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ישיבת המועצה
עדכוני קורונה
עודד רביבי:

בוקר טוב לכולם ,שימו את עצמכם רק על  .muteבוקר טוב לכולם צהריים
טובים ,רצינו רק טיפה גם לשמוע אותכם וגם לעדכן מבחינתנו .בסך הכל עשינו
בסוף שבוע האחרון את המצגת עם המספרים שדיברה בעד עצמה ,ובעצם
הראתה שאחרי הגל הראשון אנחנו די במגמת בלימה .החולים שהצטרפו הצטרפו
משתי סיבות עיקריות ,אחת זה חולים נוספים בתוך אותם בתי אב ,והדבר השני
זה מספר המשפחות שחזרו מחו"ל ,משפחה שהיתה בשליחות וחזרה ,ועוד
אנשים שחזרו מחו"ל בתקופות מאוחרות יותר וחזרו כמאובחנים כחולים .לא
כולם אפילו חזרו לתוך אפרת ,אבל בגלל התעודות זהות הם רשומים כאפרת.
אנחנו ב 24 -שעות האחרונות היינו באיזה שהוא שיח מול משרד ראש הממשלה
והמועצה לביטחון לאומי ,לוודא שאנחנו לא נכנסים לסגר ,כי הנתונים
שהתפרסמו בתקשורת הם לא באמת משקפים את התמונת מצב שקורית
באפרת .גם השקופית שהתפרסמה היום באתר של משרד הבריאות הם נתונים
שהם נכונים ללפני יומיים ,הם לא מנקים את כמות החולים שכבר הבריאו.
ובעצם מה שמעלה כרגע מבחינת הערים שנכנסים לסגר ,זה קצב ההדבקה ואחוז
התחלואה המתרבה ,שבשניהם אנחנו בסך הכל בנתונים מאוד מאוד נמוכים,
אבל הטבלה עדיין מדברת בעד עצמה וזה מה שמונח לפניהם ,ולכן צריך להוסיף
שם כל הזמן פרשנויות והסברים ,כדי לוודא שהם מבינים את הנתונים כמו
שאנחנו מבינים אותם .אז זה היה חשוב לנו ,עם זה התעסקנו ב 24 -שעות
האחרונות .אנחנו כרגע עסוקים כמובן בהכנות לחג ,בסך הכל ממה שאנחנו
מזהים מבחינת הניקיון שלהם הוא בהחלט ברמה סבירה ואפילו אף מעבר לזה,
המועצה הדתית ערוכים מבחינת הכנות לחג עם הנחיות ספציפיות גם בהגעלת
כלים גם בביעור חמץ גם למכירת חמץ .אכיפה יש קצת יותר מוגברת בכל הארץ
גם אצלנו ,אתמול התכתבתי עם חלק מכם לגבי מחסומים בכניסה לירושלים,
לקח לנו בעצם כמעט את כל היום עד שעות הערב להבין שזה משהו גורף לכל
הכניסות האלה ,ואחר כך זה גם הופיע במהדורות החדשות בערב ,אבל זה נכון
גם למחסום המנהרות ,ומן הסתם הדברים האלה רק ילכו ויתהדקו לקראת החג,
עד כרגע מה שצפוי זה עוצר כללי שאף אחד לא יוכל להתנהל בכבישים .אנחנו
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מודעים לזה שיש לא מעט אנשים באפרת שלא לגמרי מפנימים את ההכנה הזאת
לחג ,ויש לא מעט אנשים שמתכוונים לארח ולהתארח .אנחנו מנסים להעביר את
המסרים כדי שלא יהיה הרבה עגמת נפש בערב החג ,אבל להערכתי יום רביעי
תיאסר תנועה כללית ,ולכן מי שלא יהיה ערוך לזה יהיה לא מעט התעסקות עם
עגמת נפש .חלק מהשכונות המאתגרות בתחום הזה זה שכונת הרימון ,שגם שם
יש עדיין אנשים שחושבים ש -או שהם יתארחו או שהם יארחו בחג ,הם לא
לגמרי השלימו עם המציאות הזאת .ואין ספק שכל מקרה ומקרה כואב ,מקרה
שהוא נוגע ללב ,מקרה שאתה אומר וואללה אתם יודעים מה ,מבין אותכם ובוא
נתעלם .אבל בסוף זה לא בידיים שלנו ,המשטרה כמו שראיתם כבר אתמול
ערוכים במחסומים .אתמול זה רק היה ברמה של תשאול ,אבל מה שאנחנו
מבינים זה רק הולך להחמיר ולהחריף .מבחינת שירותי הרווחה יש לנו עלייה
במקרים של משפחות שמדווחות על אלימות ,על מצוקות כלכליות ,דברים שבסך
הכל צפינו ,הצוות של העובדים הסוציאליים ערוך לזה מטפל בזה עד כמה שהוא
יכול ,וגם במהלך החג הם ימשיכו לעבוד וייתנו מענה .אתמול בלילה אני חושב
שהעסקנו סדר גודל של ארבע עובדות סוציאליות במהלך הלילה עם מקרים
דחופים ,כולל מקרה היום שהגיע לבית משפט בבוקר בגלל מקרה של אלימות,
ככה שבסוף ממשיכים לעבוד ואפילו ביתר שאת במחלקות האלה .יש מחלקות
מטבע הדברים שבהם ירדה נפח העבודה ,בעיקר מחלקת החינוך ,למרות שגם שם
אנחנו יודעים להגיד שמזהים במידה מסוימת נשירה סמויה קוראים לזה כרגע,
ילדים שלא מתחברים לשיעורים של הלמידה מרחוק ,ילדים שלא מתחברים
לשיחות עם המחנכים ,מנסים לאתר אותם מנסים לגעת בהם ,כדי לראות
שאנחנו בתקופה הזאת לא מדרדרים  ,- - -לא מדרדרים למקומות שאחר כך
יהיה קשה לבוא ולהתרומם מהם .מבחינת מה שקורה ביום שאחרי ,אף אחד
מאיתנו לא יודע ,אתם בסך הכל מקבלים את האינפורמציה פחות או יותר באותו
זמן שאנחנו מקבלים ,הדברים מגיעים קודם למהדורות החדשות ורק אחר כך
יורדים לשטח .הסיפור של רשימות החולים שבצרפת זה דבר נדוש ופורסם על ידי
כל ראשי הרשויות ,יש לא מעט פער באינפורמציה בין מה שהשלטון המרכזי
מעביר לשלטון המקומי ,גם אנחנו מנסים לעשות את המקסימום בסיפור הזה.
זה מבחינתי ככה לפתוח את הדברים .התייחסות שלכם ,שאלות ,דברים
שמטרידים אותכם ,אנחנו נשמח לשמוע לענות ולתת מענה.
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מנחם שפיץ:

בקשר למכלי נייר ,מי אוסף את זה? "תמיר" אמור לאסוף?

עודד רביבי:

אם אני זוכר נכון הנייר זה דווקא חברת "אמניר" ,הפלסטיקים הכתומים זה
"תמיר" .ראיתי שיש בחלק מהמכלים הרבה ,אנחנו מנסים להגביר את הפינויים,
לא כל החברות ערוכות לזה מבחינת כוח האדם ,איפה שנוכל ,מחר אמור להיות
סבב סופי לראות שהכל נקי ,אבל זה בטיפול.

זאב גרשינסקי :מה בסוף קורה עם השריפת חמץ ,כי ראיתי פרסום של המועצה הדתית שכן
מפזרים מכולות אחר כך ראיתי שלא מפזרים ,שלא יהיה ,מה הוחלט?
יהודה שווייגר :בטעות פורסם המיקומים של השריפת חמץ ,אנחנו הוצאנו הנחיות יחד עם הפסק
של הרב ריסקין ,לגבי אקונומיקה או לגבי זריקה של החמץ כדי לוודא שאין לנו
שריפות .ההנחיה היא לא לשרוף בכלל ,לא בתוך הבתים הפרטיים וגם לא
במרחבים ציבוריים .אנחנו נחדד את זה אבל גם לקראת יום רביעי.
מנחם שפיץ:

חולקו דוחות באפרת לתושבים שלא פעלו לפי ההנחיות?

עודד רביבי:

אני מכיר כרגע בעיקר דוחות לבעלי עסקים שבוע שעבר ,השבוע אני עוד לא מכיר
דוחות שחולקו .כן מספר ניידות הזהירו אנשים גם מפני התאספות גם מפני
פעילות בניגוד להנחיות .בסוף מי שנותן את ההנחיה אם לתת דוחות או לא זה
המשטרה ,אני מבין שכרגע הם בשלב ההזהרות אבל אני בהחלט מאמין שיעלו
לשלב של נתינת דוחות.

