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ישיבת המועצה
דיון בנושא שינויים בתחבורה הציבורית-
עודד רביבי:

כמה עדכונים לגבי הלו"ז שהופץ ,לצערנו מנחם בשל פגעי מזג האוויר פספס
את הטיסה לארץ ,ולכן את המלצות ועדת תנועה אנחנו נדחה לישיבה הבאה.
אירועי  50שנה להתיישבות בגוש עציון בבתי הספר ,מי שהיה צריך להציג את
זה זה מנהל מחלקת חינוך יוסי קרוטהמר ,לצערנו אשתו נכנסת לאיזה שהוא
ניתוח והוא לא יכול היה להגיע לישיבה היום ,אז גם את זה אנחנו נדחה.
אנחנו יכולים להגיד לכם שכן הוכנה תוכנית ,היא כן הוצגה ליהודה ,אנחנו
רוצים לשתף אתכם וכבר בתי הספר מתעסקים עם זה ,אז שני הנושאים
האלה אנחנו נדחה לישיבה הבאה .דובי ,אתה רצית לדון בתחבורה ציבורית,
שינויים בתחבורה ציבורית.

דובי שפלר:

כן.

דובר:

איזה שינוי?

דבורה מלכי:

יש עדכון על הצו?

דובי שפלר:

אני לא בטוח שכל חברי המועצה מכירים את הדברים עד הסוף ,אני רוצה
להציף אותם פה ולראות איך אנחנו אולי כן נותנים ,אז סליחה שאולי זה לא
מסודר לפי הסדר .הדבר הראשון היה ,ותקן אותי כי יכול להיות שיש דברים
שאני לא סגור עליהם עד הסוף ,יש הסכם שאגד תעבורה אמורה לקבל את
התחבורה של גוש עציון ואפרת ,היה לה הסכם גם עם קרית ארבע והר חברון,
כמו שכולכם ראיתם ב 6.1-היא קיבלה את זה ,משמעות הדבר ,רק צריך
לדעת ,אם עקבתם אחרי הפרסומים ,נוספו שם קווים ,מעבר לזה שאגד
תעבורה מביאה איתה אוטובוסים הרבה יותר חדישים ,ווייפיי ודברים כאלה
בקווים.

נעמה טל:

עם אותה תחושת צדק בפנים.

דבורה מלכי:

והם הפסיקו לנסוע באוטובוסים כי פתאום הם ראו שהנהגים ערבים ,שמעת
את זה?

נעמה טל:

כן ,יש שם כמה חברים במועצה בקרית ארבע שהתאגדו כי הנהגים ערבים.

דובי שפלר:

בכל אופן נוספו קווים ולכאורה לפחות ,אני לא גר בהר חברון אבל לכאורה
מצב השירות שם עלה .אם הבנתי נכון ,אחרי הכניסה שלהם להר חברון
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ולקרית ארבע הם ביקשו וקיבלו דחיה בכניסה לאיזור שלנו .זה נכון? אני
צודק?
עודד רביבי:

לא יודע.

שרון הורוביץ:

אני יודע על אוטובוס אחד של שש בבוקר שיוצא מירושלים.

דובי שפלר:

הם ביקשו וקיבלו דחיה בכניסה לאיזור שלנו ,לא יודע לאיזה פרק זמן ,בכל
אופן כרגע מה שעשה אגד הלך מה ,6.1-שהוא עדיין בעל החוזה לגזרה שלנו,
העביר את כל הנסיעות ממנו לקבלן המשנה שלו שעד עכשיו רק עזר לו ,שזה
החברה לפיתוח גוש עציון ,וודאי כולכם מכירים את האוטובוסים שלהם
שחלקם הקטן קצת חדש ,יש להם שם טנקים כאלה ישנים וכשאתה יושב שם
זה יותר צפוף ממטוסים של אל על בברכיים ,לא אוטובוסים במצב משופר .אז
זה כבר דבר ראשון שפגע בנו .מעבר לזה שאני עוד לא יכול להגיד עכשיו שפרק
זמן קצר ,אבל החברה לפיתוח גוש עציון לא היתה בהיותה כסייען לאגד ,לא
היתה הכי מדוייקת וטובה ויש לי רק חשש שזה עכשיו יקרה בכל הקווים.
כשאתה רוצה להתלונן אתה צריך להתלונן לאגד ואגד צריכה לבדוק את זה
ואתם מבינים שהמעגל יותר ארוך .זה ברמה הכללית .ברמה הפרטית ,אם נרד
לפרטים אז מספר קווי האוטובוס מאפרת לירושלים וגם מירושלים לאפרת,
הורדתי מהאתר של אגד ,יש  24נסיעות ביום מאפרת לירושלים ,כאשר
האוטובוס הראשון רק מתחיל בעשרה לשש בבוקר ,שזה יחסית מאוחר ,יש
פה אנשים שצריכים להגיע לירושלים ולנסוע הלאה לרחבי ישראל ,זה מאוחר,
לשם השוואה בקרית ארבע האוטובוס הראשון יוצא אם אני זוכר נכון
בסביבות חמש בבוקר,

מיכאל דהן:

אני רק רוצה להגיד לך שאני בשעות האלה ער ,כל התחנות ריקות ,גם
האוטובוס ,גם האנשים שמחכים לאוטובוס הזה,

דובי שפלר:

בגלל שנסעתי כמה פעמים לאחרונה בתחבורה הציבורית אז יותר הוצף לי
הענין הזה ,אני רוצה להגיד לך שהאוטובוסים ממש לא ריקים.

מיכאל דהן:

אני מדבר על עשרה לשש באופן ספציפי.

דובי שפלר:

על עשרה לשש,
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יכול להיות שכשהוא מגיע לסוף המסלול הוא מתמלא .אני רואה אותו
בתחילת הדרך ,אף אחד לא עומד בתחנות ,אני מתחנן לקחת טרמפיסטים
בשעה הזאת ,כי משעמם לנסוע לבד,

דובי שפלר:

אני נסעתי באוטובוס ,מה שאתה רואה זה בסדר ,בזית מתמלא יפה מאוד
האוטובוס ,כולל בתחנת הטרמפיאדה של הזית ,מתמלא ,עולים בזית
להערכתי בין  20ל 30-איש ,אז מי עולה באפרת לא יודע ,אבל בזית זאת
השכונה הכי גדולה באפרת ,אין מה לעשות ,עולים  20-30איש ,כך שיש בוודאי
ביקוש,

מיכאל דהן:

השאלה אם רוצים יותר מוקדם ,זאת השאלה.

דובי שפלר:

בטוח שלא ,אין לי כלים לעשות סקר בין האנשים,

מיכאל דהן:

אני לא יודע להעריך את זה ,אני רק יכול להגיד לך ,יש לי בת שחייבת להגיע
לאיזור תל אביב בכל יום ראשון בשעה שבע וחצי ,אני מתחנן לפניה תצאי
איתי בעשרה לשש ,היא לא רוצה לצאת ,ברבע לשש ,בשש ועשרה היא עולה
על האוטובוס .אני לא יודע להגיד אם יש אנשים שרוצים יותר מוקדם,
הלוואי ,המנין הכי מוקדם ולדעתי הוא מנין של תרח ,זה המנין שלנו ,שאני
לא מצליח להבין איך הם ,אבל זאת עובדה ,הם מתחילים,

דובי שפלר:

באיזה שעה המנין שלך?

מיכאל דהן:

הוא מתחיל ב 5:25-ונגמר בשעה חמישה לשש ,שש ,זהו .הלחוצים שבהם זה
נהגי האוטובוס שלנו שמתפללים איתנו ,הם היחידים שאתה רואה אותם
מקפלים ,איך שנגמר העמידה ,חזרת הש"ץ ,הם רצים לאוטובוסים .אז אני
לא יודע להגיד לך ,אם יש צורך בוא נהיה הראשונים שנלחץ לחמש וחצי.

אבי חדידה:

אגב בקרית ארבע זה מתחיל בחמש וחצי ,אוטובוס ראשון.

מיכאל דהן:

כן ,כי יש להם פער של עוד  20דקות.

שרון הורוביץ:

מה אתה משווה את הביקושים.

מיכאל דהן:

כי יש להם עוד  20דקות של נסיעה.

דובי שפלר:

בטוח מה שאתה אומר? אני חושב שבחמש ועשרה עד כמה שבדקתי.

אבי חדידה:

לי ידוע על חמש וחצי.

דובי שפלר:

בנוסף על זה קווי האוטובוס המרווחים ביניהם הם יחסית גדולים ,החל
מהנסיעות לדוגמה,
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עודד רביבי:

דובי ,אנחנו מכירים את לוחות הזמניים.

נעמה טל:

השתנה אוטובוס אחד ,היה אוטובוס שיצא מכרמי צור,

דובי שפלר:

עשרה לשבע ,שבע וחצי ,שמונה ,שמונה וחצי ,תשע ,עשר ,עשר וחצי 11 ,ורבע,
,12

דבורה מלכי:

דובי ,אין פה שירות טוב של תחבורה ציבורית ,זה ברור לכולם ,זה לא
הפואנטה שאתה רוצה להגיד?

דובי שפלר:

הפואנטה היא שאני חושב שאם יהיו פה יותר אוטובוסים שאולי ,אני לא
מכיר את התוכנית של אגד תעבורה ,אני יכול להיכנס בו ,אבל אם יהיו פה
יותר אוטובוסים לירושלים ,אני כבר לא מדבר על שלושה קוויים לירושלים,
כמו שיש בקרית ארבע ,שלושה קווים שונים ,אז אם יהיו פה יותר אוטובוסים
יהיה יותר,

דבורה מלכי:

אנשים יותר יצרכו את השירות.

דובי שפלר:

יהיה יותר היצע אז יהיה יותר ביקוש.

דבורה מלכי:

לגמרי .אתה צודק לגמרי.

עודד רביבי:

עוד משהו דובי?

דובי שפלר:

וחזור בכלל ,בהלוך יש  24נסיעות,

דבורה מלכי:

מבחינת תושבי הזית בתכלס יש אוטובוס פעם בשעתיים ,אלא אם כן אתה
רוצה ללכת לסיבוב באפרת של  20דקות.

דובי שפלר:

בחזור יש רק  19נסיעות כאשר בשעות הלחוצות שזה שעות אחר הצהריים,
בצהריים יש כל שעה ,בבוקר עוד פחות מזה ,מארבע עד שש יש כל חצי שעה
ומשש זה חוזר להיות כל שעה .קו נוסף זה קו  409שהוא משרת את התושבים
שנוסעים לרכבת ,יש בו ,לדעתי יש הצדקה להוסיף בו עוד נסיעות ,כאשר
מאפרת יש ארבעה אוטובוסים בבוקר שמגיעים לרכבת השניה השלישית
הרביעית והחמישית,

עודד רביבי:

דובי ,אנחנו מכירים את לוחות הזמנים ,אני לא מבין למה אתה מקריא לנו.

דובי שפלר:

אתה מכיר ,אני בטוח,

עודד רביבי:

אבל זה ממש לא,

דורון כהן:

הם הגישו מכרז ,הם זכו באיזה שהוא מכרז ,אני מאמין שהם עומדים באיזה
שהוא,
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דובי ,אם אתה מנסה להגיד שהשירות של התחבורה הציבורית פה הוא
קלוקל ,כולנו נצביע עכשיו בעד ונסכים .זה מה שאתה רוצה?

דובי שפלר:

אני רוצה לשים את האצבע איפה אפשר לעשות שיפורים כדי להגיד אמירה
כללית זה בסדר,

דבורה מלכי:

אגד מוכנים לעשות שיפורים?

אבי חדידה:

לנו יש אמירה לגבי,

עודד רביבי:

אז בואו אני אעשה לכם סדר.

דובי שפלר:

ברשותך עודד ,תן לי עוד כמה דקות ,אני גם אנסה לשים את האצבע על
דברים שאני חושב שאפשר לשפר.

דבורה מלכי:

מוצאי שבת הכי גרוע.

