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 ישיבת המועצה

 אגרת ביוב -חוק עזר ביוב

 .ערב טוב לכולם :עודד רביבי

 חבר'ה מה שלומכם? :דוברת

 שם למעלה? טוב. הנה אורית ודובי, מנחם, עקיבא, שרון. מי זה :עודד רביבי

 למעלה תמר. :דובר

דקות  40 -יהודה, תמר. טוב רבותיי אנחנו מוגבלים בזמן, אני מזכיר לכם אנחנו ב :עודד  רביבי

ככה שתושבי אפרת יכולים  ,להזכירכם אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק .באוויר

ישיבות המועצה. לישיבת בלראות אותנו על פי הנהלים הרגילים של שקיפות 

ה רשימה ארוכה של נושאים, ביניהם גם הצגת התוכניות תשל היום הי המועצה

בעיטם, אבל בשל העובדה שאנחנו לא יכולים להתכנס לא יכולים להביא 

ואנחנו גם רצינו בעצם  .אנחנו הורדנו מסדר היום יםאת כל הנושא ,אורחים

נוכח בקשת החברים לקיים את הישיבה אז אנחנו לבטל את הישיבה, אבל 

ומשהחברים ביקשו לכנס את הישיבה אז בעצם  .מים אותה בפורמט הזהמקיי

מכל הנושאים שהיו על סדר היום היה רק נושא אחד שמבחינתנו היה חשוב 

 .ולכן בעצם בישיבה הזו יש לנו שני נושאיםא היום בישיבה, להביא אותו דווק

העזר , בנושא חוקי זה הנושא שנדחה מישיבת המועצה הקודמת ,הנושא הראשון

היטל ביוב ואגרת ביוב, ואחר כך אנחנו נעבור לנושאי הקורונה ענייני לביוב, 

דיומא במה שהדברים באמת מטרידים כרגע גם את התושבים וגם אותנו. אז אני 

שבישיבת המועצה הקודמת הוצגו בפניכם שני חוקי העזר  ,רק אזכיר בקצרה

ינה את חוק העזר ואף קיבלה שהכ - - - טל ביוב ואגרת ביוב, אני תיכףהי ,לביוב

את החישוב במנהל הביוב, לאחר התחשיב חוק העזר הוצג בפניכם פחות מעשרה 

בעה על אישור התחשיב צלדחות את הה , נתבקשנוימי עבודה בפני הישיבה

לצערנו הרב כמו שאמרתי נאלצנו לדחות מהישיבה  .לישיבת המועצה הבאה

מט של ישיבת זום, ואחרי שקיבלנו ועכשיו אנחנו בפור ,הקודמת לישיבה הזאת

בעצם כל מה שנשאר עכשיו לעשות זה  ,את אישורו של היועץ המשפטי למועצה

אם יש שאלות  .להצביע על חוק העזר כפי שהוצג בישיבת המועצה הקודמת

ואם לא אז אנחנו נערוך על זה הצבעה. יש  ,לשרון אפשר עדיין להציג אותם
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? אין 2020תש"פ  2ת אגרת ביוב תיקון למישהו שאלות על חוק העזר לאפר

 שאלות. מי בעד אישור החוק כפי שהוצג?

 רגע עודד.  :דובי שפלר

 כן דובי? :עודד רביבי

  - -שנייה אחת, האם אין אפשרות :דובי שפלר

 שומעים אותך דובי. :עודד רביבי

 - - -בגלל הזמן הזה  :דובי שפלר

 מה אתה אומר דובי? :עודד רביבי

 - - - :דובי שפלר

 אם אני מבין נכון את השאלה שלך מהשידור המקוטע. .דובי אתה לא נשמע טוב :עודד  רביבי

 - - - :דובי שפלר

 דובי אתה איתנו? :עודד רביבי

 - -  -שנמצאים בו של  - - -בגלל  :דובי שפלר

 דובי אתה שומע אותנו? :עודד רביבי

 .דובי אנחנו לא שומעים אותך כמו שצריך :דובר

 לא שומעים דובי. :דובר

את מה  את הידתרים רק  ,אם אני הבנתי נכון .דובי אנחנו לא שומעים אותך :עודד רביבי

שהבנתי מהשאלה שלך, אתה בעצם שואל למה אנחנו צריכים להצביע על חוק 

 העזר המתוקן ולא להאריך פשוט את תוקפו של החוק הקיים עכשיו, נכון?