מנחם שפיץ:

מה עם הנחיות עכשיו של משרד הבריאות כלפי מניינים בחוץ ,מותר או אסור?

עודד רביבי:

משרד הבריאות אני לא זוכר ,כבר הפסקתי לעקוב אחרי זה באיזה שהוא שלב
מבחינת המניינים בפנים או בחוץ .אם אני בסך הכל בעצם כרגע מנסה לשחזר,
ההצהרה האחרונה של ראש הממשלה דיברה על זה שלא יהיה יותר מאשר שני
אנשים שמתאספים ביחד ,ואז מזה בעצם נגזר הסיפור שאי אפשר לעשות
מניינים בחוץ .מניינים במרפסות ובגינות לא היתה הנחיה מפורשת האם מותר
ואסור ,בגדול בעצם אין דרך לאסור על אנשים לצאת למרפסות .מה שקרה עם
הסיפור של המרפסות ועם הגינות ,זה שבפעם הראשונה שזה קרה זה התחיל
כמשהו שהוא באמת עומד בהנחיות ,בפעם השנייה כבר הביאו במה למרכז
הרחבה הוציאו ספר תורה והתחילו לחלק עליות ,ואז ברור שזה כבר לא עומד
בהנחיות .ולכן למיטב הבנתי הרב ריסקין אתמול הוציא הבהרה שהוא מתנגד
לקיום מניינים בכל מקום בכל שלב ובכל צורה ,כי זה כדור שלג שאי אפשר
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לעצור אותו ,זה מתחיל כמשהו שעומד בהנחיות ומהר מאוד מתפתח למשהו שאי
אפשר לאכוף אותו.
אפרת גנטק:

מבחינת החינוך לדעתי אנחנו צריכים להיערך ללמידה מרחוק כמועצה גם אחרי
פסח ,בעיקר אחרי פסח ,והייתי מציעה לעשות איזה שהיא חשיבה עם הגורמים
הרלוונטיים איך אנחנו מייעלים את זה.

עודד רביבי:

דיבור של למידה מרחוק אני לא זוכר אם היה על זה דיון אתמול או מתקיים דיון
היום ,בגדול יש כרגע לחץ להפסיק את הלמידה מרחוק ,בעיקר בגלל לחץ של
הורים שטוענים שהמערכת היא לא אפקטיבית ,ובעצם רוצים להרוויח יותר ימי
לימוד על חשבון החופש הגדול .אנחנו בסוף באפרת לא יודעים להפעיל מערכת
למידה מרחוק אם המורים לא הולכים לקבל על זה שכר ,כלומר אנחנו יכולים
לבקש מאנשים להתנדב ,אבל זה לא הולך להיות משהו שהוא רשמי ומשהו שהוא
מקיף ברמה שאני חושב שאת מתכוונת ואת מדברת עליו .המאבקים פה בין
משרד האוצר לבין ארגוני המורים הוא הרבה יותר גדול מאיתנו ,הרבה יותר חזק
מאיתנו .בפעם הקודמת שהחליטו על למידה מרחוק ,אחר כך החליטו על הפסקה
של הלמידה מרחוק ,אחר כך החליטו על החידוש של הלמידה מרחוק ,הכל נעשה
מעל ראשם של ראשי הרשויות ,אנחנו קיבלנו עדכונים אחרי שזה כבר יצא
לתקשורת .כרגע ראשי הרשויות כן נמצאים בשיח הזה ,אבל אני אומר בכנות
הוקטורים המרכזיים זה ארגוני המורים מצד אחד ומשרד האוצר מצד שני.
נעקוב ננסה להשפיע ,ברגע שיהיה לנו מה לעדכן בקטע הזה נעדכן .אין ספק שיש
לא מעט מורים שמגלים אחריות ,מגלים המון יוזמות המון תושייה שומרים על
קשר עם התלמידים שלהם ,כי הם מבינים בסוף שביום אחרי הם יהיו אלה
שיקבלו אותם בחזרה לבית הספר .להפוך את זה למשהו רשמי מתכלל כוללני,
אני לא יודע להעסיק את כל מערך המורים והם לא הולכים לקבל על זה כסף .אז
נצטרך לראות לאן זה הולך ,ואז נעדכן  - - -בקטע הזה.