דובי שפלר:

בחזור מבית שמש לאפרת זה אוטובוס מה שנקרא תלוי רכבת ,יש אחד בבוקר
שהוא פחות רלוונטי לתושבים אלא למי שבא לעבוד פה ,ויש רק שלושה
אוטובוסים בחזור שיושבים על שלוש רכבות חזור ,לדעתי אפשר לשפר .אני
אצלול יותר פנימה ,אז כדאי היה לדעתי ,גיליתי באיזה מקום ,אולי
בפייסבוק ,גיליתי שיש אוטובוס מקרית גת לביתר עילית שיש לו תחנה
באיזור צומת האלה ,כדאי היה להוסיף תחנה של  409בצומת האלה ,לבקש
את זה ,כדי לתת לאנשים את אפשרות הסינכרון הזאת שבאים מהדרום,
במקום לנסוע עד ירושלים וחזרה ,אם אפשר לנסוע מקרית גת לביתר עילית
לרדת בצומת האלה ולעלות לגוש עציון ,אני מניח שזה יכול להיות שירות
חשוב וגם להיפך ,אנשים שרוצים להגיע לדרום לא צריכים לנסוע לירושלים,
יכולים לרדת בצומת האלה ומשם להתקדם .לגבי התמר ,לא יודע מתי
העבירו את התחנה בתמר מהכיכר הראשונה לכיכר העליונה ,מתי שהוא זה
יצטרך אולי לקרות אבל לדעתי זה מוקדם מדי .אין סיבה לעלות עד הכיכר
השניה כשמצב האיכלוס בתמר הוא כמו שהוא היום ,בסוף זה מעכב את כלל
תושבי אפרת שעולים על  167ונוסעים לירושלים ,כדאי מאוד להחזיר את זה
לפחות עד שהתמר תתאכלס ,יש שם כ 50-משפחות,

יהודה שווייגר:

זה מרחק של מאה מטר.

דובי שפלר:

זה עוד  200מטר לעלות ונוסעים שם טרקטורים בשעות הבוקר ,זה עוד זמן
מיותר .להוריד את התחנה חזרה ,היא היתה בכיכר הראשונה ,עכשיו העלו
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אותה לכיכר השניה ,שווה להוריד ,לחסוך ,כל אלה של אפרת עולים עכשיו
ואתה מתאר לעצמך שברוב המקרים הם עולים ואף אחד לא עולה ואף אחד
לא יורד שם .לא למותר להזכיר את מצבנו הקשה בתחנת היציאה שזה בנייני
האומה ,אתם יודעים שיש שם ארבע תחנות כאלה שיוצאים משם עשרות
קוויים וזה אומר שבחורף וגם בקיץ מי שצריך להמתין לקווי האוטובוס צריך
לשבת בשמש ,בגשם ,בקור ,הוציאו אותם מתחנה מרכזית בנימוק של הפחתת
זיהום אוויר ,כמובן שקרית ארבע עדיין נמצאים בתוך התחנה המרכזית.
מבחינת הזמנים ,האוטובוס יוצא מאיזור של משרד החוץ,
דבורה מלכי:

אגד תעבורה נכנס לתוך תחנה מרכזית?

דובי שפלר:

כן .האוטובוס ,קווי גוש עציון ואפרת יוצאים מאיזור משרד החוץ ,נוסעים
לסינימה סיטי ,עושים שם סיבוב ,בקיצור בלוח זמנים של אגד זה מופיע כ4-
דקות ,בפועל דיברתי עם אנשים שנוסעים ,פחות מ 12-דקות זה לא קורה ,זה
כבר יוצר את ,אוטומטית אנשים אומרים האוטובוס איחר ,אבל זה לא
הגיוני ,זה לוח זמנים של  12דקות מתחנת המוצא במשרד החוץ לתחנה שבה
רוב האנשים עולים שזה מה שנקרא מקביל תחנה מרכזית בנייני האומה.
הנושא שדיברנו בזמנו פה בישיבת המועצה ,כניסה של האוטובוס ,גם הסעות
וגם קווי אגד ,למתתיהו הכהן ,אני חושב שאנחנו עכשיו שם וצריך לקדם את
העניין הזה ,כי רוב הפרוייקטים כבר מאוכלסים ואין סיבה לעכב את הסיפור
הזה של הכניסה למתתיהו הכהן של קווי האוטובוס.

דבורה מלכי:

האוטובוס יוכל להיכנס למתתיהו ולעבור לפיטום הקטורת?

דובי שפלר:

דיברנו שהוא לא יוכל לקחת את הסיבוב מצד אחד אבל מצד שני הוא כן יכול
לקחת את הסיבוב .במקום שהוא יכנס לזית שמן עליון ,ירד לדקלים ,יעלה
ויצא מזית שמן תחתון ,שהכניסה תהיה דרך מתתיהו,

דבורה מלכי:

ואז דרך הציפורן,

דובי שפלר:

מתתיהו עד פיטום הקטורת ,יעלה לכיכר הדקלים ויצא מזית שמן תחתון.
אנחנו שם עכשיו ,זה מאוכלס.

יהודה שווייגר:

יש שני קווים ,יש אחד שהולך במתתיהו ואז הוא ממשיך ,הוא לא מסתובב,
הוא ממשיך פשוט לכיכר הדקלים ומשם הולך ,והשני הולך לזית שמן עליון
וממשיך.
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עודד רביבי:

עוד משהו דובי?

דובי שפלר:

כן ,עוד דבר ,שמעתי הבוקר שתוך חצי שנה ישלימו את הכניסה החדשה לדגן,
נכון?

יהודה שווייגר:

לא ישלימו ,יתחילו עבודות על הכניסה בסדר גודל של חצי שנה.

דובי שפלר:

את זה אני אומר בהקשר ,למעט משפחות שגרות בתמר יש אוטובוס שעולה
עד לגבעה ,הגיע הזמן אחרי כמה שנים טובות לפתור את הבעיה של הדגן
ולתת להם עוד תחנה נורמאלית בצומת או להכניס את האוטובוס לכיכר
הראשונה ,את קווי התחבורה של אגד ,זה בטח לוקח פחות זמן מאשר
הכניסה לתמר .וקו  44לו יהי ,זאת השאיפה הכי קשה ,לו יהי שיהיו פה הרבה
יותר קווים .הגישה לי אומרת שאם אתה נותן אוטובוס פעם בשעה וחצי
שעתיים ,והבן אדם צריך לתכנן את יציאתו כדי להגיע לאוטובוס ,אז הוא
כבר כנראה ימצא פתרונות אחרים מטרמפים ועד רכב פרטי ,אם תהיה נסיעה
יותר סדורה בשעות קבועות פעם בשעה יש סיכוי יותר סביר שאנשים
ישתמשו ,מה שאני רוצה לומר ,העלאת ההיצע תגדיל את הביקוש.

דבורה מלכי:

כן ,גם מאז שאוטובוס לא נכנס לזית ,ממתתיהו הכהן אתה לא הולך להגיע
לדקל ג' בשביל לנסוע ,לא אתה ולא הילדים שלך.

דובי שפלר:

אני לא נכנס לתוכניות רחוקות ,לפחות לפתור את הבעיות הקיימות היום.

עודד רביבי:

עוד משהו דובי?

אבי חדידה:

אני הייתי רוצה ,עודד ,אם תוכל להתייחס לגבי תחנות ,ראינו שגם בקרית
ארבע וביישובי הר חברון יש תחנות חכמות מה שנקרא ,שמודיעות על המסך
מתי צריך להגיע ,השאלה אם זה מתוכנן גם כאן ,אם תוכל להתייחס גם לזה.

עודד רביבי:

טוב .קשה להבין מה ניסית להגיד דובי ,חוץ מאשר להגיד שנושא התחבורה
הציבורית קרוב לליבך ,כל אחד מהנושאים מוכרים ,נמצאים בטיפול ,ויש פה
גם קצת בלבול בין היוצרות .אגד תעבורה ,אנחנו כבר הודענו חגיגית עם
פליירים לתושבים ,לפחות ארבע פעמים שהוא אוטוטו נכנס עם לוחות זמנים
חדשים של ה כפלת כמות האוטובוסים .אני לא אגד תעבורה ,אני לא משרד
התחבורה ,אני לא מפעיל את זה .המכרז שיצא לפועל השבוע בקרית ארבע
ודרום הר חברון זה מכרז שאגד תעבורה זכו בו לפני שנתיים .לקח למשרד
התחבורה שנתיים להפעיל אותו בחלק מהמקומות שבהם הם זכו .הצפי
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שאומרים לנו נכון להשבוע זה שבאפרת וגוש עציון זה הולך לקחת עוד שנה.
שהאוטובוסים שהולכים להפעיל את זה נרכשו ,יקח חצי שנה עד
שהאוטובוסים האלה יהיו בארץ ,חצי שנה עד שיתאימו אותם לעבודה ,ולכן
מעריכים שזה הולך לקחת שנה .כשהאוטובוסים האלה יגיעו הם יהיו
אוטובוסים עם  ,GPSיהיו אוטובוסים שיביאו איתם תחנות חכמות ,וכל
המערך הזה יתחיל לעבוד.
אבי חדידה:

העלות של הקמת תחנות כאלה זה עלינו?

עודד רביבי:

זה משרד התחבורה ,לדעתי זה סעיף במכרז ,אני לא יודע ,אנחנו לא
מתעסקים בזה.

שרון הורוביץ:

המועצה משפרת על חשבונה את כל התחנות.

עודד רביבי:

לא ,אבל אתה מדבר על משהו אחר והוא מדבר על משהו אחר ,תחנות חכמות
עם מסכים חכמים ,כל זה במסגרת המכרז של המפעיל ,זה לא קשור למועצה.
אנחנו מפעילים הרבה מאוד לחץ על שר התחבורה ,יש דברים שבהם אנחנו
מצליחים ,יש דברים שבהם אנחנו לא מצליחים .כמו שאמרתי לכם ,הצלחנו
להביא  30מליון שקל להכפלת תכנון המנהרות והגשר ,ביוזמה שלי שר
התחבורה מכנס פגישה של כל ראשי הרשויות ביהודה ושומרון ביום שני
בבוקר כדי לדון בתוכנית חומש לפיתוח כבישים ביהודה ושומרון ולפיתוח
תחבורה ציבורית ביהודה ושומרון ,אגד תעבורה זה איזה שהוא ,לא יודע אם
תקלה או גרירת רגלים או צירוף מקרים ,קצב ההתקדמות שמשרד התחבורה
תכנן לא תואם את מה שהבטיחו ומה שאנחנו גם פרסמנו לתושבים .עכשיו
אנחנו נמצאים מבחינת אגד ,המעבר של אגד להפעלת קבלן משנה ,החברה
לפיתוח גוש עציון ,יכול להתבצע בלי לשאול אף אחד ובלי לעדכן אף אחד ,זה
במסגרת החוזה של אגד עם משרד התחבורה ,אנחנו שמענו על זה מספר ימים
לפני שזה קרה ,שלחתי מכתב חריף לשר התחבורה שאנחנו מתנגדים להפעלת
קבלן המשנה ,על סמך ניסיון רע שהיה לנו עם החברה לפיתוח גוש עציון ,של
אי עמידה בזמנים ,של אי עצירה בתחנות ,של עיכובים ,של אי הופעה של
נהגים ,התשובה הרשמית שקיבלנו זה שאין סמכות משפטית לעצור את
ההפעלה הזאת ,יחד עם זאת אני יכול להגיד לכם ששלוש שניות אחרי זה
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התקשר מנכ"ל החברה לפיתוח ,אמר למה אני הוצאתי מכתב כזה חריף ,אין
שום תלונות ואם יש תלונות הוא מבקש לדעת עליהן באופן ישיר .אז כדי
לעשות סדר בדברים ,וזה מה שאני אומר לתושבים ,מי שיש לו תלונה על
השירות של אגד אני אשמח לשמוע ,אבל זה לא פותר אף אחד מהתושבים
לפנות ישירות גם לאגד ,גם למפקח על התחבורה הציבורית וגם למשרד
התחבורה ,כדי ששם יבינו שאנחנו לא מרוצים .כל עוד מה שעושים זה מעלים
סטטוסים בפייסבוק ומעלים את זה לדיון בפורומים שהם לא רלוונטיים שאין
להם יכולת לחולל את השינוי ,למעלה לא יבינו שאנחנו לא מרוצים מהשירות.
תחנה מרכזית ,ניסינו ,הפעלנו את כל המאבקים שבעולם ,אנחנו נמצאים
בסיטואציה שבה נבנית תחנה מרכזית חדשה ,אמורה להיחנך בעוד שנה ,גם
על הסוגיה הזאת דנתי עם שר התחבורה באופן אישי ,נכון לכרגע אין לי פתרון
אחר ,אני לא יודע לייצר אותו.
דובי שפלר:

אנחנו עומדים להיכנס לתחנה החדשה?

דבורה מלכי:

איפה עושים תחנה מרכזית חדשה?

עודד רביבי:

כל הקווים הולכים להיכנס.

