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ישיבת המועצה

עודד רביבי:

אנחנו מתחילים את ישיבת המועצה .מצטערים בפני יושב ראש ועדת השמות על
העיכוב ועל האיחור .אנחנו נתחיל עם הנושא הראשון שזה אישור פרוטוקול ועדת
שמות .בוא תגיד לנו מה יש לנו על סדר היום לאשר .מיכאל ,בבקשה.

פרוטוקול ועדת שמות-
מיכאל גרוס:

כמה סעיפים יש פה :אחד ,גבעת התמר .אני מבין שההשגות שלכם היו אורך
השמות .בגבעת התמר כל השמות הם במילה אחת.

קריאה:

הסמטאות.

מיכאל גרוס:

על זה אני מדבר ,על סמטאות .מדובר במבואות ,מעלה או כאלה דברים שלא
ידעו להגיד לי בדיוק מה תהיה הטופוגרפיה .מדובר בשמות הבאים :הגדיד,
הלבנון ,הארזים ,ההיכל ,מעוז ,הארגזי ,הפריון ,גלעד ,הגדיד ,יפה נוף ,נחלה .גם
אם מצרפים לזה מבוא המעוז או מעלה ההיכל או מעלה הארגזי ,מבחינת האורך
אין שום - - -

דבורה מלכי:

היה שם אחד ,הגדיד?

מיכאל גרוס:

כן.

דבורה מלכי:

מה זה הגדיד?

קריאה:

הכול שם קשור לבית המקדש ,נשמע.

דבורה מלכי:

בדיוק.

קריאה:

יש גזית.

עודד רביבי:

יש מעלה הגזית גם .לדעתי ההערה על אורך השמות התייחסה בעיקר לדגן.

מיכאל גרוס:

אוקיי ,בסדר.

דבורה מלכי:

על יחוד השמות יותר מאשר על אורך.

עודד רביבי:

טוב ,תמר ,יש הערות על השמות .השמות של הרחובות בעיקר כרגע זה מוריה
ובית הבחירה והדבש ואריאל.

נעמה טל:

הוא הקריא רשימה הרבה יותר - - -

עודד רביבי:

כי אלה המעלות שהן לא כתובות .המעלות הן לא כתובות .הכתובות של הבתים
יהיו על הרחובות .המעלות – אף אחד אין לו כתובת של מעלה ,ואז יש לנו שם
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מעלה ההיכל ,מעלה הגזית ,מעלה הלבנון ,מבוא הגדיד ,מבוא ההוד ,מעלה
הארזים ,מעלה יפה נוף ,מבוא מעוז ,מבוא הפריון ,מבוא גלעד ,מבוא נחלה.
דובי שפלר:

האם המבואות הללו מתוכנן גישה מהבתים או שרק אפשר יהיה ללכת מקצה
לקצה ולא יהיו כניסות לבתים?

עודד רביבי:

אני לא יודע כרגע כי עוד אין לי תוכניות.

דובי שפלר:

ברגע שתהיה כניסה לבתים ,יקבלו כתובת.

עודד רביבי:

לא ,לא יקבלו כתובת .הכתובות הם על הרחובות .אם אתה תעשה בסוף כניסה
צדדית לבית שלך דרך מבוא הפריון ,אתה עדיין תהיה ברחוב מוריה  .4בזה לא
יהיה שינוי .השאלה עכשיו ,יש לנו רחוב מורית ורחוב מוריה .האם זה לא
מבלבל? יש לכם חלופה אחרת לרחוב מוריה?

מיכאל גרוס:

השמות של הרחובות ניתנו לפני כעשרים שנה ,משהו כזה .לא נגענו .אני העליתי
בעצמי מול משה לשנות את השמות בעיקר בדגן ,שאז נקבעו על פי  530שנה
לגירוש ספרד ובינתיים כבר עברו עוד  , - - -אבל בסדר ,אז הוא אמר שאי אפשר.
בסדר ,שישאר כפי שהוא.

עודד רביבי:

תעביר איזשהו מלל בין חברי הועדה ,מה דעתם על ההתנגשות בין מוריה לבין
מורית.

מיכאל גרוס:

זה אזורים שונים.

עודד רביבי:

אזורים שונים זה בסדר אבל הדוור ומי שמביא את המקרר ,בסוף הוא צריך
להגיע לכתובת אחת.

דבורה מלכי:

הגדיד נשמע מאוד מוזר .באמת כדאי לבדוק את זה.

מיכאל גרוס:

גמרנו תמר .עכשיו לגבי הדגן .בדגן הרציונל היה שמות של חכמי ספרד ,לכבד את
הגלות הזאת ,ונקבעו שמות .בעקבות השמות האלה כשבאנו לעשות את
המבואות ומעברים למיניהם אז החלטנו עקרונית לתת שמות שמתחברים אל
אותם חכמי ספרד ,קרי הספרים שאותם חכמים כתבו .הרשימה שנקבעה :מורה
הנבוכים ,ספר יד החזקה ,ספר הזכות ,הגאולה ,הקוזרי ,יסוד מורא ,תור הזהב,
שפה ברורה וכתר מלכות .כל השמות האלה מורכבים משתי מילים ועל זה היה
לכם השגה.

נעמה טל:

וגם על זה שאין נשים.
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זה הרציונל של הדברים .אני חושב שהוא הגיוני ונכון ויפה וגם מלמד בסופו של
דבר .כמובן שיש שמות מוכרים יותר והמוכרים פחות יזכו סוף סוף להכרה
ולידיעה .מי ששמע על  , - - -אז פתאום ישמע שהוא גם כתב ספר שנקרא יסוד
מורא .אגב ,זה ספר חשוב.
עכשיו לגבי אורך המילים .ההשגה היתה בעיקר לגבי השמות שיש הם מילה ספר
וזה מצמצם את הדיון לשלושה .מעלה מורא נבוכים ,זורם .שפה ברורה ,גם הולך,
אבל ספר הגאולה ,ספר הזכות וספר הקוזרי היה נשמע כבד .העברתי את זה שוב
חזרה לכל חברי הועדה .רובם כפי שכתבתי לכם ,הסכימו שצריך להתחשב
בהשגה של המועצה .יש כמה שהרימו גבה ,מה כל כך ארוך? שדרות המלך דוד
יותר ארוך ,אבל בסדר .אם אכן אתם עומדים על כך שצריך לקצר ,ישנן שתי
אפשרויות :אפשרות אחת ,מה שלפי הפרוטוקול ראיתי ,הצעה של עודד ,פשוט
לוותר על המילה תוספת של מבוא ,מעבר ,מעלה ,שביל וכן הלאה ואם כתוב אך
ורק מורה נבוכים ,כל הנבוכים ידעו איפה הם צריכים להגיע .יהיה כתוב יד
החזקה? בלי מעלה יד החזקה .כמובן לא יהיה כתוב מעלה ספר יד החזקה .זה לא
יעלה על הדעת .בדרך זאת נפתרה הבעיה .לגבי הספר הזכות ,ספר הגאולה ,ספר
הקוזרי ,אני ממליץ לא לצמצם ,כלומר לא לכתוב "הזכות" ,כי הזכות זה משהו
אחר .הגאולה זה משהו אחר .אם זה שם של ספר יש לזה קישור לנושא שקבענו,
ואם אתה כותב הגאולה ,אתה כבר לא קשור לא לספרד ולא לשום דבר.

דובי שפלר:

אין איזה תקדים שאומרים את המילה ספר בשם מעלה הרחוב?

מיכאל דהן:

דובי ,למה אתה צריך תקדים?

דובי שפלר:

המילה ספר מופיעה בשם הרחוב? אני לא זוכר.

מיכאל דהן:

דובי ,אני לא מבין אותך .למה אתה צריך שיהיה לך תקדים? אתה לא יכול להיות
תקדים מספיק טוב בשביל אחרים? בספר הזכות אני חושב שצריך להיות .בספר
הקוזרי ,מאוד יפה.

דובי שפלר:

מה עם ההצעה שלך שהצעת ,שיהיה הסבר קצר על השם?

מיכאל גרוס:

אני עומד על כך.

דובי שפלר:

במקום לשים את המילה ספר בשם הרחוב ,הרבה יותר יהיה מכובד ,כיוון שלא
מדובר על רחובות ארוכים אלא קצרים ,שלט אחד או מקסימום שניים ,שיהיה
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כתוב ,לצורך העניין מעלה הקוזרי ,ספר שכתב  .- - -המילה ספר לא מצלצל לי
טוב .אני גם לא מכיר תקדים כזה.
נעמה טל:

בעיניי יש משהו לא נכון גם אם בוחרים נושא כמו חכמי ספרד ,אם אין בשכונה
הזאת אף רחוב בשם של אישה.

דבורה מלכי:

שמות של רחובות אמורים להיות משהו קומוניקטיבי .איך אני יודעת את זה? כי
באמריקה הגדולה הם רוצים להיות כל כך קומוניקטיביים שאומרים כולם
יודעים לספור מ 1-עד  ,500בואו נעשה את זה פשוט צפון-דרום .אנחנו יותר
מתוחכמים אבל לא יכול להיות שיושבים כאן  15אנשים,אף אחד מאיתנו ,ואני
לומדת תואר שני בתנ"ך ,לא נתקלתי לא בספר הזכות ולא בספר הגאולה .זה
שמות מוזרים .זה ספרים איזוטרים ,לא מוכרים .מי שבא אלינו כדי לראות
איפה אנחנו גרים ,זה נכון שזו לא כתובת ,אז יום אחד התקשר אלי מישהו ואמר
לי ,אני ברחוב  - - - -ולא הבנתי לאן הוא הגיע .מורה נבוכים – מצוין .שיעמדו
ויקראו מה זה .הקוזרי – מצוין ,אבל לא שמות באמת שרוב האוכלוסיה - - -

מיכאל גרוס:

אין בעיה .למען הסדר הטוב ,אני קיבלתי השגות מסוימות .התחשבנו בהן .עכשיו
את מוסיפה השגות נוספות שלא עשינו על זה דיון בועדה .לא היה דיון על זה.

דבורה מלכי:

צר לי ,זו היתה השגה ראשונה שעלתה כאן.

מיכאל גרוס:

יש פרוטוקול .קיבלתי פרוטוקול והטענה הזאת לא הובאה .קיבלתי שתי טענות,
אחת על אורך ,שהתחשבנו .השנייה על המגדר ,שזה פתוח לדיון .אגב ,עד היום
התחשבנו בזה .זה לא שזה נושא שאנחנו מדירים .כיוון שמדובר בשמות של
ספרים שהם לא זכריים והם לא נקביים ,הם שמות של ספרים .אותו דבר כינויים
בית המקדש ,הם לא נקבות והם לא זכרים ,הם כינויים בבית המקדש .כשניתן
שמות של בני אדם אני מבטיח שנכתוב רחוב נחמה ליייבוביץ' והבתולה מלודמיר
ועוד כל מיני כאלה.

עודד רביבי:

מנחם.

מנחם שפיץ:

מדברים על ישוב ובתים ומשפחות ,שאנחנו לא עוברים בית כל שנה או כל חצי
שנה .שלט הוא שלט קטן .הדבר הכי חשוב זה קודם כל לראות את השלט של
הרחוב .לא יודע אם צריכים להקדיש מקום להסביר מה זה הספר .כשיאכלסו
את השכונות האלה ועדת השמות ,מועצה ,יכולה להוציא חוברת יפהפייה לכל
תושבי אפרת עם השמות של הרחובות ולהסביר .אפשר גם בבתי ספר לעשות גם
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איזה מן פרוייקט שיכירו מה זה ספר הגאולה ומה זה הספר הזה והספר הזה .לא
יודע מה החשיבות באמת שיהיה הסבר על כל שלט קטן כזה ,מה זה הספר .זה
קיטצ'י ,זה יפה ,אבל אחרי שאתה רואה את זה פעם ,פעמיים ,שלוש ,ראית את
זה ,גמרנו .לא צריך את ההסבר על הספר.
בכל זאת אני חושב שאנשים מרגישים נוח עם מה שדובי אמר .רחוב  ,Xרחוב .Y
לאן אתה הולך? רחוב יפו .איפה אתה גר? רחוב כך וכך .אנשים רגילים למשהו
ועכשיו להמציא משהו חדש ,לא יודע אם אנשים - - -
דובי שפלר:

גם אם יקראו לרחוב ,רחוב ספר הזכות ,כולם יקראו לרחוב הזה רחוב הזכות.