מנחם שפיץ:

איזה אחוז של עובדי מועצה בסופו של דבר יצאו לחל"ת?

יהודה שווייגר :אנחנו עבדנו לפי ההנחיות ,זאת אומרת אנחנו קיבלנו אישור בהתחלה ל30 -
אחוז ,אפרת קיבלה אישור לעוד  5אחוז ,שזה אישור מיוחד של מנכ"ל משרד
הפנים .כרגע לפחות מתוך כל ה 35 -אחוז האלה שמוגדרים כעובדים חיוניים
למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת ,סדר גודל של שני שליש שעובדים כרגע
מרחוק מהבית ושליש שנמצאים במרחב של המועצה.
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יהודה ,לגבי עבודת הגבייה ,כל מיני אישורים שנצרכים לעסקאות ,עסקאות מכר
וכאלה ,אנחנו יכולים לעשות איזה שהיא עבודה מרחוק בנושא הזה?

יהודה שווייגר :תנסה למקד אותי לתחומים ספציפיים?
אבי חדידה:

לדוגמה אני רוצה אישור לטאבו או סליחה למנהל להעברת זכויות .כרגע אנחנו
יודעים שהיחיד שעובד מהגבייה זה חיים שהוא עובד מרחוק ,בעצם אנחנו
יודעים שיפה היא בחל"ת והיא זאת שמטפלת באישורים ,לדעתי ניתן היה לתת
לה לעבוד גם מרחוק כדי לקדם את הנושא הזה כי כרגע בעצם הכל קפוא.

יהודה שווייגר :אני אבדוק את זה .מה שעשינו פה ביום חמישי האחרון ,זה אנחנו חיכינו לאיזה
שהיא שעת כושר והיא כנראה הקדימה אותנו ,כל המערכת של  ,EPRשזה
המערכת גם של הנהלת חשבונות ,זה גם התיקי רווחה וזה גם לא מעט דברים
אחרים שקיימים פה בתוך הרשות למעשה עלו לענן ,ככה שכל עובד שאנחנו ניתן
לו את האפשרות או הרשאה מרחוק יכול .חיים אתמול במיוחד סביב הסוגיה של
הוותיקים ,אז אנחנו עשינו איתו לא מעט פינג פונג כדי לראות איך אנחנו סוגרים
מעגל על הרשימות הסופיות שלנו בתחום של הוותיקים ,כדי שנוכל לתת את
המענה לכל אחד מהם ,אבל לא צריכה להיות בעיה לעשות את העבודה מרחוק.
אני ספציפית לגבי השאלה שלך אני אבדוק ואחזיר תשובה.
עודד רביבי:

בוא אבי זה מקרה פרטני ,מבחינתי חבל לדון פה - -

אבי חדידה:

זה לא ,זה לא מקרה פרטני ,עודד.

אברהם בן צבי :אבי ,אבי ,יש הוראה מרשות המקרקעין לגבי אישורים של רשויות מקומיות.
אבי חדידה:

כן אבל היא לא חלה ב -איו"ש ,אני לא מדבר עכשיו על מקרה פרטי .אני יודע
שיש כמה וכמה אנשים שזקוקים לאישורים מהגבייה לאו דווקא רק לטאבו ,כל
מיני אישורים גם מהגבייה גם מההנסה והם לא יכולים לקבל.

עודד רביבי:

אין שום בעיה ,מי שצריך אישור שיפנה במייל עם העתק ליהודה ואלי ואנחנו
נדאג להנפיק את האישור ,לא יהיו עיכובים.

יהודה שווייגר :גם ההנדסה נמצאים פה ,יוסי שלוש נמצא פה ,משה מידי יום.
אבי חדידה:

השאלה אם ניתן להפיק אישורים?

עודד רביבי:

ניתן ,אין שום בעיה.

אבי חדידה:

אישורים מקוריים הרי צריך גם שהם יבואו לאסוף?
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אבי אין שום בעיה ,אנחנו יודעים להנפיק את האישורים יודעים להביא אותם
לתושב ,ויודעים שהתושב יבוא לאסוף את זה בתיאום מראש .כל המחלקות
ממשיכות לתפקד גם אם אין פה אנשים פיזית ,אז גם אם צריך משהו מהגבייה
אנחנו יודעים לייצר.