 לא רואים אותו. :דוברת

 דובי? דובי? :יעודד רביב

 נראה לי שדובי לא איתנו. :דובר

 דובי אתה איתנו? :עודד  רביבי

 עודד תענה על השאלה בכל מקרה. :מנחם שפיץ

אנחנו  .ולכן בעצם החוק מוכן כרגע ,אנחנו באופן עקרוני הצגנו עבודה מסודרת :עודד רביבי

לדחות את קיבלנו פעם אחת אורכה, החוק בתוקף עד סוף החודש הזה ולכן חבל 

כולם ישמעו,  ,זה. דובי? אנחנו לא שומעים אותך בזום. אתה אם אני הבנתי אותך

אתה בעצם אמרת למה להצביע עכשיו על החוק החדש ולמה לא פשוט להאריך 

נכון? אז... אז... אז דובי שואל בדיוק את מה שהבנו, הוא אומר  ,את החוק הקיים

פשר לחוקק את החוק החדש אחרי למה לא להאריך עכשיו את החוק הקיים כשא
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ים בתקופה שאנשים יוצאים זה לא מתאים כרגע לעלות מיס ?שיעבור זעם

אז אני אוסיף שני דברים, הפרשי האגרה כרגע בשני החוקים האלה  לחל"תים.

שקל לשנה למשפחה הכי ברוכת ילדים באפרת, לא  60מסתכמים במקסימום 

שהוא באמת זניח. מצד שני יש לנו שקל אבל בסוף מדובר בסכום  60 -מזלזל ב

 בעצם אינטרס שהחוקים שאנחנו פועלים על פיהם יהיו בתוקף. דבר ראשון

 ,רואים שתי אפשרויות, או להצביע על החוק הזה או להגיש בקשה לאורכה

 .משרדי ממשלה אין עם מי לדבר כדי לקבל אורכהבכשאנחנו יודעים ממילא ש

כבר התבצע בצורה מסודרת לפני שנכנסנו  ולכן מאחר וכל הדיון על החוק הזה

כל מה שהיה צריך לעשות בישיבה הקודמת  ,לעידן הקורונה, כל השאלות נשאלו

אבל היה התעקשות לספור את מלוא הימים ולעמוד במילה  ,זה לעשות הצבעה

אז  .אז לכן דחינו א זה לישיבה הזאת ,על הימים לפני שמביאים את זה להצבעה

כבר עשינו את הדיון הזה  ,נו לא מנהלים דיון על החוקמבחינתי כרגע אנח

יש כרגע הצבעה טכנית על משהו שכבר נעשה והיה התעקשות  ,בישיבה הקודמת

לדחות את זה עד שיעברו עשרה ימים, העשרה ימים עברו לצערנו נכנסנו לעידן 

ולכן אנחנו מבקשים לעשות את ההצבעה  ,יותר מאתגר מבחינת נושאים אחרים

 וק הזה כמו שהוא כרגע עכשיו. עקיבא יש לך משהו להוסיף?על הח

 לא. :עקיבא סילבצקי

 אז אני מבקש. :עודד רביבי

 בשיחת זום הזאת. - - - :מנחם שפיץ

גם את אורית גם את צורי גם את אברהם בן צבי גם  יש לנו עכשיו גם את תמר :עודד רביבי

אפרת, מי שחסר אם אני  שפלר וגם את נאוה גם את אבי חדידה גם את דובי את

 זוכר נכון זה רק זאב.

 כן. :דובר

אז מי בעד לאשר את החוק הזה? אורית אני רואה בעד, תמר בעד, נאוה בעד, אבי  :עודד  רביבי

בעד, אפרת בעד. דובי? בעד. אברהם? אנחנו לא שומעים אותך. צורי אתה בעד? 

 צורי בעד או לא?

 לא, לא, אני לא בעד. :צורי דותן

 צורי לא בעד. אברהם? :ד רביביעוד

 .אברהם לא שומעים :דובר



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
23.2.20 

 

6 

כדי שנדע thumbs up or thumbs down אברהם לא שומעים אותך, רק תעשה לנו  :עודד רביבי

מנחם אתה  ,בסדר גמור. אז שניים נגד כל היתר thumbs down .מה הדעה שלך

 בעד? מנחם?

 בעד. :מנחם שפיץ

 בעד.  :עודד רביבי

 הצבעה

 רוב –בעד 

 2 –נגד 

 

 ,גם על החוק השני כולם בעד צורי ואברהם נגד. אנחנו צריכים לעשות הצבעה 

שהוא בעצם חוק עזר לביוב, היטל ביוב, כמו שהוצג לכם בישיבה הקודמת. מי 

 בעד?

