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ישיבת המועצה
המלצות ועדת תנועה-
משה בן אלישע:

 ...החניה לבין ה,-

דובי שפלר:

זאת היתה ישיבה שהחלטנו,

עודד רביבי:

לא זוכר דובי ,לא מתווכח עם הזיכרון שלך ,אני אבדוק מחר ,אם אתה רוצה
תבדוק אתה.

משה בן אלישע:

ועדת תנועה סעיף מספר  ,3היתה בקשה,

דובי שפלר:

אני מבקש כמו תמיד לשלוח את זה מראש.

משה בן אלישע:

כן .היתה בקשה של תושבים מרחוב מתתיהו הכהן,

דובי שפלר:

אתם קיבלתם?

אבי חדידה:

אפשר להעלות בקשה מצידנו גם לוועדת תנועה?

עודד רביבי:

בוודאי.

אבי חדידה:

בניגוד למה שאני מתנגד בדרך כלל לפסי האטה ,ברחוב,

עודד רביבי:

אני מציע אבל שקודם,

משה בן אלישע:

התחלתי בסעיף ,3

אבי חדידה:

אני מציע אולי קודם כל לבדוק את הצורך ,מתתיהו הכהן סמוך לשחר וברקן,

משה בן אלישע:

אז אני אדווח.

אבי חדידה:

נוסעים שם כמו מטורפים,

עודד רביבי:

קיבלנו פניה.

משה בן אלישע:

אני אדווח.

אבי חדידה:

ממש נוסעים שם כמו מטורפים וגם יש לנו מוסדות חינוך שם.

משה בן אלישע:

היתה בקשה של התושבים לפסי האטה ברחוב מתתיהו הכהן ,ועדת התנועה
ביקשה להכין תוכנית לעיון שלה וזה נמצא על סדר היום של הישיבה הבאה.
יש תוכנית שהכנו לדיון בישיבה הבאה של ועדת תנועה.

אבי חדידה:

צריך שם אכיפה של הפקח לאיך שהרכבים עומדים כי בבוקר במיוחד שיש לנו
את החניה של הגנים ,את הרחבה שמה שצריך שמה יותר אולי עכשיו ,אולי
לא לתת דוחות אלא אולי אזהרה ,לשלוח את אפי שיתן אזהרות לאנשים שלא
לחנות כמו שחונים היום וחוסמים את כל הנתיב ואז זה יוצר בבוקר בעיות,
באשכול של הגנים של מתתיהו הכהן.
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דובר:

זו בקשה מאוד קלה ,הוועדה ממליצה לא לאשר כלום.

משה בן אלישע:

אני מתחיל בסעיף מספר  3ברשותכם ,היתה בקשה של תושבי רחוב מתתיהו
הכהן שמגיעים למעון שנמצא פה ,הם ביקשו להפוך את החד כיווני של הרחוב
דרך ביטחון פה שנוסע ממערב למזרח ,להפוך את הכיוון ממזרח למערב,

אבי חדידה:

זה היום חד סטרי ,נכון?

משה בן אלישע:

זה חד סטרי ,כן.

אבי חדידה:

איפה שהמעון.

משה בן אלישע:

חד סטרי ,הוועדה בחנה את הנושא הזה והמליצה לא לשנות את כיוון הנסיעה
בקטע הזה.

דובי שפלר:

מה היה הנימוק לבקשה?

אבי חדידה:

למה הם רצו לעשות את זה?

משה בן אלישע:

הנימוק לבקשה ,שקודם כל כל ההסדרי תנועה כבר קיימים ,החניות כבר
מבוצעות אבל זה לא העיקר ,העיקר שפה הנקודה כאן ,זה הנקודה הכי נגישה
מבחינת הכביש הראשי שמגיעים לפה זה הכי נגיש לכולם ,לעשות את הסיבוב
לבוא מכיוון אחר לכיוון אחר זה ,הוועדה לא מוכנה.

עודד רביבי:

הנימוק לבקשה הוא מאוד פשוט רבותי ,מה שאנשים אומרים זה שהם באים
וצריכים לפנות ימינה ,לתוך החניון ,זה לוקח זמן כי יכול להיות שיש אוטו
שנכנס רוורס ,יכול להיות שיש אוטו שחונה בדיוק ,הפקק שיהיה על הכביש
ביטחון .מצד שני ,אני מבין גם את ההגיון לא לאשר את זה ,כי אז בסופו של
דבר אנחנו באמת ניצור מצב שהכביש ביטחון עלול להיות פקוק ואתה לא
יודע עד שאתה נכנס לשם מה קורה שם.

משה בן אלישע:

האיזור הזה הוא יותר נגיש ,רואים מה קורה וכו' .אגב ,מי שלא מוצא פה
חניה יש פה גם חניה שאפשר לחנות פה ,בעיקרון כל עוד שהיא פנויה אז זה
הדבר הזה.

עודד רביבי:

מי בעד לקבל את ההמלצה של ועדת התנועה? כולם בעד ,אף אחד לא נגד.

הצבעה
בעד -פה אחד
נגד – אין
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נמנעים – אין
החלטה :הוחלט לא לשנות את הסדרי התנועה בדרך הביטחון בזית בסמוך למעון יום.

משה בן אלישע:

מעבר חציה רחוב הגפן .היתה בקשה לבצע מעבר חציה ברחוב הגפן ,במרכז.
פה זה מיקי מאוס ,פה זה תחנת אוטובוס שהיתה תמיד פה ,זאת תחנת
אוטובוס שהיתה תמיד פה ,וביקשו לעשות,

נעמה טל:

זה ליד הגנים?

משה בן אלישע:

לא ,זה במרכז השכונה ,במרכז השכונה ,הטענה היתה שאנשים מורידים,
אוטובוסים מורידים ,אנשים צריכים לחצות לצד השני,

דובר:

איפה זה?

משה בן אלישע:

במרכז הגפן .מרכז הגפן ליד המיקי מאוס ,איפה שהגן משחקים פה ,פה יש גן
משחקים ,באיזור הזה היתה פעם תחנה,

דובר:

בבתי הכנסת שם ,לא?

נעמה טל:

לא ,הרבה יותר למטה.

משה בן אלישע:

ממש במרכז.

נעמה טל:

ליד המיקי מאוס.

משה בן אלישע:

אז פה יש תחנה באנטי מפרץ ,פה יש תחנה באנטי מפרץ ,והבקשה היתה
שאנשים מורידים מההסעות ילדים ,אין פה מעבר חציה ואז אנשים הולכים
וכו' .עכשיו ,בדקנו לצורך זה תוכנית אופרטיבית שיכולה להיות ,אבל היא
גוזלת לפחות שני מקומות חניה ,אחד בצד הזה ואחד בצד הזה ,המצוקה של
החניה היא קשה ,לשים מעבר חציה בכביש ללא צומת זה גם בעיה ,זה לא
אוטומטי ,זה מאוד,

דובר:

מבחינת בטיחות זה יוסיף לנו?

משה בן אלישע:

לדעתי מבחינת בטיחות זה לא יוסיף ,במקרים כאלה עדיף לא לשים מעבר
חציה מאשר לשים מעבר חציה שאף אחד לא צופה שיש שם מעבר חציה ,זה
לא צומת ,אין פה כלום ,אגב ,מאה מטר מפה ,פה יש מעבר חציה של הגנים
שנמצא פה ,כלומר מי שמדובר פה,

דובי שפלר:

כן ,אבל מי שצריך לחצות שם בתחנות לא ילך,
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משה בן אלישע:

אני מסכים ,אז ועדת תנועה ממליצה שלא לשים פה מעבר חציה ,שמי שחוצה
ישים לב לאיפה שהוא חוצה ,מאשר שיקבל את המנדט ,עכשיו זה גם לא
נעים ,זה חניה ,אם האוטובוס נמצא פה זה ממש בגב האוטובוס גם מפה וגם
מפה באותו זמן ,אם יש שני אוטובוסים במקרה ,זה ממש אין כלום ,לכן
מהסיבות האלה ועדת התנועה החליטה לא להיענות לבקשה ולא לשים מעבר
חציה.

עודד רביבי:

טוב .מי בעד לקבל את ההמלצה של ועדת התנועה? כולם .תודה רבה ,הלאה.

הצבעה
בעד -פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
החלטה :הוחלט לא להוסיף מעבר חציה ברחוב הגפן סמוך לתחנות תח"צ במרכז הרחוב (ליד גן
השעשועים של המיקי מאוס)
משה בן אלישע:

תוספת פסי האטה ,רחוב יהודה המכבי .היתה בקשה של תוספת פסי האטה
ברחוב יהודה המכבי ,הוועדה היום,

דובר:

זה כבר כמה פעמים.

משה בן אלישע:

זה היה ,כן ,היה ,היה ונדחה והם ביקשו עוד פעם והוועדה התייחסה לזה עוד
פעם ,המצב היום שיש לנו את שני פסי ההאטה פה ,זה בירידה הגדולה של
הרחוב יש פה שני פסי האטה קיימים ,פה אלה ,העליונים ,זה וזה ,וזה לא
קיים,

דובר:

מה הם רוצים להוסיף ,איפה?

משה בן אלישע:

התחתון ,התחתון לא קיים,

דובר:

ליד בית הכנסת.

משה בן אלישע:

כן ,ליד בית הכנסת ,לא קיים ,והתבקשנו להתייחס לנושא הזה פעם שניה
והוועדה לא מצאה לנכון להוסיף פס האטה נוסף,

מיכאל דהן:

אני לא רואה מה זה נותן אבל .אני לא מבין מה זה נותן להם.

עודד רביבי:

זה נותן שכל מי שמגיע,

מיכאל דהן:

אתה ממילא אחרי צומת ,אתה מאט.
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עודד רביבי:

אחרי רחוב ה מנורה ,מי שמגיע אחרי המנורה ורוצה להגיע עד לסוף יהודה
המכבי שם רייס ועולה למעלה .וגם מי שמגיע מהקצה העליון של יהודה
המכבי בא ברייס.

משה בן אלישע:

יש פה מעבר חציה.

מיכאל דהן:

אם כבר להביא אותו יותר לכיוון ,יותר למעלה ,כי יש לך ,אתה ממש קרוב
לצומת.

עודד רביבי:

מנחם למה החלטתם לא לשים את זה שם?

מנחם שפיץ:

אני לא הייתי בחלק הזה.

מיכאל דהן:

אולי קצת יותר למעלה יש בזה יותר הגיון.

עודד רביבי:

אני מבקש ,אני מבקש להחזיר את הנושא הזה לוועדת התנועה ,אם אפשר
שגם יגיעו לשם נציגי תושבים ,זה בקשה שכבר עולה פעם שניה ופעם שלישית,
זה יחסית רחוב באמת ארוך שחונים בו בצורה צפופה ,תשקלו את זה פעם
נוספת .בסדר? מי בעד להחזיר את זה לוועדת התנועה? פה אחד .תודה רבה.

הצבעה
בעד -רוב
נגד – 1
נמנעים – אין

עודד רביבי:

דובי ,כן לא?

דובי שפלר:

אני בעד לקבל,

עודד רביבי:

אתה בעד לקבל את ההמלצה .בעד המדיניות של לא להחזיר את הנושא .טוב.
אז הרוב מכריע להחזיר את זה חזרה לוועדה .תודה רבה ,אנחנו נצא לעשר
דקות הפסקה.

החלטה :הוחלט להחזיר את נושא הוספת פסי האטה ברח' יהודה המכבי לטיפול והמלצה של
ועדת תנועה

 - - -הפסקה - - -
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סקירה על פתיחת שנת הלימודים-
עודד רביבי:

טוב רבותי ,ערב טוב ,נמצא איתנו יוסי מנהל מחלקת חינוך ,כמו שאתם
רואים הוא הסדיר נשימה ,אחרי פתיחת שנת הלימודים .סך הכל פתיחת שנת
הלימודים עברה חלק לגמרי ,פתיחת שנת לימודים מאתגרת מבחינת העובדה
שבאורות יהודה השלמנו את בית המדרש ערב שנת הלימודים והם חנכו אותו
ביום הראשון ללימודים .דרך אבות חנכנו את כל האגף החדש ,חתכנו את כל
האגף החדש ,עוד לא חנכנו אותו .גם כן ערב פתיחת שנת הלימודים פתחנו
אשכול של שלושה גנים בזית ,ככה שכל העבודות האלה היה צורך לסנכרן
אותם לפני תחילת שנת הלימודים ,התקלה המשמעותית היחידה שיש לנו
כרגע זה אשכול גני הילדים בזית מול אורות עציון בנות ,שנמצאים בסמיכות
לאתר העבודות של צ.פ שזה הקניון,

נעמה טל:

מול משכן ציפורה?

עודד רביבי:

מול משכן ציפורה ,אנחנו לפני פתיחת שנת הלימודים עשינו שם הכנות כולל
גדרות ברזל ,כולל ציליות ,כולל רשתות ברזל עליונות ,הייתי שם ב1.9-
הדברים לא היו נראים טוב ,אנחנו הגענו עם הקבלן להבנות שהפצנו אותן
אתמול אחר הצהריים כבר להורים שכבר התחילו להתארגן שם בקבוצת
ווטסאפ ואיומי שביתה וכל מיני יוזמות.

נעמה טל:

פנו גם אלינו חלק מההורים.

עודד רביבי:

מה זה?

נעמה טל:

פנו כל מיני הורים ,אלי באופן אישי פנו כמה הורים.

עודד רביבי:

בסדר.

נעמה טל:

לגבי הבטיחות ,רעש ,הם לא יכולים לצאת לחצר.

עודד רביבי:

אנחנו שלחנו אתמול חוזר עם סיכומים חדשים שהגענו איתם עם הקבלן,
שבעצם אומר להסיט את העבודות משם ,לעבוד שם רק בימים שהגנים יהיו
בחופשת החגים ולנסות לצמצם למינימום את ההפרעה לאורח החיים של הגן,
ובנוסף אנחנו מביאים לשם מחר יועץ נוסף מבחינת איכות סביבה לבדוק את
איכות האוויר כדי לנטרל או לאשש טענות בדבר זיהום אוויר ובעיות נשימה
שמתעוררות שם ובעיות רעש .החלופות האפשריות הן לא חלופות,

דובי שפלר:

כמה זמן צפויות להימשך עבודות החפירה?
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זאת שאלה מורכבת מה שאתה שואל ,כרגע מה שמפריע זה חפירה של
כלונסאות שהם ממש על גבול המגרש ,שזה לא עבודה של הרבה זמן ,את זה
אפשר לצמצם ,הענין הוא שכשאתה מתחיל ככה ברגל כזאת את שנת
הלימודים כבר ההורים מבחינתם רואים צל הרים כהרים ,מבחינתם כל
השנה הזאת היא בלתי נסבלת ,אי אפשר לחיות ליד חצר שעובדים בה ,ולפנות
את הגנים מיד .מזכיר לכם את הטענות שהיו לנו בגן של סילבי שחצבו לידה
את הסלע לבניית הפארק ,אז אחרי מות קדושים אמור ,הייתי גם אצלה ב-
 ,1.9אמרה לי " סבלתי שנה אחת אבל תודה רבה ועכשיו הפארק הזה הוא
חלק אינטגראלי מהגן והצלחנו לשרוד את זה" ,אז לאחר מעשה הכל נכנס
לפרופורציה .אנחנו כרגע בלחץ של שבוע ראשון שיש פניות בנושא הזה ,ניסינו
לצמצם,

נעמה טל:

הפניות הן על נושא בטיחות.