דבורה מלכי:

איפה הולכים לבנות תחנה מרכזית חדשה?

עודד רביבי:

איפה שבונים את תחנת הרכבת ,מול בנייני האומה.

אבי חדידה:

מה יעשו עם התחנה שהיום חדשה?

עודד רביבי:

אני לא יודע ,יש עליה צו הריסה או צו סגירה .היא אסורה לשימוש .היא
אסורה לשימוש בגלל זיהום אוויר ,שם אנחנו נמצאים מבחינת תחנה
מרכזית .מבחינת קו  ,44לא צריך לשכנע אותי ,אני זה שהמצאתי את קו ,44
אני זה שהבאתי אותו ,אני זה שחטפתי את העלבון מול משרד התחבורה
שספר לי מספר נוסעים ,ואחרי שלוש שנים שהאוטובוס הזה נסע ריק והוא
לא נסע בתדירות של כל שעה וחצי שעתיים ,והוא נכנס לזית עשה את כל
הסיבוב ,הוא היה כל  20דקות ,אמרו לי עזוב ,זה גירעוני וביטלו אותו .אגד
מפעיל קווים על סמך ספירת נוסעים ,זה לא מה נראה לי וזה לא מה אני
חושב וזה לא מה אני רוצה .אנחנו יודעים להגיד שיש ביקושים ,אנחנו יודעים
להציף שעות שאולי לא היו רלוונטיות ,אנחנו ידענו לחדש את הקו לתחנת
הרכבת בבית שמש אחרי שהרבה זמן הוא לא פעל ,הזיכיון של מי שמחזיק
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אותו זה החברה לפיתוח גוש עציון ,זה לא אגד ולא אגד תעבורה ,זה זיכיון,
כל קו יש חברה שזכתה במכרז והיא מפעילה את הקו.
דובי שפלר:

אגב ,האוטובוסים של אגד נוסעים בקו הזה עדיין .אחרי ה.6.1-

עודד רביבי:

אז אני בכלל מבולבל כי אני אומר לך שהזיכיון של מי שמחזיק אותו זה
החברה לפיתוח .אנחנו יודעים על זה ממכרזי ההסעות שאנחנו עושים
להסעות תלמידים .בסוף יש מכרז ובסוף יש מציאות ויש פה ,אני אזהר
בלשוני ,אבל יש פה איזה שהם מאזני אימה שאחד לא דורך על הרגלים של
השני או אחד לא מסובב את הגלגלים של השני ,ולכן אני אומר ,אם אתם
יודעים להצביע על ביקושים ,אין שום בעיה ,אפשר להציף את זה כבקשה
למשרד התחבורה ,הם בסוף יבואו לספור ראשים ובסוף יבואו לראות כמה
אנשים נמצאים על האוטובוס .כל עוד הם לא סופרים ראשים והם רואים
הצדקה ,הם לא יכניסו קווים חדשים ,יש תקופת למידה ,יש תקופת
הסתגלות ,קו  44תקופת ההסתגלות נמשכה שלוש שנים ,בסוף הביאו לי
קלסר ,אמרו לי תראה את הספירות ,אתה אף פעם לא עובר את קו חצי המנין
וספרנו גם נשים ,גם ילדים וגם פעוטות .בסופו של דבר מה שאני מנסה להגיד
זה כמה דברים ,כל יוזמה שיש להגברת קווים ,תעבירו ,אנחנו נשמח להציף
את זה למשרד התחבורה ,אני אומר זה לא צ'ק פתוח ,משרד התחבורה יבוא
ויספור ראשים .דבר שני ,כל תלונה שיש לגבי עיכובים ,אי עצירה בתחנות ,אני
אשמח לקבל העתק ,אבל המסר צריך להיות לתושבים לפנות לאגד ,כי בסוף
הם אלה שמפעילים את זה .כרגע תיבת הפניות על קווי אפרת במשרד
התחבורה ,לפי מה שהם אומרים זה אפס פניות ,אני מתקשה להאמין אבל זה
מה שהם אומרים.

דובי שפלר:

אם הם אומרים שאפס אז הם כנראה לא דוברי אמת.

עודד רביבי:

אני לא מעמיד אותם כרגע במכונת אמת ,אני אומר,

דובי שפלר:

אני באופן אישי כל התושבים שפנו אלי ביקשתי ,שלחו מהטלפון תלונה.

עודד רביבי:

דובי אני מאמין לך ,אני אומר עוד פעם ,בסוף אם אנחנו לא נייצר מציאות,
אני מקבל העתקים של מכתבים ,לא SMSים ,אני מקבל העתקים של
מכתבים של תושבים שפנו למשרד התחבורה ,למפקח על התחבורה
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הציבורית ,לאגד ,ביום זה וזה האוטובוס לא הגיע ,יש לנו תושב שזכה באלף
שקל על אוטובוס שלא הגיע ,אבל בסוף אם לא יהיו גל של תלונות לא יקרה
שום דבר לשיפור השירות ,כי הם חיים במנותק והם בטוחים שהשירות בסדר,
כי אנחנו לא עושים רעש .בביתר זה לא היה עובר ,בקרית ארבע זה לא עובר
כי כמות הצרכנים היא מטורפת ,בקרית ארבע כשזהות הנהגים התחלפה ולא
משנה כרגע מה המוצא שלהם ,עיקר הטענה בקרית ארבע זה שתושבי קרית
ארבע איבדו את הפרנסה שלהם כי הם עבדו על הקווים האלה ועכשיו הם לא
עובדים על הקווים האלה ומשם זה בכלל התחיל ,אז זה עורר מהומה וזה
עורר בסוף מהומה כזאת ששר התחבורה התערב ואמר אין שום בעיה ,עבדתם
באגד הרגיל ,אני אדאג לכם למקום עבודה באגד תעבורה .כשהתחילו גם
הקולות הגזעניים אז שברו שם את הכלים ואז גם מלאכי הרים הנד ברקס
ועכשיו בכלל יש שם פיצוץ .אבל אני אומר ,כשיש קולות שעולים מהשטח
אפשר לחולל שינוי ,אם זה הכל ככה ברמת הפייסבוק אז זה יכול להישאר
שמה והכל סבבה ומי שנוסע בתחבורה הציבורית,
דובי שפלר:

אולי לדחוף עוד פעם מבחינת המועצה את הכתובת לתלונות של אגד,

עודד רביבי:

אין שום בעיה ,אנחנו נפרסם את זה באפרעתון.

דובי שפלר:

גם דרך האפליקציה ,גם דרך הפייסבוק ,כל האפשרויות שיש למועצה.

עודד רביבי:

אין שום בעיה ,נעשה את זה .מצטרף אלינו נדב שלגביו יש לנו כמה עדכונים.

דובי שפלר:

שניה לפני נדב ,ברמה הפרטנית של הדברים הקטנים כמו התמר ,זה משהו,

עודד רביבי:

הכל אנחנו נמצאים בתכנון ,אנחנו יכולים לבדוק את זה ,אפשר לשבת שלוש
דקות עם משה בן אלישע ,להביא לוחות זמנים ,לא צריך להעלות את זה פה,
כל הדברים האלה מתוכננים ,מתוכנן אוטובוס גם לדגן ,גם לתמר ,בסוף כל
אוטובוס איפה שהוא נכנס ואיפה שהוא לא נכנס זה תלוי אישור של קצין
הבטיחות של החברה המפעילה ,ביום הראשון ללימודים היה לנו סיור רגלי
עם אותו קב"ט ,איפה אנחנו יכולים לקחת כל אוטובוס ,הכשרנו מעגל תנועה
נוסף בדגן ,כדי שיהיה יותר נוח לילדים לעלות על אוטובוסים ,איפה שאנחנו
יכולים אנחנו בעד שאוטובוסים יגיעו כמה שיותר נוח לתושבים ,בסוף תהיה
פ ריסה של תחנות ,תהיה פריסה של מסלולי אוטובוס בכל היישוב ,לנו יש
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אינטרס להעלות כמה שיותר תושבים על תחבורה ציבורית ,זה רק מוריד
עומס מהחניות ומהתשתיות כבישים.
עדכונים מחלקת ביטחון-
עודד רביבי:

נדב ,כמה עדכונים .נתחיל עם הדברים המשמחים יותר ,נעבור למשמחים
פחות .המשמח ביותר זה שהוא הפך להיות תושב אפרת אחרי הרבה שנים
שהם נדדו בכל מיני מחוזות ,התאקלמו בגפן ,אז אנחנו מאחלים לכם ישוב
טוב( .מדברים כולם ביחד)
אלה הבשורות המשמחות .הבשורות הפחות משמחות ולא קשורות לשום
אחד מהאירועים ואני בכוונה אומר את זה כי הפיצו כל מיני שמועות רשעות,
נדב כבר שנה אני חושב שהוא מאותת לי שהוא קצת מרגיש תחושת מיצוי
ורוצה להתקדם ולהתפתח למקומות אחרים ,במסגרת זאת הוא ראה מכרז
שנפתח לקב"ט מועצה אזורית דרום הר חברון ,החליט להגיש מועמדות,
להתמודד מול קצינים בכירים ,להתמודד מול טייסים ,חטפו אותו בשתי
ידיים ,שלחו לנו מכתב תודה שהכשרנו להם קב"ט מן המוכן ובעצם הוא
הודיע לנו שהוא מתכוון לעזוב את העבודה במועצה המקומית אפרת.

מיכאל דהן:

לשם זה נקרא התקדמות?

עודד רביבי:

מיכאל ,כבר היתה לנו את השיחה הזאת ,לא נחזור עליה פה ובטח שלא
לפרוטוקול ,עברנו אותה לצערי ,אני חושב שאני יכול להבין את השיקולים של
אדם ,אני חושב שאופי העבודה במועצה האזורית הוא שונה ממועצה
מקומית ,בסוף במועצה אזורית יש לך רבש"צ לכל אחד מהיישובים ,התפקיד
הוא פחות להיות עם אצבע על ההדק בכל אירוע ובכל שעה כמו שקורה
באפרת שגם יש לנו רבש"צ וגם יש לנו קב"ט מוסדות חינוך ,ובסוף כשיש
אירוע הם כולם קופצים כי כולם מרגישים אחריות ובעלות ,וגם בתרגילים,
אני מבין את ההבדל בין מועצה אזורית למועצה מקומית במישור הזה ,אני
רואה שגם יש הפרש בשכר ,אני לא נכנס לכיס שלו אבל כך אני מבין ,ובסופו
של דבר בגלל שהדברים נעשים גם בהבנה וגם אנחנו בסך הכל נתנו את
ברכתנו ,זה לא שזה נעשה מאחורי גבנו וביקשו מאיתנו המלצות ונתנו את
ההמלצות ,אנחנו במערכת יחסים כזאת עם מועצה אזורית דרום הר חברון
שלוחות הזמנים טרם נקבעו ,אנחנו פרסמנו מכרז מיד שנדב הודיע לנו ביום
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ראשון שעבר ,המכרז התפרסם ביום שישי הזה ,אין לנו כרגע אף מועמד ,אז
אם יש למישהו רעיונות אנחנו נשמח לשמוע.
מיכאל דהן:

מה עם הקב"טים הקודמים שהיו מצוינים פה?

עודד רביבי:

מי ,המנכ"ל?

מיכאל דהן:

התכוונתי אליו כמצוין אבל היו מצוינים אחרים שהם לא מנכ"לים היום.

דובר:

מי ,אורי שכטר?

עודד רביבי:

אורי שכטר אני חושב שנמצא במקום אחר לגמרי .היו לנו אנשים טובים בתוך
המערכת שצמחו ויצאו למקומות שבהם הם רצו ,היה את צבי אינפלד שניסינו
להחזיר אותו ,ניסינו להשאיר אותו ,הוא ראה אופק במשטרה ,עבר למשטרה,
עובד שם ,ולך תדע איזה תיקים ,תיק  ,1000תיק  ,2000אני אפילו לא יודע,
אבל דברים שאותו עניינו יותר ושם הוא נמצא .יש לנו רבש"צים שהלכו
והתקדמו בכל מיני תחומי אבטחה ,אנחנו פתוחים להצעות ,אני אומר עוד
פעם ,אם יש למישהו הצעות אנחנו נשמח לשמוע .דרום הר חברון בינתיים
מנומסים ,עברו רק עשרה ימים מאז שנדב הודיע לנו ,שמונה ימים אולי אפילו
בעצם ,אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להתקדם עם זה ,אז אם יש למישהו
המלצות ,זה צריך להיות קצין ,זה צריך להיות תושב גוש עציון המרכזי
עדיפות לאפרת ,בוגר תואר ראשון ,זה מה שאנחנו מחפשים.

