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ישיבת המועצה
תב"רים
עודד רביבי:

אנחנו עוברים לישיבת מועצה השעה עשר בערב יש לנו עוד הרבה נושאים בוערים
הערב ,יש פה עדיין מנהלי מחלקות שמחכים אז בואו אנחנו נתחיל .איפה יוסי?

שרון הורביץ :יוסי בחדר שמה.
עודד רביבי:

יוסי בחדר שלו?

שרון הורביץ :בחדר פה.
עודד רביבי:

תב"רים בוא תתחיל שרון.

שרון הורביץ :דובי תקרא ליוסי.
עודד רביבי:

בסדר בוא יש לנו קוורום תתחיל יאללה.

שרון הורביץ :כל התב"רים כולם לא מעלים את ההשתתפות הישירה של המועצה .בינוי שתי
כיתות גן בדגן יש תוספת של  71אלף שקלים.
עודד רביבי:

דקה אחת רבותיי ,טבלת התב"רים הועברה אליכם?

כולם:

כן.

עודד רביבי:

יופי .אפשר להצביע על כל התב"רים בבת אחת? מי בעד להצביע על כל התב"רים
בבת אחת? כולם בעד .כל התב"רים מאושרים לפי הטבלה ששלח הגזבר? כולם
בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
דובי אתה גם בעד?

דובי שפלר:

הרמתי יד.

עודד רביבי:

לא ,בעד לאשר את כל התב"רים?

דובי שפלר:

כן.

עודד רביבי:

תודה רבה .הלאה עדכוני גזברות.

משה בן אלישע :נוהל הקצאות.
שרון הורביץ :נוהל הקצאות משה יעשה?
עודד רביבי:

נוהל הקצאות ,משה.
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תמיכות לעמותות בתי ספר

שרון הורביץ :אבל לא ,אני גזברות קודם .בתקציב המועצה כמו כל שנה ,בתקציב המועצה
בתוכנית העבודה אושר תמיכה לבתי הספר היסודיים באפרת .להזכירכם השנה
זאת אומרת שנת הלימודים תשע"פ.
דוברת:

פ"א?

שרון הורביץ :תשע"פ.
עודד רביבי:

תשע"ט או תש"פ ,תשע"פ עוד לא הגענו.

שרון הורביץ :סליחה ,תש"פ ,זה השעה אני מהבוקר פה .תש"פ זה השנה האחרונה שאנחנו
מתכוננים לתמוך במסגרת דרך תקציב התמיכות.
תמר עמר:

בגלל שאין יותר עמותות?

שרון הורביץ:

בגלל שאנחנו נסייע לעמותות בצורות אחרות שלא מצריכות את הדבר הזה ,וגם
ממקורות המועצה עם הגידול הברוך במספרי התלמידים יותר מצומצם.
התפרסם דרישה כל העמותות הגישו בקשה עמדו בכל התנאים ,זה אישורים
ממס הכנסה ,מרשם העמותות וכו' .הסכומים תואמים את התקציב בתקציב
המועצה ,אנחנו רק רוצים שתאשרו את פרוטוקול ועדת התמיכות ,שזה היועץ
המשפטי המנכ"ל ואני .סך הכל  73אלף שקלים לבית ספר "עשה חיל" ,ו107 -
אלף שקל 108 ,אלף שקל ל" -אורות עציון"" .אורות עציון" הסכום יותר גדול
בגלל גידול מספרי התלמידים ,שמה יש יותר תלמידים בכיתות ז',ח' ,כי הרי
"עשה חיל בנות" נמצאות ב -ז',ח' והסיוע לתיכונים הוא אחר הוא לא במסגרת
תמיכות פה ,וזה הסיבה מבקש את אישורכם.

עודד רביבי:

מי בעד לאשר את התמיכה בעמותות כפי שהופיע בתקציב על פי הסעיף תמיכות?

דובי שפלר:

אני פשוט לא הצבעתי ,קיבלנו על זה מייל?

שרון הורביץ :לא ,לא קיבלתם על זה מייל זה במסגרת התקציב.
עודד רביבי:

עדכוני גזברות.

שרון הורביץ :זה עדכוני ,זה נמצא בתקציב זה לא משנה את תקציב המועצה ,זה נמצא בתוך
התקציב.
עודד רביבי:

מי בעד לאשר את זה? כולם בעד אף אחד לא נגד.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
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לא נוכחים לא צורי לא אברהם ולא אבי ,לא אברהם לא אבי ולא צורי.

מנהלת אזור תעשיה
עודד רביבי:

כן ,המשך אישור כגזבר במנהלת האזור תעשייה לפי בקשת משרד הפנים .מי
שלא מכיר אזור התעשייה מגדל עוז יש לנו שמה מניית זהב ,נציג אחד
בדירקטוריון ,זה לא אומר שום דבר מבחינת זכויות הכנסות ארנונה והוצאות,
יש לנו שם נציג אחד כי בעבר זה הוקם כאזור תעשייה משותף .לא נלך לכל
ההיסטוריה ,שרון הוא הנציג שלנו שם ,צריך לאשר שהוא הנציג של המועצה .מי
בעד לאשר את זה? כולם בעד אף אחד לא נגד .עדיין אברהם אבי וצורי לא
נוכחים.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
יש עוד משהו אדוני הגזבר?

שרון הורביץ :זהו.
עודד רביבי:

תודה רבה .כן משה?

תבחינים
משה בן אלישע :מבוקש לאשר תבחינים של בית כנסת במגרש  2603בתמר - - -התבחינים האלה
אושרו בעבר ופורסם ,לא היתה היענות מאף גורם ,היום יש עמותה שמבקשת
לעשות את הדבר הזה .בהתייעצות עם היועץ המשפטי אישרנו את התבחינים שוב
בוועדת הקצאות הם באים פה לאישור ,אותם תבחינים כמו שאושרו פעם שעברה
כמו שאושרו  - - -לבית הכנסת.
זאב גרשינסקי :הם פשוט ניגשו על אותם תבחינים?
עודד רביבי:

פשוט אנחנו צריכים הוא מפרסם עוד פעם את אותם תבחינים.

זאב גרשינסקי :אבל לא היה שום שינוי בתבחינים?
עודד רביבי:

לא .זה גם לגבי  3606וגם לגבי- -

משה בן אלישע :לגבי  3606זה אישור החוזה להתקשרות.
עודד רביבי:

אז דקה ,אז מי בעד הקצאה ל?2603 -

דובי שפלר:

רגע ,זה בתמר?
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זאב גרשינסקי :זה לא אישור הקצאה זה אישור תבחינים ,זה אישור הקצאה?
עודד רביבי:

אישור תבחינים.

משה בן אלישע :זה המגרש הזה כאן.
יהודה שווייגר :זה המגרש הזה ,זה הבית של צורי פה.
משה בן אלישע :המגרש הזה בדגן מדובר על בית כנסת מעל גני ילדים.
עודד רביבי:

דקה ,דקה ,דקה ,בוא קודם כל  ,2603מי בעד לאשר את התבחינים כפי שפורסמו
בעבר ונפרסם אותם מחדש? מנחם אתה בעד? כולם בעד .אברהם אבי וצורי עדיין
לא נוכחים.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
כן נושא הבא?

משה בן אלישע :נושא הבא  3606גם כן חוזה להקצאה ,זה עבר תבחינים זה עבר פרסום זה עבר
התנגדויות הגענו לחתימת חוזה ,לגבי המבנה הבית כנסת מעל גני ילדים ברחוב
הזורעים בדגן ,אני אראה לכם .זה הגני ילדים ,מעל זה מעל הגני ילדים יש
אפשרות לבנות בית כנסת וככה זה תוכנן.
תמר עמר:

זה רק על הגג?

משה בן אלישע :מה?
תמר עמר:

זה רק על הגג?

משה בן אלישע :על הגג על כל הגג ,הכל על הגג .הגג כבר בוצע בצורה של בית כנסת המתוכנן ,הם
רוצים לבצע את המבנה כפי שהוא תוכנן בזמנו ולהמשיך את הבנייה.
זאב גרשינסקי :הם מוסיפים עוד קומה משה?
עודד רביבי:

כן.

דוברת:

איזה עמותה?

עודד רביבי:

"תיכון תפילתי".

עודד רביבי:

מי בעד לאשר את זה? כולם בעד אף אחד לא נגד.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
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עדיין אבי אברהם וצורי לא נוכחים .יש לך עוד משהו אדוני המהנדס? תודה רבה
שיהיה לך המשך ערב טוב.

היקף משרת מבקר המועצה
עודד רביבי:

זה בא מעשייה שלכם אז אני אמשיך .אנחנו מול משרד הפנים בדיונים כל הזמן
על המבנה המועצה מבחינת אגפים ומחלקות ,חלק מהדרישות של משרד הפנים
זה שהיקף המשרה של המבקר יעלה מרבע משרה לחצי משרה .אנחנו מבינים
שזה גם דרישה של משרד הפנים ,אנחנו גם מבינים שנוכח הגידול של המועצה זה
אחד הדברים שמתחייבים כדי שהמבקר יהיה אפקטיבי יותר .אנחנו מבקשים
לאשר את גידול המשרה .ידוע לנו שישר תשאלו מאיפה אנחנו הולכים לשלם לו
את הפרש השכר? מאחר ואנחנו כבר בספטמבר ועד שמשרד הפנים יאשר את זה
אז אנחנו רק נהיה ב ,2021 -אז אנחנו מבקשים את האישור עכשיו לפרוטוקול
והתקן ייכנס רק ב 2021 -ואז גם ניתן לזה מענה תקציבי.

יהודה שווייגר :גם אם נצא למכרז לפני אז המשמעות היא שזה אולי יהיה חודש אחד מ.2021 -
דובי שפלר:

מעניין שזאת לא היתה השאלה שרציתי לשאול.

עודד רביבי:

אנחנו כבר מכירים אותם אתה לא חבר מועצה חדש .מי בעד לאשר את ה- -

דובי שפלר:

רגע ,לא ,עכשיו בשיא הרצינות.

עודד רביבי:

מה?

