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ערב טוב לכולם ,אנחנו צפינו מראש שישיבת תכנון ובניה היום

תהיה ארוכה מהרגיל משתי סיבות עיקריות ,אחת ,בעצם ועדת תכנון ובניה כבר לא התכנסה
שלושה חודשים ,מהמועצה הקודמת שאז היתה הישיבה האחרונה ,היה לנו את חודש הבחירות,
אחרי זה היתה לנו את הישיבה שהתבטלה בגלל השלג והגענו עד הלום ולכן יחסית הצטברו הרבה
נושאים ,גם ידענו שהרב ליפשיץ יגזול יותר זמן מסעיפים רגילים אז מראש תכננו את סדר היום
היום עם נושאים יחסית קצרים ,נשתדל לעמוד בלוחות הזמנים ,לסיים עד סדר גודל של 33:21
כדי שאנשים יוכלו ללכת לביתם ,לאישם ,לנשותיהם ,כל אחד עם הפינות החמות שלו1

איוש וועדות המועצה

עודד רביבי:

בגלל לוחות הזמנים שנוצרו בשל אירועי השלג והבחירות אנחנו

בעצם חרגנו ממנהגנו ולא אישרנו את התקציב לפני פתיחת השנה האזרחית ,דבר שלא עשינו אותו
בארבע שנים האחרונות ,עובדי המועצה ,מנהלי המחלקות עובדים על תוכניות העבודה ,עובדים
על התקציב ,אנחנו כרגע בעצם ערוכים לקראת השלב של שיתוף נבחרי הציבור בעבודה הזאת כדי
לקבוע את סדרי העדיפויות ,לקבוע איזה דברים שהם לא כולם יכולים להיענות מבחינת מגבלות
התקציב ,לראות איך אנחנו קובעים את סדרי העדיפויות ואיך אנחנו מתכנסים 1כדי להגיע לשלב
הזה היינו צריכים למנות ועדת כספים ובעצם זה הסעיף הראשון של הישיבה היום ,כאשר מה
שרצינו לעשות זה בשלב הראשון היום למנות את יושבי הראש של הוועדות ,כל יושב ראש של
ועדה מבחינתי ינצל את הזמן עד לישיבה הבאה כדי לבנות את רשימת האנשים שהוא רוצה או
שהוא שמע שרוצים או שיכולים להיות יחד איתו בוועדה ואז אנחנו נאשר ספציפית את רשימת כל
חברי הוועדות כאשר מבחינת הוועדות בסך הכל או אני או מנחם דיברנו עם כולכם ,או עם יושבי
ראש הסיעות נציגיכם כדי להגיע להבנות על איוש הוועדות ,אז מה שמסתמן כרגע ואני אשמח
לשמוע הערות כאלה ואחרות ואם לא אז נעלה כמקשה אחת את יושבי ראש הוועדות ואחר כך
נאייש את ועדת כספים ואז נעבור לסעיף הבא 1ועדת תנועה ,היושב ראש יהיה מנחם שפיץ ,ועדת
חינוך אנוכי ,שירותים חברתיים דובי שפלר ,ועדת כספים מנחם שפיץ ,ועדת ביקורת מיכאל דהן,
ועדת מכרזים אבי חדידה ,זה כבר בעצם ועדה שאיישנו ואנחנו כבר פועלים איתה ,ועדת קליטה
דבורה מלכי ,ועדת הנחות נעמה טל ,ועדת ביטחון דורון כהן ,אלה בעצם ועדות החובה שאותם
אנחנו רוצים לאייש ואלה יושבי ראש הוועדות שאותם אנחנו מבקשים לאייש 1הערות ,שאלות?
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דוברת:

כספים לא אמרת1

עודד רביבי:

כספים אמרתי מנחם ,עוד לא איישנו את השמות ,כרגע אני רק

עובר על יושבי ראש הוועדות ,ועדת כספים זאת הוועדה היחידה שהיום אנחנו נאייש את כל
הוועדה כי אנחנו חייבים שהיא תתחיל לעבוד על התקציב - - -
נעמה טל:

ועדת כספים שהיא ועדת חובה אז כולם חייבים להיות חברי

מועצה?
עודד רביבי:

לא ,ממש לא1

דובי שפלר:

ועדת כספים היא לא חובה1

עודד רביבי:

היא גם לא חובה ,היא חובה לנו ,היא לא ועדת חובה חוקית ולא

חייבים להיות בה חברי מועצה ,בעבר דובי שימש כחבר בוועדת כספים בטרם היותו חבר מועצה,
בתקופה שרותי היתה ,יעל קלמנוביץ היתה לאורך כל התקופה חברת ועדת כספים ,מי עוד היו שם
לא חברי מועצה?
שרון הורוביץ:

טומי לם היה שהוא לא היה חבר מועצה1

דובי שפלר:

אני הייתי חבר הוועדה גם לפני ,כן ,תמיד היו שם1

עודד רביבי:

בסופו של דבר מה שנהגנו - - -

דובי שפלר:

נפתלי גולדברג1

עודד רביבי:

מה שנהגנו בעבר לשים בוועדת כספים ,דקה ,תיכף ניגע בוועדת

כספים ,בואו כרגע רק נאשר את יושבי ראש הוועדות ,אם אין שאלות אז אנחנו מאשרים את
יושבי ראש הוועדות האלה 1הצבעה :מי בעד מינוי יושבי הראש כנזכר לעיל 1החלטה :כולם בעד?
כולם בעד1
אושרו כל יושבי ראש הוועדות3
מה שאני מ בקש ,זה תעשו בדיקות ,אנחנו גם נפרסם את זה באפרתון ובאתר שאלה שמות יושבי
ראש הוועדות שאושרו וכל מי שרוצה להצטרף לוועדה שיצור קשר עם יושב ראש הוועדה ואז
לישיבה הבאה נביא את רשימת השמות המלאה ונאשר את איוש הוועדות באופן מלא 1אין מניעה
על מי שרוצה להיות חבר ועדה ,אנחנו נשמח שיהיו כמה שיותר תושבים חברים בוועדה ,כמה
שיותר אנשים פעילים בוועדה ,ועדות שיש בהן מגבלה מבחינת איוש אם זה רק חברי מועצה זה
בעיקר הכספים והביקורת והמכרזים שעל זה דנו בהתכתבויות במייל והנחות לארנונה וחוץ מזה
אנחנו בעצם נשמח למעורבות כמה שיותר של תושבים 1צריך לזכור ,הוועדות הן ועדות מייעצות,
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בסופו של דבר ההמלצות שלהם מגיעות לפה לשולחן המליאה להחלטה כן או לא ,חשוב לעשות
את תיאום הציפיות הזה עם חברי הוועדה ,בעבר היו חברי ועדות שהיו מתוסכלים ,ישבנו דנו
המלצנו ,איך זה שהמועצה לא קיבלה את המלצותינו ,מה לעשות ,לנו בסופו של דבר יש שיקול
דעת טיפה מעבר לחברי הוועדה ,צריך לזכור את זה ועדיף לא להגיע למצב של תסכול1
עקיבא סילבצקי:

אני רק רוצה להגיד דבר אחד ,הקוורום של ועדה זה רוב

החברים ,לכן אם אנשים ירשמו לוועדות אבל לא מתכוונים להגיע אז הם עושים בעיה ,תירשמו
לדברים שאתם יודעים שתוכלו להגיע אחרת כל פעם לא יהיה קוורום ויצטרכו לדחות ישיבה זה
רק גורם נזק1
עודד רביבי:

אי אפשר לחכות ואז לפתוח?

עקיבא סילבצקי:

באופן עקרוני בוועדות לא ,ועדות זה אמור להידחות ,אפשר

אחרי זה כל מיני ,בוועדות מסויימות קצת לשחק עם זה ,אבל זה בעייתי1
דבורה מלכי:

אתה מדבר על כלל החברים?

עקיבא סילבצקי:

רוב של חברי הוועדה ,מי שנמצא ברשימת החברים1

דבורה מלכי:

אם יש  33חברים בוועדת קליטה אני צריכה תמיד שיהיו  .3כדי

--עקיבא סילבצקי:

שיהיו  ,.3נכון ,וזה קשה להשיג1

עודד רביבי:

אני מציע שבהזמנות אנחנו נוציא שאם לא מגיע מנין חוקי אז

הוועדה תתכנס בכל מקרה בכל הרכב וכעבור זמן - - -
עקיבא סילבצקי:

זה לא פשוט שאפשר ,אבל בסדר ,יש דברים - - -

דובר:

מה המינימום לכל ועדה ,על פי זה - - -

נעמה טל:

לא ,מינימום ממי שנכנס אליה ,אבל האם אפשר להגיד שחבר

שהתנדב להיות חבר בוועדה מסויימת ,לא חבר מחברי המועצה לצורך הענין ,אבל תושב שרוצה
להיות ולא נכח ב- - - 3-
עודד רביבי:

בואו נסכם רגע ,רבותי תקשיבו ,דבר מאוד פשוט ,מה שעקיבא

אמר כבודו במקומו מונח ,בסופו של דבר ,אני גם מוקלט ,בסופו של דבר צריך לזכור ,אם מתכנס
מועד ל וועדה ,לא הגיע המנין החוקי של חברי הוועדה ,אז מה קרה ,התכנסה קבוצת תושבים ,דנה
בנושא שהוועדה היתה אמורה לדון בו ,והביאה את חוות דעתה לשולחן המליאה ,אז מה קרה ,זה
לא יהיה המלצת הוועדה זה יהיה המלצת חבורה של תושבים שהתכנסה בבית של מישהו ,בסדר?
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עקיבא סילבצקי:

זה נכון חוץ מוועדת מכרזים1

עודד רביבי:

בסדר ,ועדת מכרזים מתכנסת בכל מקרה על פי קוורום1

דובי שפלר:

מדוע קיפחנו את בקי? או שפספסתי1

עודד רביבי:

דבר ראשון יכול להיות שפספסת ,בקי אמרתי שהיא - - -

דובי שפלר:

תראי איך אני דואג לך1

עודד רביבי:

אנחנו נדאג לבקי לבד ,אל תדאג1

בקי אבנר:

מכרזים אבי אמרת אז1

עודד רביבי:

אבי לקח מכרזים ,את חברת ועדת מכרזים1

בקי אבנר:

בסדר1

עודד רביבי:

על הכיפאק1

בקי אבנר:

אני כבר רשמתי לי - - -

עודד רביבי:

ועדת כספים ,כרגע מי שהמלצנו שיהיו בוועדת כספים זה מנחם

יושב ראש ,יעל קלמנוביץ עשתה עבודה טובה בעבר ואני מציע לבקש ממנה פעם נוספת ,אבי
חדידה ,אבי סולסקי הסכים?
מנחם שפיץ:

כן ,הסכים ,אנחנו מדברים עם עוד כמה1

עודד רביבי:

או-קי ,אז יש לכם - - -

מנחם שפיץ:

עד מתי אנחנו צריכים ,מתי נתכנס פעם ראשונה ואיך זה - - -

עודד רביבי:

אנחנו צריכים למנות כרגע את הוועדה ,אם אלה כרגע האנשים -

-מנחם שפיץ:

אז זה כרגע הוועדה1

עודד רביבי:

יש למישהו שם נוסף של מישהו שאנחנו יודעים שרוצה להיות

בוועדת הכספים? אתה לא רצית דובי1
מנחם שפיץ:

לא שמעתי1

עודד רביבי:

הצבעה :זה השמות שכתובים לי ,שפיץ קלמנוביץ חדידה ואבי

סולסקי ,מי בעד? החלטה :כולם בעד 1טוב ,כרגע אתם צריכים להתחיל לעבדו על התקציב עם
הארבעה האלה ,אנחנו בעצם מאשרים את הארבעה האלה ,לישיבת המועצה הבאה אם יהיו לכם
שמות נוספים אז אנחנו נרחיב1

הכנה לקראת ישיבת תקציב 2112
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שיטת העבודה של ועדת הכספים בעבר היתה והיא בסך הכל,

אנחנו ממליצים עליה גם הפעם ,חברי ועדת הכספים מתחלקים לפי מחלקות ,כל חבר מועצה ,כל
חבר ועדה לוקח מחלקה אחת או שתיים ,יושב עם מנהל המחלקה ,לומד את התקציב ,לומד את
סדרי העדיפויות ובסופו של דבר לישיבה שאנחנו מביאים את התקציב לאישור ועדת הכספים
נותנת המלצה ,כן לא או איך הדברים נראים ,אנחנו ,הישיבה הבאה שקבועה היא ישיבה שגם
תידון בתקציב ,אני באופן מוצהר אומר מראש ,את הדיונים על התקציב אנחנו נעשה מראש,
אנחנו נוהגים לשבת עם כל חברי המועצה ,אלה שרוצים לשבת ,להכין את זה מראש ,לדון
בב קשות ,לראות את סדרי העדיפויות ,כשמביאים לפה לשולחן הזה את ספר התקציב אנחנו
מביאים אותו להצבעה ולא מתחילים לפתוח אותו 1מסיבה אחת פשוטה ,הספר הוא ארוך ,יש שם
הרבה תקציבים ,הרבה סעיפים ,לנהל דיון על כל שורה זה לא לענין ,הספר יופץ לכם ברגע שוועדת
הכספים תגמור לעבדו עליו ,אנחנו נשמח שכל אחד יעיין בו ,ישאל את כל השאלות ,ישבו יחד
איתי ,יחד עם שרון ,יחד עם יהודה ,כל מה שצריך לעשות תיקונים נעשה תיקונים לפני הישיבה
החגיגית כשהכוונה היא לעשות אותה קצרה ,מי בעד מי נגד ,וזהו1
נעמה טל:

מה לוח הזמנים?

עודד רביבי:

לוח הזמנים אם אני זוכר נכון קבענו ל1.413-

שרון הורוביץ:

לפחות עשרה ימים ,לפחות לפחות עשרה ימים1

עודד רביבי:

אנחנו נותנים לוועדת הכספים - - -

נעמה טל:

ישיבת המועצה הבאה היא הישיבה?