דורון כהן:

המכרז הזה בחוץ?

עודד רביבי:

הוא פורסם בעיתונות .אז זה זה .קצב האירועים אולי גרם לכם לשכוח,

עדכון מוקד בטחוני אפרת -גוש עציון-
עודד רביבי:

מבחינת המוקד הביטחוני ,רק שתכירו ,למרות חילופי הגבריי בגוש עציון
החוב על המוקד הביטחוני טרם הוסדר .אני אומר את זה בכאב רב כי אנחנו
חשבנו שזה מאחורינו ,ומסתבר שזה לא מאחורינו ולא מאחורינו פעמיים,
פעם אחת בתקציב הלא מאוזן שהמועצה האיזורית גוש עציון העבירה עם
גירעון של  7מליון שקל ,תקצבו את המוקד הביטחוני לשנת  2017ב 200-אלף
שקל למרות שהסכום הוא  300אלף שקל ,ככה שאנחנו פותחים את השנה עם
פער של מאה אלף שקל עוד לפני שבכלל התחלנו את השנה ,ופעם שניה נותרה
יתרת חוב על פי פסק הבורר שקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט ,על
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סכום של  200אלף שקל נוספים ,מתוך מליון .נשלח מכתב חריף השבוע
לגזבר,
דובי שפלר:

 200אלף שקל זה אומר שהם שילמו חלק?

עודד רביבי:

שילמו  800אלף שקל.

דבורה מלכי:

מתי הם שילמו את זה?

עודד רביבי:

הם שילמו את זה אחרי פסק הדין ,אחרי איומים,

דבורה מלכי:

בשנה האחרונה?

עודד רביבי:

כן ,אחרי פסק הדין ,לא מיד אחרי פסק הדין ,היה צריך מכתב אחד ,מכתב
שני ,מכתב שלישי ,בסוף הגיעו אישורים של תשלום חלקי חשבונות ,נשארה
יתרה של  200אלף שקל על פי פסק הדין ,ואנחנו פותחים את  2017עם יתרה
נוספת של עוד מאה אלף שקל פער.

דבורה מלכי:

איפה רואים את זה פה?

עודד רביבי:

את לא רואה את זה פה,

יהודה שווייגר:

יש הכנסות גוש עציון  300אלף שקל .זה מה שאנחנו בונים עליו,

עודד רביבי:

ואם את לא תקבלי  300אלף שקל ,תקבלי רק  200אלף שקל ,אז יש פער של
מאה אלף שקל .אני אומר את זה כאן לפרוטוקול ,ואם אני תוך שבוע ,עשרה
ימים לא מקבל את כל סכום החוב על פי פסק הדין אני אדאג שהמוקד ינותק.
אני חושב שהסבלנות שלנו כבר פקעה ואנחנו גם ננצל את אלמנט הבחירות
אצלם כדי להסדיר את החובות.

מיכאל דהן:

יכול להיות שאולי שווה להיפגש עם המועמדים שם ולהציף את הנושא הזה,

עודד רביבי:

אני נפגש עם כל המועמדים ,הם כולם רוצים שאני אגיד להם שאני תומך
בהם ,כל אחד מחבק אותי בתמונות שאני מצטלם בידיעתי ושלא בידיעתי,

נעמה טל:

אני שמעתי שני אנשים שאומרים שאמרת להם שיש להם סיכוי מאוד גדול,

עודד רביבי:

יש לכל אחד מהם סיכוי  1ל 4-לנצח,

דובי שפלר:

 1ל,5-

עודד רביבי:

מי זה החמישי?

דובי שפלר:

ביום האחרון הגיע איזה  ,אני אפילו לא זוכר את שמו ,מועמד מאלעזר וביקש
להירשם.

עודד רביבי:

אני מכיר ארבעה עד נכון להיום,
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דבורה מלכי:

ארבעה שבועות יש להם,

דובי שפלר:

ממחר ארבעה שבועות.

עודד רביבי:

זה יצחק גרינוולד ,שלמה נאמן ,משה ברניקר וסויל ,כל הארבעה נפגשו איתי,
כל הארבעה רוצים את ברכת הדרך ,כל הארבעה אומרים שברגע שהם יהיו
ראש המועצה הם יסדירו את כל החובות והם ישלמו את הכל.

נעמה טל:

גם סויל אומר שמרגע שהוא יבחר,

עודד רביבי:

גם סויל,

נעמה טל:

מה מונע ממנו לעשות את זה עכשיו?

עודד רביבי:

זאת בדיוק השאלה שלי ,ואני חייב להגיד שגם בקטע עם סויל אנחנו לפחות
בעשרה ימים האחרונים חווינו שני אירועים טיפה מאכזבים ,אחד זה היה
סיפור השביתה של המורים ,שבשיח שלי איתו אני אמרתי לו שאין צו אלוף,
שאלתי אותו אם יש צו אלוף ,הוא אמר לי זה לא משנה יוסי דגן אמר לי שיש,
ומבחינתי אני בבחירות ולא מתאים לי עכשיו לשבות ,יצא ,הודיע לתושבים
שיש צו אלוף ובגלל זה אין שביתה בגוש עציון ,יצר לנו פה לא מעט מבוכה
בתוך אפרת איך זה שיש צו אלוף בגוש עציון ואין צו אלוף באפרת ,למחרת
בערוץ  10פרסמו שלא היה צו אלוף ,השתמשו בשם האלוף לשווא ,גם
המועצה האזורית שומרון ,גם המועצה האזורית בנימין וגם המועצה
האזורית גוש עציון השתמשו בצו אלוף כדי להגיד לצוות הוראה להגיע,
שמסיבות ביטחוניות אין שביתה ,בסוף השביתה הסתיימה בתשע אבל זה
היה אירוע אחד .אירוע שני ,אחרי שאנחנו חנכנו פה את מועדון הוותיקים
ברימון ,פרופ' שלמה מור יוסף בא לפה לסיור והראינו לו את סניף ביטוח
לאומי שבעצם הוא לא סניף ביטוח לאומי הוא שלוחה שהמועצה משלמת
עליה ,המועצה מפעילה אותה ,זכר לימים עברו שהיתה ניידת והיא לא היתה
ממוגנת ירי והמועצה רצתה לתת שירות לתושבים ,דרך אגב אני עליתי על זה
לגמרי במקרה מתלונה של תושבים שגרמנו להם נזק ,הם הלכו לסניף ביטוח
לאומי להתלונן על שירות שהם קיבלו פה מהפקידה ,והמוסד לביטוח לאומי
לא ידע על איזה פקידה מדובר ,ואז בעצם הבנו שזה בכלל סניף שלנו ,אבל לא
משנה ,ואז תלינו את שלט האזהרה שאנחנו רק עוזרים ופרופ' שלמה מור
יוסף ראה את זה ואמר שכרגע במדיניות המוסד זה לפתוח שלוחות
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בפריפריות ,בעצם היה סיכום שלי איתו לפתוח פה שלוחה ואז זה היה חוסך
לנו את עלויות השכר של ריטה והיה משדרג פה את השירות ,ומתברר
שבינתיים אחד המתמודדים בגוש עציון הלך לשר הרווחה אמר לו אני צריך
את זה בשביל הבחירות ,שר הרווחה נתן לו את זה וכנראה שהולכת להיפתח
בגבעה הצהובה שלוחה של המוסד לביטוח לאומי .זה נראה לי התנהגות לא
הולמת אבל בסדר.
דובי שפלר:

אין סיכוי שתהיינה שתי שלוחות?

עודד רביבי:

אז אמר לי השר בסדר ,אל תדאג ,אני אתן גם לך ,אבל אני חושב שזאת לא
התנהגות שאתה מצפה ממי שרוצה לפתוח איתך דף חדש .קטונתי.

עדכון שביתה-
דובי שפלר:

הזכרת את השביתה ,לא התייחסת לשאלה ששאלתי בווטסאפ ,כתבת שם
משהו שכל גננת וסייעת תודיע להורים האם הגן נפתח או לא ומתי .שאלתי
האם זה נכון מצדנו לתת את הסמכות להחלטה על פתיחת הגן לגננת ולא
כהחלטה רשותית.

עודד רביבי:

אני כבר לא זוכר אם נתת את השאלה הזאת בשביתה הזאת או בשביתה של
השלטון המקומי.

דובי שפלר:

בשביתה האחרונה.

עודד רביבי:

לא ,בשביתה הזאת אתה כתבת שאלה אחרת ,השאלה ששאלת בשביתה
הזאת זה האם אנחנו מאפשרים לגננות להחליט האם לפתוח את הגן או לא,

דובי שפלר:

כן ,זאת השאלה.

עודד רביבי:

זאת שאלה אחרת מהשאלה שעלתה בשביתה של השלטון המקומי ,השביתה
של השלטון המקומי היתה שביתה מורכבת יותר והיתה שביתה שהיתה יותר
בשליטתנו ,והיתה שביתה שהיינו בין הפטיש לסדן ,בין השלטון המקומי לבין
הרצון לתת לתושבים שירות .השביתה הזאת היא שביתה מסוג אחר ,היא
שביתה של הסתדרות מורים ,הסתדרות מקצועית מחליטה עליה ,אין לי שום
סמכות עליה לבוא ולהגיד האם אתם מפרים את השביתה או לא מפרים את
השביתה .כל אחד מאנשי חינוך שמשוייך לאותו ארגון יש לו את הבחירה
להישמע לארגון שלו או להחליט שהוא מפר שביתה .מאחר ואני לא יודע מה
כל אחת מהגננות תחליט ,לא היתה לי אפשרות להגיד כל הגננות מגיעות או
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כל הגננות לא מגיעות ,כי כל החלטה ,כל הודעה שהייתי מוציא היתה ממילא
או פוגעת בשכר או פוגעת בזכויות של אותו בן אדם שרוצה לממש את זכות
השביתה שלו ולכן השארנו את זה כמו שהשארנו את זה ,מה שכן ניסינו
לעשות זה לארגן מצב שיש לנו סייעות שמתגברות את גני הילדים וככה
לפתוח את כל הגנים .מאחר ולא היינו במצב של יישור קו שבכל הגנים יש לנו
שתי סייעות ,אמרנו את ההודעה כמו שאמרנו אותה כי היינו גם צריכים זמן
כדי לעבור פיזית בין כל הגנים .מרפי כמו מרפי עבד שעות נוספות ,ההסעה של
הסייעות מביתן נתקעה לנו באותו בוקר אז גם היה לנו אוטו חסר של סייעות
ואז בין האיחור של הסייעות שלא היה קשור לשביתה לבין השביתה ,בסוף
מצאנו את עצמנו עם שלושה ארבעה גנים שנפתחו באיחור ,רוב הגנים נפתחו
בזמן .אבל בסוף צריך לזכור ,שביתה מטרתה לעשות בלגן בעידן שאנשים
רוצים ודאות ואנשים רוצים תשובות והמועצה אחראית להכל ,אני לפעמים
גם אומר אני לא יודע ,אני לא יכול לתת תשובות לכל דבר וגם אם אני אומר
לא אז לפחות אני יודע שאמרתי לא ,אני יודע שיש תושבים שלא אוהבים את
התשובה הזאת ,אבל אם היינו יכולים להגיד לכל הגננות אתן חייבות
להתייצב ,אז היינו שוקלים את האופציה הזאת.
דובי שפלר:

אני מבין מה שאתה אומר לגבי ההנחיה לגננות ,אבל עדיין הנקודה הזאת
שאנחנו כאילו העברנו ,הגננת תבוא או לא תבוא זאת החלטה שלה לפי מה
שאתה אומר וזה בסדר ,זה שביתה שלה ,עדיין הסמכות לפתיחת גן או אי
פתיחת גן זה של המועצה ,לא של הגננת ,ולכן מההודעה לתושבים משתמע
שהסמכות היא של הגננת.

דובר:

יכול להיות שזאת הסמכות של המועצה לפתוח ,אבל אם הגננת שובתת אתה
לא יכול להכריח אותה.

דובי שפלר:

מהאמירה שנשלחה לתושבים זה כאילו הגננת מחליטה אם הגן נפתח או לא
ומתי.