עודד רביבי:

ניסינו לצמצם את זה ,אנחנו מחר מביאים מומחים לבדוק את הנושא,
החלופות מבחינתנו הן חלופות לא אופטימליות בלשון המעטה ,יש לנו שני גני
ילדים פנויים בתמר שאפשר באופן עקרוני לדלג ילדים לתמר ,המשמעות היא
שאנחנו מעבירים אותם מאתר בניה אחד לאתר בניה שני ,הגנים בתמר הם
בשכונה מבודדת ללא תושבים ,כלומר בזית לפחות זה בסביבה שיש בה
תושבים ,יש לנו מאבטח באורות עציון בנות שמסתכל על אשכול הגנים הזה
מעבר לכביש ,בתמר לא בטוח בכלל שנצליח להביא מאבטח לגני הילדים ,אני
סתם פותח סוגריים שתכירו ,מאבטחי גני הילדים זה יוזמה שנולדה בתקופת
האינתיפאדה השניה ,משרדי הממשלה תקצבו את זה בהתחלה ,מהר מאוד
ראו שאין כסף לסיפור הזה ,הבינו עד כמה הרבה כסף זה ואז גייסו מגבית
מחוץ לארץ והמגבית מחוץ לארץ מימנה את אבטחת מוסדות החינוך.
המגבית של מוסדות החינוך למיטב זיכרוני הסתיימה ,המימון שלה ,סדר
גודל ב 2006-או ב ,2008-ואז ממשלת ישראל החליטה על הקפאת מצב ,כלומר
כל הגנים שהיו מאובטחים עד לאותו יום ממשיכים לאבטח אותם ,אשכולות
גנים חדשים לא מאבטחים .כשאנחנו פתחנו את האשכול בזית לפני שנתיים,
או שנה שעברה ,אני כבר לא זוכר,

דובי שפלר:

גם אם יש מאה ילדים?
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גם אם יש מאה ילדים ,לפני שנתיים היה לנו מאה ילדים באשכול החדש
בזית ,ביקשנו לשם תקן אבטחה ,פסלו כי אי אפשר לפתוח תקנים חדשים,
ביקשנו לעשות הצרכה של לקחת מאבטח מאשכול גנים שבראייה שלנו היה
פחות מאויים ולהעביר אותו לאשכול הזה ,דרש חתימה של מפקד מחוז ש"י.
שתבינו במה הוא מתעסק כדי לאשר את השינוע של מאבטחים ,אנחנו עכשיו
עם אשכול חדש בזית עם שלושה גנים ,בלב איזור בניה ,לא מקבלים עליו
מאבטח גן ,למרות שהפרוגרמה,

דובר:

אין שם מאבטח?

עודד רביבי:

אין שם מאבטח ,למרות שלפרוגרמה של משרד החינוך הם בנו בוטקה לשומר
בחצר ,חדר שלהערכתי משהו כמו  3על  2או  3על  ,3עם מזגן ,עם חלונות ,אני
כבר חושב להשכיר את זה למישהו ,אני כבר חשבתי להשכיר את זה לאיזה
שהוא קיוסק לאורות יהודה ,כי אין לי מאבטח להביא לשם .עכשיו ,זה לא,

דובר:

באורות יהודה יש מאבטח?

עודד רביבי:

באורות יהודה יש מאבטח.

דובי שפלר:

המוכר יצטרך לשאת אקדח.

עודד רביבי:

המוכר אסור יהיה לו לשאת אקדח ,כי אסור לי להציב מאבטחים במוסדות
חינוך שהם לא באישור של משרד החינוך .משרד החינוך לא מאשר מאבטחים
אלא אם כן הוא יודע סמל מוסד שבו המפתח נמצא וזה סמל מוסד שנמצא
באשכול .יש פגישה ביום רביעי עם המפכ"ל ,בזמנו היה פה אהרונוביץ השר
לבטחון פנים ,הצגתי לו את הנושא הזה והוא לא הצליח לשנות אותו ,ביום
רביעי מגיע המפכ"ל לביקור לראשי רשויות יש"ע ,נציף לו את הנקודה הזאת
אבל שתדעו שכרגע הסיפור של מאבטחי גנים זאת סוגיה ידועה והיא בלתי
פתירה בעיני ,לכן אני אומר ,גם אם אני אעביר את שתי הכיתות גן לתמר זה
לא בהכרח יתן לי מציאות טובה יותר ,מה גם שהגננות לא רוצות לעבור
לתמר ,מה גם שאנחנו לא יודעים אם כל ההורים מסוגלים באמת לשנע את
כל הילדים שלהם עד לתמר ,כלומר זה פותח סוגיות לא פשוטות .מבחינת
חללים באופן עקרוני יש ,כיתת מכינה אחת אנחנו יכולים להכניס עוד פעם
לתוך אורות עציון בנות אבל זה לדחוס עוד פעם לתוך אורות עציון ,פתרונות
שהיו פה בעבר של השכרת דירות וכל מיני דברים ,וקרוואנים ,זה דברים
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שהיום כבר לא עוברים את התקנים של משרד החינוך ,הוא לא מאפשר
לפתוח את הדברים האלה ,הוא לא יודע לתקצב אותם והוא מתנגד להם ,לכן
אנחנו נראה מחר מה הבדיקות יעלו.
מיכאל דהן:

יש אפשרות לטכנולוגיות אחרות שיצמצמו את העבודות של החפירה? יש כל
מיני חומרים ,חומרים טבעיים,

עודד רביבי:

אני לא יודע מה זה חומרים טבעיים ,אני לא יודע,

מיכאל דהן:

יש חומר שמבקע את הקרקע.

עודד רביבי:

לא מכיר את זה ,לא מכיר  ...שאני יכול להביא ומפתחים לי את הקרקע,
חומר נפץ בהחלט הועלה לדיון ,ביקשנו מהקבלן להציג לנו תוכנית פיצוצים,
אני מניח שחברים שלכם בוודאי יתנגדו לזה ,אבל כשיהיה לי את התוכנית
מסודרת אז אנחנו נבחן ונראה מה אנחנו עושים עם זה.

דובר:

לעבוד בשבת אי אפשר?

עודד רביבי:

לעבוד בשבת אנחנו שוקלים ,אבל זה לא פותר את הבעיה ,כי אז יש יותר
תושבים באיזור והם יותר יתלוננו על רעש .זהו .אז בואו נתחיל לעבור במצגת.

יוסי קרוטקמר:

שלום ערב טוב ,אני פותח שנה שלישית ,שנת לימודים ,אני שנתיים בתפקיד,
ורציתי להגיד שגם השנה היתה ,כמו שעודד אמר ,היתה פתיחה חלקה של
שנת הלימודים ,אני הייתי מאוד מוטרד מאורות יהודה ומדרך אבות ,אבל
באמת במאמץ משולב גם פה התגברנו .אגב הם אמרו שהחשמל לא דחוף
להם ,עובדים על החשמל אבל החשמל לא דחוף .ככה זה הוצג.

נעמה טל:

ברור שיותר דחוף להיכנס ,אני אומרת ללמד בכיתה חשוכה בלי מזגן,

יוסי קרוטקמר:

לא ,היא לא חשוכה ,המבנה הוא מואר ,בדקנו,

נעמה טל:

לא ,אבל בלי ,סתם ,ברור שזה יפתר ,אני לא מתלוננת,

יוסי קרוטקמר:

היא תיפתר ,היא תיפתר .במהלך הקיץ בצענו שיפוצים כמעט בכל הגנים ובכל
בתי הספר ,אנחנו עושים סבב בין בתי הספר ,בשנה שעברה שיפצנו את חדר
מורים ואת חדר מנהל ומזכירות באורות עציון בנים ,השנה שיפצנו את
המבואה שיפוץ יפה לדעתי באורות עציון בנות ,כדאי לכם לראות אם אתם
מזדמנים לשם ,ובשנה הבאה בעזרת השם אנחנו מתכננים את חדר המורים
של עשה חייל.
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מה הקטע הזה שאנחנו לא מצליחים לעשות את זה ב ,1.8-אלא רק באמצע
אוגוסט?

יוסי קרוטקמר:

על מה אתה מדבר?

דובי שפלר:

על השיפוצים.

יוסי קרוטקמר:

עשו לאורך כל הקיץ ,אבל לגבי אורות עציון בנות היה עיכוב של הקבלן
בשבועיים שלושה ,אז זה גלש ככה מעבר ל.1.9-

דובר:

זה גלש ל ,1.9-ב 1.9-אחר הצהריים הוא בא לשים,

יוסי קרוטקמר:

זה גלש מעט אבל אתה צודק ,זה לא היה אמור,

נעמה טל:

יש לנו אפשרות לעשות,

יוסי קרוטקמר:

ובהסקת מסקנות שלנו אנחנו לא נעמוד במצבים כאלה ,אנחנו רוצים באמצע
אוגוסט לגמור את כל השיפוצים.

נעמה טל:

אבל קבלן שניגש למכרז זכה ,נכון?

יוסי קרוטקמר:

כן ,קבלן שזכה,

נעמה טל:

ועדת מכרזים יכולה שקבלן כזה שנה הבאה לא לקבל אותו,

יוסי קרוטקמר:

זה לא היה המצב ,החומר שהוא הזמין התעכב או דברים כאלה.

מיכאל דהן:

בוועדת מכרזים אנחנו שואלים את השאלה ,האם הקבלן הזה טוב לנו או לא
טוב לנו ,אם הוא אחד כזה שעושה בעיות אז אנחנו לא נקבל אותו.

עודד רביבי:

רבותי ,קבלן שאיחר ביום בהתקנת אלומיניום ,כל מי שעשה שיפוצים יודע,

יוסי קרוטקמר:

לא לשפוט אותו ,בסך הכל הוא עשה עבודה טובה .נתונים בגני ילדים ,אז יש
לנו תוספת השנה של  55ילדים בגני ילדים .תוספת של  55ילדים השנה בגנים
שחשבנו שיהיו יותר אבל כרגע זה המצב,

דובי שפלר:

זה בעצם שלושה גנים חדשים ,חרמון שניר וירדן,

יוסי קרוטקמר:

נכון .פחות גן בגפן שהפך להיות גן תקשורת ופחות הגן שעודד ציין שהוצאנו
מאורות עציון בנות שיש ברחבה של כיתות א' .זה אחד משלושת גני המכינה.
היום יש לנו גן תקשורת שזה חדש ,יש לנו  55תוספת ילדים ,שלושה גנים
חדשים ומפוארים ,אתם מוזמנים,

דובר:

מה זה גן תקשורת?
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גן תקשורת זה לילדים אוטיסטים ,חמישה ילדים ,ארבעה מאפרת ואחד מגוש
עציון ,נאלצנו באזור לפתוח שני גנים ,אני התעקשתי שיהיה גן באפרת ובשום
פנים ואופן לא נסיע את ארבעת הילדים האלה אל מחוץ לאפרת.

דובר:

איפה הגן השני נמצא?

יוסי קרוטקמר:

הגן השני נמצא באלעזר ,בגוש עציון.

דוברת:

איפה זה נמצא כאן?

יוסי קרוטקמר:

פה בגפן.

דוברת:

במקום גן סורק.

יוסי קרוטקמר:

כן ,פנינה הפכה להיות גננת רוטציה ,ואת הגן שלה שהאוכלוסייה שמה היא
השתנתה פתחנו שמה גן תקשורת ,אנחנו נבקר שם בימים הקרובים .בהחלט
זה ילדים עם צרכים מאוד מיוחדים ועם השקעה ,חמישה ילדים עם השקעה
גדולה מאוד של תקציבים ושל צוות בתוך הגן הזה .בתי ספר יש כאן תוספת
של  12תלמידים בסך הכל משנה שעברה להשנה ,והפריסה כמו שאתם רואים
של מספרי התלמידים הפתעה גדולה נמצאת בבית הספר "עשה חיל" ,שגדל
באופן משמעותי ,פחות תלמידים בכיתות א' אבל  30תלמידים בכיתות של בין
ב' ל -ח' ,יתר שמרו על יציבות של מספרי תלמידים פחות או יותר .כמובן שב-
"אורות עציון" בנים ובנות פחתו מספרי התלמידים של עזיבת ילדי הגוש,
והמספרים לפניכם.

עודד רביבי:

הנתון שיוסי אומר הוא לא נכון ,זאת אומרת זה לא גידול של  12תלמידים ,כי
בעצם אתם רואים את הפער הגדול בילדי החוץ גם ב" -אורות עציון" בנות,
פה יש לנו סדר גודל של  ,51פה יש לנו סדר גודל של  .46בסך הכל כמאה
תלמידים שעזבו מבחינת גוש עציון ,ואז תוסיף עוד את ה ,12 -אז יש גידול סך
הכל של  112תלמידים .להזכירכם אנחנו נערכנו לגידול של  39ילדים בשנתון,
בעצם אנחנו רואים שכמות הילדים שהגיעה היא פחותה ממה שאנחנו נערכנו,
אז זה רק עזר לנו להתגבר על העיכוב בהשלמת בית הספר בתמר בגלל בעיות
תקציביות של משרד החינוך בעוד שנה נוספת .מבחינת כיתות גן ,בעצם אנחנו
יש לנו שתי כיתות גם בתמר שהם פנויות בבתי הספר.

אבי חדידה:

"עשה חיל" מה שנקרא מתפקע מתלמידים.
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אז בעזרת ה' שנה הבאה בראשון לספטמבר יהיה בית ספר נוסף ,ואז ב" -עשה
חיל" יוכל לקלוט פחות תלמידים.

אבי חדידה:

הבית ספר הנוסף יוכל לקבל תלמידים מכל אפרת?

עודד רביבי:

הראייה כרגע ומהשאלה של דובי אני הבנתי שאתם לא זוכרים ,אנחנו הצגנו
את זה בעבר .ועדת חינוך דנה בסיפור הזה ,ועדת חינוך הקימה גם צוות היגוי
שהיה מורכב ממנהלי בתי הספר ,ואמרנו בצורה הכי ברורה" ,אורות עציון"
בנים" ,אורות עציון" בנות ,בראייה של אפרת היום "עשה חיל" ו" -אורות
עציון" פחות או יותר מתחלקים חצי חצי באוכלוסייה ,רק ש" -עשה חיל"
הוא בניין אחד" ,אורות עציון" בנים "אורות עציון" בנות הם שני מבנים.
היציאה של ילדי גוש עציון מ" -אורות עציון" בנות ו" -אורות עציון" בנים,
בעצם מאפשרים לנו שני חצאי בתי ספר שמתרוקנים לטובת ילדי אפרת ,בעוד
שלמעלה מ 50 -אחוז מהאוכלוסייה רוצה את הזרם של "עשה חיל" .ולכן
ההבנה היתה שהבית הספר שייפתח בתמר יהיה תואם "עשה חיל" ,עם
אפשרות שנבחן אותה על פי אופי האוכלוסייה לתת מענה למצוקה שהציפו
בצוות ההיגוי ושלושת המנהלים ,גם של "אורות עציון" בנים ,גם של "אורות
עציון" בנות וגם של "עשה חיל" ,של ילדים שלא שומרים שבת שמגיעים ביום
ראשון לבית הספר ומספרים על החוויות איך היה בים בשבת ,ואז מה אנחנו
עושים איתם? ואז הרעיון היה ,ובחנו את זה עם המחוז ,יש היום בתוך
הממלכתי דתי ,לא בזרמים אחרים ,בתוך הממלכתי דתי יש בתי ספר
שנקראים תחת המטריה "יחד שבטי ישראל" ,שבמסגרת תוכנית הלימודים
שלהם הם עוסקים בשילוב של אוכלוסייה חילונית עם אוכלוסייה דתית .ואז
יכול להיות שהוא יהיה בסגנון של "עשה חיל" ,עם נטייה לסיפור הזה של
"יחד שבטי ישראל".

אבי חדידה:

אבל הרישום יהיה פתוח?

עודד רביבי:

זה שייך לממ"ד.

אבי חדידה:

הבית ספר לא יהיה אזורי זאת אומרת רק לשכונה עצמה?

עודד רביבי:

גם על זה אני אמרתי ,כל עוד אנחנו נוכל להרשות לעצמנו להמשיך לשמור על
אזורי רישום פתוחים ,יש לנו אינטרס לעזור לתושבים ולתת להם את
האפשרות לבחור.
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השאלה אם אנחנו לא עלולים להיתקל בבעיה בסביבות פברואר ,אחרי
שנסיים עם הרישומים לשלושת בתי הספר?

אבי חדידה:

ושוב ניתקע ב" -עשה חיל" שכולם רוצים ללכת אליו.

נעמה טל:

עם הרישומים של כיתות א' ,אני לא מדברת על -

עודד רביבי:

אבל אנחנו עכשיו אנחנו כבר בבנייה של בית הספר ,הצפי שהוא בראשון
לספטמבר יהיה גמור ,ולרישום לשנה הבאה.

נעמה טל:

דיברתי על שלושת בתי הספר ,מבחינתי "אורות עציון" כבית ספר אחד" ,עשה
חיל" שני ותמר שלישי .אוקי?