 רגע עודד לא שמענו אותך. :דובר

 רגע, אנחנו לא שמענו אותך עודד. :דוברת

 

 היטל ביוב –חוק עזר ביוב 

 ,יש לנו שני חוקים שאנחנו מצביעים עליהם, אחד זה חוק עזר לאפרת אגרת ביוב :יביעודד רב

והשני זה התחשיב מאגרת הביוב כפי שהוצגה בישיבה הקודמת, אז אנחנו נעשה 

השני. מי בעד? אורית בעד? אורית. נאוה בעד, מנחם בעד.  החוקהצבעה גם על 

תי? אפרת בעד או נגד? תיכף תמר? תמר בעד. אבי בעד. אפרת? את לא שומעת או

 נחזור לאפרת. דובי אתה בעד או נגד? בעד. צורי? 

 אני נמנע. :צורי דותן

אתה נמנע. ואברהם? אברהם נטש אותנו. אפרת את בעד או נגד? דובי בעד או  :עודד רביבי

 נגד?

 - - - :תדובר

הצביע? דובי בעד  מה זה? אורית לא שמעתי אם את בעד או נגד? בעד. מי עוד לא :עודד רביבי

 או נגד?

 בעד. :דובי שפלר

 בעד. אברהם בעד או נגד? :עודד  רביבי
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 אבל אתה רואה מה שאברהם כותב? :דובר

 לא. :עודד רביבי

 אברהם הגיב בצ'ט עודד. :דוברת

 - - -ההצבעה היא בניגוד לחוק האם אתה יודע ש - - - :דובר

 - - -אני שוב ידגיש שלפי ההוראות :אברהם בן צבי

 אברהם רואים רק את הבלורית שלך. :דובי שפלר

 עכשיו שומעים? שומעים אותי? - - -עזוב אז אני :אברהם בן צבי

 - -בשומעים אותך פעמיים בגלל שאתה מחובר גם  :דובר

 - - -mute  -ה אני שמתי את :אברהם בן צבי

 אז שומעים אותך פעמיים. :דובר

 דקות כולם. 18דקות, נשאר  18לנו  נשאר :מנחם שפיץ

 -של מנחם תמיד דחוף לך, תמיד דחוף הכל דחוף, אתה מנהל עסק אבל אני חבר  :אברהם בן צבי

 שלטון זה לא עסק. - -

 .you wasting a time, talk ,talk :מנחם שפיץ

 רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, עקיבא שומע אותי? :דובי שפלר

ה היא לא תקינה והיא הפנים, כל ההחלטה פ שלחתי לכם גם ממנכ"ל משרד :אברהם בן צבי

שלא לדבר על התקנון  ,היא אפילו בניגוד לחוק במדינת ישראל בניגוד לחוק.

לא דחוף, היא  ,בניגוד לחוק גם במדינת ישראל האלוף הרב, האהוב על המשורר

אבל עקיבא אתה  .לא עונה על הקריטריונים במכתב של מנכ"ל משרד הפנים

 תקבל תביעה ייצוגית אין בעיה. ,ייצוגית רוצה לחטוף תביעה

 אברהם?אתה מי תביעה ייצוגית,  :עקיבא סילבצקי

 עקיבא! :דובי שפלר

 לי אסור.לא,  :אברהם בן צבי

 בא יש לי שאלה אתה יכול לענות לי?עקי :דובי שפלר

 לא מזהה מי שואל אותי. אני ,כן :עקיבא סילבצקי

 שאול שאלה אותך?אני יכול ל ,עקיבא זה דובי :דובי שפלר

 בוודאי איזו שאלה? :עקיבא סילבצקי
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 ,שדיברו עליו וממנו תקן אותי אם לא הבנתי נכון 47קראתי את סעיף אני אוקי,  :דובי שפלר

התקנות של הביוב צריך להיות פה  ,משתמע שכדי שזה יאושר בישיבה שכזאת

 אחד. אני טועה?

 .חדאני לא ראיתי שצריך להיות פה א :עקיבא סילבצקי

 הוא עסוק בקורונה עכשיו אברהם. :דובר

אבל זה מעניין שבדיוק פרוצדורות מעניינות אותכם בדיוק בשלב הזה שאנחנו  :עקיבא סילבצקי

  - -יש לנו פה עניין דחוף שלא בטוח שונמצאים בו באמת שעת חירום, 

 ,התקנות לא, עקיבא אתה מבין שאם אנחנו נאשר את זה בצורה שהיא לא על פי :דובי שפלר

אז יפסלו לנו את זה, אז לכן אני רוצה שנשתדל לעמוד בתקנות בעיקר שאנחנו 

 עושים ישיבה כזאתי.