מיכאל גרוס:

אני חוזר לעניין .מדובר באריכות .יש כמה אפשרויות .אפשרות אחת היתה לוותר
על המעלה ,על המבוא .זו היתה הצעה שהועלתה בישיבה שלכם .אפשרות אחרת
היא באמת כפי שאחד מחברי ועדת שמות הציע ,הכשיר את הגאולה ,להשאיר
מעלה הגאולה עם תוספת הסבר כדי שזה לא יראה רחוב גאולה אלא שידעו
שמדובר בספר .אפשרות שלישית היא פשוט לא ספר הגאולה ולא ספר הזכות
אלא לחפש שם אחר יותר קליט ויותר קצר .הבעיה היא שצריך באמת שמות של
ספר כאלה ולהישאר צמוד ליתרון שהספרים האלה מחוברים אל החכמים,
כלומר שלא יהיה ארבעת הטורים ואתה מגיע לרמב"ם .בכל זאת צריך איזשהו
היגיון .זה עוזר להתמצאות .חברי ועדת שמות גם חושבים שיש בהנצחת השמות
האלה גם ערך חינוכי ,ערך לימודי שמתלווה לזה .אלה שלושת האפשרויות כדי
לפתור את הפלונטר של ספר הזכות ,הגאולה והקוזרי .אנחנו לא הכרענו.

דבורה מלכי:

הקוזרי צריך להישאר.

עודד רביבי:

הקוזרי ,הוא יכול להיות גם קצר והוא גם ידוע .אפשר להשאיר אותו .יתר
המעלות ,אנחנו נשמח אם תפעילו איזשהו סיעור מוחות לחשוב על שמות שהם
קליטים יותר ,קצרים יותר.

מיכאל גרוס:

של יד החזקה ומורה נבוכים או אתה מתכוון לספר הזכות וספר הגאולה?

עודד רביבי:

ספר הקוזרי אפשר להשאיר?

קריאה:

אבל בלי המילה ספר.

עודד רביבי:

מעלה הקוזרי .מעלה ספר הזכות? תמצאו שם אחר למעלה ספר הזכות .מעלה
ספר הגאולה?
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נעמה טל:

מעלה הגאולה.

דבורה מלכי:

לא ,לא ,אי אפשר להשאיר אותו.

עודד רביבי:

אז תמצאו משהו אחר .מעלה מורה נבוכים?

נעמה טל:

רק מורה נבוכים ,בלי מעלה.

מיכאל גרוס:

אתה צריך לשמור על איזו אחידות.

עודד רביבי:

מעלה מורה נבוכים ישאר מעלה מורה נבוכים.

דבורה מלכי:

בסדר.

עודד רביבי:

מעלה יסוד מורא ,תמצאו שם אחר .מבוא שפה ברורה?

נעמה טל:

כנ"ל.

עודד רביבי:

שם אחר .מעלה תור הזהב משאירים .מבוא כתר מלכות?

דבורה מלכי:

גם.

מיכאל גרוס:

זה לא רחוב ,זה מבוא .זה מוביל לגינה.

עודד רביבי:

יש שלושה שצריכים עיון מחדש :זה מעלה יסוד מורא ,מבוא שפה ברורה ,מעלה
הגאולה ,מבוא כתר מלכות .כל היתר נשארים.

מנחם שפיץ:

עודד ,אתה רואה שאין פה התלהבות.

עודד רביבי:

אני מסכים איתך אבל יש לי ועדת שמות.

מנחם שפיץ:

אין פה התלהבות על שום דבר שקיבלנו.

עודד רביבי:

חוץ מאשר מעלה הקוזרי - - -

מיכאל גרוס:

יד החזקה לא טוב?

דבורה מלכי:

יד החזקה טוב.

מיכאל גרוס:

מורה נבוכים לא טוב?

דבורה מלכי:

גם טוב.

נעמה טל:

לא ,מעלה מורה נבוכים.

עודד רביבי:

מאחר ואנחנו בחכמי ספרד ,או שתמצאו ספרים יותר קליטים או שתמצאו
פיוטים יותר קליטים.

מיכאל גרוס:

חכמים אחרים.

עקיבא סלבצקי :באופן אישי מותר לי להגיד? קצת בנאלי בעיניי שישוב דתי צריך ,עם כל הכבוד,
.--עודד רביבי:

אפשר לשנות את הכול.
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עקיבא סלבצקי :אפשר היה משהו הרבה יותר עמוק שדווקא אנחנו מכירים ואולי כל אדם ברחוב
לא מכיר.
עודד רביבי:

מיכאל ,אנחנו נשמח שהועדה תחזור ,תתכנס ותציעו שמות .- - -

מיכאל גרוס:

אוקיי ,בסדר.

עודד רביבי:

רק שאלת הבהרה אחת .בזמנו אמרתם לי שכיכרות ופארקים ,אין לכם עניין
להיכנס ,נכון?

מיכאל גרוס:

לא .היה מדובר בהנצחה .ועדת הנצחה ,אין לנו עניין להיכנס.

עודד רביבי:

בסדר גמור.

מיכאל גרוס:

זו הכוונה .לתת שם לכיכר ,אין לי בעיה .לשם של הנצחות – שיקול דעת של
הנצחות זה משהו אחר.

עודד רביבי:

טוב .בסדר גמור .מגדר ,אתה בשמות החדשים תביא לנו גם מגדר אחר כי נעמה
לא תהיה איתנו.

מיכאל גרוס:

חכמות של ספרד ,הרבה חכמות שהיו שם .אשמח אם יבוא לפה הצעות .סעיף 4
שאתם לא דנתם בו אבל שראוי לשים לב אליו ,אומר כמה דברים :אחד ,יש
שילוטים עם טעויות כמו שכתוב רחוב מעלה תדהר .אז או שזה רחוב או שזה
מעלה אבל לא יכול להיות שילוט ברחוב מעלה תדהר.

עודד רביבי:

אם אתם יודעים על דברים ,תעבירו לנו.

מיכאל גרוס:

זה טעויות של המדפיס שהכין את השלט.

עודד רביבי:

אתם יכולים להעביר אלי בצורה ישירה ואנחנו נדאג לתקן את זה.

מיכאל גרוס:

בעניין ההסבר ,בלי קשר לאורך המילים ולאורך השמות - - -

מנחם שפיץ:

מה יהיה גודל השלט?

עודד רביבי:

אותו דבר .היום אין הסברים.

מיכאל גרוס:

היום אין הסברים על אף אחד .העלו כמה הצעות :אחת זו חוברת ,אחת זה
שילוט בכל שכונה ,איזה שלט שמסביר את העניין .אפשרות שלישית זה לעשות
כמו בירושלים ,להוסיף לשם של הרחוב באותיות קטנות מילות הסבר קצרות.

עודד רביבי:

אני אראה כמה שלטים מצאתם עם טעויות ולפי זה נחליט אם אנחנו הולכים על
שילוט מחדש בכל העיר ,כי זה היה צריך לעשות כשהחליפו את השלטים לשלטים
כחולים .היה צריך להחליט אם עושים הסברים או לא עושים הסברים .בואו
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נראה איפה אנחנו נמצאים ואז זה לפי נחליט איך אנחנו מתייחסים להערה
הזאת.
דובי שפלר:

בשם כל חברי המועצה צריך להודות לחברי ועדת השמות על עבודתם המסורה
לאורך השנים הרבות .המועצה מתחלפת וועדת שמות לעולם נשארת.

עודד רביבי:

תודה רבה .אנחנו עושים הפסקה חמש דקות.

(הפסקה)
עודד רביבי:

שושי ,רשות הדיבור.

שינוי תקנון המתנ"ס לעמותה מעין עירונית-
שושי בוגוש:

אני מנהלת את המתנ"ס .הנהלת המתנ"ס בישיבה הקודמת דנה בעניין של מעבר
של המתנ"ס לתקנון חדש ,תקנון שנקרא "עמותה מעין עירונית" .המתנ"ס היום
מאוגד כעמותה רגילה לכל דבר ,כמו כל עמותה בישראל .ב 2013-החליט שר
הפנים על רקע ביקורת של מבקר המדינה לשנות את נוהל ההקצבות של הרשויות
לעמותות .בעצם החליטו על שני אופנים להעברת כספים מהרשות המקומית
לתאגיד .האופן הראשון הוא אופן של צורת תמיכות ,נוהל מוגדר ברשות .כל
תאגיד יכול להגיש בקשה לתמיכה כספית ,אין ודאות לאישור הבקשה .כל שנה
יש לעבור את התהליך מחדש .הנוהל השני הוא נוהל הקצבות .הוא אומר שקבלת
כספים באופן קבוע ללא צורך במכרז מעוגן בספר התקציב של הרשות .תאגיד
המבקש ליהנות מהקצבה זו צריך לעמוד בששה תבחינים .התבחינים נקראים
עמותה מעין עירונית .בעצם אני רוצה את אישורכם פה היום להעביר את
המתנ"ס מלהיות עמותה רגילה ,להיות עמותה מעין עירונית כדי שנוכל בעצם
להמשיך ולזכות בתמיכה של המועצה כי הם בעצם נותני שירות וכמעט זרוע
ביצוע של המועצה .ששת התבחינים האלה מאפשרים בעצם לרשות להעביר
הקצבות לפעילויות ללא מכרז .התבחינים הם אלה:
 .1לפחות  40%ופחות מ 50%-מחברי המתנ"ס ימונו על ידי ראש הרשות או
הרשות .אני מדברת על חברי הנהלת המתנ"ס.
 .2לפחות  50%מתקציב המתנ"ס יהיה ממקורות חיצוניים לרשות המקומית.
לפחות  20%מההכנסות הנ"ל תהיינה הכנסות עצמיות .אצלנו אין בעיה גם לא
עם סעיף  1ובטח לא עם .2
 .3ממוני ראש הרשות יקבלו אישור מהועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים.
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 .4תוכניות המתנ"ס ותקציבו יובאו אחת לשנה לדיון במליאת הרשות.
 .5המתנ"ס יפעל על פי התקנון האחיד ,מאושר ומעודכן לחודש מאי ,2013
לתקנון לעמותה מעין עירונית .אנחנו צריכים כמובן אישור ניהול תקין תקף .זה
מה שאנחנו במילא כל שנה מבקשים .הנהלת המתנ"ס אישרה את המעבר
בישיבתה הקודמת .בעצם כבר במשך איזושהי תקופה ,למועצה יש איזושהי
מגבלה להעביר לנו כספים.
עודד רביבי:

אנחנו מקבלים על זה הערות באופן קבוע מהביקורת של משרד הפנים ,לכן
מבחינתנו התהליך הוא הכרחי .צריכים לקרות אחד משניים :או שאנחנו הופכים
את המתנ"ס לעמותה מעין עירונית או שאנחנו מפסיקים לתקצב אותם.

שושי בוגוש:

רוב המתנ"סים בארץ כבר הפכו להיות עמותה מעין עירונית .היום החברה
למתנ"סים מסיימת את המהלך הזה שהיא מעבירה את המתנ"סים להיות
עמותות מעין עירוניות .זה מהלך שהוא נדרש ,זה מהלך שהוא נכון ציבורית.

עודד רביבי:

ההבדל המשמעותי הוא באופן בחירת חברי ההנהלה .אם היום אנחנו עשינו
בחירות ופתחנו את כל חברי ההנהלה לבחירות ציבוריות ,אנחנו מחויבים לעשות
הליך של מינוי אנשים על פי מינוי של המועצה ,אני רוצה לומר שאני באופן
עקרוני לא בעדו.

דובי שפלר:

ישנם  15חברי הנהלה כאשר למיטב זכרוני  3מתוכם מתמנים על ידי החברה
למתנ"סים 6 ,קיבלנו על עצמנו בחירות ו 6-ממוני ראש המועצה.

עודד רביבי:

ממש לא .ברגע שאני ראש המועצה ,למעט ינון אחימן כולם עמדו לבחירה .כולם
נבחרו בשלב כזה או אחר .אין היום אף אחד שהוא נבחר ראש המועצה ,וגם אם
יושבים על הכרטיס הזה ,הם נבחרו בבחירות.

נעמה טל:

אז צריך לפזר את ההנהלה?

