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 ישיבת המועצה

 שאילתא

ם. טוב רבותיי מאחר לא נסייאנחנו אפרת, תמר אם לא נתחיל  טוב רבותיי, אבי, :עודד רביבי

ואנחנו נדרשים לענות על  ,ם תזכורת שלא ענינו לשאילתאוכולכם קיבלת

 לב הראשון של הישיבה אז אני מבקש.שהשאילתא ב

 הוא שלח שאפשר לדחות. :וברד

חות מתי אנחנו מתי אנחנו יכולים לדהיתרים אז אני שמח שהוא נזכר לשלוח לנו  :עודד רביבי

ולים לדחות, מתי אפשר לקיים פגישות בזום ומתי זה לא נוח לו לקיים לא יכ

פגישות בזום. אז התשובה לשאילתא זה קודם כל יש לשים לב לתזמון עריכת 

שבועיים בדיוק לפני הדיון בתיק של , 10.6.2020גשה ביום והשאילתא זו ה

לאחר  .24.6.2020 -ם בקריית ארבע שהתקייאברהם בן צבי בבית המשפט ב

שלאברהם נודע שעורך דין סילבצקי ייצג לא רק את המועצה אלא גם את חברי 

היא לפי הבנתי ניסיון להלך אימים על היועץ  ,המליאה הוגשה השאילתא

המועצה על מנת להרתיע אותו מלטפל בעתירה שהגיש. הייצוג של  המשפטי של

שאין ספק שהכוונה היתה גם  ,מיותרעורך דין סילבצקי מנע מכולנו מלבזבז זמן 

לגרום לנו להוציא כסף על ייעוץ משפטי. יצוין כי עורך דין סילבצקי פעל בהקשר 

ן, לא פעלתי יזה בהתאם להנחיות הלשכה המשפטית של משרד הפנים. לגוף העני

עד היום למנות יועץ משפטי פנימי למועצה משום שאין כל חובה לעשות זאת, כך 

הפנים לא ממליץ על זה אלא מבקש שהדבר ייבחן לפני מינוי  גם מנכ"ל משרד

ידי הנהלת המועצה לפני  יועץ משפטי חיצוני. הדבר אכן נבחן בזמנו על

כיועץ משפטי חיצוני  עימו רוהוחלט להתקש ,ההתקשרות עם עורך דין סילבצקי

וזאת מתוך הדאגה לאיכות וטיב הייעוץ  ,כפי שהוא בכלל הרשויות באזור

שנה נערכה ביקורת מצד שהמועצה זקוקה לו ומקבלת בפועל. יצוין כי ה המשפטי

וגזבר הרשות, ומשרד  ,משרד מבקר המדינה על העסקת יועץ משפטי, מבקר

לא העיר  ,יימר להיות שומר הסףתהמבקר שהוא באמת שומר הסף ולא מי שמ

ואף לא מצא פגם  ,ולו מילה אחת סביב שאלת העסקת היועץ המשפטי או שכרו

 ו ידי חובתו גם לענות על השאילתא. בתפקודו. אז יצאנ
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 ירות אפרתתי

אנחנו עוברים לנושא שלא מופיע אצלכם ראשון על סדר, כן מופיע ראשון על סדר   עודד רביבי:

ת תיירות אפרת. אני מבקש רק אהיום, אדמונד וחזקי נמצאים פה כדי להציג 

כמה שפחות זמן למרות שיש כי החברים כן רוצים להיות פה בחדר  ,שתקצרו

אבל מי שלא ליד החלון אנחנו  ,ו כיסאות מועדפים ליד החלונותכאלה שקיבל

אם  .רוצים לצאת מהר מפה, אז תנסו להציג את זה כמה שיותר בקצרה תמציתי

ואז ננסה לענות עליהם  ,את השאלות לסוף םיש שאלות מציע לכל החברים לרשו

 במרוכז. אז בבקשה חזקי.

חזקי. אנחנו לפני כשלוש שנים זה ציג את י - - -אנחנו נפתח תודה רבה,   :חסיןאדמונד 

האם בכלל יש פוטנציאל לאיזה  ,התבקשנו על ידי עודד לבדוק את הנושא הזה

ירושלים , פרוור ליד השינשהוא משהו תיירותי באפרת או שאפרת היא רק עיר 

 כפלה.אל מערת המוחברון ותו לא  או בדרך אל קריית ארבע, 

 או בדרך לאפרת. :דובי שפלר

שהוא יועץ תיירות לרשויות  ,דרך אפרתה. אנחנו יצרנו קשר עם חזקי בצלאל :חסיןאדמונד 

כך שהוא מכיר את הארץ גם דרך הרגליים וגם  ,שונות וגם מורה דרך בעצמו

ועשינו מהלך ארוך שאתם תראו ככה במהירות רק חלק  ,טגיהרברמת האסט

 הנה מהם במהלך השנים הקרובות. חזקי בבקשה.מהתוצרים שאפרת ת

 )חילופי דברים(

 טוב, מה להציג? אני עוסק בתחום התיירות. :חזקי בצלאל

הגעתם בדיוק  ועדת תיירות, בואו כנסו בבקשה , פשוט נכנסו החבריםסליחה :חסיןאדמונד 

 חזקי בבקשה. , חזקי בצלאל היועץ תיירות שלנו מתחיל להסביר דברים.מןזב

מי שלא קרא בישראל היום כתבה מחמיאה  ,דקה, יש לכם פה כוכבת תקשורת :ביביד רעוד

 בן גדליה. ציונהעל דר' 

 .ציונהדר'  :דובי שפלר

 .מוזמן לקרוא ,בן גדליה ציונהאמרתי דוקטור רק אחר כך נתקעתי עם השם, דר'  :עודד רביבי

מתחברים מסתבר שיש לה פה הרבה זמן והשקעה בממצאים הארכיאולוגיים ש

המו"פ יש עוד כל מיני גם לתיירות, פן שלא ידענו עלייך אבל כנראה במסגרת 

 אז תודה רבה. כן חזקי. ,דברים שאנחנו לא יודעים

  "האפרתון". להמליץ לעורך נהוג :דובי שפלר
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כי אצלו הביקוש הוא  ,ת זמןצה ייקח קזתי לו אבל הוא אמר שצאני כבר המל :עודד רביבי

  לתור של ציונה. לו רשימה עד שהוא יגיע יותר גבוה, יש

 חזקי בבקשה. :חסיןאדמונד 

נקודה ביקשת שאני אציג, אדמונד הציג לא רע בכלל, אני הייתי מוסיף לזה  :חזקי בצלאל

שבבעלותי חברת  ,לוונטירשמבחינתי חשובה בקורות החיים שלי כדי שזה יהיה 

ואני בא מהעולם  .שנהתיירות קטנה היקף מחזור של כשני מיליון שקלים ב

לא רק הפן של  ,כלומר הכוח זה בלמכור בסופו של דבר ומה מעשי ,התיירותי

ידיעת הארץ שזה דבר שאני מאוד אוהב ומתעסק בו אבל לא זאת הנקודה. אני 

אני נכנס ישר  ,ינו והדברים האלהשמתחיל מהאמצע בלי כל תולדות הסקר שע

והוצגה כבר, אפרת צריכה להיות  למסקנה של הסקר שעשינו לפני שלוש שנים

לאפיין את הדבר הזה. כשאנחנו אומרים שאפרת צריכה  עיר תיירות, אני אנסה

השאלה הזאת, איך זה  להיות עיר תיירות ישר אנשים ישאלו, אני חוסך את

התיירות היא בחוץ לכאורה. זה גם  ?א פה בעיריב? התיירות המשתלב עם המרח

א עיר תיירות והגעתי למסקנה שאפרת הי ,הכשהגעתי לפמה שאני אמרתי  

היא חלק מהמארג  ,זה לא אומר שהיא נלחמת באזור נפרדת נבדלת מהאזור.

של אפרת? קודם כל יש  הזקויש לה מה להציע בפני עצמה. מה החאבל בהחלט 

כף נעמוד עליה. הדבר השני זה ממצא ארכיאולוגי, יש ילנו משמעות היסטורית ת

לוגי שהוא מושכן תיירותי חד משמעי. מיקום על הדרך, אני לנו פה ממצא ארכיאו

ג הזה. אופי, מסביר פנים ורב לשוני, שזה דבר מאוד חשוב אתעכב על המוש

בהמשך התוכניות שלנו. מה שאני לא יודע אם ידליק אותכם אבל הדליק את 

לפי הסקר האחרון של משרד התיירות שהיה בשנת  ,תיירות כשפנינו אליוהמשרד 

אחוז  30.9ם בשנה, שימו לב, בבית לחם מבקרים למעלה ממיליון תיירי 2018

כמות הכסף  זה המון, מעט מאוד אתרים יש כאלה. .2018 -מהתיירות הנכנסת ב

קום מולכן יש  .שהם מוציאים שם והשירותים שהם קונים שם קטנה מאוד

ר להתלבש על המותג הזה. מיקומה של בית לחם המקראית אינו ידוע, כלומ

הארכיאולוגים של בית לחם הם כשאנחנו מדברים על בית לחם ועל השרידים 

עים איפה היא אין לנו את בית לחם של דוד המלך אנחנו לא יוד ביזנטיים,

יש פה קצת  ,"אפרת היא בית לחם"ואני תמיד אוהב לצטט את הפסוק  השרידים.

להתלבש על  נןכווק באמצע זה נכון, אבל אני בהחלט מתמשחק מילים חתכתי פס

יש הרבה מאוד יהודים שמעדיפים לראות לחוש את בית  המותג של בית לחם.
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והרבה מאוד נוצרים שיעדיפו לבוא לאפרת מאשר לבית לחם.  ,לחם מתוך אפרת

 ם פה.יכמו שאתם רואמידבא  בית לחם אפילו מופיעה במפת

 גם אפרת. :דובר

אם אתם רוצים אז הנה פה אפרתה  ,כן כתוב שם אפרת, מה שכתוב זה אפרת :חזקי בצלאל

אנחנו דיברנו על  ,בלטינית, וזה בהחלט מדבר אל אנשים בעולם. השרידים

השרידים השמורים ביותר של מערכות המים  תארכיאולוגיה, יש לנו פה א

בימי בית שני זה מפעלי מים אדירים, זה לא  מערכות המים לירושליםלירושלים. 

גם בימי בית שני וגם  ,על לאומי חשוב גדולעוד משהו בקטנה זה בהחלט מפ

 רידים האלה נשמרו יותר טוב מאפרת.בשרידים שלו היום אין שום מקום שהש

בסדר? קמ"ט ארכיאולוגיה חוזר על זה כל הזמן, אין לנו עוד דבר כזה. תראו פה 

אני עכשיו בא מהם כמו שאתם רואים פה את הבוץ על המכנסיים,  ,מתוך הפירים

הם נוזלות גם בקיץ בלי  ,ונהמוד מפתיע אגב תיכף אני אראה לכם תסליחה, מא

שהם מחוברות למקור המים שלהם, תיכף נבין למה. מיקום, יש לנו שני מושגים 

שאני  תיירות קצה פירושו של דבר מקום בתיירות, מושג אחד זה תיירות קצה,

בוא ניסע נוסע אליו לבלות בו, בסדר? אני אומר בוא ניסע, תיירות קצה זה 

יירות על הדרך, לחרמון, בסדר? זה הכי קצה זה הכי קל לאפיין. אבל יש לנו ת

תיירות על הדרך היא יותר חזקה מתיירות קצה, למה? כי פירושו של דבר אני לא 

יות של הרבה מאוד דברים תירואני משתלב בתוכניות תי ,נמצא בסוף העולם

המכפלה למערת  הם שרק הערכות היא דרך חשובה מאוד,והדרך פה  בדרך.

בסדר? הערכות לגבי כמות מבקרים בגוש עציון אני  מגיעים בשנה מיליון אנשים.