 - - -דובי טוב שאתה דואג לזה באמת זה חשוב, עלי  :עקיבא סילבצקי

הציניות הזאת לא מוצאת חן בעיני, הצבעתי בעד ואני רוצה שזה  ,עקיבא ,לא :דובי שפלר

 א יידחה.יאושר כמו שצריך ול

 לא, אני עונה לך, אני עונה לך. :עקיבא סילבצקי

אני גם לא אוהב את הציניות, אחרי מה שעקיבא עשה למשפחה בזית במשך  :אברהם בן צבי

 - - -הרבה שנים על הפרוצדורה אני מאוד מאוד מאוד, אני לא מקבל 

מה יקרה? מה  עודד ועקיבא שאלה בבקשה, אם אנחנו לא מאשרים את זה הערב :מנחם שפיץ

 קורה איך זה מתנהל?

 אנחנו כבר נמצאים בהארכה אחרי הארכה אחרי הארכה של התעריף הקודם. :עקיבא סילבצקי

 נגמר התוקף בעוד שבוע וחצי. :עודד רביבי

 - -ואין שום ביטחון שהתוקף נגמר  :עקיבא סילבצקי

 - -השאלה :אבי חדידה

 אני מנסה לענות. :עקיבא סילבצקי

 - -עקיבא השאלה :אבי חדידה

 - - -רגע אבי תן לו :מנחם שפיץ

בואו תנו רגע לעקיבא לענות. התשובה היא מאוד ברורה, אם אני אבי, אבי, אבי,  :עודד רביבי

אם אני טועה  .בעצם אסור לי לגבות את האגרה ,גובה אגרה שאין לי חוק בתוקף

עכשיו יכול ולכן בעצם הדחיפות להעביר את זה עכשיו.  .עקיבא תתקן אותי

להיות, יכול להיות שיש טענות על הפרוצדורה ויכול להיות שיש טענות על 

ואם אחר כך יתגלה שהיה פגם  ,ההצבעה, אני רק אומר בוא כרגע נצביע על זה
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נגיד שעשינו את המקסימום שיכולנו לעשות בעת הזאת, ואם נצטרך לתקן אותה 

ון שזה חוק העזר, החלק אז נתקן אותה. כרגע עשינו הצבעה על החלק הראש

שמענו את ההערות על  ,ולכן אני אומר .השני לשאלתך אפרת זה על ההיטל ביוב

הפרוצדורה, אנחנו לא מזלזלים ולא אומרים בשום ציניות, אנחנו אומרים כרגע 

בלוחות הזמנים שנוצרו יש לנו עד סוף החודש רשות על פי חוק לגבות את האגרה 

 ,והוצג ,מבקשים לאשר את מה שכבר הוסכם .הקיימיםהחוקים  הזאת לפי

ונשאל והתדיין בישיבה הקודמת, חוק העזר אושר כאשר בעצם שניים הצביעו 

נגד שזה צורי ואברהם, על ההיטל היינו באמצע ההצבעה כאשר לא שמענו את 

ההצבעה של אפרת ולא שמענו את ההצבעה של אברהם. אז אני מבין שאברהם 

ולכן מן הסתם ההצבעה שלו היא נגד.  ,לא בסדר חושב שכל הפרוצדורה היא

כאשר  ,אפרת את בעד או נגד לאשר את חישוב ההיטל? בעד. לכן ההיטל גם עובר

 אברהם מתנגד, צורי נמנע וכל היתר הצביעו בעד.

 הצבעה

 רוב -בעד 

 1 - נגד

 1 -נמנע 

 יש משהו שאתה רוצה להוסיף חברי היועץ המשפטי? 