עודד רביבי:

כן ,צריך לפזר את ההנהלה וצריך לבחור הנהלה חדשה.

שוש בוגוש:

לא לפזר .בפועל ישנם אנשים שנבחרו ויושבים היום בהנהלת המתנ"ס והם גם
חברי מועצה.

עודד רביבי:

אחת.

שוש בוגוש:

כמו דבורה .זה יכול להיות או עובדי מועצה או חברי מועצה.

נעמה טל:

זה לא יכול להיות אברכים שהמועצה ממנה אותם להיות?
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עקיבא סילבצקי :לדעתי החוק מחייב שליש ,שליש ,שליש ,כלומר שליש עובדי מועצה ,שליש
חברי מליאה או נבחרי ציבור ושליש נבחרים מתוך הציבור שהמועצה בחרה
אותם.
דובי שפלר:

מאיפה אתה מביא את זה?

עקיבא סילבצקי :כי זה הכלל בכל תאגיד עירוני ,שנציגים של הרשות מתחלקים שליש ,שליש,
שליש.
דובי שפלר:

זה עמותה ,זה לא תאגיד.

עקיבא סילבצקי :זה לא משנה .עמותה היא תאגיד על פי חוק .החידוש פה הוא שבדרך כלל משרד
הפנים דורש שתאגיד עירוני יהיה לרשות  .50%פה במתנ"סים הגיעו לפשרה
מיוחדת כי רוצים שהמתנ"ס לא יהיה פוליטי לגמרי ומצד שני שיהיה לו קשר
לרשות .אמרו .40%
דובי שפלר:

שליש עובדים ,שליש נבחרים - - -

עקיבא סילבצקי :ושליש ,אנשים מהציבור .זאת הנציגות של המועצה.
דובי שפלר:

זאת אומרת  5חברי מועצה יצטרכו לשבת במתנ"ס?

עודד רביבי:

מי ממנה?

עקיבא סילבצקי :זה לא בבחירות .מליאת המועצה מאשרת את זה .ככה זה בכל תאגיד עירוני.
שוש בוגוש:

אגב ,בהרכב ההנהלה יהיה ביטוי הולם לשני המינים.

עודד רביבי:

בשורה התחתונה ,שני השינויים המשמעותיים ,אחד ,זה הרכב חברי ההנהלה.
שניים ,זו העובדה שהמתנ"ס חייב להביא אחת לשנה את תכנית העבודה שלהם
והתקציב שלהם.

נעמה טל:

זה לא היה עד היום?

עודד רביבי:

לצערנו זה לא היה עד היום .אנחנו ניסינו ,התחננו ,ביקשנו ,התפללנו .עד היום זה
לא הגיע.

דובי שפלר:

עודד ,כתוב "לדיון" .לא כתוב "להצבעה" .עד היום הציגו לנו מאזן ,לא הציגו לנו
תקציב.

עודד רביבי:

גם מאזן לא תמיד הציגו לנו.

נעמה טל:

אז מה שבעצם אתה אומר ,שאתה הולך עכשיו להגיד לאנשים שמתנדבים
בהנהלת המתנ"ס ,שלום ,ללכת הביתה?
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או שאני יכול לבוא ולהגיד להם שאנחנו ממנים אותם כנציגים שלנו .מה ששושי
הקריאה שונה ממה שעקיבא אמר ,אז בקטע הזה אנחנו צריכים לקבל הבהרה.
בואו נעלה להצבעה ,אחד ,להפוך את העמותה לעמותה מעין עירונית ,את
המתנ"ס ,שיקרא עמותה מעין עירונית .לגבי הרכב ההנהלה ,עקיבא יעשה בדיקה
עם היועץ המשפטי של החברה למתנ"סים .עקיבא ,לפני הישיבה הבאה תשלח
בבקשה אימייל לכל חברי המועצה כדי שלישיבה הבאה נוכל להביא שמות כבר
לאישור .אם אנחנו יכולים להשאיר את האנשים הקיימים ,אז מה טוב בעיניי ,כי
בסך הכול זה אנשים שרוצים לתרום.

שוש בוגוש:

זה גם אנשים שהציבור בחר.

עודד רביבי:

נכון .אם אנחנו בכוח צריכים לשנות אז נראה מה אנחנו צריכים לשנות.

דבורה מלכי:

יש לי שאלה עקרונית .שוש הקריאה שתי אופציות :או שהם יהיו תאגיד ,שאז
צריך כל פעם לצאת למכרז .זה אומר שהסיוע יהיה אוטומטי .בוא נגיד על
הקייטנות או על מעונות .זה אומר שתמיד האופציות של המתנ"ס יהיו
אוטומטיות?

עודד רביבי:

לא .זה אומר שאם המועצה מחליטה שהיא רוצה שהמתנ"ס יפעיל את הקייטנות,
אני לא צריך בנוהל מכרז בשביל הקייטנות.

דבורה מלכי:

אתה יכול לתת את זה למישהו אחר?

נעמה טל:

כן.

עודד רביבי:

מעונות יום בכל מקרה עשינו בהליך פתוח .להזכירכם ,היה לנו את המעון החדש
בזית .באנו קודם למתנ"ס ,אמרנו להם ,אתם יכולים לעמוד בזה מבחינה
כלכלית? הם אמרו לא ,ואז עברנו לאמונה שהביאו עוד כסף ,אבל הלכנו בנוהל
של תמיכות ובנוהל של הקצאת קרקע.

אבי חדידה:

בצהרונים אתה לא הוצאת מכרז ,או שכן.

עודד רביבי:

לכן קיבלתי את ההערה ,כי התייחסתי למתנ"ס כתאגיד מעין עירוני וכשאני
רציתי להפעיל את הצהרונים ואת הקייטנות באופן אוטומטי ,אמרתי למתנ"ס,
קדימה ,ואומרים לי ,לא יכולת לעשות את זה ,היית צריך לצאת בהליך או של
הקצאה או של תמיכות ולא יכולת לעשות את זה .לכן אנחנו מקבלים את
ההערה .לכן אנחנו נמצאים פה סביב השולחן הזה.

דובי שפלר:

עקיבא ,תסביר לי מה ההבדל בין עמותה לעמותה מעין עירונית.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
18.1.16
עודד רביבי:

עמותת המח"ר זאת עמותה פרטית.

דובי שפלר:

מה זה עמותה ,אני יודע .אני רוצה לדעת מה עמותה מעין עירונית.

עודד רביבי:

שהמועצה היא בעלת השליטה שם .זו המשמעות.

דובי שפלר:

כל דיני העמותות חלים עליה למעט הסעיף הזה.
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עקיבא סילבצקי :חלים עליה פלוס .דיני העמותות פלוס הגבלות של רשות מקומית.
דובי שפלר:

זאת אומרת שהמתנ"ס יתנהל עכשיו בצורה הרבה יותר מסובכת.

שוש בוגוש:

זה מגביל אותי בענייני מכרזים פנימיים.

עקיבא סילבצקי :בדיני מכרזים זה יגיע לועדת מכרזים?
שוש בוגוש:

לא ,יש פה כללים מאוד ברורים .בין  10,000ל ₪ 15,000-אנחנו צריכים הצעות
מחיר משלושה ספקים ואגף רכש .אני צריכה למנות עכשיו ועדת רכש .זה לא
מעבר פשוט בשביל המתנ"ס .זה דורש יותר בירוקרטיה.

עודד רביבי:

זה היה תהליך שעברו החברות הכלכליות .בעבר החברות הכלכליות יכלו לעשות
דברים ללא מכרזים .ברגע שהפכו אותן לחברות שהן עירוניות אז בעצם כל
הדינים שחלים היום על המועצה חלים על החברה הכלכלית ,לכן החברה
הכלכלית בהרבה דברים הפכה להיות פחות כדאית כלכלית .אותו דבר יתנהל
המתנ"ס.
טוב ,אז אני מציע לאשר את זה ועד לישיבה הבאה ,עקיבא ,תן לנו תשובה לגבי
הרכב ההנהלה ואז נוכל להתקדם .שאלות? מי בעד?
הצבעה :בעד -רוב ,נגד – אין ,נמנעים – אין

החלטה :שינוי תקנון המתנ"ס לעמותה מעין עירונית (אושר ע"י כולם ,אין נמנעים ואין
מתנגדים)
עודד רביבי:

שיהיה בהצלחה ,שושי.

שינוי בחוק העזר -העמדת רכב וחנייתו-
יש לנו פה חוק עזר קטן שצריך לאשר אותו ,להעמדת רכב וחנייתו ,שהשינוי שם
הוא בעיקר אם רכב עומד על המדרכה למעט מקום שהוסדר להעמדת רכב
וחנייתו לפי חוק זה .למשל פה בנצר ישי אנחנו הסדרנו שיחנו על המדרכה בתוך
צומת או בתחום  12מטר ממנו במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב פרט
להעלאת נוסעים והובלתם ,בתוך מעבר חציה ובתחום  12מטרים לפניו ,בצד רכב
אחר העומד או חונה בצידו של הרחוב ,באופן המפריע לפינוי מכולות וכלי אשפה.
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כל אלה זה תיקונים שהוכנסו לחוק העזר להעמדת רכב וחנייתו על מנת שהפקח
יוכל לאכוף את הדברים האלה .היום הוא בעצם לא מוסמך לאכוף את הדברים
האלה .אני מזכיר את הנוהל  -אחרי שאנחנו מאשרים את זה ,זה עובר למשרד
הפנים לקבלת אישור.
דובי שפלר:

מעבר החניה של הגן בגפן  ,58יש שם מעבר חציה וצמודות אליו חניות.

עודד רביבי:

אז אלא אם כן זה מסומן.

דובי שפלר:

אם זה מסומן זו לא עבירה.

עודד רביבי:

כן .אני מבקש באמת בסעיף ה/ב – בתוך מעבר חציה ובתחום  12מטרים מלפניו,
למעט במקומות שבהם מסומנות חניות בצורה מסודרת .סעיף  ,4נוכח ההערה של
דובי ,לציין במפורש שבמעברי חציה ,ואם מסומנים מקומות חניה במרחק קטן
מ 12-מטרים ממעבר החצייה ,אז החניה תהיה מותרת וזה לא יהיה עבירה .מי
בעד?
הצבעה :בעד – רוב ,נגד – אין ,נמנעים – אין.
תודה רבה.

החלטה :אושר שינוי בחוק העזר -העמדת רכב וחנייתו (כולם בעד ,אין מתנגדים ואין נמנעים).
דובי שפלר:

אם כבר מדברים על זה ,דיברתי איתך על זה בפגישה ,על הסיפור של ה 250-שקל
לחניה.

עודד רביבי:

עקיבא הבטיח לבדוק והוא עוד לא נתן לי תשובה.

עקיבא סילבצקי :החידוש פה ,משרד המשפטים אומר שבכלל צריכים להיצמד לתקנות התעבורה
הכלל ארציות שהתעריף שלהם לא יותר נמוך .אני צריך לבדוק נכון להיום את
ההצמדה .אי אפשר להוריד.
עודד רביבי:

אני מבקש לישיבה הבאה ,עקיבא ,תן לנו תשובה מסודרת על סמך מה אתה
מביא את הדברים ומה התעריף הקבוע.

דבורה מלכי:

מה היתה השאלה?

עודד רביבי:

תעריפי דוחות החניה ,היה איזשהו שיח שמורידים את הקנס מ 310-שקל ל250-
שקל .הצגנו את זה לעקיבא .עקיבא הבטיח לבדוק לנו את זה .התשובה להיום
היא לא מלאה .לישיבה הבאה עקיבא יביא את התשובה המלאה בסיפור הזה.

אבי חדידה:

למה לא הצבענו על מדיניות האכיפה? זה ירד מסדר היום?

עודד רביבי:

על איזו אכיפה?
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אבי חדידה:

של אגרות בניה.

עודד רביבי:

אנחנו עוד לא הגענו לזה .אנחנו צריכים לעשות את הדיון.

אבי חדידה:

זה ירד מסדר היום .זה היה אמור להיות היום.
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יהודה שווייגר :היה צריך להיות לנו איזשהו דיון פנימי של המועצה ,שנידחה .אנחנו עוד לא
מוכנים להגיע לזה.
עודד רביבי:

תאמין לי שיש לי אינטרס לקדם את זה .כל עוד אין לי את הנתונים בצורה
ברורה ,אני לא רוצה להביא את זה לפה .יהיה לנו את הנתונים ואז אנחנו נציג
אותם.