אנחנו לא  משמעי, אני מעריך כמה מאות אלפים.לא הצלחתי לקבל משהו חד 

ירות הזאת שנמצאת על הדרך. זה חוץ יפוגמים בשום דבר אנחנו תופסים את הת

שבו אנשים ירצו לשהות  ,מושכן תיירותימזה שאנחנו רוצים לפתח את אפרת כ

גם יום יומיים שלושה ואתם תבינו איך, אבל קודם כל יש לה מה להציע ברמה 

המיידית בלי שינוי מאוד גדול של תשתיות ודברים שאנחנו יודעים. אופי העיר לא 

תיב מסביר פנים, רב לשוני, שובר סטיגמות וכו', וכו'. נ ,צריך להגיד להם

 ,בעצם אם אנחנו מסכמים את התוכניות שלנו ב.רת זאת תוכנית אהתיירות באפ

אני אעבור עליה קצת ואחר כך אנחנו נפרט. בעצם אנחנו מדברים על עיר שהיא 

 מאוד נוחה מבחינת התשתיות שלה, הכל זה מן נחש אחד ארוך כזה וקל מאוד

ה ניסהכ ,לייצר נתיב על הדבר הזה. יש לנו את פרויקט שער העיר שנדבר עליו
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לאפרת שתהיה מעין תעודת זהות של כל הסיפור ההיסטורי. יש לנו את פארק 

אמות המים שכבר נמצא בפיתוח, יש שינוי תב"ע לגבי חדרי אירוח, לא הייתי 

ייחס לכולם. תאומר מלונית, יש לנו עוד כמה וכמה דברים שתיכף אנחנו נ

שבנו על זה המון פרויקטים שנגזרים מהדבר הזה, אני מדלג את כל השלב כי י

יש לנו  ,צעים באופן מעשיודיברנו וכו', אני מגיע איתכם לתכלס. פרויקטים מתב

את שער העיר, פארק אמות המים, טיילת שלמה, כבר יש לה שם, מצפור רות, 

עובדים עליהם ברמות כאלו  ושביל רות ומתחם האירוח. זה דברים שעכשי

א בכניסה צפרויקט בעצם נמנתחיל מהפרויקט הזה, ה ,ואחרות. שער העיר

 - -הצפונית לאפרת, זה מתחם הכניסה, זה המבט מאחור הוא בעצם

 זה המיקום. עגלת הקפה, בדיוק איפה שנמצאת עכשיו :חסיןאדמונד 

גול מסתכל לסביבה, וגם החומרים עיש לנו פה חיבור בין החדש והמודרני  בסדר? :חזי בצלאל

זה מה  .ין כניסה אל העומק וההיסטוריההם מאוד מודרניים ועתידניים כאלה לב

זה מה שמשרד האדריכלים ברסלבי הביא לנו כרעיון, אני  ,שהדבר הזה מבטא

 הזה אמור לעשות? העקרונות המנחים:חושב שהוא רעיון טוב מאוד. מה הדבר 

ביטוי הזה כי הוא נורא חשוב אני בטוח שהשאלה לאחד, זה משפך, שימו לב 

. הוא משפך לאתרי התיירות באפרת ובסביבה. מה זה הזאת תעלה אז תשימו לב

של דבר אני רוצה שכל אחד יעבור בו, כל סוגי התיירות כל משפך? משפך פירושו 

למה יעבור בו? מכל מיני  יעבור בו. 60ל אחד שעובר על כביש כ ,רמות התיירות

ת, החל מזה שאין פה תא שירותים נורמאלי מירושלים עד לחברון, או אם וסיב

סוסיא זה הפעם הראשונה שאתה נתקל בתא  ,תרצו אם המשכת לכיוון ערד

בסדר?  .שירותים נורמאלי ברמה תיירותית שאפשר לרדת בו עם אוטובוס תיירים

 לא תחנת דלק שיש בה תא אחד.

 למה קניון הגוש זה לא? :דוברת

ים עצרתי שם עם מכיוון שעשרות פעמ ,קניון הגוש לא רלוונטי, לא רלוונטי בכלל :בצלאל חזקי

 הכי לא רלוונטי שבעולם. בסדר? ,ובוסים עם תייריםאוט

 להיכנס לשם עם אוטובוס? - - -  :דובר

אי אפשר להיכנס, זה לחנות במגרש אחורי להגיד להם אתם רואים פה תחזרו  :חזקי בצלאל

רמת תיירות, בסדר? וזה גם לא רלוונטי, זה  , זה לאזה לא .שבילבאחר כך ללכת 

ל לתת את שירותי וונטי זה סיפור שלוקח שעה עם אוטובוס. אז קודם כלא רל

הדרך הבסיסיים, לתת מידע. שירותי דרך, מידע, נקודת יציאה למסלולים. אני 
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בהחלט רואה מצב שבו עם מערכת היחסים שלנו עם פארק האיילים שמה 

שפר אני רק מ ,כי אני לא לוקח להם שום דבר , היא תהיה מאוד טובה.האומגהו

ואם תשימו לב העיקרון הוא  .רמת התיירות מכניס פה עוד עניין עוד תוכן פה את

רות מאוד מקפיד עליו בתמיכות ד התיישהכניסה היא חינמית, וזה דבר שמשר

ומר שזה לא מרוויח אזה לא  ? זה סוג אחר של תמיכות, זה חינמי.בסדר שלו.

מוכרים שם  שם דברים כיכי מוכרים  ,שם תעבורה שכי י ,כסף זה מרוויח כסף

מן משהו שיהווה את המשפך לכל  ,בסדר? אבל הכניסה היא כניסה לכולם קפה.

קדומים של ארץ . מרכז מבקרים בנושא מפעלי המים ה60מה שקורה על כביש 

ו הסכמה כבר עם קמ"ט נהמים לירושלים. יש לישראל בכלל ומפעלי 

, חוליות של הצינור העתיק ארכיאולוגיה ברמה של להעביר לפה ממצאים נדירים

ואין עוד מוזיאון בארץ  .למיתלירושלים, דברים שהם באמת עתיקות ברמה עו

 ,חטויש לנו ממצא חזק מאוד בש .שמתעסק בתחום הזה, כלומר זה יהיה הראשון

ניקיון תיכף אתם תראו, וזה הולך להיות מוזיאון  ועבר עכשי ,מאוד חווייתי

זה שכל המתחם הזה הוא נגיש לנכים, מאוד  ,וסףשמדבר על הדבר הזה. עיקרון נ

תיכף אתם תבינו איך זה נעשה. תפקודי המבנה, יש לנו קומת  ,מאוד חשוב

קומת הקרקע  , כל מה שדיברנו מסחר ושירותים.חיבור לנוף - - - קבלת ,כניסה

שביל  ון בנושא הולכת המים.אמצעי המחשבה שונים, מוזיא ,אל העבר ירדת

יש  אחר כך משא ומתן עם משרד התיירות.כי זה נסגר  ,בהדמיה מרחף לא מופיע

כך שגם אדם עם כסא גלגלים עובר מעל  ,פה בעצם שביל שמרחף מעל פני השטח

ת אלראות גם  ,הפיר ויכול לראות את העומק שלו ולהתרשם לחוות ממנו

מה שלימד אותנו שאנחנו בכיוון הסביבה וגם את הכניסה פנימה לתוך האדמה. 

אוד חצופה למה שנקרא צת"פ משרד ון, תראו אנחנו הגשנו בקשה מאוד מהנכ

התיירות, צת"פ זה צוות פיתוח תשתיות הם מידי שנה מחליטים במי לתמוך 

דר גודל סבבניית תשתיות בארץ. רשויות מקומיות מקבלות מהם בדרך כלל 

כמנו סי קל,מיליון ש 8צת"פ נורמאלי זה מיליון שקל, בסדר? באנו ואמרנו חבר'ה 

אף אחד לא האמין שבשנה הראשונה שאנחנו מפעילים  מיליון שקל. 6בסוף על 

משרד התיירות שם על הדבר שלו החלק שלו כמעט ארבעה  ,את התוכנית הזאת

פור הזה. זה גם תודות לזה ימיליון שקל, בסדר? זאת אומרת שהם מאמינים בס

 אבל לא זורקים סתם כסף ונפגשנו קודם, לא משנה,ועשינו עבודה עודד בא איתי 

וזה מראה שהם הולכים על הסיפור. אז יש לנו בעצם היום סליחה את התקציב, 
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עכשיו נחתם כבר חוזה עם החברה הממשלתית לתיירות, יש את ההשתתפות של 

אלף  300משרד המורשת נתן כרגע  מספרים.הרד התיירות אתם רואים את מש

זה חלק  ,לו הוא חמש שנתישקל, הוא ייתן הרבה יותר אבל התקציב ש

מפרויקטים שהם ארוכי טווח. מימון מועצה של פחות משני מיליון שקלים, 

נחתם כבר חוזה עם  אחוז מהסיפור הזה, זה עד גמר המבנה. 25ומר בסביבות כל

כשיו הם אוספים את היועצים ומתחילים לעבוד ע ,החברה הממשלתית לתיירות

חנו כרגע עובדים על הניקיון לתוך הפירים, אנעל הדבר הזה. שלב ב' יהיה להיכנס 

חבר'ה אני לא יודע מי מכם היה בפנים מי לא היה בפנים, זה דבר מרשים  שלהם.

 מאוד. 

 סליחה, אתה מדבר על הדגן נכון? :דוברת

בדים על הניקיון של כרגע אנחנו עו ,מטרים כן, יש לנו שם מאות ,ני מדבר בדגןא :חזקי בצלאל

עשינו פה חלק עם שזה ניקיונות  ,או תמונה מעכשיותיע אותי תרומה שדי הפ זה.

זה חלק בעזרת פועלים מה שעושים עכשיו. תראו את  ,ציוד כבד מאוד מעניין

ניין בצד עתמונה מהיום אחרי הצהריים הקירות שם נוזלים, אם מישהו מת

זה  ,המדעי של זה יש פה הרבה מה לדבר. פרויקט שני שאנחנו מדברים עליו

פארק אמות המים  ,שהתחיל כבר הביצוע שלו מימון של משרד השיכוןויקט פר

פארק ענק, בסופו של דבר הוא אמור להיות איזה סנטרל פארק של כל העיר, כן? 

החלק שעובדים עליו  תמשהו באמת מעניין מאוד. מה שאתם רואים פה זה א

אני  השאר.על כל  ךדבן של הקצפת ואחר כעכשיו, ההחלטה היתה ללכת על הדוב

המרכיבים זה גם פיתוח אינטנסיבי  חושב שזאת החלטה מאוד מאוד נכונה.

טנסיבי שזה שחזור לוח הטרסות, יש כבר מגרשי ספורט ופנאי, גם פיתוח אקס

פלג מים מלאכותי זורם. אני הצעתי ו ,חלקים שהנוער פה עשה דברים מאוד יפים

המצב הנוכחי  .טוב מאודלהתחיל מפלג המים, קיבלו את העצה הזאת וזה מצב 

 היה כבר מכרז התחילו עבודות. ,פועל ,הוא שזה תוקצב בחמישה מיליון שקלים

 איפה זה בדיוק? :דוברת

 ואדי העמוק הזה.וכל ה ,זה בין הדגן לבין הזית :חזקי בצלאל

 בנקודה הכי נמוכה. :יעודד רביב

 עכשיו? יש עבודות שם :תדובר

 התחילו עבודות. :חזקי בצלאל

 אין עבודות שם עכשיו.  :רדוב
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 התחילה פריצה. :חזקי בצלאל

התחילו עבודות עצרו אותם בגלל קמ"ט ארכיאולוגיה שפגעו בממצאים  :עודד רביבי

ת העבודות, אש ארכיאולוגים, מחר יש פגישה עם קמ"ט ארכיאולוגיה כדי לחד

מתחת  ,שזה עומד. זה בנקודה הכי נמוכה בוואדי שבין הדגן לבין הזית זה איפה

  המבצר. לשרידים של

 זה יהיה חלק מהשכונה החדשה? :דובר

 מה זה? :עודד  רביבי

 זה יהיה חלק מהשכונה החדשה בעצם? :דובר

 ק.ויר, זה יהיה בין, השכונה החדשה אתם רואים זה החלק הלא :עודד רביבי

 )מדברים ביחד(

וי של שביל  -את האיפה שאתם רואים  ,השכונה החדשה זה מתחת לירוקלא,  :עודד רביבי

 וי למטה -חזקי תראה להם איפה שביל הנחש, איפה ההנחש זה השכונה החדשה. 

 זה השכונה החדשה, בסדר? 