עודד רביבי:

לא ,יש שתי ישיבות ,ישיבה אחת היא לא מן המנין ,זה ישיבה

חגיגית ,מצביע ים וזהו 1הכוונה בדרך כלל וזה מה שעשינו ,דחינו את זה גם בגלל הסיפור של
הבחירות ,ועדת הכספים - - -
דובי שפלר:

1.113

עודד רביבי:

 ,.113או-קי ,לוועדת הכספים יש סדר גודל של כשלושה שבועות

לעבוד על התקציב עם מנהלי המחלקות ואז יש לנו עשרה ימים לשבת עם חברי המועצה באופן
פרטני אחרי שבעצם יש טיוטה ראשונית ואז אפשר להעיר את כל ההערות וביום האחרון כורכים
את זה אוגדים את זה ומאשרים ספר חגיגי בצורה שלא צריך לעשות בו שינויים1
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תקציב  , 31.6מבחינתנו אנחנו נכנסים בראש מודע שיש לנו לפחות בעיה אחת מרכזית ,אנחנו מה-
 .1.עלינו בסוציו אקונומי מ 4-ל ,7-המשמעות של זה היא בהערכה גסה של כ 315-מליון שקל3- ,
 315מליון שקל ,שבאים לידי ביטוי בקיצוץ בתקציב האיזון ממשרד הפנים ובאחוזי ההשתתפות
שלנו בפרוייקטים של משרדי ממשלה ,אם יש פרוייקט של משרד התחבורה ובסוציו אקונומי 4
היינו מקבלים  01%מימון ממשרד התחבורה ו .1%-על חשבון הרשות ,האחוז שלנו עולה 1הנתון
הזה של הסוציו אקונומי הוא נתון להבנתי חסר כל הגיון ,הוא בא ומדד את היכולת הכלכלית של
התושבים מבלי לבדוק את היכולת הכלכלית של הרשות 1הרשות לא נגרמו לה יותר הכנסות בגלל
שעלינו בסוציו אקונומי ,התושבים ,אני גם ,אני לא בודק את חשבון הבנק של כל אחד ,שלא
תבואו ותגידו לי אף אחד חשבון הבנק שלו לא צמח פה בחמש שנים האחרונות ,זה שיקלול של
מספר ילדים ,כמות מכוניות ,רמת השכלה ,כל מיני נתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לוקחת שאין לזה שום רלוונטיות לחוסן הכלכלי של הרשות 1מה אומר משרד הפנים ,משרד הפנים
בא ואומר הרמה הסוציו אקונומית של התושבים עלתה סימן שאתה יכול לגבות מהם יותר
מיסים ,ולכן בעצם אנחנו מטילים עליך עכשיו את המשימה לגבות מהם יותר מיסים 1זאת
המשמעות בעצם ולכן בהחלט יכול להיות שבעבודה של ועדת הכספים אנחנו נגיע להבנה שאנחנו
צריכים להעלות את שיעור הארנונה ,אני אומר את זה כרגע כהערת אגב ,נראה את הנתונים ,נראה
את המספרים ,ועדת הכספים תבחן את זה ,תבוא עם המלצות ואז אנחנו נדון בזה 1ברור לי מה
אומר להעלות נטל מס ,ברור לי שיש פה משפחות קשות יום ,אנחנו רואים אותם ברווחה ,אנחנו
רואים את כמות התיקים שהולכת וגדלה ,אבל שתבינו גם בסופו של דבר באיזה מציאות אנחנו
צריכים להתנהל 1אני אומר את זה ובאותה נשימה אני גם אומר שאני יוזם מהלך כרגע מול שר
הפנים כי שר הפנים זה בן אדם שיחסית קשוב לנו ויש לנו גישה ישירה אליו ,לשנות את הסיפור
הזה של הסוציו אקונומי 1אין בו שום הגיון ,מי שזועק את הסיפור הזה כבר כמה שנים זה כפר
ורדים ,כפר ורדים נמצא בסוציו אקונומי  0והרשות אין לה כסף לסלול כבישים ,למה ,כי יש לו
אוכלוסיה מאוד אמידה אבל הוא אין לו מקורות הכנסה וקיים פער כזה ואנחנו מנסים לבנות
איזה שהיא נוסחה ששר הפנים יוכל לאמץ שהיא תיחשב כאובייקטיבית ,שמשרדי הממשלה יוכלו
להסתמך עליה והיא תשקף באמת את המעמד הכלכלי של הרשות ולא של התושבים כדי שאפשר
יהיה איכשהו לגשר על זה ,אבל מאחר וכרגע זה רק דיונים מקדימים עם השר ואנחנו עוד לא
רואים משהו אופרטיבי ,אני לא רוצה לבוא ולתלות בזה תקווה לגבי שנת  ,31.6ועדת הכספים
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תעשה את שלה ואז אנחנו נראה מה אנחנו עושים עם זה 1זה מבחינתי כמה מילות רקע מבחינת
תקציב ,אם יש שאלות אני אשמח לענות ,אם לא אני מניח שנדבר בפגישות הפרטניות1
דובי שפלר:

אני מבקש שהגזברות תקבע מיוזמתה פגישה עם כל חברי

המועצה ,אפשר בזוגות ובשלשות - - -
שרון הורוביץ:

כן כן כן1

דובי שפלר:

הרצון הוא שהיוזמה תבוא מאצלכם - - -

שרון הורוביץ:

וודאי ,וודאי1

דובי שפלר:

לשבת עם כל חבר בצורה מסודרת לעבור על התקציב מעבר

לעבודה שמנחם יעשה1
שרון הורוביץ:

כבר שריינו ביומן של ראש המועצה ,של יהודה - - -

עודד רביבי:

לא ,הוא רוצה לשבת עם הגזבר 1הוא רוצה ישיבה אחרת עם

הגזבר1
דובי שפלר:

הפגישה עם ראש המועצה לכשתהיה היא לא נועדה לדון סעיף

סעיף בכל התקציב ,הפגישה איתך נועדה לעבור על כל התקציב סעיף סעיף1

מינוי ממלא מקום/סגן ראש המועצה

עודד רביבי:

טוב 1על פי חוק ובשל הנסיון ,ראש מועצה ,ראש ממשלה ,לא

מובטח לו שהוא ישלים את ימיו ולא מובטח לו שהוא יהיה פה לאורך כל התקופה ועל כן אנחנו
מחוייבים למנות ממלא מקום וסגן ,אז אני מבקש את אישורכם למנות את מנחם שפיץ שהיה
ממלא מקומי וסגני גם בקדנציה הקודמת ,בן אדם שהוכיח גם רצינות גם ענייניות גם הירתמות
ובאמת משקיע המון זמן בעבודת המועצה בהתנדבות בתפקיד לא בשכר ,אין משכורת לסגן ראש
מועצה באפרת ,סגן ראש מועצה בשכר זה רק לרשות מעל  .1,111איש וגם זה לא חובה ,בשוהם
עברו את ה .1,111-איש וראש המועצה לא מינה סגן בשכר ,יש לו סגן בהתנדבות ,אז אני מבקש
למנות את מנחם 1מי בעד?
דובי שפלר:

רגע ,אני רק רוצה לומר שאני חושב שמנחם אדם ראוי ומתאים,

רק שוב צר לי שלא דיברו לפחות איתי ,אני לא יודע אם האחרים דיברו איתם ,אבל לא דיברו
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איתי מראש על הדברים האלה ואני ,לפחות אני ,לא יודע אחרים ,מופתע לשמוע את זהו לכן אני
בלי ,לא כחוסר אמון בך מנחם ,לכן אני אמנע בהצבעה1
עודד רביבי:

זה הופיע בסדר היום דובי1

דובי שפלר:

כן ,לא היה שם שם1

עודד רביבי:

מי בעד? מי מתנגד? אף אחד ,דובי נמנע וגם מנחם לא הצביע

בעד עצמו 1תודה רבה1
עקיבא סילבצקי:

ברכות ,אחד נמנע אחד לא משתתף1

אושרה בחירתו של מנחם שפיץ לסגן וממלא מקום ראש המועצה3
מיכאל דהן:

קיבלת תיק מאוד מכובד - - -

נעמה טל:

אני מאחלת לך שבקרוב תעבור להיות סגן בשכר1

עודד רביבי:

מה שקובע זה יום תחילת הקדנציה - - -

נעמה טל:

קצת יותר אישורים של דירות כאן היו נותנים לך את השכר1

עודד רביבי:

אני משוכנע שבמערכת הבחירות הבאה זה יהיה נושא מי יהיה

הסגן ואם הוא מקבל שכר או לא ,אבל עד אז נחכה ונראה1

סיכום אירועי שלג

עודד רביבי:

אירועי השלג 1בסך הכל מבחינת המועצה המקומית אפרת

אירועי השלג נמשכו כסדר גודל של שבעה ימים ,במהלכם יש אנשים שישנו מעט מאוד ,יש אנשים
שישנו טוב בבית והתפנקו ,כל אחד על פי תפקידו ועל פי ייעודו ,אנחנו עשינו סיכומים ,אני לא
אגיד סופיים אבל עשינו סיכומים די אינטנסיביים ברמות של המועצה וביקשנו בעצם לבוא היום
להציג לכם את עיקרי הסיכומים 1לא מדובר פה בסיכומים סופיים ,עדיין יש דברים שאנחנו
צריכים להפיק לקחים וצריכים עדיין לחקור אותם ,אתה רוצה ללכת משה?
עודד רביבי:

בסך הכל על פי מדד משוב התושבים זכינו לקבל ,אני לא אפריז

ואומר מאות מכתבי תודה ,תשבחות הערכה ,אשתי קיבלה מטעמים ועוגות כאילו שהיא ילדה
למרות שהיא לא עברה שום חודשי לידה ולא הרגשתי ברך נולד חדש בבית ,המערכת מבחינתנו זה
היה יופי של הזדמנות לבוא ולבחון אותה במקרה קיצון ,במקרה של לחץ ,אנחנו בסיכום אתם
תראו לא חסכנו ביקורת ,אנחנו הפנינו אצבע מאשימה כלפי דברים שאנחנו חושבים שאנחנו
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צריכים להשתפר ,תחושת התושבים מחממת את הלב אבל אנחנו מבחינתנו בהחלט מודעים
למספר כשלים ,למספר דברים שאנחנו יכולים לבוא ולהשתפר בהם ולעשות אותם טוב יותר,
המסמך נמצא פה לפניכם ,יהודה יסקור אותו ככה בראשי פרקים ובקצרה ואם יש שאלות הערות
התייחסויות לכלל אירוע השלג אנחנו נשמח לפתח ולענות1
דובי שפלר:

אני אגיד שוב לפני שיהודה יתחיל ,חבל שאנחנו לא מקבלים את

זה מראש ,אין סיכוי שאני אצליח לקרוא את זה ,תשלח את זה כמה ימים מראש ,אני רואה שמ-
 361.3המסמך - - -
יהודה שוויגר:

עבדכם הנאמן היה צריך לשלוח את זה קצת מוקדם יותר אבל

אני רציתי לערוך את זה ,לא התפניתי לזה עד היום למעשה - - -
עודד רביבי:

עוד מעט נסביר גם למה1

יהודה שוויגר:

אני רוצה לעבור ככה בקצרה ,אנחנו עשינו בשלב התחקירים

חלוקה ל ,3-אחד ביקשנו מכל מחלקה שתעשה איזה שהוא סיכום פנימי שלה עם עצמה שבו ידברו
על עבודת המחלקה ,על הדברים שהם מנתחים גם מבחינת חלוקת כוח אדם ,גם מבחינת חלוקת
המשמרות ,גם מבחינת אופי העבודה וכו' ומצד שני עשינו פה איזה שהוא סיכום של כל המחלקות
ביחד ,יחד עם אנשים מסויימים שהיו בעלי תפקידים ולא רלוונטי אם הם ממחלקה מסויימת כמו
למשל צוות משוב תושבים שמורכב משרית ומלכיה מהחברה הכלכלית ,והם למעשה הצטרפו
לסיכום ואז למעשה אנחנו גם דיברנו על לקחים שעלו ברמה של כל מחלקה 1המשך של הדבר הזה
זה הנושא של ממשקים בין המחלקות ,אנחנו התחלנו דיון בן שעה וחצי ,אנחנו עוד לא סיימנו את
הדיון הזה ,ומפה אנחנו למעשה ממשיכים לאיזה שהוא תחקיר נוסף שאנחנו נדבר על ממשקי
העבודה בין המחלקות השונות 1ככה בקצרה ממש לגבי הדברים המרכזיים שעלו ,קודם כל אתם
יכולים לראות שיש פה כמה דברים ,התחלנו ממחלקת ביטחון אבל יש פה כמה דברים שאנחנו
ראינו שגילינו אותם במהלך הימים האלה ,הנושא של שקיות חימום ,קיבלנו פתאום איזה שהיא
אספקה של שקיות חימום ואז ברגע שהיה גם את ההפסקת חשמל בגבעת הדגן אנחנו ראינו
שהנושא הזה של שקיות חימום גם בתמר היו אפקטיביות ופתאום מצאנו את עצמנו מחלקים
לתושבים שקיות חימום ,אמרנו שזה בהחלט אחד מהדברים שאנחנו נראה אותם - - -
בקי אבנר:

מה זה שקיות חימום?

עודד רביבי:

מי שהיה בצבא מכיר ,זה שקית בגודל של שקית סנדביץ' שברגע

שפותחים אותה ועושים איתה טיפה תנועה היא מתחילה להפיץ חום 1הבדיקה שלנו כרגע היא מה
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אורך חיי המדף שלה ,כי זה מאוד קל ללכת ולקנות את זה ,אנחנו בודקים את זה ,המפעילי
טרקטורים שעבדו בלילות היו צמודים לדברים האלה ,היו שם כמה טרקטורים שעבדו ללא
קבינות וללא זכוכיות ,שמנו להם שקיות חימום התוך הנעלים ,הם פשוט עבדו כל הלילה 1אז זה
דברים שלמדנו1
יהודה שוויגר:

יש כמה דברים נוספים שזה גם הנושא של השרשראות לרכבים,

מפתחות הידרנטיים או דברים שאנחנו ראינו אותם כיעילים גם בשלג ,אנחנו פתחנו מספר ברזי
כיבוי כדי להפשיר להם את המים - - -
עודד רביבי:

להפשיר את השלג1

יהודה שוויגר:

להפשיר את השלג - - -

עודד רביבי:

היו מקומות שבהם ראינו או שלג או אפילו קרח ובעצם הדרך

הכי מהירה לפנות את אותו ציר או את אותה נקודת תורפה היתה בלפתוח את ברזי כיבוי האש,
פתחנו אותם לסדר גודל של חצי שעה וככה יצרנו זרימת מים שפשוט שטפה את הכביש ,בעיקר
פתחנו את ברזי הכיבוי במקומות גבוהים שבהם יצרו סחף גדול ,למשל בזית עשינו את זה מול
אורות עציון בנות ,מה שפתחנו שם הגיע עד לרחוב המנורה למטה מבחינת שובל המים שנפתח,
ביום הראשון שחזרנו ללימודים בעליה של זית שמן נוצרה שכבת קרח ,פתחנו את צינור כיבוי
האש לחמש דקות ,הוא פשוט שטף לנו את הקרח ואז הכביש נפתח לתנועה 1כל מיני אילתורים
שלמדנו תוך כדי הימים האלה וכתוצאה מזה נוצרו הרשימות של הצרכים החדשים1
יהודה שוויגר:

מבחינה טכנולוגית היו לנו - - -

דובי שפלר:

אולי רק תגיד על המלח1

יהודה שוויגר:

מלח ,היה לנו מלח שמספיק מבחינתנו לפחות למספר ימים

הראשונים ,אחרי הימים הראשונים אנחנו למעשה עשינו איזה שהיא הזמנה נוספת - - -
עודד רביבי:

אני אגיד רק הערה מקדמית ,כי הנושא של המלח עלה בלא מעט

הערות ממשוב תושבים ,כבר כמה שנים טובות לא מפזרים מלח ,מלח הורס את האספלט ,בחוץ
לארץ משתמשים במלח כי הכבישים עשויים מחומר שונה ,לא פיזרו מלח בשום מקום במדינת
ישראל ,גם לא בירושלים1
דובי שפלר:

בעיני חזיתי את מע"צ מפזר מלח בין צומת אלחדר למחסום 111

לאורך כל הקטע ביום ראשון בצהריים1
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יש מקומות שבהם יודעים שרב הצל על השמש ,שאין סיכוי

שהקרח יפשיר ואז שם מפזרים מלח ,גם אנחנו פיזרנו בסוף מלח בנקודות מאוד ספציפיות כדי
לפצח את הקרח ,אבל הנזק ,אתה יכול לראות בכביש הטבעת ברימון שזה כביש שבעבר היו
מפזרים עליו מלח ,הכביש אכול עד היום ,הכביש פשוט מפורר 1בגלל שלרשויות אין את הכסף
לזפת את הכבישים מחדש פשוט נמנעו בכל המקומות מלפזר מלח ,יש לנו גם היום במחסן מלא
שקיות מלח ,אנחנו בעקבות השלג שמנו גם ערכת מלח בכל אחד מבתי הספר כדי שהאבנים
המשתלבות דרכי הגישה למוסדות החינוך אפשר יהיה לפזר בהם מלח ,כבישים פיזרנו רק
במקומות שבהם ראינו שגם בשעה תשע בבוקר עדיין יש שכבת קרח על הכביש1
דבורה מלכי:

המלח עושה מה ,הוא מאפשר ללכת?

