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ישיבת המועצה

סקירה – פרוייקטים מהנדס המועצה
עודד רביבי:

אנחנו מתחילים סקירה של משה על הפרויקטים ההנדסיים ,ואחר כך לבקשתכם
נמצא פה גם יוסי מנהל מחלקת חינוך ,כדי להשלים את הסקירה שנתנו בתחילת
השנה .אז משה בבקשה.

משה בן אלישע :אני מתחיל בדגן ,זאת מפה של הדגן ,אני אתייחס רק לפרויקטים שהמחלקה
מטפלת בהם .אני לא מדבר על הפרויקטים שמשרד השיכון מתכנן ומבצע עם
גיבוי שלנו ,אבל אנחנו גם שותפים לתכנון של הכבישים ושל השטחים הירוקים
שמבוצעים על ידי משרד השיכון .אז אני רוצה להראות פה את התוכנית של הדגן,
מבחינת השטחים החומים .כמו שאמרנו לפני כן זה מעון יום ,עדיין לא נכנס
לתכנון ,זה המגרש בבית דגן נכנס לתכנון .בית ספר יש לנו תכנון מפורט של הבית
ספר.
דבורה גיני מלכי :באיזה רחוב הבית ספר?
משה בן אלישע :בדגן.
דבורה גיני מלכי :באיזה רחוב?
משה בן אלישע :לא זוכר מה שמות הרחובות פה.
דבורה גיני מלכי :הסובה הזאתי זה הסובה של הכניסה?
דובי שפלר:

זה הסובה הגדולה בכניסה לדגן?

דבורה גיני מלכי :אי אפשר להגיע לשם היום?
משה בן אלישע :לא אי אפשר.
דובי שפלר:

יש שער.

משה בן אלישע :זה סגור מפה וזה סגור מפה .בסדר?
נעמה טל:

מתי הוא מתוכנן להיבנות?

משה בן אלישע :מה הבית ספר? עוד לא התחלנו אבל תכננו אותו .יש לנו פה מעון יום באזור הזה
שמתוכנן להשבוע בעזרת ה' יצא מכרז ,כלומר פרסמנו אני חושב כבר .פה זה בית
כנסת שהתושבים הולכים לתכנן ולבנות אותו .פה יש לנו תכנון של גני ילדים
שאושר.
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זאת אומרת שכבר היתה הקצאה?

משה בן אלישע :עוד לא ,כלומר אישרנו פה בתבחינים ,פרסמנו ,והם צריכים להגיש פורמאלית
להכין מסמכים .כאן יש לנו מגרש שמיועד לשלושה כיתות גן ,ותכננו בעצם
פרוגראמה תכננו גם עוד כיתת גן רביעית לדבר הזה .כאן בנינו גן ילדים דו כיתתי
ומעליו בסיס לבית כנסת .כאן יש עוד מגרש לבית כנסת שעוד לא תכננו אותו
בכלל ,זה  - - -ויש לנו פה למטה תחנת סליקה .אני אעבור עכשיו על כל פרויקט
בנפרד.
דובר:

איפה הגני ילדים שמחכים לטופס ?4

משה בן אלישע :כאן.
עודד רביבי:

למטה.

משה בן אלישע :היום חתמתי עליו ,אני מניח שעודד גם חתם עליו היום.
דובר:

היום רק?

משה בן אלישע :כן .עכשיו זה גן ילדים שאנחנו בנינו ,זה הקומה הזאת ,יש מעל זה יש תוכנית
לבית כנסת אפשר לראות את זה ,זה תוכנית הפיתוח ,כאשר מעל הדבר הזה.
דבורה גיני מלכי :אנחנו בונים את השלד כמו שהיתה איזה שהיא החלטה?
משה בן אלישע :לא ,לא בונים רק.
דבורה גיני מלכי :למה? היתה איזה שהיא החלטה או רעיון שלך עוד שנעשה את זה.
נעמה טל:

שינינו אותה ,לא?

עודד רביבי:

דבר ראשון עשינו את זה פעם אחת ליד אורות יהודה ,העלויות בסוף היו מאוד
גבוהות ,ובסוף בדיעבד אנחנו כרגע במצב שאף אחת מהעמותות.

דבורה גיני מלכי :לא רוצה את זה?
עודד רביבי:

לא רוצות את זה .אנחנו ממש צריכים להתאמץ לשכנע אותם להיכנס לזה .פעם
אחת בגלל שבאורות יהודה נפתח מניין של הרב קמחי ,פעם שנייה כי עלויות
להקים בית כנסת הם יקרות וכולם מחפשים פיתרונות זולים .ועכשיו אנחנו
במשא ומתן ,לנסות לשדך ולגשר בין שתי העמותות בין שני מניינים שונים,
שייכנסו ויתאחדו ביחד כדי להרים את בית הכנסת הזה.

משה בן אלישע :אז זה התוכנית של גני ילדים שתי כיתות גן עם חצרות ,למעשה הגן היום חוץ
ממתקנים והצללות ומשטח בלימה של המתקנים הכל גמור.
דוברת:

הוא צפוי להיפתח ב -תשע"ט?
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משה בן אלישע :כן בעזרת ה' .וחוץ מהאלמנטים שלא שמנו אותם ,כי אם נשים אותם הם פשוט
ייהרסו ,אז חוץ מזה הכל מוכן .וזה הגן ,זה קומת הגן .כמו שאמרתי יש תוכנית
לבית כנסת מעליו ,פה אפשר לראות את התוכנית גג אבל קשה לראות מה קורה.
דבורה גיני מלכי :מה ייפתח ב -תשע"ט?
נעמה טל:

הגנים.

דבורה גיני מלכי :הגנים?
משה בן אלישע :כן.
דבורה גיני מלכי :הבית ספר מה?
נעמה טל:

עוד לא נבנה.

דבורה גיני מלכי :איך קוראים לזה אחרי ע"ט?
משה בן אלישע :זה  3602ליד הבית כנסת המרכזי בשכונה איפה שהיום הקרוואנים ,יש לנו
תוכנית לבניית שלוש כיתות גן ,אז זה התמונה הדמיה של זה .כאן יש לנו שתי
כיתות גן למטה שמשרתים דרך הכביש התחתון ,שתי כיתות גן מעליהם
שמשרתים דרך הכביש העליון ,כאשר בכביש העליון אנחנו יורדים קומה לטובת
הדבר הזה .כאשר אנחנו לקחנו גם אופציה הנדסית בבניית קומה נוספת מעל
הדבר הזה ,שהיא בכל מקרה בגובה הכביש העליון .אז זה התוכנית הגני ילדים.
דבורה גיני מלכי :כמה גני ילדים יש שם?
משה בן אלישע :פה יש ארבע כרגע ,על שלושה קיבלנו פרוגראמה.
דבורה גיני מלכי :כמה מקומות חניה?
משה בן אלישע :בגני ילדים?
דבורה גיני מלכי :הרגע דיברת על חניה.
משה בן אלישע :לא ,אמרתי שהשירות לשני הגנים התחתונים הם מלמטה ,השירות לגנים
העליונים מלמעלה ,בסדר? יש עוד אופציה הנדסית לקומה נוספת רב תכליתית,
מה שיוחלט אם צריך אם יהיה צורך ,שהיא בגובה הכביש העליון .חניות יש גם
למעה וגם למטה ,אין לי חניות גם לא יהיה חניות לכל ההורים ,התקן של החניה
בגנים אחד לכל כיתה .אבל זה לא האישיו.
דבורה גיני מלכי :לא ,לא ,מה שרציתי לשאול ,זה בגלל שאנחנו רואים שסביב גני ילדים ובתי
ספר בשעות העומס ב 20 -דקות או בחצי שעה .האם יש אפשרות לחשוב על איזה
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שהוא פיתרון לא של חניה של עצירה הורדת הילדים? אני לא יודעת איזה פיתרון
יש.
משה בן אלישע :אנחנו גם בשכונת הדגן גם בשכונת התמר ,הוספנו כמה שרק אפשר חניות גם
דרך כניסה למגרשים קרובים ,כדי לאפשר חניות יותר ממה שהכביש מאפשר.
דובר:

לא היא מדברת יותר על מפרצי עצירה?

נעמה טל:

מפרצי עצירה הם רלוונטיים לבית ספר ולא בגן ,בגן את מכניסה הילד.

משה בן אלישע :רגע ,יש חניות בחוץ גם למטה וגם למעלה שמיועדים לטובת הדבר הזה .להגיד
לך שהחניות שבחוץ גם אם יש עשר למעלה עשר למטה יספיקו בשעות העומס?
לא יספיקו .בסדר? אין לי אפשרות לספק לשלושה כיתות גן ,שזה בערך  90זה
חניות לכולם .בשעות העומס כשמו כן הוא יש עומס ,אחרי חצי שעה הכל נמוג,
אין פיתרון אחר לעשות את זה.
דורון כהן:

עודד ,הבעיה הזאת זה שאנחנו לא בונים על הגני ילדים אולי זה לא תפס עכשיו
בזית ,אבל נראה לי זה רק ימנע התפתחות של בתי כנסת לעמותות לגשת לזה .כי
ראינו בזית שזמר הזית ניגשו לסיפור הזה ,זה סיפור מההפטרה ,להתחיל לבנות
בזמן שיש שמה ילדים ,זה רק יימנע את ההתקדמות של זה .למה לא לפתור את
הבעיה?

עודד רביבי:

העלויות בסוף יתבררו לבניית השלדים להביא את זה למצב שזה לא הולך
להפריע לשימוש בגנים לעלויות מטורפות ,עכשיו יש בסוף.

דורון כהן:

עלויות מטורפות שלא מכוסות על ידי העמותות בסוף?

עודד רביבי:

כן אבל במימון ביניים .בשלד בזית שהרמנו ,השתמשנו בתקציב של כמה
משפחות ,שרון?

משה בן אלישע :של פי שלוש.
עודד רביבי:

פי שלוש מכמות המשפחות שהולכות להשתמש שם ,כלומר אני צריך לקבל את
הכסף חזרה מהעמותות.

דורון כהן:

נכון ,אבל זה ביצה ותרנגולת ,כי כרגע מה שיקרה זה שהעלויות וכל התכנון של
העשייה של הדבר הזה ,יימנע מאנשים בכלל לגשת לזה.

עודד רביבי:

לא ממש לא ,התכנון מוכן.

דורון כהן:

לא ,כדי לבנות מעל הגנים .כמו בזמר הזית ,למה זמר הזית הם לא?
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כי זמר הזית אין לו כסף ,זה מתחיל ונגמר בזה שאין כסף .עמותה שתבוא היום
עם כסף לבנות בית כנסת אין שום מניעה שיבנו בכל מקום.

נעמה טל:

דורון אבל בזית עכשיו בונים את הקניון קרוב לגני הילדים לא מעל גני הילדים,
וגני הילדים מאוד סובלים שמה ,ועושים את זה .זאת אומרת אני לא בעד.

דורון כהן:

אבל זה לא על הגנים.

נעמה טל:

כשהילדים לא יכולים לצאת לחצר ,שהחצר מלאה אבק ומוזנחת ,אז זה לא
משנה אם זה ,אבל זה עדיין רלוונטי.

דבורה גיני מלכי :לדעתי משרד החינוך לא ייתן לבנות קומה מעל גן.
משה בן אלישע :לא ,אין בעיה ,אין בעיה.
נעמה טל:

זה לא מה שאני שמעתי מתושבים אבל בסדר.

עודד רביבי:

רבותיי בואו במסגרת התקציב הקיים ,אם מישהו רואה איך אנחנו יכולים
לעשות את זה נשמח לשמוע.

דובי שפלר:

אז לאור זה כמה מגרשים ,בדגן יש שלושה מגרשים שמוקצים לבניית בית כנסת
נכון?

עודד רביבי:

מלבד המגרשים מעל גני ילדים.

דובי שפלר:

מעל גני הילדים יש לנו אופציה לעוד שניים?

משה בן אלישע :לעוד בית כנסת.
דובי שפלר:

אחד?

משה בן אלישע :שמה אחד ,ופה תיאורטית אפשר עוד אחד פה.
דובי שפלר:

חמישה בתי כנסת לסך הכל כמה ?400

משה בן אלישע :בית כנסת בממוצע שמעל גן ילדים יכול להכניס כמעט  90מקומות .אז היום יש
לנו למעשה שלושה מגרשים פנויים ,ארבעה מגרשים לאור ההחלטה היום של בתי
כנסת ,שלושה במגרשים פנויים ואחד מעל גן ילדים ,בסדר? הלאה ,בית ספר .בית
ספר בדגן זאת התוכנית שלו ,זה המגרש של הבית ספר ,זה קומה אחת הכניסה
היא פה ,יש קומה  - - -זה פחות או יותר מעליה.
דבורה גיני מלכי :לכמה כיתות זה מתוכנן?
משה בן אלישע :זה  16כיתות ,זה כמו הגודל בית ספר בתמר .ויש פה מקום לאולם ספורט ומקום
למגרש ספורט ,אנחנו עושים תכנונים ,מעבירים את המגרש הזה לאזור הזה לפי
ההנחיות של תושבים פה ,אז אנחנו משנים קצת את התוכנית של ההעמדה.
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ואת האולם ספורט אתה שם שם במגרש?

משה בן אלישע :אנחנו עושים ,בודקים את האפשרות.
דורון כהן:

וזה לא מפריע להם?

משה בן אלישע :לא ,לא ,לא ,אני לא שם ,אני דוחף את הבית ספר ימינה ,ואני בודק אם אפשר
להכניס את שניהם באזור הזה.
דורון כהן:

כמו באורות עציון?

משה בן אלישע :לא ,אחד ליד השני או אחד מעל השני.
דובי שפלר:

סליחה הערה על הנושא הקודם ,יש תקן סטטיסטית משהו לבתי כנסת בישוב?

משה בן אלישע :בתי כנסת ודאי ,תראה אנחנו נותנים מענה לכל היחידות דיור לפי שלוש מקומות
למשפחה .זה אומר בית כנסת ,יש לנו שתי בתי כנסת של  80-90משפחות ,ויש לנו
עוד בית כנסת המרכזי שהוא דונם ,הוא על  210משפחות ,היום שאישרנו.
דובי שפלר:

אתה יודע מה זה  210משפחות?

משה בן אלישע :כן ,אני יודע .עכשיו שאישרנו.
דובי שפלר:

תפארת אבות זה .110

משה בן אלישע :כמו כל ,בסדר ברור זה גם מגרש ענק .עכשיו כיוון שהיום אישרנו עוד יש פה
עמותה תושבים שביקשו בית כנסת באזור ,מה שאישרנו היום ,אז למעשה מה
שיקרה שבערך  50-60משפחות יעברו למגרש החדש ,ובמגרש של  210יהפכו
להיות  150משפחות ,זה המשמעות .זה הבית ספר ,זה המעון יום .מעון יום בדגן
הוא זהה לחלוטין כמו המעון יום בתמר .רק דבר נוסף שיש בו קומת מסד רב
תכליתית ,בגלל הפרשי גובה במגרש אז נוצר קומה מסד מתחת של רב תכליתית,
אפשר לתכנן את זה כקהילה או כל דבר אחר.
דבורה גיני מלכי :אז שלושה אנשים למשפחה זה כולל גם נשים?
משה בן אלישע :כן.
דובי שפלר:

בואו רבותיי אין מה להיבהל מזה ,בסדר? בסוף יש מניין ראשון ,יש מניין שני ,יש
מניינים שמתפללים בבתי כנסת .אלה המגרשים שיש ,כאילו הם עובדים על פי
מפתח מסוים .על פניו זה נשמע מלחיץ ,בסוף אנחנו לא מכירים אף שכונה שיש
לנו בתי כנסת מפוצצים למעט בזית וגם זה בתקופה מסוימת של שנים ,כלומר
בתקופה מסוימת לא היה מפוצץ.

דבורה גיני מלכי :העובדה היא הדגן והתמר יותר באופי של הזית לכן אני חוששת ,בגלל הרוויה.
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דבורה ,זה רק בראש השנה יום כיפור שאתה מרגיש את העומס.

משה בן אלישע :תחנת סליקה בדגן.
דובר:

יש מניינים מוקדמים ,יש מניין זה ,כל אחד מפצל את זה איך שנוח לו ,אתה לא
מרגיש את זה.

משה בן אלישע :תחנת סליקה בדגן ,פרויקט שגמרנו אותו לפני חודש ,חודשיים ,ולמעשה התחנה
הזמנית שהיתה שמה בוטלה וחוברה לפה .וזאת התחנה ,היא חצובה בתוך ההר
כמו שרואים נמצאת פה למטה באיזה שהוא מקום .משרד השיכון בנה את כל
הכביש הזה ,כל הכביש הזה ,היא ירדה למטה לשכונת הוואדי בשביל להגיע
לתחנת הסליקה ,זה המקום היחידי שיכול לקלוט את כל הדגן ,ולסלוק אותו
בכיוון קו הביוב שנמצא על כביש  300שדרות המלך דוד.
דובר:

יש שמה חתיכת שיפוע על הכביש הזה.

משה בן אלישע :כן חבל על הזמן.
דובר:

הוא פתוח הכביש?

משה בן אלישע :סגרנו אותו.
יהודה שווייגר :סגרנו אותו עם שער ,הוא הפך להיות אתר שפיכה.
משה בן אלישע :שכונת התמר .שכונת התמר אפשר לראות פה את הבית ספר שנבנה ,אפשר
לראות פה את המעון שנמצא בשלבי סיום .זה ייעודי קרקע ,תיכף נדבר .פה יש
לנו מגרש חום  - - -לבית כנסת .כאן בונים מקווה ושתי כיתות גן עם בסיס לבית
כנסת מעל הגנים .כאן אנחנו מתכננים גני ילדים ,תכננו ,כלומר הוא כמעט מוכן
למכרז אנחנו מחכים לתקציב .כאן יש מגרש לבית כנסת ,כאן מעל הגנים
הקיימים יש לנו תכנון לבית כנסת מעל הגנים הקיימים ,ופה יש לנו עוד מגרש
שמיועד לבית כנסת .בסדר? זה מצבת השטחים המבנים הציבוריים שיש בתמר.
דבורה גיני מלכי :יש לנו מקום לפעילות של מתנ"ס ,חוגים משהו?
משה בן אלישע :המתנ"ס שילבנו אותו בתמר בתוך בית הספר ,שהבית ספר ייתן מענה גם
לפעילות מתנ"ס .והוספנו אם אתם זוכרים תקציב בתב"ר ,כדי לאפשר את זה,
כולל שינוי שעשינו בקומה בבית ספר ,שיאפשר פעילות מתנ"סית ומועדונית בתוך
הבית ספר.
דבורה גיני מלכי :ממתי המתנ"ס יוכל לתכנן בפועל פעילויות שיופעלו שם?
עודד רביבי:

מאתמול.
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יהודה שווייגר :מיידית.
דבורה גיני מלכי :מיידית אנחנו יכולים להיכנס ולפעול שם?
משה בן אלישע :כן.
יהודה שווייגר :ברגע שהם יהיו מוכנים המקום מוכן.
משה בן אלישע :אז ככה ,יש לנו פה מגרש שנמצא מול הבית ספר לגני ילדים ,הם מתוכניים .זה
שתי כיתות גן ככה זה נראה עם חצר מצד ימין וחצר מאחורה ,יש פה גם כן
אפשרות לבניית קומה נוספת  - - -אם צריך .המגרש הזה גובל במגרש בית כנסת
שהתושבים במקום מעוניינים פה .כאן אנחנו רואים פה את התכנון של המגרש
של שתי כיתות גן מעל זה בית כנסת ,והמקווה שנמצא פה שהוא נמצא כרגע
בבנייה .זה פה התוכנית של גני ילדים - - -
דבורה גיני מלכי :כרגע אז אין לנו מקווה פעיל לדגן או לתמר?
משה בן אלישע :כרגע בונים את המקווה בתמר.
יהודה שווייגר :בבנייה.
משה בן אלישע :בסדר?
יהודה שווייגר :ייפתח בעזרת ה' בראש השנה ,שנה הבאה.
משה בן אלישע :בית ספר אתם מכירים.
דורון כהן:

אמרת שמול הגנים הקיימים יש מגרש נוסף לבית כנסת?

משה בן אלישע :ליד.
דורון כהן:

יש עליו קרוואנים?

משה בן אלישע :מעל הגנים ,פה ,מעל הגנים הקיימים יש עוד צד מעליו.
דורון כהן:

יש שם מגרש לידו גם?

משה בן אלישע :לא ,לא.
דורון כהן:

אין שמה מגרש?

משה בן אלישע :בגנים מה שקיים היום יש מעליו אפשרות לבנות קומה נוספת.
דורון כהן:

ומה איפה שהקרוונים אתה יודע הישנים?

משה בן אלישע :זה תוכנית אחרת שבישיבת מועצה הקרובה נביא אותה לדיון .אז זה הבית ספר,
כולם מכירים אני מקווה .זה המעון יום כמו שהוא קיים היום ,היום כבר יש
מתקנים כל הדבר הזה ,עוד מעט תוך חודש יהיה הכל גמור .מעון יש לו של שתי
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קומות ,עם שתי כיתות מעל שתי כיתות מתחת ,יש לנו חצר על המרפסת הזאת
עבור שתי הכיתות העליונות וחצר אחורית בדבר הזה.
נעמה טל:

זה אמרת שקיבלו טופס  4היום?

עודד רביבי:

בדגן קיבלו.

משה בן אלישע :פה אני מראה לכם שני דברים בו זמנית ,יש פה פרויקט של כביש  300עם מעגל
תנועה כניסה לתמר .אנחנו נגיע גם לשם ,אבל כעיקרון אנחנו פה רואים את
הכביש שאנחנו עושים לו שיפור ,עושים לו מדרכה ,מסלול אופניים ,הסדרת
צומת בתמר והמשך בדגן.
דורון כהן:

זה השביל מה שפרצו שמה?