 אה אוקי. :דובר

ך שהוא אף אחד לא הודיע ישא ,עכשיו היה פה תקציב פתוח מלפני כמה שנים :חזקי בצלאל

נינו פ ד התיירות.ה בדיונים עם משרלמועצה שהוא היה קיים פתאום גילינו את ז

יש מיליון שקל  ,ו צת"פ ישן בואו תעדכנו אותולמשרד התיירות אמרנו להם עזב

אנחנו כבר עושים פרויקט  ,שלנו 300שלכם תמורת  700שאתם הקצתם, כלומר 

הם מוכנים לעשות את  סבה של התקציב הזה.הול בואו תעשו מאוד יפה וגד

שתיתן לנו לקחת תקציב של משרד אנחנו מחכים עכשיו לוועדת מכרזים  ,ההסבה

רות לביצוע עצמי של המועצה כדי שאפשר יהיה להכניס את זה לתוך פארק התיי

שבעצם  ,אמות המים. מה אנחנו עושים במיליון שקלים האלה? שביל רב תכליתי

זה איזה שהוא שדרוג גשרונים עניינים , ל מסביב לפלג המיםיאפשר יהיה לטי

 ובה סופית של ועדת מכרזים.חכים לתשאנחנו מ ,מתחבר מאוד יפה

. מה שהציגו לכם מבחינת הפרויקט שאתה מדברלשקף  רק דקה אחת תחזור רגע :עודד רביבי

 יגו שם עםחבר לכל הירוק הזה, כל הירוק שהצזה בעצם מת ,של מורדות הזית

 פי והמגרשים הוא לא מסורטט פה הוא מתחבר לפרויקט הזה.מהא

 הוא? אכזב או איתן? מה פלג המים הזה הוא :דובר
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איך קוראים  -ב כשאני אומר פלג מים זה פלג מים זורם, בסדר? זה כמו מה שיש :חזקי בצלאל

, וזה שנה לא זורם באמת זה משאבה 50כבר אותו שמה? עין חמד, עין חמד 

 בסדר? דבר. ובדיוק אות

 - - -משאבה  :דובר

 משאבה. :חזקי בצלאל

 ב חייב להיות בתפקוד של מאה אחוז?ו הביוזה אומר שמבחינתנ :דובי שפלר

ברוך  ,לא יודע אם היית פעם אחרונה בתחנת ביוב שמו שם שש משאבות חדשות :עודד  רביבי

 ה' לג'וש יהיה עכשיו אתגר חדש לחפש משהו. 

מכיוון שבסופו של דבר זה  ,מה הטיילת הצפונית היא חשובה מאודלטיילת ש :חזקי בצלאל

ואנחנו פירטנו את  ,בתכלס מבחינת התייר בית לחם.להחיבור הפיזי שלנו 

הדברים האלה בסקרים של משרד התיירות, מבחינת חוויית התייר הרבה יותר 

 חווייתי בשבילו לבוא ולראות בית לחם נקייה בלי להסתובב בסמטאות לראות

ין אם זה אצל הנוצרים להבדיל לדמי ,את הערים מסביב לדמיין את דוד המלך

זה יביא לנו חיבורים. כל מי שדיברנו איתו ה הכללי, ראות את המראאת ישו ול

 ,נגלי לפחות זה שמוציא הרבה כסף, שהתייר האווערכה הזאת שליהמסכים עם ה

 יעדיף לבוא לפה מלחפש כנסייה קתולית בתוך בית לחם.

 קאסר אל יהוד איך ,מעניין אותי מי שנוסע בבקעה ונכנס שם לאתר הטבילה :ון הורביץרש

 קוראים לזה?

 קאסר אל יהוד. :חזקי בצלאל

 החנויות ריקות שמה. ,לא רואה שם אגורה של אורחים עשירים :שרון הורביץ

כסף העזוב לא קיבלתי את הזמן בשביל לדבר על זה, זה נושא מרתק, בסדר?  :לחזקי בצלא

נשאר בקבוצת כנרת אם שאלת, בסדר? קבוצת כנרת עשו את הפרויקט לא 

אבל עם השירותים ועם זה כנס תראה מה קורה  ,ע בברית החדשהבמקום שמופי

 שם.

 עד היום? :שרון הורביץ

 עד היום. :חזקי בצלאל

ם באותו ש, אני הייתי מדריכה בקאסר אל יהודשבזמן האינתיפאדה לא היו  בגלל :בן גדליה ציונה

הטבילות  התחילו להעביר אתבגלל האינתיפאדה אז  ברשות הטבע והגנים, זמן

 אחר אטרקטיבי יותר.אתר טבילה ל

 אז זה נשאר? :שרון הורביץ
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 - היא אבל גם השאלה כמה התיירות הנוצרית בבית לחם שאתה מדבר עליה כמה :ציונה בן גדליה

  לא עשירים. באמת צלייניםרובם זה  - -

נכון, ומה שחסר לזה זה לעשירים אין לאיפה ללכת והם משוועים למקום כמו  :צלאלבחזקי 

ממש. מצפור בריכות שלמה, אנחנו עכשיו התחלנו לדבר עליו בתוך הטיילת.  זה,

אתם רואים  .ר יש כבר מקום שאפשר לעמוד ולצפות אבל צריך לשדרג אותוכלומ

ים קרוב קרוב את אממש רו ,ממרחק מאוד קרוב, כאן זה הקצה של הדגן

ע וצריך לטפל בזה וזה השלב הבא שאנחנו כרג ,המתחם של בריכות שלמה

 .שביל רות הוא שביל היקפי של אפרת ,מדברים על איך עושים את זה. שביל רות

אתה יכול להגיש בקשה אחת כל שנה לצוות פיתוח תשתיות,  אני רוצה להסביר,

 - -תאם אתה רוצה לקבל יותר כסף אתה צריך לענו

 זה משרד התיירות. :חסיןאדמונד 

 בחיים.אנחנו לא נותנים לאף אחד הנצחה  :עודד רביבי

 הרב ריסקין, מה. :דובר

 היה חריג, היה חריג. :עודד רביבי

צוות פיתוח תשתיות מוכן לקבל יכול לקבל לפי הכללים עוד פרויקט מכל מיני  :חזקי בצלאל

שויות, באו חמש רשויות ביהודה רסיבות, אחת הסיבות זה שיתוף פעולה בין 

 .בכל מרחבי יהודה ושומרון ושומרון כולל אנחנו עם רעיון של לעשות שבילי תנ"ך

שבילים כאלה אחד השבילים הוא פה, והרעיון  12מיליון שקל  12סך הכל ביקשנו 

ה הוא אנשים ירצו לעבור משביל לשביל כל שביל כז ,הוא שבעיקר תיירות נכנסת

למשל חברון כבר לקחו לנו את דוד המלך אז  וונטית לאזור.לסביב דמות שר

 .אנחנו עשינו את שביל רות

 שביל ביטחון?זה בשביל ההיקפי מה זה  :זאב גרשינסקי

תסתכל לכאן אתה רואה פה את הסרטוט? בעצם אנחנו לוקחים שבילים קיימים,  :חזקי בצלאל

הרעיון הוא ללכת  .הכמעט כלום קצת שילוט ודברים כאללא עולה כסף הפיתוח 

שזה פשוט גם לרדת פה לתוך הוואדי במקומות  ,גם על השביל ההיקפי המזרחי

 ,ול. השאיפה שלי זה להכניס את זה לתוך הפיריםלהיכנס לעשות את כל המסל

כלומר אנחנו מחברים את  עוד כמה שקלים לניקיונות שם וכו'.ואולי ככה להביא 

 לבוא ולפתוח שביל זה היה עלויות אחרות זה לתוך מה שכבר קיים, זה לא באמת

ת ואנחנו לא יודעים א במשרד התיירוכרגע הכל מוקפ ,ביקשנו מיליון שקל לגמרי.

אבל  ,לאיפה זה הולך, יכול להיות שיאשרו שניים כפיילוט והשאר בשנים הבאות
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זה היה שווה את הארבעת אלפים שקל השקעה זה מה שעלה לנו עלות המתכנן 

אני חושב שזה צעד נכון. בתוך הסיפור הזה  ,הרשויות האחרות וזה ביחד עם

 ,קשה שלנו הספציפית של אפרת בלי רשויות אחרותבהאת אנחנו הגשנו השנה 

בריכת המים החדשה שמוקמת כרגע בזית היא  ,היתה להקים ליד מגדל המים

בסדר? זה  להקים תצפית שתהיה חלק משביל רות.כבר ביציאה לביצוע תיכף, 

מעלות באזור  360נוספת. מה רואים משם? המקום היחיד שבאמת רואים  בקשה

 360עוד מקומות שנגישים לאוטובוס ואפשר לעשות בהם הזה, חבר'ה אין 

 מצפור האלף, מצפור האלף אי אפשר להגיע עם אוטובוס. לא כולל  ,מעלות

 - - עםשם אבנים  שותלים :שרון הורביץ

 מה? מה? :חזקי בצלאל

 ישתלו שם בצד אבנים כמו על הירדן עם כל מיני? :ץשרון הורבי

אתה מתחבר פה לדמות של רות כי אתה רואה  ,אב טבעלא צריך, יש לנו מש :חזקי בצלאל

מתחת ממש על כף ידך את בית לחם ומהצד השני את הרי מואב מעל ההרודיון, 

זה מתחם אירוח  ,יותר יפה מזה לא מכיר. ואנחנו מדברים השלב הבא שלנו

חבר'ה חסרים אמצעי לינה  ית. זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב,כונת הזשב

לם שאחר כך החיים ברור לכו ,ם בישראל. קורונה זה משברחדרי לינה היו

בישראל חסרות מאות אלפי אפילו יותר מזה יחידות,  חוזרים למסלולם.

וה וולכן כל פרויקט תיירותי חייב להיות מל ,המחירים בארץ מאוד מאוד יקרים

זה חלק  ,גם בסיפור של מקומות לישון. בהקשר הזה נעשתה עכשיו, נעשה

שהוא תראו  ,לאפשר במגרש המדהים הזה בזיתשינוי תב"ע על מנת מתהליך של 

את ירושלים, מקום באמת מדהים, יחידות  ,כמה רואים יפה את חקלאות ההר

לבחון  ךלדעתנו צרי ,אז זה חלק אחד של הסיפור. והחלק השני .אירוח שם

ר יחידות צברצינות את הסיפור של לאפשר פה השכרה של יחידות לטווח ק

אבל זה יכול להיות הרבה מאוד דברים אחרים. אני  airbnbמה שנקרא  אירוח,

יעה לישראל לא מתאכסנת רוצה שתדעו חלק עצום, חלק עצום מהתיירות שמג

יהודית כמעט הבמיוחד המשפחה  ,במיוחד תיירות משפחות בסדר? בבתי מלון.

צא לי לא תראה אותם בבתי מלון, הרבה הרבה יותר אני עובד כמדריך תיירים יו

שכונות הדגל של  ,הרבה יותר כתובות שהם בבתים בירושלים שכונת רחביה

. וצריך לשקול את הדבר airbnb -ירושלים מקומות כאלה, חצי מהדירות הפכו ל
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אבל כמה  את זה אם תרצו, חהזה יש לו יתרונות יש לו חסרונות אפשר לפת

אפרת היא  ,כשאתה עושה את החיפוש מחו"ל דברים שהם מאוד בסיסיים.

שכונה של ירושלים, בסדר? הדרך שבה אתה מחפש את החדר באתרים האלה זה 

 לפי קילומטר ממרכז העיר, בקילומטר ממרכז העיר אתם במרכז העיר כמעט.

 יש היום באפרת?airbnb כמה  :דובי שפלר

 מה? :בצלאל יחזק

 יש היום באפרת? airbnbכמה   :דובי שפלר

 .אני יודע על אחד בזית :דובר

 באתר מעט מאוד. :חזקי בצלאל

 אבל יש? :דובי שפלר

יש, השמועות אומרות שיש הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אבל אם זה יהיה  :חזקי בצלאל

 רשמי.