עודד רביבי:

המלח סופח את המים ואז הוא יוצר מצב שהקרח נמס1

דובי שפלר:

אני אדייק ,זה לא ,ההסבר הכימי ,הלכתי ושאלתי פרופ'

לכימיה ,ההסבר הכימי שהמלח ,מים קופאים באפס מעלות ומלח מוריד את טמפרטורת הקפיאה
שלהם למינוס  ,5מלח במינוס  3ישאר מים ולא קרח 1זה ההסבר הכימי1
עודד רביבי:

תושב אחד עצר אותנו מקנדה ,הסביר לנו למה טוב שאנחנו לא

מפזרים חול ,כי גם חול עלתה השאלה למה לא מפזרים חול ,אני לא הבנתי מאיפה באה השאלה,
כי הזיכרון שלי כשאתה הולך למקלחות הציבוריות בחוף הים אתה ישר מחליק על החול ומים,
כלומר זה לא הסתדר לי מה הרציונאל בחול ,הוא הסביר לי שבקנדה מפזרים את החול אחרי
שהשלג יורד ואז החול מהדק את השלג ובעצם ממשיכים לנסוע במשך חודשים על החול
שמתחתיו יש שלג 1בכמויות השלג שירדו פה חול לא היה אפקטיבי ,זה לא היה רלוונטי ולכן לא
היה מה לפזר חול1
דובי שפלר:

אני מבקש לבדוק ,אני לא יודע באיזה רמות בדקתם את זה ,את

הס יפור הזה של ההרס של האסלפט ,כי שוב ממה ששאלתי ,אני לא מבין בזה ,שאלתי פרופ'
לכימיה ,הוא אמר לי שלהבנתו מלח הורס כבישי בטון ולא כבישי אספלט בגלל ההרכבים ואז
איבדתי אותו ,אבל אני מבקש לבדוק את הענין הזה כי אם אנחנו מסתמכים על משהו שהוא לא -
-עודד רביבי:

נבדוק עוד פעם ,אני יכול להגיד לך - - -

דובי שפלר:

אולי הוא אגדה ואולי הוא לא אמיתי אז כדאי להבא כן

להשתמש במלח1
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עודד רביבי:

מלח זה יחסית דבר זול ,אין בעיה1

דובי שפלר:

לכן אני אומר לבדוק את הענין עוד פעם כי שוב ,אני מסתמך על

פרופ' לכימיה ,אמר לי שזה לא גורם נזק לאספלט אלא רק לבטון1
נעמה טל:

מבחינת ההנחיות לתושבים כל אחד במקומו בבנין המגורים

שלו ,האם יש לנו כמועצה אפשרות להוציא איזה שהוא ,אני לא יודעת אם להגיד אפילו חוק עזר
עירוני ,כמו שיש במקומות בחוץ לארץ ,שכל אחד אחראי - - -
יהוד שוויגר:

מה שהיה מדהים זה אם אתה מסתובב בשכונת הזית למשל,

איפה שהיו האמריקאים ,כמה שלא נעים להגיד ,הם לקחו את האתי חפירה ,יצאו החוצה,
התחילו לפלס - - -
עודד רביבי:

אני אגיד לך בירושלים ,אני אגיד לך מה בשיח שלי עם עיריית

ירושלים ,הם חילקו את העיר בורה מדהימה ,החרדים לא עשו כלום ,הציונים התחלקו חצי חצי
והערבים פילסו לעצמם 1ההבנה היא בסופו של דבר וזה אחד הלקחים הכי משמעותיים מהאירוע
--נעמה טל:

החילונים היו בתל אביב ,מה - - -

עודד רביבי:

אמרתי ציונים ,בעיריית ירושלים הם אמרו שכל ציבור על סמך

מה שהוא רגיל לקבל ,ככה הוא התנהג 1החרדים דפוס ההתנהגות שהם לא עושים שום דבר ולכן
הם ישבו בבית וחיכו שיפלסו להם ,הערבים שהתשתיות הם כאלה שלא אוספים להם זבל ,אז הם
הבינו שאם הם לא יפלסו לעצמם אף אחד לא יפלס להם 1אחד הלקחים הכי משמעותיים מבחינתי
באופן אישי ,היא לקרוא למעורבות של כל התושבים לקחת אחריות על חלק מהדברים ,כלומר
אם אנחנו מקבלים במשך ארבעה ימים קריאה מישיבת שבות ישראל לבוא ולפנות צירי גישה
לקרוואנים כי אי אפשר לצאת מהקרוואנים ,אני מבין שיש לי בעיה עם התושבים בקרוואנים
בשבות ישראל כי ממקומות אחרים לא קיבלתי בקשה לפנות עד פתח הבית1
נעמה טל:

אנחנו לא היינו בבית וחזרנו אחרי שישה ימים ,אי אפשר היה

להיכנס הביתה ,אבל אני אומרת מי שגר בבית ופילס - - -
עודד רביבי:

אז אני אומר עוד פעם ,זה בהחלט אחד הלקחים שצריך להפיץ,

אני לא יודע אם חוק עזר עירוני הוא הפתרון ,אפשר לחוקק חוק עזר - - -
נעמה טל:

לא ,אני תוהה ,כל אחד חייב לפנות מטר - - -
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אני חושב שאפשר לפתור את זה בלי חוק עזר עירוני ,אלא ע"י,

אפשר להעביר את המידע הזה היום אבל אתה יודע עד שירד השלג הבא ישכחו ,איך שמתחיל
השלג במסגרת ההכנות לשלג כדאי לדבר על זה שתדעו לכם שכשירד השלג תושבי אפרת אנחנו
נפנה את הצירים וכתוצאה מזה בשלב ראשון יערמו ערימות שלג שיחסמו חלק המכוניות מלצאת,
אבל הציר יהיה פתוח  ,בשלב יותר מאוחר כשכבר תחזור התנועה הנורמאלית אז אנחנו נעבוד על
החניות ונפנה גם את הערימות כמו שהיה ,עם המשאית1
דבורה מלכי:

כל אחד צריך לצאת החוצה למדרכה הקרובה ולפנות מטר1

דובי שפלר:

אני מסכים ,אני מסכים ,אבל אנשים באים ומתלוננים אחרי זה,

טרקטור פתח לי את הרחוב אבל הוא שם לי הר של שני מטר מול האוטו ואני לא יכול לצאת 1אז
שידע שזה מה שיהיה1
עודד רביבי:

ההערה שלך לא מתייחסת למה שנעמה אומרת ,לא היתה

מספיק מעורבות של תושבים לקחת אחריות על ציר הגישה הפרטי לבית שלך ,המדרכה לפני הבית
שלך ,לקחת אחריות במקומות האלה ,ואני אומר שלקחנו את זה כלקח ,זה רשום לנו לגרום
למעורבות יותר גדולה של תושבים לעשות גם את הדלת אמות שלהם שהוא לא רק הרכוש הפרטי
אלא גם הרכוש הציבורי אבל בגבולות הבית1
נעמה טל:

אני מניחה שחלק מהתושבים גם למשל לא היו מצויידים

באתים או בדברים כאלה ,אני מניחה שאחרי הסופה הזאת אנשים יצטיידו גם באמצעי חימום
ללא חשמל וכאלה ,אבל נדרשת מודעות1
מנחם שפיץ:

אני הייתי בטורונטו לפני שבוע וכמה ימים לפני זה הייתי בניו

יורק ,ובטורונטו ,התושבים של אפרת אני לא מבין אותם בכלל ,בטורונטו אני הלכתי על השלג
והלכתי על הקרח ואף אחד לא עשה מזה ענין1
דובי שפלר:

אנחנו נוסעים כבר  61שנה בכבישים וזורקים עלינו אבנים

ואנחנו לא עושים מזה ענין ,לצערי הרב 1כל אחד והצרות שלו1
מיכאל דהן:

קודם כל האמת היא שמודעות ומעורבות של תושבים אני

בהחלט חושב שזה אחד מהלקחים שצריך גם להפיץ לתושבים ,ניקח את זה על עצמנו ונתחיל
להזיז ,דבר שני שאני חושב שהיה צריך לעשות וזה אולי ,אני לא יודע עד כמה ,זה שהמועצה עבדה
והמחלקות עבדו ואני עכשיו גם קורא מה ,דברים שאפילו לא דמיינתי לי ,השאלה אם לא היה
שווה לקיים ישיבת מועצה ,אני ממש ,איך שפרצה הסופה ,כי אני חושב שבהחלט אם היתה

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס' 31.2
41.131.6

.5

מתקיימת ישיבת מועצה יכול להיות שהיינו יכולים אולי לתרום טיפה לעזור אפילו במעורבות
האישית שלנו ,אני למשל הרגשתי שאני רוצה לעזור למרות שאפילו לא הרמתי טלפון ,אבל באיזה
שהוא מקום אם היתה ישיבת מועצה וכל אחד היה ,מחלקים גזרות עבודה ,אז יכול להיות שאולי
היינו עושים קצת יותר ממה שלא עשינו1
עודד רביבי:

אני מקבל את הדברים1

נעמה טל:

כן ,גם אני התפדחתי שלא עשיתי כלום1

אבי חדידה:

אני מצטרף למיכאל בענין הזה - - -

נעמה טל:

רק עוגיות ולחמניות ושוקו זה לא נראה לי - - -

אבי חדידה:

הרגשנו מנותקים כחברי מועצה ,אני באופן אישי - - -

עודד רביבי:

תראו ,היו חברי מועצה ,לא נזכיר שמות ,שכן הגיעו לפה וכן

עזרו ,בסופו של דבר חובת ההוכחה היא עלינו ,מקבל - - -
אבי חדידה:

השאלה אם יש משהו מערכתי שכן ישתמשו בנו ואנחנו כאן

בשביל זה 1גם ברמת ,למשל התחקור למשל אחרי סופת השלגים ,זאת אומרת לא ,אנחנו מקבלים
בסוף את ,מה שנקרא את השורה התחתונה ,אנחנו לא היינו מעורבים בענין של הלקחים ,זאת
אומרת היינו מאוד ,אני חושב שאני הייתי מאוד רוצה כן להעלות נושאים שלדעתי היו צריכים,
שצריכים שיפור בנושא הזה - - -
עודד רביבי:

אבי ,בוא ,עוד לא נאמרה המילה אחרונה ,אני מציג לך כרגע את

התחקיר המקצועי שעשינו ברמה של אנשי המקצוע ,ברמה של האנשים שמקבלים שכר ושהם
עובדים ,אנחנו מבאים את זה לפה להתייחסות שלכם 1לא אמרנו שזה התחקיר הסופי ,אמרתי
מראש שאנחנו עוד לא סיימנו את התחקיר הסופי ,חשוב לנו גם האינפוט שלכם ,היתה אי הבנה,
נעמה באיזה שהוא שלב רצתה להצטרף לתחקיר של מנהלי המחלקות וביקשנו שהיא לא תשתתף
כי זה לא היה נכון בשלב הזה לערבב את שני הגופים ,זה הפורום ,יש לכם הערות יש לכם לקחים
יש לכם שאלות ,אתם רוצים לדחות את זה לישיבה הבאה ואז להתייחס למסמך הזה ,אני פתוח
לכל ההצעות ,דברים שהם קונקרטיים כמו ההערה של מיכאל אני לוקח ,יכול להיות שזה היה
בגלל שעוד לא התכנסנו בעצם לאף ישיבה ,שזה מועצה חדשה ,שעוד לא גיבשנו את זה ,שעוד לא
ידענו ,אני מקבל ,בסופו של דבר האחריות עלי1
נעמה טל:

הנקודה של הפער בין השיתוף פעולה עם גוש עציון ,אני רואה

שרשום שזה דורש ישיבה נפרדת יחד איתם ,מכיוון שמערכות החינוך שלנו ,לפחות מערכות
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החינוך העל יסודיות משולבות ,גם אורות עציון ,בעיקר מערכות החינוך העל יסודיות מאוד
משולבות עם הגוש ,מורים תלמידים וכן הלאה ,אני יודעת ,שוב ,אני עדיין לא הצלחתי לצאת
מקרית ארבע ביום שלישי כשהתחילו כאן הלימודים ,אבל הבנתי שהיה בלגן מן הסתם - - -
עודד רביבי:

לא היה בלגן ,הסופה מתחלקת ל ,3-ואני אומר את זה בצער רב

ובכאב ג דול ,המשבר במערכת היחסים שלי עם דוידי התחילה בסופת השלג הקודמת ,לא היה לזה
תקדים ולא היה לזה אח ורע שהמועצות בין גוש עציון ואפרת לא יודעים לתאם פתיחת מוסדות
חינוך בשלג ,זה התגלה כתקלה בשלג הקודם ,בשלג הזה לפני שהוא התחיל לרדת התקשרתי לגוש
עציון ,משה סביל ענה לי ,הוא אמר לי עודד הפעם לא יהיו בעיות ,אנחנו נתאם איתכם את הכל,
דוידי לא בארץ אתה עובד מולי 1עד יום שני בערב היינו בתיאום מלא עם גוש עציון ,היה לי נוהל
קבוע ,כל יום בשעה חמש אני מתקשר למשה או משה מתקשר אלי ,מי שמחייג קודם ,מתאמים
מה עושים ביום למחרת 1י ום שני בחמש בערב אני מתקשר לטלפון של משה סביל ,דוידי עונה לי,
הוא חזר ,ואז אני אומר לו תשמע ,מבחינתנו אנחנו ערוכים לפתוח מחר את מוסדות החינוך
ואנחנו הולכים לפתוח את מוסדות החינוך בשעה עשר וחצי כדי לא להתנגש עם מערך ההסעות
שלכם שמתוכנן לשעה  ..והוא אומר לי בסדר גמור ,מה אתה מבינה מהבסדר גמור הזה?
נעמה טל:

שפותחים מחר בבוקר1

דובי שפלר:

שגם הם פותחים1

עודד רביבי:

ואנחנו מוציאים הודעה כזאת לתושבים ודקה אחרי זה אני

מתחיל לקבל טלפונים מהורים לבנות אוריה שהם קיבלו הודעה מבית הספר שמחר אין לימודים
ואז מתחיל בלגן ו אז מתחיל חוסר תיאום ,מסכים איתך לגמרי ,לצערי זאת המציאות ,אני איתה
צריך לנסות להתמודד ,אני אתן לך דוגמה נוספת של פער מבחינתי אבסורדי ,המועצה האיזורית
גוש עציון החליטה לפתוח מוקד משלה ,למה ,כי היא לא רוצה לשאת - - -
נעמה טל:

מוקד שלג או מוקד בכלל?

עודד רביבי:

מוקד שלה ,מוקד  ,.14כי היא לא רוצה לשאת בעלויות של

הפעלת המוקד המשותף שקיים אפרת וגוש עציון פה בבנין הזה 1הקים מוקד  ,.14זה בכלל מענה
טלפוני במקום שאני לא יודע איפה הוא נמצא ושם עונים לטלפון 1בשלג הם החליטו להקים מוקד
שלגים ,שזה אדון הומינר תושב הזית שצריך להגיע לגוש עציון והוא עונה שם לטלפונים של
תושבי גוש עציון ,ראיתם באפרתון את כמות הפניות שהגיעו לאפרת ,מיותר לציין שזה לא רק
תושבי אפרת שהתקשרו 1המוקד שם לא היה מחובר לא לצבא ולא למשטרה ולא לכל המערכות
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שפה אנחנו מסונכרנים איתם ויצאו מידעים הפוכים ,הצירים פתוחים הצירים סגורים ,הציר
נפתח בשעה כזאת הציר נסגר בשעה כזאת1
נעמה טל:

מה אנחנו כחברי מועצה יכולים לעשות ביחד איתך כדי לשפר

את שיתוף הפעולה איתם בנושא הזה בפרט ובנושאים נוספים שכרגע המצב לא פשוט1
עודד רביבי:

לא יודע ,תני לי לחשוב על זה1

נעמה טל:

או-קי ,מה שאנחנו יכולים לעזור בנושא הזה אז - - -

עודד רביבי:

תני לי לחשוב על זה1

נעמה טל:

בסדר 1האם הפתיחה של בתי הספר ביום שלישי היתה נכונה?

