קרוב לעשה חיל .זה מאוד טוב לכל השכונות ,מאוד טוב שקרוב לעשה חיל וגם
שיש המון גנים .אז על פי פרקטיקלי גם על פי מה שמעון אומר וגם אירית אומרת
וכולנו ,זה לא מצב שאפשר לקדם כמו זה ,זה אי אפשר ,צריך משהו פיתרון
לשבת עוד פעם ,לא יודע .אבל להגיד לנו שזה לא יקרה ,אני אומר לכם עודד אני
אומר לך שזה גורם המון בעיות לכל ההורים בדרום ,לכל הילדים ,גם של ילדים
שלנו זה יקרה המון בעיות.
עודד רביבי:

כן עוד מישהו?

שירה דביר:

ערב טוב ,אני שירה דביר תושבת הרימון אמא לשני ילדי תקשורת.

דוברת:

את צריכה להתקרב למיקרופון שישמעו אותך לתמלול.

שירה דביר:

שירה תושבת הרימון ,אמא לשני ילדי תקשורת על הספקטרום ,וגם מנהלת
קבוצת הוואטסאפ הורי תקשורת אפרת גוש .הבנו שבמקום הגן שנסגר ,גן חובה
שנסגר ועבר לדקל ג' ייפתח בעזרת ה' גן תקשורת ,אנחנו יודעים.

דובר:

יעבור.

שירה דביר:

יעבור בעזרת ה' ,תלוי איך מסתכלים על זה .עם הרבה ניסיון של כיתות תקשורת,
אנחנו יודעים שכיתות תקשורת וגני תקשורת מקבלים בלי עין הרע תקציב
מכובד מאוד ממשרד החינוך ,ובצדק .ואנחנו מבינים שהגננת קיבלה הבטחה
שהמיקום של הגן תקשורת יהיה איפה שנסגר גן חובה בגפן ,אנחנו מאוד מכבדים
את הגננת ,ואנחנו חושבים שמגיע לה כל התקציב וכל מה שהיא צריכה ושדרוג
של הגן ,ובאמת לפנק אותה ולתת להם את כל מה שגן תקשורת צריך מבחינת
השדרוג של הגן .אבל סליחה ,מה זה סותר את זה שבמילא אם ילדי תקשורת
במילא מסיעים אותם מכל רחבי אפרת ומכל הגוש ,אז מה זה משנה להם אם
יסיעו אותם עוד קצת לדקל ג' או לזית או לכל שכונה אחרת ,אבל למה זה צריך
לבוא על חשבון ילדי הדרום? זה סיבה ,זה מצב פשוט עקום ,זה לא מצב סביר.
אם במילא ילדי תקשורת מסיעים אותם אז זה פשוט ,כל בר דעת רואה שצריך
לעשות כאן סוויץ' באופן פשוט וברור ,להעביר את הגן תקשורת לכל שכונה
אחרת לכל מיקום אחר שאפשר לפתוח לו גן תקשורת ,ולהשאיר את הגן חובה
בגפן .זה דבר שלי בתור כמו שאמרתי אמא לילדי תקשורת וגם תושבת הרימון,
דבר פשוט וברור .תודה.
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כן ,עוד מישהו מההורים?

יונתן לוקימסון :כן .אנחנו גרים ברימון ,יש קהילה שהתחילה להתפתח ברימון.
דוברת:

שם?

יונתן לוקימסון :יונתן לוקימסון.
עודד רביבי:

סוף כל סוף אנחנו רואים את השם.

יונתן לוקימסון :נעים מאוד .בכל מקרה יש לנו כאן כמה דברים ,ואני מרגיש שיש איזה שהיא
פגיעה מתמשכת בהרבה הורים שעובדים .בנושא של עשה חיל בימי שישי ,זה
נושא שהעליתי בעבר ולא קיבלנו שום התייחסות .אבל גם הנושא של מעבר
הגנים ,יש לי שני ילדים כאן במערכת החינוך ,יש לי ילד בעשה חיל ,יש לי ילד
ששנה הבאה הוא יגיע לגן חובה ,וחלק מהשיקול היה גם הבחירה של מקומות
החינוך ,כי אם אני צריך ללכת עכשיו רבע שעה אז אין לי בעיה ללכת רבע שעה,
אבל אם אני צריך למצוא גן עם צהרון ,שלפי מה שהבנתי גם מהרבה הורים אין
צהרון בדקל אז זה יוצר לי בעיה כפולה ומכופלת .יש כאן פגיעה מתמשכת
בהורים שעובדים מהבחינה הזאת .גם מבחינת מקומות  - - -וגם מבחינת
ההתפתחות של השכונות ,כי אתם הופכים בעצם את המקום למושב זקנים,
תפתחו ממול בית קברות ואנשים לא יצטרכו לעבור דירה ,ככה אני רואה את זה
לפחות.
עודד רביבי:

ניסינו לא הצלחנו ,באמת ,עצרו אותנו .כן ,עוד מישהו מההורים?

נעמה כהן:

כן ,אם אפשר .שמי נעמה כהן ,אני גרה שנתיים בגפן ההורים שלי גרים ברימון,
עברתי דירה לרימון בתור ילדה לפני  33שנים עם תקופה קצרה בירושלים חזרתי
הנה עם המשפחה שלי .כתבתי לכבודך מייל אישי ,ואני מעריכה את התגובה.
מכיוון שניתנה לנו הבמה הזאת ואני מעריכה אותה ,אני ישבתי גם עם עוד שני
ההורים בפגישה עם יהודה שווייגר ,אני רוצה להעלות בפני שאר חברי המועצה
כמה נקודות .הנקודה הראשונה היא ,שהמציאות שדב תיאר ,שיש הורים
שצריכים לאסוף הורים במקביל משני גנים אחד בגפן ואחד בדקל ג' ,הוא לא
מקרה בודד ,אני יודעת על שבעה כאלה נכון היום ,אני לא מכירה את כל ההורים.
מכיוון שלי אין ילד שנה הבאה שנכנס לגן  ,5זאת אומרת בשנה הקרובה אלא רק
בשנה שלאחר מכן כשתהיה לי גם בת בגן  ,3אז המצב שבו צריך להתפצל לשני
מקומות בו זמנית לאיסופים וגם לצהרונים לעצם העניין ,יהיה גם נחלתי בעוד
שנה .אז כן זה היה העניין הזה .אני רוצה לציין שאין צהרונים .כשישבנו בפגישה
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עם יהודה שווייגר ומנהל מחלקת החינוך ,הוא אמר איך אתם יודעים שלא יהיה
צהרון בדקל? אז מחילה ,אם יש גן של  23ילדים שהוא גן חובה ואולי עשרה
יצטרכו צהרון ,המתנ"ס יפתח צהרון בשביל עשרה ילדים בדקל? אוקי ,משאירה
לכם את השאלה .אבל יש עוד עניין ,וזה יש הורים ששולחים לצהרונים פרטיים
ולהם לא יהיה שום פיתרון של הסעה ,גם והיה ותהיה הסעה מדקל ג' לצהרונים
בגפן ,יש הורים שבחרו לא לרשום לצהרונים של המתנ"ס ולהם לא יהיה פיתרון.
אמר יהודה שווייגר  -גם לי יש ילדים שהיו בגילאים האלה וגם הייתי צריך לתזז
ממקום למקום ,אני מבינה .אני רוצה לספר שיש אנשים בגפן שאין להם שני
רכבים ,יש הורה אחד שלוקח רכב ויוצא לירושלים ,ויש הורים אחרים שיצטרכו
להיתזז קיץ וחורף עם ילדים קטנים לאסוף אחד לרוץ למקום אחר לאסוף אחר.
לא דיברנו על הבעיה של פקקים בימי שישי באזור המרכז המסחרי בדקל ,אנחנו
מדברים על איסופים משני מקומות ,כולנו רוצים בימי שישי.
דוברת:

יש שם תחבורה ציבורית ענפה ליד - - -

נעמה כהן:

מקבלים קנס על איחור ככה נאמר לי ,אני לא מכירה את זה מספיק .זה הדבר
הנוסף .העניין של השכונות הדרומיות ,תראו תסתכלו מאחוריכם על התמונה
שיש שם ,יש שם תאנה ,רימון ,גפן ,דקל ,הגן המיועד הוא בגבול דקל ב',ג' ,חצי
מהישוב הוותיק שבו אין לו מענה ,אנחנו רואים את זה אני רואה את זה בשכונה,
אנשים שגרים ברימון רואים את זה בשכונה .אוקי היה מעון הוא נמכר לפרטי,
היו גנים הפכו אותנו למכינות ואחר כך למרכז יום ,שיש לו מקום ואני חושבת
שזאת מטרה מצוינת .אבל מה יהיה עם הצעירים בישוב הזה? מה יהיה איתם?
אנשים לא יכולים למכור בגפן ,הם לא יצליחו למכור ברימון ,ויש שם בתים
גדולים ,ואנשים בסופו של דבר יתחילו להרגיש היי אולי זה לא כזה טוב שלא
יכולים לבוא לכאן אנשים צעירים לגור ולקנות? אנחנו ממש ,אני גם הדגשתי את
זה בפגישה אחרת ,זה לא שאנחנו באים להתלונן ,יש כאן מצוקה של משפחות
שלא מקבלת מענה .וזה מרגיש ,אני רוצה לקרוא לכם רק ובזה אני אסיים,
הודעת וואטסאפ ששלחה לי מישהי ספציפית כאילו מישהי מהשכונה ,היא כתבה
לי – "הבעיה העיקרית בעיניי של המועצה זה לא ה -מה זה ה -איך ,לרוב
כשמדברים יש להם תשובות הגיוניות אבל הם פשוט לא יודעים לעבוד נכון עם
התושבים ,הם בקטע של אנחנו יודעים ומבינים ואתם רואים רק חלק מהתמונה ,
וככה לא עובדים זה לא מקדם זה רק פוגע" .תראו היום ה 15 -ביולי ,יצאו

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
15.7.19

22

שיבוצים לפני יומיים ,אני מבינה שיש בעיות שנוספים תלמידים מאז שהסתיים
הרישום ועד היום .אבל חבר'ה שנת הלימודים צריכה להיפתח עוד שישה
שבועות ,ואנשים צריכים להתחיל עכשיו ערעורים ,לשנות צהרונים ,למצוא
פיתרונות לוגיסטיים.
אירית שרף:

בוא נגיד שכן הוצעו חלופות ,יש מבנים שיישארו ריקים בזית ,מבנים של שני גנים
שייסגרו בזית והם גנים צמודים והם יכולים להיות חלופה נהדרת אם יקבלו את
ההחלטה הזאתי .יש מבנה ברחוב נצח ירושלים שמשמש את המכינה ,שהמכינה
מקבלת עליו.

תמר עמר:

שנייה אירית שאלה ,מה זה מבנים חלופיים בזית ,בזית זה כן בסדר לשכונות
הדרומיות?

אירית שרף:

לא ,לא ,יש בזית.

נעמה כהן:

שאין סיבה שגן תקשורת לא יהיה בכל  - - -בכל שכונה בזית.

(מדברים ביחד)
תמר עמר:

בסדר תודה ,הבנתי.

אירית שרף:

יש מבנים שנסגרים שיישארו ריקים ,שלא הפריע לאנשים לא ברימון ולצערם של
האנשים בזית שנסגר להם הגן ועדיין נשארו להם תשעה גנים אחרים זה לא
שחסר להם ,לא יפריע אם יעבירו אותם לשם .הגן הזה כבר היה גן שילוב ,זאת
אומרת שהוא מוכן נגישות הסעות ושאר ההיבטים האלה .זה אופציה אחת.
אופציה נוספת שכן הועלתה ,זה העובדה שגן ייטב זה הגן שנמצא ברחוב נצח
ירושלים ,הוא גן של מכינה ,והוא גן שמשרת אנשים שברובם לא באים
מהשכונות הדרומיות ,והם במירכאות ייהנו מהעובדה שיש להם את הגן הזה
אבל הם ייסעו מכל אפרת בשביל להגיע אליו כשיש אנשים שיוכלו להגיע אליו
ברגל .וזה חבל שההצעות האלה כשלו או נפלו באיזה שהוא מקום זה או אחר,
חשוב להגיד את זה.