 - -אם זה לא באתר :דובר

במיוחד בקהילות יהודיות, במיוחד החבר של ההורים של  ,פה לאוזןמכי זה עובר  :חזקי בצלאל

א' אפשר יהיה להעצים את זה  ,זה יהיה משהו שהוא רשמי הזה, בסדר? אבל אם

לגבות על זה את הארנונה הרלוונטית. ב' יהיה אפשר  -רונות של זה, וולזכות בית

אל אפשרות ירבע שעה נסיעה מירושלים, כביש נוח ללא צורך במיגון, פוטנצ

ר מתאים לשוהים בירושלים, לינות מוזלות באווירה כפרית בעיק ,לביקור קצר

מתעצבן  ,עדהדולר על מס 300זה הנקודה. חבר'ה אנשים גם התייר שמוציא 

שהוא צריך לשלם על חדר בירושלים סכומים שהוא לא משלם כמעט בשום 

את הדירות  ותיירים מאוד עשירים שמוציאים כסף מחפשיםמקום בעולם. 

ש אם נעשה את זה נכון, בסדר? יש בעיות, י ,האלה, ואפרת יכולה להיות ממש

 בעיות.

 פעילות ערב. צריך :דוברת

רכז פעילות ערב בשכונת רחביה אין יותר מאשר באפרת, בסדר? חבר'ה מפה למ :חזקי בצלאל

מי שגר בברוקלין וייסע לבלות במנהטן זה  התחנה בערב זה רבע שעה נסיעה.

 בסדר? , וככה זה נראה לתייר.ראה לך נורמאליי

 לכת ברגל.אבל הוא רגיל לצאת מהמלון ול :דוברת
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אני מתעסק עם התחום הזה  ,ממש לא, ממש לא, אני יכול להראות לך תיירנים :חזקי בצלאל

אנחנו אומרים  בנימין, בסדר? שהם מפוצצים ברמות.המון, תיירנים באזור 

זה  אחוז תפוסה, בסדר? כשאמרנו את 30צריך  שצימר כדי להחזיק את עצמו

וקידה,  - - -ם הכי רחוקים לה במאחזי, כולל כאימיןבעלי צימרים בבנ בכנס של

על תפוסות הרבה  וז זה הכל? בסדר? אנחנו מדברים כאןאח 30אמרו מה הם 

יחידות כאלה, לא הצלחתי  6בכפר אדומים פתח שעשה  יותר גבוהות. יש בן אדם

 כי כל הזמן היתה תפוסה לא בעונת תיירות. ,עם צלם כדי לצלם להיכנס לשם

 מבודדים. - - -המקומות האלה  :דוברת

לא, לא, לא, באמצע השכונה נופי פרת ליד הפח זבל עם שכנים מסביב, הוא אומר  :חזקי בצלאל

הוא אומר  ,לי זה נורא פשוט התייר מגרמניה, ראיתי שם מלא גרמנים צרפתים

 דקות ממרכז העיר. 25עניין זה תהוא בכלל לא מ

 - - - :דוברת

אגב אני חושב שאפרת לא עיר משעממת, ואני  ם.אפשר לפתח פה המון דברי :חזקי בצלאל

ועם כמה  ,ועם שער העיר ,ועם פארק אמות המים ,חושב שעם הטיילת פה

מקומות אוכל שכבר יש פה ועוד שתיים שלוש מסעדות לא רעות בכלל שיש 

ר בהחלט המשפחה מאוד תהנה פה לא פחות מרמת בית שמש, שפא ,בצומת הגוש

 .airbnb -ב בסדר? רמת בית שמש מפוצצת

כאילו כולם פה  airbnbשם? אנחנו זורקים כאילו  airbnb -אבל מי הלקוח של ה :צורי דותן

שייך למשפחות שצריכות שבתות של אפרת הוא הוא  airbnb -תיירים. חלק מ

אני מכיר את זה ספציפית בזית של כמה  אים שם.ל, בגלל זה הם מתמאירוח

airbnb ם אני מכיר דירה כזאת אני יודע בדגן וג שזה המטרה שלהם, כנ"ל גם יש

אחת כזאתי בתמר, זה הסגנון שכיום מגיע. לבוא ולהגיד קצת אתה לוקח אותנו 

 לתייר שהולך לבלות בממילא ובא לפה זה קצת.

זה הנתח שוק שאני מאוד חזק  ?בסדר ,ית מניו יורקדהמשפחה, המשפחה היהו :חזקי בצלאל

בוא לאפרת תרגיש פה בנוח כי יהיה לה תפילה בו, המשפחה היהודית מניו יורק ת

וזה בסדר גמור. אני רוצה  ,והיא בערב תיסע לבלות בירושלים ,ויהיה לה מניין

אני רוצה  ,אני רוצה שהיא תוציא פה כמה שיותר כסף ,שהיא תישאר פה יותר

 היא תביא פה כמה שיותר מקורות תעסוקה, בסדר? והיא תביא.ש

 - -בירושליםבים רכב, כלומר זה אומר שהם חיי :דוברת
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אין תייר בלי רכב, בסדר? כך או אחרת, או שהוא שוכר הסעה או שהוא לוקח  :חזקי בצלאל

 ים בתחבורה ציבורית כמעט בכלל.מונית, בסדר? הם לא נוסע

 - - -יירים שבאים תזה לא ה :שרון הורביץ

 בסדר?זה כן, לא, לא, זה כן, זה כן, זה כן במפורש כן.  :חזקי בצלאל

 מילה אחת.חברים  :חסיןאדמונד 

עם הראש לי כל אחד מושך  ,שכנע אף אחד כרגע, די הבנו, זה דיון שלא נלא, לא :עודד רביבי

 ון האחר, הצגת, חזקי הלאה.לכיו

זה טופס ההגשה שלהם, עיריית  ,שעיריית ירושלים עשתה זה הכל. חבר'ה זה מה :חזקי בצלאל

 ,שמונה שנים החוק הזה למשך בודקים אתת למהלך שירושלים החליטה ללכ

 חוק עזר עירוני.

 הוא בביצוע. :חסיןאדמונד 

 בקשה בוא נראה איך זה עובד.בהוא בביצוע כבר, אמרו בואו ניתן שמונה שנים  :חזקי בצלאל

ל מי שרוצה בירושלים העירייה החליטה באופן גורף שהוא יכול לפתוח כ ,חברים :אדמונד חסין

 .airbnbיחידות 

 זהו, אמרתם מהר הנה מהר. :חזקי בצלאל

 על הכיפק. :עודד רביבי

  - -אבל לגבי הנקודה של שבת :ציונה בן גליה

 .airbnb -לא בואו אנחנו לא מנהלים עכשיו את הדיון על ה :עודד  רביבי

 -ו שני דברים, אחד קחו בחשבון שבאמת באזור הזית וזה לבר מצוות וזה חסר, :היבן גדל ציונה

 מבחינת אם אתה מביא אוטובוסים של תיירים בשבת באפרת ןיך הצביוב' א

 נוצרים.

את הסיבה המקורית שרשות הטבע זהשאלה הזאת עלתה חזק מאוד בשילה,  :חזקי בצלאל

ושילה  ,עמד על הרגליים האחוריות בוהגנים לא לקחה את זה כגן לאומי כי הישו

 -ה כמעט שברו את מחסום המוכיחה בצורה יפיפייה שאפשר להגיע לפני הקורונ

 אלף מבקרים בשנה. 200

 ישנים שם?הם אבל  :ציונה בן גדליה

 ,אלף מבקרים בשנה בלי לחלל שבת. בסדר? אמרו לנו מהרגע הראשון 200רגע,  :חזקי בצלאל

ב בו ביהודה ושומרון אמרו לנו אתם משוגעים, רבכל פרויקט שהייתי מעו

 א.עובדתית הפרויקטים האלה הם ברי קיימ
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  - -לא משוגעים, הבעיה שאם הם ישנים פה תחשוב על האופציה של :ציונה בן גדליה

לא, מי שיימשך לפה בלינות, מי שיימשך לפה בלינות זה שני סוגי אנשים, אחד  :חזקי בצלאל

היהודית האמריקאית, בסדר? זה שוק ענק ענק ענק  בגדול זה יהיה המשפחה

השכונות החרדיות של רמת בית שמש, שוב שזה תפור עליו כמו כפפה ליד, כמו 

, יראו את זה וייכנסו נוצרים וכו'אני לא סתם לוקח את ה... ומבחינת תיירים ש

 תחליטו מה המדיניות שלכם.

 חזקי תודה רבה.   :אדמונד חסין

 לות לחזקי?איש ש :עודד רביבי

 תודה רבה. :דובר

בנייה שלה היא מאוד מאוד נראית  תהצורלא, אני רק אומרת ששילה יש בה  :בן גדליה ציונה

 עתיקה וזה, ושער העיר הוא מאוד מאוד מודרני, אז צריך אני חושבת שכדאי כן

 - -י התיירים שיבואו ולראות מה הם אוהבים לחשוב מ

 ,ה בשילה אותו עיקרוןתך, בסדר? זה בדיוק כמו מגדל הרואואני רק אתקן אלא,  :חזקי בצלאל

 ם.ת לך את זה ש, צריך להראוהחלק העליון

 אבל כשאתה מגיע לשילה לאתר. :ציונה בן גדליה

חללית, ואתה אמור  ובכוונהשנייה, החלק העליון מדבר חומרים מורכבים ועתיד  :חזקי בצלאל

מתאמים את זה? עכשיו  ךלקבל את הקונטרסט של זה מהחלק התחתון. אי

 אנחנו נכנסים לתוכנית.

 - - סהמה שאתה רואה בכני :בן גדליה ציונה

 ,אנחנו עכשיו נכנסים לתכנון מפורט, אחד הדברים למשל שאני רוצה שיהיו :חזקי בצלאל

וקמ"ט ארכיאולוגיה אמר לנו שהוא מוכן ללכת על הכיוון הזה אבל עד שאני לא 

 ו בכניסה, בסדר? אולוגים יוצגה שממצאים ארכיזרואה את זה אני לא איתו, 

 לבד? להבין צריך הדרכה או כל אחד יוכל , במבנה אנירגע סליחה :ליפורמאיר א

עי המחשה למטה, אם יש הרעיון הוא שנכנסים לבד מאפשרים הדרכה, יש אמצ :חזקי בצלאל

 דברים כאלה הוא פועל עצמאית. לך שם סרטון שחוזר על עצמו או

 אבל לא הדרכה אישית? :פורילמאיר א

 יהיה אפשר. :חזקי בצלאל

 ינם?אבל אמרת שזה בח :ליפורמאיר א

רגע, רגע, רגע, מורה דרך אף פעם לא אוהב שמכונה מחליפה אותו, לכן על הגשר  :י בצלאלקחז

יות מספיק למשל אנחנו לוקחים את זה בחשבון מבחינת התעבורה, הוא צריך לה
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בסדר? אבל  יש שם המון חוץ בשביל זה בדיוק, ?רסדב רחב שאפשר להיתקע עליו.

  בים? כוס קפה.שחייבים הדרכה, מה כן חיי אזה ל

גיד אטוב, דבר ראשון תודה לחזקי, דבר שני תודה לחברי ועדת תיירות. אני רק  :עודד רביבי

אחד הדברים  ה דיון נפרד עם יתרונות וחסרונות,אנחנו ננהל על ז, airbnbלגבי  

זה שבעצם זה פרויקט כמו בעיריית ירושלים, הוא  airbnb  -ת הבחינהמהותיים מ

ובסוף הסיכון הוא של  סף הוא יכול להגדיל לרשות הכנסות,ם כלא עולה לך כלו

ברמה  ,בכל השכונות airbnbבעלי העסקים. עכשיו העובדה היא שיש היום כבר 

ם ד לכאני יכול להגיו אחרת בסוגי תיירים כאלה ואחרים רשמית כזאת א

מגיעה היא בעיקר דווקא לא יהודים  כלוסייה שאליושהאו airbnbשברימון יש 

שננהל על זה את . כועם המאפיין שלובכלל, אבל בסוף כל אחד עם האופי שלו 

הדיון ננהל על זה את הדיון, כרגע זה בטח שלא מוכן להצגה ובטח שלא בשל 

 מבחינת יתרונות וחסרונות.