משה בן אלישע :כן.
דובי שפלר:

איפה הכניסה הקיימת היום תראה?

משה בן אלישע :פה ,הכניסה הקיימת קיימת פה.
יהודה שווייגר :מי שראה גידרו את זה ביוטה ירוקה.
משה בן אלישע :ביוטה ויש שמה היום מגרסה שגורסת .ופה אני מראה לכם פה פרויקט כרגע
מתוכנן על ידי משרד השיכון ,מרכז ספורט בתמר שישמש גם את התמר גם את
הדגן וגם את שאר תושבי אפרת ,נמצא ממש בכניסה לתמר מצד שמאל על
הכביש הקיים .יש פה עוד מגרש בייסבול ,מגרש קט רגל ,מתקני כושר ,חניה.
בסדר?
דבורה גיני מלכי :זה יהיה פתוח או שזה יהיה בהנהלת ה- - -
משה בן אלישע :מועדון?
דבורה גיני מלכי :מתנ"ס ,או שזה יהיה מה שאנחנו נחליט?
מיכאל דהן:

כמה משפחות היום נכנסו כבר בפועל לתמר ולדגן?

דובי שפלר:

רגע ,כמה בתי כנסת בתמר יהיו ,אנשים כמה יש?

משה בן אלישע ,1,2,3 :יש מגרש לארבעה בתי כנסת ,ארבעה מגרשים.
דבורה גיני מלכי :זה מאה משפחות לבית כנסת?
דובי שפלר:

יותר.

דבורה גיני מלכי :למה יותר?
דובי שפלר:

ארבעה מתוכננות לכמה?

יהודה שווייגר :לא יש את כל השינוי תב"ע.
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משה בן אלישע 90 :משפחות ,תלוי בגודל ,למשל איפה שיש מגרש אפשר להכניס יותר ,אבל
בעיקרון יש לנו כרגע שני מגרשים ייעודיים אם אני לא טועה .לא ,יש שני מגרשים
ייעודיים לבתי כנסת ,ויש גם מעל גני ילדים ,זה שכבר בנינו וזה כבר.
דובי שפלר:

והרב תכליתי זה גם?

משה בן אלישע :זה מתחת למעון.
דובי שפלר:

זה גם אופציה?

משה בן אלישע :לא בתמר ,בדגן.
דובי שפלר:

הרב תכליתי זה בתמר?

משה בן אלישע :בדגן.
דבורה גיני מלכי :מה בסוף עם הפסי הרעדה במתתיהו?
עודד רביבי:

משה ,כמה פרויקטים נכנסו לנו? בתמר נכנסו לנו עד עכשיו  ?110בתמר?

משה בן אלישע.110 :
עודד רביבי:

 40ועוד  ,110 ,70אבל זה לא מדויק 40 ,ועוד  70זה  ,110אבל תראה כמה דירות.

משה בן אלישע :לא לא עוד לא ,עודד ,היום  30ועוד  18זה מה שקיים היום.
דובי שפלר:

מדובר על התמר?

עודד רביבי:

התמר.

משה בן אלישע :התמר ,היום נתנו אכלוס ל 30 -יחידות דיור פה ,אלה גם כן מתוכננים לקבל
טופס אכלוס בקרוב מאוד  ,אלה גם כן עד חנוכה אמורים להיכנס גם כן לשכונה.
אז אם אני מסכם ,יש לנו פה  48ועוד  40זה בערך .110 ,100
דובי שפלר:

זה היתרים עד חנוכה?

משה בן אלישע :עד חנוכה יהיה פה  140משפחות.
יהודה שווייגר :עד סוף .2017
עודד רביבי:

אבל יש כמות מאוד גדולה של יחידות שעומדות ריקות וממתינות לשוכרים.

יהודה שווייגר :או שלאנשים לא נוח לעשות את המעברים באמצע שנה.
משה בן אלישע :אז לגבי בתי כנסת שאלתם כמה מגרשים יש? יש לנו פה מגרש אחד לבית כנסת,
מגרש שני לבית כנסת ,מגרש שלישי לבית כנסת ,בית כנסת מעל גן ילדים פה ,בית
כנסת מעל גן ילדים פה ,ואפשרות אם צריך בית כנסת מעל גן ילדים פה או כל
פונקציה אחרת לא דווקא בית כנסת .בסדר? וזה לפני התוכנית של כל אזור
הקרוואנים ,שתוצג פה בישיבת המועצה הקרובה ,יש פה תוכנית משלימה ויש
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שמה גם כן מבני ציבור נוספים .עכשיו יש לנו כמה פרויקטים נוספים
שמתקדמים ,יש לנו נושא שאנחנו מתכננים כרגע איזה שהוא מעבר מדרגות
מסוף רחוב המנורה לכיוון רחוב המלך דוד ,אנחנו מתכננים שביל הליכה מסוף
רחוב המנורה עד קטורת.
דובי שפלר:

עוד פעם ,עוד פעם ,רגע ,מהמנורה?

משה בן אלישע :מסוף המנורה.
דובי שפלר:

מסוף המנורה?

משה בן אלישע :מקו גובה מסוים שיפוע כזה ומגיעים עד לקטורת ,זה כבר נמצא בתכנון מפורט.
עודד רביבי:

זה שביל שכבר נפרץ על ידי הולכי רגל ,הוא באותו גובה.

דבורה גיני מלכי :אי אפשר גם לאופניים?
משה בן אלישע :אנחנו משתדלים לעשות אותו בלי מדרגות .זה כרגע זה ,זה ההנחיה .יש לנו פה
שדרוג תחנת הסליקה ביחס למה שקיים היום ,פרויקט של שתיים וחצי מיליון
שקל.
אבי חדידה:

סליחה ,מאיפה מגיע הכסף של השביל?

משה בן אלישע :מהשלמות פיתוח ,קיבלנו תקציב ממשרד השיכון השלמות פיתוח .יש לנו פה
הרחבת העקומה ברחוב הקטורת ,שתאפשר בעקומה הזאת נסיעה של
אוטובוסים בצורה יותר נוחה וגם מכוניות פרטיות .יש לנו הסדרת גישה ,יש לנו
מועדון בני עקיבא כאן באזור הזה.
דובי שפלר:

רואים אותו.

משה בן אלישע :כן רואים אותו ,אז פה אנחנו יוצאים מהשביל שהיה דרך עפר היום ,אנחנו
מסדירים דרך עם אספלט.
אבי חדידה:

שמה זה כל הפסולת שהם דוחפים שמה זה זה?

משה בן אלישע :לא ,לא ,לא קשור ,לא קשור.
עודד רביבי:

הפסולת זה יוזמה של יעקב וגליין להגדיל את השטחים של החווה החקלאית.

יהודה שווייגר :להוסיף כרמים מסביב לחווה.
משה בן אלישע :יש לנו פה בריכת השחייה שנמצאת כרגע מבוצעים בו עבודות עפר ,במקביל
אנחנו מתכננים גם פרויקט לביצוע .ויש לנו גם פסי האטה ברחוב מתתיהו עם אי
הפרדה.
דבורה גיני מלכי :הסיפור עם פסי הרעדה של מתתיהו היה.
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משה בן אלישע :היום במועצה אישרנו את זה ,אנחנו צריכים לבצע את זה במסגרת השלמות
פיתוח ,אנחנו נבצע את זה.
דבורה גיני מלכי :לא אבל אמרנו שכאילו יעריכו אם באמת צריך את כל הפסים.
משה בן אלישע :נעשה מה?
דבורה גיני מלכי :שנביא מהנדס תחבורה שיגיד באמת אם צריך את כל הפסים.
משה בן אלישע :אז עשינו אנחנו כבר מאחורי זה.
דבורה גיני מלכי :מה הוא אמר?
משה בן אלישע :שיהיה אפשר לבטל אם אנחנו עושים את ההפרדות בעקומות ,אם עשינו הפרדות
בעקומות אז בעקומות אין פסי האטה אבל יש הפרדה ,ברגע שיש הפרדה בין
נתיבים אנשים נוסעים יותר לאט.
דבורה גיני מלכי :יופי.
משה בן אלישע :לכן גם בעקומה ליד הגני ילדים מעון יום ,גם העקומה למטה איפה העקומה
הגדולה שפונים ימינה ובעקומה שפונים שמאלה יש הפרדות וזה מצמצם את
הפסי האטה.
דובי שפלר:

בכמה?

משה בן אלישע :מ 15 -לפחות מחצי ,משמעותי.
דובי שפלר:

אבל עוד פעם הכביש גישה לבני עקיבא מפה או מפה?

משה בן אלישע :לא ,לא ,מפה.
יהודה שווייגר :מאיפה שהצבעת.
דובי שפלר:

מפה?

משה בן אלישע :מפה ,כן מפה.
יהודה שווייגר :זה דרך עפר קיימת ,אז אנחנו נסדיר אותה עם אספלט ותאורה.
משה בן אלישע :על בסיס מה שהיה דרך עפר אנחנו נסדיר אותה עם אספלט ,מדרכה ,וקצת איזה
שהוא חניון שאפשר להיכנס וכו' .ופה יש לנו את השתי כיתות גן שנמצאים
באורות עציון בנות.
דבורה גיני מלכי :תגיד שלוש מילים על הבריכה.
משה בן אלישע :זה הבריכה ,זה ההדמיה של הבריכה ,אני מניח שאתם מכירים את זה ,וזאת
התוכנית הראשית שאנחנו זאת היתה הגרסה האחרונה .יש לנו פה בריכת
השחייה ,היא בריכה יותר גדולה מאשר חצי אולימפית ,זה  16מטר על  25במקום

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
13.11.17

15

בדרך כלל חצי זה  12על  .25יש לנו בריכת פעוטות ,יש לנו פה מקלחות גברים
נניח ,פה יש לנו מקלחות נשים ,יש לנו כל מיני חדר עזר של הדברים האלה ,חדר
מציל ,חזר עזרה ראשונה ,כל מיני דברים כאלה .יש לנו פה אגף כושר ,חדר כושר,
ספינינג ועוד התעמלות .יש לנו פה הכנה לספא ,זה לא לביצוע זה רק רזרבה .יש
לנו פה קפיטריה ,יש לנו פה משרדים ,יש לנו את האפשרות לעלות לקומה שנייה,
כרגע המכרז הולך על הקומה הזאת יחד עם החצרות והפיתוח שיש פה .כאן זה
חדר מכונות שנמצא מתחת לבריכה ,שאמור לשרת גם הבריכה הנוכחית גם את
הבריכה היעודית שאמורה להיות פה .הייתי חייב לעשות את החדר מכונות היום
כבר לבריכה העתידית שתהיה פה בעתיד ,לקחנו בחשבון שמחר אפשר גם לקרות
אותה אז היא צריכה גם חימום ,אז השארנו מקום בקומת החדר מכונות גם
לטובת הדבר הזה .זה פשוט הדמיה של הבריכה.
דובי שפלר:

איפה האולם?

דבורה גיני מלכי :אודיטוריום.
דובי שפלר:

אודיטוריום ,איך שזה נקרא?

משה בן אלישע :האודיטוריום הוא לא מופיע פה אבל המקום שלו זה פה ,כרגע פה יש תוכנית
כאילו עשינו חנייה .כל הנושא של החניות נבדק על ידי התחבורה לראות אם
אנחנו באמת צריכים את החנייה הזאת ,שאני אומר צריכים לפי תקן .תמיד
אפשר לבנות חניות יותר מאשר צריך ,אנחנו לא עשירים כרגע בתקציב .אז כרגע
אנחנו בודקים את כל החניון שנמצא פה היום מול אורות יהודה ,לראות את
כמות החניות שיש פה ,אם הוא מספיק על פי תקן כל הפונקציות שמשמשים בו.
ואם צריך יהיה לנו אפשרות להאריך פה את החניות או לבצע פה בשלב ביניים
את החניות ,ובעתיד אם יהיה צורך לעשות אמפי נעשה ,ואם לא צריך יכול להיות
שנייצר פה איזה שהוא שיפוע טבעי שייצר אמפי טבעי להסדיר את הפיתוח של
הדבר הזה.
דבורה גיני מלכי :איפה אנחנו אמורים להיות שנה מהיום בבריכה?
משה בן אלישע :אנחנו אמורים להיות עד סוף השנה במכרז או בקבלן לחלק מהעבודות ,וזה
בערך שנתיים.
דבורה גיני מלכי :אז חצי יהיה בנוי עד שנה הבאה?
משה בן אלישע :מה?
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דבורה גיני מלכי :אז חצי יהיה בנוי עד שנה הבאה?
משה בן אלישע :השלד יהיה בנוי בשנה הבאה .היום יש כבר נתונים מסוימים כמה עולים
החלקים ,השלד עולה בערך שבע וחצי פלוס מע"מ ,חשמל ,אינסטלציה ,יש לנו
את המחירים ,אבל זה מגיע ל 20 -פלוס .זה אמרתי זה הקטע של העקומה הזאת
בדגן ,אנחנו מרחיבים אותה ,נכנסים לתוך המגרש החום לייצר פה הרחבה של
המיסעה.
דובר:

בזית?

משה בן אלישע :בזית ,כיכר דקלים .כאן אפשר לראות את הפסי האטה ,הפרדה .אפשר להגדיל
את זה.
(חילופי דברים להגדיל את המצגת)
משה בן אלישע :אז יש לנו ,אז אני אסביר רק בעל פה .יש לנו פה פסי האטה אחרי מעגל תנועה
הקיים פה פסי האטה עד לעקומה ,אחרי העקומה הזאת עושים את ההפרדה,
פסי האטה עד המעגל תנועה ,פסי האטה עד ההפרדה פה ,יש פה הפרדה יהיה
הפרדה פה ,וגם פה יש פסי האטה ,הפרדה ,פסי האטה .בסדר? אז זה המשחק
שאנחנו עשינו ,כדי לאפשר את הדבר הזה.
יהודה שווייגר :אני מזכיר לכם שההסעות ,גם ההסעות וגם התחבורה הציבורית עשינו אותם חד
כיווני שמה ,כדי שהם יוכלו אחר כך להגיע ישירות לרחוב פיטום הקטורת .כי
אנחנו מצאנו את עצמנו בבעיה ,שרחוב פיטום הקטורת אוטובוס לא יכול לרדת
מפינת זית שמן פיטום הקטורת ,מאוד מאוד מאוד קשה לו לרדת למטה לכיכר
הדקלים ולעשות את הסיבוב ולחזור חזרה.
דורון כהן:

קשה לו למה בגלל שיש חנייה משני הצדדים?

יהודה שווייגר :כן.
משה בן אלישע :קצת קשה .עכשיו זה אמרנו בזית ,זה השביל המשודרג שיש לו מיסעה אספלט
עד למעלה ,עם אפשרויות למשאיות לפרוק פה סחורה אם צריך ,עם חניה
תפעולית ,עם מדרכה מצד אחד שמגיעה לפה מתחברת למדרכה הזאת פה,
ומאפשרת ללכת לזית ברחוב זית שמן בצד השני .זה למעשה השתי כיתות גן
שאנחנו בונים בתוך המכינה ,בתוך אורות עציון בנות .המבנה פה בשתי קומות,
חצר עליונה במפלס הקיים ,חצר תחתונה מינוס שלוש מהמפלס הקיים .הכניסה
לגנים לכל מתחם הגנים היא מפה ,והכניסה היא משדרות רחל אמנו או מלמעלה,
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מה שיוחלט .עוד פרויקטים נוספים ,יש לנו פה כיכר התאנה ,שאנחנו כרגע זה
נמצא בביצוע ,קיר תומך אמת המים.
יהודה שווייגר :ליד ה -מח"ר הישן ,יש שמה את הכיכר.
עודד רביבי:

הכניסה התחתונה לדרך אבות.

משה בן אלישע :פיתוח  ,823הרחבת כביש  ,300פארק המדע פה בתאנה ,הוספת אגף לעשה חיל,
הוספת אגף אורות עציון בנים.
דובי שפלר:

מה זה פארק המדע?

משה בן אלישע :אני אציג.
דבורה גיני מלכי :ההרחבה של כביש  300זה החלק של דקל ג' או אין קשר?
יהודה שווייגר :גם.
דבורה גיני מלכי :מה גם?
יהודה שווייגר 300 :זה מהסליקה בזית.
עודד רביבי:

דקה ,משה יציג לכם את כל הפרויקטים ,הוא נתן תוכן עכשיו הוא יורד לפירוט.

משה בן אלישע :זה בית הספר דרך אבות החדש ,יש לו שביל אחורי להולכי רגל ולחירום .כאן
אנחנו בצומת הזאת פה מחסני המועצה ,פה זה הירידה למחסני המועצה.
דובי שפלר:

סליחה שנייה ,אמרת שני דברים שונים ,לחירום אני מבין .להולכים רגל?

משה בן אלישע :כן.
דובי שפלר:

השער נעול.

משה בן אלישע :היום הוא נעול.
עודד רביבי:

הכוונה היתה לעשות את כל הכניסה לבית הספר מהשער הזה ,כדי להקל על
התושבים למעלה מבחינת המריבה על מקומות החניה .נכון לכרגע השער נעול,
ונכון לכרגע זה רק מהווה פתח מילוט חירום.

דובי שפלר:

אבל רוצים לעשות מקומות חנייה.

עודד רביבי:

אבל תקשיב אז תראה ,תיכף תראה.

משה בן אלישע :עכשיו אנחנו עושים מסדירים פה מעגל תנועה ,מסדירים פה מפרץ לאוטובוסים.
נעמה טל:

את מי המעגל הזה משרת?

משה בן אלישע :ומסדירים פה מוסיפים באזור של ה -מח"ר הישן עוד בנוסף לחניות שפה עוד
חניות בצד השני ,ככה שיהיה פה חניות נוספות ,ואז ההסעות יגיעו מפה גם
יכולים לחנות פה יהיה להם אפשרות להיכנס מלמטה ,למטה בבית ספר התחלנו.
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משה בן אלישע :כן .ואז בבית ספ ר תכננו פה גם ביתן שומר מובנה מתחת למגרש ,ככה שיש את
כל התנאים כדי לייצר פה כניסה לבית ספר מפה ,הסעות מלמטה ואז למעלה
ישתחרר קצת לחץ שוב בנושא של החניות ושל אוטובוסים.
דובי שפלר:

הכניסה לבית ספר תיסגר מלמעלה?

משה בן אלישע :אני לא יודע.
יהודה שווייגר :נווה שמואל ייכנסו מלמעלה ודרך אבות מלמטה.
משה בן אלישע :כן.
עודד רביבי:

זאת השאיפה.

נעמה טל:

כשיש לך כיתת ותיקים וזה אתה תצטרך ,כאילו גם המרחקים הם יותר גדולים.

דובר:

הם יעלו מלמעלה.

עודד רביבי:

כיתת ותיקים היום מתלוננים שהם באים למעלה ואין להם חניה ,אז בלאו הכי
הם חונים במרכז המסחרי.

נעמה טל:

בסדר יש אפשרות לחנות שם במפרץ ,אני אומרת מבחינת מדרגות ונגישות ,הבית
ספר לא נגיש.

עודד רביבי:

בסדר ,אז לכן אנחנו נבחן את כל הדברים האלה .אנחנו כרגע מנסים להכשיר
מצב ,כדי להוריד את העומסים שנוצרו לנו למעלה.

משה בן אלישע :דגן מגרש  823זה מגרש שמיועד למעבר של הישיבת שיח במגרש הזה .ביצענו
כחלק מהתמיכה לאורך האמה פה ,אפשר לראות את האמה שקמ"ט
ארכיאולוגיה פתח אותה לא מזמן ,לפני שנה ,שנה וחצי .יש פה קיר תומך
שביצענו ,אנחנו כרגע נמצאים באיזה שהוא תהליך של תכנון או ביצוע ,תלוי
בתקציב של משרד השיכון של הפיתוח של המגרש הזה ,ועוד אלמנטים אחרים
מסביב למגרש הזה עבור משרד השיכון ועבור המגרש  .823כרגע אנחנו יצאנו
למכרז ,היום פתחנו אותו להשלמת עבודות שתכננו להוציא את התקציב
שקיבלנו ממשרד השיכון ,לפינוי החומרים פה ולבצע עוד קירות תומכים בתוך
המגרש הזה .אם יגיע התקציב שמתוכנן עבור השלמות פיתוח פה ,אנחנו נבצע כל
מיני מטלות עבור משרד השיכון ,ועל הדרך גם מטלות בתוך  .823פה אנחנו
רואים את כביש  300שדרות המלך דוד מסוף רחוב זרובבל ,פה זה רחוב זרובבל
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מהצומת הזאת אנחנו כל הקטע הזה מה שאנחנו מתכננים ,אנחנו מתכננים
הוספת מסלול שני נתיבים לכל האורך מפה .זה למעשה סוף רחוב זרובבל ,זה
המעגל תנועה הקיים ,אז מפה אנחנו מתכננים הכפלת המסלול על הנתיב העתידי
שקיים בצד ,מתכננים מסלולי אופניים מכאן עד הכיכר לרחוב רחל אמנו.
ולמעשה הכביש הזה הוא מורכב ממדרכה בצד המערבי ,מסלול אופניים דו כיווני
לצד המזרחי ,שני נתיבים לכיוון הזה שני נתיבים לכיוון הזה תהיה הפרדה
באמצע עם גם הפרש גבהים .זה ההמשך של הכביש הזה ככה זה נראה ,קצת
משעמם אבל בעיקרון זה מה שזה מראה.
דבורה גיני מלכי :וחנייה?
נעמה טל:

את לא צריכה שם חניה.