עודד רביבי:

הגננת מנהלת את הגן והגננת היא זאת שמחליטה אם היא פותחת את הגן או
לא ,הגננת מגיעה לגן,

דובי שפלר:

לא ,אבל היא מחליטה אם היא באה או לא באה לגן ,המועצה בעלת הסמכות.
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זה ויכוח פילוסופי כרגע ,כי אין לי פה עכשיו את המקור הסמכותי ,בסוף גננת
מגיעה לגן ,אין סייעות ,היא יכולה להחליט אני לא פותחת את הגן ולשלוח
את כל הילדים לרחוב .בלי לשאול אותי בכלל .כי זאת הסמכות של הגננת,
הגננת צריכה להפעיל את הגן על פי הנהלים שקובע לה משרד החינוך ,אני לא
קובע את הנהלים .ולכן אני אומר ,אנחנו בסוף בלוחות זמנים מאוד צפופים
של בין שש וחצי לשבע ,במה אתה מוציא להורים ,ניסינו להיות הכי מדויקים
שאפשר ,ניסינו לעדכן הכי טוב שאפשר ,בפועל חוץ משלושה ארבעה גנים כל
הגנים נפתחו בשבע וחצי.

נעמה טל:

נקודה אחת שאני רוצה להגיד לגבי הענין הזה ,בשכונה שלנו לפחות חלק
מהגנים לא נפתחו ,והיתה אמירה של הסייעת ,היו הורים שהסכימו להתנדב
לפתוח ביחד עם הסייעת ,והיתה אמירה ,אני לא יודעת אם היא נכונה או לא
נכונה ,שהיא לא מוכנה לפתוח.

עודד רביבי:

היא נכונה .נכון ,אסור להורים להתנדב בגני ילדים .אסור .בחנו את זה ,בחנו
את זה בימי שלג ,אנחנו כבר מכירים את זה ,גם בטיחותית וגם חוזר מנכ"ל
כי לא רוצים לתת ,כל אחד והחששות שלו ,בסוף אלה ההנחיות מאותן סיבות
גם אסור לי דרך אגב להביא הורים שיתנדבו לשמור מחוץ לגנים ,בסוף זה
הכל נבנה על אותם נדבכים ,בין אם אנחנו מסכימים עם הכל או לא.

אישורי תב"רים-
שרון הורוביץ:

יש כמה תב"רים ,אני אקרא לכם אותם .לצורך העמידה ברגולציה חייבים
להפחית סכום מתב"ר ,מקווים שנוכל להגדיל אותו בבוא העת ,חשבנו
שנצליח למצות הרשאה מקק"ל ,בשלב זה אנחנו לא מצליחים אז אנחנו
מפחיתים מאותו תב"ר  2.5מליון שקל.

דבורה מלכי:

אני לא הבנתי מה אמרת.

שרון הורוביץ:

היה לנו תב"ר של השכונות הצפוניות בהתחלה ,אחר כך זה היה העיטם
שלקחנו בחשבון שנצליח למצות הכנסה מקק"ל של  2.5מליון שקל.

דבורה מלכי:

ולמה לא הצלחנו?

שרון הורוביץ:

למה לא מצליחים ,בעיקר כי יש בעיה עם הקרקע שם.

דבורה מלכי:

היה לנו זמן מסוים כדי לנסות לנצל את זה ומכיוון שלא הצלחנו,

שרון הורוביץ:

ההרשאה למעשה לא היתה הרשאה סופית.

ישיבת המועצה המקומית אפרת  -מס'
16.1.2017

21

יהודה שווייגר:

עוד לא נגמרה ההרשאה ,אנחנו מנסים לעבוד מול,

שרון הורוביץ:

ההרשאה היא לא הרשאה.

דבורה מלכי:

אני רק רוצה להבין איך זה עובד.

יהודה שווייגר:

יש כרגע בעיה באישור ,בסטטוס של הקרקע מבחינת ,אנחנו קיבלנו הרי את
כל ההיסטוריה של גבעת העיטם ,אתם מכירים ,גם מבחינת הסטטוס של
הקרקע ,הצו שניתן בזמנו ניתן לתקופה מסוימת שפג תוקפו של האישור של
החווה החקלאית שצריך לחדש אותו מחדש .אז כל עוד אין לנו את האישור
החדש שצריך לחדש אותו וששר הביטחון יחתום שוב על זה שהוא מאשרר
את האישור שכבר ניתן,

דבורה מלכי:

זה סכום עצום ,מה זה היה אמור לשלם?

יהודה שווייגר:

זה היה עבור לעשות פרחים ,סככות חקלאיות ,כיתות חקלאיות ,זה הכל תחת
הכותרת חקלאות ,כי זה המהות לפחות של הגבעה כמו שאנחנו ביקשנו את
האישור וקיבלנו ממשרד הביטחון ,אבל במקביל אנחנו עובדים על הדבר הזה,
ברגע שנקבל את האישור אנחנו נבקש את אישור המליאה לפתוח שוב
ולהרחיב את הדבר הזה ,אנחנו לא ויתרנו על הפרויקט.

שרון הורוביץ:

דרך אבות ,תוספת סכום ממשרד החינוך ומפעל הפיס ,כיתת אזרחים
ותיקים ,הגדלה משרד ראש הממשלה שהוא מחזיק את הפרויקט הזה ,שחזור
אמת הביאר ,אנחנו צריכים עוד  28אלף שקל,

יהודה שווייגר:

זה מוועדת העזבונות.

דבורה מלכי:

מה פירוש הגדלה מהקרנות?

שרון הורוביץ:

יש לרשות קרנות,

דובי שפלר:

ה 28-של העזבונות זה עזבונות  ,17 ,2016מה זה?

יהודה שווייגר:

לא ,עזבונות  .2015אתה מקבל אותם רק ב ,16-ונעשו שם עבודות,

שרון הורוביץ:

עבודות שזה בית ספר שדה כפר עציון,

דובי שפלר:

זה אושר לך כבר ב ,14-תחילת ,15

שרון הורוביץ:

לא ,פנינו ב ,14-סוף ,14-15

דובי שפלר:

פונים בפברואר ,14

יהודה שווייגר:

לא ,פנינו בפברואר ,15

נעמה טל:

אז זה סוגר לנו את  ,2016זה בכלל לא לעכשיו.
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יהודה שווייגר:

כן.

שרון הורוביץ:

ב 28-היה לנו איזה חריגה בעבודה ,לכן אנחנו רצינו לסיים את הנושא הזה של
האמה וזה החריגה .שדרוג מוקד ,הגדלת כסף ממשרד הביטחון 290 ,אלף
שקל ,מערכת תצפית בוואדי עטאס ,עלתה לנו יותר מאשר אושר לנו,300 ,
אנחנו צריכים עוד  64אלף שקל .לגבי בתי הכנסת בדגן ובתמר אני רוצה
להסביר לכם על מה מדובר .פה גם יש הפחתה .בהתחלה מהנדס המועצה
בתכנון מבני הציבור בשכונות תכנן לבנות מעטפות לבית כנסת יותר מהסכום
שנוכל לתת פר משפחה ,מתוך הבנה שמקסימום אנחנו נבקש מאותם
תושבים ,עמותות שיזכו בקרקע ,שיחזירו לנו את הכסף .הדבר הזה ראינו
שהוא לא הגיוני ,תושבים היו מוכנים לשלם לקבלן ,לא היו מוכנים לבוא
ולשלם לנו תמורת מעטפת ,אז לכן היתה ההנחיה שקיבלנו פה הצוות
המקצועי במועצה ,זה לקדם מעטפות לבתי כנסת בעיקר כדי שיוכלו לבנות
בית כנסת בלי להפריע לגן ,זאת הסיבה ,אם לא היינו נותנים את הכל
לעמותה .רק אם גן עובד לפעמיים אפשר לעבוד למעלה ,אז לפחות את
המינימום מבחינה בטיחותית כבר לקדם עבור אותם עמותות אבל לא לחרוג
בסכומים מהסכום שאותה עמותה היתה מקבלת פר תושב.

דובי שפלר:

מה המשמעות ותשים את זה מול גן הילדים שבנו עליו מעטפת בצמוד לאורות
יהודה.

שרון הורוביץ:

שמה עשינו הרבה ושמה היום כבר היתה לנו ישיבה ראשונה ,ראית שחיכה
עורך דין מחוץ למשרד כשישבת אצל עודד ,איך לתת תבחינים שהוועדה
המקצועית שזה מהנדס ,היועץ המשפטי ,המנכ"ל ואני נביא לכם ,שם לא
יהיה מנוס מלבקש מאותם תושבים שיבואו להתפלל שם להחזיר כסף
למועצה.

דובי שפלר:

ליד אורות יהודה?

שרון הורוביץ:

המעטפת היא יותר יקרה מאשר אנחנו יכולים לתת לשאר האנשים ,זאת
אומרת פר תושב,

דובי שפלר:

אז מה אתה תבנה ב 550-אלף שקל?
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נתחיל לעשות את מה שאני יכול לעשות ,כדי שהגן ילדים יוכל להמשיך ללמוד
גם כשתבוא עמותה בעוד שנה שנתיים ,תזכה במקום ,תוכל לעבוד בלי לסכן
בטיחותית את חיי הילדים שמתחת.

דובי שפלר:

זה מאלץ אותך לעשות גמר שלד כולל ציפוי אבן.

שרון הורוביץ:

אז נעשה גמר שלד ,רק ציפוי אבן נעשה בקיץ.

עודד רביבי:

צריך להבין שני דברים ,אחד ,היו שלושה חברי מועצה היום שלא רצו שניקח
הלוואות ,אין כסף לעשות יותר ממה שיש כסף ,זה הכל ,אז נעשה מה שאפשר
לעשות עם מה שאפשר לעשות .זה הכל .יבואו התושבים ,יצטרכו להשלים,
עכשיו נראה מתי התושבים יגיעו .בתמר הגיעו תושבים עוד לפני שבכלל עשינו
את השלד ,אמרו אנחנו לא רוצים שתעשה שלד ,תן לנו את הכסף ,אנחנו
רוצים לעשות את זה לבד .בזית בניתי שלד ,יש לי מלא יחידות דיור מסביב
שמאוכלסות ואף אחד לא רוצה לקחת את השלד ,כי אף אחד לא רוצה לשלם
כסף .אנחנו עושים בסוף את מה שאנחנו יכולים לעשות עם מבני ציבור ,אין
יותר כסף ממה שיש .מה שנצליח לעשות נעשה.

שרון הורוביץ:

כנ"ל בית הכנסת השלישי שחשבנו גם לגמור את כולו ושם כבר אין לנו
תקצוב ,שם התושבים ירצו ,יהיו צריכים להביא כסף מעצמם .תקצוב תוכנית
ענן ,אישרתם בזמנו כסף מהקרנות ,הגיע כסף ממשרד החינוך עוד  62אלף
שקל ,ולכן אנחנו מחזירים לקרנות ,למקורות המועצה כסף.

דבורה מלכי:

מה פירוש ענן?

יהודה שווייגר:

זה כל התוכנות שאנחנו מקבלים דרך משרד החינוך.

שרון הורוביץ:

ענן ,מבחינת מחשבים ,כל זה.

יהודה שווייגר:

זה מחשוב וזה אחזקת תוכנות.

אבי חדידה:

גם המידע שלנו נמצא בענן או שלא?

שרון הורוביץ:

של המועצה לא ,המועצה לא בענן.

יהודה שווייגר:

בתוכנית הספציפיות של משרד החינוך שמחייבים אותך לרכוש דרך חברות
ספציפיות ,אז יש להם גם,

שרון הורוביץ:

הנהלת חשבונות והגביה וההנדסה שזה הדברים היותר ,אבל המועצה לא
נמצאת בענן.
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אנחנו בלי קשר עשינו עכשיו איזה שהיא בדיקה עצמית של עצמנו ביחס לכל
סוגי אבטחת המידע ,לקחנו מישהו שמייעץ לנו בתחום ,אנחנו נעשה בדיקות
ואמורים לשבת איתו גם בימים הקרובים להמלצות וסיכומים לראות איך
אנחנו יכולים את כל סוגיית המידע להתעסק איתו .למי שמכיר אגב ,בגוש
עציון לפני שבועיים,

דובר:

הושבתו להם מחשבים.

יהודה שווייגר:

היום האקרים נכנסים לך לתוך השרת ,ננעלים לך ,סוגרים לך את כל קבצי
כוח האדם ,את כל קבצי הגזברות ,או מה שזה לא יהיה ,אומרים לך יש לך 24
שעות להעביר לי כסף לחשבון  .Xויש חברות פרטיות או עיסקיות שמשלמות
הרבה מאוד כסף כי אין להם ברירה.