א כרגע? עוד יש זה, קודם כל באיזה שלב הוא נמציש לי שאלה על הפרויקט ה :צורי דותן

 להשפיע עליו?אפשרות 

 אנחנו הולכים? ,רגע :ליפורמאיר א

 אתם הולכים. :עודד  רביבי

 יש לי שתי הערות. :ליפורמאיר א

 קודם כל אתה בלי מצלמה וזה לא בסדר. :דובר

 כן? :עודד רביבי

אני  ,גן הבוטני הזה כל הגן למטה הירוק שבו יהיה חלוק נחלל התשמע עודד כ :ליפורמאיר א

מציע שהוא יהיה כמו הגן הבוטני ובעצם יהיה המשך של החממה שבו נערים 

יוכלו לבוא לגדל גם צמחי מים, כמו שיש בגן הבוטני בירושלים שסטודנטים 

 עושים. 

 טוב. :עודד רביבי

השני רציתי לשאול אותו לגבי הבריכות דבר הו רגע השני אני צריך להסתכל, :ליפורמאיר א

 ביטחונית להגיע לשם? שלמה, אין בעיה

 ,יש בעיה ביטחונית להגיע לשם, מה שהוא אמר זה שיש תצפית לבריכות שלמה :עודד רביבי

נכון כרגע הירידה לבריכות שלמה היא בתיאום עם הצבא קורה בערך פעם בשנה 

 סביב יום העצמאות.
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 איזה שהיא תוכנית כאילו? אבל מה שהוא אמר יש בסדרלא,  :ליפורמאיר א

 הוא אמר שאפשר לתצפת ולהרגיש כאילו אתה משכשך במים. כן גברת כהן? :רביבי עודד 

 - -זה אם תשימו משקפת מאוד :דובי שפלר

 לא לא ממש לא. :עודד רביבי

 אתה על זה, דובי אתה ממש על זה. :ונד חסיןמאד

 הו?רצית להגיד מש :עודד רביבי

שערורייה בנוף של אפרת, וזה כל שלדעתי הוא תריע על מפגע כן. אני רוצה לה :כהן רבקה

עבודות  ,מיני עבודות עפר שנעשות בערך מפה ועד למצלמה הדרך הביטחון כאן

 וט הורסות את הנוף.שעפר עצומות שפ

ת רות טייל זה לא עבודות עפר שהורסות את הנוף, זה עבודות עפר שמכשירות את :עודד  רביבי

 .לא הייתי אומר באמצע העבודהואנחנו כרגע אפילו  ,עם נקודות חנייה ותצפית

אבל זה  ,ברגע שהעבודה תיגמר אז נוכל להתווכח אם זה הרס את הנוף או לא

בהחלט נעשה בפיקוח ותכנון בשביל מטרה להכשיר את כל הדרך הזאת שתהיה 

 רחבה יותר ונגישה יותר.

 תאנה.זה מכסה עצי  ,זה מכסה גפנים - - -לייה שם לכיוון בע יוחופרים עכש :כהן רבקה

 - - - , זה צריךזה לא בסדר, זה לא בסדר שהקבלנים מתעסקים בזה :צורי דותן

 טוב, בסדר נבדוק את זה, נבדוק את זה. :עודד רביבי

 נראה לי פשע לא פחות מזה. :כהן רבקה

 טוב. כן זאב? :עודד רביבי

 זאת אומרת הוא אמר קפה בעצם, מה גודל ?נחנו מדבריםסחר אעל כמה מ :צורי דותן

 השטח שאנחנו נותנים שמה?

 .ותהרעיונ ל להיכנס למשרד של משה יראה לך את התוכניותואתה יכ :עודד רביבי

 זה שטח משמעותי אנחנו מדברים? :צורי דותן

 מה זה? לא. :עודד  רביבי

 משמעותי? :צורי דותן

ם שטח משמעותי מדובר בנקודת עצירה. חבר'ה אתם מפריעי בר עללא, לא מדו :עודד רביבי

פה זה מפריע. מדובר , אתם רוצים תצאו החוצה תדברו לי כל מי שמדבר פה בחוץ

 שטחי מסחר גדולים.שם על איזה שהוא בית קפה קטן לא 

אני רואה שהיום הנקודה הזאת  ,אני חושב שצריך לתת שיקול דעת על הדבר הזה :צורי דותן

הרבה מאוד ת שיושבת שם בסך הכל עגלת קפה מושכת לשם הרבה הרבה פציפיס
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גם של השכונות הקרובות וגם של בכלל אנשים שבאים, וכדאי  ,תושבי מקום

 אולי קצת להגדיל את הגודל שם. ,לשים לב לזה שזה יהיה יותר מסתם קפה

 טוב. :עודד רביבי

 שאלה. :פלרדובי ש

 כן? :עודד רביבי

 ועדת תיירות? נינותי מימ :דובי שפלר

ה זה לא ועדה רשמית ז, אסף אנשים שמתעניינים בתחום מזמן לדעתי, אדמונד :עודד  רביבי

 ,אנחנו כבר די הרבה זמן עסוקים בתיירות אנשים שהתעסקו עם כל הפרויקטים.

ואנשים כמו סלומון כל מיני אנשים שמתעסקים בתחום אמרו בואו נראה איך 

 התאסף.  ושם זה מוחותאנחנו עושים סיעור 

 

 רקטוריון חכ"ליאישור חברי ד

טוב אנחנו נדלג על ההצטרפות לאשכול ערים יו"ש, נעבור לסעיף הבא שזה אישור  רביבי:עודד 

רק  ,שני חברי דירקטוריון חכ"ל. מי שזוכר טוב אנחנו אישרנו את זה פעם שעברה

 ,מסתבר שנוסח ההחלטה שהעברנו לא היה בדיוק כמו שמשרד הפנים מבקש

החברה הכלכלית  רש.הפנים דומשרד את נוסח ההחלטה שולכן אני מקריא 

חיים שמל ויאיר  ,הגישה שני מועמדים לאישור ועדת הבחינה במשרד הפנים

לנשים ויש  סינגר, נמסר לנו מהוועדה כי ישנה חריגה במכסת הייצוג בין גברים

מליאת המועצה מתבקשת לאשר כי המועמד חיים  לאשרר מועמד אחד בלבד.

ר הדירקטוריון בחברה יהיה חב הוא ,שמל שהיה המועמד הראשון שלנו

הכלכלית. מי בעד? דובי בעד, מנחם בעד, תמר בעד, אבי בעד, אפרת בעד, אורית 

 וגם אני בעד. צורי בעד ,בעד, זאב בעד

 לא, לא, לא בעד. :צורי דותן

 מה? :עודד רביבי

 אני לא בעד. :צורי דותן

 לא בעד? :עודד רביבי

 יום לא קיבלנו תשובה עליו, מזמן.ועד ה ,שדויט אנחנו הצענו את מאיר :צורי דותן

 בסדר. אני אומר עוד פעם אישרנו את זה פעם שעברה אתה עכשיו מתנגד? :עודד רביבי

 אני לא רוצה להכניס עוד אחד לפני שאני. ,אני רוצה לדעת מה קורה עם זה :צורי דותן

 הוא הראשון. ,לא זה לא עוד אחד :אדמונד חסין
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 שעברה?פעם ן שבהראשוהוא  :צורי דותן

 זה אותו אחד.כן, כן,  :עודד רביבי

 מאיר דויטש עוד לא מילא את הטפסים שנשלחו לו. :אדמונד חסין

 אוקי, עכשיו שאתה אומר לי. :צורי דותן

 בסדר? הייתי איתו בקשר. :אדמונד חסין

  טוב אז אני בעד. :צורי דותן

 זאב אתה בעד? :עודד רביבי

 קשר.יתו בהייתי א :אדמונד חסין

 צורי בעד גם עודד בעד, תודה רבה.  :ד  רביביעוד

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

 זה הנוסח שהייתי צריך להקריא? 

 נכון, כן, תודה. :אדמונד חסין

 

 "קורונה"עדכון 

 הסעיף הבא. ,ככה :עודד רביבי

 רלוונטי אלי הסעיף הבא? :אדמונד חסין

ב קורונה. אז כמו שאתם נת מצתמולא, לא רלוונטי אליך, אתה רשאי ללכת.  :עודד רביבי

ראיתם את הפרסומים אנחנו מתנדנדים בין עיר ירוקה לעיר צהובה, במצב שבו 

 ,כל חולה יכול להעביר אותנו מצד לצד תלוי בעיקר בכמות הבדיקות שנעשות

 אנחנו מטלטלים בתפר הזה.

 מה המשמעות פרקטית? :אבי חדידה

ע אפסית, אם נחזור לשיטת הרמזור א כרגהי מה המשמעות? בגדול המשמעות :עודד רביבי

המלאה כמו שהיה לפני הסגר אז יש משמעויות מבחינת כמות התקהלות של 

וגם מבחינת המדרון החלקלק שבו אתה נמצא כשאתה מגיע לעיר אדומה  ,אנשים

 שאז אתה נכנס למצב של סגר יותר חמור. נכון לכרגע.

 ? -מה הפער בחולים מירוק ל :אבי חדידה

ראשי הרשויות עושים על  ,זה קשה לי להגיד לך הנוסחאות הם מאוד מורכבות :רביבידד עו

לא בכדי יש ערים שהיו אתמול  ן גם עוקצים את המערכת.זה דוקטורט וכל הזמ
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ערים אדומות והיום יצאו בקמפיין שהם כבר לא אדומות, למה? כי הם ידעו 

ים אנשים שולח הם את מי הם שולחים לבדיקות, , הם ידעו לשלוטלשלוט

הבדיקות  זשיש אחוז נבדקים מאוד גדול אחוזה מראה  ,בריאים לבדיקות

ואז זה נותן להם דירוג ואז בבת אחת הם משנים את  ,החיוביות מאוד נמוך

הקריטריון שלהם. ברמזור יש המון דברים שהם לקונות יש המון דברים שהם 

קבלים עדכון חנו מאנ המדינה כרגע מודדת על סמך הרמזור.באגים, בסוף 

ולכן למשל היום היינו צהוב, ירוק, ירוק, צהוב, ירוק,  ,שמתעדכן כל רבע שעה

דברים האלה הם כל וה זה גם תלוי בכמות המחלימים .בסוף היום אנחנו בירוק

 הזמן משתנים, זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע. כן אפרת?

 לא, תסיים ואז אני אדבר. :אפרת גנטק

 וצה לשאול שאלה אז תשאלי כבר.את ר אבל :עודד רביבי

 לא, אני רוצה להעיר הערה. :אפרת גנטק

 כן? :עודד  רביבי

אם אפשר לבקש לצאת כרשות בהנחיה לגנים לעשות יותר מפגשים בחוץ, לחלק  :אפרת גנטק

 .את הקבוצות בגן בצורה כזאת שחלק יוצאים וחלק נשארים במפגש

 נים.בג דווקא בגנים? אבל אין הדבקה :דובר

 כרגע יש גנים. :אפרת גנטק

 אין הדבקה בגיל הזה.  :דובר

 תיכף אני אגע בגני ילדים בסדר? :עודד רביבי

 מה אין? :אפרת גנטק

 אין הדבקה בגיל הזה. :דובר

 אין הדבקה יש בידוד, אין הדבקה יש בידוד. :אפרת גנטק

נכון להיום בעדכון גדול ו ברבותיי תיכף אני אגע בסיפור של הגני ילדים. אנחנ :עודד רביבי

חולים, כאשר מספר המבוגרים  23האחרון שאותו שלחתי מהמחשב אנחנו עם 

. הנתון הזה הוא די התהפך לנו 4ומספר הילדים שחולים הם  19שחולים הם 

שעברנו פתאום ליותר מבוגרים ודיברנו גם עליו, ברוך ה' אין  ,באמצע הגל השני

מצא במלוניות. אנחנו מחר ומחרתיים חד שנף אלנו כרגע מאושפזים ואין לנו א

 drive throughעושים מבצע של בדיקות קורונה פה במטה הנוער, זה לא מבצע של 

יהיו סדרנים שינתבו  .זה מבצע של בדיקות פיזיות שמתקיימות פה בתוך המבנה
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 את כמות האנשים שנכנסים, יהיו סדרנים שישאלו בחוץ האם הבן אדם שמגיע

הבדיקות האלה לא מיועדות למי שנמצא  או לא בבידוד. בידודא בלבדיקה הו

הם בדיקות לאנשים בריאים כדי לנסות ולראות אם יש אנשים שהם לא  ,בבידוד

ולנסות לבודד אותם לפני שהם  ,מרגישים שהם חולים אבל אולי הם כן חולים

 הופכים להיות מדביקים.