עודד רביבי:

עוד מישהו מההורים? כן חבר המועצה עורך הדין אבי חדידה?

אבי חדידה:

אני הייתי רוצה ברשותך עודד להתייחס למה שנאמר כאן ,וגם למה שנעשה .כמו
שחלק מההורים יודעים לפני שבועיים פניתם אלינו לחברי מועצה ,אני רוצה
למישהו מההורים שלא יודע ,יחד עם מנחם שפיץ ואורית סמואלס שהיא גם
נכנסה לעובי הקורה ואני ,באמת השקענו שעות ארוכות מאוד עם יהודה ,ועם
עודד ,ועם יוסי מנהל מחלקת חינוך ועם נאוה ,באמת לשבת ולמצוא פיתרון .זאת
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אומרת חשוב לומר שאנחנו איתכם ,ואנחנו מבינים את הכאב ואת הרצון שלכם
מהבחינה האישית.
דובר:

הכאב צריך להיות שלכם.

אבי חדידה:

רגע ,שנייה ,ואנחנו כואבים אותו .ואני רוצה לציין וזה חשוב לי ,כי כל פנייה
שנעשתה מבחינתי לפחות מבחינתנו מבחינתי מבחינת מנחם ואורית ,כל פנייה
שנעשתה לעודד וליהודה ולכל הגורמים ,נענתה באמת בחיוב ובנפש חפצה וישבו
ובדקו .יש שיקולים וזה דברים שנאמרו ,יש שיקולים שאנחנו קצת קשה לחשוף
אותם להורים ,ואנחנו לא יכולים למתוח את כל רוחב היריעה בגלל צנעת הפרט,
בגלל שיקולים מערכתיים וכו' ,וכו' .נכון הוצגו כל מיני פיתרונות ,אני מקווה
שבאמת אולי אפשר יהיה כן ללכת על אחד מהפיתרונות האלה .אבל קודם כל
חשוב שתדעו שהיה פה רצון כן ואמיתי ,אני אומר את זה כחבר מועצה שפעל,
ואני הרגשתי כן שהדלת פתוחה .והיום בבוקר בלי שנקבעה מראש פגישה הגענו
פה למשרדים של המועצה ,וקיבלו אותנו באמצע היום באמצע סדר היום ,וישבנו
על זה יותר משעתיים וחצי .אז ככה שרצון יש .ויש גם אתגרים ,יש אתגרים
מערכתיים שהם לא פשוטים .זה נקודה אחת .נקודה שנייה שאני אומר כאן
במליאה ואמרתי את זה גם לעודד ,מבחינת הראייה האסטרטגית שלנו לגבי
השכונות הדרומיות ,אני חושב שכן ראוי שנעשה איזה שהיא תוכנית רב שנתית
שישבו עליה ,נקים איזה שהיא אולי ועדה שתביא את ההמלצות כאן במליאת
המועצה ואליך עודד ,איך אנחנו בעצם לקראת השנים הבאות גורמים לשכונות
הדרומיות להיות יותר אטרקטיביות לזוגות הצעירים .ויש מה לעשות ויש הרבה
רעיונות ,וצריך פשוט לשבת ולבדוק את ההיתכנות שלהם ואיך זה קורה .יכול
להיות שהשנה לא יהיה ברירה ,יכול להיות ,באמת מנסים לעשות כל מה שאפשר,
ויכול להיות שלא תהיה ברירה והגן לא ייפתח כפי שאתם רוצים אלא בדקל ג'.
אני מקווה שנוכל ,אני מקווה ,שוב כמו שאמרתי היה פה רצון ,אני מקווה שנוכל
לנהל פה חשיבה נוספת .אני מקווה שאפשר יהיה לנסות לרבע פה את המעגל ,יש
פה המון המון אתגרים .לרגע שלא תחשבו שאנחנו לא איתכם ,יש פה צוות באמת
צוות של המועצה שעובד על הדברים האלה ,אנחנו צריכים באמת לשמוח שיש
לנו את האנשים האלה ,הם באמת עובדים מכל הלב כדי שלעשות את הכי טוב
שאפשר .יש דברים שהם גם לא תלויים בנו כמועצה .ושוב זה בא מנקודה שאני
איתכם ,הכניסה שלי לתוך הדבר הזה וההשקעה המרובה של השעות ,כן? גם
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שעות עבודה שלי וגם של חברי המועצה האחרים ,היא כי אנחנו באמת ,אנחנו
באמת חשים את המצוקה שלכם ,ואנחנו חושבים שצריך להיות לכם פיתרון.
יכול להיות שאי אפשר ,יכול להיות שיש אילוצים שלא מאפשרים היום .אבל אני
מאוד מאוד מאוד ,ואני מבקש שוב מיהודה לנסות לראות איך כן אפשר באחת
מהחלופות שהוצעו ביומיים האחרונים ,כן לנסות לרבע את המעגל ואולי את גן
התקשורת נעביר למקום אחר .אני בטוח שתעשו את המאמץ ,אני מקווה שזה
יסתדר.
עודד רביבי:

כן ,צורי?

צורי דותן:

אני אנצל את זה קודם כל אני חושב פה כמעט היחידים שגרים באזור הדרומי של
אפרת יושבים פה בקדימה ,וגם להם מאוד מאוד אכפת מזה ,וברור שלכולם
אכפת מזה .ועכשיו אני רוצה ללכת לצד הזה שהגענו אליו אחרי הרבה זמן ,אני
חושב שדיברתם על דברים לגבי החשיבה האסטרטגית של השכונות הדרומיות
של הצעירים הוא חשוב מאוד מאוד מאוד ואנחנו צריכים לדחוף אותו .ואני פה
רק מרים לכם את הכפפה מהזה שלי כיושב ראש המתנ"ס ,בואו תנצלו אותנו
תעלו דברים ,ואנחנו נדחוף כן איך אנחנו מצליחים כן לעשות איזה גיבוש כלשהו
לשכונות הדרומיות ככה שיוכלו יותר ,שגם ניצור איזה שהוא משהו שיותר
צעירים ירצו להימשך לשם מעבר לדברים הבסיסיים שברור שאתם צריכים.