מיכאל דהן:

סיפר לי תושב אפרת שהשתלטו לו על המחשב שלו ,ודרשו ממנו כופר ולא
היתה לו ברירה והוא שילם.

שרון הורוביץ:

בתמר אושרו שלוש כיתות ואמרנו שנצטרך לקחת עוד מליון ומשהו שקל
הלוואה מקרן מבני ציבור כי היינו חייבים להתחיל לבנות ,מתוך אופטימיות
שנקבל ,האופטימיות היתה מוצדקת וקיבלנו עוד מליון שקל ,אנחנו נחזיר
מליון שקל לקרן למבני ציבור.

עודד רביבי:

אותו שר רווחה שלקח לנו את הסניף של המוסד לביטוח לאומי ,התקשר
השבוע להגיד לי שיש לנו למעלה מ 5-מליון שקלים למעונות גם לתמר וגם
לדגן ,ואמר לי לקחתי לך סניף ביטוח לאומי ,הבאתי לך יותר ,תגיד תודה
ולהתראות.

שרון הורוביץ:

מעון יום בדגן ,קיבלנו ארבע כיתות ,נהיה צריכים לצאת לדרך די מהר,
מחכים לשעה הכתובה תוך כמה זמן חובה להתחיל לעבוד,

נעמה טל:

יש כבר תכנון אתה אומר ,פרוגרמה שלהם,

שרון הורוביץ:

זה פרוגרמה שלהם תכנון שלנו .יש לנו תכנון לשני מעונות,

יהודה שווייגר:

שינויים והתאמות של מוסדות חינוך ,רק שתכירו ,אנחנו הגשנו בקשה לשיפוץ
של שישה גנים ,גנים ישנים ,גן חבר ,גן פלג ,כל הגנים שמעל  25שנה אנחנו
הגשנו בקשות למשרד החינוך ,מתוך הגנים האלה הם נתנו לנו תקציב של
 ,280אנחנו צריכים לראות האם אנחנו נתלבש על גן אחד ואנחנו עושים אותו
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מהתחלה ועד הסוף ,לגן אחד זה כנראה יספיק ,זה לא יספיק לשני צמדים,
הם נתנו אותו לשני סמלי מוסד גם לגן החבר וגם לגן הרועה ,אלה שני הגנים
ברחוב נחמיה .אנחנו הגשנו לשישה גנים ,גם בגפן הגשנו וגם שם בנחמיה,
אלה הגנים שאנחנו הגשנו ,אישרו לנו לפי הסמלי מוסד של חבר והרועה,
אנחנו נצטרך לראות ,יכול להיות שניקח את זה ונעשה גן אחד קומפלט
מהתחלה ועד הסוף ,ואם לא יאשרו לנו אז אנחנו נעשה את התיקונים לפחות
את הדברים הקריטיים אנחנו נעשה בשני הזה ,יש לזה גם תקציב של הנגשה,
זה אומר לכל אחד מהגנים האלה אתה צריך לעשות תא שירותים של נכים
ויש כל מיני דברים אחרים שאתה עושה ,אז אנחנו מנצלים את זה גם על
דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות במבני ציבור .אז אנחנו נמשיך ללחוץ
על משרד החינוך כדי לקבל עוד תקציבים אבל גם הגנים הוותיקים אנחנו
הולכים לשפץ אותם .זאת תוכנית שאנחנו עבדנו עליה בשיפוצי קיץ של שנה
שעברה ,עשינו איזה שהוא תכנון ,מחלקת הנדסה כבר ערוכה מבחינתה אחרי
תכנון ,זה אומר שמבחינתנו עכשיו זה לראות איך אנחנו עושים את התהליך
המכרזי וב 1.7-אנחנו כבר נכנסים ,כמובן אחרי שאישרנו את זה מול משרד
החינוך את מה שאנחנו רוצים לעשות.
שרון הורוביץ:

ואחרון זה תכנון והרחבת כביש דקל ג' דרום ,קיבלנו סכום ,משרד התחבורה,
אתם יודעים שזה מובנה מצ'ינג ,הם אף פעם לא נותנים מאה אחוז ולכן יש
פה השתתפות שלנו ,המשרד נותן  336אלף שקל ואנחנו  84אלף שקל.

דובי שפלר:

האם התכנון כולל את העתקת בתי הכנסת?

עודד רביבי:

התכנון לא כולל את העתקת בתי הכנסת,

שרון הורוביץ:

זה לא מעניין אותם.

עודד רביבי:

בתי הכנסת יודעים ,חתמו ,ברגע שהכביש יורחב הם צריכים לעבור ,גררו את
המועצה לשני הליכים של שינוי תב"ע ,כאשר יש היום מגרש שהתחלנו לגביו
את התהליכים ובעצם יכולים לעשות אותו ,להעתיק את בית הכנסת למטה
מחוץ ,ממול הבית של משה רבהון ,לכיוון צפון ,דרך אגב מגרש שאדון עמיהוד
שרגאי מתנגד להעתקת בתי הכנסת לשם ,יש את המגרש למטה ברחוב זרובבל
שהוא מלכתחילה היה מיועד לבתי כנסת .בקיצור בתי הכנסת יודעים את זה,
מודעים ,אחרי שהגיע התקציב או הודעה שנכנס כסף לתכנון ,אנחנו עכשיו
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עובדים על מכתב עדכון עוד פעם לכל תושבי דקל ג' ,אני מניח שהם יחכו
לראות מי יבחר בבחירות הבאות לרשות המועצה תוך תקווה שהוא יביא להם
משהו טוב יותר.
דורון כהן:

אם כבר מדברים על המגרשים החלופיים שהיו ,מה עם הסקייט פארק הזה?

עודד רביבי:

עובדים עליו או לא עובדים עליו?

דבורה מלכי:

עובדים עליו לאט מאוד.

עודד רביבי:

הוא מחויב בחוזה ,הוא מחויב במכרז מול משרד השיכון ,הוא בהפרת המכרז,
משרד השיכון קרא לו לשימוע ,משרד השיכון עושה כל מאמץ לא להעיף אותו
מהפרויקט ,כי אם להעיף אותו מהפרויקט המשמעות היא לצאת למכרז חדש
ועוד פעם אישורים והם מפחדים מהבירוקרטיה שלהם עצמם ,אז הוא כנראה
מבין את זה ,יודע את זה ,אנחנו עוד פעם ,לצערי אנחנו לא שם במנוף שאנחנו
יכולים להפעיל שם לחצים כלכליים ,בסוף זה בין האינטרס של משרד השיכון
לא לצאת למכרז נוסף לבין זה שהוא מנצל את זה ושם אנחנו נופלים.

דובי שפלר:

דקל ג' דרום ,התב"ר הזה ,מדובר על משהו שדומה למה שבוצע בדקל ג' צפון?

עודד רביבי:

כן ,מה שהתנגדת בקודם ,גם עכשיו ניתן לך הזדמנות ותתנגד ויהיה בסדר.

דורון כהן:

מה זה?

עודד רביבי:

הפיכת נתיב לחניה,

דובי שפלר:

במקום לעשות ארבעה נתיבים ,אז לעשות כביש שירות רחב ונתיב צר.

עודד רביבי:

אז מי בעד לאשר את כל התב"רים? כולם בעד ,אף אחד לא נגד.

הצבעה
בעד -פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
החלטה :אושרו כל התב"רים
עדכון פרס יחידת נוער ופרס חינוך ארצי לבי"ס או"ע בנים-
עודד רביבי:

אז כמו שאמרתי לכם ,כסף למעונות קיבלנו למעלה מ 5-מליון שקלים,
ראיתם את זה פה בתב"רים ,מי שפספס ולא ראה ,מטה הנוער של אפרת זכה
ביחידת נוער מצטיינת ארצית ,מתוך כל הארץ בחרו בקטגוריה של מועצות
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אזוריות יחידת נוער אחת ,עיריות יחידת נוער אחת ,ומועצות מקומיות יחידת
נוער אחת ,אפרת זכתה בקטגוריה של מועצות מקומיות ,מקבלים את הפרס
ביום רביעי ,ב 25.1-בגני התערוכה ,במעמד שר החינוך ויושב ראש מרכז
שלטון מקומי .אז זאת זכיה אחת.
מיכאל דהן:

מה מקבלים?

דבורה מלכי:

עוד תעודה ,מה עם כסף?

עודד רביבי:

לא הכל כסף דבורה.

דבורה מלכי:

לא הכל כסף אבל הרוב.

עודד רביבי:

זה הרבה רוח במפרשים וזה לוקח אותנו רחוק מאוד.

דבורה מלכי:

אז אין פרס כספי?

עודד רביבי:

לא .זה לוקח אותנו למקום רחוק ,גבוה ,של כבוד ,היתה התרגשות גדולה
בכלל שוועדת הפרס הגיעה לפה ,בסוף זה נותן להם להסתכל בראי ונותן להם
המון העצמה ועם זה אנחנו בסך הכל שמחם והולכים קדימה .אז זה מבחינת
מטה הנוער .אורות עציון בנים הגיעו לשלב הגמר ,היתה שם גם ועדת הפרס
כדי לזכות בפרס החינוך הארצי ,בית הספר עשה תצוגת תכלית מרשימה,
ועדת הפרס לא נשארה אדישה ,ברגע שנדע אם זכינו או לא זכינו כמובן
שנעדכן ,אבל בסך הכל מי שהיה שם ראה בית ספר שונה לגמרי ממה שהיה
שם לפני ארבע שנים ,מהפכה בזמן אפס.

דורון כהן:

שזה המנהל ,אתה משליך את זה,

עודד רביבי:

אני משליך את זה כמעט אך ורק בראש וראשונה על המנהל .כל יתר הדברים
נשארו אותם דברים בלי שינוי.

דובי שפלר:

גם לפני ארבע שנים הבן הרביעי שלי עזב את בית הספר.

עודד רביבי:

לא רציתי להגיד אבל אם דובי אמר אז אפשר להכניס את זה לפרוטוקול .אז
זה בית ספר אורות עציון בנים.

עדכון בי"ס בתמר-
מבחינתנו פתיחת שנת הלימודים שנה הבאה ,אני מזכיר לכם ,אנחנו מדברים
על זה שאנחנו חייבים לפתוח את בית הספר בתמר ,אני יודע שמי שמבקר שם
קשה לו להאמין שבית הספר הולך להיות גמור ,אבל כבר היום נגמרה עוד
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קומה ,הם בונים את זה בבניה חצי טרומית ,כלומר את כל היציקות של
התקרות והקומות הם מביאים מוכנים וככה יחסית אפשר יהיה להתקדם
בקצב מהיר .הצפי שלנו לפתיחת שנת הלימודים הבאה זה שאנחנו נצטרך שם
בבית הספר סדר גודל של  180תלמידים ,בשיח עם משרד החינוך כבר הולכים
לתקצב לנו מנהל כבר בזמן הקרוב,
דבורה מלכי:

כל הכיתות?

עודד רביבי:

א' עד ח' פותחים בבת אחת,

דבורה מלכי:

גם בנים א' עד ח'?

עודד רביבי:

בנים ,בנות כרגע א' עד ח' .כרגע התכנון הוא א' עד ח' ,אם יהיו טענות,
התאמות ,דיונים ,להוציא את הבנים ולעשות כמו עשה חייל ,כן לא ,הכל
פתוח לדיונים אבל בגדול הולך להיפתח בית ספר.

נעמה טל:

יש מקום לבנים באיזה חטיבה?

עודד רביבי:

לא בטוח ,צריך לבדוק את זה ,לכן אני אומר ,כרגע בית הספר שם נפתח א' עד
ח' 180 ,תלמידים,

אורית סמואלס:

ואיך ידעו ההורים לרשום לשם?

עודד רביבי:

הרישום מתחיל עכשיו ,בחוברת יש תיאור על בית הספר החדש ,בית הספר
החדש ילווה ע"י עמותה שנקראת עמותת מיתרים ,שהיא לא גובה כסף ,היא
נותנת שירות בחינם ,היא גם מתחייבת להפעיל את בתי הספר ללא עמותת
הורים ,ללא תשלומים נוספים ,משרד החינוך המליץ על החיבור עם העמותה
הזאת ,הם מתמחים,

דובי שפלר:

זה הוחלט בוועדת חינוך?

עודד רביבי:

לא ,זה לא הוחלט בוועדת חינוך,

דורון כהן:

מה זה העמותה הזאת ,חוץ מזה שהיא לא גובה כסף?