 בוא?לא ל היאכלומר מי שיש לו תסמינים ההמלצה  :אבי חדידה

כי זה לא בא, מי שיש לו תסמינים ומי שנמצא בבידוד  ,לא לבוא לפה, ממש לא :עודד  רביבי

שהוא לא נמצא במצב שהוא  drive through -צריך להיכנס למרכזי בדיקה של ה

יכול להדביק אנשים אחרים, זאת לא הבדיקה שאמורה להתבצע פה ביומיים 

 הקרובים.

  - -יש כי בפרסום זהלהדג וליאי אאז כד :אבי חדידה

ואנחנו גם שמענו על כאלה שכבר  ,אנחנו מדגישים את זה אנחנו נדגיש את זה :עודד רביבי

מפנים לפה אנשים שבבידוד ולכן אנחנו מדגישים את זה גם פה. גוש עציון עשו 

מבצע כזה שבוע שעבר, אני חייב להגיד שכמות הבדיקות שהם עשו ביומיים 

בדיקות שזה מספר מאוד  120הם הגיעו למצב של  ,ימהמרשהיתה מאוד לא 

 מאוד נמוך.

 ומה היעד שלך? :זאב גרשינסקי

אני חושב שבסוף אם אנחנו נעשה  שלי הוא להגיע לפחות לפי שתיים.היעד  :עודד רביבי

, אנחנו הסברה משמעותית נפיץ את זה וכל אחד ידאג לספר על זה לחברים שלו

ככול שאנחנו נגדיל את כמות הבדיקות זה  ,זכורריך לוצ יכולים להגיע ליעד הזה.

יכניס אותנו לתוך המקום הירוק יותר עמוקים ובמצב יותר טוב, ואם חלילה יש 

 חולים נצליח גם לבודד אותם.

 - -יש לנו יכולת לא אומר לחייב אבל :אבי חדידה

 לתמרץ. :דובי שפלר

 בדק כל כמה ימים?להי ,תיםלתמרץ את עובדי ההוראה, הגנים, הצוו :אבי חדידה

נים חלקם קמפיי אז תראו בקטע הזה יש כל מיני רשויות מקומיות יצאו בכל מיני :עודד רביבי

חלקם הצליחו להצליח וחלקם לא הצליחו להצליח.  ,חוקיים חלקם לא חוקיים

שהיא משלמת על כל הבדיקות והיא  ,ן סגרה הסכם עם שיבאגעיריית רמת 

כל מערך החינוך של עיריית  כת לעשות בדיקה.אה ללהורכל אנשי המעודדת את 
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ומצאו ארבעה אנשים שהיו חולים ובעצם בכך  ,רמת גן הלך להיבדק בתל השומר

ואתם מבינים לבד את המכפלות  ,מנעו את הכניסה שלהם לתוך מסגרות החינוך

 ,ואת כמות האנשים שנמנעו מבידוד בגלל זה. בסוף אין דרך חוקית לעשות את זה

ניסוח של משרד החינוך וגם הניסוח של המועצה היה שאנחנו מעודדים גם ה לכןו

אנחנו לא יכולים לחייב  ,מבקשים מאנשים לעשות את זה ,אנשים לעשות את זה

אותם. יש גם טיפה אשליה בבדיקה, הבדיקה נכונה לרגע הבדיקה, דקה אחרי זה 

שאומר אני  אישוריד והוא מחזיק בעצם ב ,בן אדם יכול לפגוש מישהו ולהידבק

ולכן כל מה  ובעצם הוא נדבק ממישהו שהוא חולה.בריא מתנהג כאילו הוא בריא 

היא לצמצם את האנשים שחולים ולא יודעים שהם  ,שהבדיקה יכולה לעשות

ה ברמת גן מצאו ועובד ,שיש בזה משהו ,חולים מלהיכנס למוסדות החינוך

וגם  ת של הבדיקות.מעויוהמשך להבין את אבל בסוף צריארבעה אנשים ככה, 

יש במדינת ישראל מאגר בדיקות,  ,הבדיקות בסוף הם לא פתוחות לכל אחד

העורף, הבדיקות שמתבצעות פה מחר ומחרתיים זה על פי בקשה שהגשנו לפיקוד 

שהם מבחינתם היעד שלהם להגיד אני חייב  החליטו להקצות לפה בדיקות.

ף בדיקות אחרת המשאבים ים אלומיהם רוצים לראות פה בי ,ששאלת מה היעד

שהם השקיעו לא מצדיק את זה, זאת הציפייה שלהם. כשאני שומע את הנתון 

בגוש עציון אז אני קצת יותר זהיר, אבל בגדול בואו תחשבו על זה אין לנו שום 

זה רק עניין של באמת מוטיבציה של אנשים לעשות  ,בעיה להגיע לאלף בדיקות

לערים שאינם אדומות נושא שעמד כעקב ומות אד את זה. הממשק בין ערים

שבעצם לא מנעו יציאה של אנשים מערים  ,אכילס בנקודת תורפה בסגר הקודם

ואנחנו מכירים את הסיפור שסיפרתי  מות ללכת לעבוד בערים שלא אדומות.אדו

 ,על מעון אמונה על אותה מטפלת שתפקידה היה להכניס ולהוציא את התינוקות

היא חולה והיא הכניסה לנו עשרות משפחות לבידוד. ברר שהת ובעצם אחר כך

 שאנשים מערים אדומות לא יכולים ,הפעם כלקח מהסגר הקודם קיבלו החלטה

עם כל זה שקיבלו את ההחלטה הזאת אני  לצאת לעבודה בערים שאינם אדומות.

חייב לציין שמהדברים שאני מקבל בביתר לא ממש אוכפים את זה, כלומר אין 

ם יוצאים מביתם יחסית באופן חופשי, אבל יחד עם זאת אנחנו אנשי ,יההנח

הם הבינו שזאת  ,כמעט ולא נתקלנו בעובדים שיצאו מביתר ובאו לעבוד פה

 ההנחיה והם לא באו.

 בחינוך המיוחד לא הגיעו? :אפרת גנטק
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יוחד ך מוחינוך מיוחד עובדי חינו ,חינוך מיוחד היתה החרגה בהחלטת הממשלה :עודד  רביבי

רשאים לצאת מערים אדומות לעבוד במסגרות החינוך שלהם. כשאנחנו הבנו את 

והיה לנו את הנתונים מראש רק לא ידענו אם זאת הולכת  ,זה במוצאי שבת

אנשי צוות  50 -ל 40היינו בפער של סדר גודל של בין  ,להיות ההחלטה או לא

 ,עבדנו על זה בבוקרני עד יום ש , שזה פער עצום.כיתות גן 31-32למערך של 

ה בעבודת והגענו למצב שפתחנו היום בבוקר את כל גני הילדים למעט שלוש

כל מי  זה לא שאנחנו יכולנו לפרסם מודעת דרושים ולקבל נמלים שנמשכה שעה.

מתנדבים, אנשים בחל"ת, אנשים  ,שרצה וחיפש עבודה, כל ההצעות של בני נוער

ניס לתוך במסגרות החינוך. גננות ם להכולימפוטרים, לא כל אחד כזה אנחנו יכ

כי שם משרד החינוך הרים אמברקס חד משמעית  ,להחליף זה בכלל היה סרט

ולכן היינו צריכים לגייס  .ואמר שמי שלא גננת לא יכולה להיכנס להיות בגן גננת

והיינו צריכים כסייעות להביא בעיקר סייעות מבתי  ,לגנים את הגננות רוטציה

אם היה לנו בגן סייעות שהם לא מעיר  ות בין כמה גנים,סייע פצלספר או לה

וכמו שאמרתי היום בבוקר הצלחנו  יס אותם לתוך הסבב הזה.אדומה להכנ

כיתות גן. באמצע היום לקראת מחר היינו  שלושלמלא את כל הגנים למעט 

בתמונה די קודרת היה לנו מחסור של תשעה גנים, וכמו שראיתם או שמעתם 

אחת בשם קרן  ,לפני ישיבת המועצה בזכות שלוש עובדותדקות מה ממש כ

 .שופרואחת בשם ברכה ביטן יצחקי, אחת בשם אביטל 

 פורש. :דובר

חר אנחנו הצלחנו להגיע למצב שמ ,שעבדו על זה ממש עבודת נמלים ,פורש :עודד רביבי

ובקטע הזה אנחנו בהחלט שמחים שהצלחנו לתת  פותחים את כל כיתות הגן.

 ם.וונות יה. מעענמ

   אבל הבנתי שביתר היא כבר יצאה מהערים אדומות? :אבי חדידה

ביתר הוציאו הודעה לתקשורת שהם כבר לא עיר אדומה, באיזה שהוא שלב ביום  :עודד רביבי

 הם הפכו להיות עיר כתומה, הסיפור הזה לא אומת עם קבינט הקורונה.

 גמזו הגיש את הבקשה אבל לא אשרו לו. :דובר

ובסופו של דבר יצאה הנחיה מפורשת שקבינט  ,הוא לא אומת עם קבינט הקורונה :יבידד רבעו

הקורונה החליט שהמדיניות של הסגר לגבי ערים שהם ערים אדומות ימשיך עד 

יום רביעי כמו שקיבלו בהחלטה הראשונית, כלומר בקטע הזה אין שינוי. ומחר 

לי סייעות מערים הגן בות תכמו שאמרתי אנחנו פותחים את כל כיבעצם 
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 ,בקטע במעונות שם אנחנו לא המפעילים מי שמפעיל זה רשת אמונה אדומות.

שלהם בפערים מאוד מאוד ואנחנו נמצאים שם עדיין על פי הדיווחים 

לכן הם ו ,אחוז מכוח האדם הוא מערים אדומות 90 -יש מעונות ש משמעותיים.

כל המדינה מבחינת ורה בשק בסוף זה משהו לא הצליחו להתגבר על הפער.

וברגע שמעונות אמונה יגידו שהם הצליחו לעמוד בכוח אדם אז  ,מעונות היום

אנחנו נשמח לדברר את זה לתושבים. זהו מבחינת תמונת מצב נכון לעכשיו 

לקורונה. אני יכול להגיד שהיום התכתבתי עם העוזרים של פרופסור גמזו, שאלו 

החינוך לכיתות א' עד ד'? אמרתי להם  וסדותת מאותי האם אנחנו ערוכים לפתיח

לי תשובה האם מחר נכנסים עובדים מערים אדומות או לא  תםאתם עוד לא נת

אתם כבר מבקשים ממני לדעת מה הולך לקרות שבוע הבא? מן הסתם 

ההתעסקות עם פתיחה של א' עד ד' תעסיק אותנו לקראת סוף השבוע הזה, ברגע 

 עדכן.חנו נאנ שיהיה הנחיות ברורות אז

  ?שבועייםאינדיקציה לפתיחה בעוד האו  שבוע הבא אינדיקציה לפתיחה בתחילת :זאב גרשינסקי

 דבר ראשון אני לא יודע שום דבר. :עודד רביבי

 לא, האינדיקציה, אני שואל על האינדיקציה. :זאב גרשינסקי

, הם מתווהר יש שכבלהגיד לך, הם אומרים אין לי אינדיקציה אני לא יודע  :עודד  רביבי

ואני אמרתי להם יפה שיש לכם מתווה אבל אתם אומרים כבר שיש להם מתווה, 

ולכן אני אומר ברגע שאנחנו נקבל מהם איזה  קורה מחר.לא יודעים להגיד לי מה 

אז אנחנו נשתף אותכם ונראה לכם  ,שהוא אינדיקציה על מה התוכניות שלהם

המקסימום. אני חייב להגיד  ות אתלעשאיך אנחנו נערכים, ובקטע הזה ננסה 

כיתות גן שאין לכם כוח אדם אל  ,מבחינת משרד החינוך כיתות גן היתה אמירה

היתה  ,כלומר לא היתה התגמשות מבחינת גיוס כוח אדם את כיתות הגן.תפתחו 

כוונה לעמוד בנהלים ולא להתפשר. זה קשה להורים שרוצים לצאת לעבודה, מצד 

 ,ד החינוך שרוצה בסוף לשמור גם על צוות ההוראהת משרם אשני צריך להבין ג

וגם בסוף אומר אנחנו בסוף במאמץ ממשלתי של כל משרדי הממשלה לראות 

 - -איך אנחנו מורידים את התחלואה ואין לנו אינטרס ל

 ,בהנחה עודד וביתר נשארת אדומה או אין לך יכולת להביא את העובדים משמה :זאב גרשינסקי

ואתה יודע שבעצם העברת סייעות מבתי הספר לגנים, האם  נפתח ד' א' עד -ו

התעדוף ימשיך להיות גנים ולאט לאט למלא בתי ספר או גיוס כוח אדם אחר 

 ממקומות אחרים?
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, צריך לזכור שלהבדיל מגני הילדים שבהם יש לי חובה לנוכחות של סייעות :עודד רביבי

לפתוח כיתה בלי סייעת,  יכול אניבית ספר בפתיחה בבתי ספר אין לי. כלומר 

י הספר הוא הרבה פחות למורה יהיה הרבה יותר קשה אבל הצורך בסייעות בבת

נמשיך לראות  ,אנחנו נמשיך מלמטה ללמעלה ,ולכן לשאלתך מכיתות הגן.