דובי שפלר:

אם אין לנו דרך חוקית לקבוע מי יהיה מבקר המועצה- - -

עודד רביבי:

זה לא אמרתי ,לא אמרתי ,אמרתי שכרגע משרד.

דובי שפלר:

הדוח האחרון שהוגש באיחור של שלוש שנים.

עודד רביבי:

עזוב ,דובי יש שני- -

דובי שפלר:

להגדיל משרה לדבר כזה?

עודד רביבי:

דובי יש שלושה דברים ,אחד ,לפטר מבקר מועצה זה הליך קשה ארוך ומסורבל,
כי זה אחד משרות שומר סף ,שתיים משרה סטטוטורית וזה ויה דולורוזה.
שתיים ,המבקר הנוכחי הוא על סף יציאה לפנסיה ,ולכן זה מוסיף רגישות נוספת,
אם אני זוכר נכון הוא בן ?62

שרון הורביץ.63 :
עודד רביבי:

 .63דבר שלישי ,הוא כרגע במצוקה אל מול היקפי המשרה שלו מול רשויות
אחרות שבהם הוא עובד ,ולכן זה הופך את כל הסיפור למורכב .משרד הפנים
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יודע את כל זה ,ועם כל זה הוא מבקש שאנחנו נעסיק מבקר בהיקף משרה של
חצי משרה.
דובי שפלר:

ואם אפשר להעסיק שני מבקרים כל אחד ברבע משרה?

עודד רביבי:

כן ,כן.

שרון הורביץ :אז נצא למכרז.
עודד רביבי:

נצא ,אבל אני כרגע צריך ,כרגע אני צריך לבנות את התקן ולהגיד שמליאת
המועצה ,להגיד שמליאת המועצה אישרה הגדלה של התקן מ 25 -ל ,50 -אז
אנחנו מעבירים את זה למשרד הפנים ,משרד הפנים צריך לאשר את זה .אחרי
שמשרד הפנים יאשר את זה ,אנחנו ננהל דיון האם אנחנו מגדילים לו את המשרה
האם הוא בכלל הולך הביתה או האם אנחנו מביאים שני מבקרים.

דובי שפלר:

ואם אנחנו באופן תיאורטי עכשיו מצביעים נגד מה קורה?

עודד רביבי:

אז כל פעם שמשרד הפנים ישאל אותי למה יש לי מבקר רק ברבע משרה ,אני
אגיד לו שחברי המליאה הצביעו נגד הגדלת היקף המשרה.

שרון הורביץ :לפי דעתי זה אפילו לא ייתכן ,כמו שמועצה לא יכולה להחליט שהיא לא רוצה
מהנדס לא רוצה גזבר ,זה סטטוטורי .ההחלטה שצריכה להתקבל פה זה אם
יוצאים למכרז חיצוני או מאריכים לו ,זה הזכות שלכם להחליט.
עודד רביבי:

טוב .שאלות נוספות?

דובי שפלר:

 - - -עכשיו חמש שנים משלמים חצי משרה?

עודד רביבי:

אני לא אמרתי ,דובי אני לא אמרתי שאני מגדיל לו את היקף המשרה לחצי ,זה
לא אמרתי ,אני מבקש להגדיל את תקן המשרה מרבע משרה לחצי משרה .מי
בעד? כולם בעד .צורי נגד?

צורי דותן:

נגד.

עודד רביבי:

מה?

צורי דותן:

אני נגד.

עודד רביבי:

צורי נגד.

דובי שפלר:

דובי נמנע.

עודד רביבי:

דובי נמנע .אברהם ואבי עדיין בחוץ .ומנחם? בעד.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1
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צורי דותן:

אני רק רוצה להגיד שאני לא נגד להוסיף מבקר ,אבל אני חושב בקונסטלציה
הנוכחית אנחנו קודם כל צריכים קודם לראות שהוא עובד לפני שאנחנו נותנים
את הצ'ק הפתוח הזה.

עודד רביבי:

אנחנו לא אמרנו את זה.

צורי דותן:

אני יודע ,אני יודע ,אבל לפני שאנחנו עושים את הצ'ק הפתוח למועצה ,כי בעצם
ברגע שאני מאשר את זה נתתי לך צ'ק.

עודד רביבי:

לא נתת לי צ'ק.

צורי דותן:

אני מאשר לך את זה- -

שרון הורביץ :זה חובה.
עודד רביבי:

עזבו ,עזבו ,בסדר יש אנשים שרוצים להגיד ,הבנו בסדר תודה.

צורי דותן:

אני לא רוצה להגיד ,אני חושב שיש טעם במה שאמרתי.

עודד רביבי:

אבל אומרים לך שאני לא מעסיק את אותו בן אדם ,ואתה אומר אני שמעתי ואני
אומר לך.

צורי דותן:

אני רוצה לדעת אני רוצה לראות את הדברים ,ודבר שני אני חושב שלפני הרבע
משרה הזה יש לנו עוד משרות שאנחנו צריכים להכניס לפני כמו פקח קרקעות
למועצה ,והייתי שמח לתעדף את הרבע משרה הזה לשם.

דובר:

אבל זה לא קשור אחד לשני.

צורי דותן:

ברור שזה לא קשור אבל זה קופה אחת.

דובר:

אבל זה חובה וזה- -

עודד רביבי:

רבותיי אמר צורי את מה שאמר הלאה תודה רבה.

עדכון פתיחת שנת הלימודים
נמצא איתנו פה יוסי מנהל מחלקת חינוך ,מי שזוכר השבוע גם פתחנו שנת לימודים .בוא תן לנו
סקירה איפה אנחנו ,מה עשינו .אורית אנחנו דוחים את זה לפעם הבאה?
אורית סמואלס:אני חוזרת.
עודד רביבי:

את חוזרת? אין בעיה .יאללה ,כן.

יוסי קרוטהמר :שלום ערב טוב .אנחנו כבר לא כל כך זוכרים אבל פתחנו שנת לימודים השבוע
בשעה טובה ומוצלחת ובאמת השנה נפתחה ברגל ימין ,קצת מוזר קצת שונה
קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים עם אירועים ,מסיבות ,קבלות פנים לכיתות א',
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פורום מלא של תלמידים שלא היה וחוסר במנהלת ,אבל זה בשוליים אני אדבר
על זה בהמשך ,אבל בסך הכל נפתחה שנת לימודים בצורה טובה וחלקה ובסדר.
סקירה קצרה שלי ,אוקי מבנה של מחלקת החינוך.
עודד רביבי:

צורי תעשה לנו ערב רומנטי שוב.

צורי דותן:

בשבילך הכל.

עודד רביבי:

תודה ,שיופיע בפרוטוקול.

יוסי קרוטהמר :מבנה של אגף החינוך אנחנו עברנו ממחלקה לאגף ,אז בסדר של בעלי תפקידים
המופיעים כאן לפניכם פנים חדשות בתוך המערכת הזאת ,יש לנו את החשב שזה
חברה חיצונית אהרון פישמן מחברת פישמן ואחרים ועוד שינויים שיבואו
בהמשך .סך הכל תלמידים שבאחריות מחלקת החינוך זה גם תלמידים שלומדים
מחוץ לאפרת בירושלים וגוש עציון ואחרים ,גני ילדים יסודי על יסודי בסך הכל
 5276תלמידים .תלמידים שלומדים בתוך אפרת אז יש לנו בעל יסודי 952
תלמידים ,גנים  960ובבתי ספר יסודיים  2340תלמידים ,לא מעט וברוך ה' .גני
ילדים לפי שכונות בזית יש לנו  13גנים ,בתמר  7גנים ,בדגן  6גנים ,בדקל  ,4ובגפן
 4גנים שיש לנו בתוכם גן תקשורת והגנים האחרים גני מכינה אנחנו רואים כגנים
לכל דבר ,באמת מה שנלווה אליהם אבל גנים לכל דבר ,כאשר סך הכל יש לנו 33
גנים שמתוכם  6גני חינוך מיוחד .בתי ספר יסודיים ,לאחר שינויים התלמידים
האחרונים של גוש עציון סיימו כיתה ח' ועזבו המספרים לפניכם ,חטיבה צעירה
 351וכו' ,כמו שאתם רואים לפניכם סדר גודל העלייה הדרמטית במספרי
התלמידים דווקא בבית ספר הקטן בבית ספר המשלב בבית ספר הממ"ד בתמר
ששמה מספרי התלמידים עלו .על יסודי הצטרפה אלינו ישיבה חדשה בתוך
המסגרת הזאתי  58תלמידים ,תלמיד אחד מאפרת מתוך ה ,58 -כיתות ט' ו -י'.
זאב גרשינסקי :וזה איזה רלוונטיות יש לנו- - -
עודד רביבי:

מה זה לא הבנתי את השאלה?

זאב גרשינסקי :איך זה רלוונטי אלינו?
עודד רביבי:

מבחינת מחלקת החינוך זה עוד מוסד שנמצא תחת פיקוחנו.

זאב גרשינסקי :זה תחת הפיקוח של מחלקת חינוך?
עודד רביבי:

בהתעסקות היום יומית ,תלמידים ,חוק ביקור סדיר ,תקני בטיחות ,כן.

יוסי קרוטהמר :אז אתם רואים זה עוד מערכת שתשתלב ,מבחינת מספרי התלמידים אנחנו
ממשיכים לעמוד על מספר גבוה של מספרי תלמידים חינוך מיוחד והמספרים הם
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לפניכם .מספרים לא מבוטלים ביחס למקומות אחרים ,וראינו את מספר כלל
התלמידים כלל תלמידי החינוך המיוחד ,אנחנו מדברים על כעשרה אחוז
מהתלמידים תלמידי חינוך מיוחד.
תמר עמר:

שאלה על זה יוסי ,אין לנו ילדים בגנים חינוך מיוחד מחוץ לאפרת כל החינוך
מיוחד שלנו בגיל הגן הוא מאפרת?

יוסי קרוטהמר :חוץ מגן תקשורת הגנים הם גנים של ילדי אפרת.
תמר עמר:

אבל יש ילדי אפרת שיוצאים החוצה או שכל ילדי אפרת הם באפרת?