אבי חדידה:

אוקי ,תודה רבה .יש לי שאלה נוספת לגבי היערכות לאחרי פסח לימי הזיכרון
ויום העצמאות ,יש משהו חדש בנושא הזה?

עודד רביבי:

כרגע ההנחיות ,כולם נערכים כאילו שאין שינוי בהנחיות ,כלומר לא הולכים
להיות לא טקסים בנוכחות קהל ,לא בהשתתפות הרבה אנשים .התוכנית שלד
כרגע שנמצאת במתנ"ס ,זה להפיק את הטקסים ולשדר אותם בשידור חי עם
מעט מאוד משתתפים ,המבנה בדיוק כרגע עדיין נמצא בשיח בין צורי ,הנהלת
המתנ"ס לבין יהודה לראות בדיוק איך זה הולך להיראות בסוף .נושא הזיקוקים
גם הוא נמצא כרגע בסימן שאלה ,אם נתנו לזה אישורים או לא נתנו לזה
אישורים .אני בגדול הנחיתי מאחר ואני צופה שיום אחרי פסח יהיו לא מעט
אנשים שיהיו במציאות כלכלית לא פשוטה ,להפיק את מה שאנחנו מפיקים
במינימום הוצאות בצורה הכי צנועה ,כדי שזה לא ייצור לאנשים שאנחנו
מבזבזים כסף בשעה שלאנשים אין כסף לאכול .אז גם אם היינו רוצים לעשות
מסיבת זיקוקים ושכולם יצאו למרפסות וירקדו ויעשה להם טוב בלב לרגע ,אני
חושב שזה לא הזמן הנכון זאת לא השנה הנכונה .ואלה גבולות הגזרה שאני
הגדרתי ליהודה ולצורי כדי לראות איך מתכללים את יום העצמאות ,יום הזיכרון
ויום השואה .יהיה משהו בטוח יהיה ,יהיה מכובד בטוח ,לא יהיה כמו שנה
שעברה בטוח ,מה יהיה מה השתנה הלילה הזה? יהיו הרבה דברים שיהיו שונים
אני עוד לא יודע להגיד בדיוק מה התשובה.

דובי שפלר:

שתי שאלות בבקשה ,אני מניח שיש קשר ביניהם .אחת ,מה קורה עם עבודות
תשתית ,החל מהעבודה על הכניסה החדשה לתמר ,בניית בית הספר בדגן ,הקו
ביוב מה שעוד לא הסתיים ,האם יש עוד משהו שכרגע מתקדם או שהכל נעצר
בתוך אפרת? הדבר השני ,זה כל נושא התקציב של  .2020בעצם אני מבין
שמערכת החינוך מפסיקה להזרים את הכסף עבור כל מה שמושבת ,שזה גנים
ובתי ספר .האם יש עוד דברים שהפסיקו הגורמים הממשלתיים להזרים את
הכסף? וממילא אני שואל גם למה היינו צריכים להוציא כל כך הרבה עובדים
לחל"ת ,אם רוב התקציבים ממשיכים לזרום כמו למשל הארנונה מתושבים? אז
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האם היה צורך להוציא כל כך הרבה עובדים לחל"ת ,אם רוב התקציבים שלנו
נכנסים אז בוא נמשיך להעסיק את האנשים גם אם זה מרחוק ברובם בשביל
למנוע את הסכנות של הקורונה ,ולא נשלח אותם למצב של חל"ת שאנחנו יודעים
כולם שההכנסה היא הרבה יותר קטנה?
עודד רביבי:

אז ככה ,לגבי עבודות תשתית ,מה שאפשר להמשיך ממשיכים מה שאי אפשר
להמשיך לא ממשיכים .לצורך העניין אחד הדברים הכי מהותיים מבחינתנו בית
הספר בדגן העבודה נעצרה ,אנחנו מבינים שזה הולך להיות עם משמעות כבדה
לראשון בספטמבר מבחינת מוכנות של כיתות לימוד ,נצטרך לראות ברגע
שחוזרים לעבודה איך אנחנו נערכים ומה אנחנו עושים .אין לי דרך לשנות את זה,
האיסור של כניסת פועלים אם הוא לא חל מטעם פיקוד מרכז הוא חל מטעם
הרשות הפלסטינאית ,שהטילה סגר הרבה יותר קפדני ממה שישראל הטילה עם
קנסות כספיים לכל מי שיוצא לעבודה בישראל ,וסנקציות מאוד קשות בהקשר
הזה כלפי העובדים שנכנסים לעבוד בתחומי ההתיישבות או מדינת ישראל.