שאנחנו מתחזקים את כיתות הגן ולאט לאט נטפס לבתי הספר. הנחת העבודה 

 ,אתם רואים לבד את הכותרות הימשךך לשלי אומרת שהסגר על ביתר לא הול

זה עניין של זמן עד שירשו לאנשים לצאת משם באופן רשמי, וברגע שאפשר 

לצאת משם באופן רשמי לנו אין דרך לעצור את זה באופן פיזי למרות כל 

 פה אנשים צריך לקבל אותם לעבודה ונצטרךיגיעו ל ,הפרסומים בתקשורת

 נשים.יקו אידבלשאת בתוצאות אם הם חס וחלילה 

בדות שלנו של גם עובדי משרד החינוך הסייעות הם עו ,אני חושב שיותר מזה :צורי דותן

כאן אנחנו מדברים על עובדי משרד החינוך שזה לא,  המועצה ושל המתנ"ס.

 אנחנו לא יכולים להחזיק אותם ולהגיד להם אתם לא יכולים להיכנס.

דם שלנו יותר קל לנו, על כוח אדם של כוח אעל ההערה היא נכונה, אין ספק ש :עודד רביבי

 ו כל גוף אחר אין לנו שום שליטה.משרד החינוך או של רשת מעונות אמונה א

חיים ביבס כבר שבוע לא מכניס עובדים מערים אדומות עוד לפני החלטת 

ומות אתם אל תבואו ואני אשלם הקבינט, הוא אמר לעובדים שלו מערים אד

להגיע למעגלים  עוד זה העובדים שלך, ברגע שזה התחילה כל כל זה טוב ויפלכם. 

רשתות מעונות יום היכולת לעשות את זה היא הרבה יותר של משרד החינוך ו

הרבה מאוד מהעובדים בחל"ת, אנחנו מנסים נמוכה. זהו. מבחינת המתנ"ס 

ה ור הזוהסיפ יכולים לחדש תחת מגבלות הקורונה. לראות איזה פעילויות אנחנו

שאנחנו יושבים איתם לקראת  ,בל דגש מבחינתנו עם כל מנהלי המחלקותמק

תזכרו בסוף יש ראשון בינואר אנחנו צריכים לאשר . 20-21עבודה  תוכניות

ועיקר המאמץ כרגע של מנהלי המחלקות  ,תקציב צריכים לאשר תוכניות עבודה

נה קורוחה שהבהנ ,זה להכין טיוטה של תוכניות עבודות ושל בסיס תקציב

יש דברים שאי אפשר יהיה לבצע יש דברים  ,לטוב ולרע 20-21 -נשארת איתנו ל

 שנצטרך לבצע בצורה אחרת ונראה מה אנחנו עושים עם זה.

  עשינו איתו?האם הגיע כסף מאריה דרעי? כמה הגיע ומה  :דובי שפלר

 מה, על הבתי כנסת? :עודד רביבי

 - - -ההבטחה  :דובי שפלר
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אחד זה  שהיו, היו לנו שני אירועים כאלה. זה אחד הביזיונות הכי עצובים ,ראות :ביעודד רבי

ששר הפנים ושר האוצר מודיעים לכל  ,היה יום חמישי בלילה לפני ראש השנה

אנחנו העברנו כסף לרשויות המקומיות כדי שיוכלו לבנות ציליות לבתי  ,העולם

להבין מה האירוע טרף ים באחילהכנסת ולקנות מזגנים. כל ראשי הרשויות מת

שהם קיבלו  ,בשתיים עשרה וחצי בלילה אני מקבל מכתב למייל האישי שלי הזה.

בכפוף לכך שהחשב  ,מיליון שקל את כל מדינת ישראל 20 -החלטה לתקצב ב

וועדת הכספים תאשר את זה וכל  ,והיועץ המשפטי יאשר את זה ,יאשר את זה

מועצה מקומית אפרת  ,שבוןת החעשו אוהם כבר  ,האישורים שצריכים להיות

אלף שקל אני ביקשתי רגע מהר מבוב  20אלף שקל. עכשיו  20תקבל סדר גודל של 

ספרנו סדר גודל  ,ני חצרות היו באותו סוף שבועישל כמה מני בדיקהלעשות לי 

שאני יודע שיש מנייני  ,אלף שקל לחלק למאה מניינים 20לקחת  מאה מניינים.

ובאותו ערב  .זה היה פשוט לעג לרש ,ם בציליותשקליאלפי חצרות שהשקיעו 

ואמרו לי תשמע שמענו שקיבלת כסף לאן  ,ישבתי גם עם הגבאים ועם הרבנים

אנחנו מעבירים את הקבלות כדי שתיתן לנו החזרים? וההחזר בעצם לכל מניין 

ומיותר לציין  ,שקל אל מול אלפי שקלים שאנשים הוציאו 200חצר עומד על 

זה קמפיין שרץ כבר  ,לא הגיע שקל. עכשיו האירוע השני שקרה ע זהן לרגשנכו

כל מי שיש לו הורה או  שורת טאבלטים לאוכלוסייה המבוגרת.כמה ימים בתק

איך אני יכול  -סבא וסבתא שהם באוכלוסייה המבוגרת שולח לי וואטסאפ 

לדאוג לאבא שלי או לסבא וסבתא שלי לטאבלטים? אז שני דברים, אחד 

מה אני אגיד? זה אפילו לא טלפון כשר, אי אפשר  ...האלה התבררו כטים הטאבל

אי אפשר לנהל להם שיחות וואטסאפ, זה כלום זה שני לחצנים  ,לשים עליהם זום

כל המועצה המקומית  ,שבעצם זה פחות או יותר כמו לחצן מצוקה. דבר שני

רים לקבל אמו חברתיאפרת על פי הקריטריונים של מפעל הפיס והמשרד לשוויון 

קופון על  ורכמה כסף שהשקיעו בקמפיין בשביל לקצטאבלטים כאלה, בסדר?  11

וזה הפער בין הציפיות  ,אבל עם זה אנחנו מתמודדים הסיפור הזה פשוט מטורף.

לבין הפוליטיקה לבין הפיתרונות. אנחנו כן יכולים להגיד ששמיל אני לא זוכר 

 גייס? הוא חשביםכרגע את הנתון, אתה זוכר כמה מ

 .35 :מנחם שפיץ

 .50ושב שבסוף אני ח :עודד  רביבי

 יכול להיות. :מנחם שפיץ
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 מחשבים לילדים שאין להם. 50הצליח לקנות מכספי תרומות  :עודד רביבי

 לא, יותר, יותר, יותר. לא, :מנחם שפיץ

 .35 -הוא הודיע ש, 30אנחנו הצבנו לו בהתחלה יעד של  :עודד רביבי

 .70 :יץמנחם שפ

ובסוף הוא הצליח להביא יותר. האתגר הגדול היה בכלל לקנות את המחשבים כי  :ודד רביביע

יש מחסור עצום במחשבים, רוב הכסף למחשבים הגיעו מתרומות של תושבי 

לילדים שאין להם אפרת והצלחנו להעמיד סדר גודל של עשרות מחשבים 

מות לצרכים שיש תרו לגייסויש עוד קמפיינים שרצים שאנחנו ננסה  מחשבים.

שאלות נוספות על הקורונה?  ובסך הכל מרובים צורכי עמך ישראל. ,כרגע בישוב

 שרון עדכוני תב"רים יש לנו?

 

 תב"רים

ותאורה, התב"ר עד היום הוא  - - -ומוכנות לחירום סיוע , כן, שניים. שלחנו לכם :שרון הורביץ

אלף  13יטחון גף באאלף שקלים, קיבלנו תוספת ממשרד הפנים יש שם  55על 

  אלף שקלים. 68 -שקלים, וזה הופך ל

 מי בעד לאשר את התב"ר הזה? :עודד רביבי

 אנחנו מצביעים אחד אחד? :דובי שפלר

 נמנע? אתה נמנע אתה בעד? ,אחד אחד למרות שהוא לא פה. מנחם אתה נגד :עודד  רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין –נגד 

 כולם בעד. כן? 

 אזרחים ותיקים.יתות כ :שרון הורביץ

 איפה זה? :דובי שפלר

 איפה זה? :שרון הורביץ

 מה המספר שלך? :דובי שפלר

אנחנו מקווים שנוכל  ,, זה האמת שזה מופיע בתקציב כי זה כל שנה613תב"ר  :שרון הורביץ

אלף שקלים ממשרד ראש  43לממש את זה, סך הכל אנחנו מוסיפים פה עוד 

 אלף שקלים.  397התב"ר יעמוד על מות, אלף שקל מתרו 30 -הממשלה ו

 מי בעד לאשר את התב"ר? :עודד רביבי
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 זה תב"ר רב שנתי דרך אגב. :שרון הורביץ

 כולם בעד, דובי אתה בעד? כולם בעד אף אחד לא נגד. :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם–בעד 

 אין –נגד 

 

 אורות עציון בנותשינוי מורשי חתימה בי"ס ממ"ד תמר ו

בבית  לנו בעלות.י יש מאשרים לבתי ספר כאנחנו  ,שני שינויים במורשי חתימה :שרון הורביץ

תהיה הגברת נאוה עסיס היא ספר "אורות עציון בנות" מתחלפת המנהלנית 

בנוסף לשרה קופר  אנחנו מבקשים לאשר אותה מועצה,שהיתה גם בבניין ה

יא סימון ובית הספר בתמר המנהלת פרשה ומחליף אותה שג מנהלת בית הספר.

 לאשר אותם.ביחד אז גם כאן אפשר להצביע על שניהם  ,בבית הספר

 מי בעד לאשר את מורשי החתימה לבתי הספר? תודה רבה כולם בעד.  :עודד רביבי

 הצבעה

 כולם –בעד 

 אין -נגד

 

 הרכב מועצה דתית

ת אם עוד שני דברים מבחינתי, שלושה בעצם קצרים ואז אורי ,טובעוד משהו?  עודד רביבי:

את רוצה אז עדכון על הוועדת קליטה. אחד, אני שלחתי לכם את התשובה 

מה שאני מציע זה נוכח  רכב המועצה הדתית.גבי הרד הדתות לשקיבלתי ממש

שאלתו של חבר המועצה עורך דין אברהם בן צבי, להבנתי יש לנו שתי אפשרויות, 

מנה את נציג אפשרות אחת זה לקחת את השאלה לשאול את משרד הדתות מי מ

ויש סכנה שאנחנו  ,ואז מן הסתם עד שנקבל תשובה יעבור חודש חודשיים ,הרב

שנת בחירות ואז אנחנו נהיה שוב בלי הרכב מועצה דתית. ההצעה פעם בנהיה עוד 

החלופית שלי מאחר ומי שהיום יושב במועצה הדתית כנציג הרב זה בוב לנג, אני 

ראות שבוב לנג יישאר כחבר במועצה הוא היה שמח לובדקתי עם הרב ריסקין 

של השם  הסיעות יעבירו לי אתולכן ההצעה שלי זה שתוך שבוע כל  .הדתית

אני אצרף לרשימה של הסיעות השונות את בוב לנג כנציג  ,במועצה הדתית נציגם

חברי המועצה הדתית ונוכל להעביר את זה  לשבעתוככה בעצם נגיע  ,הרב
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אז אם זה מקובל על החברים אז אני רוצה רק למועצה הדתית באופן מוסכם. 