רק רוצה לומר שאני ממש לא מתכוון להיות ציני, אני פשוט לא חושש  אני כן. :עקיבא סילבצקי

אני בטוח שאף אחד לא יעשה לנו בעיות  ,בכלל במקרה הזה לבעיית הפרוצדורה

עם זה, זה הכל, לכן יש פה עניין של דחיפות כי אחרת כל הגבייה אמורה להיות 

 - -ההבדל הגדול פה ,אנחנו בסיטואציה מיוחדת .לא חוקית וזה הכל

 - -עקיבא מה :אברהם בן צבי

 הבעתי.אברהם אני את דעתי  :עקיבא סילבצקי

 - - -החוק  לא, אבל אתה מדבר על בלתי חוקי, אז גם הגבייה לפי :אברהם בן צבי

 זה בסדר. ,אז בסדר אז תלך תגיש עוד עתירה כמו העתירה הקודמת :עקיבא סילבצקי

 יגיש תביעה.הוא חייב לשלם יותר ש - - - ,אף עתירה, זה התושבים אני לא אגיש :אברהם בן צבי

 תודה, אברהם שמענו תודה לא צריך להאריך.אברהם עקיבא, עקיבא שמענו,  :מנחם שפיץ

  - - -, זה ממש לא, לא, מנחם אני לא מקבל את הגישה הזו, זה ממש :אברהם בן צבי

 להוסיף?שמענו אותך, שמענו אותך, מה יש לך  :מנחם שפיץ
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שהוא נכנס והוא  ,זה אותו דבר שהיה באישור של הבתים ברימוןמנחם שפיץ,  :אברהם בן צבי

כפה הצבעה על חברי המליאה בלי לאפשר להם דיבור, עוד פוגע בתקינות 

 - - -והיא ממש ההחלטה

 עוד כמה דברים. על דקות אברהם, חבל בוא נדבר 13נשארו לנו  :מנחם שפיץ

 רצית לשאול משהו?אבי  :עודד רביבי

 כן. :אבי חדידה

 - - -אני פשוט עקיבא אני לא מבין אותך, מצד אחד :אברהם בן צבי

 אנחנו נדבר על זה אחר כך. :עקיבא סילבצקי

 אז מה עדיף תגיד לנו?בלתי חוקי מצד שני זה בלתי חוקי,  לא, מצד אחד זה :אברהם בן צבי

את המועד? האם אפשר לבקש עוד  השאלה, אני שואל האם אפשר להאריך :אבי חדידה

 הארכה בשל המצב?

 לי נראה לי להאריך את המועד יותר טוב. :אברהם בן צבי

השאלה הזאת נשאלה על ידי דובי, ענינו עליה. הארכת המועד זה לא אנחנו אבי  :עודד רביבי

מחליטים באופן עצמאי, אנחנו צריכים לבקש רשות ממשרד הפנים שזאת גם 

ובטח שלא  ,חות הזמנים שנוצרו לא נשאר לנו את הזמן הזהפרוצדורה, ובלו

בעיתות חירום כאלה. מבחינתי הנושא של אגרות הביוב הסתיים, הדיון המשפטי 

 בין עורך הדין המלומד אברהם בן צבי ובן הרב אלוף עורך הדין עקיבא סילבצקי

ינת אני רוצה לעדכן אותכם בקצרה רק מבח יכול להימשך לא בפלטפורמה הזאת.

מה שקורה מבחינת מאבקנו בקורונה לפני שהזמן יסתיים. אנחנו מפעם אחרונה 

אתם רוצים ליזום עוד ישיבות  ואני אומר עוד פעם אם ,שנפגשנו בפורמט הזה

 - - כאלה אנחנו

אני מבקש להוסיף לפרוטוקול שיועץ משפטי, יועץ משפטי לא הסביר לנו למה לא  :אברהם בן צבי

מס  תולכן למה עדיף האי חוקיות של העברת החלט ,ה חוקיתניתן להאריך מבחינ

 רוצדורה בדין עדיף על בקשת הארכה?חדש בניגוד לפ

 הסיבה נורא פשוטה אבל אנחנו עוברים לנושא הבא. :עקיבא סילבצקי

למיטב הבנתי היועץ המשפטי  .הדיון מבחינתי הסתיים , עקיבא,עקיבא, עקיבא :עודד רביבי

 כתב, הפגישה הערב נועדה כדי לעשות הצבעה קצרהשלח תשובה מנומקת ב

 וכדי לדון בענייני הקורונה. הזאת

 שלח שיר, הוא שלח שיר, סיפור.הוא  :אברהם בן צבי
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מי שמתחיל עם השירים זה אתה אברהם, אבל בוא נשאיר כרגע את כל לא,  :עודד  רביבי

הסיפור של  ,הקטע הספרותי בצד. מבחינתי כרגע הסיפור של הביוב מאחורינו

ואנחנו נמצאים עם לא מעט אתגרים גם חדשים מלבד  ,הקורונה מאתגר אותנו

 הדברים שדיברנו עליהם אתמול.