יוסי קרוטהמר :בגנים אין לנו ילדים שיוצאים החוצה ,למעט מקרים מאוד מאוד מאוד קשים או
בגוש עציון או יצאו לירושלים .התפלגות שכבות לפי בתי ספר יסודיים ,כיתות א'
לפניכם סך הכל  304תלמידים בכיתות א' ,שחטיבה צעירה מובילה במספר
התלמידים ,כיתות א' יתר המספרים הם לפניכם ,המספרים הם די שומרים על
עצמם משנה לשנה לפחות בשנים האחרונות .בכיתות ח' יש פחות תלמידים ,כי
תלמידי גוש עציון עזבו אז אנחנו רואים את המספרים ,וכבר נעבור לשקף הבא
לפי שכבות על יסודי וגם המספרים לפניכם ,בסך הכל כבר הצגתי קודם את
מספרי התלמידים  952תלמידים בסך הכל .כאן אנחנו רואים את "אורות עציון"
שפוחת במספר התלמידים בשלוש שנים האחרונות מ 428 -ל 385 -הוא היום ,350
אבל כמו שאני רואה שבשנים הבאות הוא  - - -במספר התלמידים שלנו ,כך ב-
"אורות עציון בנות" וחטיבה צעירה שומרים" .עשה חיל" יורדים במספר
התלמידים מ 782 -לפני שנתיים להשנה ל 707 -תלמידים .בית ספר בתמר כמו
שאמרתי קודם גדל בצורה מכובדת ויפה וכנ"ל הבית ספר המשלב .נווה שמואל
שוב פעם גם כן גדל במספרי התלמידים" ,שבות ישראל" דנו כבר בהרחבה.
"אורות יהודה" ברוך ה' עולה במספר התלמידים משמעותית אפילו הייתי אומר
ובצורה טובה ,וגם "דרך אבות" ממשיך ועולה במספר התלמידים .מתווה
הקורונה.
נאוה כץ:

יוסי אפשר לשאול שאלה לפני שאתה מגיע לזה?

יוסי קרוטהמר :בבקשה.
נאוה כץ:

מבחינת המשלב כרגע וגם הממ"ד כרגע א' עד ו' ,התוכנית היא ששנה הבאה
ילמדו גם ב -ז' בבתי ספר?

עודד רביבי:

אנחנו מקיימים על זה דיון עוד אין תשובה חד משמעית ,יש דיון גם עם נציגי
ההורים וגם עם המנהלים .הדעות שם קצת חלוקות ,יש את האלה שרוצים

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
7.9.2020

12

להעתיק את המתווה של "עשה חיל" ,יש כאלה שרוצים להמשיך את זה ז'-ח',
נצטרך לראות בסוף לאן הרוח תנשב .בכל מקרה בהבנה שלנו את ניתוח
המספרים אנחנו לא צריכים עדיין להיערך לפתיחה של בית ספר תיכון נוסף ,כי
המספרים שאנחנו יורדים ב" -עשה חיל" והמספרים שאנחנו גדלים בבתי ספר
בתמר ופחות או יותר בתי הספר התיכון או החטיבת ביניים ב – "דרך אבות"
יכולים לקלוט את המשך הצמיחה הזאת.
יוסי קרוטהמר :מתווה הקורונה אתם יכולים להתרשם ממספר ימי הלימוד שאנחנו מלמדים פה
באפרת בכלל בתי הספר ,על א'-ב' אין מה לדבר הכיתות הם שישה ימים בשבוע
בכל בתי הספר ,אבל מכיתות ג' ומעלה עד כיתות י"ב שהמתווה הוא יומיים
בשבוע אנחנו הקפדנו ,והאמת שהמנהלים לקחו על עצמם את המשימה והכשירו
חדרים וגייסו צוותים ועשו את הכל כדי שהילדים ילמדו יותר מיומיים בשבוע
ופחות בזום ,והמספרים הם לפניכם .אנחנו מדברים ב" -עשה חיל" שלומדים
ארבעה ימים ,בממ"ד בתמר חמישה ימים ושישה ימים ,וחמישה ימים גם ב-
"אורות עציון בנות" .ובסך הכל אני חושב שעושים עבודה מצוינת עם הרבה מאוד
תמרונים בתוך המוסדות מבחינת חדרים ומבחינת גיוס כוחות ופיצול כיתות,
וכמובן לעמוד במתווה של הקורונה במספרים בקפסולות וכו'.
יהודה שווייגר" :עשה חיל" רק להוסיף למה שיוסי אמר ,אז ברגע שיסתיים האגף החדש אז
אנחנו מקווים שגם שמה אנחנו נעלה בשכבה ה' ומעלה לחמישה ימים.
יוסי קרוטהמר :שכבה ז' היא כבר ארבעה ימים.
יהודה שווייגר :מה?
דובר:

שכבת ז' היא כבר ארבעה ימים.

יהודה שווייגר :כן ,כן ,אבל זה עולה גם כי אנחנו נתנו שתי כיתות בתוך המתנ"ס ,כך שיכולנו
להגדיל את כמות הימים .ובלי קשר אנחנו עכשיו באיזה שהיא פגישה של אגף
החינוך ושל השירותים חברתיים יחד עם כל אחד מהמוסדות בדגש על ז' ומעלה,
כדי לנסות לראות גם מה ההשלמות שאנחנו יכולים לעשות דרך מטה הנוער
לימים שבהם זה ימי זום או למידה מרחוק ,כדי שנוכל לראות אם אנחנו
מסוגלים לתת איזה שהוא מעטפת נוספת שלנו כרשות.
זאב גרשינסקי :חשוב להבין שהימים בבית הם לא ימי זום בהכרח.
יהודה שווייגר :הם מה?
זאב גרשינסקי :הם לא ימי זום בהכרח.
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אחד ,הם לא ימי זום .שתיים ,הקושי המרכזי בהגדלת כמות הימים שילדים
מגיעים לבית הספר הוא לא בהכרח החללים אלא כוח האדם ,כי בעצם ברגע
שפיצלנו את הכיתות לקפסולות בתי הספר היו צריכים להימתח דווקא בכוח
האדם ,ולכן הקושי הוא הרבה פעמים לאו דווקא בחללים אלא דווקא בכוח
אדם.

יוסי קרוטהמר :שלושה דברים נוספים שרציתי להוסיף לדברים ,אנחנו היום בבוקר פתחנו בכנס
חגיגי שתי כיתות ותיקים ,כיתה באנגלית ב" -אורות עציון בנות" וכיתה בעברית
בבית ספר "דרך אבות" שכרגע הם לומדים בו בשביל הקורונה .שתי כיתות של
כמעט  20תלמידים בכל כיתה ,תלמידים  - - -והם חלק מהקהילה ואנחנו גאים
בהם ,אני גאה בהם שיש לנו תלמידים מגיל  3ועד גיל  80בתוך החינוך באפרת.
דבר נוסף שרציתי להוסיף ,זה הנושא של מנהלת בית הספר בתמר שיומיים קודם
לפתיחת שנת הלימודים הודיעה שהיא בחופשת מחלה ולא חזרה לבית הספר ,זה
נקודה שמדאיגה אותנו מדאיגה אותי מאוד ואני עמל נמרצות כדי למנות מנהל
לבית הספר ,ויש כמה מחשבות עם הפיקוח.
נאוה כץ:

היא לא חוזרת באופן רשמי?

שרון הורביץ :מאחלים לה רפואה שלמה.
עודד רביבי:

רבותיי ככה ,אחד ,כרגע היא בחופשת מחלה ,באופן רשמי היא בחופשת מחלה.
יש לנו יסוד סביר להניח שהיא לא חוזרת ,ומשם גם חומרת האירוע וגם הצורך
שלנו לתת טיפול ומענה דחוף ,כל עוד היא בחופשת במחלה אי אפשר להתקדם
עם מציאת הפיתרון החליפי .אני מזכיר לכם שזה בית ספר שכבר חווינו חילופים
של בין שניים לשלושה מנהלים ,אירוע לא פשוט בכלל בשלוש שנים .אומר הרבה
על ההתנהלות הפנימית ,אומר הרבה על האתגר למצוא מישהו שייכנס עכשיו
בשבוע הראשון של ספטמבר ,ולכן בישיבה שלי עם מנהלי בתי הספר אני הצגתי
את זה ממש כתחינה למנהלי בתי הספר לראות אם מישהו מאצלהם יכול
להתגייס למשימה הזאת כי זאת משימה לא קלה .ברור לנו שזאת קהילת הורים
מעורבת בעשיה ,זה ברור לנו שזה בית ספר כבר לא קטן  370תלמידים ,בית ספר
שהוא לא נמצא עם שגרות ניהול של סגן ויועצת ושדרה ניהולית ,שאנחנו אומרים
בסדר אז פה יש מישהו שכרגע יכסה על הפער ,ואנחנו בהחלט מודעים לאתגר
הזה וזה לא פשוט .אני מקווה שגם ההורים יבינו שמנהלים בסוף אולי אפשר
להעיף בקלות ,בסוף כל מנהל שמעיפים להביא אחר כך אחר במקומו זה יוצר
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הרבה חששות אצל מנהלים לבוא ולהיכנס לאותו מוסד ,ובסוף מי שסובל זה
הילדים .אז אנחנו שמה על האירוע הזה ,לא יודע להגיד לכם איך הוא הולך
להיפתר כרגע ,גם הפיקוח מעורב גם המשרד מעורב ,ברגע שנדע אז כמובן
שאנחנו נעדכן .אני נפגשתי עם קרן בבוקר לפני שהיא הודיעה על החופשת מחלה,
לא יכול להגיד שהיו סימנים מחשידים ,לא יכול להגיד שהיו סימפטומים .בסוף
זה התנפץ עלינו בסוף זה התמוטטות של רגע אחד ,ואנחנו גם יודעים להגיד מה
היה הרקע להבנתנו ,אבל בסוף זה אתגר הניהול בימנו .וזה נחמד שמגיעים לפה
תושבים ואומרים שהם רוצים מנהיגים ולא עורכי דין ,בסוף להתמודד עם
תושבים עם הורים זה מלאכת מחשבת ,ויכול להיות האיש חינוך הכי מוכשר
בעולם בסוף צריך לדעת גם איך להתמודד עם ההורים ולפעמים צריך גם לשים
הורים במקום .ולצערנו פה כנראה שאנחנו באירוע שאנחנו לא מצליחים ,נצטרך
לראות איך אנחנו מתמודדים.
צורי דותן:

עודד אני רק רוצה ממש ממש להסתייג ממה שאתה אומר ,אתה מאשים פה את
ההורים בכל הסיפור הזה ,לא הייתי כל כך מהר קם ומאשים את ההורים בזה
שהיא עזבה ,וגם הייתי בודק את כל הסיפור מסביב .בוא ,לא לבוא ולהגיד
קהילת ההורים ,קהילת ההורים של התמר דגן שנמצאת שם היא מאוד ,דקל זית
שנמצאים שם היא מאוד דומה לקהילת הורים של "עשה חיל" ושל "אורות
עציון" ,כולם באפרת ברוך ה' נמצאים בערך באותו דבר ,ופשוט בוא כשנגיע לדבר
ויהיה תוצאות למה היא עזבה אז נוכל להגיד ,להאשים.