 לם בעד. ד, כומטעמנו. מי בעד? צורי בעהרב לאשר את בוב לנג כנציג 

 הצבעה

 רוב –בעד 

 אין –נגד 

יושב ראש כל סיעה מי הנציג  אז אני מבקש עד יום שני בערב להעביר לי בכתב 

ה כרשימה ואז אני אחבר את ז ,מטעמו שהוא היה רוצה לראות במועצה הדתית

ונשלח את זה למשרד הדתות בתקווה שנגיע להרכב של מועצה דתית כמה שיותר 

 מהר. 

 

 עבודות דקל ג'

מכתבי בקשה להפסקת עבודה. ג' כמו שראיתם אנחנו קיבלנו שם בדקל עבודות ה עודד רביבי:

על פי ייעוץ משפטי שקיבלנו אנחנו לא מחויבים להפסיק בעבודה, יחד עם זאת 

רק בכדי לקיים את העיקרון כאשר אתה נכנס לבית  ,סיק בעבודההחלטנו להפ

ולנו ולא להצטייר כמי שניצל את העובדה שיכ ,משפט להיכנס בידיים נקיות

 - -להמשיך בעבודה ניסינו לקבוע עובדות בשטח ולכן אנחנו

 אתה מדבר?על מה  ,רגע :דובי שפלר

הנוער החלטנו להפסיק את העבודות אני מדבר על מועדון על מועדון הנוער,  :עודד  רביבי

לוועדת הערר על הערר  עקיבא כבר עמל על להגיש את התגובהו ,בשלב הזה

אם אני קראתי נכון את הערר בעיקרו הוא מתבסס על בכלל הליך שינוי  הוגש.ש

כאשר מבחינתנו זה כבר משהו שעבר גם המועדים וגם הדיון בו, אבל  ,התב"ע

שם דיון מהיר ואפשר יהיה לחדש את העבודות בכל מקרה אני מקווה שיהיה 

 במהרה. 

 

 בחירת חברי הנהלת המתנ"ס

הנהלת המתנ"ס.  חברי נושא נוסף שנמצא על סדר היום שלנו במועצה, זה בחירת עודד רביבי:

הוא הגיש לי אותו אתמול בלילה, מודה  ,צורי שקד והכין איזה שהוא מתווה

ן אותו גם מבחינה משפטית גם שעוד לא הספקתי להתעמק בו, צריך לבחו

אז אנחנו נבוא בדברים  וגם מבחינה מעשית בעידן הקורונה. מבחינה דמוקרטית

ני מקווה שעד הישיבה וא ,םגם עם הנהלת המתנ"ס גם עם החברה למתנ"סי
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דבר  ,הבאה נוכל להציג מתווה שאיתו אנחנו נלך לבחור את הנהלת המתנ"ס

שהיינו הרבה זמן בתקופת  ל העובדהשנמנע מאיתנו כמו המועצה הדתית בש

כמו  ,ולקח גם להנהלת המתנ"ס זמן לגבש את המתווה שהם רצובחירות. 

למד אותו נבחן אותו נראה חנו נאז אנ .שאמרתי קיבלתי אותו רק אתמול בלילה

ואז נתקדם עם סיפור הנהלת המתנ"ס. שאלות  ,אם צריך לעשות בו תיקונים

 אלי?

 סיימת? אני רוצה גם להגיד משהו. לא שאלה,כן,  :דובי שפלר

 אין בעיה, אז אורית בואי תציגי את ועדת קליטה מה שרצית. :עודד רביבי

 

 עדכון ועדת קליטה

ו גם הרבה הרבה עולים שהגיעו מתחילת יולי, היה יה לנאז חוץ מהקיץ קורונה ה  :אורית סמואלס

יינו עושים ת פנים כמו שהומאוד מאוד מאתגר כי לא היה אפשר לעשות קבל

משפחות הגיעו הרוב  22ו ישר לבידוד מהשדה תעופה. ואין היכרויות ונכנס ,בעבר

ברשימת המתנה שהם מצפים להגיע בשנה  7מאזורים של ארה"ב, יש איזה 

 .הקרובה

 מתואם עם "נפש בנפש"? :ד רביביעוד

 אני חושבת שכן. :אורית סמואלס

 משפחות יש לאפרת? 7רק  :עודד רביבי

 בינתיים.  :מואלסאורית ס

 אני מניח שהולך להיות עוד הרבה יותר. :דובר

 - -כן, כן הולך להיות עוד הרבה יותר, וגם בתקופה שהכנסנו   :אורית סמואלס

 ה?בגלל הקורונה שמ :דובר

התקופה גם של סוף קיץ אליסה לא הפסיקה לקבל טלפונים של עוד ועוד שהם   :רית סמואלסאו

, יש 17-18לבוא, כולם עם ילדים מגיל לידה עד בערך  באמצע תהליך או שרוצים

שזה גם מראה  ,שהם אם יחידיות אם חד הוריותאו ארבע מתוכם גם שלוש 

מה, מי, מו. הרבה עברו  משנה משהו על האוכלוסייה כאן שמקבלת כל אחד לא

בגלל שלא יכולנו ובגלל הקורונה וכל המצב אז  .לתמר, דגן, זית, כמה לדקל

אז אנחנו ניסינו לקבל אותם בצורה הכי חמה  ,ה דברים שעשינו בעברלעשות הרב

כל  ,וטובה ועוטפת ובאמצעות היה לי קבוצת וואטסאפ של מעל מאה מתנדבים

ומי יכול להגיע לכניסה  ,בדרך מהשדה תעופה י ומיפעם רשמתי עדכון מי בא מת
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לות אף וקצת... לא היה התקה של הבית וכמובן עם השמירת מרחק ועם דגלים

אבל זה היה בערך המתווה שהיה כל פעם שהגיעו העולים. ארגון ארוחות  פעם

רכים מצ ,שופינג וכל דבר ,בשבועיים הראשונים וכל מיני דברים שהם היו צריכים

ה לבוא אבל אמרה שהיא סומכת עלי שאני אתן ה בעיקר אליסה רצתאז ז וכו'.

ואנחנו בהחלט  ,ו ועדה פעילהרציתי רק לשתף אותכם שיש לנ .את הדיווח. וזהו

 כמה שאפשר.טובה עובדים בה בצורה 

וצריך להכיר שיש עכשיו מבחינת ילדי העולים, ילדי העולים הם כרגע נחשבים  :זאב גרשינסקי

, ואנחנו מקבלים לפחות אצלנו אנחנו מקבלים ישראל כל עם כמוכמו ילדים 

וך שיכירו בילדי העולים לעזור מול משרד החינ ,כולל מאליסההרבה מאוד פניות 

בבית  עברית פרונטאליים כילדי חינוך מיוחד כדי שיוכלו להגיע לקבל שיעורי

ים ספר. כרגע משרד החינוך לא מאשר את זה, אבל כרגע בכל הארץ ילדי העול

שבים מול זומים אבודים ולא מקבלים את שעות העולים שמגיע להם. אני כן יו

 ,גם בבית שמש בתי ספר פתחו לילדי העוליםו בכרמיאלאתמול גם  שלמשליודע 

בבית ספר. אני  עבריתפתחו להם שעות הגיעו איתם לסיכום מה שזה לא יהיה ו

איך נותנים  לחשוב אבל צריךליסה ניסתה לקבל אישור ולא קיבלה, יודע שא

ה שהיתה נטייבק "נפש בנפש"צוות ההשתתפות של  וגם כמובן .מענה לסיפור הזה

הוא הרבה הרבה הרבה  20-21 -והצפי ל גם בסיפור הזה. םילבקיץ לילדי העו

 מעבר למספרים שהיו פה בשנים האחרונות. 

 שמגיעים הרבה לאפרת? :דובר

 רים.ע הדבלא, אני מדבר בכלל אבל מטב זאב גרשינסקי:

 אורית רצית עוד משהו? תגדל בכל אופן.המנה  :עודד  רביבי

שום בן אדם  כירומאוד גדול של המשפחות אפילו לא הגם רציתי להוסיף שחלק   :אורית סמואלס

הגיעו בזמן של החגים, וברגע שהם בגלל  באו איתו בטיסההם חוץ מהאנשים ש

 פר.בתי סהם כבר סיימו בידוד אבל לא נפתחו שנפתח וזה 

 אז איך הם הגיעו לאפרת אם הם לא הכירו פה אף אחד? :עודד רביבי

 איך הם מה?  :אורית סמואלס

 למה הם הגיעו לאפרת אם הם לא הכירו אף אחד? :רביביעודד 

 כי זאב מביא אותם. :דובר

אבל לא הכירו  ,פחה כאן וחבריםלא. קודם כל ברור שיש כאלה שיש להם מש  :אורית סמואלס

 לל שלא יצאו מהבתים וכו'.ים בגאנש
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ממשרד הפנים  טוב. אם אני זוכר נכון יש לנו שתי ועדות שקיבלנו הערההבנתי,  :עודד רביבי

אז  עדת קליטה והשני זה איכות הסביבה.שאין בהם פרוטוקולים, אחד זה ו

לא כינס את הוא איכות הסביבה אנחנו יודעים מי היושב ראש ואנחנו יודעים ש

 לראות שמוציאים. לך הם התכנסו אזבל אצהוועדה, א

 זום זה נקרא נכון? ,אנחנו מתכנסים :אורית סמואלס

לרויטל כמה שיותר מהר,  מעביריםאז לראות שהם מוציאים פרוטוקול  כן, :עודד  רביבי

 בסדר?

 מאה אחוז. ,כן ,כן :אורית סמואלס

 

 עדכון תחבורה ציבורית

 כן דובי? :עודד רביבי

יום ראשון מ ר להוציא על זה הודעה, כברה אמומעדכן, משרד התחבור אני רק :דובי שפלר

 - -היציאה שלתחנת הקרוב 

 בסינמה סיטי? :עודד רביבי

שהם יוצאים היום הוא נסגר חניון האומה איפה , שתנהאגד תעבורה בירושלים ה :דובי שפלר

של,  באזור שתחנת המוצא שלו תהיהלצורך עבודות רכבת הקלה, זאת אומרת 

ת החייל ותהיה לו תחנה אחת קרוב לבנייני האומה ר לביזאת אומרת החניון עוב

 ומשפט, שזה ממש מול החניון של בנייני האומה. היכל הנשיא השישי פינת באזור

תחנת בנייני תחנה רגילה,  בעצם התחנה השנייה שלו תהיה בבנייני האומה

אמורים להוציא את  פרת לירושלים תהיה התחנה האחרונה. הםהאומה מא

אני אומר לכם שתדעו אם ישאלו  אבל בכל אופן - - -ממש זה  ההעדכון הז

הודעה. זאת אומרת אין יותר המחרתיים תצא או חר אני מקווה שעד מ ,אותכם

הם  מיום ראשון ,תחנות החל מיום ראשון לא במשרד החוץ ולא בסינמה סיטי

 .מבוטלות

 איך מתקדם השינוי בקווים? :אבי חדידה

 קציות גם תצא הודעה מפורטת.באפליזה יהיה גם  :דובי שפלר

 ם שבינתיים נדחה.השינוי בלוחות זמניעל לא, הוא שואל  :עודד רביבי

והם גמרו את הפרויקט של מעלה אדומים, אני  ,אה זה דיברנו גם על זה אתמול :דובי שפלר

 - - -יגמרו את הפרויקט מקווה שעד סוף נובמבר הם
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ודה, אז לצערנו אמא שלו עברה ניתוח מעקפים פה יהדבר אחרון למי שתוהה אי :עודד  רביבי

מאחלים אז אנחנו  ,ומונשמת בבית החוליםלא פשוט ביום חמישי עדיין מורדמת 

 רפואה שלמה. מפה

 שיפורים. הדיווח אחר הצהריים יש :דובי שפלר

אבל עדיין צריך תפילות וכולנו מקווים שהיא תצא מזה יש שיפור, יש שיפור,  :עודד רביבי

 . בשורות טובות שאלות נוספות? תודה רבה ערב טובהרה. במ
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