משה בן אלישע :אין חניה ,זה כביש זה היציאה הצפונית ,מסוף זרובבל וצפונה.
נעמה טל:

זה היציאה הצפונית.

דבורה גיני מלכי :אה זה מזרובבל צפונה?
משה בן אלישע :הנה זה הקטע של זרובבל צפונה ,ההמשך פה זה ההמשך פה ,בסדר? כאן יש לנו
גם הכנה לפנייה שמאלה לתוך המגרש הזה ,יש פה מגרש תכננו אותו.
עודד רביבי:

ששינינו אותו לבית הכנסת עבור הקרוואנים שהתפנו בהסכמה.

משה בן אלישע :יש פה חניון ,אז הרעיון הוא לעשות פה גם פנייה שמאלה לדבר הזה.
דובי שפלר:

בהסכמה?

עודד רביבי:

מה?

דובי שפלר:

יש הסכמה?

עודד רביבי:

הלכנו שם לשינוי תב"ע על סמך הסכמה שהם חתמו בכתב ,רק אחרי שהם חתמו
אנחנו הלכנו לפה .היום הם טוענים שהם חתמו רק בגלל שהפנינו להם אקדח
לרקה ,אבל השינוי תב"ע הזה המועצה נכנסה אליו ,אחרי שבתי הכנסת חתמו
ואמרו אנחנו המגרש הזה מספיק טוב לנו .הם לקחו את הרב ריסקין שיעלה
מהמגרש הזה עד למיקום של בתי הכנסת ברגל ,כדי לבדוק כמה זמן זה לוקח לו
ואם הוא יכול לעשות את זה .וככה נכנסנו לסיפור של המגרש הזה.

משה בן אלישע :אז הקטע השני זה הקטע ההוא שדיברנו לפני כן נגמר פה באזור תחנת הסליקה,
עד לכאן יש לנו רוחב כביש זכות דרך של  25מטר ,דבר שאפשר לנו לעשות שני
נתיבים לכל כיוון או מסלול לכל כיוון .כאן זה הכניסה לתחנת הסליקה הקיימת,
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ומפה וצפונה זכות הדרך היא רק  15מטר .זה פעם היה כביש הכניסה הצפונית
של מע"צ ,אנחנו בתוך הקטע הזה מפה עד הדגן מה שאנחנו מבצעים עושים,
ממשיכים את המסלול אופניים דו כיווני עד לדגן ,ממשיכים את המדרכה מאיפה
שהוא עומד היום פה באזור הזה עד לדגן ,ועושים הפרדה בין שני הנתיבים,
כלומר יש לנו נתיב אחד לכל כיוון עם הפרדה בדבר הזה.
דובר:

מתי זה אמור לקרות כל ה - - -

משה בן אלישע :רגע תיכף נדבר על זה .כאן בכניסה לתמר יש לנו מעגל תנועה ,ולמעשה זה
הכניסה החדשה לדגן .עכשיו הפרויקטים האלה למעשה קיבלנו עליהם תקצוב,
תכנון ,גם ממשרד התחבורה וגם ממשרד השיכון .משרד התחבורה קיבלנו
שלושה קטעים ,קטע אחד זה הקטע הזה ,הקטע השני זה הקטע שדיברתי עליו
לפני כן ,והקטע הנוסף הכניסה הדרומית פה מהשער עד כיכר איתן .שלושת
הקטעים האלה זה קטעים שתוכננו מוכנים לביצוע .מה שמסתמן נכון לעכשיו,
שהקטע הדרומי הולך כנראה להיות מתוקצב בשלב ראשון על ידי משרד
התחבורה .שזה אומר הפרויקט הוא בערך  3מיליון ומשהו ,לפי מה שאני זוכר יש
שמה  MATCHINGשל  20אחוז שצריך להמציא.
דובר:

יש לנו  SAYמאיפה להתחיל?

משה בן אלישע :מה?
דובר:

יש לנו יכולת לבקש איפה ש- - -

עודד רביבי:

תיכף ,תקשיב עד הסוף.

משה בן אלישע :תכננו ,משרד התחבורה בשנים האחרונות הוא יצא ,הוא אומר אתם רוצים
לתכנן פרויקט תחבורתי שהוא מכיר בצורך ,בודק אותו מכיר בצורך וכו'.
עודד רביבי:

שאושר מבחינת סדרי עדיפויות ,אם אנחנו יכולים להסיט את הסדרי עדיפויות
במקום הדרומי קודם לעשות את הצפוני?

משה בן אלישע :אני אסביר ,אני אסביר ,בסדר אז אני אגיד .משרד התחבורה יש לו שני
מסלולים ,בסדר? אחד מוקדי סיכון ,אחד פיתוח תחבורתי .ודבר שני יש לו עוד
מגבלה ,עד שלושה מיליון שקל זה פרויקטים מסוג אחד שעוברים אוטומטית
ללא בדיקה כלכלית ,כל פרויקט מעל שלושה מיליון עובר בדיקה כלכלית .עכשיו
הפרויקט של הכניסה הדרומית הוא מבחינתם נמוך מ 3 -מיליון ,ולכן הם יכולים
לתקצב אותו ללא בדיקה כלכלית ,הם גם מרגישים שיש צורך מקצועי ,וזה מה
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שהולך להיות .שני הקטעים האחרים הם צריכים לעבור את הבדיקה הכלכלית,
כי כל אחד בסביבות העשרה מיליון שקל לצפוניים ,והוספת מסלול לכל האורך
כ -קילומטר זה חתיכת סכום ,כנ"ל משמה עד הדגן גם כן זה פרויקט שקרוב
לעשרה מיליון שקל .לכן משרד התחבורה את זה הם מעבירים לבדיקה כלכלית
וכו' .זה דבר אחד.
דובר:

השאלה כמה זמן יכול להיות הבדיקה הזאת ,כי אנחנו מאכלסים את שתי
השכונות האלה בשנה ,שנתיים הקרובים?

עודד רביבי:

שנה.

משה בן אלישע :ולכן כיוון שאנחנו במצב של אי ודאות ,אנחנו הגשנו בקשה למשרד השיכון את
הקטע הצפוני ,מהשכר או מתחנת סליקה עד לדגן ביקשנו תקציב פיתוח .הם
הכניסו את תוכנית העבודה ,סכום של  11ומשהו מיליון שקל לטובת הפרויקט
הזה ,וזה נמצא כרגע בתהליכים אחרונים להוצאת הזמנה .אנחנו גמרנו את
התכנון ,אנחנו עברנו את הבקרה של משרד השיכון ,ומהנדסים של משרד השיכון
בדקו נתנו הערות ,תיקנו .עכשיו הם מבקשים שבמסגרת העבודה הזאת של ה11 -
מיליון שקל ,שאנחנו נבצע גם את הכניסה לתמר ,אותו קטע שפרצו וזה שייתנו
לנו כסף ,כדי שנוכל לבצע גם אותו באותו הינף .אמרנו שאין לנו התנגדות ,רק
תביאו את הכסף אנחנו מוכנים .אז זה כרגע המצב ,כלומר התקציב של משרד
השיכון מגיע כנראה מה שאני יודע עובדים על זה שיגיע השנה.
עודד רביבי:

השנה זה לפני סוף .2017

משה בן אלישע :השנה זה עכשיו ,זה נמצא ממש מתקדם וסופי ,ובאמת במקביל אנחנו מתקנים
כל מיני כתב כמויות שיעבור לפי מחירון משרד השיכון  - - -משרד השיכון וכו'.
והגענו לאומדן מעודכן של הפרויקט שלנו הוא לבד  9.6כולל מע"מ ,הם נותנים
לנו עוד איזה מיליון מאתיים עבור כניסה לדגן ,לתמר ,זה יגיע ל 11.400 -משהו
כזה .לא לשכוח שקיבלנו ממשרד השיכון מיליון שקל רק עבור תכנון של הקטע
הזה ,כבר קיבלנו זה בנוסף .וגם משרד התחבורה תקצב גם כן תכנון חלקי של
התמר ,זה בסכומים יותר נמוכים ,ושאר התכנונים של  - - -משרד התחבורה.
דובי שפלר:

איך אנחנו פותרים את הבעיה שצומת של התחנת סליקה שאליה מתנקזים
בעתיד?
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משה בן אלישע :זה בצומת הזאת תחנת סליקה בעתיד במורדות הזית זה מתחבר פה ,כאן ממש
כאן ,מדרום לתחנת הסליקה.
דובי שפלר:

להיפך ,התנועה צפונה זה- - -

משה בן אלישע :רגע אז זה התכנון של זה ,על זה יש היתכנות תחבורתית ,בה"ת שקוראים לזה
מבחינה מקצועית ,שבדקו מה ההשלכות של השכונה הזאת על הדבר הזה,
מבחינת הבדיקה של בה"ת זה תקין .זה הכניסה החדשה לזית ,יש חיבור נוסף
לרחוב מתתיהו ,כלומר השכונה החדשה תהיה מוזנת משני מקומות גם מפה וגם
מתוך הזית ,לתושבי הזית יהיה אפשרות לצאת גם מפה אם הם רוצים.
דובי שפלר:

אני מדבר על היציאה צפונה לא מדבר על לתוך אפרת.

משה בן אלישע :כן ,כן ,בסדר .והכניסה הזאת ,הכביש הזה שנכנס מפה לכיוון מורדות הזית ,הוא
למעשה ממשיך ,ימשיך מבחינת התכנון עד לעיטם דרך מנהרה ,אבל זה כרגע לא.
דובי שפלר:

אני שואל הצומת- - -

עודד רביבי:

נכון לכרגע התוספת של ה 700 -יחידות דיור במורדות הזית ,מבחינה תחבורתית
כשמגיעים לתחנת הסליקה ופונים ימינה ,זה עומד במבחני תנועה.

משה בן אלישע :הכבישים יכולים לשאת את זה.
דובי שפלר:

נתיב אחד?

משה בן אלישע :כן כמו שקיים היום.
דובר:

כמו שהיום או ש- - -

משה בן אלישע :כמו שקיים היום.
עודד רביבי:

כמו שהוא הולך להיות על פי התוכנית הזאת ,עם גדר הפרדה עם מדרכה.

דובר:

עדיין נתיב אחד?

דובר:

לא ,אתם אומרים שני דברים שונים.

עודד רביבי:

אני לא אומר שני דברים שונים.

דובר:

הוא אומר שכמו שקיים היום זה נתיב אחד.

עודד רביבי:

לא ,כמו שקיים היום מבחינתו זה התוכנית הזאת ,אומר נתיב אחד לכל כיוון עם
גדר הפרדה עם מדרכה ומסלול אופניים.

דובי שפלר:

רגע עכשיו השביל שהראית מקודם שיורד מסוף המנורה לדוד המלך ,בעצם מי
שירד שם אנחנו צריכים שייחצה את הכביש שילך על המדרכה?

משה בן אלישע :הוא יורד למעשה.
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דבורה גיני מלכי :אה זה לא הצד של המדרכה?
דובי שפלר:

לא ,הוא יורד לצד של השביל אופניים.

משה בן אלישע :אז הוא יורד למעשה למסלול אופניים.
דבורה גיני מלכי :אבל שבת ,מי הולך שם ברגל? רק בשבת ,שבת אין אופניים.
דובי שפלר:

אה אסור לרכב על אופניים בשבת שכחתי באפרת.

עודד רביבי:

כן ,הלאה.

דובי שפלר:

ומה קורה עם הכניסה לדגן?

משה בן אלישע :הכניסה לדגן למעשה משרד השיכון הוציא מכרז לבצע את הכניסה לדגן ,זאת
אומרת הכביש הזה פלוס העתקת כל הקטע הזה עד הכניסה  - - -זה אומר מפה
לפה .זה הכניסה לדגן השומר יהיה פה הכניסה לדגן תהיה מפה ,כל זה יש כבר
קבלן הוא אמור להיכנס תוך חודש לשטח ,ואז גם- - -
עודד רביבי:

העבודות בכניסה לדגן הם עבודות מורכבות ,את הכניסה הצפונית חוץ מאשר
העתקת הביתן שומר צפונה ,צריך להוריד את מפלס הכביש במטר .זה משמעויות
של סגירת הכביש הזה או לשישה שבועות או לעבודה בשלבים ,כאשר בעצם
ייכנסו לתוך הדגן ויצאו שמאלה במשולש הזה שאתם רואים שם שנוצר .ברגע
שהקבלן יתחיל לעבוד ,אנחנו נגיע איתו להבנות והסכמות.

משה בן אלישע :הקבלן הוא נערך להביא לנו חלופות איך הוא רואה את הדברים ,אנחנו נבחן
אותם.
דבורה גיני מלכי :אנחנו מספחים את החנות של הצפוני?
עודד רביבי:

אשרף?

משה בן אלישע :נשמור על החנות של הצפוני.
עודד רביבי:

אם אתם מכירים איפה שנמצאים הדגלים ,יש שם פתח שחצוב כבר היום משמש
מגרש חניה לפועלים שנכנסים ,זאת הצומת החדשה.

דובר:

מול הרופא שיניים?

משה בן אלישע :כן ,כן ממש.
עודד רביבי:

הוא יתחיל עוד מעט לשלם לנו ארנונה.

משה בן אלישע :מול החנויות של הרופא שיניים.
עודד רביבי:

כן ,משה?

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
13.11.17

24

משה בן אלישע :זה הקטע הנוסף מהשער הדרומי עד כיכר איתן ,אנחנו פה עושים הפרדת
נתיבים ,עושים נתיב אחד לכל כיוון עם מסלול אופניים בצד המערבי ,מדרכה
בצד המזרחי .מיישרים את העקומה ,היתה פה פעם עקומה אתם רואים אותה
פה ,אנחנו מיישרים אותה ומגיעים לכיכר איתן.
דורון כהן:

השביל אופניים הזה זה מוביל לאיפה שהוא?

משה בן אלישע :אנחנו בונים תוכנית.
דבורה גיני מלכי :כביש .300
דורון כהן:

כן אבל הוא בצד הלא נכון של הכביש.

דובר:

הוא ממשיך אחר כך לכיוון המגרש כדורגל.

דורון כהן:

לא אבל זה נראה כאילו  200מטר  300מטר ש- - -

דובר:

בסדר זה התכנון העתידי.

משה בן אלישע :אנחנו הגשנו בקשה למשרד התחבורה.
דורון כהן:

זה בצד הלא נכון של הכביש.

משה בן אלישע :למה?
דובי שפלר:

כי בדוד המלך עשית אותו בצד המזרחי ופה אתה עושה אותו בצד המערבי.

משה בן אלישע :אני אגיד למה ,כי ההמשך שלו של הקטע הזה מכיכר איתן וצפונה ,אין לי מקום
בצד המזרחי יש לי מקום בצד המערבי .לכן כדי שלא יהיה זיגזג כל הזמן ,אז
יהיה קטע מסוים שיהיה בצד המערבי עד כמה שאפשר מתי שהוא נעבור לצד
המזרחי אני בטוח ,אבל זה אפשרי .פארק המדע ,זה אנחנו עושים רק תכנון של
כל הפארק בתאנה.
דובר:

זה הפארק פה למעלה?

משה בן אלישע :פה למעלה.
דובי שפלר:

פארק האומגה.

עודד רביבי:

פארק האומגה ו -סקייטפארק.

משה בן אלישע :כאשר היה לנו שלושה עקרונות תכנון ,יש פה מתקנים גם של משחקים אבל גם
מדעיים פיזיקאליים ,כל מיני עקרונות פיזיקאליים .אנחנו רוצים להנגיש את כל
הפארק לכיוון הכיכר לכיוון הפארק ,כל הדבר הזה יורד למטה .כל הפארק יורד
למטה גם בצומת וגם החזית יורד למטה ,יש כמה שזכור לי מקסימום מטר אחד
יותר גבוה מאשר המדרכה פה .יש פה איזה אלמנט של מים ,מפל מים גם מים
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אקולוגיים משהו כזה או אחר ,ומשטחים כאלה אחרים של מתקני כושר וכל מיני
דברים כאלה .זו התוכנית שכרגע ,זה חלופה אחת זה אותו דבר ,כנראה הולכים
על האופציה הזאת.
אורית סמואלס:למתי זה מתוכנן.
משה בן אלישע :כרגע אנחנו מתכננים.
יהודה שווייגר :זה תקציב של סדר גודל של שלושה ארבעה מיליון שקל ,אנחנו התחלנו תכנון.
משה בן אלישע :זה תקציבים של שלושה ,ארבעה מיליון שקל .אנחנו נגיש את הבקשה לקק"ל
וכל מיני.
יהודה שווייגר :קק"ל ,משרד המדע ,וכל מי שאנחנו נוכל לרתום .אנחנו גם בודקים איזה שהיא
אופציה לזה שאנחנו נעשה ,נאחד איזה שהוא מפלס אחד מהמרכז מסחרי עד
לדבר הזה ,ואז למעשה אנחנו יוצרים איזה שהיא טיילת ארוכה שתשתלב גם עם
המרכז המסחרי שנייפה אותו ,ואז הכל במפלס אחד.
משה בן אלישע :ותכנון ביחד יהיה פה איזה שהיא יחידה- - -
אורית סמואלס :טיילת בלי ים.
משה בן אלישע :תוספת אגף באורות עציון בנים.
עודד רביבי:

עשה חיל.

משה בן אלישע :סליחה ,עשה חיל .זה בית ספר עשה חיל ,קיבלנו פרוגראמה להוסיף  8כיתות
חינוך מיוחד בעשה חיל ,כדוגמת החינוך מיוחד שעשינו בדרך אבות .זה האגף
הנוסף ,האגף הנוסף הוא בן  3קומות ,קומת קרקע ,קומה אמצעית ,קומה
עליונה ,זה שלושת הקומות פחות או יותר ,זה פשוט מראים את זה.
יהודה שווייגר :משה רק תסביר להם איפה הכניסה העכשווית.
משה בן אלישע :היום למעשה הכניסה לעשה חיל זה מפה ,סליחה פה כאן הכניסה לעשה חיל.
עודד רביבי:

זה גובל במגרש הכדורסל האחורי.

משה בן אלישע :והחצר האחורית היא פה.
נעמה טל:

במקום המגרש כדורסל האחורי?

עודד רביבי:

לא במקום ,גובל.

משה בן אלישע :החניון מגיע עד לפה ,החניון התחתון מגיע עד לכאן.
נעמה טל:

החניון של ה -מח"ר כאילו?

עודד רביבי:

כן ,החניון האחורי של ה -מח"ר ,התחתון.
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משה בן אלישע :פה יש כניסה אחורית לבית הספר ,חירום ,אז ממש בצמוד לזה בחלק הזה איפה
שהמחסנים היום כל המחסנים שלמטה יש להם פה ,אז במקום המחסנים ועוד
קצת מהמגרש הזה.
נעמה טל:

אז כן הם חלק מהמגרש?

משה בן אלישע :חלק מהמגרש ,בוודאי ,חלק מהמגרש הלא פורמאלי ,אין ברירה אחרת אם
רוצים להוסיף אי אפשר לבנות באוויר .אז זה האגף הזה ,יש לנו פה שמונה
כיתות לחינוך מיוחד .התוכניות אושרו ,זה נמצא כרגע בשלבי אישור .ממשיכים
הלאה .באורות עציון בנים יש לנו את הבית ספר היום ,שזה האגף הקיים של בית
הספר .אם מישהו מכיר את החצר האחורית אולם הספורט פה ,יש פה חצר
שיוצאים אליה מהקומה ,משתי הקומות ,אחת בקומת קרקע ופה בקומה עליונה
יש מדרגות .הרעיון הוא להשתמש בכניסה של הקומת קרקע והמדרגות ,להתחבר
לאגף נוסף שיש בו כ 400 -מטר 390 ,משהו כזה מטר מרובע ,גם כן זה בא עד כמה
שזכור לי בשתי קומות .קיבלנו על זה תקציב ממשרד החינוך ,ואנחנו שוב נכנסים
פה לתכנון מפורט למכרז ,אנחנו רוצים להיות במכרז בפסח הקרוב.
יהודה שווייגר :התכנון הוא להתחיל עבודות בדיוק בראשון ליולי ,ברגע שאנחנו מסיימים את
שנת הלימודים ,שכל עבודות החפירה וכל עבודות עם הרבה בלגן והאבק יתחילו
במהלך החודשיים של הקיץ.
משה בן אלישע :זה פרויקט שאושר תכנונית עם משרד החינוך לפני כמה שנים ,היה בהקפאה,
הופשר ,קיבלנו את הקציב .הופשר אני אומר הופשר זה לא פתאום נפל הפרויקט,
אלא היה צריך כל מיני מאמצים של ראש המועצה ,חינוך.
עודד רביבי:

זה מן מהשמיים.

משה בן אלישע :בדיוק .זהו.
עודד רביבי:

טוב גם אורות עציון בנים גם עשה חיל ,זה תוכניות שנעשו יחד עם צוות בית
הספר כבר מתגלגלים מספר שנים .מה שהצגנו לכם פה היום ,זה בעצם תוכניות
שהם בשלות ותיכף יוצאות ,למעט פארק המדע ששם באמת אין לנו שום אופק
תקציבי ,ואנחנו רק מכינים את התוכניות כדי שנדע להתחיל מאיפה לגבש את
התקציבים ,כל יתר התוכניות אנחנו יודעים בדיוק מאיפה המקור התקציבי.
שאלת התזמון היא כמובן של משרדי הממשלה ,ואנחנו לא יכולים להבטיח את
זה ,אבל בגדול השולחן של משה עמוס .אני יודע שאמרתי את זה לפני מספר
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ישיבות ,אבל כמות הפרויקטים שמחלקת הנדסה מנהלת ,היא פשוט חסרת
פרופורציה אל מול מה שניהלו פה לפני  9 ,8שנים .ואתם רואים בסוף את התזמון
שהדברים נופלים במצב שמגיעים לרוב לפני שהתושבים מגיעים ,וגם כשאנחנו
במצוקות תקציביות .כי תזרים המזומנים לא מגיע תמיד ממשרדי הממשלה כמו
שאנחנו רוצים ,אנחנו בסוף מצליחים לעשות את הג'אגלינג ולהביא למצב שזה
מוכן לפני שהתושבים מגיעים .אז פעם נוספת משה באמת תודה.
משה בן אלישע :יש עוד פרויקט אחד שלא נמצא פה ,כי עוד לא תקציב אליו אבל הוא מתבשל .זה
פרויקט של פארק אמות המים ,שנמצא בוואדי בין הדגן לזית ,מה שפעם היה
פארק אגם  - - -הפך להיות פארק אמות המים .אנחנו אמורים לקבל חמש וחצי
מיליון שקל לפתח את ערוץ הנחל ,משהו כדוגמת עין חמד מי שמכיר .אני לא
מכיר האמת.
דובר:

לא הייתי בעין חמד ,מה יש שם?