עודד רביבי:

דבר ראשון לא האשמתי אף אחד ,דבר אחד לא האשמתי אף אחד.

צורי דותן:

לא" ,להתמודד עם קהילות הורים" אמרת את זה כמה פעמים ,להתמודד זה
להגיד מי האשם.

עודד רביבי:

צורי ,צורי ,צורי.

דובר:

אופוזיציה.

עודד רביבי:

עכשיו אני מתחיל להבין למה אברהם אומר שאתה יושב ראש האופוזיציה .לא
האשמתי אף אחד ואל תכניס לי מילים לפה ,לא האשמתי אף אחד ואל תכניס לי
מילים לפה .לא ,אני אומר כן שלהתמודד עם הורים היום זה מאתגר ,זה מאתגר
גם כמנהל בית ספר ,זה מאתגר גם כגננת וזה מאתגר גם כראש מועצה ,והציבור
היום הוא לא הציבור שהיה לפני  10שנים ולא לפני  20שנה.

צורי דותן:

אם כך הדברים אני לא חולק עליך בכלל.
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אז לכן אני אומר על תכניס לי מילים לפה .אבל אני כן אומר ,אני כן אומר שבית
ספר שבתוך שלוש שנים מחליף שלושה מנהלים ,וזה לא קרה לי באף בית ספר 12
שנה ,ויוסי יותר ותיק ממני במערכת החינוך הוא לא מכיר מקרה שמנהלת
יומיים לפני פתיחת שנת לימודים שמה מפתחות על השולחן ,אנחנו באירוע שכל
השותפים צריכים להסתכל בראי ולראות מה קרה .בסדר? עכשיו את המקרה
הקודם אנחנו זוכרים ,ואנחנו גם שמענו במדיה החברתית מה היו הסיבות
שאותה גברת פרשה ואנחנו יודעים גם על איזה לחצים הפעילו .גם פה אני אומר
לך שיש דברים שהם לחצים של הורים .עכשיו אם זה בן אדם שלא מסוגל לעמוד
מול לחצים של הורים ,לא אמרתי שלהורים אסור להפעיל לחץ ,אבל אם זה בן
אדם שלא יודע לעמוד מול לחצים של הורים אז זה בעיה ,ואם הורים מפעילים
יותר מידי לחץ והם חושבים שכל פעם שהם ילחצו הם יקבלו את כל מה שהם
רוצים זאת גם בעיה .עכשיו בין היתר ,כי זה תלונות שהגיעו אלי ,לגבי בית הספר
הממ"ד בתמר התגלה פער במערכת השעות ,באו הורים בטענה למה ב" -עשה
חיל" גומרים בשעה מסוימת ובתמר גומרים שעה קודם? ומה לעשות כל מנהל
בית ספר יש לו סל שעות ,והורים שביקשו ללכת להפרדה מגדרית בכיתה ה' בין
בנים לבנות ,והבהירו להם שסל השעות שבית הספר מקבל ישועבד לצורך הדבר
הזה שההורים בחרו וזה לגיטימי ,אז הוא בסוף משפיע על אורך יום הלימודים.
וכשזאת היתה התוצאה ופרסמנו אחרי הביקור שלנו בבתי הספר ב" -עשה חיל"
מסיימים בשעה הזאת אבל בתמר מסיימים בשעה הזאת ,הגיע אלי גל של תלונות
למה ב" -עשה חיל" גומרים יותר מאוחר? עכשיו אתה לא יכול לייצר תנאים
שווים כשיש החלטות שהם שונות .ולכן אני אומר בסוף צריך לנהל את קהילת
ההורים ,ואם אתה לא יודע לעשות את זה אז בסוף זה מתנפץ באיזה שהוא
מקום ברגע הכי לא מתאים ,וזה מה שאני אומר.

צורי דותן:

אני יכול רק להגיד שאני כיושב ראש ועדת חינוך נכנסתי גם לזה כדי לעזור
ולתווך בין ההורים לסגנית החדשה ,וחשוב גם לציין פה את מנהל המתנ"ס את
בדנר ,שנכנס לעניינים והוסיף להם עוד שעה לצהרון כמעט באותו עלות רק כדי
לגרום לבית ספר לתפקד כמו שצריך ,ובאמת מגיע לו גם שאפו על הנקודה
הזאת.

זאב גרשינסקי :יוסי ,איך האגף נערך למה שאנחנו כבר יודעים שקורה פה מבחינת כיתות שלמות
שנכנסות לבידוד לתקופה של שבועיים מבחינת תמיכה?
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משה בן אלישע :שנה טובה לכולם.
עודד רביבי:

שנה טובה משה ,תודה.

יוסי קרוטהמר :שאלה טובה .יש לנו כרגע שתי כיתות שנמצאות בבידוד.
דובר:

ויהיו לנו עוד במהלך השנה.

יוסי קרוטהמר :ויצא נוהל בדיוק עכשיו כשישבתי בחוץ קיבלתי נוהל עדכני ,שמתוכו למדתי
שפעלנו נכון בכיתות הקודמות שנכנסו לבידוד .אנחנו נערך לזה ,נערך לזה כמו כל
מערכת החינוך בכל מקרה שיתעורר.
יהודה שווייגר :זאב ,אין מה להיערך לזה ,נקודת המוצא שלנו היא שכל כמה ימים זה יקרה ,זה
יקרה או בוורסיות כאלה או בוורסיות שהם הרבה יותר גרועות וחמורות מזה,
וזה יקרה .עכשיו זה יקרה בתוך גן ילדים כי איש צוות יהיה חולה או שאחד
הילדים יהיה חולה ,זה יקרה בצהרון כמו שקרה שנה שעברה.
זאב גרשינסקי :אני שואל מה האגף עושה כשזה קורה לא אם ,כשזה קורה האם מאותו רגע
הכיתה מקבלת? שוב אני מתאר לעצמי אני לא יודע אם זה ברמת האגף ,ברמת
הבית ספר ,המנהל .הכיתה נכנסת ללו"ז מערכת רגיל בזום ,האם אנחנו אומרים
תוך שבועיים אין מה לעשות? כאילו מה?
יהודה שווייגר :אז אני אסביר ,אירוע כמו שהיה לנו השבוע זה אמא שמתקשרת למוקד בשעה
ארבע וחצי בבוקר.
עודד רביבי:

ארבע ועשרים.

יהודה שווייגר :ומעדכנת אותנו ברגע שהבן שלה ,אנחנו משעה חמש נמצאים על האירוע הזה כדי
לראות איך אנחנו מסיימים אותו .בסדר? זה תהליך גם מול האמא כדי לקבל
הסכמה לפרסם את השם ,גם אל מול מנהלי בתי הספר שאתה צריך להתחיל
להעיר אותם בחמש וחצי ,ועד השעה שש וחצי בבוקר פחות או יותר הגענו לכל
ההורים גם של כיתות ז' וגם של כיתות ו' ,כדי לדבר איתם באופן אישי או דרך
וואטסאפים כיתתיים או דרך קבוצות וואטסאפ שהיו כלליות לכל מורה או איש
צוות .כלומר עד השעה שש וחצי רגע לפני ההסעות ,למרות שאנחנו בארבע וחצי
לפנות בוקר יודעים לסגור את המעגל כדי לראות איך זה.
עודד רביבי:

אבל דקה בוא רק פתח סוגריים.

זאב גרשינסקי :זאת לא היתה השאלה שלי.
עודד רביבי:

דקה ,דקה ,דקה.

זאב גרשינסקי :זאת לא היתה השאלה שלי.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
7.9.2020
עודד רביבי:

17

לכן אני אסביר לך ,בסדר? אחד ,מה שיהודה מתאר זה על תקן של התנדבות.
למה? כי אנחנו בפער של שני דברים .אחד ,הודעה של אמא שמוכנה לשתף פעולה.
שתיים ,שאנחנו בכלל יכולים לחשוף את זהות הילדים .בסדר? שני דברים שהם
לא מובנים מאליהם ,אם האמא לא היתה מוכנה לשתף פעולה ולא היו זה אנחנו
בכלל בפער שילדים יכולים להגיע לי לבית הספר אחרי שהם היו במגע עם חולה
מאומת .מבחינת הנוהל מה קורה עם מי שהיה עם חולה מאומת הכיתה הזאת
נסגרת לשבועיים .את זה קיבלנו ממשרד החינוך רק לקראת הצהריים אחרי
שהם החליטו והם בחנו האם זה כל הכיתה ,זה רק חצי מהכיתה ,זה גם מי שהיה
איתו בהסעה.

זאב גרשינסקי :אני שואל על השבועיים.
עודד רביבי:

דקה ,דקה ,אני אגיע גם לשבועיים.

זאב גרשינסקי :מה קורה לכיתה בשבועיים האלה?
עודד רביבי:

דקה אני אגיע לך גם לשבועיים האלה ,בסדר? אבל שתבין את כל המורכבות
בכלל איך אני נכנס לשבועיים האלה ,השבועיים האלה הם גם לא ברורים .כל
בתי הספר היום בעצם נהנים מעצמאות פדגוגית ,שזה אומר שמשרד החינוך
הגדיר להם מה ההנחיות והם בונים את המערכות לעצמם ,ולכן בעצם התשובה
לשאלה שלך.