הנצחת נופלי פעולות האיבה-
באופן מקרי ולא מוזמן מראש עם אירועי הימים האחרונים פנתה אלי תושבת
אפרת ,עדינה מארק .מי שלא מכיר ,היא הבת של שרה בלאושטיין הי"ד ,עם
שאלה/הערה/בקשה ,איך מנציחים את קורבנות פעולות האיבה והנופלים ,נושא
שעולה ויורד כל פעם ,תלוי בכמה הנושא כואב ומי מהשארים מציף את זה.
בזמנו היה לי שיח על זה עם ציון עלוון .הוא הקים איזושהי ועדה .הדעות מאוד
נחלקו .בסוף זו נקודה גם מאוד רגישה ,גם מאוד כואבת .כל אחד לוקח אותה
למקום שלו .המועצה בעבר ,הפתרון שלה לסוגיה הזאת היה שביל הנופלים .מי
שלא מכיר ,זה מנצר ישי ,ממשיכים לבית של ברי קליין ,כיוון מטה הנוער .עשו
שם איזושהי טיילת ואמרו ,כל מי שרוצה להנציח ,שישים פה את האנדרטה שלו.
אם אני זוכר נכון ,יש שם סדר גודל של שלושה אבני זיכרון ,אולי ארבעה .חלק
התחברו ,חלק לא התחברו .חלק ,היה להם כסף .חלק ,לא היה להם כסף.
הבטחתי לה להעלות פה את הנושא הזה לדיון .היא אמרה כמובן מבחינתה ,כל
מה היא מחפשת זה שיהיה לה לוח שיש קר עם כל השמות ,שאפשר לבוא ולראות
את זה .יש אנשים שמתחברים לזה יותר ,יש אנשים שמתחברים לזה פחות .זה
דבר שכן מעניין אותנו ,לא מעניין אותנו ,אנחנו רוצים להתעסק עם זה ,לא רוצים
להתעסק עם זה .כשאני ניסיתי להפנות את זה לועדת השמות וחיברתי אותם
לועדת הנצחה ,אמרו לנו ,לא מעניין אותנו ,לא רוצים ,אנחנו רק שמות ,אל תערב
אותנו בסיפור הזה .התחושה שלי היא שבסופו של דבר אף אחד באמת לא רוצה
להתעסק עם זה כי כמספר המשפחות ,מספר הרגישויות והדעות ואנחנו גם
יודעים על מקרים של משפחות שבכלל הבן או הבת נפטרו מסרטן והם פגועים על
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זה שלא מתייחסים אליהם באותה צורה שמתייחסים לחללי מערכות ישראל.
הדיון מותקף מכל צורה .אני אעשה קיר הנצחה כזה וברור לי שאותה משפחה
תבוא ותגיד ,אבל הבת שלנו היתה מדריכה בבני עקיבא וגם היא צריכה את
המקום שלה .אני אומר עוד פעם ,ברגע שקובעים משהו ,אז במשהו הזה קובעים
גבולות וכל מי שנשאר מחוץ לגבולות ,הוא מרגיש פגוע ,לכן גם לדעתי אף אחד
לא רוצה כל כך להתעסק עם זה .אני הבטחתי לחזור אליה .אשמח לשמוע את
הדעות שלכם .זה לא נושא שצריך להחליט עליו ולא נושא שמועלה פה להצבעה.
נעמה טל:

מה היא רוצה? לעשות משהו בתוך אפרת ,ולהראות ,אוקיי ,אלה ואלה גרו פה?

עודד רביבי:

היא באה ברעיון לעשות את זה יחד עם גוש עציון .אמרתי לה ,אני לא רואה איך
גוש עציון מתחברים לסיפור הזה .נראה בכלל מה אנחנו רוצים פה בתוך אפרת.
אמרתי לה ,מה את היית רוצה לראות? אמרה לי ,מבחינתי מספיק לי לוח שיש
עם השמות כדי שידעו שיש פה שמות .היא מדברת רק על פעולות איבה.

דובי שפלר:

פעולות איבה וחיילי צה"ל ,מדינת ישראל קיבלה על עצמה בחוק שיום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל הוא גם יום הזיכרון לחללי פעולות האיבה .מדינת ישראל
השוותה ,בחוק ,באותו יום ,את הנצחת חללי פעולות האיבה להנצחת חללי צה"ל.

אבי חדידה:

היא גם נתנה יום להרוגים בתאונות דרכים.

דובי שפלר:

לכולם ברור שצריך להנציח את חיילי צה"ל .על זה מדינת ישראל הלבישה את
חללי פעולות האיבה.

נעמה טל:

אבל זה בא על רקע זה שאנחנו עושים פעולות הנצחה לחללי ? - - -

עודד רביבי:

היום לא עושים כלום.

נעמה טל:

למה? יובל.

עודד רביבי:

אז זה איזשהו קשר בין המשפחה ויוזמה עם המועצה ומטה הנוער ,אבל לא
שמתי פלק לזכר יובל .אין פה שום אבן ביישוב ששמתי לזכר יובל.

דובי שפלר:

בראיה שלי אין לנו היום באפרת מה שנקרא  , - - -טקסים  , - - -איזשהו מקום
שיש בערים אחרות .יש איזו רחבת יד לבנים ,משהו כזה ,ששם במקום הזה
עושים את אותם סלעים עם השמות ושם גם מקיימים את הטקסים של ימי
הזיכרון .השאלה אם בתוכניות העתידיות ,למשל באותו פרוייקט של
בריכה/אודיטוריום יש מקום לתכנן איזושהי רחבה כזאת להנצחה ואז לעשות
את זה? אפשרות אחרת ,על זה דובר כבר מזמן ,כקומה נוספת לספריה ,לעשות
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שם סוג של בית יד לבנים .אני זוכר שהרעיון הזה עלה .אם זה היה קורה ,אז מן
הסתם היה אפשר להנציח שם.
עודד רביבי:

אמרתי להם ,בואו נעשה חדר אחד לכפתורים ,חדר אחד להנצחה וחדר אחד,
נעלה את עולם הילד למעלה .נוכח ההתנגדויות של השכנים שם לקומה הנוספת
שאחת התושבות הרימה ידיעה בוואלה על זה שהספרייה בנויה על קרקע של
פלשתינאי ,אני הייתי נזהר מלעשות שם כרגע עוד פעולות.

דבורה מלכי:

באותו יום שהיתה התאונה של הזוג שנהרגו ,מאלעזר ,היה גם פיגוע ,ניסיון
דקירה של חייל .אם אתה שואל מבחינת הטרגדיה ,ברור מה יותר ,אבל זה מייד
ירד.

נעמה טל:

למה צריך להשוות?

דבורה מלכי:

בדיוק .ראיתי ,נדמה לי שזה היה בנווה יעקב או בשכונה סמוכה לה ,משהו ממש
יפה שהם עשו באחד מהפארקים הגדולים שלהם .הם עשו לוח אבן כזה על כל
אחד .זה היה משהו מאוד אסתטי ,מאוד משתלב בפארק והיה לוח אבן כזה על
כל אחד .אני לא זוכרת מי זה היה ,אם זה היה נופלים בני השכונה .זה נכון
שלפעמים אתה אומר ,מה אנחנו צריכים את זה בתוך גן שעשועים של ילדים.

עודד רביבי:

אני יכול להגיד לכם את הצד ההפוך .בשוהם לצורך העניין ,התושבים מתלוננים
שהפכו את היישוב לבית קברות .בגלל האלמנט של ההנצחה ,יש מלא פלקים
בגנים וזה הפך להיות ממש כמו מטבע עובר לסוחר.

מיכאל דהן:

אני כן בכיוון של לדחוף ,שצריך להנציח את הנופלים האלה .אני חושב שזה
מקובל בכל הארץ .האם זה השביל הזה שעליו מדובר? יכול להיות שזה כן ,אבל
זה צריך להיות יוזמה של מועצה ,לא של המשפחות .זה צריך לשלב את כל
מערכת החינוך ,תנועות הנוער ,את מטה הצעירים ,את משפחות הנופלים .צריך
להקים ועדה מסודרת שתשב ,תתכנן עם אדריכל צמוד שילווה את הסיפור ,האם
לשים פסוקי תנ"ך עם השמות ,על האדמה ,על השביל עצמו .יש כל מיני רעיונות
בארץ ,שראינו ,של הנצחה ,וזה מצוין .גם אם זה רק יהיה אותו שביל ,אפשר
לעשות מזה בונבון של הנצחה .אם צריך להירתם למשימה ,אני מוכן להיות גם
אחד מאלה שמוכנים לחשוב על העניין .צריך להנציח ויש מספיק דרכים שזה לא
יהפוך לזה שהיישוב יהיה ישוב הנצחה אלא רק אזור הנצחה .הייתי משתף את
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כל תנועות הנוער ואת בתי הספר כי אני חושב שזה מהלך חינוכי ממדרגה
ראשונה.
מנחם שפיץ:

אני חושב שרוב התושבים באפרת יראו דבר כזה בצורה מאוד חיובית .אם דיברנו
לפני חצי שעה לשים על השלטים איזה הסבר על ספר ,מי כתב ומה כתב שם ,קל
וחומר על תושבי אפרת שנרצחו ושנפלו על רקע לאומי .אני לא חושב שאנחנו פה
צריכים להיכנס לפרטים ,ולא בכל פארק אלא במקום מרכזי.

מיכאל דהן:

לא הייתי פוסל את פארק העשור כי שם זה הופך להיות האתר שבו עושים את
הטקסים של ימי הזיכרון .הכול תלוי בהתלהבות של האנשים תוך כדי העשייה.

דובי שפלר:

אני עדיין חושב שבתור רעיון ,לאו דווקא כבית ,אפילו כחדר ,כאולם בתוך מבנה
אחר ,סוג של בית יד לבנים - - -

עודד רביבי:

אבל אין לי כרגע כזה מבנה להציג .רבותיי ,דבר ראשון לא נקבל תשובה אחידה.
זה שיהיה ברור .מיכאל ,אני מקבל את ההתנדבות שלך .אני אשמח שאתה
תתחיל לרכז את הנושא הן בשיחות אישיות והן בישיבה מתומצתת עם איזשהו
צוות .בוא נתחיל את השיח ונראה לאן זה מתפתח .בעיניי התחושה בסוף ,וצריך
לתת למשפחות האלה את המענה והרצונות שלנו והחלומות שלנו הם פחות
רלוונטיים ,ואז בוא נראה לאן אנחנו מתגבשים ונראה איך אנחנו מתקדמים.

עודד רביבי:

הרעיון פה באמת להפוך את הפארק של הרולר סקייט .אפשר לשנות לו את כל
העיצוב כי הוא באמת אתר שלא נוגעים בו ,אז מיכאל ,אתה תיתן לנו מדי פעם
עדכונים .מי שרוצה להצטרף ,יבורך .אם אתה צריך שמות של ראשי חץ שאיתם
צריך לדבר ,אז אעדכן אותך אחרי זה.

שמות לפארקים ומעגלי תנועה-
נושא שני קשור ולא קשור לנקודה הזאת  -עלה גם ממחלקת הביטחון וגם
ממחלקת השפ"ע שיש בעיה שהפארקים ומעגלי התנועה בעיר הם ללא שמות ,אז
יש לנו את פארק העשור ויש לנו את פארק הכבשים ויש את גן צביקה .יש לנו כבר
הרבה יותר פארקים היום ויש הרבה יותר מעגלי תנועה ועלה איזשהו דין ודברים
האם לתת להם שמות או למספר אותם או איך להתחיל להתייחס לסיפור הזה,
שזה הוליד רעיון נוסף ואולי בכלל נציע את הדברים האלה למכירה ואז זה יכול
להיות אמצעי של להביא כסף לקרן אפרת .מעגלי תנועה ופארקים זה בהחלט
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יכול להיות לקרן אפרת לשווק .זהו ,רציתי לשמוע את ההתייחסויות שלכם גם
כדי לדעת איך אנחנו מתקדמים בנקודה הזאת ,כי אני חושב שמחלקת הביטחון
והשפ"ע צודקים.
מיכאל דהן:

זה בא מהביטחון ,למה?