עודד רביבי:

אז לא הבנתי איפה הבעיה?

נעמה טל:

מה אנחנו עושים אם אנחנו רואים שהגידול והביקוש ל" -עשה חיל" הוא לא
קטן ,אוקי? אמרתי משפט מסובך ,ואין לנו מספיק רישום לבתי ספר אחרים?
זאת אומרת מה אנחנו עושים כרשות ,אם אנחנו רואים שעיקרון הבחירה
החופשית הוא יוצר חוסר איזון?

אבי חדידה:

אני אחדד ,האם באיזה שהוא שלב אנחנו נגדיר נגיד "עשה חיל" עד 600
תלמידים ומהתלמיד ה 601 -אנחנו מנתבים אותו לבית ספר בתמר?

נעמה טל:

ומה הקדימויות שלך ,לפי תושבים ,לפי מיקום?

עודד רביבי:

רבותיי ,כל השאלות שלכם טובות ,מעניינות ,לא רלוונטיות להערב .אנחנו
עכשיו חוגגים פתיחה של הראשון לספטמבר ,יהיה לנו רישום לבתי הספר
החדשים ,נראה .אני רוצה ואני מקווה שאני לא אגיע למצב שאני אצטרך
לענות על אף אחת מהשאלות שלכם ,שכוחות השוק יעשו את שלהם ,ואנשים
ינתבו את עצמם לבתי הספר שהם רוצים .יש ביקוש כבר היום להורים
שמתעניינים בסיפור הזה של "יחד שבטי ישראל" ,אנחנו מקווים שזה ימשוך
לשם לא מעט הורים מ" -עשה חיל" שיש להם ביקורת על מה שקורה ב-
"עשה חיל" ,ובואו נראה.

דובי שפלר:

בעצם מה שאתה אומר שכשתגיע תקופת הרישום להורים יהיה אופציה "עשה
חיל"" ,אורות עציון" או תמר ,ועד אז הם כבר ידעו מה הולך להיות בתמר ,זה
יפורסם?

עודד רביבי:

נכון ,גם זה .אנחנו מקווים שגם אז משרד החינוך יאפשר לנו כבר לבחור
מנהל/מנהלת לבית הספר הזה ,כלומר שאפשר יהיה גם לעשות ערבי הסברה
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מי הצוות ומה האופי של בית הספר הזה .מי שהיה בטקס הפתיחה ב" -עשה
חיל" ראה מה זה לפתוח שנת לימודים ל 845 -תלמידים ,בית הספר בתמר
מתוכנן להיות בית ספר דנדש ,מיוחד.
דובי שפלר:

הוא יהיה צומח?

עודד רביבי:

לא ,לא ,מהתחלה אנחנו פותחים אותו ,בשאיפה ,בסוף אני אראה אם לא
יהיה לי ילדים בכיתות ה' ו -ו' אני לא אפתח כיתה ה' ו -ו' עם ילד אחד .אבל
לפתוח בית ספר חדש עם ציוד חדש במיקום חדש ,זה גם לא ,יש לזה נקודות
משיכה .בואו נראה .אני אומר כרגע אני לא מתייחס לשאלות לא כי אני פוסל
אותם על הסף ,אלא כי הלוואי ואני לא אגיע אליהן ,הלוואי ואני אוכל לאפשר
להורים את חופש התנועה הזאת .צריך לזכור בסוף שזה מטיל מעמסה על
הרשות מבחינת הסעות ,כי בעצם ההסעות משרד החינוך מתקצב רק
במרחקים של שני קילומטר עד שלושה קילומטר ,אנחנו מכירים את ה-

דובי שפלר:

או מפילה על המורים כמו של חלק מהתלמידים.

עודד רביבי:

ועדת יוקר המחיה הטילה את זה על המועצה ,אז זה לא נופל על ההורים.
אנחנו רואים גם עליה ברישום לכמות ההסעות ,ואם אנחנו נפתח עוד בית
ספר בתמר אז זה יוסיף עוד .אבל בואו אני אומר עוד פעם הלוואי שזה יהיה,
שלא נגיע לשם ואנחנו נראה איך אנחנו.

נעמה טל:

יש לנו כבר מנהל/מנהלת?

עודד רביבי:

עוד לא ,אמרתי ,אני מקווה שעד אז משרד החינוך יאשר לנו לבחור.

דובר:

צריך לממן לו משכורת לשנה שלמה.

יוסי קרוטקמר:

מנהל אי אפשר לבחור לפני יוני ,המכרזים הראשונים של שנת הלימודים זה
ביוני שנה הבאה.

עודד רביבי:

אנחנו הגשנו בקשה למנהל המחוז להגדיל את ה-

דובר:

זה בית ספר צומח?

עודד רביבי:

לא ,לא.

דובר:

פותחים את כל הכיתות?

יוסי קרוטקמר:

כן.

עודד רביבי:

טוב ,הלאה .בתי ספר העל יסודיים ,סך הכל "נווה שמואל" ו" -דרך אבות"
שומרים על איזה שהיא יציבות" .אורות יהודה" אנחנו שמה בדרמה ,אנחנו
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בצניחה של  42תלמידים .מנהל המחוז ביקש לקיים תחקיר על פתיחת שנת
הלימודים ב" -אורות יהודה".
דובי שפלר:

כמה תלמידים יש בכיתה ט'?

יוסי קרוטקמר:

באיזה כיתה? בכיתה ט' .15

דובי שפלר:

שתי הכיתות ביחד?

עודד רביבי:

כיתה אחת.

יוסי קרוטקמר:

כיתה אחת ,וכיתה חינוך מיוחד שהכנסנו שמה כדי לתגבר את בית הספר.

דובי שפלר:

יש  15ועוד החינוך מיוחד?

יוסי קרוטקמר:

כן.

דובי שפלר:

אז זה ?23

יוסי קרוטקמר:

את החינוך המיוחד לצורך העניין אנחנו לא סופרים.

עודד רביבי:

זה אירוע לא פשוט.

דובר:

אנחנו יודעים להסביר למה היתה ירידה הזאת?

עודד רביבי:

לא יודעים .מרכז ישיבות בני עקיבא בגלל נתוני הרישום קיבל החלטה
להחליף את ראש הישיבה ,הרב קמחי מונה להיות נשיא בית הספר ,הרב אלי
אידלברג תושב הזית קיבל את משרת ראש הישיבה .ואנחנו מקווים שהם
ישכילו לעשות שם חישוב מסלול מחדש ,אנחנו מקווים שהמבנה החדש
ימשוך אחריו באמת איזה שהיא תנופה רעננה לבית הספר .ברור לכולם שזאת
השנה האחרונה שבית הספר יכול להציג נתונים מספריים כאלה ,אם הוא לא
יתחיל להוכיח שהוא מושך ונותן מענה ,לא תהיה הצדקה להמשך קיומו של
בית הספר .אני אומר את זה עם כל הצער והכאב ,והדברים נמצאים על
השולחן .מבחינת ילדי אפרת הפוטנציאל שלנו מומש בתוך אפרת ,כלומר רוב
הילדים שלנו בסוף הולכים או ל" -דרך אבות" או ל" -נווה שמואל" או ל-
"אורות יהודה" .גוש עציון חלק מהילדים מגיעים לפה ,מספרם הולך ועולה,
אבל עדיין יש לא מעט ילדים מגוש עציון שמתפזרים לכל מיני ישיבות בכל
מיני מקומות .מזכיר לכם ש" -אורות יהודה" זה בית ספר משותף לשתי
הרשויות ,ועד מנהל משותף לגוש עציון ,אפרת ומרכז ישיבות בני עקיבא .כמו
שאתם מבינים הנתון הזה נמצא על השולחן ,אנחנו מציגים אותו פה בשקף,
מודעים לו.
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נעמה טל:

בכולם יש ירידה ,איך זה קורה?

דובר:

בסך הכל יש פער משמעותי.

עודד רביבי:

שנתון.

נעמה טל:

שנתון קטן?

דובר:

בסך הכל השנתון.

עודד רביבי:

כן ,השנתון הוא שנתון קטן יחסית .אבל אני אומר עוד פעם בסוף אצל כולם
צנחו ,בסדר ,צנחו בכמה בעשרה תלמידים ,עשרים תלמידים?

יוסי קרוטקמר:

סך הכל .18

דובר:

סך הכל  70ומשהו תלמידים פחות.

עודד רביבי:

בסדר אבל רוב הפחות הם ב" -אורות יהודה" ,כלומר זה אפילו לא
פרופורציונאלי ,ב" -אורות יהודה" ירדתי ב 42 -תלמידים .הלאה .טוב פה
אתם רואים את הפריסה של החינוך המיוחד ,לא נתעמק בזה גם מספרים
קטנים וקשה לראות .אבל בגדול מה שכן מעניין ,בניגוד לשמועות בניגוד
להאשמות ,אתם רואים ש" -אורות עציון" התחילו לקחת חלק פעיל בסיפור
של החינוך המיוחד .המספרים קצת מטעים ,כי להזכירכם זה בתי ספר יותר
קטנים ,אבל ב" -עשה חיל" אנחנו מדברים על עשרה אחוז מהתלמידים ,שזה
ילדים בחינוך המיוחד" .אורות עציון" בנים ,למרות שהמספר הוא כמעט חצי
מדובר שמה על שמונה או תשעה אחוז ,אל תדווחו לרופא העיניים" .אורות
עציון" בנות קצת פחות ,זה ארבעה אחוז .אבל בסך הכל יש חלוקה בנטל בין
כולם" .דרך אבות" אתם רואים את האחוז המאוד משמעותי שלו בחינוך
המיוחד.

דוברת:

טוב" ,אורות יהודה" כי הכנסתם לשמה חינוך מיוחד?

עודד רביבי:

נכון ,זה בדיוק חוק המספרים הקטנים ,אתה מוסיף כיתה קטנה לבית ספר
קטן ואתה פתאום עובר את העשרה אחוז.

יוסי קרוטקמר:

בסך הכל עלייה במספר התלמידים של החינוך המיוחד ,בתוך מערכת החינוך
בכלל.

דובי שפלר:

זה סימן טוב?

יוסי קרוטקמר:

בבקשה? זה סימן טוב שהורים בוחרים להגיע לכאן.
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קראת את כל הכתבות על השכבות החזקות שיותר ילדים מאובחנים ויותר
ילדים מקבלים .כן טוב/לא טוב ,אני לא יודע ,אנחנו מציגים את הנתונים
כרגע.

דובי שפלר:

 53אחוזים מהבנים בכיתות י' ,י"א ,י"ב של אפרת לפי הנתונים זכאים
להקלות.

דוברת:

התאמות.

דובר:

כמה?

דובי שפלר:

 53אחוז.

דובר:

מה זה אומר?

דובי שפלר:

שאם לא קיבלת הקלה אתה שייף למיעוט ה-

עודד רביבי:

הקלות של הארכת זמן.

עודד רביבי:

דבר ראשון זה לא הקלות ,היום קוראים לזה התאמות .זה אומר שזה ילדים
שההורים שלהם השקיעו בהבאת אבחון ,והאבחון הזה הוכר כצורך לעשות
את ההתאמות

יוסי קרוטקמר:

נכון .לכן האוכלוסיות החזקות יש יותר.

עודד רביבי:

אתם רואים שיש לנו שלוש מועדוניות ,סך הכל המספרים בהם נשארים פחות
או יותר אותו דבר .פתחנו בעצם מועדונית שלישית לבנות ז' ,ח' ,הם בסך הכל
ממשיכים לעבוד במתכונת הזאת.

יוסי קרוטקמר:

המועדוניות משותפות למחלקה לשירותים חברתיים והחינוך ,יש לנו רשימת
המתנה למועדוניות האלה .שלושת המועדוניות כרגע בתפוסה מלאה ,אנחנו
פותחים בתפוסה מלאה ,שפועלות מאוד מאוד יפה ונותנות בית לקבוצה
גדולה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

עודד רביבי:

ילדי עולים חדשים סך הכל אתם רואים שאפרת קיבלה השנה עולים חדשים,
תושבים חוזרים ,תיירים ,סך הכל סדר הכל סדר גודל של  40תלמידים
חדשים מפוזרים בגנים ,בבתי הספר היסודיים ובתיכונים .סך הכל לא כמות
יותר מידי גדולה ,ידענו לקבל שנים עם כמויות גדולות יותר ,אבל גם לא כמות
קטנה .כמובן שיקבלו את כל הסיוע שמגיע להם ,אולפן וכל הדברים האלה.
נתנו לכם קצת צימוקים מהתמונה החינוכית שערך משרד החינוך באופן שונה
ממה שאני זוכר כרגיל ,בדקו הפעם את בתי הספר בתוך הרשות ולא את
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כתובות הילדים כמו שהיה בעבר .מה השיקולים שלהם אני לא יודע .הנתונים
בסך הכל נשלחו לכם במייל ,אנחנו יכולים לעבור על השקפים אבל זה באמת
יהיה כבר מבחן ראייה שאני בטח שלא אעבור אותו .את הצימוקים כתבתי
לכם באותיות הגדולות 54 ,אחוז עידוד למעורבות חברתית ואזרחית .אלה
הדברים שבהם אנחנו בולטים מאוד בחיוב אל מול הממוצע הארצי.
דובי שפלר:

זה נתונים של שלושת בתי הספר ,נכון?

עודד רביבי:

שלושת בתי הספר התיכוניים ,כאשר זה לא לוקח בחשבון את ילדי אפרת
שלומדים מחוץ לאפרת .בסדר? יש לנו  51אחוז קרבה.

דובי שפלר:

כן היו נתונים בחלק מהטבלאות של תלמידים של אפרת שלומדים בחוץ?

עודד רביבי:

כן ,אבל החלק המרכזי שהם סקרו הוא היה נתוני בתי הספר.

יוסי קרוטקמר:

גם בתי ספר הערכיים שנבחרו כמצטיינים נבחרו מתוך הנתונים האלה ,אלה
המדדים של המבחן.

עודד רביבי:

אז בעידוד למעורבות חברתית ,אנחנו  54אחוז בעוד שהממוצע הארצי עומד
על  41אחוז .קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים ,אנחנו עומדים על 51
אחוז בעוד שהממוצע הארצי הוא  43אחוז 98 .אחוז גיוס לשירות צבאי.
נשירה ,אפס ,שזה נתון שאנחנו בו בשיפור .אבל בסוף זה חוק המספרים
הקטנים ,תשע"ג היינו ב ,0.8 -תשע"ד היינו  ,0.7ו -תשע"ה הגענו למצב של
אפס .הממוצע הארצי מדבר על בין  1.38ל 1.46 -בתשע"ה.

דובי שפלר:

אגב הנתונים האלה דיברו על תשע"ה?

עודד רביבי:

כן ,אבל אני הקראתי את המגמה מ -תשע"ג ,אמרתי שזה תשע"ה שם אנחנו
באפס שמול הממוצע הארצי שעומד על  .1.46זכאות לבגרות מצטיינת ,20.9
כאשר הממוצע הארצי הוא  .5.7שזה בסך הכל נתון מאוד מאוד חיובי ומאוד
מאוד חזק 83 .אחוז מהלומדים באפרת זכאים לתעודת בגרות ,הממוצע
הארצי מדבר על  68.1אחוז ,אז אנחנו בסך הכל מעל הממוצע .גם פה צריך
לזכור בסוף שזה חוק המספרים הקטנים ,כלומר אם בסך הכל בשנתון
לומדים לי סדר גודל של  150תלמידים ,מספיק שיש מספר תלמידים שלא
עברו בגרות בהתעמלות ובגלל זה אין להם את הזכאות לבגרות ,ולא מדובר
פה על מספרים יותר מידי גדולים של ילדים .באופן מפתיע  64אחוז מתלמידי
אפרת לומדים  5יחידות אנגלית  ,הממוצע הארצי הוא .31.9
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דוברת:

מפתיע את מי?

עודד רביבי:

את כולם פה ,אני רואה שאתם נופלים מהכסא .ולומדים חמש יחידות
מתמטיקה ,אנחנו ב 19 -אחוז שהממוצע הארצי עומד על  10.4אחוז.

דוברת:

גם משקיעים פה הרבה.