זאב גרשינסקי :שכל בית ספר יקבל את ההחלטה שלו איך הוא רוצה שהכיתה הזאת תתנהל
בשבועיים האלה?
עודד רביבי:

איך הכיתה הזאת הולכת להתנהל .שאני יכול להגיד לך שהאמא הזאת בכלל
היתה איתי בקשר ערב קודם ,בגלל שאז הם היו בבידוד הם עוד לא היו על תקן
של חולים ,היא הצביעה על פער של מחשבים ,היא הצביעה על פער של מי מקליט
לילד בבית את השיעור ומשדר לו אותו .כלומר האמא כבר התעסקה עם
פיתרונות טכנולוגיים בהנחה שרק שני הילדים שלה בבידוד ,בעצם את מה שהיא
תפרה לשני הילדים שלה אחר כך העתיקו לכל הכיתה וכל מי שנכנס לבידוד.

יהודה שווייגר :רק תדע שברמת היערכות קח למשל את כיתה ז' בתוך "דרך אבות" בסדר?
כתוצאה מהאירוע הזה חמישה אנשי צוות מרכזיים בתוך השכבה הזאת של
כיתה ז' נכנסו לבידוד.
דוברת:

כולל המנהל.
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יהודה שווייגר :המשמעות היא קריטית .עכשיו אני לא יודע להשוות אירוע כזה לאירוע אחר וכל
אירוע זה לגופו ,פה חמישה אנשי צוות יום ראשון של פתיחת שנת הלימודים,
וחמישה אנשי צוות מאוד פעילים ביחס לשכבה הזאת ,אז מנהל החטיבה צריך
לעשות עכשיו את כל המתכונת בצורה קצת אחרת .חמישה אנשי צוות שנכנסו
לבידוד איך הם מלמדים בצורה כזאת ומי שנמצא ומה המשמעות ,זה חלק
מסודוקו שכל בית ספר בונה אותו בצורה אחרת.
זאב גרשינסקי :ואז השאלה היא האם יש ,האם למועצה כמו שאמרת קודם דיברתם קודם על
החיבורים עם המחלקה לשירותיים חברתיים על הזה ,האם גם פה כשאנחנו
יודעים שזה מה שיקרה לנו שכיתות ייכנסו כיתות שלמות ייכנסו לבידודים ,האם
יהיה מערך תומך של המועצה לילדים האלה זה הכל?
עודד רביבי:

מערך תומך כן.

זאב גרשינסקי :לא יודע.
עודד רביבי:

דקה ,מערך תומך כן ,גם בתקופה שהיינו בסגר ובתי הספר היו סגורים ,אנחנו
ידענו להצביע על ילדים שנשרו ,למה? כי הם לא דאגו להיות בקשר עם המורים
ועם המנהלים ,והיו אפילו רמה של ביקורי בית .להגיד לך שכרגע יש דפוס פעולה
שאותו הולכים להעתיק כל כיתה שנכנסת לבידוד? אין .למה? כי כל כיתה בסוף
אני מבין שזה אירוע בפני עצמו ,כיתה א' לא דומה לכיתה ז' ,לא דומה לכיתה י',
לא דומה לבית ספר שבו כל המורים כשירים ,לא דומה לבית ספר שגם חמישה
אנשי צוות נכנסו לי לבידוד .בסוף אנחנו מבינים ,אם אתה מבין שכל הצוות
התעורר בארבע וחצי לפנות בוקר ,אף אחד לא חוסך שום דבר כדי לטפל בכל
אירוע ולתת לו את המעטפת המרבית.

אבי חדידה:

עודד ,אני דקה חוזר אחורה קצת  - - -כל האירוע הזה שאנחנו נמתחים בשביל
ללמוד בקפסולות וחלק מהתלמידים לא לומדים כל השבוע ,זה נועד כדי בדיוק
שיש איזה שהיא כיתה שמתגלה בה חולה אז  - - -ושולחים את כל הכיתה לבידוד
בבתים .מה שקרה באירוע של כיתה ו' ושל כיתה ז' ב" -עשה חיל" ,לפחות ב-
"עשה חיל" אני יכול להעיד  - - -פשוט שחררו את כולם ,הילדים הגיעו ביום
ראשון על הבוקר ילדים שלא בכיתה עם אותו ילד לא פגשו אותו ,הוא לא הולך
בהסעה הוא הולך ברגל ,והם פשוט החליטו שמשחררים את כל השכבה ואומרים
להם להיות בבידוד- -

יהודה שווייגר :זה הנחיה של משרד החינוך.
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כשכל הרציונאל מאחורי ההתמתחות הזאת שלנו שזה לא יקרה ,ובסוף עוד יום
שהם יהיו בבית.

יהודה שווייגר :הנחיה של משרד החינוך לפי המסמכים הכתובים שלהם ,שברגע שיש אירוע כזה
אתה משחרר את כל השכבה .חלק מהשיח שלנו יחד עם גורמי משרד החינוך על
הבוקר בעיקר של יוסי ,היה להסביר להם חברים בדיוק בשביל הדבר הזה אנחנו
פתחנו בקפסולות בדיוק בגלל זה .בגלל שזה היה היום הראשון של פתיחת שנת
הלימודים אז היה תפילה שהיא תפילה מרוכזת לכל השכבה ביחד ,לאחר מכן
התחלקו לקפסולות דרך הדבר הזה .אז הם התחילו בכיתה  - - -המשמעות היתה
שעד שלא עשו בדיקה של נציגי משרד החינוך שעשו את הבדיקות ואת החקירות
ודיברו עם מי שצריך כדי לעשות את הדברים ,הם עבדו לפי הפורמט של משרד
החינוך מה עושים באירוע כזה.
עודד רביבי:

ורק תוסיף שבעצם עבדנו פה מול שני משרדי חינוך ,כי "עשה חיל" הוא מול ,לא,
"עשה חיל" הוא חינוך של ירושלים והחטיבה- -

אבי חדידה:

"עשה חיל" - - -

עודד רביבי:

אז אני מסביר לך כי עבדתי מול שני משרדי חינוך.

יהודה שווייגר :זה שני אנשים שונים.
עודד רביבי:

זה שני אנשים שונים .אחת היתה זמינה בחמש בבוקר ויכולת לתת לה את
הפרטים והיא הפעילה שיקול דעת ,והשנייה לא ענתה לנו עד אחת עשרה ,ומה
לעשות אלה שני משרדי חינוך שונים אחד זה מחוז ירושלים השני זה חינוך
התיישבותי .אתה צוחק אבל בסוף מה לעשות אנחנו בתקופה מטורפת.

אבי חדידה:

השאלה היא אם הדבר הזה הוא דבר שאנחנו צריכים כהורים ,צריך להגיד
להורים שהם צריכים להיות בכוננות שיכול להיות שהילד שלהם- -

נאוה כץ:

אבי זה ברור לכולנו שכולנו בכוננות כזאת.

עודד רביבי:

אבי ,אבי ,אבי ,אבי אני ישבתי עם מנהלי בתי הספר ביום ראשון בצהריים,
השמועה אמרה שביום שני יש סגר על העיר ביתר ,אף אחד מאיתנו לא ידע להגיד
מה המשמעות של הסגר בביתר .ב" -עשה חיל" אני יודע שיש לי  19אנשי צוות
מביתר ,חטיבה צעירה יש לי עשרה אנשי צוות מביתר ,בגני ילדים אני למעלה מ-
 ,40בסדר? עכשיו אני אמרתי למנהלים רבותיי אני לפני אירוע שלג יותר גרוע
משלג ,כי באירוע שלג אני צריך לקבל בתשע עשר בערב החלטה אם אני פותח
מחר את מוסדות החינוך או לא .אני לא יודע להגיד לכם בתשע או בעשר בערב
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אם אני מחר פותח את מוסדות החינוך ,למה? כי אם מטילים סגר על ביתר
ואוכפים את הסגר ,אני יכול למצוא את עצמי עם כיתות גן של ילדים בני 3
שמגיעים לגן בלי סייעת ואני לא יכול לפתוח את הגן .מצד שני אני יכול להחליט
שאני בנוהל שלג ולא פותח את הכיתות גן ,והסייעת תצליח להסתנן לי מהסגר כי
פעם שעברה לא היתה בכלל ניידת משטרה בסגר .זאת המציאות שבה אנחנו
חיים ,מי שלא מבין את זה אז אני התכונתי ללעוס את זה לקראת הסיפור הזה,
בסוף ראש הממשלה החליט שאין סגר אז הוא פתר לנו את הצורך להעלות
סטטוס וביקשתי מאברהם בן צבי שישלח לו מכתב תודה .כן ,הלאה.
אברהם בן צבי :לא ,יש לי פיתרון ,תעסיק גננות- -
עודד רביבי:

לא מביתר?

אברהם בן צבי :לא ,לא ,עורכי דין מביתר ותעביר את הבית משפט לעניינים מקומיים מקריית
ארבע לפה ותקבע לכולם דיונים לאותו יום ,הלשכה כאילו  - - -עורך דין שנמצא
בעיר בסגר מותר לו לצאת.
עודד רביבי:

רצית עוד משהו? מה זה? יש עוד נושא שכמה חברי מועצה פה קיבלו פניות לגבי
גננת מסוימת שגם את שמה לא נכיר מפאת כבודה ,כל מי שפנו אליו אני יכול
לעדכן אותכם שהנושא בטיפול ,אני מקווה שתוך כמה ימים גם יצאו הודעות
רשמיות מה הטיפול העלה .אבל תנוח דעתם של כל הפונים שאנחנו יודעים
מודעים מטפלים יהיה בסדר.

נאוה כץ:

כשכיתה נכנסת לבידוד ומורה נכנס לבידוד ,המורה הזה נחשב על תקן עדיין
מורה כאילו הוא עדיין מקבל שכר?

שרון הורביץ :חופשת מחלה.
נאוה כץ:

חופשת מחלה?