דבורה מלכי:

כן ,מי הם ,מה הם ,הם יביאו לכאן אנשים,

דובי שפלר:

דיברת בזמנו שזה יוחלט בוועדת חינוך,

עודד רביבי:

לא אמרתי שזה יוחלט בוועדת חינוך.

דובי שפלר:

ידון ,בסדר.

עודד רביבי:

אופי בית הספר נדון,

דבורה מלכי:

מה הוחלט?
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הוחלט שזה צריך להיות או בית ספר כמו עשה חייל או בית ספר שמכיל גם
ילדים מהזרם החילוני .בקטע הזה אין ויכוח .הכניסה של העמותה הזאת אין
בה שום החלטה שמשפיעה על מה שקורה ,למעט ליווי מקצועי של עמותה
שמוכנה לקחת על עצמה לעזור להקים את בית הספר ,לא עולה למועצה שום
דבר,

אבי חדידה:

מי יממן את העמותה הזאת?

עודד רביבי:

הם שייכים לזרם הממלכתי דתי ,העמותה הזאת מפעילה בתי ספר שבהם יש
בין  50%חילונים ל 50%-דתיים ,ל 80%-דתיים  20%חילוניים ,כלומר אין
להם רף כניסה ,זה לא שאומרים אנחנו צריכים  Xחילונים לבית הספר .וזה
בכלל לא הדגם של מה שבית הספר עושה ,היתה פה ישיבה השבוע של הורים
שמתעניינים בבית הספר ,מה שיצא מהישיבה הזאת ובהבנה עם עמותת
מיתרים ,שבעצם העמותה רוצה ללוות את בניית בית ספר שעונה על הבקשות
ועל הרצונות של ההורים שהולכים לשלוח את הילדים לבית הספר .כלומר יש
איזה שהוא צוות היגוי שהוא לא צוות היגוי סגור ,אפשר להצטרף אליו,

דורון כהן:

איך אתה יודע מי ההורים שהולכים לשלוח לבית ספר הזה?

עודד רביבי:

כרגע כל מי שמתעניין,

נעמה טל:

איך הם הגיעו אליכם?

עודד רביבי:

ההורים האלה ,הורים שהתחילו לפנות אמרו אנחנו רוצים לדעת מה זה בית
הספר בתמר ,רובם תושבי התמר בעתיד ,חלקם עוד לא באפרת בכלל ,חלקם
גרים בירושלים ,אנחנו בחוברת מציעים להורים לרשום לכל אחד מארבעת
בתי הספר.

נעמה טל:

ילד שגר ברימון ורוצה ללמוד בתמר,

עודד רביבי:

אנחנו כרגע מאפשרים .וכרגע הולכים לאפשר הסעות לכל השכונות לכל בתי
הספר.

נעמה טל:

ובשלב יותר מאוחר נראה אם אנחנו צריכים לעשות אזורי רישום?

עודד רביבי:

אנחנו מקווים שלא נגיע לסיטואציה הזאת .אבל אני מבין משהו אחר ,גם
היום במשך  33שנים התפתחו שלושה בתי ספר בעלי שני אופיים שונים .מתוך
האפשרות לבחור אנחנו מאפשרים את הכל .אותו דבר אנחנו רוצים לאפשר
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גם בתמר .יש הורים שישמחו לעבור מעשה חייל לתמר כי בתמר הולך להיות
בית ספר יותר קטן והוא בית ספר שיאפשר מעורבות הורים ברמה יותר חזקה
ושם אנחנו נמצאים .אופי בית הספר בסוף יקבע בשיח משותף בין העמותה
הזאת לבין ההורים שהולכים לשלוח את הילדים לשם,
דובי שפלר:

אבל דיברת שהעמותה הזאת היא בין  50ל,20%-

עודד רביבי:

זה מה שהיא מפעילה היום,

דובי שפלר:

היא באה לבית הספר על מנת שיאפשרו לה להפעיל את בית הספר שהוא יוכל
לקלוט גם תלמידים מהזרם החילוני,

עודד רביבי:

נכון.

דובי שפלר:

דהיינו שיהיו בבית הספר בהשוואה לעשה חייל לדוגמה ,פטורים מכיפה
ותפילה.

עודד רביבי:

לא יודע,

דבורה מלכי:

ואם לא יהיו חילונים הם פשוט יצאו?

עודד רביבי:

לא.

דבורה מלכי:

אז הם ינהלו בית ספר,

אבי חדידה:

אז מה האג'נדה של העמותה הזאת ,הרי היא לא,

עודד רביבי:

אני אומר ,האג'נדה של העמותה הזאת היא לנסות להכיל ,היא פועלת תחת
הכותרת של יחד שבטי ישראל ,להכיל כמה שיותר זרמים,

דובי שפלר:

לא כדאי להביא נציג לאיזה ישיבת מועצה לפחות ,לוועדת חינוך ,מישהו
שישמע מעבר להנהלה המקצועית של המועצה.

עודד רביבי:

אז אני אומר ,היה מול צוות הורים ,אתם רוצים אנחנו גם יכולים להביא
אותם לפה לישיבת מועצה .כרגע אנחנו נזקקנו לשירותים שלהם כי התחושה
שלנו היתה שמחלקת החינוך לא מסוגלת להרים את הקמת בית הספר ,והיינו
צריכים עזרה פדגוגית חיצונית ,ההמלצה יחד עם מחוז ירושלים היתה
להתחבר אל העמותה הזאת ,שכמו שאני אומר אין לה עלויות כספיות ,יש בה
מתן מענה לצרכים שעלו מוועדות ההיגוי שכבר נמשכות שלוש שנים לגבי
הצרכים של מה שצריך לבית ספר רביעי ,אופי בית הספר ,סוג התלמידים
בבית הספר ,בסוף יקבע על פי מה שההורים שישלחו לשם ,אנחנו יכולים
לקיים איזה דיון שאנחנו רוצים ,אנחנו יכולים להחליט מה שאנחנו רוצים,
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בסוף ההורים שישלחו את הילדים שלהם לבית הספר שם הם יהיו ההורים
שיקבעו איך בית הספר הזה יראה .ושם אנחנו נמצאים .וכל מי שרוצה
להצטרף לוועדת ההיגוי מוזמן ,העמותה כן פועלת בדגל של הכלה ושיתוף
ואני מזכיר לכם שאנחנו יצאנו לדרך אחרי האמירה של שלושת מנהלי בתי
הספר באותה תקופה שהיתה שיש להם בעיה ,עשה חייל ,אורות עציון בנים,
אורות עציון בנות ,עם ילדים שלא שומרים שבת בבית ומגיעים לבית הספר
ומספרים ביום ראשון את החוויות שהם עשו בשבת .משם התחלנו .להגיד
שיש ביקוש לבית ספר מעורב דתיים חילוניים ,לא בטוח בכלל ,אבל אני יודע
שיש בית ספר שאולי הוא יהיה טיפה יותר צבוע בגוון שהוא מסוגל לעשות את
זה ,בסוף בהבנה השבוע במפגש עם ההורים היו שני דברים ,אחד ,עדיף
שהמועצה תתערב כמה שפחות ,כדי שלא יווצר מצב שכאילו המועצה
מכתיבה מה הולך להיות בבית הספר ,ושתיים ,השיח בין העמותה לבין
ההורים יתקיים באופן ישיר והם ינסו לעשות נפשות כדי להצליח בגיוס
תלמידים לבית הספר.
דובי שפלר:

ככה נולדה עמותת אורות עציון עם בתי הספר שלה באפרת ,בניגוד לרצון
המועצה ,פה זה לא בניגוד לפחות,

עודד רביבי:

מה זה בניגוד ,בסוף אני אומר אני לא יכול להחליט איך יראה בית הספר
הזה .אנחנו יכולים לשבת פה לעשות הצבעה ,ללכת מכות ,זה לא יעזור שום
דבר .בסוף התושבים שיגיעו ירשמו את הילדים שלהם לבית הספר ,ככה בית
הספר הזה יראה .מה שכן העמותה הזאת באה ואומרת ,אנחנו מוכנים לפתח
שיח ולפתח קהילה עם הורים שמעוניינים לשלוח לבית ספר .וזאת אמירה ויש
הורים שזה מעניין אותם ואני חושב שאנחנו צריכים לתת לזה צ'אנס .לא ילך,
נפתח את זה ב 1.9-בלי העמותה הזאת ,אין אפילו חוזה חתום איתם ,אין
כלום איתם ,הם כרגע באים על תקן של מתנדבים לארגן את ההורים ולעזור
בליווי של הקמת בית הספר.

דבורה מלכי:

זאת אומרת שאם הייתי הולכת לגור בתמר ולא הייתי רוצה בית ספר מעורב,
הייתי צריכה לשלוח את הילדים שלי או לעשה חייל או לאורות עציון.

עודד רביבי:

אני גר היום ברימון ואני רוצה לשלוח את הילד שלי לבית ספר ,אני צריך
לשלוח אותו או לעשה חייל או לאורות עציון.
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לא ,אבל מה אתה משווה ,בתמר הוא חייב הסעה ,זה רחוק ,מה זה הרימון,
הרימון הוא חותך לעשה חייל,

אבי חדידה:

אני מבקש אם אפשר בישיבת ועדת חינוך הקרובה ,אם אפשר להביא את אחד
הנציגים של העמותה שנוכל להתרשם.

נעמה טל:

אם יהיה לך ,הצפי כרגע הוא ל 180-תלמידים ,אנחנו בנויים גם למספרים
קטנים יותר ,גדולים יותר?

עודד רביבי:

האמירה של משרד החינוך זה שפותחים בית ספר עם  160תלמידים .זאת
אמירה .בפועל אין איפה לשים היום  160תלמידים ללא בית הספר בתמר.

נעמה טל:

והצפי הוא לאכלוס של יותר מ.160-

עודד רביבי:

לא ,זה פחות או יותר הצפי שלנו.

דובי שפלר:

כמה הקיבולת של בית הספר?

עודד רביבי:

 8שכבות ,שתי כיתות בשכבה.

נעמה טל:

אנחנו לא פותחים גם חינוך מיוחד בשנה הבאה ,נכון?

עודד רביבי:

חינוך מיוחד אני לא יודע ,אנחנו נצטרך לראות בסוף ,חינוך מיוחד זה שיבוץ
בפינצטה ,נראה איפה אנחנו נמצאים.

נעמה טל:

ומתי הצפי לבחירת מנהל?

עודד רביבי:

כבר פורסם קול קורא ,מתחילים כבר עכשיו לפרסם קול קורא .בסוף זה
מכרז של משרד החינוך שמתפרסם במאי.

נעמה טל:

לנו יש מישהו שהיינו רוצים שיהיה שם?

עודד רביבי:

לא .בדרך כלל אין לי מועמדים ,בדרך כלל אני הולך למכרז.

אורית סמואלס:

מה האכלוס בקיץ?

יהודה שווייגר:

הצפי כרגע זה בין  180ל 200-ילדים.

עודד רביבי:

פחות ממאה יחידות דיור.

דובי שפלר:

עמותת מיתרים זאת העמותה שקשורה לרב מלכיאור?

עודד רביבי:

כן.

דובי שפלר:

ומי עומד בראשה היום?

מיכאל דהן:

היה אדם בשם יוסי פניני ועכשיו הוא עזב .מייסד.

עודד רביבי:

יש להם דרך אגב שני מועמדים שהם רוצים להביא.

דובי שפלר:

שניגשים למכרז של משרד החינוך עם המלצה טובה.
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עודד רביבי:

הם אמרו שהם בעלי אופי מתאים ליישוב.

דובי שפלר:

מישהו מבחוץ אומר בעל אופי מתאים ליישוב ,אני לא יודע.