אירית שרף:

זה נחמד מאוד להרים כפפה ,אבל אם יש לך גן שעומד להיסגר ,ונאמר לי
בישיבות קודמות עם אנשים שבאמת השקיעו מזמנם יהודה ,ועודד ,ואבי,
ואורית.

דובר:

ומנחם.

אירית שרף:

ומנחם ,נכון .שהבטיחו מפקחת שאם יסגרו גן ושאנחנו ,יעבירו ,במילים אחרות
אומר שגם שנה הבאה לאף אחד אין רעיון להרים את הכפפה בשנה הבאה
ולפתוח את הגן .אז זה יפה שהמתנ"ס עכשיו מוכן לשמוע אבל זה לא מספיק ,צר
לי.

עודד רביבי:

כן ,עוד מישהו רוצה הצהרה לפרוטוקול?

נעמה כהן:

אני רק רוצה להעיר ,שאם באמת חברי המועצה לא מתכוונים להפוך ההחלטה,
ולא לעשות את הסוויץ' בין הגנים כמו שאמרתי ,המינימום המתבקש זה
שתאשרו הסעה לאותם ילדי גן חובה  5במימון המועצה ,אני מדגישה במימון
המועצה ,זה המינימום הנדרש.
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אבי חדידה:

זה משהו שניתן.

עודד רביבי:

לא.

אבי חדידה:

למה?

עודד רביבי:

הצהרות פוליטיות גמרנו ,פופוליזם גמרנו ,הבנו.

נעמה כהן:

לא היה פה שום דבר פוליטי.

עודד רביבי:

לא ,אני מדבר אל חברי המועצה שהחליטו להפוך את זה למסע בחירות .צורי,
אתה רוצה להשיב לתגובות? טוב.

צורי דותן:

אבל לא אהבתי את ההערה של פופוליזם ,כי זה ממש לא בא ממקום של
פופוליזם ובחירות ,ובחירות מאחורינו ובחירות הבאות עוד ארבע וחצי שנים.

עודד רביבי:

מה לעשות .אז תיכף אתה תבין בדיוק למה אני אומר את מה שאני אומר ,בסדר?
אה נזכרת שאתה רוצה להגיד משהו?

אברהם בן צבי :כן.
עודד רביבי:

כן?

אברהם בן צבי :זה משהו שאני יכול לדבר?
עודד רביבי:

לא יודע אני אשקול.

אברהם בן צבי :יש לי את העשר דקות.
עודד רביבי:

לא.

דוברת:

לא ,5 ,יש לנו סטופר.

אברהם בן צבי :לא ,זה עשר לפי החוק.
דוברת:

אמרת  ,5אמרת .5

עקיבא סילבצקי :אבל ראש המועצה יכול לעצור אם מישהו מדבר לא לעניין.
אברהם בן צבי :לא ,לא ,זה .10
יהודה שווייגר :זה  2עכשיו ו 8 -אחר כך.
עודד רביבי:

בכבוד אברהם ,מנחם ,תנהל בבקשה את הישיבה אני רגע יוצא.

אברהם בן צבי :רק בהמשך למה שאבי אמר לגבי התכנון ,כאילו בתכנון הכללי ,אני חושב קודם
כל אני שמעתי אמירות פה שמתקשים למכור דירות או יש בעיות במעברים.
קודם כל יש הרבה בעיות של מכירת דירות בהרבה שכונות ,אני אישית תוך כדי
השיפוצים שוכר דירה מבעל הבית בזית שמתקשה מאוד למכור את הדירה ,ויש
שלטים אורך כל הרחוב ואנשים לא מצליחים ,כנראה זה משהו שהוא מעבר
לסוגיה של השכונות הדרומיות .מצד שני כחלק מהתכנון לטווח הארוך שאבי
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חדידה דיבר עליו ,אני חושב שאנחנו כן צריכים ,ואנחנו ישוב ותיק מנחם כמה
שנים 35 ?35 ,משהו כזה?
מנחם שפיץ:

פלוס מינוס.

אברהם בן צבי :פלוס מינוס? הגיעה העת לתת מחשבה לאיזה שהיא תוכנית פינוי בינוי ,ובפרט
בבנייה הרוויה בשכונות הדרומיות .לפי מה שהבנתי שבמעלה אדומים שגם פלוס
מינוס  ,35יש כבר תוכנית פינוי בינוי שהגיעה לבית-אל והם מקדמים את זה.
מנחם שפיץ:

זה על סדר היום של המועצה.

אברהם בן צבי :לא ,לא.
מנחם שפיץ:

רק שתדע שזה על סדר היום.

אברהם בן צבי :אני יודע ,אני רק מעלה את זה בגלל שלא מדברים על זה.
מנחם שפיץ:

אני רק אומר לך שזה על סדר היום ,בוא נלך הלאה.

אברהם בן צבי :אוקי ,לא ,לא ,זה בסדר.
מנחם שפיץ:

זה לא המצאה שלך של הערב ,זה על סדר היום.

אברהם בן צבי :לא ,לא המצאתי ,אני ממש לא המצאתי את זה.
מנחם שפיץ:

הלאה ,הלאה.

אברהם בן צבי :לא ,לא ,עשר דקות ,הלאה הלאה.
מנחם שפיץ:

חבל על הזמן שלך ,תמשיך.

אברהם בן צבי :אני אעביר את זה לחבר אחר.
מנחם שפיץ:

מאה אחוז.

עודד רביבי:

גמרת?

דוברת:

בינתיים.

אברהם בן צבי :עשיתי פאוזה.
מנחם שפיץ:

הוא נושם ,הוא נושם אוויר.