ההחלטה ,אני שואלת את דעתך1
עודד רביבי:

בדיעבד אפשר להגיד הרבה דברים ,בשורה התחתונה תחתונה

תחתונה אני חושב שכן 1אני חושב שכן מהסיבה הפשוטה שכמויות השלג שירדו שהיו חסרות
פרופורציה למה שהיכרנו בעבר ,מצב פתיחת הצירים ביום שלישי בבוקר היה טוב אם לא טוב
מאוד ,לא היתה מניעה לפתוח את מוסדות החינוך 1ההחלטה אם לפתוח או לא לפתוח צריכה
להיות בסופו של דבר שיקול בין שני אינטרסים ,אחד לדאוג למצב שכל הילדים מגיעים בבטחה
לבתי הספר ו 3-לאפשר לתושבים חזרה לשגרה כמה שיותר מהר 1התושבים מתחלקים ל ,3-אלה
שאומרים למה פתחת וכאלה שאומרים למה לא פתחת יום קודם ,כשציר  41פתוח ,כשהכבישים
בתוך אפרת פתוחים ,אין לי הצדקה לבוא ולהגיד להורים למה לחכות עוד יום בבית ,לא חייבתי
אף אחד לצאת ,זה שהיה קרח ,נכון 1ביום שלישי בערב אחרי שפתחנו ביום שלישי בבוקר את
הלימודים התוודיתי בפני כולם שאני כשהלכתי ברגל למועצה נפלתי ,החלקתי והטלפון נופל לי
מהיד ואני נופל על המרפק ואני אומר לעצמי מי זה המטומטם שהחליט היום לפתוח את יום
הלימודים 1הייתי כבר בנקודת זמן שאתה לא יכול לבטל את ההחלטה הזאת ,כבר יש הורים
שיצאו לעבודה ,יש ילדים שכבר נשלחו למוסדות החינוך ,ההחלטה שלי לא יכולה להיות בשינוי
של דקה ,ביום שלישי ב .1:21-בבוקר עברו לי הרהורי חרטה אולי לא היינו צריכים לפתוח את
בתי הספר אבל כבר החלטנו לפתוח ,עשה חייל ,אני לא זוכר כרגע את המספרים המדוייקים ,עשה
חייל הגיעו למעלה מ 411-ילדים לבית הספר ,אורות עציון בנים אורות עציון בנות לכל אחד הגיע
סדר גודל של  311ילדים ,לגני הילדים הגיעו  81%מהילדים ,כלומר - - -
דובי שפלר:

באורות עציון זה בולט יותר כי - - -
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היו מגוש עציון ,נכון ,גוש עציון עכשיו ,דרך אגב ,הוא החליט לא

לפתוח את מוסדות החינוך שלו ,לילדי אורות עציון הוא אמר אני נותן לכם הסעות ,הילדים עלו
ההסעות האוטובוסים התחילו להחליק אז הוא הוריד אותם מההסעות1
נעמה טל:

זה גם מה שקרה לתלמידים אצלנו1

עודד רביבי:

בסדר 1בסופו של דבר זה הביא למצב שביום רביעי התקיימו

לימודים כבר כמו שצריך 1אנחנו ביום שני בלילה נכנסנו לכל החצרות של בתי הספר עם בובקטים
כדי לפתוח את כל החצרות ,את כל מגרשי הספורט ,את כל המעברים לתוך בתי הספר כדי לאפשר
גם מרחבים חיצוניים בתוך בתי הספר ,היום הראשון תמיד הוא היה יום קשה ,הלכתי פיזית לכל
בתי הספר ,דיברתי עם המורים ,היו שם מחסומים פסיכולוגיים ,ביום שלישי היה לנו אוטובוס
תקוע בזית שמן ,החליק שם על קרח ,ישבה מתיה באוטובוס ,מבטיח לכם שהיא קיללה אותי1
היא גם אמרה לי את זה אחר כך בחדר מורים ,אבל בסדר ,זה היה תהליך הנעה להוציא אנשים
מהבתים ,להגיד לך שהיה יום לימודים סדיר ,לא ,מי שרצה להגיע הגיע ,מי שרצה לצאת לעבודה
יצא ,מיש אמר אני נשאר עוד יום בבית נשאר עוד יום בבית 1זאת החלטה קשה לקבל ,אתה מקבל
אותה על סמך תחזית מזג האוויר שאתה לא יודע עד כמה היא תהיה מדוייקת או לא ,אם היה
פחות קרח ביום שלישי אני מניח שהשאלה שלך לא היתה עולה ,אבל התעוררנו והיה קרח ,אף
אחד לא הבטיח לי שביום רביעי לא יהיה קרח או ביום חמישי לא יהיה קרח1
שרון הורוביץ:

אני לא הייתי כל כך הרבה בשלג ,אחרת הייתי צריך לשלם את

זה ,אבל יהודה ועודד כבר היו בשיא האנרגיות אז ביום שלישי לבקשת עודד ,רעיון של עודד,
גייסתי מכל הארץ בובקטים ,אין רשות באיזור שלנו שכל בית ספר הכניס טרקטור קטן ,אין דבר
כזה ,זה רמת שירות שלא מביאים בשום מקום ,כל הלילה עבדו פה טרקטורים ,הבאנו מתל אביב
ומבית שמש ומרמת השרון כי כל הבובקטים היו בירושלים ,עם עובדי מועצה שהיו ערים איתם
כל הלילה ,כל תוך הבתי ספר היה מפונה ,זה דבר מטורף1
אבי חדידה:

יש לנו כבר הערכה של הנזק?

עודד רביבי:

אין נזק ,למה נזק1

אבי חדידה:

נזק של סככות ,לא רק ,יש לנו נזק לכבישים גם מהפינוי ,הרי

אנחנו יודעים שכשהטרקטורים מפלסים אז הם פוגעים במנועים וכו' - - -
עודד רביבי:

לא נצא מופסדים מהשלג ,לא נצא מופסדים מהשלג ,אל תגררו

אותי במילה ,כל הסככות היו מכוסות בביטוח ואנחנו במצב טוב1
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דובי שפלר:

באמת? לסככות האלה יש אחריות של החברה - - -

עודד רביבי:

דובי ,כל הסככות - - -

דובי שפלר:

לא ,אני לא שואל על ביטוח ,אני שואל על החברה - - -

עודד רביבי:

כל הסככות מכוסות בביטוח והסככות החדשות קיבלנו איתם

אחריות גם לשלג 1יכול להיות שהיצרן לא לקח בחשבון שלג כזה ,בעיה שלו ,משלם המיסים של
אפרת ,אירוע השלג ,רמת הפינוי כולל הבובקטים בחצרות בתי הספר ,כולל מספר תלושי שי
שקניתי למתנדבים שהשקיעו שבעה ימים ושבעה לילות בעבודה מסביב לשעון ,לא תעלה למשלם
המיסים של אפרת אגורה 1ואני אומר את זה כבר עכשיו כי הכסף כבר בכיס1
נעמה טל:

אז אפשר להתפלל לעוד שלג1

עודד רביבי:

אני מבחינתי נהניתי מכל רגע1

נעמה טל:

נושא עידכון התושבים ,אני מבינה שזה נושא שדנתם עליו - - -

עודד רביבי:

עידכון התושבים מתחלק ל ,3-יש דברים שבהם אנחנו צריכים

להשתפר ,יש דברים שעשינו בצורה מעולה 1הפייסבוק עבד בצורה מדהימה ,יש לא מעט תושבים
שלא מחוברים לפייסבוק ,הם ציפו לקבל או הודעות מייל או הודעות  ,SMSהודעות  SMSזה כבר
דבר שהוא לא רלוונטי ,אני אומר את זה באמת כי הטכנולוגיה מתקדמת בקצב כזה שהיא
מטורפת ,כשהמועצה הקימה את מאגר הטלפונים ושליחת מסרונים כי זה היה הכלי תקשורת
הכי זמין ,היום בפייסבוק אני לא מוגבל בכמות המנויים ואני מפיץ את ההודעות בקצב הרבה
יותר גדול 1מסרונים אני מוגבל ,אני צריך לשלם על כל מסרון שאני שולח ,יש לי בנק של מסרונים,
מאחר ואני מבין שלא כולם מחוברים לפייסבוק ,אמרנו שחלק מההיערכות לשלג זה לוודא
שבבנק המסרונים יש לנו עוד מספיק מסרונים לשלוח הודעות ,מסרון לא יכול להיות מפורט כמו
הודעות כתובות ,אני מוגבל שם במספר התווים - - -
נעמה טל:

ובמייל? אבל בחירום רשמת - - -

שרון הורוביץ:

מסרון לוקח לו זמן להגיע1

דובי שפלר:

חמש דקות עוד חבילה נוספת1

עודד רביבי:

זה לא היה פשוט - - -

יהוד שוויגר:

יש חברה שאנחנו - - -

עודד רביבי:

יש חברה ,זה טכנולוגיה והטכנולוגיה קרסה - - -

יהוד שוויגר:

סיימנו עכשיו התקשרות - - -

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס' 31.2
41.131.6

31

דובי שפלר:

אני אומר ,זה בחמש דקות לקנות חבילה נוספת1

יהוד שוויגר:

סיימנו את המיכסה - - -

עודד רביבי:

בסדר ,בואו ,אני אומר - - -

נעמה טל:

אני חושבת שהפייסבוק זה כלי מצויין ,הוא ממש לא הכלי - - -

יהוד שוויגר:

אבל היו עידכונים גם באתר המועצה1

נעמה טל:

כמו שאתה יודע אני משתמשת בו ,אבל - - -

עודד רביבי:

נעמה ,דקה ,תני לי ,בסדר? סיפור המיילים ,תקלה שלנו ,לא

הפעלנו אותו בימים הראשונים ,לקראת הסוף כן הפעלנו אותו בכל הודעה שיצאה ,למדנו ,בסדר,
התושבים אמרו לנו אנחנו לא בפייסבוק ,למה לא מפעילים מיילים ,שלחנו גם במיילים ,זה מופיע,
פעם הבאה בפק"ל ישלחו מיילים במקביל להודעות פייסבוק ,האתר גם עבד ,יש מגבלות שעליהם
אנחנו עוד לא הצלחנו לגשר ולמדנו את זה בתחילת מבצע עמוד ענן ,עמוד ענן התחיל יום שישי
אחרי הדלקת נרות ,מה קורה כשאין לנו אמצעים טכנולוגיים ,איך אנחנו מפיצים מידע ,באותו
יום שישי ביקשנו מרכבי הביטחון לעבור בכל בתי הכנסת ולהודיע לגבאים ,זה יצא לנו טוב ,זה
היה חצי שעה אחרי הדלקת נרות ,כולם עוד היו בבתי הכנסת ,אפשר היה להפיץ מידע דרך בתי
הכנסת 1רחוב פיטום הקטורת שלא היה לי חשמל ,שלא היה לי שם טלפון למשך ארבעה ימים ,לא
היה עוזר הודעות מייל או הודעות פייסבוק כי הם נשענים על רשת אינטרנט ,יש שם פער ,יש שם
אתגר ,עוד לא נתנו מענה לכל הדברים האלה1
אבי חדידה:

בנושא הזה הייתי רוצה להעיר ,אני בוגר קרית ארבע כמו ש

אתה יודע ,בקרית ארבע יש תמיד לאורך השנים באירועי השלגים יש מערכת כריזה שיושבת בבית
לצורך הענין בבית של שולי שמעון ומעדכנים את התושבים בהודעות ,לדוגמה שאי אפשר לצאת
עד השעה עשר בבוקר כי יש קרה על השבילים או על הכבישים וכו' ,מערכת כריזה שעובדת - - -
נעמה טל:

לא ,עכשיו זה לא היה בשלג ,אני לצערי ביליתי את מערכת ,לא

לצערי כי הייתי אצל ההורים שלי ,אבל היינו שישה ימים בקרית ארבע ,המערכת של הSMS-ים
עבדה כל הזמן ויש גם בזמנו היו מכשירים כאלה - - -
אבי חדידה:

הדיווחיות1

נעמה טל:

דיווחיות כאלה שהיו לכל תושב בתקופה - - -

דובר:

הם מחוברים לחשמל הדיווחיות ,בלי חשמל הם לא עובדים1
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פיקוד העורף מחלק אותם 1מה שאנחנו הודענו זה איפה שיש

פער של מערכת כריזה שם קיבלנו דיווחיות1
עודד רביבי:

בגבעת התמר היה לנו ,בדגן היה לנו דיווחיות1

יהוד שוויגר:

חילקנו אותם בדגן ובתמר ולכל אחד מהמוסדות1

נעמה טל:

בלי ספק היה תהליך למידה תוך כדי הסופה מוצלח מאוד ,אני

לא ,הביקורת פה היא לא חלילה ,היא לא בשביל - - -
אבי חדידה:

לא ,חלילה ,זה לא ביקורת ,אני אומר כדי לזכור קדימה1

יהוד שוויגר:

מערכת כריזה יש לה איזה שהוא ,לכן זה מפתיע אותי ,מערכת

כריזה הרבה פעמים גם ביום הזיכרון וביום העצמאות ובכל הטקסים לא עלינו וגם בזמנים
שמפעילים אותה אנשים שנמצאים עם החלונות סגורים בתוך הבתים לא שומעים כלום1
אבי חדידה:

אני מכיר את זה ,אני לא יודע מה הלך באירוע האחרון בקרית

ארבע לכן אני אומר אני מכיר את זה מאירועים קודמים ,הפייסבוק ושאר ,זה לא צריך לפגוע,
אפשר להשתמש בעוד אמצעי מדיה ,מה שאני מנסה להגיד זה שהשלג הזה אמנם היה אירוע
חירום של מזג אוויר אבל חס וחלילה באירוע חירום שהוא לא של מזג אוויר ,שהוא לא עלינו
רעידת אדמה או - - -
עודד רביבי:

ככה התייחסנו לזה1

אבי חדידה:

או איזה שהוא אירוע ביטחוני וכו' ,יכול להיות שלא יהיו לנו

תשתיות לא של אינטרנט ,מאוד יכול להיות שלא יהיו לנו תשתיות של אינטרנט ,טלפונים חשמל
וכו' ,השאלה איך אנחנו מגיעים לתושבים ומערכת כריזה לדעתי זה אופציה טובה שאולי ראוי
לבחון אותה 1אפשר ליצור קשר עם שולי בקרית ארבע ,עם שולי שמעון ,ולראות איך זה עבד ,אני
לא יודע למה זה לא עבד באירוע האחרון אבל אני מכיר את זה שלאורך השנים זה כן עבד בצורה
יעילה וטובה1
נעמה טל:

אולי לא שמעתי1

אבי חדידה:

שווה אולי לעשות את זה ולבדוק את זה1

יהוד שוויגר:

קודם כל יש - - -

עודד רביבי:

יש לנו מערכות כריזה1

יהוד שוויגר:

יש לנו מערכות כריזה - - -

עודד רביבי:

מערכות הצופר1
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יהוד שוויגר:

רב תכליתי למתנ"ס ,אורות עציון בנים - - -

עודד רביבי:

מפעילים את זה מהמוקד1

אבי חדידה:

אז למה לא השתמשנו - - -

יהוד שוויגר:

הבעיה היא שזה גם מפחיד ,ברגע שאתה עושה עולה ויורד אני

חושב שמידת - - -
אבי חדידה:

לא ,דיבור ,להוציא הודעה1

יהוד שוויגר:

אני חושב שבאמת צריך לעשות איזה שהיא בדיקה ,ידידיה היה

האיש לכל הבדיקות ,תמיד הוא היה רץ עושה את כל הבדיקות ,אתה לא שומע ,אם אתה לא מודע
לזה ,עשינו כמה בדיקות ,מאבטח מוסדות חינוך שנמצא מחוץ למבנה תמיד היה שומע ,בתוך
המבנה ,בתוך בתי הספר ,אנשים לא שומעים את הדברים האלה1
עודד רביבי:

בואו נתקדם ,אבי ,אנחנו יודעים שיש לנו פער ,אני לא הולך

למקרה קיצון ,אני הולך לשבת ,בשבת היה לי אתגר איך אני מפיץ מידע ,פער שאני עוד לא מצאתי
את הכלי בעידן הטכנולוגי של היום שכולם רוצים המון מידע במהירות מאוד גדולה ,איך אנחנו,
יש בפק"ל החירום של המועצה כיתת רצים ,להפצת מידע ,כיתת רצים להפצת מידע ,רשימה של
מתנדבים שזה הת פקיד שלהם 1להגיד לך שזה אפקטיבי ,זה לא אפקטיבי אבל יש לי את זה
למקרה שאין לי כלום כלום כלום ,זה בנוי שם1
מנחם שפיץ:

הנושא של הטרקטורים ,שקלתם לעשות את זה בשבת?

עודד רביבי:

אם לעשות את זה בשבת?