צורי דותן:

אז למה שהוא לא יביא פועלים ישראלים?

עודד רביבי:

בואו ,אתם יודעים בדיוק מה המצב של פועלים ישראלים ,אתם יודעים בדיוק
מה המצב של פועלים יהודים.

צורי דותן:

לא יהודים ,לא יהודים ,אפשר להביא עובדים זרים ,בסוף סיכמנו עם קבלן
ישראלי לא עם קבלן פלסטיני.

דובי שפלר:

סינים ,סינים אפשר להביא.

צורי דותן:

לא ,רציני.

עודד רביבי:

צורי ,צורי ,כולנו רציניים ,אנחנו מתקשים להביא- -

אברהם בן צבי :כן ,יש הרבה עטלפים ברחוב הגפן ככה שמעתי ,הם יכולים לאכול את העטלפים
ברחוב הגפן.
עודד רביבי:

אנחנו מתקשים להביא פועלי ניקיון אזרחים ממזרח ירושלים ,אנחנו לא יודעים
בדיוק איפה הם היו לפני זה ומי באמת מפקח ,אם הם יודעים לשמור או לא,
אבל אנחנו איפה שאנחנו יכולים אנחנו מגייסים .קבלנים בגדול בעיקר בתחום
הבנייה נכנסו להקפאת הליכים ,אף אחד מהם לא בונה לא בתי דירות לא בתי
משרדים בתוך הערים הגדולות ,אז יהיה עוד יותר קשה לנייד אותם פה לכיוון
אפרת .תשתיות אחרות אם זה קווי ביוב ותחנת סליקה ,איפה שיכולנו לעבוד
אנחנו עובדים איפה שלא קצב העבודה בהחלט נהיה יותר קצר .לגבי ממשלה
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ותקציבים ,כרגע יש במידה אחרת אי ודאות אחד גדול ,אתה לא יודע באמת מה
הולך להמשיך לזרום מה לא הולך להמשיך לזרום ,יש דברים שנאמר במפורש
שלגביהם לא הולכים לתגמל .לצורך העניין ממש בימים הראשונים איך שנסגרה
מערכת החינוך הודיעה שעוצרים את מימון שכרם של מאבטחי מוסדות חינוך,
זה הגיע בחוזר מסודר ישר בשנייה הראשונה .אנחנו מזכירים עוד פעם ,הארנונה
מכסה סדר גודל של פחות מ 20 -אחוז מהתקציב ,רוב המשכורות לא משולמות
מהארנונה .ועם כל זה וגם אם כרגע מאזן ההכנסות לא נפגע בשקל ,היתה הנחיה
מפורשת של משרד הפנים בשלב הראשון להוציא  70אחוז מהעובדים לחופשה
ללא תשלום ,אחר כך הם הגדילו את המכסות ישבו איתנו שמית פרטנית על כל
עובד כדי לראות מה ההצדקה שהוא ימשיך לקבל שכר .למגזר הציבורי לא היתה
אפשרות להעסיק עובדים מרחוק בבית ,היינו צריכים לקבל אישורים ספציפיים
להעסיק אנשים ספציפיים מהבתים ולהמשיך לתגמל אותם ,כי יש לך בעיה איך
אתה אוכף את שעון הנוכחות .זאת סוגיה שהתעסקו איתה בשבועיים הראשונים
מאוד ,היום מתעסקים איתה פחות משתי סיבות ,אחת כי כל אחד יצר לעצמו את
המנגנון הפנימי שלו איך הוא ממשיך להעסיק את העובדים ,שתיים כי הסוגיות
שעלו על השולחן היו יותר כבדות וכולם אמרו בזה נתעסק ביום שאחרי .אנחנו כן
נידרש אחרי שנחזור לשגרה לעשות ישיבה לבחון את העדכוני תקציב מה נפגע,
איזה הוצאות גדלו איזה הוצאות קטנו .לצורך העניין למשל תקציב הדלק של
המועצה פחת מאוד בחודש האחרון ,כי רוב העובדים לא נוסעים לשום מקום .אז
זה רק דוגמה של מקום שתקצבנו אותו כרגע בעודף שם יהיה לי יתרה תקציבית,
אני אצטרך להעביר את זה למקומות אחרים שבהם ההוצאות גדלו והצרכים
השתנו .גינון למשל אותו דבר ,תקצבנו מערך גינון ל 12 -חודשים ,היום כמעט
ואין גננים שמסתובבים באפרת ,יש את ראש הצוות שלהם ,הוא מסתובב למיטב
הבנתי בלי פועלים ועושה את מה שהוא יכול ברמה דחופה .אלה סוג הדברים
שנצטרך לבחון אותם לבדוק אותם ,להציג לכם את הנתונים ולעשות את
ההתאמות .תקציב  2020אין ספק שלא יראה כמו שהוא תוכנן בהתחלה .ועם כל
זה בסוף בסוף בסוף השאלה את מי מוציאים לחל"ת ומי לא ,היתה על פי
החלטות קרות ,חדות ,אכזריות של משרד הפנים ,יום לא פשוט היה באותו יום
שהיינו צריכים לשחרר  70אחוז מהעובדים ,אבל לא השאירו לנו שום מרחב
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תמרון ,זה לא שיכולתי להשאיר אנשים בבית ולשלם להם משכורת על זה שהם
בבית.
יהודה שווייגר :אבל רק בשבי ל המינוחים כדי ליישר קו ,זה אומר כמות העובדים בסוף מתוך
 240עובדים ,כמות העובדים שיצאו לחל"ת היא בערך אני יכול לספור אותם על
כף יד אחת ,שהם מוגדרים כעובדים שעתיים או פרויקטוריאליים .עובדים
תקניים אסור היה להוציא לחל"ת ,זה אומר שיצאו לחופשה על חשבון ימי
החופש שלהם ,עשינו את זה בצורה מאוד רגישה מאוד עדינה .דובי אני לא מכיר
כרגע איזה שום מענה שקשור למשבר הקורונה של עובדים שאמורים להיות ולא
נמצאים ,ככה שאני לא מכיר עוד איזה שהוא צורך שעלה שאני לא מפעיל אותו
כיום גם עם כמות כוח האדם הקיימת.
דובי שפלר:

ועל התשובה רק להוסיף - -

צורי דותן:

אני רק יעדכן אותך ,דובי אני רק יגיד לך לגבי מתנ"ס ,שמתנ"ס כולם יצאו
לחל"ת.

יהודה שווייגר :חוץ ממטה ותיקים.
צורי דותן:

מטה ותיקים ,תרבות ,אחד בתרבות וכספים ,כל השאר נמצאים ב -חל"ת.
המתנ"ס כרגע באפס הכנסות ואנחנו חיים על הכנסות של חוגים ,צהרונים ,וכרגע
אנחנו נמצאים באפס בגלל העובדים של המתנ"ס שנמצאים בחל"ת.

אברהם בן צבי :צורי זה שאלה שלא מעט תושבים שאלו אותי לפחות ,לגבי ההמשך התשלומים
למתנ"ס והסעות מבחינת המועצה ,מה הולך לקרוא איתם ,ממשיכים?
דובי שפלר:

צורי רק לפני שאתה עונה ,אז רק לסיים את מה שיהודה אמר .מה שאני מניח
ומקווה שזה נעשה ,ואם לא אז בבקשה שמישהו במועצה ייקח אחריות ,להיות
בקשר עם כל מי שיצא לחל"ת ובעצם משכורתו נפגעה ,ולוודאות אם יש צורך
לעזור לו בצורה כלשהיא ,ואם יש אפשרות לעזור לו בצורה כלשהיא אז לעשות
את זה.