עודד רביבי:

לא היית אומר את זה לפרוטוקול ,זה רבע שעה מירושלים.

משה בן אלישע :אבל ראיתי תמונות של הדבר הזה ,מקום נחמד ויפיפה ,מן בריכות שכשוך כאלה
עם ערבות נחל שמאפשר גם גלישה של מי גשמים בחורף ,וגם נחל עם מים
ממוחזרים בקיץ כדי שיהיה שמה קצת מים ,טרסות .אז זה פרויקט תקציב שמה
גם כן.
דבורה גיני מלכי :מה ויהיה מקום שגם אפשר יהיה לעבור בין- - -
משה בן אלישע :כן ,כן.
עודד רביבי:

הרעיון הוא בגלל שאנחנו הבנו שאין אפשרות לאגם כל כך הרבה מים במקום
הזה ,שינו את התכנון לאמות מים ,שהוא גם יותר משתלב עם הסיפור
הארכיאולוגי של המקום .מדובר שמה בסוף מסלולי ריצה ,הליכה ,ספורט
מסביב לאמות ,מגרשי ספורט ,אפשרויות של נופש ,כלומר איזה שהיא מסעדה,
אולי צימרים ,חקלאות מקראית .בגדול זה מה שעונה להגדרה של פארק עירוני.
מבחינת משרד השיכון תקצוב לפארק עירוני מגיע כשהעיר בנויה ,כלומר
מבחינתם עד שלא בונים את העיטם הם לא מתקצבים את זה .לכן כרגע בעצם
המנה הראשונה של החמישה וחצי מיליון ,אנחנו מנסים להתחיל להניע את זה,
ברגע שנתחיל להניע את זה אז אפשר להביא מקורות תקציביים נוספים ,אם זה
קק"ל ,אם זה משרד התיירות ,ומשם אנחנו רוצים להתקדם.
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דבורה גיני מלכי :יישר כוח עצום.
עודד רביבי:

אז משה יישר כוח תודה רבה.

מנחם שפיץ:

אולי פספסתי דבר אחד ,מה לוח זמנים בהרחבה של כביש  300בדקל ג'?

עודד רביבי:

לא פספסת ,א מרנו שאנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו מבחינת הליכי תכנון.
דקל ג' זה משהו אחר ,דקל ג' לא הוצג פה.

משה בן אלישע :האמת לא הצגתי אותו.
עודד רביבי:

דקל ג' לא הוצג פה ,דקל ג' לא הוצג פה בגלל שכרגע אנחנו יודעים כל פעם
שאנחנו עוברים עוד תחנה מבחינת הפרוצדורה במשרד התחבורה ,התוכנית שלנו
כבר בשלה מזמן ,התוכנית מאושרת כבר מזמן ,זה בעיקר תקוע שם על אירועי
תקצוב .העלויות של ההרחבה שם מבחינת משרד התחבורה הם מאוד מאוד
גבוהות ,ולכן זה לא נמצא כרגע.

משה בן אלישע :אני אגיד גם משהו ,א' התוכנית תחבורה תוכנית התנועה אושרה מזמן לפני
שנים רבות ,הבסיס הוא אותה תוכנית עשינו את כל המעגלים וכל ההפרדות
שעשינו עד היום ,היום נמצאים בקטע האחרון שצריך לגמור אותו .משרד
התחבורה זה פרויקט שהאומדן שלו היה ארבע מיליון שקל ,עבר את הביקורת
הכלכלית ונמצא ככלכלי ,ולכן תוקצבנו ב 400 -אלף שקל לבצע תכנון מפורט.
אנחנו לקראת הסוף של התכנון המפורט ,ברגע שהתכנון המפורט ייגמר נקבל את
האומדן נגיש אותו למשרד התחבורה לביצוע.
מנחם שפיץ:

אז נגיד ב 2018 -נגיש את זה?

משה בן אלישע :אני מאוד מקווה שכן.
עודד רביבי:

אנחנו בכל מקרה כל פעם שאנחנו מתקדמים שלב בהליכי האישור של משרד
התחבורה ,אנחנו שולחים הודעה לתושבי דקל ג' .מיותר לציין שאנחנו לא
שומעים תגובות ולא רואים פעולות ,כדי למנוע את האירוע שיהיה ברגע שיצטרכו
לפנות את בתי הכנסת .תודה רבה משה ,לילה טוב.

משה בן אלישע :לילה טוב.
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סקירה – מחלקת חינוך
עודד רביבי:

אחרי שיש לנו חומר ולבנים נעבור קצת לרוח ,יוסי.

יוסי קרוטהמר :נוותר על המצגת ,נכון?
עודד רביבי:

כן ,אנשים גם כבר מתחילים להיות ,מאוחר.

יוסי קרוטהמר :שלום ערב טוב ,אני הצעתי מספר סעיפים שאני ארצה לדבר ,בוודאי אתם תרצו
לשמוע דברים נוספים .בית ספר בתמר נעלה אותו על ראש שמחתנו ,ואני אספר
מה קורה שמה .קליטת מנהלים חדשים והחלפת מנהלים .תוכניות לחטיבה
צעירה ,תוכניות לבית ספר משלב לשנת הלימודים הבאה ,תוכניות ייחודיות בתוך
בתי הספר .ודבר נוסף זה רציתי שהקב"סית תהיה איתי ,היא לא יכלה להיות,
היא לא יכלה לעזוב את הבית ,אז אני אספר קצת על מה עובר עלינו בנושא של
ביקור סדיר עם נשירה גלויה של מספר תלמידים ,שזה מציק לנו ומעסיק אותנו.
ודבר אחרון שנפתח היום הערב בצורה חגיגית בבית ספר אורות עציון בנים ,שאני
ארצה גם להגיד מילה עליו בנושא של הכוון מכיתות ,המעברים מכיתה ח' לכיתה
ט' .אז בית ספר בתמר העסיק אותנו במהלך כל שנת הלימודים שעברה ,עם
הרבה קולות רקע ועם קולות נפץ גם .ונפתח בחגיגיות רבה בתחילת שנת
הלימודים עם  49תלמידים בלבד 37 ,תלמידים בזרם הממלכתי דתי הקלאסי כמו
שהתושבים קראו לזה ,ועוד קבוצה קטנה של  12תלמידים כיתות א' ,ב' בבית
ספר המשלב .האמת שהתחיל מאוד מאוד יפה עם שלוש כיתות ,עם הרבה מאוד
קולות רקע במשרד החינוך ,שלא היו מוכנים לתקצב שעות למספר קטן של
תלמידים כל כך .עם משבר מאוד מאוד גדול שבכיתה ג' היו  29תלמידים ,שזה
הפיל  20שעות שבועיות שזה משמעותי מאוד ,זה למעשה חצי תקן של כיתה בגלל
שהיה חסר תלמיד אחד .ובינתיים המנהלת שנבחרה בקיץ חלתה ,ויצאה לחופשה
של חודש ,שזה דבר שיצר לנו חנק אמיתי .כי בהיעדרות של חודש של מנהלת בית
הספר ,אז התשע שעות הוראה שלה נשארות בבית הספר ,ו 30 -שעות ניהול שלה
הולכות איתה לחופשת מחלה הביתה .וזה מלכד אותנו בצורה מאוד מאוד מאוד
קשה בשבועיים האחרונים .ואז באה בשורה לא טובה ,שהיא תהיה בריאה
רבקה ,שהיא האריכה את החופשת מחלה בחודש נוסף ,ואז מבחינת משרד
החינוך זה משחרר לנו גם את שעות הניהול .יש עוד פרוצדורה פנימית בתוך
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משרד החינוך שאני אחסוך אותה מכם ,שאני מקווה שתוך שבוע נוכל לקבל את
מלוא השעות של רבקה שנמצאת בחופשת מחלה ,לטובת מחליפה שלה בבית
הספר בתמר .נכון בית ספר קטן אבל מאוד מורכב מבחינת אוכלוסייה ,מבחינת
בית ספר ,מבחינת אבטחה ,מכל הבחינות מורכבות מאוד מאוד גדולה שמה,
חייבים מנהיג שינהיג את בית הספר .מה עוד שאנחנו הולכים לקראת קליטה
לקראת שנת הלימודים הבאה .אחת המורות לקחה על עצמה את התפקיד בצורה
זמנית וכמעט בהתנדבות ,בחורה בשם אפרת גנטק מאלון שבות.
נעמה טל:

היא גרה בזית.

יוסי קרוטהמר :היא גרה בזית?
נעמה טל:

היא עברה.

יוסי קרוטהמר :אה היא עברה? לקחה את המשימה כמעט בהתנדבות ,והחלטנו בפיקוח ,הפיקוח
ואיתי ,שאנחנו נמנה אותה כממלאת מקום במלוא השעות כשהשעות יתפנו.
אמרתי שזאת פרוצדורה פנימית בתוך משרד החינוך ,ונוכל להוביל את בית
הספר עם מנהלת .אני אומר גם כשזה בית הספר מאוד מאוד קטן ,הדמות הזאת
מחויבת שמה .בקיצור בית ספר שמעסיק אותנו ,בית ספר שיעסיק אותנו עוד,
אבל אני חש שאם וכאשר היא תתמנה בימים הקרובים ,נוכל להיכנס לאיזה
שהיא שגרה חדשה ולהמשיך עם בית הספר .אני עובר לפי הסעיפים שלי ,אבל אני
אחזור לבית ספר.
דובי שפלר:

בבית ספר מבחינת תלמידים שנכנסו מאז  - - -עזבו?

יוסי קרוטהמר :הציפייה היתה שמנהל שמוביל ,אז יקלוט תלמידים נוספים או יסחוף אחרים
תלמידים נוספים ,אבל זה לא קרה ,זה באמת מאכזב מאוד .אני ניסיתי להתערב
בכל דרך ,תלמיד אחד לכיתה ג' היה מציל לנו  20שעות שלא היינו צריכים פה
לחזר על הפתחים ולעמול קשה כמו שעמלנו ,אני לפחות השקעתי כאן .זה לא
קרה ,זה עומד לקרות עכשיו ,יש עכשיו התעניינות ,ייתכן שעם גל הקליטה
החדשה של התושבים יש איזה התעניינות .אנחנו בונים את זה על אפרת גנטק,
שהיא תוביל והיא תעשה את המהלך הזה.
דוברת:

גנטק.

יוסי קרוטהמר :אני לא אצליח להגיד לעולם ,היא מתקנת אותי גם כן בכל הזדמנות .אפרת.
בקיצור אני מקווה שמפה יהיה איזה שהוא מהלך .משרד החינוך שנועל את
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התקן ב 25 -באוקטובר בצורה הרמטית ולא משנה ,משאיר לנו את התקן פתוח
כדי שנוכל לקלוט .היה כאן מחווים אינסופיים של משרד החינוך של מחוז
ירושלים ,כדי שבית הספר יתקיים .אני אומר לכם שמורים כבר פוטרו ,ואתם
ודאי יודעים וגם ודאי תספרו עוד רגע ,ומורים חזרו ומורים ככה ,בתוך בית
הספר הקטן הזה כרגע הכל עובד כשורה .גם כשאנחנו הצענו לסייע לאחת
המורות ,כדי שהיא תשלים את המשרה שלה שמשרד החינוך חשב לקצץ ,זה
כנראה גם לא יקרה .בקיצור איך שהתחלנו את השנה עם הרבה מאוד שעות
באופן יחסי למספר התלמידים ,אנחנו נמשיך את השנה ניכנס למהלך של קליטה,
נצבע את בית הספר בצבע שיוכל לקלוט תלמידים נוספים .כשבחזון שלי שבית
הספר בשנה הבאה ימנה  100-150תלמידים ,שלדעתי זה לא דבר שהוא רחוק
ממנו ,ולדעתי זה דבר שיכול יהיה לקרות .לגבי קליטה של מנהלים חדשים ,אז
ראש הישיבה בנווה שמואל התחלף ,מנהל התיכון בדרך אבות .ומהלך שאני
מאוד מאוד מאוד חששתי ממנו בבית הספר עשה חיל ,עם המורכבות עם מספר
התלמידים הגדול ,עם מספר התלמידים של החינוך המיוחד המורכב מאוד בבית
הספר ,חששתי מחילופי מנהלים .וקיבלנו את יוסי שרבי ,שעושה עבודה יוצאת
מן הכלל .אני מלווה אותו ממש ממש צמוד ,ובאמת הדברים הוא נכנס כמו כפפה
ליד ממש בצורה מאוד חלקה ,מוביל את בית הספר מאוד בנועם ,עם רגישות
מאוד גדולה לבעלי התפקידים ,שאני חש שהדברים מתנהלים שמה על מי מנוחות
והלוואי שנמשיך .יש לנו כמה מקרים מאוד מאוד קשים ומעסיקים אותנו
שאנחנו פועלים ,הוא לא מכיר את כל המהלכים .יום חמישי הקרוב אנחנו
מתכנסים שמה לוועדת השמה חריגה מאוד ,ואנחנו מובילים כמה מהלכים בתוך
בית הספר .אבל בית הספר במעבר בין מתיה טורפז ליוסי שרבי ,פועל ממש על מי
מנוחות ובצורה טובה ומושלמת ,כך בנווה שמואל.
דובי שפלר:

לא הבנתי.

יוסי קרוטהמר :פועל על מי מנוחות בצורה טובה.
דובי שפלר:

אמרת על ההמשך ופתאום אמרת מתיה.

יוסי קרוטהמר :לא ,אנחנו מדברים עכשיו על דרך אבות.
עודד רביבי:

דקה לגבי עשה חיל ,מתי אנחנו נדע אם מתיה חוזרת או לא חוזרת משבתון?
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יוסי קרוטהמר :היא בסוף מרץ צריכה להודיע .בדרך אבות יוני הולנדר נכנס לנהל את דרך אבות,
אחרי משבר אחרי תחלופה של מנהלים זמניים ומנהל קבוע .גם כן מכניס נהלים
חדשים לתוך בית הספר ,עם אווירה אחרת עם התחשבות מאוד מאוד גדולה
לבעלי תפקידים נוכחיים.
נעמה טל:

מה זה התחשבות לבעלי תפקידים אני לא כל כך מבינה את הביטוי הזה ,אמרת
אותו גם בעשה חיל.

עודד רביבי:

מטבע הדברים ברגע שיש חילופי גברי בבית ספר ,אז יועצות פוחדות שיקצצו
להם מתחומי האחריות שלהם ,רכזי תחומים .ואם אנחנו בסוף מצליחים לעבור
את זה בצורה שזה עובר לנו חלק ,אז זה.

יוסי קרוטהמר :וגם בדרך כלל במעברים האלה ,אז את מוצאת שבעלי תפקידים עוזבים את
התפקידים שלהם או שעוזבים את בית הספר .אבל יש יציבות בתוך בעלי
התפקידים ,נכנס שמה רב בית הספר שלדעתי עושה עבודה מצוינת .ואני חש גם
שמה ,שמה לא הייתי אומר שזה רוגע ,כי יש איזה רעשי רקע של הורים מסוימים
שמתנגדים שחושבים אחרת ,דברים שמגיעים אלי שאני מנסה ומסייע .אבל גם
שמה אני חושב שהחילופים היו במקום .יש יציבות מה שלא היה בשנה שעברה,
זה את מסכימה איתי? יש יציבות היא הרבה יותר - - -
עודד רביבי:

אל תעמיד אותה בזה ,היא בעלת תפקיד בבית הספר אז אל תעמיד אותה הקלטה
כרגע.

יוסי קרוטהמר :אני יודע ,אני יודע אבל היא התערבה בזה.
עודד רביבי:

היא זכותה להתערב ,אתה לא זכותך לשאול אותה.

נעמה טל:

לא ,לא ,אני אשמח לענות לך בפרטי.

עודד רביבי:

זה מה שאמרתי.

יוסי קרוטהמר :בסדר אז בפרטי.
נעמה טל:

אני לא הבנתי פשוט למה התכוונת ,זה היתה שאלת הבהרה.

יוסי קרוטהמר :אז בפרטי .מאה אחוז.
נעמה טל:

אני אגיד  - - -מועמדת לפרס  - - -להוראה איכותית בחמישייה האחרונה.

יוסי קרוטהמר :אני עובר לחטיבה הצעירה ,בתוכנית למסד את החטיבה הצעירה כבית הספר.
כרגע הוא לא בית ספר ,הוא בית ספר בתוך בית ספר של אורות עציון בנות ,דבר
שגוזל משאבים מאורות עציון ,מבית הספר עציון בנות .כי נגה שמנהלת היום את
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החטיבה הצעירה ,נגה פרץ ,היא עובדת כסגנית של שרה קופר בבית הספר אורות
עציון .הכוונה שלי למסד כבית הספר ,עם סמל מוסד עם סמל בית הספר נפרד
חטיבה צעירה ואורות עציון בנות .זה יוסיף משאבים ,זה יוסיף כוחות .החטיבה
הצעירה גדלה עם השנים ,השנה היא גדלה כמעט בכיתה וחצי .זה בית הספר לכל
דבר .גם המורכבות הזאת שהבנים של אורות עציון בנים לומדים בחטיבה
הצעירה במבנה נפרד שלא תחת אותו מנהל ,אותי מטריד בשנים שאני כאן.
אנחנו הולכים למסד את זה ,יש לי הסכמה של הפיקוח ,אני מקווה שיהיה לי
הסכמה של אגף התקנים במשרד החינוך ,ונוהל להוביל את המהלך הזה שחטיבה
הצעירה תתקיים כבית הספר בפני עצמו ובית ספר עצמאי.
דבורה גיני מלכי :אבל הוא יישאר באותו מבנה?
יוסי קרוטהמר :הוא יישאר באותו מבנה ,ואנחנו נצטרך לחלק את המבנה עם כניסות נפרדות.
אבל כשני בתי ספר ,שני בתי ספר ,אנחנו נצטרך לראות גם איזה שהוא שינוי
מבני.
עודד רביבי:

באופן עקרוני זאת בקשה שעלתה כבר לפני הרבה שנים מבחינת אורות עציון,
הפיקוח באופן מסורתי התנגד לזה .הביאו לו כל פעם את הדוגמה של הממ"ד
בגוש עציון שהוא חולק כבית ספר לרוחב ,חטיבה תחתונה חטיבה עליונה ,אמרו
שזה היה ניסוי בגוש עציון ולא מוכנים לחזור עליו .השתנו מפקחים ,עכשיו
פתאום יש נכונות לדון בזה מחדש .מבחינתנו המשמעות היא שזאת תוספת
תקנים שעוזרים בניהול של בית הספר ,ואם נצליח להרוויח מזה אז למה לא.

דבורה גיני מלכי :כן יש משהו שמה קצת מצחיק ,כי הצלצולים שלהם שונים אז מצלצלים ואז
אלה יוצאים להפסקה ואז עוד רבע שעה.
עודד רביבי:

זה בכוונה ,זה בגלל שמבינים ש- - -

דבורה גיני מלכי :כן אבל אתה יודע איזה בלגן זה בבית ספר שיש שמונה צלצולים בשעה.
עודד רביבי:

אני לא יודע נראה לי שהילדים יודעים בדיוק איזה צלצול רלוונטי אליהם או לא.

דובר:

זה לפי שירים.

עודד רביבי:

הפיצול בצלצולים בסוף ,הוא כדי לגרום למצב שבהפסקות הילדים הצעירים.

דבורה גיני מלכי :לא אני מבינה את הרציונאל ,רק לך תדע מה זה עושה שם בשעות הלימודים.
יוסי קרוטהמר :נתגבר על זה.
עודד רביבי:

בית ספר מצלצל ,הוא גם ככה בית ספר מוזיקאלי.
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יוסי קרוטהמר :דבר נוסף בית ספר משלב .הכוונה היא שלקראת הוצאת חוברת הפרסום ,לפרסם
על בית הספר משלב כבית ספר עצמאי שלא בכפיפה אחת עם הממ"ד כמו שהוא
קיים היום .בית ספר נפרד עם סמל נפרד עם מנהל נפרד ,ייתכן שבאותו מבנה כי
זה המבנה הקיים ,אז יש היום שתי קומות שיכולות להכיל שני בתי ספר בסדר
גודל שאנחנו צופים ומדברים .אמרתי  100-150תלמידים בממ"ד ,אז הלוואי 100
תלמידים במשלב בשלב ראשון ,וגם פה לדאוג לקבל סמל מוסד.
דובי שפלר:

ניסיון השנה שעברה לא גורם לך לחשוש שזה ייפגע בהרשמה לשני בתי הספר
בשנה הבאה?

יוסי קרוטהמר :תראה שני בתי ספר שיתנהלו כשני בתי ספר ,אנחנו מדברים על החטיבה הצעירה
ועל הבית ספר היסודי עם שתי כניסות נפרדות ,גם פה אפשר לקיים.
דובי שפלר:

אנחנו מדברים עכשיו על התמר?