עודד רביבי:

אלה בסך הכל הנתונים כפי שהוצגו על פי התמונה החינוכית של משרד
החינוך .היה נתון אחד שבו היינו יחסית גבוה אל מול הממוצע הארצי ,וזה
מעורב באירועי אלימות ,אצלנו זה עשרה אחוז אל מול הממוצע הארצי שזה
שבעה אחוז .בבחינה שלי בעבר בסיפור הזה עם בתי הספר היה קשה
למנהלים להסביר .הטענה שלהם היתה שזאת שאלה מאוד פתוחה,
והתלמידים ,היא מאוד סובייקטיבית.

דובר:

יש פירוט.

עודד רביבי:

מה הפירוט? אז אם הסתכלתם בפירוט אז רוב תלמידי אפרת מה האלימות
שהם היו מעורבים בה? שדחפו אותם .בסדר? כלומר אם ילד שדוחפים אותו
בהפסקה כשרצים לכיתה ,מבחינתו הוא כבר מעורב באירוע אלימות כי ככה
זה נפל בקטגוריה .בסך הכל אנחנו לא מכירים פה אירועי אלימות כמו
שמדווחים עליהם במקומות אחרים ,בטח לא נשקים קרים ,בטח לא פצועים
כתוצאה ממקרי אלימות ,ככה שאני לוקח את הנתון הזה בעירבון מוגבל.

דובי שפלר:

השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה? לא אני אומר עוד פעם בסוף זה
סובייקטיבי בכל הארץ לא רק אצלנו.

עודד רביבי:

לא אבל אני אומר במדד הקר ,אין לי פה אירועי אלימות שזקוקים לטיפול
רפואי.

דובי שפלר:

זה לא משתקף ברפואה ומשטרה?

עודד רביבי:

נכון .עכשיו לבוא להגיד לילדים לפני שהם ממלאים את השאלון ,אם שואלים
אותכם דחפו אותכם אל תענו ,אז זה לא השיטה שלי ,אוקי? עכשיו בסוף אז
אני בא ואני מסתכל איך הילדים דיווחו ,דיווחו על זה שדחפו אותם? בסדר.
עכשיו תראה "אורות עציון" בנים היינו באירוע של אקלים לימודי בעייתי,
אנחנו יודעים היום להגיד שאנחנו לא נמצאים שם ,שנעשתה שם פעולה
חינוכית מאוד מאוד אינטנסיבית בבית הספר ,זה כבר לא קיים .אני מזכיר
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לכם פה אנחנו ב -תשע"ה "אורות עציון" בנים הטיפול התחיל לפני שלוש
שנים.
דובי שפלר:

בסדר אבל זה מדובר על י'-י"ב בדוח לא על יסודי?

עודד רביבי:

נכון  ,צודק .אז אני אומר עוד פעם בסוף כשיש לנו את זה אנחנו יודעים איך
להתמודד עם זה.

דובי שפלר:

אני אומר שווה קצת לחשוב עם המנהלים ,ומה שנקרא הפסיכולוגים
והיועצות.

יוסי קרוטקמר:

אנחנו עוסקים בזה ,אנחנו עוסקים בזה כל הזמן ,דובי ,גם בתוכנית מצילה
וגם בתוכניות בית ספריות עוסקים בזה.

דובי שפלר:

איך אומרים יש ביטחון ותחושת ביטחון ,שתחושת האלימות שדחפו אותי זה
אלימות של ילדים.

מיכאל דהן:

אני חושב שבעניין הזה של חינוך ,אחרי שראינו את התמונה את הפרסום ,אז
שווה באמת להושיב את ועדת חינוך יחד עם צוות המנהלים יחד עם מחלקת
חינוך ,ולראות איך אנחנו לוקחים שניים שלושה מימדים מהקיימים .כי
בתחושה שלנו ,והתחושה שלנו כהורים אני כרגע מדבר ומה שאנחנו שומעים
מבני הנוער ,זה שכמות המתנדבים באפרת היא הרבה יותר ממה שהיא
מיוצג ת פה .דהיינו יכול להיות מצב שיש פה בסך הכל בתי ספר אפילו לא
מדווחים .זאת אומרת אם תהיה פעולה ממוקדת מסודרת יכול להיות שאפשר
להביא את זה למקום הרבה הרבה יותר גבוה מאשר היה בפעם הזאת .אם
נווה שמואל היתה דואגת נדמה לי בקטגוריה השנייה שקיבלו את הבונוס ,עד
כמה שאני זוכר הם לא היו אפילו במקום הראשון.

דובר:

היו ב 40 -הראשונים ,הם ואורות היו ב 40 -הראשונים ,שכל מורה דרך אגב
קיבל שם שמונת אלפים שקל.

מיכאל דהן:

אז אני אומר שאם לוקחים שתיים שלוש נקודות מתוך כל הסיפור הזה
ועליהם מטפלים ,אני חושב שבהחלט אפשר למצב את אפרת במקום הרבה
יותר גבוה ,ואולי שווה את העבודה הזאת לעשות.

נעמה טל:

אני גם רוצה להגיד ,שאני מכירה גם ב" -עשה חיל" וגם ב" -דרך אבות" ,שזה
נכון זה לא נשק קר ,זה לא מקרים כאלה ,אבל אפילו ביום הראשון ללימודים
תלמידים מכיתה ח' החליטו שהם צריכים להראות לתלמידים מכיתה ז' מי
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זה והכניסו כמה תלמידים לתוך לוקרים ,לא יודעת או ארונות או משהו כזה.
זה לא שאין אווירה כזאתי של דחיפות במסדרונות לא רק בכניסה בשיעור.
צריך באמת להבין את זה ,זה נכון למשל ב" -דרך אבות" בשנה שנתיים
האחרונות לא היו מגרשים כמו שצריך ,זה משפיע על הדברים.
יוסי קרוטקמר:

היתה צפיפות גדולה ,נכון.

נעמה טל:

יש דברים שקשורים באמת גם באקלים הבעית ספרי ,אם יש לאן ללכת אם
יש איפה להוציא את המרץ אולי פחות אני אוציא את זה על החבר שלי או על
מי שמעצבן אותי .אבל צריך להגיד שגם יש דברים בגו.

עודד רביבי:

בסדר .דבר ראשון מיכאל אתה צודק אנחנו צריכים לכנס ועדת חינוך ,אנחנו
קבענו תאריך .קיבלנו פניות של הורים שטענו שזה נופל על אסיפת הורים לכן
אני לא יודע אם כבר קבענו.

יוסי קרוטקמר:

היום ,היום נקבע מועד .את זוכרת מתי?

נעמה טל:

אישרתי בתחילת נובמבר ,אני אגיד לכם אחר כך.

עודד רביבי:

פשוט אוקטובר זה חודש מלא בחגים אז אנחנו נאלצים לדחות את זה עד
לתחילת נובמבר ,נעשה את זה .יוסי שומע אנחנו נכין את הסיפור הזה ,וננסה
לראות איזה מדדים אנחנו יכולים לקחת.

נעמה טל:

בשלישי לנובמבר יום ראשון בתשע.

עודד רביבי:

איזה מדדים אנחנו יכולים לקחת להשתכלל בהם לזקק אותם ולקדם אותם,
בהחלט.

יוסי קרוטקמר:

להגיד פה מילה טובה למטה הנוער ,שיש כאן נתון מאוד מאוד בולט באפרת
שאחוז התלמידים שמשתתפים בתנועות הנוער הוא מאוד גבוה ביחס לנתון
הארצי.

מנחם שפיץ:

כשאני הסתכלתי על המספרים אז בלי שום ספק יש במה להתגאות ,במיוחד
כשמשווים את התוצאות שלנו לממוצע הארצי .יחד עם זה אני לא משווה ,אני
לא חושב שאנחנו צריכים להסתכל איך אנחנו ברמה הארצית .אם אנחנו
מסתכלים עם ישובים עם אופי כמו שיש באפרת ,עם אוכלוסייה כמו שיש
באפרת ,אז השאלה היא אם אנחנו אמורים להסתפק ב 83 -אחוז זכאות
לבגרות .אם אנחנו עושים את הרף של הממוצע הארצי אז אני יודע אם זה
רף-
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יוסי קרוטקמר:

אז אנחנו במצב מצוין ,כן.

עודד רביבי:

מנחם ,דבר ראשון אתה צודק .ההערה שלך עולה פעם אחר פעם עם פגישות
שלי עם מנהל המחוז ,ובעיקר בדרישה הזאת אל מול בתי הספר היסודיים,
ששם אנחנו בנושאים מסוימים מגרדים את הממוצע הארצי .הוא אומר שזה
לא נכון .המפקחת פה בעבר גם העירה על זה ,זה נושא שאתה צודק שאנחנו
מודעים לו ,אנחנו מנסים להתערב בו ,אבל בסוף גם צריך לזכור שהכלים של
הרשות לבוא ולהתמודד איתם הם יחסית מוגבלים .כלומר מה איפה
המעורבות שלי? המעורבות שלי בסוף זה בפגישות מול מנהל המחוז לבוא
לראות איזה דברים הוא יכול להכניס לבתי הספר כדי לקדם את זה .שם
אנחנו נמצאים .אתה לגמרי אבל צודק ,אין על זה ויכוח.

יוסי קרוטקמר:

מנחם אבל מה היית רוצה ,שנשווה את עצמנו לאלקנה ולישובים דומים?

מנחם שפיץ:

לא יודע ,אני לא זוכר את הרשימה של הישובים כרגע.

יוסי קרוטקמר:

אבל זה אפשר לעשות ,הכל בשקיפות מלאה.

מיכאל דהן:

אני חושב שנקודת המוצא אולי שבנושא של בחינות הבגרות אני לא יודע ,אבל
שווה לבדוק את הנקודה הזאת ,האם מהחינוך המיוחד שנמצא פה הוא זה
שפוגם או שזה בגלל ,או שזה לא –

יוסי קרוטקמר:

בוודאי שהוא פוגם.

עודד רביבי:

כשיש לך תלמידים עם התאמות בשיעור כזה בבתי ספר ,אנחנו יודעים שזה
עול על בית ספר ,אבל בית הספר אומר לי אני לוקח את זה בכבוד .אבל זה כל
מיני תירוצים ,מנחם.

מנחם שפיץ:

אני רק רוצה רק משפט אחרון בזה ,זה קצת מסוכן שאנחנו יושבים מול ה-

יוסי קרוטקמר:

הנתון הארצי?

מנחם שפיץ:

נתון הארצי ומציגים את זה למורים ולמנהלים ,שהם אמורים לעבוד ולהעלות
את הרמה .אוקי? אם הם יוצאים מהחדר ומבסוטים מזה ,אז זה בעייתי.
צריך להציג את זה בלי שום ספק ,אבל ביחד עם זה הם צריכים לראות איפה
אנחנו לעומת  ...במירכאות .זה הכל.

מיכאל דהן:

אם ישוב דרוזי ולא שיש לי עם זה בעיה מקום ראשון בזכאות לבגרות.

דובר:

זה אומר שהשמיים הם הגבול ואפשר.

מיכאל דהן:

אנחנו גם יכולים.
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עודד רביבי:

אין ויכוח ,אין בכלל ויכוח .טוב שאלות נוספות ליוסי? תודה רבה.

מיכאל דהן:

יישר כוח ושתהיה שנה טובה ומוצלחת.

יוסי קרוטקמר:

תודה רבה.

אישור תב"ר-
עודד רביבי:

כמה דברים נוספים .אחד ,לא הופיע לכם בסדר היום אבל זה הגיע פשוט
היום .אני מבקש לאשר תוספת לתב"ר לבניית גני ילדים בזית ,התב"ר שאושר
עמד על שלושה מיליון .75,089

דובר:

זה הגנים שכבר נבנו עכשיו?

עודד רביבי:

כן .התוספת שקיבלנו זה עוד  ,106,279ככה שאנחנו מבקשים להגדיל את
התב"ר.

דוברת:

אין לנו את זה.

עודד רביבי:

אין לכם את זה ,אמרתי.

דובר:

עוד פעם ,אני לא הקשבתי ,סליחה.

עודד רביבי:

הגיע היום ,היה תב"ר לבניית גני ילדים בזית שעמד על שלושה מיליון 75,089
 ,₪קיבלנו תוספת של עוד  ,106,279אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר
לסכום של שלושה מיליון .₪ 275,089

דובר:

מאיפה הגיע הסכום?

עודד רביבי:

מן מן השמים ,משרד החינוך .מי בעד? כולם בעד אף אחד לא נגד .תודה רבה.

הצבעה
בעד -פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
החלטה :אושר תוספת לתב"ר לבניית גני הילדים בזית
מיכאל דהן:

עודד ,אפשר להעלות נושא קצר לדיון שאני יודע שהוא יהיה ארוך מידי אבל
לפחות לחשוב עליו?

תיקון חוק עזר שמירה-
עודד רביבי:

אז תן לי רק לגמור פה את כל הדברים ואז נעשה את זה .בסדר? חוק עזר
שמירה ,הועבר לכם הנוסח או לא?

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
5.9.2016

26

כולם:

לא.

עודד רביבי:

לא יודע למה זה לא עבר לכם.

דובר:

התב"ר לא עבר ,חוק עזר לא עבר.

עודד רביבי:

מה זה?

דובר:

התב"ר לא הגיע ,החוק עזר לא הגיע.

דובר:

התב"ר עבר בוועדת ביטחון.

עודד רביבי:

אני יודע ,אני יודע ,לא יודע למה פה זה עכשיו נכנס עם פתק דחוף להעביר את
זה בישיבה היום ,וכמו שאתם רואים אני בגפי אין לי אפילו עם מי להתייעץ.
אז בואו אני אקריא לכם את מה שכתוב פה ,ואם יש בעיה אז תגידו לי ואז
נראה מה אנחנו עושים" .למרות מאמצים כבירים וקשר רציף עם מר חזי רז
רמת מנהל במשרד הפנים ,ולאחר שהשתמשנו בחברה החיצונית להכנת מפרט
השמירה ,נתבקשנו על ידי מר חזי רז לבצע שינוי בחוק העזר אשר לא ניתן
לעשותו בזמן קצר .תוקף חוק העזר הסתיים ב ,31.12.2015 -וקיבלנו אורכה
עד ה ,31.9.2016 -וזאת בקשתנו להארכה עד סוף שנת  .2016אנו מבקשים
לאור האמור לעיל ומאחר והסברת לי בעל פה שאין בדעתך לאמץ את הנחיות
חוזר מנכ"ל משרד הפנים לגבי הארכת תוקף חוקי עזר לשמירה ,לאפשר
להאריך את חוק העזר עד סוף שנת  ,2016כי לצערנו לא נוכל לדאוג לסיום
התהליך לפני כן" .כלומר בעצם מה שמבקשים פה זה אורכה של שלושה
חודשים עד סוף השנה הזאת ,כדי שלא נהיה בהפרה בעצם בלגבות אגרת
שמירה בלי שחוק העזר בתוקף ,כי בעצם מה שאני מבין מהמכתב הזה
שהכינו שחוק העזר מסתיים בסוף ספטמבר.

דובי שפלר:

זה מכתב ממך לחזי?

עודד רביבי:

זה מכתב משרון הורוביץ הגזבר לאבנר כהן ממונה על מחוז יו"ש במשרד
הפנים.

אבי חדידה:

ובשלושה חודשים האלה?

עודד רביבי:

אני מאמין שהוא מקווה שהוא יסיים את התהליך שרון ,לכן הוא ביקש את
הארכה הזאת .מי בעד לאשר את המכתב הזה? כולם בעד פה אחד .תודה
רבה.

27

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
5.9.2016
הצבעה
בעד -פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
החלטה :אושר המכתב למשרד הפנים לבקשת הארכה ב 3חודשים לחוק העזר לשמירה

דובר:

רק אני מבקש שהחוק עזר שיעבור דרך ועדת-

עודד רביבי:

ברור ,אנשי הרשות בגלל שלא גמרו את זה אז זאת הסיבה.