 גם מאתגר אותי. :אברהם בן צבי

 עודד תסתובב ימינה אתה מדבר אלינו עם הגב. :דובי שפלר

את בצד והמצלמה נמצ ,פשוט עדיף לי להסתכל עליכם למסךתזיז את המצלמה.  :עודד רביבי

 נמצאת שם זה הכל.הפייסבוק  והמצלמה של

 אני סומך על שמואל שיצליח לעמוד באתגר. :דובי שפלר

 תודה. :דובר

 

 עדכוני קורונה

אבל תסתדרו עם העורף שלי כי אני  ,היה מאתגר להנדס פה מבחינה לוגיסטית :עודד רביבי

ול ועד היום מאז שדיברנו אתמ ,רוצה לראות את הפנים שלכם. מבחינת הקורונה

אנחנו יודעים על עוד ארבעה חולים, שלושה בשכונת התמר ואחת בשכונת 

שבעצם  ,נמצאים לקראת מועד מאוד מהותי עצםשכונת התמר אנחנו ב .הרימון

עכשיו ולכן הולכת להיות  ,יום של בידוד של אנשים 14 -מתחילים להסתיים ה

מצד שני אסור שבעצם שמצד אחד היא מובנית איזה שהיא טיפת תחושת הקלה, 

כי מדינת ישראל רחוקה מהסיפור של  ,היא באמת תיכנס ליותר מידי הפנמה

רק מלמד את  ,העובדה שאנחנו נכנסים לאירוע בשכונה נוספת .מיגור הקורונה

גודל הפוטנציאל של ההידבקות וההיחשפות. בשכונת הרימון אנחנו בשלבים 

אין לנו  ,וד לא מוכנה להזדהותראשונים של שיח עם אותה חולה, כרגע היא ע

ולכן אנחנו היום  ,מסלול אנחנו לא יודעים את מעגל האנשים שאיתם היא נפגשה

הפצנו מסרון לתושבי הרימון כדי לנסות לקבל מידע. חשוב לי להבהיר שאנחנו 

 ,אם זה בוואטסאפים ,מוסרים את המידע בכל הפלטפורמות, אם זה בפייסבוק

שכונות שבהם אנחנו מאותגרים טכנולוגית אנחנו  .אם זה באתר של המועצה

הן  ,משתמשים גם במסרונים, ואם אתם יודעים על אוכלוסייה שהיא מנותקת

הן בגלל בעיות שהם לא מחוברים לפייסבוק או   ,בגלל בעיות קליטה

תעדכנו אותנו כדי שנראה שאנחנו מכניסים אותם  ,לפלטפורמות כאלה ואחרות

שלא רק דרך מה שמבחינת רוב התושבים הוא  ,ידעלמעגלים שמקבלים את המ
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הפלטפורמה הזמינה ביותר. הרימון הולך להיות אירוע עם הרבה משמעויות 

ולכן אנחנו חייבים להתייחס לזה גם  ,מאחר וזה שכונה עם קבוצת סיכון גבוה

במהירות גם בחובה וגם לראות איך אנחנו מסייעים להם. זה בגדול. מבחינת 

צריך להגיד את  .אנחנו התחלנו במבצעי חיטוי ,פור של הקורונההעדכונים בסי

דיברנו על זה אתמול בזום  .זה הרבה יותר פסיכולוגי מאשר אפקטיבי ,האמת

עד כמה זה אפקטיבי? זה אפקטיבי  ,התחלתם אחר כך לשאול עם איזה חומרים

ים לאותו רגע, דקה אחרי זה זה כבר לא באמת אפקטיבי, זה מחטא אזורים נגוע

לכן עשינו אתמול איזה שהוא  .יודע מה הם כל האזורים הנגועיםאבל הוא לא 

מבצע בנקודות ציבוריות, אם יהיה צורך נפעיל את זה פעם נוספת, אבל בגדול זה 

הזה  סהווירוהאירוע של  .לא משהו שנכנסים לשטיפת מכוניות ויוצאים נקיים

ולא רק מה  ,ל מיני צורותאנחנו יודעים שהוא מתפשט בכל מיני פלטפורמות בכ

או יותר נכון כל מה שאנחנו לא רואים בעין. אם יש שאלות  ,שאנחנו רואים בעין

 ספציפיות דברים שעלו מאז אתמול אני אשמח להתייחס.