יוסי קרוטהמר :כן על התמר ,אפשר לקיים שתי כניסות נפרדות ,שני בתי ספר ,שתי מערכות
צלצולים עם שני מנהלים ,שני בתי ספר .כמובן שהמשלב הוא יהיה באופן זמני.
עודד רביבי:

אם אנחנו בוחנים רק על סמך ההתנהלות שמתקיימת כרגע סביב בית הכנסת
בתמר ,אנחנו מבינים שבנקודות זמן שונות תוצאות הרישום היו שונות .כלומר
אין ספק שהגרעין הראשון שהגיע לתמר היה עם אופי מסוים ,הגרעין השני
שמגיע לתמר הוא עם אופי שני .ובסוף נפתח את הרישום ,לא יהיה רישום לבית
הספר אז לא ,אנחנו לא מתכוונים להכריח אף ילד.

דובי שפלר:

החשש שלי שהרישום לשני בתי ספר כמו שהיה בשנה ב -תשע"ז לקראת תשע"ח
פגע בסוף אחרי שהיה ,בתקופת הרישום זה היה לבית ספר משלב ,יותר מאוחר
נפתח רישום נפרד לממ"ד ורישום נפרד למשלב .התוצאות מדברות בעד עצמם,
זה לא היה הצלחה מסחררת .אני אומר לאור הניסיון של השנה החולפת ,בוא
נעשה רק לממ"ד את הפרסום נשאיר את המשלב.

דובר:

מחוץ לגדר.

דובי שפלר:

לא מחוץ לגדר ,נשאיר את המשלב כאופציה ,אבל הפרסום של המועצה יהיה
הפעם מלכתחילה רק לממ"ד ,ואז יהיה יותר קל לכל הצדדים .ללמוד מניסיון.

דורון כהן:

אבל מה תעשה עם התלמידים ששם עכשיו?

דובי שפלר:

לא אמרתי לסגור חס וחלילה.

דורון כהן:

אז תפרסם ,יש לך שתי אופציות.
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דובי שפלר:

אבל הפרסום של השתי אופציות הביא תוצאות ,הנה התוצאות.

דורון כהן:

אבל היה חוסר ודאות.

אבי חדידה:

ותראה את עשה חיל שאין לך מקום להכניס סיכה שם ,הכיתות שמה של 38
תמידים בחלק מהמקרים כשמצטרף כיתות שילוב.

דובי שפלר:

זה בעיה ,התוצאות של הבית מראות את ה- - -

אבי חדידה:

אבל זה הוביל ,כל הסיטואציה בתמר הובילה למה שקורה היום בעשה חיל.

דורון כהן:

אבל אתה מסכים איתי שהנקודת פתיחה עכשיו היא שונה ,יש בית ספר שרץ
שעובד?

דובר:

מה קורה היום בעשה חיל?

אבי חדידה:

מה קורה בעשה חיל?

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

אין שום הבדל.

אבי חדידה:

יש הבדל מאוד משמעותי כהורה ,אני אומר לך השנה ביחס לשנה קודמת.

עודד רביבי:

אבי! אבי! אל תגיד לי בתור הורה ,כמות הילדים השנה בעשה חיל קטנה,
עובדתית.

אבי חדידה:

אבל הכיתות מתפקעות ואני לא יודע להסביר את זה.

עודד רביבי:

אז בוא אז מה לעשות ,אז אני לא מדבר איתך על תחושות אני מדבר איתך בסוף
על עובדות.

אבי חדידה:

בשכבת כיתה ג' של הבן שלי ,אתה יודע כמה תלמידים יש בכל כיתה?

יוסי קרוטהמר :אני יודע.
עודד רביבי:

אבי ,אנחנו יודעים זה לא הדיון עכשיו ,בסדר? בגדול מספר התלמידים בעשה חיל
השנה קטן ,הצגנו לכם את זה בתחילת שנת הלימודים הראנו לכם בדיוק את
המספרים.

דובר:

ב 20 -תלמידים.

עודד רביבי:

האירוע של שנה שעברה לא דומה לאירוע של השנה הזאת ,שנה שעברה היינו
במצב שלא היתה לנו מנהלת ,שנה שעברה היינו במצב שהמבנה לא היה בנוי.
ובשנה שעברה היו מאבקי כוחות סביב מספרים דמיוניים ,שבסוף בסוף בסוף
כשהצגתי לכם את המצגת של כמות התלמידים שנוספה למערכת הלימודים
השנה באפרת ,דיברנו על סדר גודל של  40תלמידים ,כלומר לא היה גם את
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המסה הקריטית .עכשיו בסוף בסוף אני אומר עוד פעם ,אנחנו מבינים שיש
ביקושים לכל מיני זרמים ,ואם אנחנו פותחים את זה באופן מוצהר מלכתחילה
כשני בתי ספר נפרדים ,עם כניסות נפרדות ,עם מערכות מזכירות נפרדות ועם
מנהלים נפרדים ,אז אני חושב שיש לזה ביקוש .ואם בסוף יתברר שאתם צודקים
ואין לזה ביקוש ,לא נפתח בכוח עוד בי ספר.
יוסי קרוטהמר :זה ממש לא דומה לשנה שעברה ,דובי.
דובי שפלר:

שהבניין הגדול הזה בסוף עוד פעם יישאר ריק בשנה הבאה.

מנחם שפיץ:

יוסי אני מבקש בוא תתייחס שנייה .אני יצאתי אז שוב אם אני פספסתי אז אני
מתנצל .חודשיים ניסיון יש לנו כבר בבית ספר הזה עם שתי המגמות האלה,
בסדר? איך האווירה שמה? איך זה מתנהל? איך המערכת יחסים בין ההורים של
אלה וההורים של אלה ,אוקי? אני יודע שבממ"ד יש כמה משפחות שהם היו
מאוד מאוד מאוד ,אני לא רוצה להשתמש במילה ,מאוד אגרסיביים בנושא הזה
של לא למשלב .אז מעניין אותי לדעת איך כולם שם חיים?

יוסי קרוטהמר :מאה אחוז .אז באמת יש לי כאן בשורה טובה ,ישבתי בפעם האחרונה בפגישה עם
ועד ההורים המשותף לבית ספר הממ"ד ולבית ספר המשלב ,והיתה ישיבה
יוצאת מן הכלל טובה ,עם שיחה מעולה שהתנהלה שמה ועם קבוצה אחת לא
ראית שמה שתי קבוצות ,הם פועלים במשותף לכל דבר .מבחינת בית הספר
מבחינת הילדים ,ודאי שאין בעיה .גם בצוות המורים שאני מדבר על שלוש
כיתות ,המורה של הכיתה המשלב מתקבלת שמה כשווה לכל דבר ,והפעולה היא
שם בהרמוניה ממש.
מנחם שפיץ:

יופי ,אז אבי ודובי נכון עברנו משהו קשה ,היה לנו מקרה אחד.

דובי שפלר:

אתה מפספס את העניין.

מנחם שפיץ:

שנייה ,שנייה תן לי לסיים.

דובי שפלר:

היו צריכים להיות שם  150תלמידים.

מנחם שפיץ:

אתה דיברת דיברת לא הפריעו לך ,עכשיו בוא ,אבי אולי אתה תשמע ,בסדר? היו
שתי קבוצות קבוצה נגד קבוצה הלכו ראש בראש ,מה ששומעים מיוסי היום
כולם חיים ביחד ,בהרמוניה ,שיתוף פעולה ,כל אחד דואג למגמה שלו ומתקדמים
הלאה .ייתכן מאוד אם זאת תהיה האווירה בהמשך השנה במשך השנה ,אנחנו
נהיה במצב לגמרי שונה בשנה הבאה ,ביחד עם השינויים הפיזיים למבנה ,ולא
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תהיה את החתרנות ולא יהיה מאבקים ,אז ייתכן מאוד ששני המגמות האלה
יגדלו באופן טבעי מעל ומעבר למצופה .וגם ביחד מה שעודד אמר ,שהרבה
משפחות חדשות הצטרפו במהלך השנה הזו .אז בוא נהיה אופטימיים בינתיים,
ואפשר לקבל החלטות על הדבר הזה לא היום ,אפשר לדחות את ההחלטות האלה
לחודש מאי או לא יודע למתי.
דובי שפלר:

לא ,לא ,יש תקופת רישום תיכף ,מאי זה אחרי תקופת רישום.

אבי חדידה:

אין אדם שיהיה שמח יותר ממני על מה שאתה אומר עכשיו.

מנחם שפיץ:

אז בוא נהיה אופטימיים.

אבי חדידה:

הרעיון הוא לא לשסות קבוצה אחת בקבוצה שנייה ,זה לא העניין.

עודד רביבי:

זה מה שנעשה בפועל.

מנחם שפיץ:

אתה שומע את יוסי ,שמעת את יוסי?

עודד רביבי:

זה מה שנעשה בפועל.

אבי חדידה:

אני לא ,עזוב אנחנו לא.

עודד רביבי:

אז הבנו אז מה אתה רוצה עכשיו? יש לך ביקוש היום לשני הזרמים.

מנחם שפיץ:

זה מה שאני אומר ,בוא נראה נקבל דיווחים ,בכל ישיבה נקבל דיווח.

יוסי קרוטהמר :נצא לרישום של שני בתי ספר והדברים ידברו בעד עצמם.
דובי שפלר:

מנחם ,אתה מתעלם מכמה עובדות חשובות .העובדה הראשונה ,שהבית ספר הזה
יכל למשוך אליו הרבה תלמידים ,שבסופו של דבר הלכו לעשה חיל ולאורות עציון
ולא הגיעו אליו .זאת העובדה .מספר התלמידים בפתיחת שנת הלימודים מוכיח
את העובדה הזאת .העובדה השנייה שאתה מתעלם ממנה ,שיש מנהלת לבית
ספר ,שהיא לא באה מהזרם המשלב כמו שהיתה התוכנית מלכתחילה ,אלא
מהזרם הממ"ד ,והכיתה של המשלב הפכה להיות כיתה בתוך הבית ספר הממ"ד,
יש סמל בית ספר לממ"ד אין פה שני בתי ספר .והעובדה השלישית בפועל ,שזה
אף אחד לא יכל לחזות את זה ,אולי ההורים של המשלב יכלו לחזות את זה אבל
אנחנו כנראה לא .בכיתה של הבית ספר המשלב ,אם תיכנס ותסתכל בעיניים מה
שיש שם ,אז אתה תראה כיתת ממ"ד רגילה אולי למעט חריג אחד או שניים.

עודד רביבי:

בסדר אבל הם רוצים.

דובי שפלר:

בוא נגיד את זה אחרת ,אין אף תלמיד חילוני בכיתה של המשלב כולם דתיים.

מנחם שפיץ:

אז בינתיים אפשר לחכות- - -
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דובר:

על סמך מה אתה אומר את זה?

דובי שפלר:

על סמך שיחה עם הורי הכיתה הזאת.

דורון כהן:

מה אתה מגדיר דתי?

דובי שפלר:

עם מישהו ש ...העיניים של מי שעובדות בזה.

עודד רביבי:

הדיון הוא ממש לא מבוסס נתונים ,הוא מבוסס תחושות וניתוחים של אירועים.

דובי שפלר:

שיחות עם הורים.

עודד רביבי:

בסדר ,כולנו מדברים עם הורים ,כולנו בסוף מנסים להיות פה נציגי ציבור.
הסיבה שבית הספר נפתח עם כמות התלמידים שהוא נפתח ,כל אחד יש לו את
התיאוריות שלו ואת ההסברים שלו ,זה ממש לא משנה .מבחינתנו בסוף האתגר
שנה הבאה ,הוא לגרום לכך שיירשמו לבתי הספר האלה כמה שיותר תלמידים.
וכן יש פה אחריות לכל מי שיושב סביב השולחן הזה ,לראות ששני בתי הספר
מצליחים גם אם יש זרם שפחות נראה לו .וזה לא היה התחושה בשנה שעברה,
וכן היו אנשים שניסו לשלח אחד בשני ,והתוצאות בסוף הם מצערות לכולם .ואני
אומר עוד פעם ,בסוף בסוף בסוף גם כמות התלמידים החדשים שהגיעו לאפרת,
היא פחות או יותר התלמידים החדשים שנכנסו לנו לאורות עציון ,וראינו שכל
מערכת החינוך באפרת לא גדלה במספרים שצפינו אותם .אז אנחנו נמצאים
היום לקראת שנה הבאה במקום אחר ,אנחנו נלמד את הלקחים שלנו.

דובי שפלר:

המסקנה היתה שלא היה צריך לפתוח את הבית ספר אם ככה.

עודד רביבי:

זאת חכמה גדולה בדיעבד.

דובי שפלר:

החכמה בדיעבד מה שטוב בה שאפשר להשתמש בה ללקחים לעתיד ,זה חשוב.

עודד רביבי:

לא אי אפשר ,כי אנחנו בנינו על סמך תחזיות הנדסיות ועל סמך צפי אכלוס ,אף
אחד מאיתנו לא יודע ולא ידע גם אז ובטח שלא היום ,כמות היחידות שנרכשו
שם להשקעה ושאנשים לא עוברים לדירות .אף אחד מאיתנו לא יכל לדעת כמה
משפחות לא יעברו לאפרת ,בגלל שהדירה שלהם מוכנה רק בנובמבר והם רוצים
להשלים את שנת הלימודים בירושלים .אף אחד מאיתנו לא צפה שיהיו משפחות,
ואנחנו מכירים אותם באופן אישי שלא עוברות מירושלים ,בגלל שבירושלים
מקבלים צהרון ב 90 -שקל והם לא רוצים לשלם פה  900שקל בשביל צהרון ,בגלל
ששם הם בסוציו אקונומי אחר ,והם עשו חישוב שעדיף להם בכלל להישאר
בירושלים .אז בואו ,בסוף אנחנו בכמות דירות שאנחנו נותנים טופסי  4על פי
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שלבי סיום הבנייה ,שגם את זה אנחנו לא תמיד יודעים .אני כן שמח להגיד שכן
אנחנו במצב של צרות של עשירים ,יש לנו מבנה מוכן התושבים עוד לא הגיעו.
ויש הרבה ראשי רשויות שהיו מקנאים במצב כזה ,שיש להם מבנים ריקים ועוד
התלמידים עוד לא הגיעו ,בדרך כלל התופעה היא הפוכה ,שמגיעים תלמידים
מגיעים משפחות ואין איפה לשים אותם .אז בסדר אז אנחנו שנה הבאה .ומשרד
החינוך אגב ער לזה ,הסיבה שהוא לא מתקצב את בית הספר בדגן ,זה בגלל
שהוא אומר בואו עוד לא מילאתם את בית הספר בתמר .אז כולם מסתכלים.
מנחם שפיץ:

אני רוצה לתקן אותך ,אמרת שיש הרבה ראשי מועצות שהיו מאוד מבסוטים
מזה .גם חברי מועצה ,הרבה חברי מועצה בחוץ היו מבסוטים במצב כזה שאנחנו
נמצאים בו היום לא רק ראשי מועצה.

עודד רביבי:

בסדר גמור ,אז אנחנו ברוך ה' מפיקים את הלקחים.

דובר:

אבל זה לא נראה ככה לצערנו.

עודד רביבי:

בסדר .כן ,יוסי.

יוסי קרוטהמר :מספר תוכניות ייחודיות בבתי ספר יסודיים שיזמנו כאן והם נכנסו לפעילות .בית
ספר לשפות .מלכתחילה כבר שנתיים אנחנו מנסים לבדוק אפשרויות עם
המנהלים להכניס ערבית לתוכנית הלימודים ,ותאמת שאין ,איך אמרת סיכה ,אי
אפשר להכניס סיכה לתוך מערכת השעות של התלמידים .ואז באה עזרה מאיש
משרד החינוך ממפקח ארצי בשם משה זעפרני שמיודד עם עודד ,ואפשר לנו סיוע
של שעות הוראה ,ופתחנו בית ספר בתוך בית ספר .בית ספר לשפות שנפתח בתוך
בית ספר עשה חיל ,שיש שמה חמש קבוצות לימוד ,שלוש קבוצות שלומדות
ערבית ושתי קבוצות שלומדות סינית .לדעתי בשבוע וחצי האחרון זה הצלחה
כבירה ,אני עוד לא ראיתי ,אני רק רואה את הנתונים.
מנחם שפיץ:

אפשר לקבל מלווה בנסיעה הבאה שלי?

יוסי קרוטהמר :בבקשה?
מנחם שפיץ:

אפשר לקבל מלווה לנסיעה הבאה שלי?

דבורה גיני מלכי :לערב הסעודית?
מנחם שפיץ:

לא ,לסין.

יוסי קרוטהמר :היתה התלבטות באמת איזה שפות ללמוד ,אז אני באתי עם הצעה שילמדו
ערבית ויידיש ,מתוך חרדה שלי לשפה היידיש שהולכת ונכחדת ,אבל עודד הכריע
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בכיוון של סינית וזה תופס מצוין .גם מצאנו מורים לשפות האלה ,מורים
מוסמכים ,יש חמש קבוצות .ביצענו את הרישום דרך המתנ"ס כדי שיקל עלינו
רישום ,גבינו  300שקל דמי רצינות שלא היינו אמורים לגבות ,שזה יחזור חזרה
לתלמידים באביזרים.
מיכאל דהן:

אפשר להפוך עכשיו לחוגי יום ו'.

מנחם שפיץ:

אפשר גם מבוגרים להצטרף?

יוסי קרוטהמר :אני הייתי רוצה לצרף את השכנים שלנו מ -ואדי ניס או פרויקט כזה .אבל בית
ספר לשפות שבאמת לדעתי זה הצלחה מאוד מאוד גדולה ,עבדנו על זה חצי שנה
אבל הנה זה קרם עור וגידים .אני התכוונתי לבוא ולבשר לכם ,שהכנסנו תוכנית
סייבר לכיתות ג' עד ה' ,בנינו תוכנית כמעט חתמנו עם חברה חיצונית עבודה.
אלא שמשרד המדע והחלל אכזב אותנו השבוע ,קולות קוראים שבשנה שעברה
היו  3000היו עכשיו פי  5או פי  6קולות קוראים ,ונאלצנו ,גזרו לנו מהתקציב
שהוא ממש הובטח לנו  120אלף שקל .ואני אצטרך לדחות את הכניסה הזאת של
סייבר לגילאים צעירים כל כך בשנה נוספת ,שחשבתי שממש בימים האלה אנחנו
פותחים את המגמות הזה .סיכמנו עם שלושת מנהלי בתי ספר ,בנינו תוכנית,
אמרתי יש כבר חברה חיצונית ,היתה אמורה להיות קבוצה נבחרת בטווח
הגילאים האלה .אבל לצערי לא קיבלנו את התקציב ,אנחנו נחכה עם זה כנראה
עוד שנה .יצא עכשיו קול קורא נוסף ,שאנחנו נעשה כל מאמץ לעלות עליו ולזכות
בו ,ולהפעיל את התוכנית הזאת בשנת הלימודים הבאה .עידוד לימודי ציונות ו-
 70שנה למדינת ישראל .יש כאן מגוון רחב מאוד של פעילות שאנחנו עושים בתוך
בתי הספר .אני אקריא לכם מתוך הכתוב – חידון תנ"ך בסימן  70שנה ,ערב
ציונות של חיבור כלל הישוב ,ותיקים ,וחטיבה הצעירה וגנים .חידון ציונות,
מוזיאון פעיל שיהיה בעשה חיל ,פרויקט נוער וטף בנושא "שתלתם ניגונים",
שאני אדבר על זה בנפרד .חיבור על  - - -אפרת ,טיול ,שאנחנו עושים אותו כל
שנה שנרחיב אותו .פרלמנט צעירים ,שבוע הספר בסימן ספרות ישראלית ,יזמות
וחדשנות בפרויקט חוצה בתי ספר ,ויום המורה שנקיים גם כן בסימן  70שנה
למדינת ישראל .רציתי להזכיר עוד פרויקט דגל שיצא מהמשרד של יהודה,
ושיתפנו עירבנו את יד ושם וגורמי הישוב ,וגייסנו לפה את מתיה תורפז שהיא
קשורה לנושא דרך בעלה שהוא מדריך פולין .ואנחנו הולכים על פרויקט עירוני,
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שערב השיא שלו יהיה ביום השואה הבינלאומי ב 27 -בינואר ,שנקיים ערב
ניגונים מבית אבא .פנינו למספר ניצולי שואה שחיים איתנו פה באפרת ,ואיתרנו
שמונה כאלה ,שכל אחד מהם יביא איזה שהוא ניגון או איזה שהוא זה ,הוא
יעובד עם התלמידים ,הראיונות יצולמו ,ונעשה ערב שיא ביום השואה
הבינלאומי .זה הולך להיות פעולה מאוד מאוד מרגשת ,מתיה משקיעה כאן
הרבה מאוד מאמץ ,אנחנו משקיעים משאבים ,ואני מקווה שזה יהיה ערב מיוחד.
יהודה שווייגר :זה הוקרה לניצולי השואה ,זה גם הקשר הבין דורי גם דרך התחום המוזיקאלי,
ברמה מאוד גבוה.
יוסי קרוטהמר :רציתי שקרן יצחקי הקב"סית שלנו תבוא ותדווח כאן ,אבל כמו שאמרתי היא לא
יכלה להיות .יש לנו כרגע בפועל שישה תלמידים שלא נמצאים במסגרת לימודים.
דובר:

באיזה גיל הם?