עודד רביבי:

יש לנו שפה משותפת .יש לנו את כיכר יגודייב ,למה? כי זה ליד הבית של יגודייב.

דובי שפלר:

מה שרואים בערים אחרות ,אני לא ראיתי מספור של כיכרות ומספור של צמתים
מרומזרות.

מיכאל דהן:

יש ,גם של זה וגם של כיכרות.

דובי שפלר:

מה שראיתי בהרבה ערים זה שתוקעים איזה אלמנט במרכז הכיכר ואז השם שלו
זה האלמנט.

נעמה טל:

אני לא חושבת שהכל צריך להימדד בהקשר הזה בהכנסות ומכיוון שיש לנו פה
כבר דור מייסדים ותיק ויש אנשים שתרמו פה הרבה לקהילה ולחברה ואפשר
לקרוא לדברים על שמם.

עודד רביבי:

יש החלטת מועצה שכיכר קובעים רק על ראשי מועצות ,עד  .120אני מוותר על
זכותי להופיע על הפרוטוקול .לא רוצה שתהיה כיכר עודד ,גם לא כיכר רביבי,
למען הסר כל ספק .ההצעה שלך היא מאוד בעייתית .היא תפתח לנו פה בסוף
מלחמות עולם .כמה פארקים יש לי? כמה כיכרות יש לי? בדור המייסדים יש לי
לפחות פי - - - 10

דובי שפלר:

יש גם החלטה ישנה בזמנו שדיברו על זבולון המר ,שלא לקרוא רחובות וכיכרות
על שם אישי ציבור שנפטרו.

נעמה טל:

אני מבינה שזאת הצעה שיכולה לסבך את העניינים .אני חושבת שלקרוא זה עוד
פחות מתאים .גם מבחינה ציבורית זה לא נתפס טוב ,ובצדק .בגלל שיש לי סכום
כסף גדול? לא יודעת .נראה לי לא מתאים בהקשר הספציפי של זה .אני רוצה
לתרום בניין? אני רוצה לתרום למשהו? סבבה .בהקשר של מקומות ציבוריים,
פארקים ,לא נכון .אם יבוא תורם ויגיד ,אני תורם עכשיו כמו במכון ויצמן ,יש
הרבה אנשים שרוצים לתרום בניינים ויש פחות אנשים שמוכנים לתרום
לאחזקה ,אז עשו להם כיכר עם הנצחה של השמות שלהם.

מנחם שפיץ:

את יודעת מה ההבדל בין גן ילדים ,ספריה וכיכר תמורת כסף?
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אני חושבת שאם אתה תורם באופן ישיר לאחזקת המבנה או למקום או לבנייתו,
זה דבר אחד .ברגע שמדובר על פארקים ציבוריים שהם אמורים לשמש את כל
הציבור ,יש בעיניי טעם לפגם בזה שזה יקרא על שם אריסון.

דובי שפלר:

מה שאני נדמה לי שומע מנעמה ,אם בא אדם ומוכן לשים כסף ,לבנות מבנה חדש
או להרחיב מבנה קיים ,להוסיף אגף שלם או ללכת על איזה שטח שאין תקציב
למשרד השיכון ,אז אפשר לדבר על זה ,אבל כיכר קיימת ,לשים שלט ,לא.

נעמה טל:

אני מתייחסת בעיקר לפארקים ולמקומות שבמהות שלהם הם ציבוריים.

עודד רביבי:

זו שאלה אסטרטגית ,האם אני עכשיו נותן לקרן אפרת ,אני אומר לו ,תשמע ,אני
עכשיו רוצה לתת שמות לפארקים ולכיכרות וזה מוצר מדף והוא מוצא מישהו.
היה למשל את החבר'ה מנחלה .היה גרעין של הרב ריסקין ,ראשית גאולה ,שהם
טענו שהם הקימו את אפרת .אף אחד פה לא זכר בזיכרון הארגוני שהם הקימו
את אפרת .מופיע איפשהו בספרי ההיסטוריה שכן הם דיברו עם הרב ריסקין.
דבר אחד בטוח ,ודאי ,שמאותו גרעין אף אחד לא הגיע לאפרת .אמרתי להם ,אין
שום בעיה ,תביאו איזשהו סכום כסף ,אנחנו מוכנים לתת לכם את מעגל התנועה
ליד נווה שמואל .הם לא יכלו להביא כסף .יש פה כנראה כן איזשהו פוטנציאל
להביא כספים .זה לא שאני בא ואני מחפש כרגע אנשים עם אגו לבוא ולמכור פה
רחובות כדי שיהיה על שמם .יש לי צורך עכשיו לתת שמות לפארקים ויש לי צורך
לתת שמות לכיכרות .יבוא בן אדם וייתן לי  200,000שקל לגן האומגה ,אני יכול
להכניס לנו את המתקנים .היום אין לי את ה 200,000-שקל האלה.

דבורה מלכי:

וגם בפארק שאתה אולי לא זקוק לכסף הזה .אולי תוכל לתת את זה למשהו
ציבורי אחר כמו בריכה.

עודד רביבי:

נכון.

דבורה מלכי:

בואו נמכור את השמות של הגנים שלנו בשביל להקים בריכה .נראה לי ציבורית
שזה גם יתקבל.

עודד רביבי:

אני לא לוקח כל שם .אני לא אעשה כיכר אלדסהיימר .נביא לפה כל שם ונגיד
לאותו תורם ,זה מותנה בזה שהשם מאושר פה.

דובי שפלר:

אני גם מבקש שפניה תהיה על בסיס ,בדוגמא שהעלית ,למשל גן אומגה .לקחת
בחשבון כמה עולה להקים את כל הפארק הזה כולו והתרומה צריכה להיות
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בשביל שיקבל שם ,יותר מ 50%-מעלות הקמת הפארק כולו ולא רק הקמת
האומגה עצמה.
עודד רביבי:

זה עניין של היצע וביקוש .אם יש לי תורם אחד אז אתה מבין שאני לא בדיוק
יכול להתחיל להתמקח איתו .אם יהיו לי מאה תורמים ויש לי רק עשר כיכרות,
אז אני במקום אחר.

דורון כהן:

מה התבחינים של קק"ל כשהם עושים חניון? אתה נוסע פה באזור של נס הרים,
יש מלא חניונים של.

מנחם שפיץ:

משפחת ליברט  ,הבן שלהם נהרג בתאונת דרכים ,תושבי אפרת .הלכו לגוש עציון
בקשר להנצחה .נתנו להם את המבואה לחיזיון .אמרו למשפחה ,אתם צריכים
להביא  200,000דולר.

דובי שפלר:

בשביל שהמבואה תיקרא על שמו.

מנחם שפיץ:

אמרו להם ,רק תביאו  200,000דולר .גברת ג'וני עשתה סיבובים בארצות הברית
מעיר לעיר ,גם פה בארץ ,לגייס את הכסף הזה .פה היינו מצפים לתת את השם
בגלל שהיה תושב אפרת.

עודד רביבי:

כשהם באו אלינו וביקשו שננציח אותו הם אמרו שאין להם אגורה .שימו לב ,ליד
מכולת הזית יש שלט ליברט.

מנחם שפיץ:

לא אמרו להם ,כן ,כן 200,000 .דולר.

עודד רביבי:

בקיצור ,אני לא מקבל כאן החלטה רשמית .אנחנו נעביר את זה לקרן אפרת.
אנחנו נראה עם מה הוא מסוגל לבוא ואז נעלה את זה לדיון.

דורון כהן:

אני הייתי לוקח אולי כיוון נוסף .בראש העין לקחו קונספט ,כל הכיכרות של כלי
נגינה .הם עשו את זה יפה ממש .עשו באמצע הכיכר דלי עם חליליות ,דברים
ממש יפים.

עדכון על העיטם-
עודד רביבי:

טוב ,כמה עדכונים לסיום .אחד ,כמו ששלחתי לכם בוואטסאפ ,בשעה טובה
ומוצלחת אנחנו מקווים שכל ההליכים המשפטיים לגבי גבעת עיטם מאחורינו.
סאגה ארוכה ,נמשכה הרבה מאוד שנים - 2004 .הכרזה על אדמות מדינה2008 ,
ועדות הערר דוחים את רוב העררים שהוגשו .ב 2009-מוגש בג"צ .הבג"צ נדון
כמעט עד ל .2016-החלטת בג"צ התקבלה ב 6-בינואר  .2016החלטת בג"צ קבעה
שכל העתירות נדחות .המשמעות היא שכל ה 1,500-דונם זה אדמות מדינה .אני
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כבר באותו שבוע נפגשתי גם עם ראש הממשלה וגם עם שר הביטחון לנסות
לראות איך אנחנו מקדמים את זה .גם הפרוייקט שסיפרנו לכם עליו ,של מורדות
הזית ,שהוא נמצא בדיוק מתחת לתוואי גדר ההפרדה ,הוא מתחבר לנו עם
הסיפור הזה ,מקרב אותנו לעיטם .הצוותים של משרד השיכון מתקדמים מאוד
מהר שם בסיפור של מורדות הזית .הצפי הוא שבתוך שלושה חודשים זה כבר
יגיע לועדה לאישור ואז זה אומר שמילאנו את המחסנית בבת אחת ב1,000-
יחידות ,שזה לא מעט ואסור לזלזל .ה 1,000-יחידות דיור האלה מדברות על
כביש גישה נוסף לזית ,שזה דבר שלא היה בתכנון מעולם .עוד לא סגורים אם זה
יבוא מאזור הסכר או יבוא מאיזושהי מנהרה וגשר .משרד השיכון עובד על
הדברים האלה וזה לא מדע בדיוני ואנחנו מקווים שזה יקרום עור וגידים ,אז זה
הסיפור של העיטם ומורדות הזית.
עדכון פרס חמ"ד לבי"ס "אוריה"-
בתחום החינוך נתבשרנו היום שבית ספר אוריה שאנחנו שותפים שם יחד עם
המועצה האזורית גוש עציון זכה בפרס החמד .אם אתם זוכרים ,אנחנו רק לפני
שלוש שנים היינו בסאגה של חינוכי מנהלות .היה המון רעש ,המון קולות של
הורים ,עצומות .המנהלת שהביאו ,היא פשוט אישיות שהלוואי והיו לנו בכל אחד
מבתי הספר כאלה דמויות.
דבורה מלכי:

מי זאת?

עודד רביבי:

יונת למברגר .היא הגיעה אחרי שהיא כבר עשתה תפקיד ניהול ,עברה לאבני
ראשה ,שזה בעצם תכנית ההכשרה למנהלים ,ואז החליטה שהיא חוזרת לשטח,
חוללה מהפכה בבית הספר ,בית ספר שבחרו בו כברירת מחדל .היום רוב
התלמידות שם מגיעות לכתחילה .מדובר על אחוזי בגרות של  90%אחוזי בגרות
ומעלה ,מגמות פנים ,מגמות חוץ .כל מי שנכנס לבית הספר לא יכול שלא להתעלף
ממה שקורה בבית הספר ,אז מגיע להם ישר כוח.

עדכון ביקור שר הקליטה-
היה פה שבוע שעבר שר הקליטה וועדת הקליטה של הכנסת .ועדת הקליטה של
המועצה היתה מעורבת בהכנה של הסיור וגם אליס .הם באו ללמוד מאפרת איך
עיר קולטת עליה ,מה אפשר לעשות פה .לקחנו אותם אחרי ישיבה קצרה פה
לאורות יהודה .הם ראו שם איך קולטים ילדים בבית ספר תיכון .עשו פנל עם
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עולים חדשים .אני חושב שמבחינתם היה מאוד מועיל ,מאוד מפרה ומלמד.
אנחנו נמשיך לעשות לזה פולו אפ ונראה איך אנחנו מתקדמים.
עדכון מוקד ביטחוני-
המצב הביטחוני ,אני אשאיר לסיפור האחרון ,אבל המוקד הביטחוני ,שתכירו,
היה לנו איזשהו שיהוק קל שבוע שעבר .היה יום של מנהל חברה ונוער .יהודה
ואני היינו ברמת רחל .אנחנו מקבלים טלפון מנדב שרוצה לדבר איתנו דחוף .אני
שבע שנים ראש מועצה ,הוא עוד לא קרא לי פעם אחת לטלפון באופן דחוף יחד
עם יהודה ,להיות ביחד בשיחה .הוא היה במילואים והמוקדניות דיווחו לו
שהגיעו אנשים מגוש עציון יחד עם טכנאים להתקין מסכים במוקד באפרת.
המוקדניות לא ידעו מה לעשות ,התקשרו לנדב .נדב רצה לשמוע מאיתנו מה
לעשות .מתברר שמערך האבטחה בגבעה הצהובה לא עומד בקריטריונים של
משרד החינוך .חייבו אותם לעשות שם מצלמות וכששאלו לאן המצלמות הולכות
להיות מחוברות ,מבחינתם זה היה ברור שהם מחברים אותם למוקד באפרת.
הם באו עם הטכנאים כדי לקחת מידות .התחילו לשאול את הבנות איך עולים
לגג של המועצה כדי לשים פה מקלטים כדי שנקלוט את מה שמשודר ממועצה
אזורית בגוש עציון .מיותר לציין שכל הסיפור הזה לא נעשה אצלנו לא בתאום
ולא בשיח ובמציאות שבה הם השנה העבירו רק  110,000שקל לכיסוי ההוצאות
של  2015למרות המשמרות הנוספות ולמרות המצב הביטחוני ולמרות ההוצאות
היותר גדולות שלנו ,לא בדיוק מבין את הדיסוננס.
קריאה:

מה קורה עם הבוררות?