 ?עודד ,כן :אבי חדידה

 כן אבי? :עודד רביבי

חלקת ההיערכות של המועצה ושל מעל אמרת אתמול נתת לנו סקירה על באמת  :אבי חדידה

אני אשלח לך את זה  - - -אתן לך  יצרו איתי קשר אני היוםהרווחה בפרט, ו

משפחה עם ילדה עם צרכים מיוחדים שלא יצרו איתה בקשר בעצם  בפרטי.

והיא יודעת על עוד כמה משפחות כאלה.  ,מתחילת המשבר והם נמצאים בבידוד

חלקת מ ,אני מבקש שאם אפשר לחדד שוב את הנושא הזה לפני המחלקה

 שיש פה בתים שלא מגיעים אליהם, לא מגיעים אליהם האנשים שלנו. ,הרווחה

אז בואו נעשה יישור קו, כל משפחה שאתם יודעים שלא נגעו בהם תעדכנו אותנו,  :עודד  רביבי

מבטיח לך שתוך שעה סוגרים איתם מעגל. באוכלוסיית הקשישים אנחנו פעם 

 ביום עושים סבב טלפוני.

 א, לא קשישים.ל :אבי חדידה

מבחינת צרכים מיוחדים  ,דקה, דקה אבי. זה גם מה שאני יודע מבחינת הנוהל :עודד רביבי

וחינוך מיוחד. צריך רק לזכור משהו אחד שאתם יודעים אתם מכירים את הגישה 

שלי, אני מעדיף להגיד את האמת גם אם היא כואבת. ילד עם צרכים מיוחדים זה 

למסגרת שהמשפחה  כשהילד הזה לא יוצא ,פחהאתגר וזה עול קשה על המש

מצד שני מעגלי הרווחה לא יודעים לייצר את המפגש הפיזי עם  היתה רגילה אליו.



 מס'   -ישיבת המועצה המקומית אפרת 
23.2.20 

 

13 

ולכן יש פה קושי באמת פה אמיתי. אין כרגע  ,אותם ילדים עם צרכים מיוחדים

 .לשמור מרחק לשמור על הבידוד הסוציאליים הואכי ההנחיות לעובדים  ,פיתרון

. לא כמו המפגשים שהיינו רוצים שיהיו עושים שיחות טלפון, אין ספק שזהאנחנו 

אז לכן אני אשמח שתעביר לי את השם בפרטי, אבל צריך בסוף לעשות תיאום 

בין הציפיות לבין היכולות, אנחנו לא יכולים לעמוד במה שהיינו רוצים לתת 

שלהם, זה לא  ואנחנו לגמרי לגמרי לגמרי מבינים את הצרכים .לאותם משפחות

 .אלא זה בא ממקום שרוצים לשמור על הצוותים ,בא ממקום שלא רוצים לתת

כמו שאתה מכיר מבחינת צוותי רפואה זה בדיוק אותו דבר, רוצים לתת טיפול 

 ומחויבים לשמור על כללי בטיחות.

 יש לי עוד שאלה. :אבי חדידה

 ,אחר כך עדכון בוואטסאפ לכולםלהם  לחבואו תעשו את זה רק זריז. יהודה תש :עודד רביבי

אנחנו קצת מוגבלים את חברי המועצה בפורום הזה ונראה, כי אני רוצה לשמוע 

 נאוה? בזמן.

 אין בעיה. :יהודה שווייגר

 נאוה? :עודד  רביבי

 - -משהו ש מה להוסיף לא אין לי :נאוה כץ

, כן אפרת? mute -את ב ךאין בעיה. אפרת רצית להגיד משהו? לא שומעים אות :עודד רביבי

 אפרת? לא שומעים אותך.

 אפרת תכתבי בצ'ט. :דובר

 תכתבי בצ'ט נתייחס לזה. עוד מישהו? :עודד רביבי

עודד, האם אנשים שיוצאים מבידוד או אנשים אחרי שהיה חולה בבית, האם  :אבי חדידה

 את הבית? מה הנוהל בדבר הזה? אלחט ,צריך להביא איזה שהוא

בגלל זה אני הולך לענות הערב לשאלות ותשובות עם התושבים בפייסבוק,  בדיוק :עודד רביבי