שרון הורביץ :זה משרד החינוך אבל.
נאוה כץ:

זאת אומרת שהוא מבחינתו כאילו בחופשה והוא גם לא חייב ללמד ולא זום ולא
כלום?

דובר:

נכון ,הוא בחופשת מחלה.

עודד רביבי:

כן אבי?

אפרת גנטק:

אני רגע רוצה להגיד עוד משהו על מה שנאוה אמרה .להזכירנו גם בסגר הקודם
צוותי אפרת ,כל צוותי ההוראה באפרת המשיכו לעבוד גם כשניתנה הוראה
להפסיק לעבוד ,ואני חושבת שזה ייאמר לזכותם .וגם צריך לזכור בהמשך למה
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שזאב אמר ,שבסופו של דבר ההורים הם הדמויות המרכזיות בבית של הילדים
והם המחנכים העיקריים ואי אפשר לצפות שהמורים יעשו הכל.
נאוה כץ:

לא ,בסדר ,אני רק כאילו רוצה לדעת רשמית מה מצופה בזמן הזה?

עודד רביבי:

אבי?

אבי חדידה:

התייחסות אם אנחנו היום באיזה סטטוס ,עיר כתומה?

עודד רביבי:

צהובה .אנחנו היום בעיר צהובה ,יש הרבה תקלות עם הרמזור ,זה כמו
החיישנים באפרת צפון .ראשי הרשויות עסוקים בזה עד מעל הראש כי
הקריטריונים הם קריטריונים זהים או לפחות יצאנו לדרך עם קריטריונים זהים
לרשות קטנה ,רשות בינונית ורשות גדולה .אני מזכיר לכם לפני שבועיים וחצי
ביום שישי היינו עם שני חולים ,יום שישי כעבור שבוע היינו עם  11חולים ,כלומר
קצב הדבקה של  550אחוז ,ביום שישי אחרי זה היינו בעוד מכפלה הגענו ל20 -
חולים .אם היינו רק נמדדים על סמך קצב ההדבקה כבר היינו עיר אדומה .יש כל
הזמן שיח בין ראשי הרשויות לפרופסור גמזו בין השלטון המקומי למשרד
הבריאות ,ומנסים לעשות את ה  fine tuning -לראות איך משכללים את זה.

אבי חדידה:

מה ההשלכות של זה למשל על תפילות?

עודד רביבי:

ההשלכות פורסמו בעיתון בטבלה מאוד ברורה ,מה הצפיפות ומה כמות האנשים
שאפשר לכנס במרחב פתוח ומרחב סגור לפי צבע הערים ,אני לא זוכר את זה בעל
פה אבל בכל עיתוני סוף השבוע.

אבי חדידה:

אנחנו נערכים לקראת תקופת החגים לתת מענה לבתי הכנסת אולי באמצעות
מבנים שלנו?

עודד רביבי:

תראו בואו ,אנחנו ,יש ראשי עיר שהציפו את התקשורת עם היוזמות שלהם
לקראת הי מים הנוראיים ,וזה העלה גם פה גל של פניות בתוך אפרת מה אנחנו
עושים ,תראו מה רון חולדאי עושה איך זה שאנחנו לא עושים? אז בואו במחילה
צריך גם קצת לזכור ,בסוף רוב תושבי אפרת כבר נמצאים בנוהל תפילה של
קורונה חצי שנה ,כל הקהילות שבאמת אכפת להם ידעו לתת פיתרונות לעצמם,
ואני חושב שאלו הפיתרונות הכי נכונים והכי מדויקים והכי פחות מסבכים את
המועצה .אני יכול להגיד לכם שאני מקבל ביום שישי אחרי צהריים טלפונים
תלונות על מריבות בין שכנים שחסמו חניות עם כיסאות ,כדי לשמור את זה
לתפילה ומונעים מאנשים להחנות ליד הבתים .את יכולה לצחוק ,עם זה אני
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עסוק ביום שישי ,בסדר? אז לחשוב עוד שאני הולך להיות זה שמארגן את
הציליות ומארגן את הכיסאות זה- -
אבי חדידה:

לא ,אני אומר - - -

עודד רביבי:

דקה ,דקה ,דקה אבי שמעתי תן לי לענות .אבי ,אבי ,אבי תן לי רגע לענות ,בסדר?
אנחנו בסוף פרסמנו גם באמצעות המועצה הדתית וגם במועצה לשמוע איזה
צרכים יש לקהילות ,קיבלנו רשימה .יש קהילות שהתבלבלו לגמרי ביקשו
מאיתנו וצורי תיכף יגיד שזה בסדר ,שנביא להם גם עצים לבנות ארון קודש ,וגם
כיסאות וגם מזגנים ,ושומר שישמור על הציוד גם בלילה ,לא התבלבלו רשימת
מכולת מכאן ועד הודעה חדשה.

צורי דותן:

אם כבר הזכרת אז אני אגיד שאני פחות ,אבל אני כן חושב שאת המבני ציבור
שלנו אנחנו יכולים לתת ,אבל לא לקנות ציליות ולא לבנות ארון קודש זה לא.

אבי חדידה:

רק אזורים ממוזגים לתפילות- -

עודד רביבי:

קהילות שפנו.

אפרת גנטק:

אולי נבנה?

אבי חדידה:

מה?

אפרת גנטק:

בוא נבנה אזורים.

אבי חדידה:

לא ,אבל יש לך- -

(מדברים ביחד ,לא שומעים)
עודד רביבי:

אבי ,אבי ,אבי ,אבי ,אבי  ,אתם לא מקשיבים ,מי שפנה קיבל .עכשיו צריך לזכור
עוד משהו ,בסוף הפיתרון של לתת מוסדות חינוך הוא נשמע מאוד קל על הנייר,
תיקחו עשרת אלפים תושבים באפרת ,אתה יודע מה לא את כל ה 13 -אלף ,קח
אפילו רק  7000תחלק את זה על פי הכמויות שמותר לשים לך בתוך חלל סגור,
אתה מבין בכמה חללים אנחנו צריכים להרים ,שזאת לוגיסטיקה מטורפת
להתחיל לתת אותם לאסוף אותם לקבל אותם לראות איך משאירים אותם,
ובסוף גם במידה מסוימת לוודא שלא נכנסים לי לאותם מבנים יותר אנשים ממה
שמותר .בסוף הפיתרון של החללים בחוץ נכון לעכשיו עובד ,הוא מאפשר גם
ליותר אנשים להתאסף ,בטח בימים נוראיים שיש מורכבות יותר גדולה עם בעלי
תקיעה וחזנים .אז אני אומר עוד פעם ריכזנו דרישות ,נתנו מענה לכל מי שפנה,
שם אנחנו נמצאים מבחינת התפילות .דובי רצית עוד משהו?

דובי שפלר:

ענייני חינוך.
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יוסי קרוטהמר :התייחסתי למערכת החינוך בתוך אפרת אבל נכון.
דובי שפלר:

תשלח לנו.

יוסי קרוטהמר :אני אשלח.
דובי שפלר:

או תשלח לנו במייל.

יוסי:

אני אשלח במייל אין שום בעיה.

דובי שפלר:

צפי לפתיחה הבית ספר בדגן?

יוסי ה:

חודש וחצי.

יהודה שווייגר :חודש וחצי בעזרת ה' ,ואם יהיו הפסקות קורונה כאלה ואחרות.
דובי שפלר:

תקן אותי אם אני טועה ,אני יודע שבבניית נווה חנה אנחנו שותפים?

עודד רביבי:

נווה חנה לא ,נווה חנה זה כמו נווה שמואל.

דובי שפלר:

אוריה ונווה חנה אנחנו לא שותפים שם?

עודד רביבי:

נווה חנה זה כמו נווה שמואל לא שותפים.

דובי שפלר:

אוריה  - - -השם של המועצה המקומית אפרת - - -

עודד רביבי:

פעם אחרונה שבדקתי ,אבל דברים משתנים בגוש עציון כמו שאתה יודע.

דובי שפלר:

נושא של מחוננים ,זה ישפיע עלינו הפתיחה של הבית ספר למחוננים - - -

יוסי קרוטהמר :אנחנו שותפים.
דובי שפלר:

זאת אומרת גם אנשים שירצו לבוא מירושלים יהיה להם את האופציה?

יוסי קרוטהמר :לא מפה לירושלים ,המחוננים שלנו לומדים שם בגוש.
דובי שפלר:

זאת אומרת מי שלמד בגוש ימשיך ללמוד בגוש?

יוסי קרוטהמר :כן.
עודד רביבי:

עד שהגוש יחליט אחרת ,עד שהגוש יחליט אחרת.

דובי שפלר:

האם ילדים שהתחילו כיתה א' אולי ב' בבית ספר אחד או ב" -עשה חיל" או
לומדים במשלב או ב -ממ"ד - - -

יוסי קרוטהמר- - - :
עודד רביבי:

אחרי תחילת שנת הלימודים אחרי הראשון לספטמבר? הוא שואל אחרי הראשון
לספטמבר.

יוסי קרוטהמר :לא ,לא אחרי הראשון לספטמבר.
דובי שפלר:

לא ,לא ,מי שלמד בשנה שעברה ב -א' ב" -עשה חיל" ועבר?
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יוסי קרוטהמר :ממאי ועד אוגוסט- -
דובי שפלר:

איפה זה בעיקר לאיזה כיוון?

יוסי קרוטהמר :זה לא מספרים משמעותיים אבל מהתמר ל" -עשה חיל" ,מ" -עשה חיל" ל-
"אורות עציון בנים".
דובי שפלר:

אין מגמה?

יוסי קרוטהמר :אין איזה מגמה ברורה ,יש נדידה שהיא לא משמעותית מספרית ,אולי מהתקן זה
משמעותי אבל לא מבחינה מספרית.
עודד רביבי:

עוד משהו ליוסי? יוסי תודה רבה .רגע ,אברהם צריך עשר דקות.

אברהם בן צבי :בהמשך לשאלה של דובי ,הייתי גם רוצה לקבל את הנתונים של הילדים באפרת
שלומדים מחוץ לאפרת במסגרת היסודי ,דהיינו תלמוד תורה שעזב את אפרת
לאלעזר ,כל המוסדות.
דובי שפלר:

ביתר ,ירושלים.