יוסי קרוטהמר :גילאים של כיתות ט' עד י"א ,י"ב אנחנו פחות סופרים לצורך העניין הזה .אבל זה
אירוע מאוד מאוד מאוד חריג ,לפחות בשנים שאני נמצא פה באפרת .שישה
תלמידים ,שניים מהם נשרו מנווה שמואל ונמצאים ממש במדרון תלול ממש .הם
מקרים מאוד מאוד מאוד קשים ,שאנחנו סביב השעון עם המשפחות ,עם
התלמידים ועם בתי ספר .אנחנו מוטרדים ,זימנתי דיון עם אחד ההורים אצל
יהודה ,להורה יש מה להגיד לנו ומה להביא לנו על מה שקורה עם החבורה
הזאת .זה חבורה של ,אותו אבא מספר לנו שמדובר על  10-12תלמידים שפשוט
עושים שמות פה במקום ,גם בעצמם וגם בהתנהלות כמעט מידי ערב שלהם .אני
מאוד מוטרד מהתופעה הזאתי ,ואני מספר לכם.
נעמה טל:

באיזה גיל ,יוסי?

יוסי קרוטהמר :אמרתי מ -ט' עד י"ב.
דבורה גיני מלכי :כל השישייה הזאתי הם מכירים אחד את השני?
יוסי קרוטהמר :מתוכם שלושה אנחנו מכירים אותם כחבורה ,שהם גם הלכו להירשם באיזה בית
ספר ירושלמי ,שבית הספר ממש בקצה הרצף החינוכי .אני אומר לכם זה שישה
נכון שבאחוז זה כלום ,אבל אנחנו מאוד מאוד מוטרדים ומאוד עסוקים עם
הקבוצה הזאת של התלמידים שנמצאים כרגע בלי מסגרת .אגב בתוכם יש גם
בנות ,אני אומר לכם עם מקרים מאוד מאוד קשים .ואני גם יכול לציין עוד דבר,
שכולם באים מבתים טובים.
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חוץ ממחלקת חינוך ,מעורבים עוד מחלקות מהמועצה?

יוסי קרוטהמר :ודאי ,ודאי ,אנחנו עובדים גם עם הרווחה.
עודד רביבי:

מי שבעיקר גם מלווה את זה ,זה גם הפיקוח ,גם בעצם הם כולם תחת הפיקוח
ההתיישבותי ,נכון? גם הבית ספר של הבנים גם של הבנות הם תחת הפיקוח.

נעמה טל:

כל הבתי ספר חוץ מאורות יהודה.

עודד רביבי:

בסדר אז לכן אני אומר ,כל אירועים כאלה הם בבתי ספר של הפיקוח
ההתיישבותי .הפיקוח של ההתיישבותי נכנס לזה בעובי הקורה ,עשה מפגשים גם
עם הצוותי הוראה של בתי הספר ,וגם כרגע מתוכנן מפגש של כלל המנהלים .אני
לא רוצה לתת יותר מידי פרטים ,אבל תחברו את זה גם אירוע של גולדשטיין
מהגפן ,ואתם מבינים שיש איזה שהוא חוט מקשר .לא כל המקרים הם דומים,
אבל חלק מהסימפטומים הם בהחלט דומים ,וחלק מנורות האזהרה הם דומות.

דורון כהן:

חוץ מזה שברוב הבתי ספר יש וונדליזם.

יוסי קרוטהמר :יש התנהלות גם של סמים וגם של אלכוהול בחבורה הזאת .התחלנו הבוקר
באופן חגיגי את הכוון של כיתות ח' ,כלקח מאותם תלמידים שנשרו .אני מתכוון
להיות מאוד מאוד מעורב בהכוון ,במעברים של בין מכיתה ח' לכיתה ט' גם אצל
הבנים גם אצל הבנות ,כדי לראות שהתלמידים מוכוונים נכון ,וההמלצות של
בית הספר מועברות .אסור להעביר מידע מבית ספר לבית ספר ,אבל אנחנו
נצטרך לשבת פה בין לבין כדי לראות שתלמידים נקלטים .כי אני מספר לכם
שמתוך החבורה המאוד מפוקפקת הזאת ,יש שני תלמידים מנווה שמואל שהם
נמצאים בתוך החבורה הזאתי בכיתות ט' שניים ,אחד בכיתה ט' אחד בכיתה י'
שנשרו משם ונמצאים בחבורה הזאתי .אילו היינו מעורבים יותר בהכוון אולי
יכולנו להשפיע על ההכוון ,זה לא היה קורה.
נעמה טל:

אבל כשאתה מדבר על השפעה על ההכוון ,אז זה חשיבה מראש של כל מנהלי בתי
הספר על חלוקה ,כך שלמשל אם אנחנו יודעים למשל שיש לנו תלמידים בסיכון
לא לרכז את כולם במקום אחד ,דברים שבעצם ראינו שבשנה שעברה היו מאוד
מורכבים?

יוסי קרוטהמר :הם היו מאוד מורכבים ,אבל גם אז היינו מעורבים בילדי הקצה ,בתלמידי קצה,
קיימנו שולחנות עגולים ,דאגנו לפיזור .הפיזור הוא לא יכול להיות גדול כאן ,אין
יותר מידי מוסדות שקולטים את האוכלוסייה הזאת מלכתחילה.
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כן אבל למשל ,השנה המחזור הוא הרבה יותר קטן.

יוסי קרוטהמר :נכון.
נעמה טל:

אבל בשנה שעברה היתה חסרה כיתה יחסית של תלמידים חלשים מבחינה
לימודים מלכתחילה ,אנחנו יודעים את זה הרבה יותר משנה או שנתיים.

עודד רביבי:

נעמה זה לא בהכרח רמה לימודית ,זה לא בהכרח.

נעמה טל:

אני נתתי רמה לימודית כפרמטר ,אתה צודק.

עודד רביבי:

אז אני אומר ,האתגר הוא דווקא בגלל שהם לא מאובחנים ברמה לימודית
מסוימת ,והתופעות הם תופעות שלא בהכרח קשורות לרמה הלימודית .ומה
שיוסי אני לפחות מבין שהוא מדבר על ההכוון ,זה לנסות להגיע למצב שתלמידים
מגיעים לבתי ספר המתאימים להם ,ולא בהכרח לבתי ספר שההורים רוצים
שהם ילכו או שהם חושבים שמתאימים להם .שמה מתחיל לנו כל כדור השלג,
והוא בכלל לא קשור לרמת הלמידה.

נעמה טל:

אני מאוד מסכימה ,השאלה היא איזה כלים יש לנו כמועצה לגבי בתי ספר? אני
מבינה שגם אורות יהודה וגם דרך אבות ,יש לנו יכולת השפעה יותר משמעותית
שם למשל מאשר נווה שמואל או אם מקור חיים בכלל רואה בעצמו חלק?

עודד רביבי:

ממש לא ,לא ,לא ,הסיפור הוא לא בבתי הספר התיכוניים ,הסיפור הוא יותר
דווקא בבתי הספר היסודיים .ולכן יוסי סיפר על מה שקורה הערב באורות עציון
בנים ,הוא לבוא ולייעץ לבנים שצריכים לבחור את בית הספר בכיתה ט' ,ולבנות
שצריכות לבחור את בית הספר לכיתה ט' ,ללכת לבית הספר שמתאים להם ולא
לבית הספר שהם בהכרח רוצות.

נעמה טל:

כן אבל אם א' מתאים לבית ספר ב' ,אוקי ,והוא לא מתקבל לשם?

יוסי קרוטהמר :כאן אנחנו יכולים להשפיע.
עודד רביבי:

אז זה הסיפור של ההכוון ,וזה הסיפור של השיח .אבל קודם כל בוא נראה ש -א'
בכלל ל -א' כי זה הבית ספר שמתאים לו ,ואנחנו לא תמיד שם.

נעמה טל:

מה שאתה מדבר על ההכוון הוא רלוונטי גם לדרך אבות?

יוסי קרוטהמר :ודאי.
נעמה טל:

זאת אומרת אמור להתבצע תהליך של הילדים האמורים?

יוסי קרוטהמר :לכיתה בדרך אבות ,כן ודאי.
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אוקי ,כי יש איזה שהוא רושם שאני לא יודעת אם הוא נכון שמעתי אותו
מהורים ,אין לי ילדים בגיל הזה .שבעצם מכיוון שדרך אבות רואה את עצמו
כבית ספר שש שנתי ,והמטרה שלו היא שהתלמידים שנמצאים אצלו בחטיבת
הביניים ימשיכו לכיתה ט' ,אז הם פחות רואים את עצמם מחויבים לנושא
ההכוון.

עודד רביבי:

אני מאוד מופתע ממה שאת אומרת ,בשיח שלי.

נעמה טל:

שמעתי את זה מהורים ממש בסוף שבוע האחרון.

עודד רביבי:

עזבי הורים אני אומר מבחינת בית הספר ,השיח שלי עד היום בוועד מנהל של
דרך אבות תמיד היה שיש ילדים בסוף כיתה ח' בחטיבה ,שאנחנו אומרים להם
שבית הספר דרך אבות הוא לא מסלול הצמיחה הטבעי שלהם ,ועדיף שילכו לבית
ספר א' או לבית ספר ב' או לבית ספר ג' ,כי זה המקום היותר טוב בשבילם .ואם
זה השתנה שם משהו ,אז אנחנו נצטרך לבדוק את זה .אבל זה ממש אנחנו לא
רואים את זה בצורה הזאת.

נעמה טל:

אנחנו נדבר על זה.

עודד רביבי:

טוב .עוד משהו יוסי? טוב אז כמו שאתם מבינים בסך הכל מחלקת חינוך עמוסה
לעייפה ,לא מעט אתגרים .מזכיר לכם שאמרתי שאנחנו החלפנו  50אחוז
מהמנהלים  50אחוז מהגננות.

יוסי קרוטהמר :לא דיברתי על הגננות.
עודד רביבי:

אז בסך הכל באמת הרבה מאוד אתגרים ,ואנחנו כמובן שמתכננים גם את השנה
הבאה .אז תודה רבה יוסי ,ושתמשיכו לעשות חיל.

כולם:

בהצלחה.

יוסי קרוטהמר :תודה ,תודה רבה.
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סרבנות גט
נעמה טל:

אני יכולה לשאול משהו לא קשור למחלקת חינוך?

עודד רביבי:

כן.

נעמה טל:

אני מודעת לעניין שאין לנו שום יכולת לא משפטית ולא מעשית לפעול בנושא
שיש כרגע סרבנות גט באפרת ,והרב ריסקין והמועצה הדתית עושים לא מעט
בנושא הזה .השאלה אם יש לנו אפשרות כמועצה להביע איזה שהוא עמדה
בנושא ,להפעיל לחץ?

דבורה גיני מלכי :כלום לא עובד ,כלום לא עבד עד עכשיו?
נעמה טל:

נכון לכרגע אין גט.

עודד רביבי:

דבר ראשון את מפתיעה אותי בנושא.

נעמה טל:

באמת?

עודד רביבי:

הוא לא נמצא על סדר היום ,בסדר? לא הוא לא נמצא על סדר היום .אני אומר לך
כמי שמעורב הרבה מעבר למה שאני רוצה בסיפור הזה ,אני לא בטוח שהקהילה
כקהילת אפרת מתנהלת בצורה חכמה .אנחנו כן מעורבים ,אנחנו כן מנסים
לעזור ,לא מן הנמנע שהרבה מהפעולות שתושבים עושים מתוך רצון הכי כן כדי
לפתור את הבעיה ,מכניסים אותנו לבור יותר עמוק .ולכן אני לא חושב שכל דבר.

אבי חדידה:

אתה מדבר על שילוט?

עודד רביבי:

מה זה?

אבי חדידה:

אתה מתכוון לשילוט ,מדבקות וכו'?

עודד רביבי:

אני לא מתכוון לשום דבר ,כל אחד שיחשוב מה הוא עושה ומה הוא מבין ,אני
אומר בסוף.

דובי שפלר:

המועצה הדתית והרב ריסקין פועלים בצורה מאוד ברורה.

עודד רביבי:

גם הרב ריסקין התנהג שלוש פעמים בשלוש צורות שונות ,כי היו כבר שלושה
מכתבים שונים ,גם המועצה הדתית פועלת על סמך משהו אחד .ואני אומר לכם
שהמועצה כמועצה מנסה בדרכים שלה גם לפעול בצורות מסוימות .ואני אומר
עוד פעם ,בסוף בסוף בסוף זה אירוע פרטי אירוע אישי ,ואני לא בטוח שזה נכון
כל דבר להפוך אותו לאישיו ציבורי ובוא נדון עליו עכשיו בישיבת המועצה ,כשלא
כולנו מכירים את כל העובדות ,לא כולנו מכירים את כל הפרטים ,ולא כולנו
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יודעים את כל הנטיות שגורמות בגלל פעולות שקורות .ואני אומר לך שאני מעורב
בזה הרבה מעבר למה שהייתי רוצה ,כי אני לא חושב שזה נכון שאנחנו נתערב
בזה ,אבל בסדר.
נעמה טל:

אני לא דיברתי על התערבות ,דיברתי על אמירה הצהרתית.

עודד רביבי:

אז אני אומר גם באמירה הצהרתית ,יש דרכים איך להגיד אותה ואיך לא להגיד
אותה .ואני חושב שכרגע מה שקורה ברחוב ,על סמך היכרות אישית קרובה של
אנשים שמנסים לטפל בזה בצורה הכי קרובה ,לא בטוח שאנחנו מתקדמים בכלל
בכיוון הנכון ,ההיפך ,יכול להיות שאנחנו אפילו הולכים אחורה .ואם באמת
רוצים לעזור ,אז צריך לחשוב איך עושים את זה .כמה דברים עדכונים נוספים,
שרון אתה רוצה בעצם לעשות תב"רים?

תב"רים
שרון הורביץ :יש פה שני תב"רים ,תב"ר אחד שבזמנו דיברנו עליו של קרקע שזכה בה קבלן
"בונייך" ,שנמצאת בסמיכות לגן ילדים שלנו ,הוא מוכן להעביר שטח שלו להיות
שטח חום .הדבר נמצא בשינוי תב"ע ,ואנחנו רוצים שהוא יתחיל לבנות והוא
רוצה להתחיל לבנות .לכן היועץ משפטי הגיע להסכמה איתו ,שהוא ישלם לנו
בגין הפיתוח  ,כי נכון להיום הקרקע לא שלנו ,והוא הפקיד כסף במועצה בגין
מכרז .אנחנו עשינו מכרז ,עשינו מכרז לפיתוח ועדה וכו' ,הוא הפקיד אצלנו כסף,
עודד ואני חתמנו על חוזה איתו הוא הפקיד אצלנו כסף ,הכסף נמצא במועצה
למימון העבודה .כאשר ולכש ...התב"ע תאושר ,וממילא הקרקע תהפוך לקרקע
חומה קרקע ברשות המועצה ,אנחנו נבוא לפה שוב למועצה ונשנה את התב"ר.
היום התב"ר הוא  215אלף  ₪לביצוע עבודות שההכנסות הם מהקבלן ,כאשר
יהיה הדבר הזה אנחנו נשנה ואנחנו נהיה צריכים להחזיר לקבלן את הכסף,
ממילא המועצה צריכה לממן את ה 215 -אלף שקל ,וכך קיבלנו.
דובי שפלר:

אמרת היועץ המשפטי ,אבל בסדר.

שרון הורביץ:

כן ,כן .דבר נוסף שדיברנו עליו והתקבלה כבר החלטה עליו רק זה עבר לידי
מעשה ,בריכת השחייה .עד היום יש לנו תב"ר בפועל של אלפיים שקל.

עודד רביבי:

שני מיליון שקל.
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שרון הורביץ :שני מיליון שקל .אנחנו בזמנו קיבלנו החלטה על לקיחת הלוואה ל 22 -מיליון,
אחר כך  15מיליון .לפני כשבוע מימשנו את החלק הראשון ,שזה שבעה וחצי
מיליון שקל הכסף כבר אצלנו .בנוסף כאשר יצאנו לתב"ר בנושא השינוי של
המתווה של פחי אשפה מוטמנים ,וממונם על ידי התקציב השוטף על ידי
הפינויים בפועל  ,התפנה לנו גם החמישה וחצי מיליון שקל שהיה לנו באותו
תב"ר .בינתיים אז אנחנו עומדים על סך  15מיליון שקל שנמצאים ,שאנחנו
רוצים שנאשר שנמצאים ברשותנו ליציאה לדרך לבריכת השחייה.
דובי שפלר:

תפרט עוד פעם את ה 15 -מיליון שקל.

שרון הורביץ:

שני מיליון שקל יש כבר ,יש תב"ר קיים .שבע וחצי מיליון שקל הלוואה שלקחנו
לפי אישור הלוואה  ,החלק הראשון יש לנו הלוואה המועצה אישרה  15מיליון,
בשלב זה מימשנו שבעה וחצי.

עודד רביבי:

משרד הפנים אישר לנו לקחת את זה בשתי פעימות.

שרון הורביץ :בשתי פעימות.
אבי חדידה:

איך מימשנו ,במה זה התבטא?

שרון הורביץ :לקחנו הלוואה.
יהודה שווייגר :לקחנו הלוואה לא מימשנו בפועל.
אבי חדידה:

אה אוקי.

שרון הורביץ :וההלוואה כבר פה.
יהודה שווייגר :מימשנו את ההלוואה.
שרון הורביץ :ההלוואה כבר זה כסף סגור לצורך הבריכה בחשבון נאמנות ,בחשבון השקעה
בבנק המזרחי ,וחמישה וחצי מיליון שקל שעומדים לרשותנו לקחנו הלוואה
בזמנו לנושא הפחים ,אנחנו לא צריכים את זה ,זה יעבור.
יהודה שווייגר :בגלל ששינינו את שיטת המכרז בפחים המוטמנים.
שרון הורביץ :זה גם עבר במועצה וזה עובר.
יהודה שווייגר :מכרז של הלוואה והקמה על בסיס עצמנו ,תחשיב דומה שדומה לתאורת
רחובות.
דובי שפלר:

רגע אני לא מבין ,החמש וחצי מיליון שקל זה גם הלוואה?

שרון הורביץ :כן ,אבל הלוואה שנלקחה לפני שנתיים.
דובי שפלר:

וזה נמצא בחשבון סגור?
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שרון הורביץ :כן ,נמצא בחשבונות הפיתוח של המועצה.
עודד רביבי:

כל הכספים האלה בעצם מאחדים כרגע בתב"ר אחד שהוא תב"ר הבריכה ,אז יש
פה שני תב"רים לאשר ,אחד זה הסיפור של "בונייך" אחד זה התב"ר של
הבריכה ,על זה צריך להצביע .מי מאשר? כולם בעד אף אחד לא נגד ,תודה רבה.
הצבעה
בעד – כולם
נגד – אין

עודד רביבי:

זה מה שרמזתי לכם לפני ראש השנה ששרון יש לו משימה להשלים ,אישורי
הלוואה מול משרד הפנים זה תהליך ארוך ,מורכב .הצגנו את זה למשרד הפנים,
בחנו את כל ההתנהלות הכספית של המועצה בשנים האחרונות ,את התחזיות
לעתיד ,את התוכניות שלנו להתמודד עם גידול האוכלוסייה והאתגרים .ואחרי
שמשרד הפנים קיבלו את כל התשובות המספקות ,בחנו את כל המספרים ,נתנו
לנו את האישור לקחת את ההלוואה על  15מיליון שקל .שבעצם אנחנו כמו
שאמרנו אנחנו מחלקים את זה לשתי פעימות ,פעימה אחת השנה ב,2017 -
ופעימה הבאה נממש ב .2018 -שרון כבר הציג לכם גם את אופי החזר ההלוואות,
ואת הצפי של איך מחזירים את זה .מבחינת המשא ומתן עם הבנק בעצם קיבלנו
אישור ,שאנחנו לא מחזירים את הלוואות עד שנת  ,2019שבעצם זה מביא למצב
שבעצם האפשרות להחזיר את ההלוואות ,היא תבוא לידי ביטוי כבר אחרי
שמענקי האיזון יושפעו מהמלוות האלה .ולכן בעצם בכלל פה יש איזה שהוא
אירוע כלכלי שלא אמור בכלל להשפיע על תקציב המועצה השוטף ,ולכן יש פה
באמת מלאכת מחשבת .אז תודה שרון ושנקפוץ למים.
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פחים מוטמנים
עודד רביבי:

עוד כמה עדכונים נוספים ,אז כמו ששרון הזכיר הפחים המוטמנים אנחנו כבר
במצב של פתיחת התיבה ,וכרגע בוחנים מי הזוכה מבחינת ההצעות השונות .כי
יש שם מרכיב של הפח עצמו ,ומרכיב של הפינוי .ועדת מכרזים תידרש לזה ,ואז
נוכל לצאת לפועל .אנחנו לחוצים עם הסיפור הזה ,כי בסוף בדגן ובתמר או יותר
נכון בתמר ,יש לנו כבר פחים מוטמנים שאנחנו רוצים להפעיל ,בזית יש לנו פחים
מוטמנים שאנחנו רוצים להפעיל .אנחנו לא יכולים להפעיל את הפחים
המוטמנים עד שיהיה לנו מסה מסוימת של פחים מוטמנים ,וככול שנגיע למצב
שאנחנו מפעילים את הפחים המוטמנים יותר מהר ,אז נוכל גם להתחיל להזדכות
על הצפרדעים ,גם נוכל לתת מענה יותר טוב בפינוי זבל ,וגם זה ישפיע על סיפור
הכלבים המשוטטים .מרכז יום לקשיש.

אבי חדידה:

יש עדכונים אגב לסיפור הזה?

עודד רביבי:

מה?

אבי חדידה:

אתה יכול לעדכן אותנו על נושא הכלבים?