אברהם בן צבי :לא זהו זה מה שיש לי להגיד רק שתי דקות ,אתה רואה פחות משתי דקות.
עודד רביבי:

אז בשביל מה עשית פאוז?

אברהם בן צבי :לא ,בגלל שסיימתי זהו.
עודד רביבי:

בשביל הפוזה? טוב רבותיי תראו ,אף אחד לא אוהב לראות גן סגור ,אם יש
מישהו שחושב שההחלטות האלה התקבלו בשרירות ,בחוסר שיקול דעת ,בחוסר
התחשבות ,ברצון לייצר פה מחנאות בין הצפונים לבין הדרומיים ,לבין שכונות
שאכפת לנו מהם לבין שכונות שלא אכפת לנו מהם ,אז אין לי אלא להצר על
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הסגנון על האמירות ,הם לא במקום .בסוף נבחרנו לשרת את כל תושבי אפרת
אנחנו מחויבים לכולם ,ואנחנו מנסים לתת מקסימום שירות למקסימום
תושבים .ההצעות פה של חברי המליאה לחשיבה אסטרטגית ,איך מצעירים את
השכונות ואיך הופכים אותם לאטרקטיביות לזוגות צעירים .בואו ,אף גוף
שלטוני לא יודע להתערב בעסקאות נדל"ן של בעלי בתים .רות גולן שהיתה חברת
מועצה מכרה את הבית שלה ,מי שקנה את הבית שלה זה זוג פנסיונרים .למה? כי
אף אחד לא בא לשאול אותי מי הלך לקנות את הבית הזה .ואנחנו לא מחלקים
פה בתים ואנחנו לא מחלקים פה נכסים ,ומערכת השיקולים של אנשים איפה הם
קונים בתים ואיפה הם מוכרים בתים היא מושפעת ממכלול של דברים ,כולל גם
מוסדות חינוך .אז בשכונת הזית שזאת השכונה הגדולה אין מרכז מסחרי עד
היום ,אז מה ,אז אנשים לא קנו שם דירות בגלל שהם גרים רחוק מהמכולת?
ובשכונת הגפן יש מכולת בדיוק בפינה ,אז מה ,אנשים קנו בגפן בגלל המכולת?
לא יודע .אנשים קונים בתים איפה שהם קונים בגלל מכלול של שיקולים ,וכל
אחד עושה את השיקולים שלו .וצורי אני לא יודע להתערב בזה ,ואבי אני לא יודע
להתערב בזה .מה שידענו להתערב וכן עשינו את זה כמטרה לפני עשר שנים ,זה
המגרשי משחקים הראשונים ששיפצנו בתוכנית של לשפץ את כל המגרשים בכל
אפרת בתוכנית עבודה רב שנתית ,היה דווקא ברימון .ושאלו אותנו למה ברימון
אין כבר ילדים? אז אמרנו כי אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות,
להפוך את השכונות האלה לאטרקטיביות .זה הביא עוד משפחות? לא הביא עוד
משפחות .היו שני גני מכינה ברימון ,מישהו מהתושבים ברימון בחר לגור ברימון
בגלל גני המכינה? לא .גילינו שכל ילדי המכינה הם ילדים שמגיעים מהסעות
מהזית .אז אנחנו לא יודעים להתערב בשכבת הגיל שגרה בשכונה .ואם מחר
יתממש ההתעניינות של קבוצה של  20משפחות שרוצה לקנות דירות ברימון,
למה? כי הם הבינו שיש שם הרבה נכסים למכירה ,ויש שם בית כנסת כבר בנוי
והם לא צריכים להיכנס להשקעה של לבנות בית כנסת והם יעברו לגור ברימון,
אז ייווצר פתאום מאסה של ילדים שמצריכה אותנו לפתוח גן .לא לקחנו אף אחד
מכיתות הגן ,למעט המועדון ותיקים שהשקענו שם באמת כסף וביטלנו את
השימוש שלו בגן .מחר מתחת לרב תכליתי אפשר לפתוח שתי כיתות גן אין שום
בעיה ,בגפן לא הולכים לעשות עם המבנים האלה שום דבר חוץ מאשר להמשיך
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לאפשר את האופציה ,שאם יהיו שם ילדים נפתח כיתות גן .עכשיו אנחנו לא
סוגרים אף גן.
אבי חדידה:

אבל בגפן נשאר גן?

עודד רביבי:

בסדר ,אבל יש נכסים אחרים ,יש שם כיתות מתפנות .אנחנו לא לוקחים מוסדות
שנבנו מכספי משרד החינוך ,משנים להם את הייעוד וחוסמים לדורי דורות את
האפשרות שיהיו ם גני ילדים .עכשיו מה שאברהם מציע לעשות עכשיו פינוי בינוי,
בואו זה כבר עלה לשולחן המועצה לפני  5שנים .אני רק הזכרתי שנפגשתי עם יזם
שרוצה לעשות פינוי בינוי על כל המדורגים ,למחרת קיבלתי עצומה של 300
משפחות מהרימון ,איך אני בכלל חושב למכור את הבתים שלהם בלי ששאלתי
אותם? הם אפילו לא הבינו שאני לא בעסקה ,בא יזם לשאול על היתכנות של
השקעה לקנות נכסים לשפץ אותם להפוך אותם בהתאמה לגיל ,להפוך אותך
לזוגות צעירים ,אני הבעתי את דעתי כבר קיבלנו עצומה .עכשיו אנחנו יודעים
שיש התנגדות לזה ,ואנחנו יודעים שאנשים לא אוהבים לעבור ,לא אוהבים לעבור
מאף שכונה לאף שכונה .אנשים אוהבים להיות קשורים לקהילה שבה הם גדלו,
להיות מחוברים לבתי כנסת שבה שבהם הם מתפללים .והאתגר איך אתה הולך
ולוקח את ותיקי הרימון ומעביר אותם לזית ואת הזית מעביר לרימון? לא יודע
אני לא מצאתי פיתרון .אבי ,אם אתה חושב שיש לך תוכנית אסטרטגית לעשות
את זה אין שום בעיה אני אשמח שתעלה ,אני אשמח לשמוע ,אני אשמח לשמוע
אבל יותר מאשר אמירה יאללה ש -בוא נעשה את זה .כי אני אומר לכם בסוף אני
לא יודע להתערב בעסקת מקרקעין בין מוכר מרצון לקונה מרצון ,שאני לא יודע
מי המוכר ואני לא יודע מי הקונה כי אף אחד לא שאל אותי ,אני לא נמצא בכלל
באמצע .עכשיו אנחנו בסוף פותחים את כיתות הגן על סמך נתוני הרישום .אתה
רוצה להגיד משהו דב אז תגיד ,אתה לא רוצה אז הרעש שלך רק מפריע.