יוסי קרוטהמר :אין לנו מספרים גדולים של תלמידים בבתי ספר יסודיים שלא לומדים באפרת.
אברהם בן צבי :השאלה שלי לא התייחס - - -
יוסי קרוטהמר :בסדר מאה אחוז.
אברהם בן צבי :רק טבלה ואיפה הם לומדים .תודה.
דובר:

יוסי תודה רבה.

עודד רביבי:

לא כל הילדים שלא לומדים באפרת אנחנו יודעים איפה הם לומדים ,לא ,לצורך
העניין אתה מעלה את התלמוד תורה שמה יש בעיות חוקיות ,ויכול להיות שזה
ילדים שרשומים בבית ספר והם לא מופיעים בבית ספר אחר ויכול להיות שהם
לא רשומים באף בית ספר.

אברהם בן צבי :אבל יש כאילו - - -
שרון הורביץ :קב"ס ,יש קצין ביקור סדיר.
אברהם בן צבי :מה?
שרון הורביץ:

יש קצין ביקור סדיר.

אברהם בן צבי :קצין ביקור סדיר ,כאילו הם בודקים את המשפחות?
שרון הורביץ :נכון ,ילד שלא לומד ,אין לנו כאלה.
אברהם בן צבי :תודה שרון.

מינוי  2חברי דירקטוריון חברה כלכלית
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עודד רביבי:

טוב חברה כלכלית ,יש שני שמות שאנחנו רוצים לאשר כחברי דירקטוריון ,אחד
זה חיים שמל השני זה יאיר סינגר .אני מזכיר לכם שכל שם שאנחנו מעלים צריך
לעבור את אישור משרד הפנים ,ורק אחרי שמשרד הפנים מאשר אנחנו מביאים
אותם פה להצבעה.

דובי שפלר:

אני מתנצל לא שמעתי את השמות.

עודד רביבי:

חיים שמל ויאיר סינגר .מי בעד לאשר את שני השמות האלה? אברהם אתה נמנע,
אתה נגד?

אברהם בן צבי :עד שיסדירו את הנושא של יחס סיעתי בין הנציגים הן במתנ"ס והן בחברה
הכלכלית אני מתנגד לכל מינוי.
עודד רביבי:

אוקי .כולם בעד ,צורי לא- -

אברהם בן צבי :אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול.
עודד רביבי:

יירשם בפרוטוקול שאברהם נגד.

אברהם בן צבי :גם בחברה הכלכלית ובוועד המנהל של המתנ"ס אין ייצוג יחסי סיעתי כנדרש על
פי חוק.
עודד רביבי:

רשמנו .צורי לא השתתף כל היתר בעד ואברהם עם הבקשות שלו נאמרו
לפרוטוקול.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1

אברהם בן צבי :לא ,נגד ,נגד.
עודד רביבי:

נאמר שאתה נגד ושאתה מוחה ושאתה שומר על הזכויות והייצוג הסיעתי.

אישור פרוטוקולים מרץ ואפריל
העברנו לכם את פרוטוקול ישיבת המועצה מ 6.4 ,23.3 -ו ,22.4 -מבקש לאשר את שלושת
הפרוטוקולים האלה ,מי בעד?
דובי שפלר:

אני מבקש לרשום על הפרוטוקולים האלה זה לא תמיד ברור ,שיהיה ברור
שהישיבות התקיימו בזום ולא בכינוס רגיל.
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עודד רביבי:

אז ישיבות שהתקיימו בזום אנחנו נוסיף שהתקיים בזום ,חוץ מזה כל יתר
ההערות שקיבלנו הוכנסו .מי בעד לאשר את הפרוטוקולים?

אברהם בן צבי :גם ההערה שלי נכנסה?
עודד רביבי:

איזה הערה שלך?

אברהם בן צבי :היה לי הערה ,לא היה ברור לי המחיקות אם זה עריכה כאילו חוסר הבנה של
הדיבור?
עודד רביבי:

מי בעד לאשר?

אברהם בן צבי :אני כמו ביבי אני מתנגד לפרוטוקול.
עודד רביבי:

בסדר .כולם בעד אברהם מתנגד לפרוטוקול.
הצבעה
בעד – רוב
נגד – 1

עקיבא סילבצקי :בכל הדברים אתה כמו ביבי?
אברהם בן צבי :מתנגד לפרוטוקול שלא ברור אם זה עריכה או שיבוש.
עודד רביבי:

טוב.

צורי דותן:

עודד בקשר לנושא הקודם שהייתי בו ,אנחנו פסלנו ,יש מועמדים שנפסלו?

עודד רביבי:

כן ,כל הזמן יש מועמדים שנפסלו.

צורי דותן:

והפעם האחרונה הגשנו שניים נכון?

עודד רביבי:

לא ,הגשנו אחת ,אבל אנחנו מביאים לפה רק שם אחרי שמשרד הפנים מאשר לי
אותו ,אני לא אביא לכם שמות שמשרד הפנים לא מאשר לי אותו.

נאוה כץ:

אנחנו אישרנו את אלה עכשיו בחברה הכלכלית?

עודד רביבי:

כן.

נאוה כץ:

השניים עכשיו חיים שמל ויאיר סינגר נכנסים כבר?

עודד רביבי:

נכנסים ,הם נכנסים.

צורי דותן:

הם כבר אושרו?

עודד רביבי:

הם אושרו על ידי משרד הפנים ,עכשיו מליאת המועצה אישרה.

צורי דותן:

אז העלינו את השם של מאיר דויטש.

עודד רביבי:

מאיר דויטש תבדוק עם אדמונד איפה זה נמצא ,לא זוכר.

אברהם בן צבי :אני גם רוצה לציין שאין לי הסתייגויות מהמועמדים עצמם ,הם בסדר גמור.
עודד רביבי:

טוב אני אמסור להם.
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אברהם בן צבי :בבקשה.

מוקד ביטחון
עודד רביבי:

עדכון ועדת קליטה אנחנו נעביר לישיבה הבאה מפאת הזמן וערנות המשתתפים.
נושא אחרון מבחינתי זה נושא של המוקד הביטחוני .אנחנו כמו שהעברתי
לידיעתכם גם בישיבה הקודמת וגם אחר כך עם העתק המכתב ,אנחנו בסך הכל
באירוע בהבנה שלי גם מאוד חמור וגם מסוכן וגם מאוד בעייתי .תמונת המצב
נכון לעכשיו היא כזאת שגוש עציון קיבלו החלטה לפתוח מוקד ביטחוני משל
עצמם ,אנחנו שמענו על כך רק מהעובדה שוועדת ביטחון שלהם התכנסה וקיבלה
את ההחלטה הזאת .אני למחרת ששמעתי את הידיעה הזאת ,לפני חודש וחצי
חודשיים אולי התקשרתי לשלמה נאמן ,שלמה נאמן אמר לי אני לא יודע אני לא
מכיר את האירוע תן לי לבדוק ,חזר אלי אחרי יומיים ואמר כן ועדת הביטחון
שלנו החליטה לפצל את המוקדים ואנחנו הולכים על המהלך .בירור שלי מול
קציני הצבא העלה שבעצם אין תמימות דעים בין הקצינים בצבא שמשלימים את
המהלך ,זה מהלך שקיבל רוח גבית מהמח"ט היוצא מדוד שפירא ,ופחות או יותר
אנחנו כרגע באירוע שאחד זרק אבן לבאר ועשרה חכמים לא מצליחים להוציא
את האבן מהבאר .בעצם אנחנו היום בדיעבד יודעים את מה שאברהם אמר
בישיבת מועצה של אישור התקציב ,שבגוש עציון לא התכוונו להשלים את שנת
התקציב הנוכחית עם המוקד המאוחד של שתי הרשויות ,רק שכחו לעדכן אותנו
שזאת התוכנית וככה הגענו להפתעה של חודש- -

דובי שפלר:

עדכנו את אברהם בן צבי וחשבו שהוא מעדכן את כולנו.

עודד רביבי:

ככה אנחנו מצאנו את עצמנו ביוני עם ההפתעה מגוש עציון .יום ראשון שעבר
התקיימה ישיבה מתוחה ולא טובה בנוכחות מפקד האוגדה המח"ט החדש שלמה
נאמן פינצ'י אני וליאור ,אנחנו כבר הצפנו את ההסתייגויות שלנו מפיצול
המוקדים ,שבעיקרן מדברים גם על פערים ביטחוניים גם על פערים של
בירוקרטיה מיותרת וגם על פערים תקציביים .מפקד האוגדה פתח את הדיון
ושאל את שלמה נאמן למה אתם רוצים מוקד? אז הוא אמר אנחנו גדלנו ואנחנו
היום רוצים מוקד משל עצמנו ,חוץ מזה שבאפרת לא נותנים לנו מענה כמו
שצריך .אמרנו טוב בואו תראו לנו דוגמאות של מקרים שאנחנו לא נותנים לכם
מענה כמו שצריך? אמרו אין לנו דוגמאות זאת התחושה .אמרנו עם תחושות
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קשה לנו להתמודד ,בואו נבחן תחקירים של אירועים דברים שלא נסגרו כמו
שצריך .לא עלה מקרה אחד שמוקד אפרת אכזב ולא נתן שירות כמו שצריך
לתושבי גוש עציון .פינצ'י לא היה לו מה להוסיף על למה הם רוצים מוקד נוסף
חוץ מאשר זה שהם רוצים .מפקד האוגדה הבהיר להם את הפערים התקציביים
שהולכים להיווצר למוקד אפרת ,שבעצם אנחנו מדברים על לנהל את אותו עם
הכנסות בחצי והמשמעויות מכך הם ברורות ,ואם הם לא ברורות אז אני אסביר
לאנשים בארבע עיניים אין לי שום אינטרס לדבר על זה כרגע .אז גוש עציון אמרו
אותנו זה לא מעניין .מפקד האוגדה סיים את הדיון בזה שהוא אמר ראשון ,שני,
שלישי אני הולך להשקיע בסיפור הזה ,יום רביעי אני הולך לדבר עם ראשי
הרשויות ,יום חמישי אני הולך להודיע לכם מה החלטתי .אנחנו היום יום שני,
מפקד האוגדה התקשר אלי בשעה חמש טוען שהוא מצא מזוודה עם מזומנים
כדי לפצות את אפרת על הפער התקציבי שיש ,ואנחנו הולכים למתווה של פיצול.
נאוה כץ:

גם לי הוא יכול למצוא מזוודה?