מנחם שפיץ:

כן1

נעמה טל:

כן ,מה לגבי ,מה לעשות בשבת1

אבי חדידה:

היתה בעיה רצינית בלילה בין שישי לשבת - - -

דובר:

זה הלילה המשוגע ביותר1

מנחם שפיץ:

חשבתי שהיה מקום לעשות את זה גם בשבת1

עודד רביבי:

בשבת עבדו שני טרקטורים ,פתחו את הציר המרכזי ובעצם

הוצמדו לרכבי הרפואה לחילוץ נפגעים או מקרי רפואה ,לקח זמן עד שהצלחנו לאגור עוד
טרקטורים וזה בעצם היה שיא האגירה לקראת שבת אחר הצהריים ומוצאי שבת ,אבל עבדו גם
במהלך שבת ,לא היה פה נוהל שבת שאנשים לא עבדו1
יהוד שוויגר:

על שדרות דוד המלך בעיקר1
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בשבת בבוקר בגבעת הזית עד עשר וחצי משהו כזה גם אמבולנס

וגם כבאית שהיתה צריכה לעבור לא היתה עוברת שם ,גם לפלס היה לוקח המון זמן 1אני מודע
לכמות האדירה של השלג הקיצונית ,השאלה היא וזאת שאלה שהופנתה למשל מאנשים בבתי
הכנסת ,לדוגמה ,אני לא אגיד את השם ,אדם שבמערכת הרפואה שלנו ,והשאלה היתה כזאת,
הוא בא אלי ואמר לי למה לא פינו כל ,למה המפלסות לא עבדו כל ליל שישי ואנחנו צריכים להגיע
למצב שבשבת בבוקר היה לנו מאוד קשה לפלס את הדרכים - - -
עודד רביבי:

אבל אני אומר לך אבי ,עבדו גם ביום שישי וגם ביום שבת ,היינו

בפחות כלים בשישי ושבת ,ההבדל המהותי בשלג הזה מלבד הכמות זה גם המשקל שלו ,בדרך
כלל כשיורד שלג מורידים כף והטרקטור פשוט רץ ודוחף ,זה לא עבד ,בדרך כלל כשיורד שלג
המועצה מביאה שני טרקטורים ,זה מה שהבאנו ,שני הטרקטורים האלה התגלו במהלך שישי
שבת כלא אפקטיביים כי הוא לא יכול היה לדחוף את השלג ,הוא היה צריך להרים כף ולהזיז
להרים כף ולהזי ז ,שיטת הפינוי לגמרי שונה ,בסוף עבדנו בשעותה שיא עם שמונה טרקטורים
ושופל1
מנחם שפיץ:

זה היה כבר ביום ראשון1

עודד רביבי:

נכון ,אבל כי זה היה פער - - -

מנחם שפיץ:

אבל למה מלכתחילה הכיוון היה רק לפלס בצירים הראשיים1

עודד רביבי:

לא ,הבאנו שני טרקטורים ביום שישי והתחלנו לעבוד איתם

והתוכנית היתה שהם עובדים גם בשבת ,אני רק אומר שהתפוקה שאנחנו בדרך כלל מקבלים
באירוע שלג משני טרקטורים ,משלושה טרקטורים ,לא היתה בכלל בת השווה למה שהיינו
צריכים בסוף1
יהוד שוויגר:

וצריך גם לזכור שעשר וחצי ביום שבת זה היה השיא של השיא1

גם הטרקטורים בשעה הזאת כבר מצאו את עצמם באיזה שהוא עצור ,מחכים שיעבור הגל ואז
מתחילים1
אבי חדידה:

מסכים 1לגבי הפינוי בשכונת הגפן ,אם אני זוכר נכון עד יום שני

היתה שם בעיה רצינית בפינויים ,אבא שלי גר שם ולא יכולנו להגיע אליו1
עודד רביבי:

תדבר עם דובי ,הוא יגיד לך ,גם ברחוב השיירות הם התלוננו עד

הרגע האחרון1
אבי חדידה:

לא ענין של תלונה - - -
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דובי שפלר:

זה לא רק פונה ביום ראשון - - -

נעמה טל:

אמרו לנו יש פה שני חברי מועצה ברחוב ,איך הרחוב נראה ככה1

אבי חדידה:

מה שאני אומר זה שהיו שכונות למשל כמו הזית שפונו יחסית

במהירות ,הגפן לקח לה קצת זמן ,זאת עובדה ,אני לא מאשים פה במשהו ,זה מה שקרה בפועל1
אני שואל למה ,לא בשביל - - -
עודד רביבי:

הייתי מפנה קודם את הגפן היית שואל אותי למה הזית נשאר

לסוף1
אבי חדידה:

חלילה1

עודד רביבי:

אבל זה מה שאתה אומר1

אבי חדידה:

לא ,השאלה אם אתה אומר לי ,יש לי  Xכלים ואני מרכז מאמץ

במקום מסויים ,אני יכול להבין את זה1
דובי שפלר:

תספר לו מה סדרי העדיפויות כשאתה פותח את הצירים1

עודד רביבי:

היתה החלטה שאני אומר עכשיו שאני לא בטוח שהיא נכונה,

ההחלטה המסורתית של אירוע שלג באפרת אומרת ,קודם כל פותחים את שדרות דוד המלך1
אבי חדידה:

את הציר הראשי ,בסדר1

עודד רביבי:

כשאתה מקבל החלטה כזאת אתה מראש אומר שאתה לא נכנס

לשכונות ,במיוחד בכמויות שלג כאלה שבעצם הגענו למצב שביום ראשון בבוקר אנחנו עדיין
עובדים על שדרות דוד המלך והוא עדיין לא פתוח ,עם כל הכלים ,אני עובד דרום צפון צפון דרום
ולא מצליח 1אני לא בטוח שההחלטה ההיסטורית הזאת היא נכונה 1יכול להיות שיותר חכם
לעבוד קודם על הציר המקביל ,גפן ונצח ירושלים ואז אני נוגע ביותר תושבים ,מה החשש ,שאני
אעשה את זה יעלו לי רכבים לשדרות דוד המלך ויתקעו לי שם ,זה ענין של ביצה ותרנגולת 1אם זה
שלג שאתה מפנה אותו תוך שש שעות אז אף אחד לא שם לב ,כשזה שלג שנערם לך ליומיים אז
כשאתה מגיע בסוף לנצח ירושלים רוצים לשחוט אותך חי 1באיזה שכונה שלא הייתי מתחיל בסוף
היתה שכונה שנשארה לסוף ,לא היה בשום שלב ריכוז מאמץ שאני בא ואומר לך את כל
הטרקטורים לקחתי לשכונה אחת ,לא היה מצב כזה 1גם למדנו והשתכללנו ,שישי שבת
הטרקטורים עבדו עם אנשי מחלקת שפ"ע שיושבים מאחורה ברכב ומכוונים את הטרקטור
מאחור 1ביום ראשון גם עודד רביבי עלה על קבינה של טרקטור ,תפס את הישמעאלי או בזקן או
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באוזן וככה פתאום ה תפוקות עלו בעשרת מונים ,אז היה עודד רביבי והיה יהודה שווייגר והיו עוד
ארבעה תושבי אפרת שהתנדבו - - -
דובי שפלר:

הנה מצאת פתרון מה לעשות עם חברי המועצה1

עודד רביבי:

אני אגלה לכם עוד סוד ,יש רחובות שקנו את הטרקטור - - -

נעמה טל:

שמה?

עודד רביבי:

שקנו את הטרקטור ,אני במקומך לא הייתי צועק בכזה קול מה

--נעמה טל:

לא הבנתי למה אתה מתכוון1

עודד רביבי:

יש רחובות באפרת שקנו את הטרקטור 1הגענו לרחוב אחד

באפרת שכאילו לא ירד בו שלג ,כשאני במצב בזית שמן שאין לי נתיב אחד פתוח ,אין לי נתיב אחד
פתוח ,אני מגיע לרחוב אחר בזית ,כל מגרשי החניה בו מפולסים ,לא מדבר איתך על רוחב הכביש,
כל מגרשי החניה 1טוב ,עוד דברים לגבי השלג?
אבי חדידה:

כן 1אני הייתי רוצה בכל מקרה ,עם כל הביקורת שיש והיא

ביקורת שהיא ביקורת בונה ,צריך להגיד גם מילה טובה ,בסך הכל הכללי הרשות שלנו תפקדה
בצורה טובה ,בוודאי אם משווים את זה לרשויות אחרות וגם אם יש לנו ביקורת וחושבים
שדברים אחרים ,שדברים יכולים להיעשות אחרת ,אף אחד לא ישב פה רגל על רגל בבית שלו
והתחמם ,במיוחד לא עודד ויהודה ושאר מנהלי המחלקות שעבדו ועובדי המועצה שעבדו מאוד
קשה ,אז אני אומר מילה טובה כשצריך להגיד מילה טובה ויישר כוח וחשוב מאוד לעשות את
הסיכומים האלה בשביל להתכונן לעתיד 1אני חושב שאנחנו עוד נצטרך לדון בענין הזה ,אנחנו לא
יכולים לחוות דעתנו על נושא סופת השלגים שהגיע אלינו עכשיו ,אני חושב שאולי נצטרך להעלות
את זה גם בישיבה הבאה ,לפחות בהתייחסות1
עודד רביבי:

דבר ראשון אבי תודה ,אני אומר עוד פעם ,אני לא משווה את

עצמי לרשויות אחרות מסיבה אחת מאוד פשוטה ,התושבים שלי הם לא התושבים של רשות
אחרת ,רמת הציפיות פה היא שונה מאשר ברשויות אחרות ,דברים שראשי רשויות אחרים יכולים
ללכת איתם לא תמיד נכונה באפרת ,אנחנו הבנו שזה אתגר ,הבנו שאנחנו צריכים לעשות את
המקסימום ,עשינו את המקסימום ,יש לנו הרבה מה ללמוד ,התייחסנו לזה כאירוע חירום לכל
דבר מבחינת הפעלת המערכות ,מבחינת הרצינות ,בסופו של דבר עובדי המועצה די מתוזזים
ממני ,לפחות פעם בשנה אנחנו עושים פה תרגיל בתרחיש כזה או אחר של רעידת אדמה ,של אירוע
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של פיגוע המוני ,של משבר מים ואתה רואה בסוף איך הדברים האלה מתחברים ולמרות שלא
התנסינו באף אחד מהדברים האלה ,לא משבר מים ולא רעידת אדמה ולא פיגוע רב נפגעים,
המערכות עבדו על פי הפק"לים שנמצאים פה וכל אירוע כזה הוא מכשיר למידה 1אני בסוף שבעה
ימים הייתי מאושר ,באמת ,לקחנו את המערכת ,בחנו אותה ברגע השיא ,ראינו את התפקוד של
האנשים ,איזה אנשים יצאו מגדרם כדי לעזור ,איזה אנשים באים רק כדי להחתים כרטיס ,יצאו
המון תובנות מאוד חשובות מהשבוע הזה ואנחנו נשמח לקבל גם את ההערות שלכם אחרי
שתקראו את המסמך ,תעבירו הלאה ,כי המטרה היא רק לבוא ולהשתפר ואנחנו לא יודעים מתי
נתנסה עוד פעם ובמה 1והאירוע הזה היה יחסית קל לשליטה כי היה לנו ,ברוב היישוב היה חשמל,
היו לנו את האמצעים הטכנולוגיים ,לא היה חסר מים ,מצרכי מזון הגיעו יחסית מהר ,לא היה פה
באמת אתגר מעבר לאלמנט הפסיכולוגי שזה קשור גם למתי אתה פותח את מוסדות החינוך ,היה
שם ממש ,זה היה ניסוי בבני אדם ,ביום שלישי כשאני הולך לחלץ מכוניות מרחוב נחמיה איזה
אבא בא ואומר לי ,מתחיל לתקוף אותי שפתחתי את מוסדות החינוך ,אמרתי לו סליחה ,אני רק
אמרתי שפתחתי את מוסדות החינוך ,לא אמרתי לך שאתה חייב ללכת ,פתאום אתה מבין מה זה
תופעת העדר ,כאילו עודד אמר ,כמו במשחק עודד אמר ידיים למעלה עכשיו כולם יוצאים לבית
הספר ,וסליחה ,אתה חושב שזה מסוכן ,תפעיל גם שיקול דעת ואנשים לא תמיד הפעילו שיקול
דעת1
נעמה טל:

אנשים גם בלחץ כלכלי מעבודה1

דבורה מלכי:

אתה כתבת גם במייל שאתה פותח וכל אחד יכול - - -

עודד רביבי:

אני אומר עוד פעם ,ולמרות כל זאת - - -

דובי שפלר:

מה היה אחוז המורים שהגיעו מחוץ לאפרת?

עודד רביבי:

אחוז מורים לא בדקתי ,זה מפתח פחות או יותר לפי יישובים1

מה שעניין אותי - - -
דובי שפלר:

מצבנו הוא שרוב המורים הם מתוך אפרת?

עודד רביבי:

לא ,לא בכל המקומות ,מה שהיה חשוב לי ,דובי אני אגיד לך מה

היה חשוב לי ,בבתי הספר זה לא כל כך עניין אותי כי מבחינתי מורה יכולה להשתלט על שתי
כיתות ,שם לא היה האתגר ,הדגש היה על גני הילדים ,לבדוק שבכל אשכול גנים יש לי לפחות איש
צוות אחד בשעת הפתיחה 1ואת זה היה לנו וברוב אשכולות הגנים היה לנו גם יותר ויותר אבל זה
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נתון שדאגנו לוודא לפני שפתחנו את מוסדות החינוך שלכל אשכול גנים יש לנו לפחות איש צוות
אחד - - -
יהוד שוויגר:

והתייחסנו לזה גם - - -

עודד רביבי:

בימים של פתיחת מוסדות החינוך ,ביום שלישי רביע וחמישי

דאגנו שעל כל אוטובוס יהיה איש צוות חינוך כדי שיעזרו לילדים לעלות מהאוטובוסים לרדת
מהאוטובוסים לא ישאירו ילדים בתחנות ,כלומר ירדנו לרזולוציות האלה של איפה נמצאים
אנשים מבוגרים ,לא עניין אותנו כמה ,אם כל הכיתות מאויישות במורים כי בסופו של דבר בית
ספר יודע להפעיל את עצמו גם עם פחות סד"כ1
מיכאל דהן:

אני רוצה רק ,בתחושה האישית שלי ,קודם כל אני אומר בהחלט

שמגיע יישר כוח על התפקוד בסך הכל הכללי של אפרת ,אני  21שנה פה באפרת ,זה היה השלג
הגדול ביותר שראיתי ועם כל זה אני ביום ראשון נסעתי לירושלים ,ביום שני יצאתי לירושלים,
ביום שלישי הלכתי לעבוד כבר בירושלים ,ביום רביעי וכן הלאה ,זאת אומרת לא הרגשתי איזה
שהוא קושי מתוף ,בהתנהלות ,היה כמובן המון שלג אבל כמו שכבר סוכם אני חושב שבסך הכל
הכללי זה כבר ברור שאפרת צלחה את הדבר הזה ואם נפיק רק את הלקחים שנכתבו פה ועוד לא
קראתי את כולם ,אני חושב שזה כבר יהיה די ואם אחריש נקרא יהיו לנו עוד אז בוודאי שגם אם
נפיק גם אותם אז אני חושב שעשינו את העבודה שלנו טוב וזה מה שצריך1
נעמה טל:

אני מצטרפת לדברים של אבי ,נושא השירותים החברתיים,

הבנתי במהלך ההתעדכנות שלי בפייסבוק שאכן נוצר קשר עם קשישים ועם אנשים עם צרכים
מיוחדים ,הצלחנו לתפוס את כולם ,הצלחתם לתפוס את כולם?
דובי שפלר:

צריך לחדד את זה כי לא כל מי שרשום אני חושב במחלקה זה

הכלל שיש1
עודד רביבי:

אני הצבתי דרישה - - -

דובי שפלר:

יש אנשים שאינם רשומים1

עודד רביבי:

אני הצבתי דרישה ביום ראשון להתקשר לכל בן אדם מעל גיל

 , 45המחלקה לא ידעה איך לאכול את זה כי כמו שדובי אומר לא כולם רשומים ,אז עכשיו כבר כן
כולם רשומים ,עכשיו כבר כן יש רשימה 1כל הסיפור של הצרכים המיוחדים הוא מצריך המון כוח
אדם המון תשומת לב המון אנרגיה ,כל הסיפור שאת העלית עם החינוך המיוחד ,איך אנחנו
מוציאים ,לא מוציאים ,זה הכל סוגיות שיש הרבה מה להפיק לקחים ,אתם תראו את זה גם פה
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כתוב בסופו של דבר שאנשי מחלקת הרווחה היום מסתובבים עם זה שיש להם לכל אחד ערכה
בבית כי אנחנו לא יודעים מי יהיה פה עם כל רשימת הטלפונים ,כלומר גם אם הם לא נמצאים פה
במועצה אז הם יכולים להתקשר מהבתים הפרטיים ולוודא פיזית מה מצב הקשישים ,היתה
קשישה אחת ביום שבת בבוקר שאני הלכתי ברגל ברימון כי קרובים שלה מחוץ לעיר לא הצליחו
לתפוס אותה והיא היתה בהפסקת חשמל ובחשש להיפרתרמיה ,ובסוף גילינו שהקלנועית שלה
מקצרת ,אבל זה למשל ,האנשים שגרים דלת מולה לא נכנסו ,אז אני הייתי צריך ללכת מהבית
שלי רבע שעה כדי להגיע אליה כדי לדפוק אצלה בדלת ולהגיד לשכנים יש לכם פה שכנה שגרה
לבד ומעכשיו בבקשה תקחו עליה אחריות ,זה סוג הדברים שאני אומר שאנחנו צריכים לחדד את
המעגלים1
נעמה טל:

ברמת המעורבות הקהילתית ,לנו יש סבא בודד ברימון שהוא

אמר אני לא יודע מי ,פילסו לי את השלג מהזה ,הכניסו לי אוכל - - -
יהוד שוויגר:

היו בני נוער - - -

עודד רביבי:

בני הנוער ,מטה הנוער פעל ,מטה הנוער הלך וקיבל רשימות

מהרווחה ,קיבל רשימות של צרכים מיוחדים ועבדו כמו ,קראנו להם צוות הקטקטים ,נתנו להם
כתובת ,אתי חפירה ומעדרים והם הלכו וניגשו ועבדו בכל הימים וזה כן המעורבות הקהילתית
וזה כן דברים יפים שקרו ,אני אומר המעגל הקרוב כל אחד שיסתכל מה קורה במעגל השכנים
שלו במדרכות מסביבו ,זה דבר שאנחנו צריכים להשתפר בו1
נעמה טל:

אז זה משהו באמת כאיזה שהיא פעילות קיהלתית במסגרת

האפרתון ,צריך לעשות אולי צוות חשיבה איך אנחנו מעלים את רמת המעורבות החברתית1
דובי שפלר:

צריך לחדד את ענין הסיור ברחובות הפנימיים של הרימון - - -

עודד רביבי:

נכנסנו לשם עם בובקטים1

דובי שפלר:

כן ,בדיוק ,זה מה שאני אומר1

עודד רביבי:

ברימון נכנסנו עם בובקטים ,אנשים באו - - -

דובי שפלר:

צריך להיכנס לשם מוקדם הרבה יותר מאשר נכנסים למקומות

אחרים בגלל שהרבה אנשים שם אין להם אולי את היכולות הפיזיות לעשות את הפינוי של השלג1
עודד רביבי:

את מדברת על מעורבות קהילתית ,אחד הדברים שנלמדו זה

עכשיו המועצה הדתית כינסה ישיבה והולכים להפעיל את הגבאים ,לראות איך עושים את
העבודה1
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אולי עוד כמה דברים ,סניף הדואר היה פתוח בחמישי שישי

ראשון שני ,לדעתי - - -
עודד רביבי:

את האמת לא היה לי זמן לבדוק את הדואר1

דובי שפלר:

לדעתי לא ,לדעתי לא ואם אני צודק ,אני לא אומר בוודאות,

ככה התרשמתי כשעברתי ליד ,ואם אני צודק אז צריך לראות שלא יווצר מצב ,לתאם את זה מול
רשות הדואר שלא יווצר מצב - - -
דבורה מלכי:

ביום רביעי אני הייתי שם והם אמרו שהם לא חוזרים בצהריים1

דובי שפלר:

רביעי אחרי השלג ,אני מדבר על חמישי שישי - - -

עודד רביבי:

סניף הדואר הוא לא סניף של רשות הדואר ,הוא סניף שמופעל

ע"י זכיין פרטי - - -
דובי שפלר:

אבל הם מקבלים הוראות1

עודד רביבי:

בעירבון מוגבל ,יש לנו המון תלונות על התפקוד של סניף הדואר,

אנחנו יושבים עם רשות הדואר ,הם יושבים איתם ,אתה שואל אותי אם זה מעגל אפקטיבי ,זה
לא מעגל אפקטיבי ,הסניף נראה גועל נפש ,השירות הוא לא ברמה ,הבחינה הזאת של ימי השלג
היא לא המדד בעיני אם הוא נותן שירות או לא נותן שירות ,יש הרבה תלונות אחרות1
דובי שפלר:

הנושא הוא לא נושא סניף הדואר ,פתחנו את נושא סניף הדואר

בימי השלג 1אם אני צודק והוא היה סגור שלושה ארבעה ימים רצוף אז זה לא בסדר 1הלאה,
סוגיה של מכיכר זרובבל ודוד המלך ועד השער הצפוני ,כל הקטע הזה ,לאור מה שהלך שם יום
אחרי יום ,לשקול לנתק את הכניסה ,בין הכניסה לתמר לכיכר זרובבל אם צריך לנתק ליום
יומיים כי היה שם באמת החלקות וחסימות ,להגיד שתושבי התמר והדגן יוצאים מאפרת רק דרך
השער הצפוני ותושבי אפרת - - -
עודד רביבי:

אבל זה נעשה דובי ,בזרובבל היה מחסום - - -

דובי שפלר:

איזה מחסום? היה מחסום על צד אחד ,צד שני היה פתוח

ואנשים עברו בכל זאת והחליקו1
עודד רביבי:

גם יש לי נהג של שערי צדק שכמעט דרס את ארליך למוות ,אם

אני לא הייתי בא שם להתערב ,הוא בא ,הוא דחף את ארליך ,העיף את הג'יפ שלו מהכביש,
המשיך לנסוע שם למרות שסגרנו - - -
דובי שפלר:

אני לא מדבר על אנשים - - -
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היה שם תמרור היה שם שילוט היה שם מחסום ,לא צריך ליום

שלם ,זה בדיוק עד עשר וחצי כשהשמש עולה מעל הבתים של יהודה המכבי וממיסה את הכתם
קרח בקטע הזה1
דובי שפלר:

אז אני אומר בקטע של הירידה לסכר הוא ממש בעייתי ולשקול

לסגור ,לנתק את התמר ואת זרובבל1
עודד רביבי:

ביום חמישי בבוקר כבר באופן יזום בשש בבוקר הסייר הלך

לשם עם שק מלח ופיזר ובזה פתרנו את הבעיה1
דובי שפלר:

זה קטע מאוד בעייתי 1במסגרת המידע שצריך להגיש ,כבר דובר

פה עליו ,על דרכי המידע ושלא לכולם יש פייסבוק וכו' ,מה עם השימוש בטלפון הביתי ,יש לנו
יכולת שליחת הודעה מוקלטת לטלפון ביתי לתושבי אפרת?
יהוד שוויגר:

כן ,אבל אמרתי ,זאת אותה תוכנה - - -

עודד רביבי:

זה לוקח מלא זמן1

יהוד שוויגר:

זה גם התוכנה הזאת וגם התוכנה של הSMS-ים זה מאותה

חברה ,מה .1.-אגב כבר לא מרוצה מהחברה הזאת ,כמות התקלות שיש לנו איתם בשנה האחרונה
היא בלתי נסבלת ,אנחנו עוברים לחברה אחרת ,הקושי הוא באמת למצוא חברה שיכולה גם
לקחת את הנושא של ההודעות הקוליות וגם לקחת את הנושא של הודעות ה SMS ,SMS-זה היום
אתה מתקשר כמעט לכל חברה ,יש מליון חברות כאלה ,הודעות קוליות כמעט ואין כי אתה צריך
להחזיק איזה שהיא מרכזיה שיש לה כמות קווים מספיק גדולה ובתוך ההסכם זה סדר גודל של
מאה קווים ואז המשמעות להגיע לכל בית אב - - -
דובי שפלר:

איך שלי יחימוביץ התקשרה אלי לפני שנה1

יהוד שוויגר:

המשמעות של כל בית אב בנפרד זה  65דקות - - -

עודד רביבי:

זה לוקח זמן ,באפרת זה לוקח לנו  65דקות - - -

יהוד שוויגר:

ואז המשמעות למשל - - -

דובי שפלר:

לא צריך להודיע כל חמש דקות1

יהוד שוויגר:

תחשוב שאתה מגיע כרגע ל .,811-בתי אב ,המשמעות היא פר

זה שאתה קודם כל מגיע לטלפון בבית ,אחר כך זה עובר לפלפון של הבן זוג או של הבת זוג ואחר
כך זה מגיע ,יש לך מספר טלפונים שנמצאים ,לא ענה בפעם הראשונה הוא מתקשר אליו שוב,

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס' 31.2
41.131.6

2.

כמות השיחות שיש לך פר דבר כזה זה סדר גודל של  2,111שיחות שאתה מנהל אותם עד לרגע
שהוא עונה 1יש לזה ,זה לוקח זמן ,גם בנושא של ההודעות - - -
דובי שפלר:

להוציא הודעה אחת ,שתי הודעות ביום במערכת הזאת ,האוייב

שלנו ,שנו אני אומר של התושבים ,זה חוסר המידע ,חוסר המידע גורם לחלק מהאנשים חרדות
וחלק מהאנשים גורר כעס כי הוא לא יודע מה קורה אז הוא כועס ,הוא כועס על כולם ,תן לו את
המידע הוא יבין איפה הוא נמצא 1לא סתם היום אנחנו מדברים - - -
עודד רביבי:

דובי ,אין ויכוח ,יש לנו את הטכנולוגיה הזאת - - -

יהוד שוויגר:

יש אבל במגבלות ,למשל זה אתה יכול  31שניות של הודעה ,ב-

 31שניות כמות המידע שאתה יכול להודיע - - -
עודד רביבי:

יש לנו את הטכנולוגיה ,יש לנו את הטכנולוגיה ,אני אומר עוד

פעם ,אנחנו כל הזמן מנסים לתפוס טכנולוגיות חדשות ,אין ספק שמידע צריך לעבור לתושבים
כמה שיותר וכמה שיותר מהר1
דובי שפלר:

במסגרת ההודעות ,התייחסות לנושא הגעת החלב לחם מוצרי

יסוד ,כדאי להכניס את הדברים האלה ,בטח כשאתה הולך ,אם אתה הולך ועושה פתאום סיבוב
תוך חצי שעה בכל המכולות ואתה מגלה שאין לא חלב ולא לחם ,אז זאת אומרת זה הופך להיות
מידע קריטי להגיד מתי זה מגיע1
עודד רביבי:

ברור1

מנחם שפיץ:

אני יושב פה ואני קצת לא מבין מה שאני שומע ,אני מסכים עם

כל דבר ,אבל ריבונו של עולם ,אני משווה מה שהיה אצלנו פה וגם ברמת המידע שהיה אצלנו
לעומת מקומות אחרים ,ריבונו של עולם ,מה ,אתה מדבר על מתי מגיע לחם וחלב למכולת,
מצויין ,אפשר לעשות את זה אבל אנחנו מה ,היה פה מצב לוקסוס היה פה ,בכל הגזרות ,בכל דבר
היינו במצב לוקסוס לעומת מקומות אחרים ,אם זה היה בכבישים ,אם זה היה במידע ,בהכל ,יש
מה לשפר ,תמיד אפשר לעשות יותר ,אבל ריבונו של עולם - - -
דובי שפלר:

מנחם אתה מנסה לסתום לי את הפה ,אני לא מבין1

מנחם שפיץ:

לא ,זה לא לסתום את הפה1

דובי שפלר:

לא ,ככה אני מרגיש ,אתה אומר לי תשתוק ואל תדבר1

מנחם שפיץ:

אני לא אומר לך לשתוק ,אני רק אומר ,- - -
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אני מעיר הערות ,אני חושב שהן הערות בונות ,לא מוצא חן

בעיניך אל תקשיב1
מנחם שפיץ:

חלק מהדרישות שמעלים פה - - -

דובי שפלר:

אני חושב שההערות שלי ,או שאתה רוצה לסתום לי את הפה או

שאתה אומר שאני אומר הערות אידיוטיות - - -
מנחם שפיץ:

זה ממש מגוחך1

דובי שפלר:

בסדר ,אני שמח לשמוע שאתה חושב שמה שאני אומר זה

מגוחך ,אני חושב שזה רציני ,אני חושב שזה בונה ,אני חושב שזה חשוב ,אתה זכותך1
מנחם שפיץ:

לוקסוס - - -

עודד רביבי:

מנחם בבקשה ,דובי מה עוד יש לך להגיד?

נעמה טל:

הוא הוציא לו את החשק1

דובי שפלר:

לא1

מנחם שפיץ:

זה גם טוב1

דובי שפלר:

לזה הוא התכוון 1דיברת משהו על נושא של משוב תושבים ,תגיד

לי למה אתה מתכוון1
יהוד שוויגר:

יש בתוך המכלולים של החירום יש צוות שנקרא צוות משוב

תושבים ,בתוך המוקד למטה יש איזה שהיא חלוקה בין כל אירועי החירום ,זה יכול להיות
האירועים של השלג וזה יכול להיות בכל אירוע חירום אחר ,יש איזה שהיא הפרדה בין המוקד
הביטחוני למי שמקבל את המענה כרגע שאנחנו קוראים לו צוות משוב תושבים ,לגבי כל הפניות1
יש חדר שזה החדר של איפה שאבא ריצ'מן יושב יחד עם זה ,שיש שם מספר טלפונים שבו יושבות,
יש צוות של - - -
עודד רביבי:

משמרות של ארבע בנות בדרך כלל - - -

יהוד שוויגר:

ארבע בנות בכל משמרת .3 ,בנות שמתחלפות סביב השעון ,הן

יושבות והן מקבלות את כל המענה שיש לגבי בעיות שהן לא בעיות ביטחוניות ואז יש הפרדה
בתוך המוקד ,בעיות ביטחוניות למוקד ובעיות אזרחיות מכל הסוגים מגיעים לצוות משוב
תושבים 1גם פה צוות משוב תושבים מצטרף למעשה למוקדניות והיה שם שיתוף פעולה שהם
מתעסקים בצד האזרחי והמוקד מתעסק עם הצד הביטחוני1
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נפגעים היה לנו במהלך ,אני מדבר על נפגעים ברמה שהגיע

לאמבולנס1
עודד רביבי:

היו פינויים1

דובי שפלר:

אני לא מדבר על הנפילה של ראש המועצה1

יהוד שוויגר:

היה חשש למישהו איזה שבירת יד1

עודד רביבי:

בשורה התחתונה לא אירועים חריגים בצורה דרסטית ,אני יודע

שטלי כרמון נפלה וסדקה כתף או שהיה חשד לסדק בכתף ,לא היו אירועים מרעישים מבחינת
פגיעות בהחלקות ודברים כאלה1
דובי שפלר:

מעבר לעידכון מה שדובר כבר קודם של שיתוף ,עידכון של

תושבים ,אז חשוב ,אני אומר את זה כהערה אולי לשלג אבל לדעתי זה נכון בכלל ,לשוטף של כל
השנה ,בעצם מסתובבים באפרת שמונה אנשים חברי מועצה שמטבע הדברים לא מעט אנשים
פונים אליהם ושואלים אותם כל מיני שאלות ומעלים בפניהם כל מיני טענות 1אני אומר זה צף
בעיקר בשלג אבל זה כל השנה 1כדאי לעשות עידכונים ספציפיים לחברי מועצה על דברים
שקורים ,אני מניח שזה לא מסובך יותר מדי לדבר עם שמונה אנשים ,לתת להם את המידע כי
בסוף זה שמונה שגרירים שיודעים לתת את המידע לתושבים ולא ,התושב בא בטענות אז אין
תשובה1
עודד רביבי:

מיכאל אמר ,קיבלתי ,הפנמתי1

דובי שפלר:

מעבר לעזרה הפיזית גם ,אני אומר את זה כשוטף לכל השנה1

עודד רביבי:

מיכאל אמר ,הפנמתי1

דובי שפלר:

ודבר אחרון ,לא בגלל מה שמנחם אמר ,מעבר לכל הדברים זה

ברור לחלוטין שסך העבודה שנעשתה היא טובה והיא נכונה וכולנו שותפים לרצון ,איך אומרים,
הצבנו רף גבוה אז בואו ננסה לשמור עליו ובואו ננסה להעלות אותו ,זה מה שנקרא ביקורת בונה
אני חושב1

שינוי הרכב המועצה דתית

עודד רביבי:

טוב ,תודה 1עוד כמה דברים קטנים 1מועצה דתית הכנסנו באיוש

הוועדות ,שכחתי להזכיר את זה מקודם ,על פי חוק יש לנו שנה לשנות את הרכב המועצה הדתית,
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אני לא נחפז בסיפור הזה לשנות את המועצה הדתית היום ,יש לנו דברים שאנחנו צריכים לסיים
קודם ,לאשר את התקציב להתחיל לעבוד ,לא אצה לי הדרך ,למפלגת הבית היהודי אצה מאוד
הדרך לסגור את הרכב המועצה הדתית אתמול ,מתוך הסבר פוליטי שהם לא בטוחים שהם ישארו
בקואליציה לאורך זמן והם רוצים לסגור את הרכבי המועצות הדתיות כבר היום 1התגובה שלי
למכתב שקיבלנו מסגן השר היא שאת המועצה הדתית הנוכחית הרכבנו בימי ש"ס ,לא התערבו
לנו אז ,אני לא צופה שיתערבו לנו בעתיד ואני גם לא רואה את הבית היהודי כל כך מהר פורשים
מהקואליציה שאנחנו צריכים להיחפז ולשנות את הרכב המועצה הדתית היום1
נעמה טל:

ממילא היא תלויה בהרכב הסיעות במועצה ,היא לא קשורה,

היא אמורה לשקף ,חברי המועצה הדתית אמורים לשקף את הרכב ,חלק ,חלק מינוי של ראש
המועצה ,חלק - - -
עודד רביבי:

יש שם חמישה חברים ,שניים זה מינוי חברי מועצה ,שניים זה

מינוי רב היישוב ויושב ראש המועצה ,ככה זה פה באופן מסורתי1
דובי שפלר:

שניים זה מינוי של - - -

עודד רביבי:

של רב היישוב1

דובי שפלר:

לא ,רב היישוב אמור למנות אחד ,למיטב זיכרוני1

עודד רביבי:

לא יודע ,בואו ,כרגע אני לא - - -

(מדברים כולם ביחד)
עודד רביבי:

כי הרכב המועצה הדתית אחר כך צריך לעבור אישור של שר

הדתות והוא מפחד שהוא לא יהיה והוא רוצה היום לאשר 1אנחנו היום בהרכב חסר ,מאיר אלי
פור היה חבר מועצה דתית לפני חצי שנה ,התפטר ומאז יש שם כיסא אחד לא מאוייש ,יש לנו
במועצה הדתית את בוב לנג יושב ראש המועצה הדתית ,חיים שמל חבר מועצה ,רמי בצלאל חבר
מועצה ,אלישבע סטולמן חברת מועצה ומה שאנחנו מציעים כרגע זה לצרף חברה נוספת תושבת
הזית ,בחורה בשם אורית סמואל ,עד שאנחנו נחליט על הרכב סופי וקבוע של הוועדה וזה בעצם
ההצעה להיום1
דובי שפלר:

אורית סמואל זאת גברת שהיתה מועמדת ברשימה אצלך ,זאת

אותה אחת?
עודד רביבי:

כן 1היא הבת של הרווי טננבאום ,החברים של המועצה הדתית

הנוכחית ביקשו להישאר ,אני אמרתי להם שאני כרגע לא ממליץ לקבל את ההחלטה ,יש לנו שנה,
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בואו נתחיל לעבוד אבל אני חושב שכן חשוב שנאייש את הכיסא הפנוי כדי שיהיה שם את ההרכב
המלא ,אם יש איזה שאלות הערות אני אשמח לשמוע ואם לא אז אני אשמח לאשר את זה 1מי
בעד לאשר את אורית?
דובי שפלר:

שיהיה ברור שוב ,אני חוזר על ההערה ,לא מדברים איתנו ,לא

מספרים לנו שמות ,אז לא נוכל לתמוך1
עודד רביבי:

אין בעיה 1מי בעד?

מיכאל דהן:

אני לא רואה שום בעיה אלא אם כן יש מישהו אחר1

עודד רביבי:

נכון1

מיכאל דהן:

אם רוצים להעלות שם אחר אז שווה - - -

דובי שפלר:

מיכאל ,מישהו פנה אלי ואמר לי שיש הצעות עם שמות?

עודד רביבי:

אין שום בעיה ,בואו לסעיף הבא1

דובי שפלר:

אם היו פונים אלי אז הייתי מתייחס1

עודד רביבי:

טוב1

מיכאל דהן:

אולי להזרים כמה ,שאנשים יתחילו לנהל פה את העיר - - -

דובי שפלר:

המועצה הדתית מתנהלת ,עודד לא אמר שהיא לא מתנהלת 1אם

היה פה מצב חירום אז אני מוכן להעלות - - -
החלטה :אורית סמואל נבחרה לתפקיד חברת המועצה הדתית1

עידכוני ראש מועצה
עודד רביבי:

דובי ביקש לדעת הוצאות של העיטם1

שרון הורוביץ:

מי שרוצה יש פה1

דובי שפלר:

גם העיטם 111

עודד רביבי:

ביקשת תקציב של העיטם ,אנחנו ניתן לך תקציב של העיטם,

אתה רוצה מצב של העיטם גם מצב של העיטם ניתן לך 1אנחנו בתקציב  31.2ואת זה לא אמרתי
לגבי תקציב  31.6שזה גם אחד המשקולות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון ,תקצבנו לגבעת העיטם
סדר גודל של מליון שקל ,נכון להיום ב 31.2-עמדנו בסעיף התקציבי הזה ,יש לכם פה פירוט של
העלויות שהיו פעילויות הקמה ,סך הכל סדר גודל של  7..אלף שקל ,לא כולם הקמה ,חלק מהם
זה ציוד מתכלה דברים שעבדנו איתם עליות של רכבים אופנועים ,קמ"ט ארכאולוגיה ,כל מיני
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הוצאות שהיו בשלבים הראשונים ,ההוצאות האלה פחות או יותר כרגע פסקו ואנחנו כרגע
עומדים על סעיף תקציבי של  .61אלף שקל בחודש שזה המון כסף ,זה אומר שזה סדר גודל של
מליון  811אלף שקל לשנה ,זה סכום שהמועצה לא יכולה לעמוד בו מבחינה תקציבית כל שנה ,יש
לנו הבטחה למליון שקל ממשרד השיכון שאנחנו מתקשים להוציא את זה ממשרד השיכון לעיטם,
יש לנו הבטחה מקרן קיימת של  215מליון שקל שאנחנו עוד לא הצלחנו להביא את האישור של
הדירקטוריון של קק"ל לקבל את זה ,יש לנו הבטחות של תרומות של אנשים אבל שרוצים לראות
שהסיפור של הציר פתוח לתנועה ,דבר שעוד לא קרה ,עוד לא קיבלנו את אישור בג"צ לסיפור
הזה ,אנחנו בשיח עם הצבא לבחון אפשרות שהצבא יחזור ויאייש לפחות חלק משעות השמירה,
אבל ברור לנו כרגע גם שאנחנו לא הולכים אחורה ולכן בחלק מהדיונים התקציביים צריך לקחת
גם את הסיפור הזה של העיטם ,זה המון כסף ,העלויות כרגע זה בעצם שני אנשים ביום ,שלושה
אנשים בלילה ,זה השכר שלהם לשמירה1
מנחם שפיץ:

זה אלף שקל ללילה לבן אדם1

עודד רביבי:

כן1

יהוד שוויגר:

אחזקה ותפעול כי ביום יש להם כמה עבודות שהם עושים חוץ

מהנושא של השמירה ,זה לא רק שמירה ,זה חלק גם היו עבודות שהם עושים ,אם זה הגידור שהם
עשו ,אם זה הקמה של המאהל שם ,אם זה כל הדברים שהם עשו אז לכן קראו לזה גם אחזקה
ותפעול ,בסוף אבל זה השניים פלוס אודי שזה אומר שזה שלושה אנשים  36שעות יום ולילה1
עודד רביבי:

ברור לנו שזה המון כסף ,ברור לנו שזה המון כסף ,ברור לנו שזה

המון כסף ,אנחנו בוחנים כל דרך לראות איך אפשר לצמצם בעלויות ,זאת תמונת המצב העדכנית
כרגע ,אנחנו לא הולכים לרדת משם בגלל כסף אבל זה בהחלט אתגר לראות איך מוצאים את
הכסף לסיפור הזה1
נעמה טל:

מה עם השמירה?

עודד רביבי:

זה השמירה1

נעמה טל:

לא ,בזמנו הרי נעשתה ,היה דיון לבטל את אגרת השמירה או

להוריד אותה ונאמר שזה ישמש בעתיד לעיטם1
עודד רביבי:

זה גם אבל גם אגרת השמירה של המועצה לא מכסה את

הסכומים האלה 1היא לא מכסה ,היא עוזרת אבל אני עדיין צריך מליון  811אלף שקל לשנה1
דובי שפלר:

מה התוכנית של אדון נשר ,מה הוא מתכנן לעשות שם?
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עודד רביבי:

הוא לא מתכנן שום דבר - - -

דובי שפלר:

מעבר למה שהוא עשה עד עכשיו1

עודד רביבי:

הוא לא מתכנן לעשות שום דבר ,אני גם כרגע איתו בשלב של

עצור סוסים ,אני לא עושה שם עוד נטיעות אני לא עושה שם עוד דברים שגורמים לי לעוד
הוצאות ,אני אטע שם עצים אני אצטרך להשקות אותם ,אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות איך
לתפוס את הקרקע בעלויות נמוכות ,אם זה לזרוק כל מיני קרוואנים בכל מיני נקודות ,אם זה
להעלות לשם עדרי צאן ,להעלות דברים שיחסכו לי בעלויות ואני אצליח לשמור על הקרקע 1אלה
האתגרים כרגע ,השעה מאוחרת ,רציתם תמונת מצב תקציבית ,זה איפה שאנחנו עומדים ,המון
כסף ,אנחנו מנסים לחסוך ,עוד לא מצאנו דרך איך אנחנו חוסכים1
דובי שפלר:

האם היתה היענות לבקשה לאנשים להתנדב לשמירה או

לעבודה?
עודד רביבי:

לא 1זה גם לא דבר שאני תולה בו תקווה יותר מדי גדולה,

תוכנית העבודה כרגע היא שאנחנו צריכים להחזיק את הגבעה ברמה הזאת למשך שלוש שנים 1זה
הצפי של עד שאנחנו נראה שם טרקטורים של משרד השיכון ,זה המון כסף1
יהוד שוויגר:

ברמת מתנדבים גם היות והדרך היא קשה ועבירה והמשמעות

של לעשות ,הם פשוט הלכו בלילה וניסו לעשות איזה שהיא הפסקה בשתיים לפנות בוקר ואז
לעשות איזה שהוא סבב משמרת נוסף של הלילה ואז לעשות שוב פעם בבוקר ,המשמעות
הלוגיסטית לעשות את כל השיירות האלה שנוסעות וזה בפירוש שיירה שנוסעת ומקרטעת ,זה
סרט ואנשים שם מתנדבים הם אומרים אני צריך לשעתיים אני צריך לשלוש אני צריך לפה אני
צריך לשם ,מצאנו את עצמנו בהיענות כמעט - - -
עודד רביבי:

לא אפקטיבית ,בסופו של דבר התעסקנו יותר בחילופי

המשמרות מאשר בחיסכון בכוח אדם1
דובי שפלר:

שיתחילו לשמור מתנדבים1

עודד רביבי:

היה שם ליום יומיים1

יהוד שוויגר:

היה בהתחלה ואחר כך זה ירד מהר מאוד1

דובי שפלר:

אני פעמיים התקשרתי1

מנחם שפיץ:

זה לא מחזיק ,צריך שלושה אנשים שם בלילה?
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כן 1אלה דרישות הצבא ,אם אתה שואל אותי ,גם שלושה אנשים

שם בלילה לבד זה מפחיד 1בשלג יצויין שהם היו שם כל השלג ,עשינו החלפה פעם אחת ביום שישי
על גבי טרקטורונים ,האוהל שלהם נשאר עומד לאורך כל השלג ,הקמין נשאר לחמם כל השלג,
באמת האנשים שהיו שם ראויים להערצה 1טוב ,מה עוד נשאר לנו ,דובי - - -
דובי שפלר:

רק עוד שאלה ,מה ,החפירות הצלה 01 ,אלף ,מה נעשה בפועל,

הוא חפר את הפיר ,מה הוא עשה שם?
עודד רביבי:

כן ,הוא מתחיל לעבוד שם ,הוא עוד לא התחיל לעבוד1

יהוד שוויגר:

מתחיל אבל הם דואגים - - -

עודד רביבי:

בדגן הוא בשלבי סיום ,יפה מאוד מה שעשו בדגן והצוות אמור

לעבור לעיטם ,חלק מהטענה שלנו כלפי הצבא לשמור שם זה זה שקמ"ט ארכאולוגיה עושה את
החפירות אש שהוא ישמור עליהם1
נעמה טל:

עכשיו זה לא עונת חפירה1

עודד רביבי:

כל הזמן חופרים 1עד עכשיו חפרו 1טוב רבותי בואו ,יש לנו עוד,

דובי ביקש לדעת שמועות על תנועות פרסונאליות בקרב עובדי המועצה 1קרן קלסר יצאה לחופשת
לידה על פי הזכויות המגיעות לה על פי חוק ,ביקשה להאריך את חופשת הלידה פעם אחת ,ביקשה
להאריך את חופשת הלידה פעם שניה עד לאחר הבחירות ,כנראה שקיוותה לתוצאות אחרות ,ללא
קשר ,סתם בצחוק ,החליטה בסופו של דבר למרות חיזורים חוזרים ונשנים לקבל עבודה אחרת
בשכר לטענתה הרבה יותר גבוה ,עובדת היום בקרן לידידים ,הקרן לידידות של הרב יחיאל
אקשטיין ,ואנחנו איחלנו לה בהצלחה1
דובי שפלר:

שתביא הרבה כסף לאפרת1

עודד רביבי:

היא לא תביא שום כסף לאפרת ,הרב יחיאל אקשטיין נותן רק

לרשויות עם סוציו אקונומי נמוך ,אנחנו כמעט ולא מקבלים מהם שום דבר ,מקבלים משפחות
רווחה ספציפיות מהם סל תמיכה וחוץ מזה אנחנו לא רואים מהקרן הזאת כסף ,ושלושה עיתונים
יומיים למועדן רוסים שאנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא ,אבל אם הוא נמצא למטה זרוקה
החבילת עיתונים ליד התיבות דואר כל יום ראשון בבוקר ,פשוט אחרי שבוע שראינו שזה זרוק שם
שאלנו למי מפנים את זה ,אמרו שזה הקרן לידידות שולחת למועדון רוסים 1אבי רומנו ,אני לא
יודע על איזה שמועות אתה מדבר ,לא יודע על איזה מודעות אתה מדבר ,עובד במועצה ואין לנו
שום כוונה להתפטר ממנו1

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס' 31.2
41.131.6

20

דובי שפלר:

הוא לא עובר מנוער לקשישים?