דב:

סליחה.

עודד רביבי:

כשאני נבחרתי לפני  11שנה ,את הנתונים על הרישום את השיבוצים היינו
מקבלים בשבועיים האחרונים של אוגוסט ,זה היה טירוף ,בשבועיים האחרונים
של אוגוסט .ואחד הדברים ששמתי פה כלחץ עם מערכת החינוך ,זה שסוגרים את
זה בשבוע הראשון ביולי .למה לא עושים את זה קודם למי ששאל? כי ועדות
ההשמה הם בשבועות האחרונים של יוני .ועדות ההשמה זה ועדות חוקיות לא
אני קובע מתי הן מתבצעות ,לא אני קובע את סדר ההחלטה שלהם ,אני יכול
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לתת שיבוץ לגנים רק אחרי שאני מקבל את התוצאות של השיבוץ של ועדות
ההשמה .ואז בעצם הקצבתי למחלקת החינוך שבוע לקחת את כל נתוני הרישום
ולהוציא תשובות .כשהבנו שאנחנו הולכים לקראת סגירת גן ,כשהתחלנו לשמוע
קולות של הורים שאומרים למה סוגרים בגפן ,התחלנו לשבת עם כל אחד מכם,
כל מי שביקש לשבת ישבנו איתו .ישבנו שמענו ,אמרנו אתם יודעים מה יש פה
המון טענות ,יש פה המון חלופות ,יש פה המון הצעות ,בואו אנחנו דוחים את
הפרסום בעוד כמה ימים כדי לשבת ולבחון את כל ההצעות .אני לא מכיר עכשיו
אבי אף הצעה שנמצאת על השולחן ,שלא נבחנה על ידך על ידי מנחם על ידי
אורית על ידי יהודה ,ולכן אני לא יודע להגיד לתושבים יש עוד הצעות בוא נבחן
אולי נשנה את זה.
אבי חדידה:

לא ,לא ,התכוונו למה ש- -

עודד רביבי:

יצאו התשובות לכלל הורי אפרת על שיבוץ ילדים לגנים ,אחרי שהבנו שזאת
התוצאה ואין לנו אפשרות אחרת .עכשיו אנחנו לא עושים את זה משמחה,
ואנחנו לא עושים את זה כדי להתעלל בקבוצת הורים אחת ולקבל מחמאות
מקבוצת הורים אחרת .בודקים את נתוני הרישום ,בסוף צריך לזכור רוב הילדים
שמשובצים גם לגן הזה שהוא לא נסגר הוא עובר משכונה אחת לשכונה אחרת,
בסוף הם הורים שמשכונת הדקל .עכשיו כל מי שיש לו יותר מילד אחד ,צריך
לקחת בחשבון שהילדים שלו מתפזרים בשעות שונות או לפעמים באותה שעה
במקומות שונים .כשאנחנו גרנו בזית היה לנו ילדים שהיו גם בגנים בדקל ,למה?
כי לא היה מספיק גנים בזית .אנחנו השנה פעם ראשונה סוגרים שתי כיתות גן
בזית ,למה? בגלל שאין ילדים .אנחנו בדגן בשכונה שהיא הכי חדשה לא בגלל
שאנחנו רוצים ,לא בגלל שאנחנו רוצים להשקיע בילדים שם ,פותחים  5כיתות
עם  35ילדים ,למה? כי אלה הילדים שגרים בשכונה .לא אני הבאתי אותם
לעולם ,לא אני עשיתי להם שינוי כתובת לדגן .אני אומר את זה כי זה הנתון ,אז
מה אז אני מקפח את שכונת הזית סוגר שם שתי גנים ,בגלל שלא אכפת לי
פתאום מהם ועכשיו אכפת לי רק מהדגן? אנחנו בסוף מחויבים לכל ההורים.
ועכשיו יש לנו חמישה ילדים בדגן שלא רשומים בתוך החמישה גנים ב 35 -ילדים,
ויש לנו אתגר מה אנחנו עושים איתם .ובעבר בזית שלא היה מספיק כיתות גן
אמרנו להורים ,אנחנו מצטערים לא יודעים ,וילדים הלכו לדקל ג' .וזה אף פעם
לא נוח ,ואני אומר את זה כהורה לשישה ילדים ,שאני מבין לגמרי את המצוקות
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של כל אחד ואחת מכם .אבל בסוף אני גם מבין שיש פה מערכת ,יש פה למעלה
מאלף ילדים בגני ילדים ,וצריך לראות איך אנחנו בסוף דואגים לכל אחד
מהילדים לגן טוב .גן טוב חלק מהעניין זה להשקיע גם במשאבי האנוש של
הגנים ,והגננות הם פקטור ,וגננת לא אוהבת לעבור כל שנה גן ,למה? כי היא
משקיעה את הנשמה בלטפח את הארבע קירות שלה ואת החצר שלה ,והיא רוצה
לדעת כשהיא עושה את זה אז היא לא עושה את זה רק לשנה אחת ואז מעבירים
אותה כי היא לא רהיט ,היא מתייחסת לגן כגן שלה .הייתם פה בתחילת הישיבה,
מיכל פליישמן להערכתי כבר למעלה מ 15 -שנה באותו מבנה ,בסוף אתם מבינים
ש- -
אירית שרף:

אם מיכל היתה נשארת הגן היה נשאר?

עודד רביבי:

לא בטוח.