עודד רביבי:

מפקד האוגדה בא מתפיסה כזאת ,אחד ,אם ראש מועצה רוצה להקים לעצמו
מוקד הוא לא יודע לעצור את המהלך .שתיים ,הוא לא יכול לחייב ראש מועצה
לשלם למועצה אחרת עבור עלויות של מוקד ,והוא גם לא יכול לחייב את אפרת
להשקיע יותר בביטחון מעבר למה שיש .בפועל אירוע רב נפגעים ,אירוע שאני
אומר עוד פעם אף אחד כרגע לא מבין את ההצדקה הביטחונית שלו או את טיב
השירות שהוא הולך לתת ,התוכנית של גוש עציון זה לקחת את המוקד שקיים
היום בגבעה הצהובה ובעצם להפוך אותו למוקד אזורי ,כוח האדם שיש שם זה
יש שם מוקדנית אחת בבוקר ,שתי בנות שירות לאומי שהולכות להיות בלילה .זה
לא דומה למערך שיש אצלנו במוקד .ואנחנו נצטרך לראות בדיוק כמה מזומנים
יש במזוודה נאוה ,ואז אני אעדכן אותך אם זה מזוודה ששווה לחכות לה או לא,
ואז אנחנו גם נראה מה ההשלכות מבחינת הפעלת המוקד של אפרת .זהו .אני
ניהלתי שיחה גם עם שלמה וגם עם המח"ט היוצא ,שניהם הודו בפני שההליך
שהתנהל בגוש עציון ומה שקרה הביאנו עד הלום היה לא תקין ,שניהם התנצלו
עליו ,אבל בפועל זה לא עוזר לנו מבחינת ההמשך ולכן אנחנו כרגע בתוך האירוע
הזה .חשוב לי לעדכן אותכם ,וברגע שיהיה לזה משמעויות אז גם נעדכן מה
המשמעויות .שאלות? תודה.

אברהם בן צבי :מה הגזרה של המוקד של אפרת ,זה ממגדל עוז עד העיטם?
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באופן פרדוקסאלי ולא מפתיע לא דנו על גבולות גזרה ,לא דנו על מי מאזין לאיזה
קשר ,זה חלק מהדברים שמטרידים אותנו .גוש עציון תופס את הביטחון שלו
אחרת ,הנציג של גוש עציון בא לקחת את המפות של גוש עציון חמישה ימים לפני
הראשון בספטמבר ,אנחנו הודענו לחטיבה שאנחנו מסירים כל אחריות על גזרת
עציון ,עברו  30שניות וכל המפות חזרו .זה ברור לנו שתפיסת הביטחון של גוש
עציון היא לא זהה לתפיסת הביטחון של אפרת באופן מסורתי ,זה חלק מהדאגה
שלנו .הם רוצים את מספר  1208להעביר אליהם ,המשמעות היא שתושבי אפרת
שיתקשרו  1208יצטרכו לקוות שהמוקדנית בגוש עציון תענה להם או שאנחנו
נמצא מספר חליפי לתת לתושבים שלנו ולתת להם מענה.

יהודה שווייגר :עד הכניסה הדרומית יתקשרו ל ,1208 -יכנסו לאפרת יצטרכו להתקשר למספר
אחר.
אברהם בן צבי :בינתיים יש להם מוקד עם מספר משלהם?
יהודה שווייגר :כן.
עודד רביבי:

כמו שאמרתי יש שם הרבה סוגיות שלא נבחנו לא נבדקו ,צר לי שמי שדחף
לסיפור הזה עשה את זה בצורה הזאת .בסוף אני מקווה שלא נצטרך לשלם על כך
בדמים ,אבל כרגע המצב נראה מאוד לא טוב .ואת הדברים שאני אומר אמרתי
גם למח"ט היוצא גם למח"ט הנכנס גם למפקד האוגדה גם לאלוף הפיקוד גם
לרמטכ"ל וגם לשר הביטחון ,ואנחנו נראה לאן נגיע בנקודה הסופית.

נאוה כץ:

אפשר רק להעיר משהו אחד? שיכול להיות שבמקרה זה הגיע אלינו לפני כאילו
שהעברנו את התקציב של  ,2020אבל אני כן חושבת שהיה מן הראוי בהינף יד
כזה ,כאילו זה היה קצת הרגיש מבחינתי זלזול לכן אני גם התנגדתי בכלל
לתקציב ,כי זה היה כאילו טוב הסכום של  500אלף שקל הם לא הודיעו לנו שלא
הגיע אנחנו כאילו שמענו מהם שהם לא התכוונו להעביר לנו את כל הכסף ,ולי זה
פשוט הרגיש מאוד מזלזל כזה .וככה אני סתם משתפת פה מהמקום הזה ,אפרת
אחרי זה באה אלי ושאלה אותי למה אני הולכת אחרי השטויות האלה? אז זה
הסיבה.

עודד רביבי:

אז סליחה נאוה ,סליחה ,אני בדקתי אחרי ההערה שלכם עם שלמה נאמן ,ואני
אומר לך שבדקתי עם שלמה נאמן גם באמצע יוני ,גם באמצע יוני לא קיבלנו
הודעה רשמית שגוש עציון מחליטים לפצל את המוקדים ,אז זה לא שמשהו
שרירותי .וכשאנחנו החלטנו על ההליך של ניתוק של אורות עציון זה תהליך
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שנמשך שבע שנים עם תיאום מול משרד החינוך ועבודה של עקב בצד אגודל.
וההתנהלות כרגע ואני אומר את זה בשיא הכאב ,ההתנהלות של גוש עציון
ושלמה התנצל בפני הוא אומר לא פעלנו כשורה ,אבל אפרת לא עודכנה.
נאוה כץ:

אפילו שהם פעלו שלא כשורה נראה לי שיש מצבים שבהם אנחנו צריכים להיות
קצת ראש יותר גדול.

עודד רביבי:

סליחה ,בן אדם אומר לך שהוא לא מפצל את המוקדים ושאין לו שום כוונה
לעשות את זה יומיים אחרי שהם קיבלו החלטה כזאת ,מה עוד את רוצה ממני
לעשות?

יהודה שווייגר :מי מפר הסכם בחודש וחצי? הסכם של מאות אלפי שקלים בשנה אתה יכול
בחודש וחצי לקחת אותו ולהפסיק אותו מעכשיו לעכשיו ,איפה נשמע דבר כזה?
נאוה כץ:

עובדה שבתקציב שלהם הם לא רשמו שם בתקציב שלהם שהם מעבירים לנו את
כל הכסף ,אז כנראה זה כן היה איזה שהוא מהלך שלא חודש וחצי.

שרון הורביץ :הם לא הודיעו לנו ,הם לא הודיעו לנו ויש הסכם.
יהודה שווייגר :את מצפה מאיתנו לקרוא את התקציב שלהם?
נאוה כץ:

אבל יש דברים שקורים ויש דברים שאנחנו שומעים עליהם  - - -וצריך לחקור
אותם.

שרון הורביץ :זה חמור.
צורי דותן:

יהודה זה הגיע אליכם ,ממש לא היה שום דבר?

יהודה שווייגר :לא ,זה קרה בחודש וחצי.
צורי דותן:

הופתעתם כאילו לחלוטין?

עודד רביבי:

צורי ,אני אומר לך שדיברתי עם שלמה נאמן אחרי שוועדת ביטחון שלו קיבלה
החלטה ,הוא אומר לי עודד אני לא יודע תן לי לבדוק וחוזר אלי אחרי יומיים
אומר כן קיבלנו החלטה.

צורי דותן:

ועדת ביטחון שלו היא ועדה סטטוטורית שיכולה לקבל החלטה לפצל ברמה
הזאתי?

שרון הורביץ :לא ,ועדות לא מקבלות החלטות.
עודד רביבי:

צורי ,יש שם ועדות רציניות עם יושבי ראש רציניים קיבלו החלטה וחייבו את
ראש המועצה ,מה אתה רוצה ממני? אז או שראש המועצה משקר או שהמח"ט
משקר או שעובדים על כולנו .בסוף אני מתאר לך ציר זמן ואני מתאר לך את מה
שקרה ,היתה ישיבה בפברואר שאני הייתי בה רק עשר דקות יהודה היה שם
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למעלה משעתיים ,והישיבה הסתיימה בזה שגוש עציון יחשבו ויודיעו לנו מה
קורה מבחינת המוקד ,ומאז הם לא היו איתנו בקשר .ועל זה שהם לא היו איתנו
בקשר מפברואר עד יוני שאנחנו יוזמים את הפנייה אליהם ,שלמה נאמן ביקש
סליחה ,המח"ט ביקש סליחה ,זה רק לא עוזר לשנות את המציאות שבה אנחנו
נמצאים כרגע.
אבי חדידה:

המצב כרגע היום שהמוקד שלנו כבר לא אחראי על כל הגזרה?

עודד רביבי:

כרגע מפקד האוגדה עצר את התהליך ,גוש עציון כבר גייסו כוח אדם להפעיל את
המוקד שלהם מהראשון לספטמבר ,בלי שבעצם נסגרו לא גבולות גזרה לא סדרי
פעולות לא איזה קו טלפון נשאר איפה ,כל הדברים נשארו פתוחים הם רק
החליטו שהם פותחים מוקד ,ושם אנחנו נמצאים ולכן אני אומר.

אבי חדידה:

אנחנו לא נותנים מענה?

עודד רביבי:

כן .אני רואה שדובי ממהר הביתה אז ניתן לך ראשון ,שיהיה לכולם שנה טובה
שנה שגרתית שיהיה הרבה בריאות תודה רבה.

הוקלט ותומלל ע"י חבר תרגומים בע"מ

מאשר:

עודד רביבי