עודד רביבי:

אנחנו מחכים לפסק דין .לא מקובל להאיץ בשופטים לתת פסק דין .ברגע שאתה
מאיץ בשופט אז אתה מבטיח לעצמך שאתה הולך לקבל פסק דין כנגדך .היה לי
פעם לקוח שהיה לו תיק הוצאה לפועל על צ'ק של כמה אלפי שקלים ,שלקח שבע
שנים עד שהוא קיבל את הפסק של בית משפט .הוא הפסיד .נתנו לו שם ריבית
והצמדת צ'ק של  7,000שקל עם ריבית פיגורים של בית משפט על פי חוקי
ההוצאה לפועל .זה הגיע לשש ספרות והוא לא ידע מאיפה זה בא לו ,אז אין דרך
להאי ץ בשופטים .היום אנחנו עשינו שם איזשהו מהלך .הלכנו למזכירות של בית
המשפט כדי לבדוק איפה התיק נמצא ,רק לוודא שהוא לא נפל בין הכיסאות.
עורך הדין עוד לא חזר אלי ,אז מחר אני אבדוק ואני מקווה שאנחנו נקבל שם
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פסק דין בקרוב .אנחנו דיווחנו על הסיפור הזה גם לגוש עציון ,שאנחנו רואים את
זה בעין לא יפה והזכרנו גם לאלוף שאנחנו לא מוכנים להמשיך במציאות
הקיימת .תכירו – היום אירוע בתקוע .המוקד מתוגבר בסוף עם יעל כנפו שהיא
עובדת מועצה .יורדת למוקד שרית הרבסט שהיא עובדת מחלקת ביטחון.
מקפיצים שני כוננים .משני מוקדנים הגענו למצב שם של ששה כוננים .כל זה
בסוף על חשבון משלם המיסים של אפרת ,ועוד לחשוב שאפשר להכניס שם
למוקד אמצעים נוספים ,אני לא מבין מאיפה עלה להם הרעיון ,אבל זה איפה
שאנחנו נמצאים .אלוף הפיקוד כבר עשרה חודשים בתפקיד .הוא לא מצליח
להגיע לאף אחת מהרשויות .היתה איתו פגישה בשבוע שעבר .ראשי הרשויות
העבירו לו בצורה עדינה אבל תקיפה שזה לא סביר שהוא כל כך הרבה חודשים
בתפקיד והוא עוד לא ביקר באף רשות .אני הייתי בין הבוטים .אני מקווה שביום
רביעי הוא יבוא לפה לביקור .הוא הבטיח שהוא ינסה לעשות מאמץ להגיע לפה.
מבחינתי יש שני נושאים מאוד דחופים על הפרק ,אחד זה המוקד הביטחוני ,כי
מבחינתי ברגע שמגיע פסק הדין אז פסק הדין יגיע .פסק הדין יכול להגיד אחד
משניים :או שהוא מקבל את פסק הבורר ואז זה אומר שגוש עציון חייבים לנו
כבר למעלה ממיליון וחצי שקל ,או שהוא לא מקבל את פסק הבורר .אם הוא לא
מקבל את פסק הבורר אז בעצם אנחנו הולכים להפרדה של המוקדים כי אנחנו
לא יכולים להמשיך לשאת בעלויות העודפות האלה .בשני המקרים גוש עציון
צריכים לתת מענה לתרחיש הזה וכדאי שהצבא ידע מה המציאות כי האירוע
היום בתקוע לא היה מתנהל כמו שהוא התנהל אם המוקד פה לא ידע לתפור את
הקצוות ולהזעיק את הכוחות.
מנחם שפיץ:

איך המוקד היה מעורב בזה?

עודד רביבי:

הוא סוגר מעגלים עם הצבא ,הוא סוגר מעגלים עם המשטרה ,הוא מזעיק כוחות
רפואה ,הוא נותן דוח מצב על כמות נפגעים ,הוא מפעיל את האירוע .זה נכון לגבי
כל אחד מהיישובים .כל אירוע פה של דקירה או של יידוי אבנים או של בקבוקי
תבערה מופעל ומונשם מהמוקד שלנו ובסוף זה עלויות וזה דברים מטורפים .זו
נקודה אחת שאני רוצה שהאלוף יהיה מודע ויתחיל לחשוב על הפתרונות ,כי נכון
לעכשיו הם הולכים במעגלים .הם מדברים עם גוש עציון על הקמת מוקד נפרד
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לגוש עציון .לגוש עציון אין את הכסף להקים את המוקד הנפרד .הם חושבים
שהצבא הולך להקים את המוקד עבורם וזה שיח פשוט של חירשים.
מנחם שפיץ:

לא נראה שהם הולכים לכיוון מוקד עצמאי.

עודד רביבי:

לא נראה כרגע כלום לכן אני אומר ,אני מבחינתי מחכה לראות מה יגיד פסק
הדין .אם פסק הדין אומר שהם חייבים לי מיליון וחצי שקל ,אז פסק דין כזה אני
יודע לקחת להוצאה לפועל ואני יודע לעשות עיקולים .אם פסק דין אומר שלא
מגיע לי כסף מהם אז אני יודע לבוא ולהרים שלטר ,כי אני לא יודע להמשיך לתת
שירותים בזה שאני צריך להמשיך לסבסד אותם .אנחנו נמנענו מלעשות פעולה
חד צדדית עד שנקבל את פסק הדין .אני רק מדווח על האירוע של שבוע שעבר כי
אני חושב שזה מבחינתי איזושהי אינדיקציה על חוסר ההפנמה שלהם של המצב.
זה נגמר בזה שאני אמרתי למוקדניות שאנשי הביטחון של גוש עציון יכולים
להישאר במוקד .הטכנאי שהוא אזרח צריך לצאת החוצה ואם הוא לא יוצא
החוצה מזמינים משטרה ,אז הטכנאי יצא החוצה ויותר מזה לא שמענו.

דבורה מלכי:

אז לא התקינו להם מצלמות.

עודד רביבי:

לא.

דבורה מלכי:

זאת אומרת אחר כך בתי ספר בגבעה הצהובה נמצאים - - -

עודד רביבי:

אני לא יודע מה המצב של בתי הספר בגבעה הצהובה.

יהודה שווייגר :זה דרמטי מדי בשביל זה .גם המצלמות של בתי הספר פה בתוך אפרת מחוברים
לרשת אינטרנט .כשאתה רוצה ,אתה יכול להיכנס .אם זה מחובר לתוך הגבעה
הצהובה אז יש שם את מחלקת ביטחון .יש שם את מחלקת חינוך .כולם יכולים
להתחבר למצלמות ולראות אותם און ליין.
דבורה מלכי:

יהודה ,התשובה הזאת לא טובה לי .בתור מי שהילדים שלו לומדים שם,
התשובה הזאת לא טובה לי.

יהודה שווייגר :סליחה?
דורון כהן:

תבואי בחשבון עם הקב"ט של גוש עציון.

דבורה מלכי:

נכנס מחבל לבית של בן אדם .מתים מפחד .הבת שלי גרה בקרוואן במגדל עוז
ואני מתה מפחד כל יום ,וגם היא.

עודד רביבי:

אבל אני גם לא יכול לספק לה ביטחון.

דבורה מלכי:

אני יודעת.
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אני יודע לספק בסוף ביטחון פה בתוך תחומי הרשות .יש בעיה טכנית .זה לא
שחסר קיר פנוי לשים עליו את המצלמה של גוש עציון .בזמנו כשאנחנו באנו
אליהם בהצעה להרחיב את התשתיות הם אמרו לנו ,אנחנו לא רוצים להשקיע.
היום אין לי תשתיות שאני יכול לקלוט את מה שהם רוצים להביא לי .השיח הזה
לא מתקיים .אם היו באים ואומרים לי ,עודד תשמע ,יש לנו בעיה בגבעה
הצהובה ,יש מחסור בביטחון בגבעה הצהובה ,זה המענה ואנחנו רוצים להתחבר
לפה ,הייתי יכול להתחיל לנהל איזשהו שיח ,להגיד מה העלויות של התשתיות,
כמה זה עולה ובואו נתחשבן ,אבל השיח הזה אפילו לא נעשה .לא דפקו בדלת.
נכנסו ,התחילו לקחת מידות כדי להביא את המצלמות .זה מתסכל וזה מעצבן.
בסוף אני יודע לתת אחריות על גבולות הגזרה שלי .אני לא יכול להניק יותר ממה
שהם רוצים לינוק.

יהודה שווייגר :זה תוספת שרתים ,זה תוספת מטריצות ,זה דברים שלא קיימים היום בתוך
המערכת הקיימת.
דבורה מלכי:

אז איך משרד הביטחון או מי שבא לפה להתקין ,הם לא מבינים את זה?

עודד רביבי:

משרד החינוך תקצב.

יהודה שווייגר :והוא אומר ,אתם מחויבים להתחבר למוקד בי-ם ,כי אחרת הוא לא שם את
הכסף כי הוא יודע שמבחינתו לשים מערך מצלמות בלי שמישהו צופה בהן ,זה
לזרוק את הכסף לפח.
דורון כהן:

זה עובד אותו דבר .מתי פעם אחרונה תרגלו את הבנות פה במוקד לאירועים שם?
אנחנו מתרגלים את הבנות פה .הקב"ט של הגוש לא מתרגל את הבנות .הבנות לא
מתורגלות על הגוש.

עודד רביבי:

הן לא מכירות ספר כתובות של גוש עציון.

יהודה שווייגר :כשהסיטואציה היא בתוך אפרת ,על שעת מאבטח שאנחנו מסבסדים במוסדות
החינוך שלנו ,באורות עציון ,בין  2ל 4-בצהריים ,כי אני מזכיר לכם שזה שעות
שמשרד החינוך מתקצב עד השעה  2ואנחנו מוסיפים שעה .גם על השעה הזאת
הם מתווכחים איתנו על למה אנחנו חושבים שבית הספר שבו פועלים  800בנות
צריך להוסיף את השעה הזאת של המאבטח ביום על הדבר הזה .אבל זה ילדי גוש
עציון שנמצאים שם כמו שילדי אפרת ,ועל זה אתה מתווכח איתם על האם לשים
את הכסף הזה או לא .כשבנינו פה את מערך המצלמות לכל בתי הספר ואנחנו
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השקענו במצ'ינג של משרד החינוך  200,000ומשהו ,שהם שמו  60%ואנחנו שמנו
 ,40%הם לא השתתפו .הם עשו לנו בעיות גם על הדבר הזה למרות שזה בנות
שלהם שנמצאות .הדברים הם חד סטריים.
דבורה מלכי:

יהודה ,כשאמרתי שהתשובה היא לא טובה ,זה לא קשור לזה שאנחנו צודקים.

יהודה שווייגר :אבל יש בעיה טכנית ומצד שני יש גם גבול לאחריות שלנו.
דבורה מלכי:

יש גבול לאחריות שלנו .אני חברת מועצה .אני חס וחלילה לא רוצה לא מחר ולא
מחרתיים בבוקר להגיד' ,אוי מיי גוד' ,ואז מה אני אגיד לעצמי? שמה הייתי
צריכה לעשות? לא יודעת .אנחנו מתנהלים עם הסיפור הזה שנה וחצי בתוך
התקופה אולי הכי קשה.