עדכונים בנושא המוקד הביטחוני-
כמה דברים נוספים עדכונים שלי התייחסות לדברים שדובי ביקש שאני
אתייחס ,ואז אני אעביר אליך את רשות הדיבור ,מיכאל .אחד ,כמו שדיווחתי
לכם בשעה טובה ומוצלחת בית המשפט המחוזי בירושלים נתן פסק דין בעניין
המוקד הביטחוני .בעצם בית המשפט פסק שהיתה בוררות ,שהבוררות
בתוקף ,שפסק הבורר בתוקף .המשמעות היא שהסכום שפסק הבורר עד
לאותו תאריך ב 2014 -בעינו עומד .הבוררות קבעה חוב לעבר ונוסחה לחישוב
מכאן ולהבא ,ובעצם התקופה של עד  2014על פי החוב הפסוק בתוספת למה
שנקבע כמנגנון מ 2014 -ועד היום ,החוב של גוש עציון בגין המוקד עומד על
מיליון  49אלף  ,₪בניקוי הסכומים שהם שילמו מרצונם באופן וולונטארי
בתקופה הזאת אז החוב עומד על סדר גודל של למעלה מ 600 -אלף  .₪העברנו
להם דרישת תשלום ,אם ישלמו אותו מה טוב ,אם לא ישלמו אותו אז.
דובי שפלר:

הסוגיה הלא פחות חשובה ,זה מה יקרה הלאה?

עודד רביבי:

להבנתי?

דובי שפלר:

מ 2014 -וקדימה?

עודד רביבי:

לא אבל זה נקבע בבוררות.

דובי שפלר:

כן אבל מה יקרה עם ה?-

עודד רביבי:

בגלל זה שלחנו את הדרישת תשלום על התקופה הזאת .למיטב הבנתי בגוש
עציון יש הקפאת הליכים מבחינת פתיחת מוקד חלופי .בשיחה האחרונה שלי
עם המח"ט על הסיפור הזה ,הוא טען שהם ירדו מהנקודה והם שוב רוצים
לבחון הפעלה של מוקד משותף .אתם שואלים אותי כנראה שיהיה מה שנקרא

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
5.9.2016

28

בעברית  ,MORE OF THE SAMEאנחנו נמשיך לתת את השירותים כמו
שקבע השופט בסך הכל מההתרשמות שלו ברמה גבוה מאוד ,גוש עציון
ימשיכו להיות לא מעורבים ,ואני חושב שעכשיו כשיש מנגנון שנקבע על ענייני
התשלום אז אני מקווה שזה מאחורינו .במאמר מוסגר אני אציין ,שהיה
ניסיון להחדיר מספר תלמידים חדשים ל" -אורות עציון" בנים במהלך השבוע
האחרון מהראשון לספטמבר ועד היום ,בעיקר לכיתות גבוהות ז' ,ח' ,אנחנו
התעקשנו לא לקבל אותם עד שגוש עציון יאשר בכתב שהוא מוכן לשלם עבור
התלמידים האלה .את הילדים האלה עיכבו עד ה 31 -באוגוסט עם מתן
תשובה שבכלל משחררים אותם מגוש עציון ,ב 31 -לאוגוסט הם קיבלו אישור
שמשחררים אותם מגוש עציון לא קיבלו אישור שישלמו עליהם ,היום קיבלנו
אישור שדוידי מכותב אליו ,שהוא מאשר גם את התשלום עבור הילדים
האלה ,ככה שנקבעה נוסחה גם עבור התשלום.
דובי שפלר:

הגזבר חתום על זה?

עודד רביבי:

הסיכום הוא דווקא בין הגזברים ,הבעיה היתה לקבל את החתימה של ראש
המועצה במקרה הזה .אבל נכון להיום בשעה ארבע אחרי הצהריים כנראה
שדוידי הסכים לסיפור הזה ,ככה שיכול להיות שגם בסיפור של "אורות
עציון" המחלוקות של שנים מאחורינו ,ואנחנו נצליח לראות את התשלומים
עוברים בצורה חלקה.

עדכון פסק הדין לגבי "נתיב האבות"-
פסק דין נוסף שבגוש עציון קיבלו באותו יום שהם קיבלו את המוקד ,זה פסק
דין שדווקא כן התפרסם בתקשורת ,הסיפור של נתיב האבות ,פסק דין לא
פשוט .אני ממליץ לכל מי שרוצה להתבטא בנושא לקרוא את פסק הדין לפני
שהוא מתבטא בנושא .לצערי יש לא מעט ראשי רשויות ונבחרי ציבור
שהתבטאו בנושא פסק הדין בלי לקרוא את פסק הדין .פסק הדין מתאר
השתלשלות של אם אני זוכר נכון לא פחות משמונה עתירות שהוגשו על ידי
פלסטינאים על נתיב האבות ,כל העתירות כל פעם נדחו בהבטחה של המדינה
להסדיר את הנושא ולהרוס בתים שנבנו ללא היתרים ונבנו על קרקע או
פרטית או קרקע שהיא לא קרקע מדינה .ובעצם בסופו של דבר בסוף בסוף
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בסוף פסק הדין בא ואומר דבר מאוד פשוט ,המדינה פחות או יותר שיחקה
איתנו ,המדינה לא עמדה בהתחייבויות שלנו ,לא עמדה בהתחייבויות שלה.
מחובתנו כמדינה וכרשות אכיפה לבדוק האם הבתים נבנו עם היתרי בנייה
כדין או לא ,מאחר והבתים לא נבנו עם היתרי בנייה אני מורה על הריסתם.
היא בכלל לא נכנסת לשאלת ההסדרה ,בכלל לא נכנסת לשאלת בעלות
הקרקע .היא נכנסת פשוט לשאלה האם הבתים נבנו עם היתר או בלי היתר,
ומאחר והמדינה הבטיחה במהלך שמונה פעמים להרוס את מה שנבנה בלי
היתר ,ולהרוס את מה שעל קרקע לא שלו וכן שלו ,ויועץ משפטי לממשלה
אחד אמר ככה ,ויועץ משפטי לממשלה שני אמר ככה ,ושינו גרסאות ב180 -
מעלות .בית המשפט קצה סבלנותו בסיפור הזה ,והוציא צו הריסה על 17
מבנים .יש שם מבנים בתי אבן לא קטנים עם בריכות שחיה ,עם יקבים ,עם
כל מיני פינוקים .אירוע לא פשוט בכלל .ואני אומר עוד פעם למה אני ממליץ
לקרוא את פסק הדין? כי אנחנו מרבים לבוא בטענות לכל מיני גופים ,בסוף
כנראה שההתנהלות שם לא היתה מסודרת ,לא היתה מבוססת מבחינה
משפטית .ובסוף זה מטיל צל על הרבה מאוד דברים אחרים ,ומטרפד לנו
הרבה דברים שבהם אנחנו עובדים כן על פי הספר.
דובר:

מדינת ישראל ממשיכה לנהוג לפי דוח טלי ששון.

עודד רביבי:

לא ,לא ,ממש לא.

דובר:

ולא מסדירה דברים שאפשר.

עודד רביבי:

בוא זה ממש לא זה ,זה ממש לא ,זה אפילו לא עלה שם לדיון ,זה אפילו לא
עלה שם לדיון בפסק דין הזה.

דובר:

ברור ,כי המדינה בעבר הסכימה להרוס ,ועכשיו היא נזכרה שהיא לא מוכנה
להרוס.

עודד רביבי:

בסדר ,אז זה מה שאני אומר ,כלומר בסוף אתה רואה ש-

דובר:

הבעיה היא במדינה ,לצערנו.

עודד רביבי:

אז נחליף מדינה נעשה  RESETואז החיים יותר טובים.

דובר:

בעובדי המדינה.
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בעובדי המדינה ,כן ,העיקר שיש את מי להאשים .אני אומר בסוף בית המשפט
בא ושאל ,האם הבתים נבנו עם היתרים או בלי היתרים ,ראה שהם נבנו בלי
היתרים ועל סמך זה הוציא צו הריסה.

דובר:

אחד הבתים זה ביתו של מזכ"ל-

דובי שפלר:

אבל למה אתה לא מאשים את הרשות שלא נתנה להם היתרים ,למה זה
המדינה?

עודד רביבי:

את מי?

דובי שפלר:

את הרשות המקומית.

דובר:

אני לא קראתי את פסק הדין ,אם זה עניין של אם אפילו לא נדרשו לעניין של
בעלות על הקרקע ורק עניין של -

דובי שפלר:

אבל הרשות לא נתנה להם היתרים ,הרשות לא נתנה להם היתרים.

עודד רביבי:

הרשות?

דובר:

הרשות המקומית לא נתנה את ההיתרים.

דובי שפלר:

לא נתנה היתרים .אדוני ,אדוני ,הרשות המקומית ,דוידי ,לא נתן או לא יודע
מי לא נתן היתרים .למה? היה צריך לכתוב.

(מדברים ביחד)
דובי שפלר:

קל מאוד לדבר על המדינה כשהרשות המקומית לא נתנה את ההיתרים גם.
למה?

מיכאל דהן:

באיזה שהוא מקום זה משחק של בית המשפט ,הוא ידע במה מדובר.

דובר:

מי שבונה על קרקע פרטית מוכחת -

מנחם שפיץ:

גם הרשות ידעה וגם התושבים ידעו ,כולם ידעו וקיוו לטוב.

מיכאל דהן:

הבעיה שאחד התלמידים שלי בנה שם והשקיע את כל מה שלא היה לו ,זה
פשע.

מנחם שפיץ:

קרקע בחינם במירכאות.
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עדכונים נסיעה של עודד מטעם מועצת יש"ע-
עודד רביבי:

כמה דברים נוספים .אחד ,אני זומנתי לשאת דברים בכנס נגד המלחמה ב-
 BDSשמתקיים בוושינגטון בראשון ושני האחרונים בחודש ספטמבר ,אם אני
זוכר נכון את התאריכים זה ה 25 -ו .26 -הנסיעה מאורגנת על ידי מועצת
יש"ע ,ממומנת על ידי מועצת יש"ע ,אז מה שאני מבקש זה שרק ימי
ההיעדרות יחשבו לי כימי עבודה ולא כימי בילוי .אז אני מעדכן אותכם
בסיפור הזה.

עדכון חוזה עם היועמ"ש-
עודד רביבי:

מבחינת הפנייה של דובי ,אז הנושא הראשון מכרז ליועץ משפטי .נשמעה
טענה כי פג תוקפו של הסכם עם היועץ המשפטי הנוכחי .אז בעבר היה לי חבר
מועצה שהיה אומר לי שהגיעו אליו עשרות פניות ,אז אני כבר מבין את שפת
הקוד שנשמעה טענה בדרך כלל מכוון.

דובר:

לא הגיעו אלי עשרות פקסים.

עודד רביבי:

לא אז אני אומר אז אצלך זה כשנשמעה טענה אני כבר יכול לדעת מאיפה זה
בא.

דובר:

ואתה צודק.

עודד רביבי:

לא יודע על סמך מה באה הטענה הזאת ,ולא יודע מאיפה היא הגיעה .בפועל
יש חוזה חתום עם היועץ המשפטי של המועצה שנחתם בראשון לינואר ,2013
והוא בתוקף עד הראשון לינואר  ,2017אז אני לא יודע מה הבסיס לטענה
הזאת .והעסקתו אושרה בזמנו על ידי מליאת המועצה ,על ידי נהלים וחוקים
שחלים ביהודה ושומרון .בדקנו את זה פעם נוספת גם היום עם הממונה
במשרד הפנים ,ואין שום בעיה בצורת העסקתה.

דובר:

אז בינואר  2017שזה אוטוטו?

עודד רביבי:

דבר ראשון נעלה את זה עוד פעם פה לדיון ,זה לא עניין שמחייב מכרז ,זה
משרה שמותר לנו לבחור אותה על פי הכישורים ועל פי השירות שאנחנו
מקבלים .הוא לא חייב להיות עובד הרשות ,הוא יכול להיות בהחלט עובד
שעובד ב .RETAINER -וזה בהחלט אחד הדברים שכתוב במפורש – "מועצה
מקומית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז ,אם החוזה הוא מסוג חוזים
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אלה" ,ואז אחד הסעיפים זה – "חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשות ידע
ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון ,פיקוח,
מדידה ,שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא בהם" .כלומר בהחלט ייעוץ משפטי
עונה על זה .כשאנחנו נגיע לעניין הזה אז אנחנו נבחן אותו ,נכון להיום בסך
הכל אני לא יכול להגיד שאנחנו לא שבעי רצון מהייעוץ שאנחנו מקבלים או
מהשירות שאנחנו מקבלים .היה לנו אירוע לא פשוט שבוע שעבר בבית הדין
לעבודה ,עובדת שהועסקה פה במשרה של מילוי מקום ,רצו להבהיר לה שהיא
לא ממשיכה בגלל חוסר שביעות רצון .פתחו את המשרה למכרז ,כי העובדת
שיצאה לחופשת לידה הודיעה שהיא לא חוזרת ,אותה גברת הבינה שהיא
זאת שנשארת למרות שבמכרז היא לא נבחרה ,וכשקראו לה לשיחה של סיום
התקשרות אז הגברת הודיעה שהיא בהיריון .אנחנו היינו מחויבים להמשיך
להחזיק אותה עד הלידה ,אחרי הלידה רצינו לתת לה את מה שאנחנו
מחויבים על פי חוק ולהיפרד ממנה .טענה שזה פיטורים בגלל היריון ולידה,
תבעה אותנו בבית הדין ,הפסידה .ובעצם בית המשפט קיבל את עמדתנו,
שאנחנו נותנים לה עוד שלושה חודשים ,מה שהתכוונו לתת במילא קבוע על
פי חוק ,ובזה נגמרה ההתקשרות איתה .אז זה אחד מהשירותים שקיבלנו רק
לאחרונה מהמשרד ,ואנחנו בסך הכל כאמור מרוצים .עקיבא היום נמצא
בחופשה מוזיקאלית בחו"ל איפה שהוא אז לכן הוא לא פה ,אבל זה לא
משמש לרעתו הסיפור הזה.
עדכונים סגירה זמנית בני עקיבא זית-
סגירה עצמית בני עקיבא בזית .ראיתי את הווטסאפים ,דובי ביקש להעלות
את זה לדיון .מה השיקולים שהובילו למהלך זה? בואו אני אגיד באמירה
אחת כללית ,אני לא חושב שזה נכון שאנחנו ניכנס לשיקולים של סגירת סניף
לשבת אחת או לא לסגירת סניף לשבת אחת ,יכול להיות שההחלטה היתה
פזיזה או החלטה לא היתה פזיזה .בשורה התחתונה מבירור שאני עשיתי עם
אושרית ,יש לנו מאמץ מתמשך ובלתי מוצלח עם הפעלת ועדי ההורים
ולקיחת אחריות על הסניפים של תנועות הנוער .זה נכון לגבי כל התנועות,
ונכון לגבי כל הסניפים השונים .היה לנו אירוע של שריפה של עישון נרגילה
רק לפני עשרה ימים ,אם אני זוכר נכון באחד הסניפים .סניף בני עקיבא בזית,
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זה כבר הרבה מאוד זמן שהוא מוזנח ולא מתוחזק .ההורים גם טיפה
התבלבלו כבר התחילו לבוא בטענות למה עובדי הניקיון של המועצה לא
באים לנקות את הסניף .ההחלטה שהתקבלה דרך אגב באותו שבת היתה
שלא תתקיים פעילות בסניף ,זה לא אומר שאי אפשר לקיים פעילויות גם
במקומות אחרים מסביב לסניף .היה מי שרצה לקח את זה למחוזות שהוא
רצה .בסופו של דבר אני מקווה שהאירוע החד פעמי הזה ילמד ויביא את
האנשים ללקיחת אחריות על הסניף.
אבי חדידה:

לפי מה שהבנתי מאושרית כשישבתי איתה על תקציב של מטה הנוער,
התחזוק הוא עלינו ,על המועצה.

עודד רביבי:

אם יש פיצוץ של צינור אני בא לתקן אותו ,אני לא בא לנקות את הסניפים.

אבי חדידה:

לא אני לא מדבר עכשיו על ניקיון ,ברור שהשמירה זה גם עניין חינוכי
לחניכים ממדרגה ראשונה ,אין שום סיבה שהכל שמה יהיה מוזנח ,במיוחד
שיש להם סניף כזה חדש ומפואר ולהסתובב שמה .ולי יוצא להסתובב שמה
בשבתות כשאני עובר משם דווקא לא בשעות הפעילות ,אני רואה שהמקום
כואב לי הלב לראות דבר כזה את ההזנחה שיש שמה ,ספסלים זרוקים בכל
מקום ,וציוד זרוק בחוץ .זה לא אמור להיראות ,ככה לא אמור להיראות סניף
שכמה יש לו שנתיים ,פחות? ככה לא אמור להיות סניף כזה.