אירית שרף:

הרי אתה אומר שיש גם גננת ,אנחנו לא רוצים חלילה להעזיב אותה.

עודד רביבי:

אירית ,דבר ראשון לא הפרעתי לך אז אל תפריעי לי .דבר שני ,במערכת
השיקולים אני אומר כן יש לי גם שיקול שהגננת תהיה מחוברת למבנה ,למה? כי
זה יוצר אווירה חינוכית יותר טובה עבור הילדים ,שהם הילדים של כולנו הם לא
הילדים שלי ואני רוצה לדאוג רק לילדים שלי .בשיבוץ גננת אני לא יכול להעביר
גננת ממבנה אחד למבנה שלי בלי אישור הפיקוח ,לפיקוח יש אמירה איפה
פותחים גנים איפה סוגרים גנים ,מי הגננות .ומה לעשות המפקחת היא לא סתם
אישה שאני אומר כן אני מתחשב בדעתה או לא מתחשב בדעתה ,היא סמכות
חוקית ,היא הנציגה של משרד החינוך והיא זאת שמאשרת איפה פותחים גנים
ואיפה לא פותחים גנים .ויש שיקולים איפה יש לי גן משלב ואיפה יש לי גן
משתלב ,ויש שיקולים איפה יש לי אשכול גנים ואיפה אין לי אשכול גנים .ויש פה
עוד מכלול שלם של שיקולים .אני לא מסתיר שום דבר ,אני לא מסכים עם אבי,
אני פותח את הכל .אבל אני אומר בסוף יש פה כזה סודוקו של למעלה מאלף
ילדים עם צרכים מיוחדים ,וכל ילד עם צרכים מיוחדים הוא עוד אירוע נוסף ,כי
ילד עם צרכים מיוחדים לפעמים הדרישות והצרכים שלו הם כמו של כיתה
שלמה ,מבחינת נגישות ,מבחינת התאמת מבנה הגן ,מבחינת צרכים של אותו
ילד ,ואנחנו מחויבים לקחת את הכל בחשבון .ופתחתי ואמרתי בסוף אף אחד
מאיתנו לא שמח שאנחנו עכשיו צריכים לשבת פה ,כדי לראות קבוצת הורים עם
פרצוף של תשעה באב ,למה? כי ההחלטה הזאת עושה להם את החים קשים
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יותר ,ואנחנו לא שמחים עם זה .אבל חורה לי שאני שומע מתושבים  -אתם לא
מבינים ,אתם לא מקשיבים .אין פה בן אדם במועצה שביקשו להיפגש איתו
שהוא לא נפגש עם האנשים .נפגשתי עם ההורים של התלמוד תורה בדיוק כמו
שנפגשתי איתכם ,להזכיר לך את הפגישה איתכם אנחנו יזמנו.
אירית שרף:

אני לא זלזלתי בפגישה ,ולא זלזלתי בזמן של אף אחד.

עודד רביבי:

לא ,אבל אף אחד לא ביקש להיפגש איתי ,כשאת משווה שאני נפגש עם אלה ולא
נפגש עם אלה כי אכפת לי רק מאלה.

אירית שרף:

לא אמרתי שאתה נפגש וזה לא בסדר ,אמרתי שאתה - - -

עודד רביבי:

אירית ,אירית ,אני בסוף אומר אין תושב שמבקש להיפגש איתי שאני לא נפגש
איתו ,ואם יש תושב שאני חושב שאני צריך להיפגש איתו אז אני יוזם את
הפגישה ואני מזמן אותו לפגישה ,ואנחנו לא מקפחים אף אחד .בסוף הזמן
שהושקע ,כמות המחשבה שהושקעה גם על ידי אבי ,גם על ידי אורית ,גם על ידי
מנחם ,גם על ידי יהודה ,גם על ידי יוסי ,גם על ידי נאוה ,גם על ידי כל אחד מכם
עם כמות הצעות חלופות היא באמת מטורפת ,מתוך ניסיון לבוא ולמצוא פיתרון
שיעשה את החיים קלים יותר.

שמעון שוורץ :וזה לא צלח לצערנו.
עודד רביבי:

נכון ,אז מה לעשות? לפעמים מגיעים.

שמעון שוורץ :לפחות המיטב של להקל על ההורים.
עודד רביבי:

איפה שאני יכול להקל על ההורים ,אמרתי למי שבא היום לישיבה ,אני אשמח
לשמוע ,תכינו לי רשימה של מה הדברים שאתם חושבים שאני יכול להקל ובוא
נבחן.

דוברת:

 - - -רשימת צהרונים.

עודד רביבי:

דקה ,דקה ,אני לא הולך עכשיו לנהל עכשיו את רשימת המכולת ,אמרתי בואו
תביאו לי רשימה אנחנו נבחן אותה ,מה שאנחנו יודעים לעשות אנחנו יודעים
לעשות .המועצה הציעה הסעות ,למה המועצה הציעה הסעות? כי יש לי פיתרון
להסעות .יש לי מערך הסעות של ילדי חינוך מיוחד ,יש לי מערך הסעות של ילדי
מכינה ,הסעות שמלוות על ידי מבוגר ,לא שמים אף ילד על אף רכב בלי שיש שם
ליווי של מבוגר .תראו לי עוד רשות שאומרת כן בגלל שהשכונות הוותיקות
שבהם אין הרבה ילדים חשובה לי ,אני מיוזמתי מארגן הסעות כדי לבוא ולקחת
את הילדים למקומות שבהם יש גנים .למה? כי יש לי אינטרס שכשהורה שוקל
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לבוא לרימון ,יגידו לו אין פה גן אבל יש פה פיתרון .ואנחנו מנסים למצוא
פיתרונות ,ואם יש לכם עוד רעיונות ויש לכם עוד בקשות בואו נבחן את הכל.
מחיר ההסעות אני עוד לא יודע אם אני יכול לשאת בזה או לא יכול לשאת בזה,
אני יכול לבדוק את זה .אני יודע שיש לי כרגע פיתרון טכני ,הסעות אני אבדוק.
צהרונים ,בואו אני לא יודע לפתוח צהרון שהוא לא מאוזן תקציבית ,למה? כי אין
לי כסף ,אני אראה שיש מספיק ביקוש לצהרון ,אני אראה שיכול להיות שאתם
צודקים שיש הורים דווקא מהדקל ומעשה חיל שרוצים להביא ילדים לצהרון
דווקא בגפן ,אז אנחנו נפתח צהרון .המתנ"ס נכון לפתוח צהרון בכל מקום שבו
יש ביקוש .אני לא יודע כפילנתרופ לפתוח מוסדות ,לפתוח גני ילדים לא תקניים,
לפתוח צהרונים שלא מביאים מספיק הכנסה או מספיק ילדים ,כי ככה אנחנו
עובדים ,בסוף אנחנו צריכים גם לדאוג שהתקציב של המועצה נשאר מאוזן .אז
לסיכום מבחינתי אני חשוב לי להדגיש ,אחד ,שיש פה חבורה של חברי מועצה
שהשקיעו בזה ,והם ננזפו על ידי על כמות זמן מטורפת חסרת פרופורציה ,כי
באיזה שהוא השלב זה הפך להיות פשוט לחזור על אותם דברים שכבר נאמרו
וכבר נבחנו .שתיים ,אנחנו בטח שלא שמחים עם זה שאתם לא שמחים .שלוש,
כמו שהצעתי בישיבה שהיתה לפני הישיבת מועצה ,תכינו לי רשימה גם עם בעיות
פרטניות ,גם עם נקודות שאתם חושבים שהמועצה יכול לעזור ,בוא נבחן ונראה
איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה לכולם .למה? כי בסוף כל התושבים
הם התושבים שלנו ,ויש לנו אינטרס שכולם יהיו מרוצים .אין לי אינטרס כשאני
הולך לזית שאומרים לי כל מה שאכפת לך זה מהשכונות הוותיקות כי אתה גר
בשכונות הוותיקות ,אני בא לשכונות הוותיקות אומרים לי כל מה שאכפת לך זה
מהשכונות הצפוניות כי רק עליהם אתה כותב .בואו אנחנו דואגים לכולם ,מנסים
לתת את הצרכים לכולם ,המציאות לפעמים מאתגרת .כשיש לך חמישה ילדים
ברימון כשיש לך ארבעה ילדים בגפן ,זאת מציאות מאוד מאוד מאתגרת כדי לתת
שם מענה מבחינת מוסדות חינוך .זהו מבחינתי .אז תודה גם על המעורבות גם על
הדאגה ,ואני אומר עוד פעם ,אני מחכה לקבל את הרשימה הזאת ,ואנחנו נעלה
אם זה ברמה פרטנית אם זה יהיה ברמה קבוצתית ,ונראה מה אנחנו יכולים
לעשות .אז תודה רבה לכם.
דובר:

תודה רבה.
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שאילתא
עודד רביבי:

שני נושאים לחבר המועצה אברהם בן צבי להעלות לסדר היום ,על פי הכללים
אנחנו מחויבים להעלות את זה להצבעה אם אנחנו רוצים בכלל לדון בזה .אז
הנושא הראשון זה  -מינוי תשעה חברי הנהלת מתנ"ס מטעם מליאת המועצה,
שלושה חברי מועצה ,שלושה עובדי מועצה ,שלושה נציגי ציבור מטעם מליאת
המועצה ,והכל בהתאם וכפוף לתקנון של המתנ"ס אשר מחייב לפחות  40אחוז
מחברי הנהלת המתנ"ס עד למקסימום  - - -חברי הנהלה להיות מנויים מטעם
המליאה .מי רוצה להעלות את זה לדיון עכשיו?

צורי דותן:

אני רק רוצה לתת את הסיבה למה לא להעלות את זה עכשיו.

עודד רביבי:

לא אין צורך ,אנחנו עושים הצבעה בכלל אם להעלות את זה ,אם אתה תתחיל
לתת לי סיבות למה לא ,אז המבקש יתחיל להגיש למה מה שאתה אומר זה לא
נכון ואז יתקיים על זה דיון .אז אני מבקש לעשות הצבעה ,מי רוצה להעלות את
זה לדיון עכשיו?

אבי חדידה:

זה יעלה בישיבה הבאה?

עודד רביבי:

בישיבה הבאה ניתן ליושב ראש הנהלת המתנ"ס להתייחס .רק אברהם בן צבי.
מי לא רוצה להעלות את זה לדיון עכשיו? כל היתר נגד .נאוה מה את? נמנעת .אין
שום בעיה ,תודה רבה .נושא שני שביקש חבר המועצה אברהם בן צבי להעלות
לסדר היום ,למנות אותו כיושב ראש ועדת הביקורת חלף זאב גרשינסקי בהתאם
לסעיף ( 36ד) של התקנון אשר מחילה את סעיף .140

עודד רביבי:

כן להחיל? מחילה ,מחילה את סעיף ( 140ח).

אברהם בן צבי :מה היתה ההערה סליחה?
עודד רביבי:

מחילה ,אמרתי.

אברהם בן צבי :סולח.
עודד רביבי:

גם על  - - -ושינויים המחויבים למנות ועדת הנהלה כנדרש על פי סעיף  35לתקנון.
מי בעד להעלות את זה עכשיו להצבעה לדיון? אברהם ונאוה .מי נגד להעלות את
זה לדיון? כל היתר נגד ,תודה רבה .אבי נמנע .תודה רבה ערב טוב בשורות טובות
צום קל .אנחנו מזכיר לכם באוגוסט אנחנו לא מתכנסים אתם יכולים לקחת
חופשה ,ישיבת המועצה הבאה היא רק בספטמבר.

אברהם בן צבי :פגרת קיץ?

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
15.7.19
עודד רביבי:

לא ,אנחנו מחויבים לעשות  11ישיבות מועצה בשנה ,אנחנו עומדים בתקנות
ובאוגוסט אנחנו לא מקיימים ישיבה ,תודה רבה לילה טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר:
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עודד רביבי