מרכז יום
עודד רביבי:

תיכף ,יושב ראש הסיעה שלך שלח רשימה של נושאים ,נתייחס לכולם .פתיחה
מחודשת של מרכז יום לקשיש .מי שלא יודע היה לנו שמה בעיה עם המפעיל
שבעצם פשוט קם ועזב ,מלב"ב .באירוע חריג המועצה לקחה את זה על עצמה
באמצעות המתנ"ס ,וקיבלנו אישור של משרד הרווחה להיות המפעילים של
המרכז יום .אירוע לא פשוט לא מובן בכלל מאליו ,הרבה שעות שיהודה השקיע
כדי ללמוד את הנושא ,וכדי לשכנע את משרד הרווחה שאנחנו מסוגלים להמשיך
לתת את השירות לקשישים שלנו.

דובי שפלר:

אבל מה הוא הסביר למה הוא עזב?

עודד רביבי:

למה הוא עזב? הוא עזב בכל הארץ מסיבות כלכליות ,פשוט כל מרכז שהוא לא
נראה לו הוא פשוט קם והלך .למרות שהיה לו חוזה מחויב איתנו ,היה לו עירבון
שחילטנו אותו ,העירבון הוא על סך של  50אלף שקל .מבחינתו הוא שמח שנחלט
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לו את העירבון ,כי לטענתו הוא היה בגירעון כל חודש של למעלה מפי שתיים
מהסכום הזה.
נעמה טל:

ואנחנו לא יכולים לתבוע אותו על הדבר הזה?

עודד רביבי:

אפשר לתבוע את זה ,שוקלים את זה בוחנים את זה .כרגע מה שחשוב לי זה
מבחינת הרצף הטיפולי באותם קשישים במענה למשפחות.

דורון כהן:

אז מי מפעיל את זה עכשיו המתנ"ס?

עודד רביבי:

המתנ"ס.

יהודה שווייגר :רוב הצוות הוא אותו צוות קיים ,זה מופעל על ידי המתנ"ס ,כשמי שנמצא
בהסכם מול ביטוח לאומי ומול משרד הרווחה ומול כל הגורמים ,זה המועצה ,יש
שמה גם.
מיכאל דהן:

אם היה לו הפסד אז מי עכשיו יספוג את ההפסד?

עודד רביבי:

אנחנו הכנסנו את זה בצורה שעשינו חישוב אחר ,גם מבחינת העלויות גם מבחינת
התקורות גם מבחינת הרווח ,וגם הבאנו את גוש עציון לסיפור הזה .וגם יש
דברים שבסוף אנחנו כרשות יכולים לחסוך מבחינת עלויות ,אם זה ניקיון
ודברים כאלה ,שאנחנו מכניסים את זה לפול הכללי שלנו .בסוף מה שעמד לנגד
עינינו ,זה לא לפגוע בקשישים ולא במשפחות ,ועשינו נשימה עמוקה והתאמצות
והשתדלות ,כדי להגיע למצב הזה .משרד הרווחה גם מבין את ההשתדלות ,גם
הוא בוחן איך הוא יכול לעזור לנו מבחינה כלכלית ,אבל כרגע מה שחשוב זה
מבחינת הקשישים שהטיפול בהם לא נפגע.

יהודה שווייגר :זה כרגע זמני לשלושה חודשים ,אנחנו הרשות היחידה בארץ שעושה את הדבר
הזה בהפעלה עצמית.
נעמה טל:

אז מה קרה בכל המקומות האחרים שהוא עזב?

יהודה שווייגר :זה מאוד משתנה פר מקום ,הוא לא ניגש ליותר מידי דברים חוץ מירושלים ,הוא
בעיקר התבסס באזור ירושלים ומנסה את הפריפריה ,הוא מנסה להקים עכשיו
בבית אל ,מנסה להקים בכל מיני מקומות שנמצאים מסביב .אצלנו אנחנו כרגע
עושים את זה עצמאית .בנינו תוכנית כלכלית שלמעשה משלבת גם בין הקומה
העליונה לקומה התחתונה ,ומקווים שזאת תהיה המתכונת גם להמשך ,כדי שב-
 2018אנחנו נמזער את הפער הגירעוני עד למינימום האפשרי.
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שרון הורביץ :אני גם רוצה לציין להוסיף משהו ,יהודה הצליח לרתום לא רק את משרד הרווחה
גם את הביטוח לאומי .שזה היה מבצע לא קל ,ועל זה מודים לו .דבר נוסף,
הילדים ,ילדי ההורים שדיברנו מקודם ,ילדי אותם אנשים יודעים את המאמץ
שאנחנו עושים ,מודעים ומודים על הדבר הזה .וגם נקווה שלא נממש ,אבל הם
יודעים שזה באמת גם ניסיון ,שאנחנו לא מחויבים לדבר ,אנחנו לקחנו על עצמנו
משימה גדולה .אנחנו עושים את זה על מנת שנעמוד בזה ,אבל גם להם עומד
בראש שזה צעד שבמבחן.
דבורה גיני מלכי :כמה זמן הם הפעילו את זה ,שנה?
שרון הורביץ :פחות.
יהודה שווייגר :מנובמבר הם התחילו בפועל.
עודד רביבי:

הם רצו לעזוב כבר ביולי נשארו עד סוף אוגוסט.

יהודה שווייגר :הכריחו אותם בסוף עד לסוף אוגוסט ,וזה היה על אדים .רוב מוחלט של הצוות
עבר אלינו במתכונתו המלאה ,ככה שהצוות מבחינת המשפחות לפחות זה אותו
צוות מפעיל ,חוץ מאחת שהיתה בשמירת היריון וחופשה ,לא רצתה לאבד את
התנאים הסוציאליים של מלב"ב ,אז ככה שמרנו גם על הצוות הקיים שרץ
איתנו.
הנצחה
עודד רביבי:

פרויקט נוסף שאנחנו עסוקים איתו ,זה פרויקט ההנצחה .אז מיכאל הוא יושב
ראש ועדת ההנצחה ,אבל גם דורון ,דורית נרתמו למשימה .בגדול יש תוכנית ל-
"שביל הנופלים" ,אנחנו גייסנו  50אלף שקל ממשרד הביטחון .יש ישיבה השבוע
עם המתכנן עוד פעם נוספת ,כדי לרדת לרזולוציות הפרטניות הסופיות של
האירוע .מחובתנו אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מגייסים עוד מאה אלף
שקל ,כדי להעמיד את האתר הנצחה לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות
האיבה כמו שתכננו .אז ברגע שהעיצוב הסופי יהיה מוכן ,אנחנו גם נראה אותו,
וגם אם יש לאנשים רעיונות מאיפה אנחנו מגייסים את המאה אלף הנוספים ,אז
אנחנו נשמח לשמוע.

יהודה שווייגר :השביל מתוכנן בפארק השיבולים הלוחשות ,למי שלא יודע.
דוברת:

אבל זה פארק שהולכים לבנות שם- - -
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לא ,לא ,לא ,איפה שיש כבר היום כמה ,מתחת לפארק הכלבים שם .מי שעוקב
אחרי הנסיעות שלי ,אז בחודש שעבר בסוף לא נסעתי לשמחתי אבל בעוד
שבועיים אני כן נוסע ,הוזמנתי שוב פעם על ידי סבן לקחת חלק בפורום סבן שזה
שישי שבת .מאחר והוא משלם לי את עלויות הטיסה ,אז אני הקדמתי את
הטיסה ביום ואני מאחר אותה בחזרה ביום .יש עורך דין אמיד מאוד מאפרת
שהולך להתלוות אלי לקיים פגישות של גיוס כספים עם הלקוחות שלו ,אז אני
מקווה שאנחנו נצליח להביא אולי את מאה אלף שקל ל" -שביל הנופלים" ,אולי
יש רעיון שם להביא תרומה למקווה ,כל מיני רעיונות.

דבורה גיני מלכי :ל -מלב"ב?
עודד רביבי:

ל -מלב"ב לא ,אני לא דואג ל -מלב"ב.

דבורה גיני מלכי :לא ל -מלב"ב ,למרכז של הזקנים.
דובי שפלר:

אז אתה תהיה בשבת ארגון בארה"ב?

עודד רביבי:

מה זה?

דובי שפלר:

בשבת ארגון של בני עקיבא תהיה בארה"ב זה עוד שבועיים?

עודד רביבי:

כנראה כן ,אז אני לא אדע איך קוראים לשבט החדש תצטרכו לזה

דבורה גיני מלכי :אתה גם יכול להביא כסף ,לזקנים יהודים בבית אבות גם יכול להביא כסף.
עודד רביבי:

חלק מהלקוחות האלה ,זה אנשים שבאמת הרעיון הוא להכניס את אפרת
בצוואה שלהם .כלומר אנשים שאנחנו יודעים שיש להם עיזבונות גדולים ואנחנו
יודעים כמה הם הולכים להשקיע .אז יכול להיות שאנחנו לא נראה את זה ישר
בנסיעה הקרובה ,אבל עד  120ואחרי זה יהיה לנו עם מה לחגוג.

יהודה שווייגר :כשניסינו לבדוק פוטנציאל לתרומות לזה ,לא דרך קרנות של ניצולי שואה לא
דרך גופים וכאלה ואחרים ,מדינת ישראל  2017לא רבים הגורמים והגופים
שמממנים את תשושי הנפש לצערנו.
עודד רביבי:

טוב מבחינת הנושאים שדובי ביקש להעלות ,אז מאזן  2016לא כל כך הבנתי.

דובי שפלר:

.18
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מאזן כספים
עודד רביבי:

סעיף מספר  1כתבת מאזן  .2016דנו בזה בישיבה בשמיני למאי  ,2017ועדת
הכספים עוקבת אחרי הביצועים של המועצה .כמו שאמרתי אנחנו הצגנו את
הדברים גם למשרד הפנים ,הצפי לשנת  2017הוא לא לחזור על אותה מעידה חד
פעמית שהיתה ב ,2016 -אנחנו מאוד מאוד מאוד נזהרים ,שומרים ,מהדקים.
גילינו השבוע שמחלקת ביטחון בחריגה של  50אלף שקל ,ישר ננקטו משמעויות
כדי לראות שאנחנו לא מפתחים את זה למשהו יותר גדול .זה רמת הפיקוח שיש
כרגע בכל המחלקות .מחלקת רווחה אנחנו טיפה היינו בחששות ,בגלל שהמנהלת
נכנסה לנו לשמירת היריון .אחת העובדות שם בשם רבקה לקחה על עצמה את
הסיפור של הכספים ,הפתיעה אותנו בצורה מאוד מאוד מרשימה ,ובימים
האחרונים התבשרנו שהיא הצליחה לגייס את כל הכספים ,שמה היינו צריכים
להגיש עד הרביעי בנובמבר ,נכון?

דובר:

חמישי.

עודד רביבי:

חמישי בנובמבר את כל הדוחות ,היא עמדה בכל הזמנים והצליחה להביא באמת
את כל מה שציפינו שנקבל ממשרד הרווחה .אנחנו בסיפור הזה של  2017בהחלט
עם אצבע על הדופק.

דובי שפלר:

זאת אומרת  2017נגמור אותה ברווח שיכסה את ה- - -

עודד רביבי:

לא ,לא ,לא.

יהודה שווייגר :נסיים מאוזנים.
דובי שפלר:

מה שאתה אומר שמה שהיה ב 2016 -לא יחזור?

עודד רביבי:

דבר ראשון מה שהיה ב 2016 -לא חוזר ,דבר שני אנחנו צריכים לגמור מאוזנים,
ודבר שני ועדת כספים כן הציבה כאיזה שהוא אתגר ,לראות תוך כמה זמן אנחנו
מכסים את הבור שנפתח ב ,2016 -אנחנו מודעים לו אנחנו מבינים אותו.

יהודה שווייגר :אני מזכיר לכם שבשני הסעיפים המרכזיים ,אחד זה האגרות בנייה שאנחנו
צפינו ,אז אנחנו לקחנו צפי הרבה יותר מחמיר לשנה הזאת של  ,2017והבאנו את
זה גם פה למליאה .והדבר השני ,זה הסיפור של הקריאה מרחוק ,שנותן לנו
מעבר לשי רות לתושבי אפרת שמקבלים את השירות הזה יום יום ,מי שרוצה
להגיע למחלקת הגבייה בשעות הבוקר בשמונה בבוקר ,יוכל לראות בין שניים
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לחמישה טלפונים שמקבלים מתושבים על נזילות שיש להם .גם הסיפור של
הפחת מים אנחנו מצליחים לעקוב אחריו ,ואנחנו לא מתקרבים לכמויות שהיו ב-
.2016
דבורה גיני מלכי :כבר החלפתם את כל השעונים?
יהודה שווייגר 99 :אחוז.
דבורה גיני מלכי :זאת אומרת ש 99 -אחוז שגם בבית שלי זה הוחלף?
יהודה שווייגר :כן.
עודד רביבי:

תסתכלי זה שעון בולט יותר ,מכסה כחול.

יהודה שווייגר :אם תרצי להיכנס לחיים שיגיד לך את הצריכה הביתית.

אגד תעבורה
עודד רביבי:

אגד תעבורה ,בגדול היתה ישיבה בשבוע שעבר עם אגד תעבורה ,הנתונים שהם
מראים זה ירידה דרסטית בכמות התלונות.

דובי שפלר:

אני אתן לך דוגמה על איך נוסעים.

עודד רביבי:

עזוב בוא אתה לא צריך לתת לי דוגמה.

דובי שפלר:

אתן לך דוגמה קטנה ,אוטובוס שחיכיתי עם הבת שלי בשבע וחצי בבוקר,
בחמישה לשמונה נשברנו נכנסתי לאוטו ולקחתי אותה לירושלים .הגשנו תלונה,
קיבלנו לפני שבועיים מכתב תשובה – "בדקנו האוטובוס נסע הכל היה רגיל".

עודד רביבי:

בסדר ,אז אני אומר עוד פעם ,היה ישיבה הם מבחינתם הראו סטטיסטיקה שיש
ירידה בתלונות .מה שדובי מספר אני חוויתי על בשרי עם הבת שלי אותו אירוע.

דוברת:

אני היום עם הבן שלי.

עודד רביבי:

עוד פעם ,אם התלונות לא יגיעו אנחנו קשה לנו לעקוב .לישיבה הזאת הגיעו כל
ראשי הרשויות ,אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי האירוע .אין ספק שיש פגיעה קשה
באמון התושבים בשימוש בתחבורה הציבורית ,זה חוצה כרגע את כל הגזרות.
הם מהשבוע הכניסו ,קיבלו אישור להפעיל קבלן משנה ,שזה החברה לפיתוח גוש
עציון ,וככה להביא אוטובוסים נוספים .אירוע לא פשוט .אני חייב להגיד בשולי
הדברים ,גם לא הכל באשמתם ,כלומר אנחנו רואים את כמות הפקקים ,ואם
היה לנו לפני שבועיים שלושה את ההפגנות של החרדים .כלומר גם יש השפעות
חיצוניות שיכולות להשפיע על לוחות הזמנים של האוטובוס .אני בטח שלא
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מתכוון להקל עליהם ,הם ביקשו ממני אחרי הישיבה שאני אדאג שיסירו את
השלט של" -עם אגד תעבורה מאחרים לעבודה" ,יוזמה פה של.
נעמה טל:

שנפסיק לאחר לעבודה אז נסיר את זה.

עודד רביבי:

אז אמרתי להם בדיוק את התשובה הזאת ,זו היא יוזמה פרטית פה של כמה
אנשים שתלו את השלט הזה .כן בסדר אז ברגע שאנחנו נראה שבאמת הביצועים
משתפרים ,אז אנחנו נדע לדווח על זה .אנחנו לא מפסיקים לטפל בזה ,אבל אנחנו
רוצים כמועצה כמחלקת הנדסה להמשיך לקבל עדכונים על התלונות ,ועל אי
ההופעה של האוטובוסים.

דבורה גיני מלכי :הם גייסו את הנהגים שהיו חסרים שלהם ,הם בתהליכים?
עודד רביבי:

לא הם לא הצליחו לעמוד ביעדים שהם רצו לגייס נהגים נוספים ,מה שהם עשו
זה הם חתמו עם קבלן משנה .שזה צריך לקבל אישור של משרד התחבורה ,אתה
לא יכול ללכת ולהתקשר עם קבלן משנה.

דובי שפלר:

קבלן שאנחנו מכירים אותו.

עודד רביבי:

הם חתמו עם החברה לפיתוח גוש עציון ,החברה לפיתוח גוש עציון התחייבו
להעמיד כמות אוטובוסים לכמות נהגים .זה קורה בסדר גודל של ארבעה,
חמישה ימים האחרונים ,אז אני עוד אין לי מדד מדויק לבוא ולהגיד איפה אנחנו
השתפרנו .אין לי ספק שחלק ניכר מהירידה בתלונות ,נובעת משחיקה של אנשים
שפשוט נכנסים למכוניות והרימו ידיים.

אבי חדידה:

גם מרגישים את זה בכביש.

עודד רביבי:

בכביש מרגישים את ה 280 -אלף מכוניות חדשות שעולות על הכביש כל שנה,
השנה אנחנו רואים את זה בצורה הכי בולטת בגלל שהחליפו את לוחיות הרישוי.
תשימו לב כמה לוחיות רישוי חדשות יש מימינכם ומשמאלכם ,לפניכם
ואחוריכם ,אז אתם מבינים מה כמות העלייה של רכבים חדשים על הכביש .זה
בסוף תופעה שקורית בכל הארץ ,ושם אנחנו נמצאים.

דובי שפלר:

מה עם הסיפור של נקודת ולוח זמנים של יציאת האוטובוס מירושלים? אני
אסביר ,האוטובוס הרי יוצא ממשרד החוץ שם ,החניון מביטוח לאומי ,ממשרד
החוץ ,נוסע פונה שמאלה בסינמה סיטי מגיע לכיכר השנייה ימינה לכניסה לרחוב
אגריפס ושמאלה .בלוחות זמנים של אגד תעבורה כשאתה נכנס ללוחות זמנים
אתה רואה שזה לוקח שתי דקות ,בפועל בשעות העומס זה לוקח בין רבע שעה
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לעשרים דקות ,זאת אומרת אנחנו מייצרים מלכתחילה איחור מובנה בקווי
האוטובוסים.
עודד רביבי:

אז הם כל הזמן אומרים שהם בוחנים.

דובי שפלר:

הפיתרון הוא שתחנת היציאה תהיה פשוט בבנייני האומה.

עודד רביבי:

כן אבל בנייני האומה אנחנו יודעים שהתחנה שם לא מסוגלת להכיל עוד קווים,
כלומר גם ככה האוטובוסים שעוצרים שם.

דובי שפלר:

הפיתרון יהיה שזה בכלל יהיה בתחנה מרכזית ,זה בטוח ,אבל בינתיים אני אומר
עד שיפתחו.

עודד רביבי:

אני אומר עוד פעם ,מבחינת התזמון של הנסיעות הם טוענים שהם כל הזמן
במערכת עובדת והם משפרים את זה .אני לא אכפת לי לבדוק את הקטע הזה
שאתה אומר באופן מפורש .הבנתי ,אני אבדוק עוד פעם את הקטע המפורש הזה.

דובי שפלר:

זה לוח זמנים בלתי אפשרי.

עודד רביבי:

אני מסכים איתך ,כל הלוח זמנים של תכנון שם הוא בלתי אפשרי ,בטח בגלל
הפקקים שאנחנו רואים ,אבל אנחנו נבדוק את זה.

דבורה גיני מלכי :סליחה ,חברה שנכנסת לעשות קו לא נגיד נוסעת על ריק שבועיים כדי לבדוק
את הלוחות זמנים סתם שאלה?
דובי שפלר:

לא ,לא ,זה היה גם קודם ,זה היה גם באגד ,זה אגד תעבורה אשמים בזה.

דבורה גיני מלכי :כן אבל אגד תעבורה חברה חדשה ,פנים חדשות ,עתיד חדש ,הם קבעו את זה על
סמך?
דובי שפלר:

זה משרד התחבורה בעיקר יותר מאשר אגד תעבורה.

עודד רביבי:

אם את שואלת אותי זה כל אחד מעגל פינות לשני ,זה בסוף כדור שלג .רוצים
לתזמן את האוטובוסים בזמן נסיעה יותר קצר ,כדי שיהיה צריך להשקיע בפחות
אוטובוסים ,כדי שאפשר יהיה לגשת למכרז עם פחות נהגים ,ואז בסוף הפערים
מתגלים בסוף ,הרי זה לא מדע יותר מידי מורכב.
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תנועות נוער
עודד רביבי:

פעילות ומבני תנועות נוער בתמר ובדגן .בגדול אנחנו גם לנקודה הזאת אנחנו
התייחסנו .מבחינת הזהות של התנועות נוער ,אמרנו שאנחנו לא מתעסקים עם
זה ב -תשע"ח.

דובי שפלר:

זה אמרת ב -ע"ז.