מיכאל דהן:

מה שאני חשבתי שצריך לעשות בעניין הזה זה שהנוער של אפרת שהוא כל כך
איכותי וכל כך מתנדב ,ואנחנו מרגישים את התרומה שלו .ישבנו בוועדת
פרסים לתת ,והתפעלנו מכמות התרומה של בני הנוער האלה .פשוט צריך
לעשות עכשיו איזה שהוא סנכרון של בני הנוער האלה שמתנדבים בהרבה
מאוד מקומות בחוץ ,ולבוא ולומר להם חבר'ה אתם המתנדבים בחוץ וכן
הלאה קחו עכשיו את המקומות האלה ותביאו אותנו למקום הרבה יותר טוב
ממה שהוא נמצא היום .ואז נרוויח שני דברים ,שוב גם את ההתנדבות
הקיימת ,אבל גם נרוויח את ההחזקה השוטפת של המקומות האלה.

עודד רביבי:

מה שאתה אומר עלה גם היום בשיחה שלי עם בני הנוער בנווה שמואל,
בהחלט גם חזי המנהל משדר להם שהם צריכים לעשות יותר בתוך הקהילה
ולא רק ללכת למחוזות רחוקים .יחד עם זאת בסוף הסניף הוא סניף של
החניכים ,של המדריכים ,של הקומונרים .אני אומר עוד פעם אנחנו במאבק
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תמידי בסיפור הזה ,אני מקווה שהאירוע הזה יעשה שם איזה שהיא תפנית.
זה מה שיש לי להגיד על הסיפור הזה .אתה רוצה להוסיף משהו ,דובי?
דובי שפלר:

אני רק רוצה לומר שלדעתי היה ראוי כיוון שזה קרה ביום חמישי כבדרך אגב
שיהודה עבר מאורות יהודה  ...וראה את מה שראה בחוץ ,והתמונות שיהודה
שלח אלי זה רק של מה שקורה בחוץ .אז היה ראוי לתת את הכמה ימים,
ולראות אם שבת הבאה אם זה לא יסודר .זה אחד .ושתיים ,בעיני מה שקורה
בחדרים הרבה יותר גרוע ממה שקורה בחוץ.

אבי חדידה:

ודאי ,ודאי ,גם בחדרים ,זאת אומרת אני אומר שגם הסתובבתי שמה.

דובי שפלר:

התמונות היו כולם מבחוץ.

עודד רביבי:

אני שמח שיש הסכמה שהסניף לא צריך להיראות ככה ,המועצה השקיעה
בזה מיליוני שקלים.

דובי שפלר:

אני שואל שאלה ,האם יש סניף שכן נראה טוב?

דובר:

האם מטה הנוער יכול יותר לפקח על הנושא הזה זאת השאלה?

(מדברים ביחד)
עודד רביבי:

תראו אני יכול להגיד לכם שמשפחת רבינוביץ באיזה שהוא שלב באו וביקשו
שאנחנו נסיר את ההנצחה של דסי מהסניף של הגפן ,כי אמרו זה פשוט גורם
לנו יותר עגמת נפש שככה נראה הסניף שקרוי על שמה אל מול זה שבכלל לא
יהיה שם .עכשיו אני לא נכנס לנעליהם ,ואני מכיר את המורכבות שם עם
המשפחה .אבל אני עוד פעם אני חושב שאבי צודק ,הושקע שם כל כך הרבה
כסף בסניף כל כך מפואר ,והיה שיח עם ועד הורים לפני שנכנסו ,והיתה איזה
שהיא הבנה שלוקחים אחריות ומתחזקים.

נעמה טל:

מי אחראי שמה כלומר?

עודד רביבי:

יש קומונרית ,ויש ועד הורים.

דובי שפלר:

סניף בני עקיבא זית פעם בשבוע מנקים אותו צוות ההדרכה.

דובר:

זה תמיד היה ככה אני זוכר את זה.

דובי שפלר:

בעיני זה לא הדרך הנכונה אבל זאת ההחלטה שלהם.

נעמה טל:

כל פעם היו שבט אחר.

דובי שפלר:

נכון ,אבל בסדר זאת ההחלטה שלהם הם ילדים גדולים .ועד ההורים שלהם
רוצה להתערב שיתערב ,אני לא אתערב.
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לא כי יש משהו כאילו אני לגמרי מסכימה עם הטיעונים שלך ,כאילו אם באה
מועצה וסוגרת או מנכ"ל מועצה וסוגר ,אז בסוף כאילו מי בעל הבית במקום,
תנועת בני עקיבא ,הקומונרית ,הרשות?

עודד רביבי:

הקומונרית ,והיתה ציפייה בכל אחד מהסניפים שוועד הורים יהיה גוף אחראי
שמשתף פעולה ודואג לתחזוקה .אני יכול להביא רק דוגמאות מהצופים ,שם
אני גדלתי .בצופים יש מושג שנקרא ראש שבט ,שזה אחד האבות או אימהות,
שלצורך העניין זה ועד ההורים ,בסדר? שהבינו שצריך שיהיה שם איזה שהיא
דמות אבהית או אימהית.

נעמה טל:

מבוגר אחראי.

עודד רביבי:

מבוגר אחראי .אנחנו כחניכים אם לא היינו מנקים את החדר שלנו ,והיה לנו
שבט משואות מי שמכיר בירושלים היה בגן העצמאות בלי חלונות דלתות
ברזל שימש בתקופות מסוימות גם אורווה ,בסדר? זה היה הסניף .מי שלא
ניקה את החדר שלו במהלך השבוע לא היה נכנס לפעילות באמצע השבוע ,לא
מדריכים ולא כלום .אז אני אומר בסדר יכול להיות שאני תמים ,יכול להיות
שזה לא קיים בבני עקיבא ככה.

דובר:

מי דיבר עם הוועד הורים?

עודד רביבי:

אושרית.

דובי שפלר:

בעקבות האירוע הזה הקומונרית יוצאת לבחירות מחודשות לוועד הורים ,אז
אני מבין שוועד הורים כנראה לא היה ,לא פעיל.

דובר:

אולי כדאי שמישהו ילווה את הקומונרית?

דובר:

אושרית.

עודד רביבי:

בשביל זה יש מטה נוער .סך הכל היא באה ליהודה בהרמת ידיים אומרת אני
כבר לא מצליחה ,אז יהודה החליט לעשות את הצעד הדרסטי.

עדכון ביקור שר השיכון באפרת-
עודד רביבי:

ביקור שר השיכון ,מצטער שלא הוזמנתם ,תקלה .ביקור שנדחה פחות או
יותר חמש פעמים ,גם באותו יום היו שינויי לו"ז ארבע פעמים .ביקור כמו
שהבנתם בסוף מההודעה שלו לתקשורת נועד לשרת את האינטרסים
הפוליטיים שלו ,שהכריז שהוא מביא חצי מיליון תושבים לגוש עציון בתוך
פחות מעשור .הוא כנראה רק התבלבל שהוא נמצא במשרד השיכון.
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דובר:

אבל איך רבע מיליון אפרת רבע מיליון בגוש?

עודד רביבי:

אנחנו לא נריב על זה .בסוף בואו נראה באמת מה הוא יודע להביא ממשרד
השיכון ,אם אתם זוכרים שהיו שם ב -משל"ט שלהם ,אז המנכ"ל שלו אמר
לי לך תדבר עם ראש הממשלה כאילו אין שר שיכון ,אז עכשיו פתאום שר
השיכון יכול לעשות הצהרות כאלה? בסדר.

עדכון השכרת קרוונים בתמר-
עודד רביבי:

השכרת קרוואנים בתמר .דבר ראשון הפרסום שראית הוא נכון .דבר שני,
החוזים שנחתמים כרגע הם נחתמים עם סעיף של התראה מראש שצריך
להתפנות תוך  15יום ,אבל בעקבות הפנייה שלך העלה אדמונד שאלה שהיא
בהחלט לגיטימית בעיני ,ואמרתי לו בוא תציג לי מה זה אומר .הוא אומר
עודד תשמע כרגע אין בעצם שיווקים נוספים של משרד השיכון ,הקרוואנים
שעומדים לא מפריעים לשום דבר בהתנהלות של העבודות ובהמשך הפיתוח.
למה שלא נעזור לזוגות שאין להם אפשרות לשכור דירות ,ונמשיך להשכיר
להם את הקרוואנים בתנאים שאנחנו קובעים מראש עם חוזים שאנחנו
יודעים אותם מראש?

נעמה טל:

סתם הוצאנו משם את כולם?

עודד רביבי:

לא ,לא הוצאנו אף אחד בכוח ,הוצאנו את הקרוואנים שהיינו חייבים לפנות,
הקרוואנים שלא היינו צריכים לפנות חלקם נשארו מאוכלסים עד היום,
חלקם נטשו בגלל שנזל עליהם גשם ואמא שלהם אמרה להם בואו אלי מהר
הביתה כי אני לא מוכנה שתמשיכו לגור שם.

דובר:

אני מברך על-

עודד רביבי:

אז אני אומר אז אנחנו עכשיו שוקלים את זה ,אנחנו נבדוק את זה ,אנחנו נבין
בדיוק מה המשמעויות .אנחנו בנקודה הרבה יותר טובה ממה שהיינו בעבר,
כי בסך הכל מי שהיום נכנס לקרוואן הוא נכנס עם חוזה מסודר ,וזה לא באי
ודאות שבא אנחנו נמצאים.

דובר:

יש לנו אפשרות אבל להגדיל את המספר של הקרוואנים?

עודד רביבי:

אני עוד לא יודע ,בואו אנחנו קודם כל נראה מה אנחנו יודעים לעשות ,לא
יודע נתונים .אני אומר עוד פעם זאת התשובה לשאלה של דובי ,בעקבות זה
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אדמונד שאל שאלה נוספת ,אמרתי לאדמונד תכין לי את החומר בוא נראה
את זה בוא נציג את זה.
דובי שפלר:

יש שם קרוב ל.20 -

דוברת:

ומה עם הדגן?

דובר:

איפה המכינה בכל הסיפור?

דובי שפלר:

פינו בשבוע האחרון עוד קרוואנים.

דובר:

ומה שלא פינו הרסו?

דובי שפלר:

חלקם הרסו .אני האמת רציתי לשרוף אבל נצטרך לפנות  ...על שריפה לא על
הריסה.

עודד רביבי:

דגן אנחנו אירוע לא פשוט ,יש קבלן שזכה במגרשים שעליהם עומדים
הקרוואנים של הישיבה ,סבלנותו פקעה באיזה שהוא שלב ,הוא לא הסכים
להמשיך לחכות לכל מיני פשרות וכל מיני לוחות זמנים שניסינו לייצר כדי
לאפשר מינימום פגיעה בישיבה .בסופו של דבר בלילה אחד אני מקבל דיווח
שיש מכוניות שתקועות על אי בודד ולא יכולים לחצות תעלות נ"ט שנחפרו
מסביבם .יום למחרת אני מקבל דיווח על זה שיש לי פיצוצים בכל מערכות
המים ובתשתיות ,כי פשוט טרקטורים עלו והתחילו להרוס .אז אנחנו שמה
נראה מה אנחנו יכולים לעשות ,אבל בסך הכל המצב לא פשוט בדגן.

דובי שפלר:

מדובר בעיקר על קרוואנים ששימשו את הפנימייה והתלמידים עצמם,
הישיבה העבירה את התלמידים לקרוואנים ריקים באגף המזרחי.

עודד רביבי:

שלכולם שלום?

דובי שפלר:

לכולם שלום .ואפשר לתת לקבלן עוד כמה מטרים.

עודד רביבי:

אנחנו לא נתנו לו כלום אבל בסדר.

דובי שפלר:

פינו את הפעוטבע גם.

עודד רביבי:

הפעוטבע למיטב זיכרוני אנחנו מכרנו.

דובי שפלר:

כן ,לפי הכיוון של היציאה של המוביל הבנתי שהוא נמכר.

נעמה טל:

אז איך אנחנו פותרים את העניין הזה?

עודד רביבי:

איזה עניין?

נעמה טל:

אתה אומר פיצוצים?

דובר:

זה חלק מהתמודדויות היום יומיות שלי.
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דורון כהן:

משרד השיכון ממשיך לסדר את המגרש למכינה?

עודד רביבי:

כן.

נעמה טל:

אגב פנו כמה תושבים מהדגן מבני ביתך גם לחברי המועצה הדתית.

עודד רביבי:

בית כנסת ,אז אני תיכף אגע בזה.

נעמה טל:

אוקי ,ובאופן כללי אני דיברתי עם יהודה על זה ,אני מבינה שבתמר ,הבנתי
מיהודה שבתמר יש התארגנויות של עמותות שכבר באות מסודרות ורוצות
להקים בתי כנסת ,ואני מבינה שבדגן זה עוד לא מתקיים?

עודד רביבי:

תיכף אני אגע בזה ,בסדר?

נעמה טל:

תודה.

עדכון ספסולת באפרת-
עודד רביבי:

ספסולת ,הספסלים נעלמו כבר די מזמן ,דובי ,אני מתפלא שרק עכשיו שמת
לב?

דובי שפלר:

לא ,רק עכשיו כתבתי לך ,חיכיתי לישיבת מועצה ,חודשיים לא היה ישיבה.

עודד רביבי:

לא ,לא ,זה כבר יותר מחודשיים .ספסלים שקיבלנו לא מעט תלונות על רמת
תחזוקה ירודה ,ועל זה שהם הפכו להיות מפגעים בטיחותיים .ניסינו לבחון
אפשרויות לשפץ אותם ,זה לא עבד ,ולכן בצער פירקנו אותם והעלמנו אותם,
והם עכשיו באמת במגרש גרוטאות.

עדכון אירועי היובל לחידוש ההתיישבות בגוש עציון-
עודד רביבי:

אירועי היובל לחידוש ההתיישבות בגוש עציון האם וכיצד מקודם העניין? שני
דברים אני אגיד בשלוש רמות ,אחת ברמה הלאומית ,אחת ברמה של מועצת
יש"ע ואחת ברמה של גוש עציון .ברמה הלאומית צריך להכיר שיש החלטת
ממשלה שמציינים  50שנה לשחרור ירושלים ,לא מדברים לא על יהודה
ושומרון ,ולא על רמת הגולן ולא בקעת הירדן .כך הממשלה החליטה ,לשם
מופנה תשומת הלב ולשם מופנים המשאבים .יש לא מעט שרים שלא שבעי
רצון עם החלטת הממשלה ,וכאילו הם לא שרים בממשלה והם ממשיכים
לקיים כל מיני דיונים התייעצויות ויוזמות פרטיות שלהם ,בין היתר התקיים
דיון אצל סגנית השר ציפי חוטובלי עוד לפני שהיא ילדה ,והיא ביקשה
רעיונות איך מציינים  50שנה .ישבו שם כל יושבי הרשויות או אלה שהגיעו,
כל אחד הביא מן היקב ומן הגורן ,אחד אמר בוא נעשה תפילה חגיגית בתל
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שילה ,השני אמר בוא נעשה ישיבת ממשלה במערת המכפלה ,השלישי אמר
בוא נזמין את כל שרי הממשלה לחיזיון האורקולי החדש בגוש עציון ,ואתם
יודעים שכל אחד רצה למשוך.
נעמה טל:

מעניין מאיפה האנשים שהציעו את ההצעה שלהם?

עודד רביבי:

כל אחד משך לחלקת האלוהים שלו.

נעמה טל:

מה אנחנו הצענו?

עודד רביבי:

אנחנו הצענו משהו אחר לגמרי.

דובר:

מה שילה אדלר הציע?