עודד רביבי:

אבי רומנו ,אני בכלל מציע דובי ,אתה רוצה לקבל מידע על

דברים ואתם בוחרים להעלות פה דברים שהשתיקה יפה להם - - -
דובי שפלר:

תענה לי במייל עודד ,אני שולח לך במייל ,לא בהשב לכולם אלא

במייל אישי אליך ,תענה לי אישי ,אני מספיק אינטליגנט בשביל לא - - -
עודד רביבי:

אבי רומנו ,עתידו במועצה כרגע איתן ,תפקידים אנחנו תמיד

שוקלים כל הזמן להעביר אנשים לתפקידים יותר ראויים וכשאני אסכם את הסיפור עם אבי
רומנו אז אני אציג אותו למי שיתעניין ,כרגע אני עוד לא נפגשתי איתו אז אני לא יודע למה הוא
עושה לובי אצל כל מיני תושבים - - -
דובי שפלר:

הוא לא עשה שום לובי ,לא דיברתי איתו על זה1

עודד רביבי:

אני יודע ,אתה לא דיברת איתו ועוד שלושה תושבים שבאו לדבר

איתי על אבי רומנו לא דיברו איתו אבל כולם באו לדבר איתי עליו ,אז קצת ביצה ותרנגולת אבל
כשאני אסכם איתו את הדברים אני אשמח להציף אותם לכל מי שיתעניין לשמוע 1אדון בני קדוש
ביקש לעזוב את תפקידו ואנחנו לא בעד להחזיק אנשים שלא רוצים לעבוד במועצה ,איחלנו לו
בהצלחה - - -
אבי חדידה:

האם זה קשור לאירועי השלג ,מסקנות מהתפקוד שלו או של

המחלקה?
עודד רביבי:

לא 1אתה יכול לשאול אותו ,מבחינתי לא - - -

אבי חדידה:

אני שואל ,אין לי משהו ששמעתי1

עודד רביבי:

מבחינתי לא ,אנחנו לא בעד להשאיר אנשים שלא רוצים לעבוד

פה ,איחלנו לו בהצלחה ,בני בן אדם מסור לעבודה ,תרם הרבה מאוד למועצה ,הצעיר את מחלקת
שפ"ע בהרבה דברים חשובים וטובים ,ואנחנו מכבדים את רצונו 1אוריאל בן בסט ,קב"ט מוסדות
חינוך ,עדיין נמצא בתקופת הני סיון ,היו איתו מספר שיחות אישיות בשנה האחרונה על חוסר
שביעות רצון מתפקודו ,אחרי אירועי השלג הגיעו למסקנה שלא רוצים אותו במחלקת הביטחון
והוא היחידי מבין כל הרשימה הארוכה שמנית פה שבעצם אנחנו ביקשנו ממנו לעזוב והוא מסיים
את תפקידו ונפתח מכרז למשרתו1
אבי חדידה:

נכון לעכשיו בני קדוש עדיין מנהל המחלקה1
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בני קדוש עדיין מנהל המחלקה ,ב .51.-יוצא לחופשה על פי מה

שמגיע לו בחוזה האישי שלו ואז נפתח בהליך למנות מחליף 1הדבר האחרון מבחינתי מבחינת
עידכוני ראש מועצה לפני ששרון מדבר על תב"רים וזאת הסיבה שיהודה התעכב בלהכין לכם את
דו"ח השלג ,אנחנו מחר בשעה תשע בבוקר מארחים פה באפרת את ועדת פרס החינוך של שר
החינוך ,אפרת מועמדת יחידה במחוז ירושלים ,אתם יכולים להעביר פה ביניכם את החוברת
שהכנו לקראת האירוע הזה - - -
אבי חדידה:

אנחנו מוזמנים לביקור?

עודד רביבי:

אתם יכולים לבוא ,מגיעים שלושה שופטים חיצוניים ,לוח

זמנים מאוד קפדני ,רשות שחורגת מהשלוש שעות הצגה שיש לה והשופטים ימשיכו לשמוע אותה
מג יע לבג"צ ,בגלל שרשויות אחרות טענו שניתן להם יותר זמן להציג את הפלטפורמה שלהם ,ככה
שהם מגיעים בפורמט מאוד קשוח ,אנחנו בשבוע האחרון עסוקים בחזרות גנרליות כדי לראות
שאנחנו מציגים את כל הנושאים ,יש ,כמה מדדים היו ,עשרה מדדים ,מתוכם היינו צריכים לבחור
שלושה שאותם אנחנו מציגים ,אתגר לא פשוט להציג את כל העשייה פה בתחום החינוך בפורמט
כזה קצר ואינטנסיבי ,מה שיש פה - - -
אבי חדידה:

הם יסיירו במוסדות החינוך?

עודד רביבי:

אין זמן ,אנחנו מכניסים אותם לחדר אחד ונותנים להם בראש

שלוש שעות ואחרי שלוש שעות הם קמים והולכים 1רשויות אחרות כמו קרית ארבע שהיו
מועמדים בשנה שעברה לקחו אמרגן חיצוני להפיק את האירוע הזה ושילמו לו למעלה ממאה אלף
שקל - - -
נעמה טל:

מה המשמעות של זכיה בפרס הזה?

עודד רביבי:

פרס כספי של מאה אלף שקל ובעיקר כבוד 1אנחנו החלטנו

שאנחנו עושים את הכל על בסיס כוחות מקומיים ,כל האירוע מתחילתו ועד סופו מופק ע"י
אנשים מקומיים ,כדי שנעמוד בלוחות הזמנים ביקשנו ממוריה לפיד שתהיה המנחה ותקצוב את
הזמנים אז היא התנדבה לסיפור הזה ובסופו של דבר מי שרוצה מחר בשעה תשע בספריה - - -
יהוד שוויגר:

ומשם בתשע וחצי למתחם מטה הנוער ,תשע וחצי עד - - - .3:21

עודד רביבי:

במתחם מטה הנוער החדש ,שהיום סיימו לבנות אותו ובזה

סיימנו את השלב הראשון ,את המבנה הראשון ,יש עוד שנים ,סך הכל שלושה יהיו בעזרת השם,
כל דבר בזמנו בשעתו ובעיתו1
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אישורי תבר"ים

שרון הורוביץ:

יש לכם פה רשימה של תב"רים ,חוץ מתב"ר אחד ,הראשון,

אנחנו - - -
דבורה מלכי:

מה זה תב"ר?

שרון הורוביץ:

תב"ר זה תקציב בלתי רגיל ,יש שני סוגי תקציב למועצה ,תקציב

שהוא תקציב המועצה הרגיל שהוא תקציב מ .1.-עד  ,2.1.3ובו יש את ההוצאות השוטפות ,את
החשמל ,האחזקה נקיון משכורות של העובדים וכו' ויש תקציבים שהם תקציבים בלתי רגילים,
שהוא תקציב פר פרוייקט כמו בניית בית ספר או איזה פרוייקט חינוכי גדול אם צריכים ,פעילות
בטיחות בדרכים ,שיש לו בדרך כלל ,הוא מאוזן ,הוא תקציב סגור הכנסה מול הוצאה ועוד דבר
מיוחד בו שהוא לא תחום בזמן ,הוא יכול להתגלגל על כמה שנים ,למשל ישיבת אורות ,אנחנו
יודעים ישיבת בני עקיבא אורות יהודה ,הוא התחיל לפני שנה אנחנו מקווים שנגמור אותו ב-
 ,31.6גם לא בטוחים ,יכול להיות שזה יגלוש ל ,31.5-כמעט בטוח וכו' 1כל התב"רים כדי לחסוך
לכם זמן בשעה כזאת אם הם לא קיימים מדובר פה על סכומים שאנחנו רק מקבלים ,המועצה לא
מוציאה ,תב"ר אחד המקורות ,יכול להיות מקור מבחוץ ,משרד החינוך משרד הרווחה ויכול
להיות שהמועצה תיתן או מהקרנות שלה שזה קרן מבני ציבור קרן ביוב ,קרנות ייעודיים שאנחנו
אוספים כסף והתקציב השוטף 1התב"ר היחיד על  211אלף שקל שאנחנו ,למעשה אנחנו פותחים
פה תב"ר של תכנון פרוייקטים ,מטרתו תחנת מעבר ,מה הכוונה ,מחר בא עודד ממשרד החינוך,
בא אליו שר החינוך אומר לו תתחיל לתכנן בית ספר בתמר ,עוד לא הגיע לי ,כדי שנוכל לקבל את
הכסף ,לבוא למשרד החינוך ,צריכים לבוא עם תוכנית אב ,אין לי היום כסף לעשות את זה ,היינו
משתמשים בכסף ,על זה יכולנו לקבל הערת ביקורת למה השתמשנו ,היום יש לנו כסף  211אלף,
ניקח מפה  51אלף שקל לבית הספר ,אם נצליח לקבל הרשאה ממשרד החינוך אנחנו נחזיר את
הכסף לאותה קרן ,קרן יכולה לקבל 1שאר הדברים שאתם רואים זה תב"רים ,או תב"רים חדשים
שקיבלנו כ סף או תב"רים קיימים שקיבלנו על זה סכום ואנחנו צריכים להגדיל אותם ,זה תב"ר
ראשון ,תכנון כניסה צפונית  .41אלף שקל ,תכנון הכניסה הצפונית והסדרי גישה לבתי ספר - - -
עודד רביבי:

משרד התחבורה היום מתקצב רק פרוייקטים שהם קשורים

לבתי ספר ,אין פה שום רלוונטיות לבית ספר ,אנחנו הצגנו את זה ככביש גישה לשכונת הזית,
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לבית הספר של הזית ,בעצם מדובר על הרחבת כביש היציאה הצפונית לארבעה מסלולים ,משרד
התחבורה נכנס לתכנון - - -
שרון הורוביץ:

זה המצ'ינג ,משרד החינוך לא נותן מאה אחוז מימון - - -

נעמה טל:

כמה אנחנו וכמה הם?

אבי חדידה:

שווה אבל לשים שם כסף כשהולכים לשנות את הציר?

שרון הורוביץ:

בהתחלה לא משנים1

עודד רביבי:

זה על הקטע של מכיכר זרובבל - - -

שרון הורוביץ:

מבנים יבילים ,משרד החינוך נותן - - -

נעמה טל:

אני לא מבינה ,הסכום של התב"ר מורכב ,בעצם זה הסכום

שאנחנו מוציאים - - -
עודד רביבי:

משרד התחבורה נותן  .41אלף שקל אנחנו צריכים להביא 61

אלף שקל מהבית1
שרון הורוביץ:

על זה עודד דיבר מקודם ,שחלק מהסעיפים שיש מצ'ינג זה

בגדלל שגדלנו בסוציו אקונומי - - -
עודד רביבי:

זה היה  ,.1%עלינו ל131%-

שרון הורוביץ:

ההשתתפות שלנו צריכה לגדול 1יש מבנים יבילים ,משרד

החינוך ,שני מבנים יבילים ,כל מבנה הם נותנים  71אלף שקל 1מעון יום ,מעון יום רבותי לא יעלה
 ,5,735,111לפי החלטת המועצה הקודמת עשינו מכרז לקבלת תרומה ,לקבלת רשת שתפעיל את
המקום - - -
אבי חדידה:

על איזה מעון מדובר?

שרון הורוביץ:

המעון החדש בזית שבעזרת השם ביום חמישי יחובר למבנה של

חברת חשמל ,הוא כבר מצוייד והכל ובשבוע הבא יכנסו אליו 1הצלחנו להשיג סכום שהוא די
תקדימי ,מליון  751מאמונה ,כבר ההסכם נחתם ,כבר הגיע כסף ,ברגע שהם יכנסו למבנה אנחנו
כמעט נסיים - - -
אבי חדידה:

כלומר זה לא עלה לנו כלום1

נעמה טל:

לא ,לנו זה עלה ארבעה מליון1

שרון הורוביץ:

לנו זה עלה ,עכשיו עלה מליון 1בעזרת השם חמישה מליון ,735

אני כבר מודיע לכם ,המעון לא עולה חמישה מליון  ,735הוא עולה פחות ,אנחנו לקחנו הלוואה
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מקרן מבני ציבור ,בעזרת השם ברגע שנסיים את המעון נוכל לסגור את התב"ר ,יהיה לנו פה עודף,
העודף הזה לא הולך לא לשכר לא לדברים כאלה ,ילך עוד פעם להקמת מבני ציבור1
נעמה טל:

אבל המועצה השקיעה קרוב לארבעה מליון1

שרון הורוביץ:

לא ,היה פה גם משרד התמ"ת1

עודד רביבי:

עשינו הסכם גם עם ,הבאנו מהתמ"ת  313מליון שקל ובעצם

חתמנו הסכם עם אמונה שהם הביאו - - -
שרון הורוביץ:

מה שחשוב זה שעד היום היה לנו שלושה מליון  075שזה חלקו

הגדול משרד התמ"ת ועוד למעלה ממליון שקל המועצה ,עכשיו קיבלנו עוד מליון  751מאמונה ,זה
ישאיר לנו עודף1
נעמה טל:

חוזר לטובת תב"רים חדשים1

שרון הורוביץ:

כן ,יבוא לישיבת המועצה הבאה למשהו ,למבני ציבור1

נעמה טל:

אבל התקציב שיוצא מתב"ר הוא חוזר לתב"ר1

שרון הורוביץ:

לא ,יש קרן ,אני אסביר לך את זה בישיבות הפרטניות ,יש תב"ר

ויש קרן ,קרן זה מקור כספי תב"ר זה ,כשאת קונה בית באפרת את משלמת לקרן מבני ציבור
הקרן לא הולכת ישר לתב"ר ,יש לנו קרן ,יש לנו בבנק כסף ,כשפותחים תב"ר המקור יכול להיות
או משרד החינוך או קרן ,יש לנו קרן ביוב היום ,כל אחד שבונה בית משלם היטל ביוב ,מההיטל
הזה אנחנו גם משלמים הלוואות משפצים תחנות ביוב ,זאת הכוונה 1עיצוב ופיתוח חצרות ,קיבלנו
 211שקל ממשר ד החינוך ,בניית גני ילדים בתמר ,אנחנו רואים שהמבנה יותר יקר מאשר אנחנו
חושבים ,כבר בתוכנית העבודה יש את ה 311-אלף שקל האלה ולכן אנחנו מכניסים לתקציב
הרגיל בסוף שנה זאת1
נעמה טל:

זה גני ילדים שנבנו?

שרון הורוביץ:

שהולכים להיבנות ,יש שתי כיתות ועוד כיתה עכשיו 1סך הכל

יהיו שלוש כיתות 1אולם ספורט בדקל ,יהיה מליון  611אלף שקל1
עודד רביבי:

אורי אריאל הביא לנו מליון שקל1

שרון הורוביץ:

פעילות בטיחות בדרכים וכו' ,אנחנו  .0אלף משרד השיכון

תוספת ועוד  ,5,111אתה רוצה לדבר על זה יהודה ,מישהו מעניין אותו?
יהוד שוויגר:

לא ,זה פעילות בתוך בתי הספר1
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שידרוג מוקד ,השלמת מערכת גישור ,מערכת גישור זאת מערכת

שאמורה ,יהודה מתעסק בזה יותר אבל מערכת שאמורה לגשר בזמני חירום - - -
במדינת ישראל מערכת הכיבוי עובדת על רשת קשר אחת ,מד"א

עודד רביבי:

עובד על רשת קשר אחרת ,משטרה עובדת על רשת קשר שלישית ,והצבא עובד על רשת קשר
רביעית ,אנחנו קנינו ערכה למוקד שבעצם אנחנו במכשיר אחד יכולים לסנכרן בין כל הארבע
מערכות ולא לעשות טלפון שבור 1אז זה המערכת הזאת1
שרון הורוביץ:

זהו 1אתם תהיו ,ברוב ישיבות המועצה אנחנו מתכוונים שגם - -

נעמה טל:

אז אנחנו עכשיו מאשרים את זה?

עודד רביבי:

מאשרים את זה ,להבא אנחנו נשתדל לא להגיע לשעות כאלה כי

אנחנו רואים שהשעות הן קשות והסכומים הם גדולים - - -
אבל זאת החלטה שלכם ,אם יש חבר מועצה שלא רוצה איזה גן

שרון הורוביץ:
ילדים אז הוא אומר - - -

מי בעד? כולם בעד ,אף אחד לא מתנגד ,מנחם שפיץ לא בחדר1

עודד רביבי:
תודה רבה ,ערב טוב1

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר________________________ :
עודד רביבי