יהודה שווייגר :ומה קרה בשנה וחצי? הורדנו פעם אחת את השלטר?
דבורה מלכי:

לא ,לא.

יהודה שווייגר :אמרנו להם פעם אחת ,אתם לא יכולים להשתמש באף אחד מהדברים?
דבורה מלכי:

אני מדברת על המצב,

עודד רביבי:

דבורה ,את משוכנעת וזה יופי .אנחנו משוכנעים וזה יופי .יש שם אנשים
שחושבים אחרת .הם חושבים בתבנית הארגונית אחרת .ביטחון זה לא באחריות
מועצה .ביטחון זה באחריות צבא ומשטרה .זה הכול .אני לא יכול להכריח אותם
להכניס את היד לכיס ואני לא יכול להכריח אותם להשקיע בתשתיות ואני לא
יכול להכריח אותם לעשות מיליון ואחד דברים .זה המבנה של בתי הספר.
החליטו שבתי הספר של הבנות שם ,בתי הספר של הבנים פה .זה הכול .אתמול
בנינו אולם ספורט חדש .אמרנו להם ,בואו תתחלקו איתנו בהוצאות של הפעלת
אולם הספורט הזה כי יש גם ילדים של גוש עציון .הם גובים בגבעה הצהובה על
שימוש באולם הספורט .אמרו לנו ,זה לא תוקצב ב .2016-אין כסף .אני לא
מתווכח איתם כבר על כל דבר .די ,עברנו את התקופה הזאת .המוקד הביטחוני,
אני גם לא רב איתם .אני לא יכול להכריח אותם .אני מעדכן אתכם שתדעו
שהיתה לנו איזושהי החמרה בסיפור הזה .זה מעיד טיפה על השקפת העולם
שלהם ועל הגישה שלהם .עוד יותר ,עוד יומיים ,עוד שבוע .בסוף ינתן פסק דין.
בסוף זה יגמר.
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עדכון המצב הבטחוני-
לגבי המצב הביטחוני ,בסך הכול הדיווחים שמופצים בתקשורת ברובם די
מעודכנים ,די נכונים ,די בזמן אמת .התרחיש הזה של חדירה לתוך ישוב הוא
סיוט שכבר קיים בהערכות המצב כבר הרבה מאוד זמן .תרגלו אותו ,בנו כל מיני
תרחישי הגנה כלפיו ,ניסו לעשות עיבויי מערך בדברים כאלה .בסוף כל מי שמבין,
מבין שאי אפשר לייצר מאה אחוז אבטחה במאה אחוז מהמקומות .האירוע של
עותניאל ,עדיין למיטב ידיעתי ,כשנכנסנו לישיבה עוד לא פוענח איך המחבל נכנס
ליישוב .הערכה היא שהוא לא היה פועל .לא יודעים בדיוק איך הוא נכנס ומתי
הוא נכנס .אין גדר מסביב לכל היישוב .זה ישוב שהוא עם מערכת שב"מ ,שזה
כאילו המערכת המתוחכמת של משרד הביטחון ולכן יש תיעוד שלו יוצא .אין
תיעוד שלו נכנס .לא יודעים אם היתה תקלה במערכת .לא יודעים אם מישהו
נרדם שם .אין כרגע מידע איך הבן אדם נכנס ובגלל זה כרגע נמצאים באיזשהו
ערפל .הצבא בא ללמוד מאיתנו איך המוקד שלנו עובד כי השב"מ כן תלוי בזה
שהמוקדניות יהיו ערניות .אם ראיתם את הסרטון של המחבל יוצא ,רואים את
הסריקות כמו שעושים בטנק בתצפית לילה .בשיטה של חתים עולים ,יורדים
ועולים .אצלנו אין את זה .אצלנו כל המצלמות סורקות באופן אוטומטי עם
חיישני זיהוי והמוקדנית יכולה להירדם .האזעקה תעיר אותה אם יש איזושהי
תנועה בגודל מסוים ובמהירות מסוימת שמעניינת אותנו .זה הסיפור של
עותניאל.
הסיפור של תקוע – גם בניגוד לשמועות שהופצו זה מחבל שנכנס מבחוץ .ראו
איפה הוא ניסה להיכנס .לא הצליח להיכנס למקום הראשון ,נכנס במקום השני.
זה לא עובד ,זה לא פועל .שלא יתפרש מדבריי שאני אומר שמי שעובד או מי שיש
לו אישור כניסה או מי שיש לו תעודת זהות כחולה ,יש עליו תעודת ביטוח שהוא
לא מחבל .הצבא ,נכון למה שאנחנו מבינים היום הולך לתגבר פה את הכוחות
אבל כבר הבנו שהתגבורים האלה הם תגבורים שבאים בגלים .אני חייב להגיד,
אני לא כל כך הבנתי את ההחלטה של המח"ט היום באמצע היום ,בהיסטריה,
לפנות את כל היישובים מפועלים ערבים .הוא קיבל אותה ,הפיץ אותה .לדעתי זה
זרע יותר פחד ,בהלה והיסטריה ממה שזה נועד לשרת .אמרתי לו כבר אין סוף
פעמים ,אם יש לך התרעה מודיעינית שפועלים שנכנסים ליישוב עלולים להיות
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מחבלים ,אז תאסור את הכניסה .אם לא ,העונש הקולקטיבי הזה לא משרת אף
אחד כי אתה לא הפכת אותו לשינוי מציאות .אתה לא הגדרת שמהיום אין יותר
ערבים .אתה עושה את זה ליום-יומיים ואחר כך אתה חוזר בעצמך בלי שום
סיבה .לא השתנה כלום מאתמול למחר ,אז מחר הוא גם לא מכניס פועלים ואז
כנראה שמחרתיים הוא יכניס פועלים .בסוף זה הרבה יותר קשה לנו להסביר את
הסיפור הזה .יש כוחות תגבור שאמורים להגיע הלילה ,יתפרסו ביישובים עד
שיירגע זעם.
אבי חדידה:

השאלה אם מחלקת הביטחון שלנו נערכת אחרת בגלל המצב הביטחוני מבחינת
הפועלים שעובדים פה ביישוב.

דורון כהן:

אני רוצה להוסיף לשאלה הזאת .עשיתי סיבוב עם נדב על השומרים .כל שומר
שיש ,הוא מאושר בצורה כלשהי על ידי הרבש"צים .לטעמי לא מספיק טוב .עשינו
סיור פתע אני ונדב .אין לי את הנתונים פה אבל היה בסביבות  50%שלא עברו
את הבדיקה שלנו .אחד ישן באוטו .נדב היה צריך להעיר אותו ולהוציא אותו
החוצה .אני לא חושב שבזמן עכשיו אנחנו יכולים להיות רופפים באכיפה שלנו.
ההגדרות של הקריטריונים של שומר הן מאוד בעייתיות .מה הקריטריונים ,אני
לא יודע ,אבל הם צריכים להיות הרבה יותר נוקשים.

דובי שפלר:

אתה מדבר על השומרים באתרי הבניה?

עודד רביבי:

זה באתרי העבודה ,לא במוסדות החינוך.

אבי חדידה:

הפועלים ,אתה יכול לבדוק אותם מאה אחוז בכניסה ליישוב .בסוף בתוך היישוב
הם מחזיקים לך כלי עבודה.

דורון כהן:

לצערי אני עכשיו רואה ,יש אתר בניה באזור שאני גר עכשיו .יש שם שומר
שלדעתי לא מקצועי .הוא יותר מטרה מאשר שומר .היום אנחנו חייבים ללחוץ על
מחלקת ביטחון כמה שאפשר לשנות את המצב הזה ,אם זה לפסול יותר שומרים
או לתגבר .אני לא יודע מה הדרך הנכונה ,מה הדרך החוקית אפילו .לא יודע אם
אפשר לפסול מישהו בגלל שהוא בן .80

דבורה מלכי:

אתה יכול לעשות את הקריטריונים.

עודד רביבי:

דבורה ,אנחנו לא עושים את הקריטריונים.

דבורה מלכי:

מי עושה?

עודד רביבי:

הצבא.
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עודד ,אבל אם אנחנו נלך לפי הקריטריונים של הצבא ,אנחנו נהיה בברוך ,כי ישב
בועדת ביטחון קצין אגמ"ר שאמר ..הוא מבחינתו על כל פועל שנכנס צריך להיות
שומר חמוש וכל עוד שאנחנו לא עושים את זה הוא לוקח צעד אחורה.

עודד רביבי:

הוא בנה את מערך האבטחה לאתרי הבניה .גם המח"ט אמר בגלי צה"ל שעדיף
לא להרוג מחבלים כי אז אפשר לתחקר אותם ולאסוף מהם מידע ,והיום אחרי
הפיגוע בתקוע הוא אמר ,חבל שלא הרגו אותו.

דורון כהן:

לא הבנתם אותי .מה שהוא אמר ,יש את אתרי הבניה ,יש את ההגדרות ,על כל
שלושה פועלים .יש כל מיני הגדרות .הוא אמר שלא הגיוני שנכנסים פועלי ניקיון
בודדים בלי שמירה.

עודד רביבי:

יש לנו את עיסא .כל פעם שהוא היה בלי תושב ששומר עליו ,היו מוציאים אותו.

דורון כהן:

מה מונע ממנו לעבור בין הבתים?

עודד רביבי:

יש לנו תושבת הזית שנעלה את עיסא בבית ,השאירה לו את המפתחות שלה כדי
שכשהוא גומר לנקות הוא יוכל לנעול ולעבור לבית אחר ,והיא נסעה לעבוד
בירושלים.

דורון כהן:

מה שאני אומר בגדול ,זה שזה לא הזמן להיות רופפים באכיפה שלנו.

עודד רביבי:

מסכים איתך .מחלקת הביטחון עושה ביקורות .הציבור של שומרים ,אנחנו
בבעיה כי בסוף זו מצוקה כלל ארצית .ככל שרמת האיום עולה אז הביקוש
למאבטחים הולך ועולה ויש קושי להשיג כאלה ,אז במוסדות החינוך ברוך השם
אנחנו עכשיו הצלחנו ליישר קו אחרי שמתחילת השנה אנחנו מחפשים ומדלגים,
וזה לא פשוט ליישר קו ולתחזק אותו .ברגע שאחד חולה אז אתה נמצא ישר
בבור .באתרי הבניה זה עוד יותר גרוע.

דורון כהן:

באתרי הבניה הגדולים זה מסודר.

עודד רביבי:

לא ,אתרי הבניה הקטנים ליד ההורים שלך.

דורון כהן:

והגדולים?

יהודה שווייגר :הגדירו קריטריונים שגם מסוגלים מבחינה הגיונית .המפתח הזה של - - - 1:1
דורון כהן:

הוא לא הגיוני .אני לא העליתי את זה בקטע של זה מה שצריך להיות .זו גזירה
שהציבור לא יכול לעמוד בה ,אבל אם כבר הגדרנו איזשהו קריטריון ,אנחנו
צריכים לעמוד בקריטריונים .לדעתי היום אנחנו קצת מזייפים.

עודד רביבי:

אין ויכוח.
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קריאה:

מה נעשה עם אותם שומרים שנתפסו באתרי הבניה?

דורון כהן:

זרקנו אותו ואת הפועלים החוצה.

מנחם שפיץ:

מה עם בעל הבית?

עודד רביבי:

אין לי איך להעניש את בעל הבית ,אבל לג'וש הוצאתי ארבעים פועלים ביום אחד.
הוא אמר לי ,הפסדתי ארבעים ימי עבודה .הוא הבין את זה מהר מאוד מבחינה
כלכלית.

דבורה מלכי:

למה הוצאנו אותם?

עודד רביבי:

היה שם איזשהו עניין .ברגע שאתה מוציא לקבלן את הפועלים שלו מבחינתו זה
הפסד של יום .זה הפסד פעמיים ,כי פעם אחת הוא משלם להם ופעם שנייה הם
לא עבדו.

דבורה מלכי:

יש מישהי במנורה שכתבה באיזשהו קטע שבאו לסדר אצלה איזה משהו ואני לא
יודעת אם אני הבנתי את זה עד הסוף .היא אמרה שהערבי הביא איתו את
השומר שלו .היא אמרה ,הוא יושב לי בכסא נוח והוא נרדם .היא אמרה ,אני
פשוט לא מאמינה שזה קורה לי ,אני לא יודעת מה לעשות.