עודד רביבי:

אני לא בטוח שהוא היה בישיבה הזאת ,אני כבר לא זוכר .ציפי רשמה את כל
הדברים ,אני אמרתי שלהבנתי זאת תהיה טעות לחגוג את ה 50 -שנה בהבנה
ובקריאה שלי שמה שמארגנים ארגוני החרם אני הייתי הולך על ציון דווקא
מאה שנה להצהרת בלפור ,בואו נלך למשהו שהוא בכלל בינלאומי הוא בכלל
לא קשור לפעולה מלחמתית כזאת או אחרת .וסגנית השר פסלה אותי ביעף,
אמרה אתה בכלל לא בכיוון .בסדר .אני יכול להגיד לכם שהצוות המקצועי
של משרד החוץ אמר לי שזאת היתה העמדה הרשמית של משרד החוץ ,אבל
גם אותם היא נפנפה בהינף יד .אנחנו רואים כבר עכשיו יוזמות שמתחילות
להגיע מארגוני השמאל ,כמו למשל עכשיו העצומה שרוצים לערוך משאל עם
לציון  50שנה אם אנחנו רוצים להישאר ביהודה ושומרון או לא .וזה רק
הסנונית הראשונה ,כלומר אנחנו יודעים שבקנה של ארגוני החרם יש לא מעט
יוזמות שנועדו להביך את מדינת ישראל בציון של השנה הזאת .אז זה ברמה
של המדינה .מועצת יש"ע כמועצת יש"ע לא מצליחה להתארגן על עצמה
בקטע הזה ולבוא ולקבוע משהו שהיא רוצה להניף כמועצת יש"ע ,וכרגע
בעיקר זה יוזמות פרטיות של כל אחת מהרשויות .בבנימין מטבע הדברים הם
רשות עשירה ,יש צוות שיושב על זה ודן בזה ומתכננים סדרה של פעולות.
בגוש עציון כנראה שמעו על מה שקורה בבנימין החליטו להקים צוות היגוי
משותף לאפרת ולגוש עציון ,ביקשו לאשר תקציב של שלושה מיליון שקלים
לחגיגות היובל בגוש עציון .שאלתי על מה שלושה מיליון שקלים? אמרו אנחנו
נראה נחליט בוא בינתיים נשכור שירותים של פרויקטור שיתחיל לתכנן
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ולתכנן .אמרתי אני לא יודע להביא נתון כזה לישיבת הממשלה ,התחילו
להתחלק חצי חצי.
דובר:

סליחה על הקומפלימנט ,שלושה מיליון זה שתי המועצות ביחד?

עודד רביבי:

כן .אדמונד ושושי מנהלת המתנ"ס הם הנציגים שלנו שמה בוועדה הזאת ,לא
זוכר מי הנציגים של גוש עציון ,זה אבי מנהל המתנ"ס ,אחד מהדמויות
המיתולוגיות של גוש עציון ,אני כבר לא זוכר מי זה.

נעמה טל:

יוחנן בן יעקב?

עודד רביבי:

לא ,לא זוכר.

דובר:

ישעיהו יחיאלי.

עודד רביבי:

ישעיהו יחיאלי ,נכון .ואז באו ואמרו אחרי משא ומתן כנראה הגיעו לחלוקה
של שני שליש ושליש .אמרתי בסדר אבל בואו תסבירו לי על מה הולך הכסף?
הדבר הבא שאני יודע זה שאני מקבל הזמנה לטקס הפתיחה של אירועי ה50 -
במעמד שר הביטחון .אלקין מה הוא השר לענייני ירושלים עכשיו?

דובר:

ירושלים.

עודד רביבי:

השר לאיכות הסביבה .ביום שבו אני נמצא בוושינגטון ,אמרתי סליחה אני לא
אוכל להשתתף .אז אני לא יודע לענות לך מה מתארגן כרגע בגוש עציון.

דובר:

 ...יכול להיות  600אלף פלוס?

עודד רביבי:

אתה אומר כבר נעשה קיזוז?

דובר:

כן.

עודד רביבי:

בסדר בואו אני חושב שצריך לציין את זה ,אני חושב שצריך לציין את זה
במשהו שהוא משמעותי וערכי .אני חושב שלבזבז כספים על מופע זיקוקים
וקונצרט שאנחנו נשרוף הרבה מאוד אלפי שקלים בלילה אחד ,וזה אולי תהיה
חגיגה נחמדה ,אני רואה בזה פחות תועלת.

דובי שפלר:

ראש הממשלה יגיע לאירוע?

עודד רביבי:

לפה? לא יודע ,קשה לי להאמין .קשה לי להאמין ,אני אומר עוד פעם.

דובי שפלר:

זה היה ראש הממשלה נוכחי למיטב זיכרוני שהגיע לאירועי ה 30 -שנה לגוש
עציון.

עודד רביבי:

שמה?

דובי שפלר:

 30שנה לגוש עציון נתניהו הגיע ,זה היה בחניה של מועצה בגוש.
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עודד רביבי:

ב?97 -

דובי שפלר:

ב ,6 ,96-7 -הוא היה ראש ממשלה נתניהו ,אני זוכר.

מיכאל דהן:

אז הוא נטע את העץ אני חושב אפילו.

דובי שפלר:

אולי .96

נעמה טל:

אל האלון הבודד הוא נטע.

עודד רביבי:

טוב בואו אני לא יודע להגיד לכם כרגע משהו קונקרטי.

מיכאל דהן:

מה שכן אבל אפשר אני אומר מה שלא יקרה ברמה העירונית או האזורית,
מה שכן חשוב זה כן להביא את זה לבתי הספר ולמתנ"ס שתהיה גם ברמת
שתגיע לרמה הפרטנית לרמה המשפחתית פה ,שכל ילד באפרת ידע על ה50 -
שנה.

נעמה טל:

כמו שעושים יום שיא?

דובר:

מה הנושא ,שנה שעברה היה ציונות? מה הנושא?

דובר:

השנה הנושא של משרד החינוך זה שחרור ירושלים עם לוכסן הרב גורן.

עודד רביבי:

טוב בשורה התחתונה בואו אנחנו נראה לאן זה מתקדם ,יש כן רעיון לפחות
מבחינת אפרת כן אולי להלביש על אירועי יום העצמאות את הסיפור של ה-
 50שנה .בואו אנחנו נתחיל להתקדם ואנחנו נראה לאן אנחנו הולכים עם
האירוע הזה.

עדכון בתי כנסת בשכונות החדשות-
עודד רביבי:

בתי כנסת .כמו שצפינו מתחילים להגיע פניות של תושבים שמאכלסים דירות,
אין להם פיתרון איפה הם יתפללו .אמרתי להם את מה שקרה באפרת בשנים
עברו ,איך התפללו בגפן ,איך התפללו בדקל ,איך בתי כנסת קמו .הם בכלל לא
מבינים למה המועצה לא בונה בתי כנסת ,אחרי שאנחנו מסבירים להם למה
המועצה לא בונה בתי כנסת אז טוב אז תתנו לנו פיתרון זמני .לפחות זה
השיחה שהיתה עם תושבי הדגן ,שיחה לא קלה אני חייב לציין.

דובר:

אנחנו כן בונים.

עודד רביבי:

סיפרתי להם את השלבים ,בסדר אבל זה ייקח עוד מלא זמן ,ואת הגנים בדגן
אתה רק עכשיו מתחיל לבנות ואיפה אנחנו נתפלל בראש השנה? אמרתי להם
תראו יש לא מעט קהילות שקמו בבתים פרטיים קמו בבייסמנטים ,אין לנו
בייסמנטים .אז אומרים לי אתה תיתן לנו אישור לחפור את הבייסמנט שלנו
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כדי שנעשה בתוכו בית כנסת? כלומר ישר ירדנו לנדל"ן .אמרתי אתם יודעים
שאין לי את הסמכות לעשות את זה .בשורה התחתונה ישבתי איתם על המפה
הפתוחה של הדגן ,כי אמרו טוב תאשר לנו להביא קרוואן ,אמרתי גם אם אני
אאשר לכם להביא קרוואן בואו תסבירו לי לאן אתם מביאים אותו .אז פה
במגרש החום הזה אני אומר אבל אנחנו תיכף מתחילים לבנות בית ספר .מה
בית ספר בדגן? לא מאמינים לך .גני ילדים? אנחנו לא מאמינים לך .כלומר
ברמה כזאת שהם מבחינתם מביאים קרוואן לא משנה להם איפה הם מניחים
אותו .ההצעה האחרונה שלהם היתה המגרש של איפה שהתחילו לבנות את
השלד של בית הכנסת על שם שרה בלאושטיין ,טוב נשים פה בפינה איזה
קרוואן .אמרתי חבר'ה או שאתם לוקחים את זה ברצינות או שאתם לוקחים
את זה לא ברצינות .ההמלצה שלי להם היתה לפחות בדגן לשבת מהר עם
משפחת בלאושטיין ,לראות איך אפשר להגדיל את המקלט להגדיל שם את
קומת הכניסה ,זה גם יהיה כסף שלא זורקים אותו סתם על קרוואן ,זה גם
יהיה יותר מכובד ,זה גם יהיה הפיתרון הכי נכון מבחינת ייעוד הקרקע.
תרשה לי להגיד שהצלחתי לשכנע.
דובי שפלר:

אני מבין שבית המדרש הישיבה לא בא בחשבון מבחינתם?

עודד רביבי:

לא ,כי בישיבה יש מלא תלמידים ואין מקום.

נעמה טל:

כן זה גם מה שנאמר לנו.

דובי שפלר:

בראש השנה אין מלא תלמידים ביום כיפור יש.

עודד רביבי:

דובי ,זה אנשים שלא מחפשים את הפיתרון-

נעמה טל:

גם בנושא של הנגישות זה גם דיברתי עם משה ,שכרגע בגלל שבונים אז סגרו
את הכניסה מכיוון אחד.

דובר:

זה רחוק ללכת.

נעמה טל:

זה רחוק ,נשים הרות ועם עגלות זה מאוד מורכב להם .אין מה לעשות ,זאת
אומרת אנחנו גם עוד לא הלכנו אבל אנחנו מתכננים ללכת.

דובר:

אנחנו מכירים את תושבי אפרת ששמים קרוואן מחוץ לבית שזה רחוק ללכת.

מיכאל דהן:

למה לא להציע להם בדגן?

דובי שפלר:

אני רוצה להזכיר שלא כולם שם אשכנזים ולא כולם שם ספרדים ,ומן הסתם
נצטרך כמה.
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עודד רביבי:

זה חל גם לשוויוני היום.

נעמה טל:

אני קיבלתי פניות מאנשים שקנו בדגן.

דובי שפלר:

אתה רואה אצלה זה לא נשמעה טענה אלא קיבלה פניות.

נעמה טל:

אגב אחרי ששמעתי שרוחי שרתה פה בישיבה הקודמת ,בכל מיני עניינים
שאישרתם לגבי המקווה .אבל קיבלתי פנייה מכמה תושבים שרכשו בדגן
ונכון להיום מתגוררים בזית ומתפללים במניין המשתף ,האם המועצה יכולה
להקצות מניין אחד למניין שוויוני? הסברתי שצריך להקים עמותה.

דובר:

פעם בחודש שבת -

נעמה טל:

לא ,זה המשתף בגפן.

עודד רביבי:

להערכתי בין  14ל.18 -

נעמה טל:

משפחות?

דובר:

מה גרות שם היום?

עודד רביבי:

כן .שאני מזכיר לכם שיש שם תושב שנכנס בלי טופס  4והתחבר באופן
פיראטי לתשתיות ,כלומר יש שם כל מיני תופעות של אנשים שהציגו לנו
עובדות בשטח .בשורה התחתונה ,אני מניח שהפניות האלה רק ילכו ויתאמצו.

דורון כהן:

אגב גם בזית אנחנו בבעיה.

דובי שפלר:

בוא נגיד ככה ,כשיתחילו לאכלס עוד ועוד בתים בדגן הבעיה הזאת תעצים ,כי
אז באמת הישיבה לא תהיה פיתרון מבחינת מקום.

עודד רביבי:

תראו בעניין הזה הגישה שלי מאוד ברורה ,אתם רוצים אתם יכולים לאמץ
אותה אתם רוצים אתם יכולים להגיד דברים אחרים .בהבנה שלי ככול
שהפיתרון הזמני יהיה נוח פחות ויהיה כואב יותר ,זה יתמרץ את האנשים
להגיע למצב שאנחנו נגיע לפיתרונות קבע .כל פיתרון זמני שאנחנו נאפשר
בצורה כזאת או אחרת ,אנחנו נצטרך להתמודד איתו למשך הרבה מאוד זמן
ויהיה קשה מאוד להוציא את האנשים משם.

דובי שפלר:

יש מאה אלף דולר שעדיין יושבים בקופתה של משפחת בלאושטיין.

עודד רביבי:

אז זה מה שאני אמרתי להם.

דובי שפלר:

שיכולים בהחלט לגמור את השלד של הבית כנסת.

עודד רביבי:

ישבתי השבוע גם עם יוני ,שהוא הבן של שרה שפחות היה מעורב ולא היה
מודע למה שקורה שם .דיויד אונטנברג פחות או יותר ניתק מגע ואנחנו לא
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מצליחים להגיע איתו להבנות .אבל אמרתי אם אתם עכשיו  18משפחות בואו
אתם תלכו לדלת שלו תדפקו ,תגידו אתם מבקשים לגמור את הסיפור הזה.
ואני מקווה שמה שנקרא יהיה להם  ,COMMON SENSEוהם ילכו ויעשו את
זה .אני בספק ,בשיח שלי איתם זה לא היה נראה שאנחנו הולכים לכיוון הזה,
אבל הלוואי .כמובן שלאף אחד אין כסף ,ומאיפה יביאו כסף לבנות בית
כנסת.
דורון כהן:

הבעיה הזאת היא גם בזית ,עכשיו יש גן ילדים שבונים שלד מעל ,אוקי? אבל
כדי לגמור את זה צריך איזה שהוא קבוצה של חבר'ה.

דובר:

עמותה.

דורון כהן:

אבל כדי שהעמותה תתארגן צריך איזה שהוא מקום כדי להתארגן ,ולכן יכול
להיות שהפיתרונות הזמניים לא נוחים מבחינתי זה אני מסכים איתך צריכים
להתחיל מאיפה שהוא.

אבי חדידה:

בקרוואן את-

דורון כהן:

כן ,את מנורת המאור.

אבי חדידה:

מנורת המאור ,עוד שנייה הם קורסים עם הרצפה למטה ועדיין אף אחד לא זז
למרות שיש להם מיקום כבר.

דורון כהן:

לכן אני אומר שהקרוואן יכול להיות שזה מיקום נוח מידי ,אולי מה שדיברנו
גן ילדים.

עודד רביבי:

תראה מנורת המאור התחיל בלובי של הבתים האלה ,הם היו עושים קבלת
שבת בלובי של הכניסה של הבניין ,ואז הם עברו לקרוואן כי הלובי היה צר
מלהכיל ואז הם נתקעו בקרוואן.

אבי חדידה:

גם הקרוואן צר מלהכיל ,ושוב הרצפה שמה אני לא יודע אם היית שם,
הרצפה שמה באמת זה כבר מפגע בטיחותי ,זה עוד שנייה קורס ואנחנו נהיה
פה בסיפור.

דובר:

הבעיה היא מורכבת ,אחד איפה אני מציב אותו.

(מדברים ביחד)
נעמה טל:

אני רוצה לדבר רגע על באמת על פיתרונות הקבע של כל אלה שקנו שם ועוד
לא גרים שמה ,אז יגיעו לשם בעוד שנה ,שנה וחצי ,שנתיים.
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דורון כהן:

למה את הולכת רחוק? הזית ,יש בעיות היום בזית.

נעמה טל:

בסדר ,אבל אנחנו מנסים להקדים תרופה למכה ,בזית אני לא יכולה לפתור
את הבעיה .אין לי אפשרות לעשות? אני שואלת ,אני מציעה הצעה .ברור לי
לחלוטין שמבחינת אחריות שלנו כמועצה אין לנו אחריות כזאת ,מצד שני גם
ברור לך וגם לי ששירותיות לתושב ,זה מוצר צריכה בסיסי בית כנסת ,כן.

עודד רביבי:

ממש לא.