עודד רביבי:

שנה שעברה אמרתי שהשנה הזאת אני לא מתעסק עם זה ,אנחנו נתעסק עם זה
לקראת שנה הבאה .בטח אני חושב שאני אומר עוד פעם ,דווקא בשים לב למה
שקורה היום בבתי הכסת ,זה לא היה נכון להחליט על איזה תנועות נוער נכנסות
לשכונות שיש לנו  30או  40תושבים .גם בני עקיבא וגם עזרא נכונים להיכנס
לשתי השכונות ,בסוף זה יהיה שיח משותף עם ההורים עם המועצה ועם תנועות
הנוער .היתה כתבה שהתפרסמה השבוע ראיתם ,על כמות החוסרים שיש של
קומונריות בארץ ,גם אנחנו סובלים מזה .לפתוח סניפים זה דבר יחסית קל ,בסוף
מישהו צריך אחר כך לתחזק אותו ,צריך לממן את זה .כל השמועות שאני רוצה
תנועת נוער ספציפית ושאני חותר לשם ,אין בהם שום שמץ של אמת ,אבל זה
בסדר בשביל מפיצי השמועות .אמרתי את זה גם השבוע בשכונת הדגן להורים,
הם טוענים שהם יכולים להביא את בני עקיבא כבר עכשיו באופן מיידי ,למרות
שיש שם רק  30או  40או  50ילדים .אני סקפטי אם בני עקיבא ישתפו עם זה
פעולה ,בכל מקרה אנחנו לא מתכוונים לעמוד בדרך של תושבים שהולכים לדבר
ישירות עם תנועות הנוער ,וזה לפחות מה שעלה השבוע בדגן .בתמר במפגש שלי
עם התושבים ,הם הבינו את הנקודה הזאת שאנחנו מתמהמהים ומאז זה לא עלה
פעם נוספת ,אבל גם שם הם הביעו רצון עז להתחיל את זה דווקא עכשיו .אני
חושב שזה לא חכם ,אבל בבקשה .מבחינת מבנים של תנועות נוער ,אז אם אני
זוכר נכון בדגן יש לנו מגרש שמיועד למועדון נוער ,בתמר אין לנו מגרש למועדון
נוער .בואו אנחנו נראה שאנחנו גומרים את הבנייה של בתי ספר ,גני ילדים ,את
הדברים החיוניים ,ואז נגיע לשלב של בניית מבנים לתנועות הנוער .מבחינת בית
הספר בתמר מבחינת מבנה ,אני חושב שמשה התייחס לזה ,בית הספר בנוי
בצורה כזאת שיש בו חללים שיכולים לשמש ,להיות דו שימושיים .יש כיתות
שבהם יש פינות בישול למשל שעשינו בשביל חוגים עם תריסים נפתחים ונסגרים,

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
13.11.17

58

כל בית הספר אפשר לחלק אותו לאגפים .כלומר אם בסוף תהיה שם תנועת נוער
שתחליט לפעול ,ייעדנו לזה שטח ,ייעדנו לזה גם שטח מבחינת מחסן שאפשר
להשאיר שם ציוד בשביל תנועת הנוער .כלומר דווקא בתמר אני כן מוכן עם מבנה
שיחסית אפשר להיכנס אליו עם תנועת נוער ,בדגן עוד לא ,אבל צריך קודם
לחכות שהילדים יגיעו.
דובי שפלר:

לקחת בחשבון שעל פי הצורך בעזרת ה' ב -תשע"ט שנת הלימודים ,להציב אולי
איזה קרוון או שניים בתור אופציה למבנה תנועת נוער עד שיבנה המבנה.

עודד רביבי:

תראה האופציה הזאת שהיתה קיימת בעבר באפרת ,היא הולכת ומצטמצמת
משתי סיבות .אחת ,בשכונות הצפוניות כמות המגרשים הפנויים שיש לנו אל מול
מה שהיה לנו בשכונות הוותיקות ,הוא כמעט לא קיים .תחשוב איפה הציבו
קרוונים לתנועות הנוער  ,היום זה לא עובר .כלומר היום הקרוון של עזרא היו
הורסים אותו ,כי אנחנו יודעים מה המעמד שם ,זה שאנחנו אחר כך המשכנו וזה,
זה משהו בסוגריים ,בסדר? לקחנו את הקרוון שפינינו מ- - -

יהודה שווייגר :אורות עציון בנים.
עודד רביבי:

אורות עציון בנים זה היה הקרוון ששמנו שם ,הרסו לנו אותו ,בסדר? כלומר אין
מציאות כזאת שאני יכול לקחת לשים קרוון על קרקע שהיא לא קרקע שמופיעה
פה במסגרת המגרשים.

דובי שפלר:

על כביש הגישה הישן של הדגן אפשר להעמיד עליו שני קרוונים.

עודד רביבי:

אז בוא כשנגיע לזה ונראה ,בסדר? גם שמה דרך אגב יש לנו תוכניות לתחנת דלק
ומרכז מבקרים.

דובי שפלר:

בסדר רק שיהיה.

עודד רביבי:

בסדר בואו כל הדברים הזמניים האלה ,אחר כך מסכן ראש המועצה.

דובי שפלר:

המליץ לבנות את מועדון הנוער בדגן.

עודד רביבי:

לא בואו ,אני אומר עוד פעם ,הפיתרונות הזמניים האלה דווקא בשכונות
הצפוניות הם הרבה יותר מאתגרים .גם למשל עכשיו שבדגן באו והציעו רעיון
לשים קרוון לבית כנסת ,הרי המגרש שהם מציעים זה מגרש של בני ביתך ,של
מישהו שאומר שהוא לא רוצה לבנות על המגרש שלו במשך שנתיים והוא מוכן
שישימו עליו קרוון .אין לי מגרש אחר שאני יודע להביא להם ואני אומר בואו
תשימו אותו פה ,כמו שקרה לנו לצורך העניין עם סניף בני עקיבא זית .סניף בני
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עקיבא זית היום גם לא היה עובר לי ,כי אנחנו יודעים מה המעמד שלו .אז אנחנו
בוחנים את כל האופציות ,בסוף יצטרכו לראות איך מתנהגים בשימוש כפול
במבנים .בתמר זה יהיה יחסית יותר קל ,בדגן עוד חזון למועד נראה איפה אנחנו
נמצאים .חלק מהתמריץ לבנות את השביל גישה מתחנת הסליקה למעלה לרחוב
המנורה ,זה כדי להנגיש את סניף בני עקיבא זית לחבר'ה מהתמר והדגן .בואו
נראה בסוף איך אנחנו משתלטים כל האירוע הזה .תופעת הכלבים המשוטטים.

בי"ס בדגן
דובי שפלר:

רגע לפני זה ,אחרי כל הדברים שנאמרו לגבי הבית ספר בתמר .כרגע מה התוכנית
לבית הספר בדגן?

עודד רביבי:

בית הספר בדגן מבחינתנו אנחנו בשלבים האחרונים של אישור תכנון מבחינת
משרד החינוך ,הוא גורר רגליים כי הוא אומר בוא יש לך את כל בית הספר בתמר
למלא לפני שאני אתן לך את בית הספר בדגן מבחינה מימונית .אני לא מקבל את
הטענה הזאת ,אני רואה מה קצב הבנייה ,אני ממשיך ללחוץ עליהם לקבל את
המימון .אני מקווה שנעמוד באותם סטנדרטיים שאנחנו עומדים עד היום,
שמוסדות החינוך יהיו מוכנים לפני שהתושבים מגיעים ,זאת השאיפה שלנו
להגיע לזה.

דובי שפלר:

שנת הלימודים תש"פ ,זה יהיה אמור להיות?

עודד רביבי:

קצת קשה להאמין ,כי אנחנו עכשיו כבר תשע"ח ואנחנו תיכף תשע"ט ,אני הייתי
רוצה להגיד לך כן ,אני צריך לקבל מהם את האישור ,ברגע שאני אדע שיש לי את
האישור אני אדע להגיד את זה .בסדר? גם נעבור שנת תקציב ל 2018 -אז הוא
יהיה יותר קל על ההדק .דרך אגב משרד החינוך הרבה מהמבנים שאנחנו
העמדנו ,גם בית הספר בתמר גם חלק מכיתות הגן ,הוא שינה את הנוהל ,הוא
אמר אני נותן לכם מכתב שמאפשר לכם לצאת למכרז ,ואני את הכסף אביא אחר
כך .בעבר זה אף פעם לא היה ככה ,בעבר הוא קודם היה מתקציב אותו ורק אחר
כך היה נותן לי לצאת למכרז ,בגלל שהיתה לו בעיית תזרים מזומנים הוא הפיל
את האובליגו עלי ואני הייתי צריך לממן במימון ביניים .בסדר בסוף זה הוכיח
את עצמו .אז עכשיו קיבלנו את הכסף לבית הספר ,ואנחנו נמשיך לנסות כל דרך
אפשרית כדי להגיע למצב שבתי הספר ומוסדות החינוך מוכנים .לשמה אנחנו
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שואפים ,אתם רואים את הקצב שמשה עובד .זה לא ששכחנו את בית הספר
בדגן ,אנחנו מתקדמים איתו ועושים אותו.
דבורה גיני מלכי :עודד ,כמה הבחירות ברמה הארצית והחלפת ממשלה בתקציב משפיע עלינו?
עודד רביבי:

בית הספר בתמר התקצוב התעכב בשנה ,בגלל שלא היה תקציב מדינה.

דבורה גיני מלכי :אז בית הספר בדגן נופל בתכלס על אותו תפר?
עודד רביבי:

דבר ראשון אני מקווה שלא ,דבר שני כשאין תקציב מדינה עדיין עובדים באחד
חלקי שתיים עשרה .כלומר עדיין יש לו כסף להביא ,הוא רק יותר שמרן והוא
יותר נזהר ,והוא כל חודש יכול להוציא רק  1חלקי  12הוא לא יכול להגיד
בתחילת השנה אני מוציא את מה שיש לי לכל השנה כמו שהוא יעשה עכשיו .ולכן
אני אומר ,אנחנו כן עובדים בלחץ כדי לראות לקבל את זה ,אבל זה בהחלט
מאתגר בסיפור הזה.

כלבים משוטטים
תופעות כלבים משוטטים .אז אני רק יכול להגיד לכם שהובא לידיעתי איזה
שהוא סטטוס של מישהו ,שלא היה לו תמונות השבוע לצלם כלבים חדשים ,כי
הוא לא ראה כלבים השבוע .קיבלנו דווקא תלונה עכשיו על חתולים ,שזה
אינדיקציה שיש פחות כלבים .בגדול אספנו כמות מאוד מכובדת של כלבים,
מצאנו גם את אחד ממקומות המרבץ של הכלבים שהצלחנו להשתלט על זה .ובלי
שום קשר אנחנו ממשיכים לעבוד גם עם משרד החקלאות גם עם רשות הטבע
והגנים ,וגם עם הווטרינארית וגם עם לוכד בשכר ,כדי לראות שאנחנו ממגרים
לגמרי את התופעה .מאה אחוז בסוף אף פעם לא יהיה ,אנחנו מכירים את
התופעה הזאת אנחנו יודעים שזה בא בעונות ובגלים .אבל בסך הכל כמות
התלונות שיש כרגע על כלבים משוטטים ,היא ירדה כמעט לעשירית אל מול מה
שהיה לנו לפני כחודש ,ואנחנו עדיין במלוא העוצמה .דרך אגב המלכודות
ממשיכים תושבים לחבל לנו בהם ,למרות כל הבקשות ,למרות כל האזהרות,
אנחנו ממשיכים לטפל בזה.
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תקציב 2018
תקציב  2018אנחנו עובדים עליו ,יש טיוטה ראשונה שמנהלי המחלקות אמורים
להעביר עד ה 19 -לנובמבר .בגדול אנחנו נשתדל לא לחרוג מהנוהל הרגיל ,שכל
חברי המועצה יקבלו את הטיוטה.
דובי שפלר:

ועדת כספים עוד לא התחילה לדון בזה.

שרון הורביץ :בסדר ,השבוע אנחנו ביחד עם מנחם קבענו פגישה לוועדת הכספים ,אנחנו לא
יכולים לפני ה.18 -
עודד רביבי:

אין להם מה לעבוד לפני שיש להם טיוטה ראשונית לשבת עליו .יש כל מיני גישות
גם איך להתמודד עם תקציב  ,2018בגלל שזה שנת בחירות .אבל בגדול הרעיון
הוא להגיע למצב שבתחילת ינואר אנחנו מאשרים אותו ,חברי המועצה יקבלו
אותו סדר גודל של עשרה ימים ,שבועיים לפני כן ,כדי לעבור לשבת איתי להעיר
הערות ,ובשאיפה למרות שאנחנו בשנת בחירות לקבל את תמיכתם של כל חברי
המועצה ולהצביע בעדו .זהו אם הבנתי נכון את כל השאלות והנושאים שהעלית.

דובי שפלר:

שאלה ,הקרון קפה ראיתי שהוא הפסיק לעבוד בחודשים האחרונים.

עודד רביבי:

נכון.

דובי שפלר:

הוא יחזור לעבוד?

עודד רביבי:

אנחנו כרגע בבחינה.

דובי שפלר:

אם לא אז אולי כדאי להוציא אותו משם.

עודד רביבי:

אנחנו בבחינה ,יש כרגע רעיון להפוך אותו לספרייה ניידת לשכונות הצפוניות.

דובי שפלר:

מה קרה לו?

עודד רביבי:

מה שקרה ,היה עובד מועצה שהיה אחראי על המיזם ,כל עוד הוא היה במועצה
זה עבד ,זה עופר מרציאנו .הוא עזב ,החבר'ה  - - -כבר הגיעו לגיל  18אז הם כבר
לא היו פעילים.

יהודה שווייגר :ב -י"ב הם סיימו ,ולכן אנחנו לא ייצרנו עדיין איזה שהיא קבוצה חדשה
שנמצאת.
דובי שפלר:

אני מתחבר את זה לשישייה של יוסי.

עודד רביבי:

הם עלולים למכור שם דברים אחרים ,אז אני לא הייתי כל כך מהר רץ לזה.
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יהודה שווייגר :יש רכז חדש ,ואנחנו נראה אם זה אחד מהנושאים שיתחברו .עלה גם רעיון לחבר
את המיזם הזה למטה צעירים או כדי לחשוב על איזה שהיא מתכונת דווקא
בשכונת הזית ,יש כמה.
עודד רביבי:

אופציות כרגע.

יהודה שווייגר :פרסמנו איזה קול קורא לכמה אופציות ,ואנחנו בקרוב מאוד נשמיש אותו או
לייעוד הזה או לייעוד אחר.
אבי חדידה:

עודד ,אני רוצה לבקש כבר עכשיו לישיבה הבאה ,אני מקבל תלונות מתושבים
שנזקקים לשירותי רווחה ועובדים סוציאליים וכו' ,יש עם זה בעיה .אני הייתי
שמח לשמוע מה קורה ,מה מצב במחלקת הרווחה אצלנו ,אם לא לעכשיו אז.

עודד רביבי:

אני יכול לענות לך עכשיו .מחלקת רווחה אנחנו דיווחנו אנחנו יודעים ,מנהלת
מחלקת הרווחה בשמירת היריון ,אנחנו בניסיונות לגייס כוח אדם בעיקר לסדרי
דין ,ויש קושי.

אבי חדידה:

מה גורם למשפחות? המשפחות שלי זקוקות לתזכירים וכו' ,איפה עושים את זה,
אמרו לי שעושים את זה בירושלים?

עודד רביבי:

אז יש חלק שהמחלקה מצליחה להתגבר ,חלק הפיקוח נותן לנו מענה .אנחנו
מודעים לזה שיש מצוקה של כוח אדם ,אנחנו כל הזמן מפרסמים שאנחנו
מחפשים כוח אדם ,אם יש אנשים שיודעים איך להביא את הכוח אדם למחלקה
הזאת אנחנו נשמח .משרד הרווחה עוזר באופן אישי לנסות לאתר ממלא מקום
למנהלת .בסוף זה אירוע לא פשוט ,הביאו שתי מועמדות אחת ממעלה לבונה
והשנייה ממודיעין ,אתם מבינים לבד מה הזמן ומרחב לאישה ,שתיהן נשים
אמהות לילדים להגיע לפה כדי לעבוד פה יום עבודה .אירוע שאנחנו מנסים
לתפעל אותו ,אם יש למישהו המלצות ,שמות שיכולים לעזור בסיפור הזה נשמח.
אני לא יודע לתת תזכיר ,אני לא יכול לעזור.

אבי חדידה:

אנחנו מחפשים בעצם מנהלת מחלקה באופן קבוע או שהיא אמורה לחזור מתי
שהוא?

עודד רביבי:

כרגע אנחנו מחפשים ממלאת מקום ,אישה נמצאת בשמירת היריון אני לא יכול
למצוא לה מחליפה באופן קבוע.

אבי חדידה:

זה ברור לי ,השאלה מי יודע שהיא?
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אף אחד לא יודע אם היא תחזור ,מי שטיפה מכיר את חוקי העבודה של נשים
אסור לי לשאול אותה אם היא הולכת לחזור .אחרי שהיא יולדת יש לה אופציה
להאריך את חופשת הלידה עוד ועוד.

נעמה טל:

ממש חבל שיש תנאים סוציאליים.

עודד רביבי:

לא אני לא אומר אני לא מצר על כך לרגע ,אני לא מצר על כך לרגע אני רק אומר
שבסיטואציה הזאת .מה זה?

דובר:

זה לא שאנחנו לא רוצים שהיא תחזור.

דובי שפלר:

זה לא נתון לשיקול דעתנו.

עודד רביבי:

כרגע זה בכלל לא נמצא ב- - -

דובי שפלר:

היא יציאה לחופשה- - -

(מדברים ביחד)
נעמה טל:

יש לך בשמירת היריון יש לך אפשרות - - -

אבי חדידה:

הכוונה שלי היתה ,אם היא הודיעה לנו שהיא לא חוזרת?

עודד רביבי:

אז אנחנו מחפשים.

נעמה טל:

הבנתי.

עודד רביבי:

אז אני קיבלתי מועמדת של אחת ממעלה לבונה והשנייה ממודיעין.

אבי חדידה:

עודד דקה ,אולי זה נשמע אחרת ,אבל הכוונה שלי היתה אם היא הודיעה לנו
שהיא לא חוזרת?

עודד רביבי:

אין לה סיבה להודיע.

דובי שפלר:

אפשר לפרוטוקול לשלוח מכתב ,מברכים אותך חברי המועצה שיהיה לה מנוחה
טובה ושתלד בשלום ושנשמח לראות אותה בחזרה ,הכל יהיה בסדר.

עודד רביבי:

בקיצור אבי אנחנו מודעים למצוקות שמה ,אנחנו מנסים לעזור בכל רמה .שבוע
שעבר ישבנו עם מנהל המחוז ,סגנית מנהל המחוז ,כולם מנסים להירתם.

אבי חדידה:

לכן העליתי את זה.

עודד רביבי:

בסדר ,כולם מנסים .בסוף אותה משפחה שצריכה את הטיפול זה נופל עליה ,אין
בכלל מחלוקת .להבדיל כמעט מכל מחלקה אחרת שאנחנו יכולים לעזור,
במחלקת הרווחה אנחנו מאוד מוגבלים.

דובי שפלר:

אפשר אולי שמישהו ממשרד הרווחה במחוז?

עודד רביבי:

אז יש את לאה צ'סטרמן שמסתובבת פה ,עוזרים.
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דובר:

אשתו של פריד.

עודד רביבי:

שרה פריד עזרה לנו ,ואז אמרו שהיא צריכה להיות תקופת צינון והיא לא יכולה
לבוא לעזור .בואו אנחנו מנסים להמציא כל מיני דברים .בגלל שהסיוע שם הוא
כל כך מקצועי וכל כך מסווג ,היכולת לרכז מאמץ ולהביא כוח אדם ממחלקה
אחרת או מגזרה אחרת ,הוא כמעט ובלתי אפשרי פה.

דבורה גיני מלכי :היא חייבת להיות מאושרת לסדרי דין?
יהודה שווייגר :אנחנו כדי להתגבר על הבעיה הזאתי או סדרי דין אנחנו לא מצליחים למצוא
בשלוש שנים האחרונות ,היו לנו.
אבי חדידה:

כמה אנחנו צריכים ,אחת?

יהודה שווייגר :כמה סדרי דין?
שרון הורביץ :סדרי דין זה דבר שאין לו תקן ,המדינה לא משלמת עליו שקל.
יהודה שווייגר :בעבר הרחוק יותר דוד כמנהל מחלקה היה לו סדרי דין ,אז אנחנו פרסמנו ,אנחנו
כמעט בכל פרסום אנחנו נותנים עדיפות לסדרי דין כדי לנסות למצוא.
דובי שפלר:

רק לסבר את האוזן ,באפרת כפי שאפרת מסרה בדיווח שהיא נתנה פה שיש ,400
קרוב ל 450 -תיקים .אז ראש עיריית קריית מלאכי לפני חודשיים בפאנל שיש לו
 25אלף תושבים אני חושב ,אמר שיש לו המון תיקים 450 ,תיקים.

עודד רביבי:

אני לא יודע מה הוא אמר בפאנל ,אני יכול להגיד לך שמאז שאפרת לא פה,
שאנחנו באים ומתלוננים על עומס כי אנחנו משדרים את מה שהעובדות אומרות
למחוז ירושלים ,הוא אומר תפסיקו לקטר אין לכם עומס .כלומר אז אני לא יודע
מה הוא אמר.

דובי שפלר:

הוא אמר ש 450 -ל 25 -אלף תושבים זה עומס.

עודד רביבי:

אז אני אומר אני לא יודע מה הוא אמר ,אני אומר בסוף מבחינת המחוז ,מבחינת
המחוז הם אמרו לנו בצורה הכי ברורה יותר מאשר פעם אחת.

דובי שפלר:

אז אולי האפיון של התיקים?

שרון הורביץ :יש תיקים גם שלא דורשים טיפול.
דובי שפלר:

בסדר לכן אמרתי אולי האפיון ,האפיון של התיקים הוא קל יותר?

שרון הורביץ :אתה לא רואה פה טורים ,אתה לא רואה פה קטסטרופות מטפלים ,כולל
המקרים שדיברתם על העיגון מקודם .באמת סך הכל כולם מטופלים ,אפשר
יותר תמיד אנחנו רוצים יותר ,אין פה קטסטרופות.
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דובי שפלר:

הנה יש ,הנה המחליף של אפרת הממלא מקום ,תראה איזה בקיאות.

עודד רביבי:

דבר איתו ,צריך החלטת מליאה ,לא? תודה רבה ערב טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר________________________ :
עודד רביבי
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