עודד רביבי:

דבורה ,אח של זקרי הוא דוגמא .הוא נוסע פה ברכב עם לוחיות זיהוי
פלשתינאיות .יש לו שומר צמוד בתוך האוטו שלו .תושב רואה רכב פלשתינאי,
מדווח למוקד ,יש רכב בלי מאבטח .מה לעשות? אבל הוא השתכלל .הוא משלם
לשומר הראש .כל פעם שאנחנו קופצים יש שם את השומר .מה לעשות?

דורון כהן:

מה לעשות? הקריטריונים שלנו לא טובים .תבואו בבוקר ותראו ,המאבטח נכנס
לרכב עם חמישה פלשתינאים .זה קריטריון שמבחינתי הוא לא נכון .יש עוד
קריטריונים .הגדרנו שהוא צריך לנסוע עם רכב מלווה.

דבורה מלכי:

בתוך הכאוס הזה אנחנו כן עדיין - - -

דורון כהן:

צריכים לשמור על איזושהי שפיות.

דבורה מלכי:

אם עיסא הזה ,אנשים נתנו לו להוציא את הילדים שלהם לגן ,יש שם איזשהו
היגיון ,אז אתה יכול להגיד לי ,הכול יכול לקרות תמיד ,אבל אם הכול יכול
לקרות תמיד אז באמת צריך שני מאבטחים על כל פועל.

דורון כהן:

אני מסכים שכדי שתהיה פה איזושהי שפיות של האוכלוסייה הפלשתינאית
אנחנו עדיין צריכים לתת להם לבוא לעבוד פה .אנחנו רוצים שכן הבן אדם יוכל
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לבוא לעבוד ,להביא את הכסף ולקנות את האוכל של הילדים שלו בבית ,זה ודאי,
אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו היום במצב הנוכחי לתת לשומר להירדם.
עודד רביבי:

דורון ,אין ויכוח ואנחנו מסכימים איתך ואנחנו נתפוס את נדב עוד פעם לשיחה,
להדק עוד פעם את הביקורות ,לעשות סנקציות כלפי מי שלא עומד בקריטריונים.
אני רק אומר ,כרגע מבחינת הצבא זה העדכון הכי משמעותי שיש לי להגיד.
בסופו של דבר אני חושב שכולנו מבינים באיזו מציאות אנחנו חיים.

דובי שפלר:

בעניין הביטחון ,נתקלתי לפחות פעמיים-שלוש בתקופה האחרונה שהג'יפ שמגיע
לברך אחרי שזרקו אבנים ,ככוננות כללית במקרה הזה ,איך אמר מח"ט
הצנחנים ,מגן על קו השער .הוא נותן לחבר'ה להתקרב ועומד בברך .במילים
אחרות ,רכבים שיעברו יחטפו את האבנים.

עודד רביבי:

על איזה ג'יפ אתה מדבר ,ג'יפ צבאי?

דובי שפלר:

ג'יפ צבאי.

עודד רביבי:

תראו ,זה לא קשור למח"ט .הבעיה היא הרבה יותר חמורה .אמרתי להם את זה
בזמנו כשהגיע לפה ראש הממשלה ושר הביטחון .זאת היתה הטענה שלי על איך
שנראה צומת גוש עציון .אמרתי להם ,אתם לא יכולים להגן .לא אמרתי על קו
השער אבל אמרתי שקו ההגנה לעולם יפרץ ואם לא תעשו פעולות עומק אז זה גם
ככה יראה .אז הם לא נכנסים שם מעל הברך כי היה להם שם התראות ויש
מיליון ואחד תירוצים .יש בעיה בתפיסה.

דורון כהן:

הצבא לא נכנס כי היו להם התראות?

דובי שפלר:

אני מניח שמתקיימת פעילות עומק.

עודד רביבי:

דורון ,אל תיקחו אותי עכשיו לפינות .אני אומר עוד פעם ,היתה אז בעיה
בתפיסה .אני חושב ששינו אותה במעט .בסוף לפעמים גם יש תקלות נקודתיות
של אנשים שלא מבינים איך מבצעים מערך הגנה ולא מבינים איפה הם
משמעותיים ומה הם צריכים לתרום למולדת .כשאני רואה דברים כאלה אני
מעיר למח"ט .כשאני עובר בצומת גוש עציון ואני רואה את כל החיילים משחקים
בפלאפונים ,אמרתי לו ,קח אותם הביתה ,חבל .רק ידקרו אותם יותר בקלות.
אנחנו יכולים להעיר .בסוף הם אלה שאחראים לייצר את העבודה ולראות שהם
ממלאים אחר הפקודות .כן נעשית פעולה בעומק ,כן מנסים לתפוס את
המסיתים ,כן מפעילים הרבה פעילות של  ,8200סייבר משבש פעילויות פייסבוק,
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אבל הכמויות הן כמויות מטורפות .מדברים פה על כספים שמגיעים לעמותות
בחוץ לארץ .לא מבינים כמה היום הפייסבוק הוא בכלל כובש מדינות בכלל בלי
שנעשית ירייה אחת וזה עיקר המאמץ היום .בסוף אני חושב שמה שאנחנו
צריכים לשדר לתושבים זה מצד אחד שאנחנו עושים את המקסימום כדי לשמור
על הביטחון ואיפה שיש הערות ,לקבל אותן ולטפל בהן ,ואם אנשים רואים
מחדלים אז לדווח למוקד כדי שאפשר יהיה לטפל .מצד שני לראות איך מצליחים
לחזור כמה שיותר מהר לשגרה ,כי בסופו של דבר מה שאותם מחבלים רוצים זה
כן להשבית פה את החיים של כולם ,להכניס את כולם לפאניקה ולחרדה .אתה
שומע חלק מהשיח בעיקר של העולים החדשים .אנשים באמת לא יודעים איך
להתמודד עם המצי אות .אנחנו שוקלים כרגע אם לעשות ערב לכלל התושבים או
רק לעולים החדשים .אנחנו נראה איך התגובות מתפתחות .יכול להיות שאנחנו
במוצאי שבת נעשה מפגש עם תושבים עם תרגום סימולטני לאנגלית כדי גם לדבר
על מערך האבטחה של אפרת ,גם להסביר מהי תפיסת ההגנה פה וגם לראות איך
אנחנו קצת מחזירים את האנשים לשפיות.
דובי שפלר:

לשיחה כזאת כדאי להביא ברקו ולהקרין מה עושה המוקד.

עודד רביבי:

זאת הכוונה ,לבוא ולהראות גם את המפה של אפרת כדי להראות איפה מערך
המצלמות ,גם להראות פעילות חדירה ואיך המצלמות תופסות אותם ,אבל בסוף
זה גם עניין של הבנה ,שנעשית פה הרבה פעילות ושאנשים יכולים לסמוך על מי
שנמצא מסביב .יש משבר אמון בכלל בכל מה שקורה מעל ד' האמות שלך וצריך
לתת לאנשים מבחינת תחושת ביטחון בקטע הזה.

מנחם שפיץ:

לא מעט שאלות על מה שדיברנו לפני כן ,על כל הערבים שמסתובבים ביישוב - - -

עודד רביבי:

בסופו של דבר למה אני אומר למשל שהאירוע של עותניאל ,כנראה באופן ודאי
זה מישהו שחדר מבחוץ? כי כל עובד שנכנס לאפרת עובר בידוק .יש בסוף ערימה
של תעודות זהות .לא יכול להיווצר מצב שיש אירוע בעותניאל ואני שואל אותו,
אבל מה ,לא נשארה תעודת זהות בש"ג שלא לקחו אותה? אז הוא אומר לי ,לא,
אין תעודות זהות .אז אתה מבין שמשהו לא עבד שם .אם פה בסוף מוצאים לי
עובד שהוא מסתובב עם תעודת הזהות שלו ולא לקחו לו את זה בשער ,אז יש לי
תקלה .אני נמצא בכל מיני מנגנוני אבטחה כדי למנוע את המצב הזה .להגיד לך
שאותם ערבים הם טהורים? הם לא טהורים ואנחנו רואים את הדוגמאות בכל
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מקום ,אבל זה אנשים שעברו בדיקת שב"כ .זה אנשים שעברו כל מיני מעגלי
סינון .זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות .התשובה בסוף ,אני אומר לאנשים,
רבותיי ,בואו ,במזרח התיכון יש ערבים .אם בחרנו לגור פה אז אנחנו צריכים
ללמוד איך להסתדר איתם .אם אתם לא רוצים לגור ליד ערבים ,אני כבר לא
יודע לאן להמליץ לכם ללכת למה באירופה כבר יש מלא ערבים ,בארצות הברית
יש ערבים ,אז אולי באפריקה עוד אין ערבים.
מנחם שפיץ:

אין הרמטיות .בטוח שאין.

עודד רביבי:

אתה מבין את זה ,מנחם .יש אנשים שאומרים ,אני רוצה מאה אחוז ביטחון.
תבטיח לי שלא יקרה כלום.

מיכאל דהן:

יכול להיות שדווקא לעת הזאת שווה להגדיל יותר את סך ההוצאה של מחלקת
הביטחון ולשפר יותר .אני לא יודע מה עוד צריך לעשות כדי להגיע לזה אבל אם
צריך עוד סייר שיסתובב באזורי הבניה ובעיקר כשילדים הולכים לגנים ולבתי
הספר כשיש במקביל פועלים ,אז אולי .האחריות שלנו בסופו של דבר היא לבוא
ולתת עוד נדבך בטחוני לעת הזאת.

דורון כהן:

דיברנו על זה נדב ואני .גם כתבתי את זה במייל ,לעשות סייר אתרי בניה .הרי
הרבש"צים עמוסים מעל הראש .אני לא יכול לבוא בדרישה לחיים ודוד ,למה
השומר הזה עשה ככה וככה ,אבל אם יהיה לנו פונקציה שמ 6-בבוקר עד 15:00
שהפועלים יוצאים ,זה כל מה שהוא יעשה ,אכיפה על השומרים ,מאה אחוז זה
ודאי לא יתן אבל איזושהי אכיפה.

יהודה שווייגר :מזכיר לכם שבתקציב ל 2016-כשדיברנו על תוספות לאגרת שמירה ,אז דיברנו על
האופציה של רכב סיור.
דורון כהן:

אני לא בטוח שזה צריך ליפול על אגרת שמירה .זה יכול לבוא כאגרה של המשפץ.

יהודה שווייגר :ניסינו את הדבר הזה .זה משהו שהוא בעייתי לגבות.
דורון כהן:

אתה מכניס פועל ליום עבודה ,קח ממנו  20שקל.

יהודה שווייגר :זה משהו שהוא מאוד בעייתי לעשות.
עודד רביבי:

אני לא יכול לגבות כלום בלי אישור ממשרד הפנים.

דבורה מלכי:

הסיפור הזה של ההגנה המרחבית שעלה פה פעמיים ,הוא ירד בגלל המצב?

עודד רביבי:

מה זאת אומרת?

דבורה מלכי:

אמרנו שבמקום שכל אחד יביא שומר ,יהיו עשרה שומרים חמושים.
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יהודה שווייגר :בבית"ר עילית ניסו את זה .זה לא הוכיח את עצמו.
מנחם שפיץ:

כמה פועלים ביום ,בשבוע ,בחודש?

עודד רביבי:

ביום בין  700ל.1,000-

מנחם שפיץ:

לא ,לא ,שאין להם אישור מתאים?

עודד רביבי:

אין דבר כזה .אף אחד לא נכנס.

יהודה שווייגר :גם את הסיפור של שער הפועלים בתוך אגרת השמירה משרד הפנים לא אוהב כי
מבחינתו פועלים הם פועלים.
מיכאל דהן:

אני הייתי מכניס את זה באגרת בניה.

עודד רביבי:

אגרת בניה זה קבוע על פי חוק .לא אני קובע.

מיכאל דהן:

הרעיון הוא לחשוב מחוץ לקופסה איך יוצרים את המציאות .בסופו של דבר
תהיה עלות נוספת על חשבון משלם המיסים.

עודד רביבי:

רבותיי ,תודה רבה ,שיהיה ערב טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר________________________ :
עודד רביבי