נעמה טל:

שנייה רגע תקשיב מה אני מציעה ,אני לא יודעת אם הדבר הזה ייתכן ,אני
מציעה לבדוק אותו .אנחנו יכולים הרי בשביל לבנות בית כנסת בסופו של דבר
צריך משוגע או שניים לדבר ,אוקי מסכים איתי לעניין הזה? עכשיו לו אני
עוברת לשכונה חדשה אני לא יודעת מי השכנים שלי ,אני לא יודעת מי קנה
לידי .האם אנחנו אולי כמועצה יכולים לארגן כנס שלא מחייב אותנו
לרוכשים ,להציב להם את הדברים ולהגיד להם חבר'ה תתארגנו תבואו אלינו
עם מאה משפחות עם עמותה שארגנתם ,אנחנו יכולים לתת לכם שלד .הרי זה
משהו שאנחנו כן יכולים לתת.

דורון כהן:

אבל זה מה שאמרתי ,כדי לארגן מאה משפחות או קהילה של  50משפחות
צריך לדחוף אותם.

נעמה טל:

לא אמרתי שאתה תארגן אותם ,אנחנו נחסוך לעצמנו הרבה כאב ראש
והשירותיות שלנו תהיה יותר טובה ,לא ממקום של חובה ,אחריות.

עודד רביבי:

אני לא מכניס את זה בכלל לשירותיות ,ובואו לא נתבלבל ,זה לא שירות
שאנחנו צריכים לספק לתושבים ,ובואו לא נקרא לזה שירותיות ולא נשים את
זה בכלל בקטגוריה הזאת .בתמר אני יכול להגיד לך שהיתה פה ישיבה דווקא
מאוד מאוד חיובית ע ם התושבים ,הם באו אמרו אנחנו לוקחים אחריות .באו
אמרו להם משה בן אלישע עזוב אל תבנה שלד מעל גג בית הכנסת אנחנו לא
רוצים את זה ,תביאו לנו את הכסף אנחנו רוצים להתעסק עם זה לבד.

נעמה טל:

ויש לנו קרקע לתת להם?

עודד רביבי:

ויש ,ודיברו איתם והם בחרו קרקע ומתחילים להתגלגל ,אוקי? וזה אנשים
שעכשיו רק נכנסו שם פרויקט ראשון של  18משפחות ,אבל הם הבינו שהם
הראשונים והם רוצים להכתיב את הטון ,וכל מי שיגיע הם יחברו אותו
אליהם והם רצים עם זה.
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נעמה טל:

אז למה אנחנו לא עושים אותו דבר בדגן?

דובר:

בדגן זה בני ביתך ובתמר זה לא.

עודד רביבי:

תראי נעמה אני אגיד לך למה אני מטיל ספק בהצעה שלך?

נעמה טל:

כן?

עודד רביבי:

כי כשאתה מדבר עם אנשים שנמצאים באמצע תהליך בניית הבית שלהם,
שהמשכנתא חונקת אותם ושהם משלמים גם שכירות וכשהקשב שלהם עוד
מחולק גם לבנייה וגם לזה ,זה הדבר האחרון שמטריד אותם אלא אם כן הם
ספרדים ,איך בונים בית הכנסת.

נעמה טל:

גם המשוגעים לדבר?

עודד רביבי:

גם המשוגעים לדבר הם משוגעים ביום הראשון שהם מגיעים ומתחיל תפילת
ערבית מתחת לעמוד חשמל ,ושמה מתחילים לדבר.

נעמה טל:

בשלד?

עודד רביבי:

מה זה?

נעמה טל:

בשלד.

עודד רביבי:

בשלד ,ואז מתחילים לדבר על בית הכנסת הקבוע .עכשיו בואו אני כבר חוויתי
את זה פעמיים ,פעם אחת בדקל פעם אחת בזית ,נכון צריך אחד משוגע,
וצריכים שאנשים ירצו את זה .אני לא יכול ,בואו גם השלד הזה שאני בונה
אני רואה שיש אנשים שרוצים ויש אנשים שלא רוצים .אוקי? עכשיו הרב
קמחי יש לו בית מדרש פתוח.

דובר:

נו אז למה לא נכנסים אליו?

עודד רביבי:

דווקא רוצים להיכנס .למה?

נעמה טל:

ברור שלא.

עודד רביבי:

אז זה הכל.

נעמה טל:

תכריח אותי להיכנס לבית כנסת לא שוויוני?

עודד רביבי:

חס וחלילה.

דובר:

היא עושה את זה מרצונה החופשי.

עודד רביבי:

מנחם.

מנחם שפיץ:

אני מנסה לחשוב על הבעיה הזו ,שוב זה לא שירותים שהמועצה אמורה
לספק ,יחד עם זה כשיהודים מגיעים לישוב דתי במירכאות מצפים שיהיה
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שירותים בסיסיים ,שזה כולל מקווה ,כולל בית ספר וכולל גם בית כנסת,
אוקי? נכון אתה לא מחויב לבנות בית כנסת ,בסדר ,אבל אנשים מצפים
שיהיה איזה מן תשתית לדבר הזה .אבל לא יבנה פה בית כנסת בלי המשוגעים
לעניין ,לפעמים אנשים צריכים איזה עזרה ,קהילה או אזור צריך איזה עזרה
לדבר הזה .אוקי? יכול להיות צריך לחשוב אני לא הייתי עושה כנס ,אם הייתי
עושה כנס וכולם יגיעו זה יהיה בית משוגעים ולא ישיג את המטרה .אבל יכול
להיות שכדאי למנות מישהו מהמועצה שיהיה יזם לעזור למשוגעים לעניין,
לזהות מי הם המשוגעים לעניין ,ולהחזיק להם את היד ולעזור להם כדי
להתארגן ולהתקדם .זה רק ישרת את המטרות שלנו ,בגלל שבעוד שנה יהיה
במקום  18משפחות יהיה  ,80הבעיה תהיה יותר חריפה ולא פחות.
עודד רביבי:

מנחם בואו אתם מתפרצים לדלת פתוחה ,אני ,אני הבן אדם שנותן את
תשומת הלב והליווי וההדרכה .אבי הביא את הדוגמה של מנורת המאור,
כמות השעות שאני ישבתי עם האנשים שרלוונטיים למנורת המאור הם כבר
התחלפו לי שלוש פעמים ,המשוגעים לדבר שהולכים לרוץ עם בית הכנסת .יש
שם בחור בשם אלעזר כהן ,נכון? אני יודע שהוא כבר התחלף ,תשאל אותו
הוא אומר הרמתי ידיים ,משוגעים ,איך אני אבנה ככה בית כנסת?

דובר:

חצי מהמשוגעים לדבר שמה קנו בתמר.

מנחם שפיץ:

בסדר אבל אם זה מגיע למצב כזה אז זה מגיע למצב כזה  ,בסדר אני אומר.

דובר:

ויש להם מגרש ,למנורת המאור יש מגרש.

עודד רביבי:

כן.

מנחם שפיץ:

אבל בזית כל הבנייה ובתמר ובדגן בכל זאת זה התחלת הדרך ,במיוחד בתמר
ובדגן ,וצריך לתת תשומת לב לדבר הזה.

עודד רביבי:

זית אני במצב יותר טוב ,יש לי את הבית מדרש של הרב קמחי ,שאני מקווה
שהוא ייתן מענה .יש גם מוסדות חינוך שבלית ברירה נאפשר גם בהם
להתפלל.

מנחם שפיץ:

אם הוא יפתח בלי לבקש כסף מהאנשים.

עודד רביבי:

הוא כבר ביקש  900שקל.

מנחם שפיץ:

אסור שיבקש.

עודד רביבי:

הוא כבר ביקש.
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מנחם שפיץ:

אסור שיבקש ,שיפתח בחינם.

עודד רביבי:

הוא כבר ביקש.

נעמה טל:

אנחנו מתפללים פעם בחודש במתנ"ס ומשלמים כל פעם למתנ"ס.

מנחם שפיץ:

אני רק אומר אם הוא רוצה להתחיל את הדבר הזה יעשה את זה בחינם.

עודד רביבי:

אני חולק עליך ,אני מחייב אותו.

נעמה טל:

למתנ"ס הרי היה קשה אחר כך בתקופת הגפן כך הבנתי לא הייתי פה עדיין,
שכשהשתמשו בתי הכנסת הזמניים במבנה של המתנ"ס ,וזה יצר הרבה בעיות
אחר כך כשהם רצו להוציא אותם משם.

מנחם שפיץ:

אם הוא רוצה להצליח לבנות בית כנסת שמה בשביל עצמו במיוחד ,יעשה את
זה בחינם בהתחלה הוא יביא את האנשים.

עודד רביבי:

אני צריך כדי למנוע את מה שלמדנו בעבר גם עם "זמר הזית" ,כל המניינים
האלה מתנחלים לנו בתוך בתי ספר ,הם עושים נזק.

דובר:

בתי ספר.

עודד רביבי:

בתוך בתי ספר ,הם עושים נזקים ,הם משתמשים בצרכים ,זה הכל .אני צריך
שיהיה לי חוזה מסודר ,אני צריך שיהיה לי ביטוח.

מנחם שפיץ:

בסדר ,אני בהתחלה ,אני לא מדבר לעולמי עד אני מדבר בהתחלה אז הוא
יקבל איזה מינוף איזה מן גרעין של מתפללים.

עודד רביבי:

הוא יקבל אותו גם ככה.

דובר:

צריך לזכור שהם גם מקבלים פר משפחה מבנה ציבור.

מנחם שפיץ:

לא מדבר על זה ,זה משהו אחר.

(מדברים ביחד)
מנחם שפיץ:

כדי לפתור בעיה של היום ,לא בעוד חמש שנים ,של היום.

עובד רביבי:

כן ,מיכאל ,מה רצית?

דיון בנושא כביש הגישה לירושלים (כביש -)60
מיכאל דהן:

אני אומר ככה בתקופה האחרונה אני יודע את התשובות ,אבל אני חושב
שצריך להציף אצלנו את הבעיה כדי שאולי נוכל לנסות לפחות לעזור .התקופה
האחרונה היא קטסטרופאלית בהגעה לירושלים וחזרה מירושלים לאפרת.

דובר:

וזה רק יחמיר.
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זה רק יחמיר .בכל מקרה זאת בעיה שאנחנו צריכים לדבר עליה ,לחשוב עליה,
לראות מה עוד אנחנו יכולים לעשות ,כדי לנסות להקל ולו במעט .אני מודע
לבעיות ,אני רואה את מה שקורה ,אבל מצד שני זה מאוד מקומם לשמוע כל
הזמן את כל התלונות ,אתם מה אתם עושים לנו ,וזה רק ילך ויחמיר ואנחנו
לא נותנים איזה שהוא פיתרון.

עודד רביבי:

אז בוא אני אתן לך פיתרון .בסדר? לפני שלושה שבועות היה בדיוק את סגירת
תקציב המדינה ,מוריה ביקשו  15מיליון שקל לתכנון ,הכפלה של כביש
המנהרות ,שני מסלולים לכל כיוון מצומת אל חאדר עד ירושלים ,או ממחלף
רוזמרין ועד ירושלים .חברת מוריה התקשרו אלי הודיעו לי ,יודע איפה?

מיכאל דהן:

ברוזמרין?

עודד רביבי:

כן.

דובר:

תוספת מנהרות בעברית צחה.

עודד רביבי:

שתי מנהרות וגשר.

דובר:

מוריה אחראית על-

עודד רביבי:

מוריה עוד לא אחראית על כלום ,מוריה היא זאת שעשתה את בגין ,מוריה
ניצלה הצלחה שעמדה בלוחות זמנים יותר מהירים ממה שמשרד התחבורה
הכתיב להם ,ומוריה הצליחו להביא לעצמם גם את הפרויקט של מחלף
רוזמרין .וכדי להמשיך הלאה הם באו והציגו תוכנית של העלויות של 30
מיליון שקל תכנון כפי שמנהרות כפול ,כלומר לבנות עוד שתי מנהרות ועוד
גשר ,כאשר המנהרות החדשות יהיו רחבות יותר עם נתיב תחבורה .הם יהיו
של שלושה מסלולים של נתיב תחבורה ציבורית מתחלף לפי שעות העומס,
כלומר יהיו שעות שהתחבורה הציבורית תיסע מגוש עציון לכיוון ירושלים
ויהיו שעות שיהיה הפוך .והם הציגו תג מחיר של  30מיליון שקל תכנון.
התקשרו אלי מוריה ,אמרו לי עודד הורידו אותנו בלחץ ל 15 -מיליון הסכמנו
ל 15 -מיליון ,ובשורה התחתונה אנחנו מתקשרים אליך עכשיו להגיד לך
שבישיבה של מנכ"לית משרד התחבורה עם אגף התקציבים היו צריכים לקצץ
בתקציב המדינה ,הסעיף הזה ירד .נתנו לי בערך  12שעות כדי לעבוד על
הפרויקט ,אני יכול להגיד לכם שאחרי  12שעות קיבלתי אישור מחברת מוריה
שנכנס בחזרה לספר התקציב לא  15מיליון 30 ,מיליון שקל .בסדר?  30מיליון
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שקל לשנת  2017לתכנן כפול .יהיה לנו תכנון אני אוכל ללחוץ על ביצוע .אז
אתה רוצה להגיד מה עשינו? הבאנו  30מיליון שקל לתכנון כביש מנהרות
כפול ,בעזרת ה' זה יקרה ,אם עכשיו זה כבר מופיע בספר התקציב.
דורון כהן:

כן אבל זה פיתרון מאוד ארוך טווח?

דובר:

כמה זמן לוקח לבנות מנהרות כאלה?

עודד רביבי:

רבותיי אני לא יודע לבנות כבישים.

דורון כהן:

אבל הבעיה היא לא רק הפקקים ,זה תאונות דרכים .אני הייתי מבקש עוד
אכיפה לכביש הזה.

עודד רביבי:

אכיפה כל פעם שיש לנו פגיעה עם קציני משטרה.

דובר:

מכמונת מהירות?

דורון כהן:

לא יודע מה ,תסתכל אתה מקבל באפליקציה כל יום תאונת דרכים.

עודד רביבי:

דורון ,התאונות הם קורות בגלל העבודה של הכבישים ,בגלל שהכביש נהיה
עכשיו צר יותר ,זה רק מוסיף את הלחץ ואת הבעייתיות .אני אומר בסוף אני
לא יודע לייצר כביש יותר מהר מהליכים שקורים ,אני יכול להגיד שאנחנו
ברוך ה' מתקדמים שם ,ולשמחתי אני יכול לדווח שהצלחנו אפילו להגדיל
בסוף את התקציב והתכנון רץ קדימה .ברגע שהמחלף יהיה פתוח זה יפתור
לנו חלק מהבעיות של העומס בצומת עצמה.

אבי חדידה:

אפשר גם להשתמש בציר החלופי של דרך תקוע.

דוברת:

...

אבי חדידה:

למה לא?

דוברת:

זה פי שתיים זמן.

אבי חדידה:

תחשיבי את הפקק שאת עומדת ,אני השבוע עמדתי בצומת בין דרך חברון
להגיע עד לצומת רוזמרין  50דקות.

עודד רביבי:

ההמלצה שלי לכולם שתפעילו  WAZEלכל מקום שאתם נוסעים ,לא פעם
נסעתי דרך תקוע לא פעם נסעתי דרך צור הדסה.

אבי חדידה:

שהמועצה תבקש שהציר של תקוע יתוגבר בשעות הלחוצות.

נעמה טל:

יתוגבר ביטחונית אתה מדבר?

אבי חדידה:

כן ,ודאי.
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עודד רביבי:

טוב אני לא יודע להבטיח דברים שאני לא יודע.

דובר:

תבקש מהמח"ט.

עודד רביבי:

בסדר נו והוא יגיד לי כן ואחר כך זה לא יהיה ,בואו אני יודע בסוף להתקדם
בתוכניות להרחיב כבישים לשם אנחנו הולכים.

דובר:

אפשר להגיד שנה טובה?

עודד רביבי:

דקה אחת לפני זה כדי שלא תגידו שאני לא מזמין אותכם ,אז יש טקס עם
עוזי דיין.

דובר:

כבר קיבלנו.

עודד רביבי:

עכשיו קיבלתם גם באופן רשמי ,לחנוכת אורות יהודה ליום רביעי בעוד שבוע
וחצי .זהו ,תודה רבה ,ערב טוב להתראות.

נעמה טל:

שנה טובה.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר________________________ :
עודד רביבי