עודד רביבי:

זה לא רק אנשים מבחוץ ,גם יש אנשים מתוך היישוב שמעורבים שם אבל זה
ממש לא משנה .בסוף אפשר לנהל דיונים מכאן ועד הודעה חדשה ,איך אנחנו
רוצים שאופי בית הספר יהיה ,בסוף מי שיקבע אותו זה יהיו ההורים,

מיכאל דהן:

אבל ההורים זה פונקציה של מה שאנחנו נכוון ,אם נכוון,

עודד רביבי:

לא בהכרח ,אורות עציון בנים ואורות עציון בנות כמו שדובי אומר נפתח על
אפם ועל חמתם של מה שאמרו ראשי המועצות גם באפרת וגם בגוש עציון .זה
רק היה ענין של זמן עד שבסוף זה נהיה משהו שהוא מספיק גדול וחזק .אני
היום מבין שאני חייב בית ספר שהוא תואם את עשה חייל ,כאשר יש לי
כוכבית שאומרים לי שלושה מנהלים שיש להם אתגר מסויים ,זה הכל ,שם
אני נמצא .אין לי מה לפתוח עוד בית ספר בזרם הממלכתי דתי תורני ,כי
אורות עציון בנים ואורות עציון בנות הם בתהליכי התרוקנות ואני אומר לך
שכשבאים אלי הורים ששואלים אותי לאיזה בית ספר לרשום ,היום קשה לי
לדעת על מי להמליץ .מה שקורה באורות עציון בנים ומה שקורה באורות
עציון בנות ומה שקורה בעשה חייל ,שלושת בתי הספר הם אטרקטיביים
באותה מידה .זה לא כמו שהיה בעבר שהיית אומר אתה הולך לבית ספר אחד
אתה מקבל משהו יותר טוב מאשר שאתה מקבל בבית ספר אחר .אין את זה,
שלושת בתי הספר נמצאים ,גם במבחני המיצב עשה חייל זכה בעשירון העליון
במדעים ,אורות עציון בנים אתה רואה  650ילדים כולם מנגנים ושרים ,אורות
עציון בנות גם בית ספר מנגן כולו ,רובוטיקה ברמות מטורפות ,בתחרויות
ארציות ובינלאומיות ,כל אחד משלושת בתי הספר האלה הגיע למקום שאתה
מגיע כתושב חדש ,מתקשר אלי מישהו אומר לי אני רוצה שבתמר יהיה בית
ספר מסוג זה וזה ,אני אומר לו למה דווקא ,נשמע לפי מה שאתה מחפש
שמתאים לך לשלוח לאורות עציון בנים ,הוא אומר לי לא ,אורות עציון בנים
לא מתאים לי .אני אומר לו למה ,אני במקומך בכלל לא הייתי מתלבט
פעמיים ,אני אומר לך שאם היום היה לי ילד לשלוח לכיתה א' לא הייתי יודע
לאיזה בית ספר לשלוח אותו .ויחד עם זאת אני גם פוגש הורים בעשה חייל,
שאומרים לי עודד תשמע ,אנחנו הולכים להוציא את הילדים שלנו מעשה חייל
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להעביר אותם לתמר כי אנחנו מחפשים משהו קטן יותר ,בעשה חייל יש 846
תלמידים ,זה בית הספר הכי גדול בכל מחוז ירושלים ,ואם יש להם אפשרות
כהורים לבוא ולהתאגד ולכוון שם את בית הספר ,אז בסדר.
מיכאל דהן:

אם יש דרישה אז ללא ספק,

עודד רביבי:

אם לא ,אז יהיה בית ספר ממלכתי דתי ,אנחנו לא מסתכנים פה בשום דבר,
כל מה שעשינו זה לקחנו עמותה שעוזרת להקים בתי ספר ,כי אני אומר עוד
פעם ,התחושה היתה שמחלקת החינוך פה לא מצליחה להרים את זה ,אנחנו
הולכים להיכנס לתקלה וחשבנו שזה יהיה נכון לעשות את זה.

דורון כהן:

קיבלנו מעין פלייר כזה על ערב ,הורים של ילדים שעולים לכיתה א' ,זה לא
מופיע בית הספר הזה שמה .אורות עציון ועשה חייל,

יהודה שווייגר:

קיבלו על ה 22-וה , 23-אנחנו נראה איך אנחנו מתאמים בהקדם ,יש גם ערב
פתוח לקהל הרחב ,על בית הספר החדש ,זאת היתה אחת התובנות מהישיבה
בשבוע שעבר ,ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו קובעים את זה בהקדם .אני
מתאר לעצמי שזה לא יהיה בלוחות הזמנים של בתי הספר האחרים ,אבל זה
יקרה.

נעמה טל:

אבל זה יהיה במקביל לתקופת הרישום.

עודד רביבי:

כן ,הם יודעים שהם צריכים לעשות את זה בלוחות זמנים של רישום ,כי בסוף
אנחנו צריכים לפתוח את בית הספר ,צריכים לתת לו איפיון של מנהל ואפיון
של צוות ואפיון של מקום ומה הולך להיות שם ,אחרת זה קשה מאוד לשווק
בית ספר שנמצא בשלב של שלד.

עדכון נסיעה להשבעה של הנשיא טראמפ-
עודד רביבי:

נושא אחרון ,כמו שקראתם בתקשורת ,מועצת יש"ע ,יותר נכון עבדכם קיבל
הזמנה להשתתף בטקס ההשבעה של טראמפ.

דבורה מלכי:

מי חשב שם על מועצת יש"ע ,אני רוצה לדעת.

עודד רביבי:

אז התשובה לשאלה שלך היא מאוד ברורה ,צריך להבין שני דברים ,אחד,
הסיפור שאני משמש כראש דסק חו"ל של מועצת יש"ע יש תושבים שרואים
בזה נקודת ביקורת ,בסוף להבנתי זה נותן חשיפה לעיר אפרת ברמות
מטורפות ,של אפילו פרסומת לקבלן שבונה בתמר שמופיע בסוף בעמוד
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הראשון של הוושינגטון פוסט עם השלט אתר שלו למכירה ,כי מה לעשות,
באו לראיין פה וזה השלט שהם פרסמו בעמוד הראשי של הוושינגטון פוסט,
חוץ מזה אנחנו בסוף נחשפים לדעת קהל ברמה הכי גבוהה ,אם זה הפגישות
שלי עם מרטין אינדיק ועם ג'ון קרי ועם טוני בלייר ,ואם זה מעגל ראשון
סביב הנשיא הנבחר בארצות הברית ,דויד פרידמן ,גרינבלט ועוד אנשים
שנמצאים שם ,שיטת ההזמנות היא מאוד פשוטה ,כלומר מי שמנסה
להתעמק בזה ,אין בזה יותר מדי תורה ,נתנו לנשיא הנבחר אפשרות להזמין
את קרובי המשפחה שלו ,את החברים שלו ,את מי שהוא רצה ואחר כך
מגיעים לשם עוד  10,000איש ,את ה 10,000-איש מחלקים ,התחילו לחלק
אותם לכל המעגלים שמסביב לנשיא ,ביניהם גם חברי קונגרס ,ואני קיבלתי
בסוף את ההזמנה האישית אלי משלושה חברי קונגרס שונים ,כלומר אני
מחזיק היום ביד שלוש הזמנות ,ואז מתוך השלוש הזמנות האלה אני חייב
להגיד שבהתחלה ביום חמישי בצהריים היתה ישיבה של מועצת יש"ע בנושא
וההחלטה שקיבלנו זה שלא נוסעים .לא נוסעים כי זה היה נראה לנו התראה
קצרה מדי לנסיעה שהיא כולה ללכת ולקפוא מחוץ לטקס ההשבעה ואני לא
ראיתי בזה שום דבר מרגש או הזדמנות של פעם בחיים או חוויה בלתי נשכחת
שאתה חייב ללכת ,ולכן החלטתי שאנחנו לא נוסעים ופחות או יותר במועצת
יש"ע קיבלו את ההחלטה שלי שלא נוסעים.
דובי שפלר:

ואז ביום שיש בבוקר היה כתוב שאתה נוסע.

עודד רביבי:

מה שקרה אחר כך ,ביום חמישי אחרי שאנחנו החלטנו את זה בצהריים בעצם
לקראת הערב התהפכו היוצרות ,היו אנשים ששמעו שהוזמנו ,היו אנשים
שהתחילו לשמוע שאנחנו שוקלים לא לנסוע ,גם מועצת יש"ע באיגרת
השבועית שלה לכל ראשי הרשויות כתבה שקיבלנו הזמנה והחלטנו לא לנסוע.
אני הרמתי טלפון לדני דיין לשאול אותו מה הוא חושב כי התחילו להישמע
כל מיני קולות מכל מיני כיוונים ,הוא אמר לי אני לא מבין בכלל מה
ההתלבטות ,אתה חייב לנסוע ,כלומר אין בכלל התלבטות ,אתה חייב לנסוע,
זה לא החלטה שלך ,זאת הבעת עמדה שמועצת יש"ע היא הגוף שמייצג חצי
מליון תושבים שגרים ביהודה ושומרון ,אתה נבחרת כי אתה פחות או יותר
פעמיים בשבוע מופיע או בוושינגטון פוסט או בניו יורק טיימס והשם שלך כל
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הזמן עולה ואין פה התלבטות ואתה חייב להתייצב .לא שמישהו ישים לב אם
אתה מגיע או לא מגיע אבל בעצם העובדה שהוזמנת יש אמירה ובעצם
הנסיעה שלך יש אמירה ,ובעצם זה שאתה משדר שאתה נוסע יש אמירה
ומאחר ואני מחזיק שלושה כרטיסים ביד אז אמרתי שאני אקח יחד איתי את
בני כשריאל גם כדי להפוך את זה למשהו שהוא יותר משלחת ולא רק עודד
רביבי ,גם בני כשריאל בסוף הוא ראש עירייה וזה לא רק ראש מועצה ,וגם זה
מתחבר כרגע לקמפיין של מועצת יש"ע שמעלה אדומים תחילה ,כלומר היו
הרבה סיבות למה החלטנו לבחור דווקא את בני כשריאל ויחד איתנו מגיע
בחור שלישי ,חוץ מהצוות שאני מפעיל פה במועצה יש צוות שאני מפעיל גם
במועצת יש"ע ,שכולל דובר באנגלית וכולל איש שלטון ,איש קשרי שלטון
שמכיר שם את כל הנדבכים ואת כל האנשים ,מתאם פגישות והוא יודע
לתפור את האירועים האלה ,אז הוא גם כן יסע יחד איתי ,כרטיסי הטיסה
והלינה ממומנים עי מועצת יש"ע ,עלויות מטורפות דרך אגב כי אנחנו בלוחות
זמנים מטורפים ,תחשבו שכל האנשים טסים לשם ,היה מאוד קשה למצוא
טיסות ואנחנו גם עכשיו עדיין בלי סידורי לינה ,אני בסך הכל אהיה שם
שלושה ימים ,חוזר משם חזרה לארץ ,טס ביום חמישי לפנות בוקר ,ביום
רביעי בלילה ,וחוזר כבר ביום ראשון .הטקס ביום שישי בצהריים בשעה
 ,11:30עד כניסת שבת אנחנו צריכים למצוא מקום לינה במרחק הליכה
מהטקס כי לא יהיה מוניות ,אין רכבות ,אין אוטובוסים ,כלומר העיר
מושבתת בקטע הזה ,אז אנחנו כרגע סוגרים את כל הפרטים הלוגיסטיים,
דובי שפלר:

גם יוסי דגן נוסע.

עודד רביבי:

יוסי דגן גם נוסע ,יוסי דגן הוא שחקן בודד ,הוא לא עובד בשום דבר בתיאום,
לא עם מועצת יש"ע ולא עם אף אחד אחר ,רצים הרבה דיווחים על יוסי דגן,
אני כרגע ,זה לא סוף שבוע לפגישות ,כלומר אף אחד לא ייפגש איתך ,טראמפ
והפמליה שלו מדלגים ממסיבה למסיבה ,בכל מסיבה הם הולכים להיות חמש
דקות ,יש רצף של מסיבות ,אני מוזמן לפחות לקוקטייל אחד שהצלחנו לגייס
אליו כרטיסים ,כרטיס לקוקטייל כזה זה  150דולר עד  550דולר ,תלוי איפה
הוא נערך ומה קורה איתו ,אנחנו מקווים שמה לפגוש אותו ושמה לפחות
להציג את עצמנו ,אבל בסוף מבחינת ההבנה של מועצת יש"ע ההחלטה
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התהפכה כי בסוף כן יש פה אמירה ,ויש פה איזה שהיא הבעת אמון בארגון
הזה ,מבחינת שרים ,חברי כנסת ,בזירה הישראלית זה בהחלט עשה בז,
פוליטיקאים בודדים נוסעים מבחינת ליכוד אני חושב שמי שנוסע זה יהודה
גליק ושירן השכל ,אני לא מכיר עוד אף אחד אחר שנוסע ,אז אנחנו ניסע,
ננסה לייצג אתכם בכבוד ,מחובתי לדווח לכם אבל כמו שאמרתי את
הכרטיסים ואת המלון משלמת מועצת יש"ע ,וזהו .תודה רבה .ערב טוב.

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר________________________ :
עודד רביבי