יהודה שווייגר :דובי מסכימים איתך לגמרי ,לכן חלק מהדברים שאנחנו עשינו זה גם כמעט כל
ההודעות שיוצאות לכל תושבי אפרת אנחנו מעבירים אותם לקבוצות הוואטסאפ
של כל העובדים ,לקראת שבת גם אני וגם עודד רושמים דברים שרלוונטיים לכל
כלל העובדים גם לאלה שנמצאים איתנו וגם לאלה שנמצאים בחופש בבית.
אתמול עשינו הרמת כוסית בזום פתוחה לכלל העובדים ,אנחנו משתדלים לראות
איך אנחנו משמרים עדיין את הקשר ,כי ביום שאחרי ברור לנו שאנחנו נצטרך
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את כולם יחד איתנו ,ואנחנו רוצים אותם מתפקדים וחוזרים לשגרה כמה שיותר
מהר.
מנחם שפיץ:

יש משהו על ארנונה מבחינת הקלות לתושבים ממשרד הפנים או שזה הולך
להמשיך כמו שהיה?

עודד רביבי:

אין כרגע שום הנחיות ,לא בתחום העסקי לא בתחום של המגורים ,גם בקטע הזה
הגיעו כל מיני פניות ,צהרונים שלא פועלים ,מעונות יום שלא פועלים לפתור
אותם מארנונה ,אין לנו שום סמכות בקטע הזה כולם כרגע ממשיכים גבייה
כרגיל.

מנחם שפיץ:

עסקים ,פטרו את העסקים לא?

עודד רביבי:

לא שאני מכיר ,נתנו להם דחייה ,וגם זה אני לא בטוח כרגע באיזה- - -

צורי דותן:

אני רוצה לציין בהמשך למה שדובי אמר ,שכן אני מבין מעובדים של המועצה אני
רואה את זה מהצד השני שהם מאוד מאוד מרוצים ,מאיך שדווקא המועצה
מתייחסת לעובדים שלה ממש ודואגת להם ,וזה דבר מדהים .אברהם לגבי
התשלומים ,אז התשלומים הפסיקו ,עכשיו ירדו על חודש מרץ את החלקים
שירדו ,באפריל כבר לא תהיה גבייה לא במתנ"ס לא בצהרונים לא בחוגים ,כל
הגבייה הופסקה לחלוטין.

אברהם בן צבי :מה עם ההסעות?
צורי דותן:

הכל ,אין גבייה ,אין גבייה.

אברהם בן צבי :לגבי ההסעות של הבתי ספר? לא ,לא שייך לך ,יהודה?
עודד רביבי:

יצא אתמול חוזר מנכ"ל באופן מפורש מה גובים מה לא גובים ,שירותים שהורים
לא יקבלו הם לא ייגבו מהם .אם גבו כסף בייתר ,מוסדות החינוך אחראים
להחזיר את הכסף ,הדברים מאוד ברורים לא מתכוונים לנהוג שלא על פי
ההנחיות.

אברהם בן צבי :תודה.
עודד רביבי:

עוד שאלות רבותיי? אז מבחינתנו הזדמנות לומר תודה רבותיי לכל אלה שעוזרים
להתמודד גם בשגרה וגם בחירום ,מעריכים את זה מאוד ומאחלים לכם חג שמח,
הולך להיות חג מאתגר גם ברמה הפיזית גם ברמה הרוחנית .ואנחנו בסך הכל אני
אומר עוד פעם עם כל הנתונים הקשים שאיתם פתחנו ,אפרת ממשיכה להוביל
כמודל לחיקוי בהרבה מאוד דברים ,אנחנו לא מפסיקים לקבל פניות מערים
אחרות .ובסוף בסוף בסוף אנחנו אומרים לכולם הכל על בסיס בעיקר צוותי
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החוסן השכונתיים ,ה -צח"שים שהקמנו ,התושבים שמתנדבים .מחר מתוכננת
חלוקת מזון בכמויות עצומות של מנות קשות ,שאנחנו מקבלים מהצבא
לאוכלוסייה של הצרכים המיוחדים ,לאוכלוסיית הוותיקים ,באמת יש פה מערך
גם של אנשים גם של מתנדבים גם של עובדים ,שגורם שיראה כאילו אנחנו לגמרי
בשגרה ,אז תודה גם לכם כמי שעוזרים במערך הזה .מאחל לכולם חג שמח
והעיקר הבריאות ,ואם עולים נושאים נוספים אז אתם יודעים איך לתפוס אותי
ואת יהודה ,ושיהיה חג שמח לכולם .תודה רבה.
כולם:

חג שמח.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים

מאשר:

עודד רביבי