כי אנחנו מבינים שבקטע הזה יש פער בין מה שאנשים יודעים חושבים לבין מה 

שההנחיות אומרות. דיברתי גם עם דובר משרד הבריאות וגם עם רופאת המחוז, 

 ,יום 14 -את ה אמרתי לה שמאחר ואנחנו מתחילים להיכנס לאוכלוסייה שעוברת

כדאי שיצאו במערך הסברה לסיפור הזה. יש הפרדה בין שני אנשים, בן אדם 

הבידוד מסתיים לא חלים עליו מגבלות למעט מה  ,יום 14שהיה בבידוד במשך 

שחל על כל הציבור, שזה אומר שכרגע כולם אמורים להישאר בבית ורק לצאת 
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הוא לא  ,הוא לא יוצא זכאילקנות אוכל ותרופות. בן אדם שהיה חולה בעצם 

שעות, ועד שעושים  24יוצא נקי עד שעושים לו שתי בדיקות נוספות בהפרש של 

ואני בגלל  .לו את שתי הבדיקות האלה חלים עליו כללי הבידוד המחמיר

בגלל שאמרתי שאנחנו נכנסים לתקופה הזאת של סוף  ,שהתחילו לעלות שאלות

כדי שלא אנשים שהיו חולים ספרו  ,כלוסייהחשוב לי לחדד את זה לאו ,יום 14 -ה

יום יצאו, מבחינת משרד הבריאות הם עדיין לא זכאים הם עדיין לא יכולים  14

ים כחולים. אפרת נחשבוהם עדיין בגדר אנשים ש ,לצאת החוצה למרחב הפתוח

 הסתדרת?

 האם יש אפשרות להעביר את הילדים? ,היא שואלת לגבי הורים גרושים :דובר

שר להתנייד על פי כללי ילדים להורים גרושים כרגע עדיין אפ ,הורים גרושים :רביביעודד  

אבל בגדול אנחנו מכירים חלק  .אותי יאם יש בעיה ספציפית תעדכנהמשמורת, 

כי הם  ,מלמשל ההורים בתמר נחרדו מהרעיון שרוצים לעשות סגר על התמר

והם לא רוצים להיות והילדים מתחלקים בין שתי השכונות  גרושיםאמרו שהם 

במצב שהם יהיו בסגר. מזכיר לכם יש שמועות שהמדינה הולכת להחמיר את 

אתמול בגרמניה החליטו שיותר משני אנשים לא יכולים לשהות  .היתרי התנועה

לכן מבחינתנו צריך להיערך לכל  .ביחד, כל העולם הולך ליותר ויותר בידודים

יש בעיה ספציפית תעדכני אותי ונראה  תרחיש אבל כרגע אני לא מכיר בעיה, אם

 איך אנחנו פותרים.

 (26:25)אנגלית  עודד, ראיתי בכמה מדינות באירופה בסופרמרקטים יש להם :מנחם שפיץ

ואם כן אז להמליץ  ,האם כדאי לבדוק האם זה דבר טוב או לא טוב

 לסופרמרקטים פה באפרת להכניס את זה לנוהל?

נחנו מתקשים לאכוף את ההמלצות של משרד הדתות ומשרד אנחנו יודעים שא :עודד רביבי

הפנים ומשרד הבריאות, לגזור עוד גזירות ולראות שמישהו אוכף אותם נראה לי 

וגם פה יש כל מיני שמועות שהולכים  ,קצת קשה. אם הממשלה תלך לכיוון הזה

י . אני לא הייתי רוצה לראות שאנ60מעל גיל  70להטיל סגר על אנשים מעל גיל 

יוצא עם החמרות יותר גדולות על הציבור ממה שהמדינה החליטה לעשות. בוא 

וכמו שאמרתי  , נחשוב כל יום מחדש.נראה עוד כמה ימים נשקול את זה

בהתחלה, אתם רוצים ליזום מפגשים נוספים כאלה להעלות רעיונות, אפשר, 

, כל מי שיש בגדול אני חושב בגלל הפערים בטכנולוגיה עדיף פשוט שיחות אישיות
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ה לי פשוט לו רעיונות כל מי שיש לו הערות אפשר גם בקבוצת וואטסאפ, זה נרא

 מאותתת כי את רוצה להגיד משהו או שסתם לוחצת? יותר אפקטיבי. נאוה את

 אני לוחצת? :נאוה כץ

 מהבהב לי כל הזמן נאוה, נאוה. כן? צורי אתה רוצה להגיד משהו? לא יודע, שם :עודד רביבי

 לא, לא. :דותןצורי 

 שיהיה ערב טוב ובשורות טובות לכולם. ,על הכיפק. חבר'ה תודה רבה :עודד רביבי

 תודה יישר כוח. :אבי חדידה

 ביי תודה.  :דובר
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