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 - פרוטוקול -

 לסדר היום הוספת נושא תב"ר מדיחי כלים 

 

. לפני 59טוב, הרבה זמן לא נפגשנו. אנחנו בישיבה שלא מן המניין      ניר ברטל:

שנתחיל, שלמה היום שלח הצעה להוסיף נושא לסדר היום, שזה מדיחי כלים לגנים. אם למישהו  

 יש התנגדות שנוסיף את זה? 

 

 לא.     אביבית אבורוס:

 

 השאלה, מה, איזה סוג מדיח כאילו?     אלעד כהן:

 

 . בוש    ניר ברטל:

 

 , מה אתה עושה עם היתרה?  46הכסף. חבר'ה זה      אורנה רייטר:

 

רגע, רגע. אנחנו רק צריכים לאשר להוסיף את זה לסדר היום. אז     ניר ברטל:

 אם כולם מסכימים אז נוסיף את זה לסדר היום. הוספנו ואחלה. 

 

 :הצבעה

 ואביבית  דורון טישלר  ,בעד: ניר ברטל, תמר גולן צדיק, אורנה רייטר, אודי וילד, בועז בגריש, אלעד כהן

   .אבורוס

 להוסיף לסדר היום את נושא תב"ר מדיחי כלים.   הוחלטפה אחד  : החלטה
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 הצעות הועדה לאיכות הסביבה 

 

 אורנה בבקשה, תתחילי.     ניר ברטל:

 

אוקיי, זה גם קשור באיכות הסביבה. אוקיי, אני העליתי את נושא      אורנה רייטר:

החלטתי להעלות את איכות הסביבה ואת ההצעות של הועדה לאיכות הסביבה לפני מספר ישיבות.  

זה שוב, לאפשר הזדמנות לחברי המועצה שהתנגדו, כן להשיב על זה. אז אני אתחיל. התלבטתי אם  

לקרוא מהכתוב. אני פשוט מאוד עייפה אז אני קוראת מהכתוב. לראש המועצה אחריות ישירה  

יכות טחונם ובריאותם של התושבים. ראש הרשות אחראי גם על ביצוע החלטות המועצה. אילב

לישמניה   מפגעים  נושמים,  שאנחנו  האוויר  החליטה  ומחזורהסביבה,  שהוועדה  נושאים  אלא   ,

להתמקד בהם, הועדה בראשותי. אלה הנושאים שבחרה הועדה לעסוק בהם. אלה נושאים בעצם 

שנוגעים בכולם. זבוב החול לא בודק זיקה פוליטית כזו או אחרת לפני שהוא עוקץ. בחודש ינואר 

יתי את ההמלצות של הועדה לאיכות הסביבה. עסקנו באוויר נקי, כולל מפגעים בתוך השנה העל

 מחזור , עסקנו בהפרדה במקור. העלינו את הנושא של  במחזורהיישוב, דהיינו, הקמינים. עסקנו  

כתרומה לקהילה, כשעשינו איזשהו מיזוג קטן עם הגמ"ח ורצינו להיכנס לכיוון של חינוך והסברה.  

יתושים. זה כבר עלה בפעם השלישית לדיון. ההאוכלוסייני הסלע, צמצום  לישמניה, שפ , מפגעי 

ויל אודי  ידי  על  ידי ראש המועצה,  על  נדחו  הועדה  ידי אביבית דהצעות  על  סגן ראש המועצה,   ,

אבורוס, חברת המועצה וגם אליאור שהיה באותה ישיבה. לא לפני שראש המועצה טען שנעשים 

שהמועצה גדולים  ישיבה   דברים  מיידית  זימנו  פעולה.  לשתף  מעוניינת  לא  שאני  וחבל  מובילה 

הגדולים   הבוועד הדברים  את  בפנינו  ולפרוס  להגיע  המועצה  מראש  ביקשנו  הסביבה.  לאיכות 

שאנחנו לא מודעים להם ובאמת קשורים במיקוד של הועדה. ומה היה בישיבה שראש המועצה 

יכום קודם? למרות שהוא חייב לעשות את זה על פי  מסרב עדיין להעלות את הסיכום שלה ועוד ס

חוק. בעצם זה שאתה לא מעלה את הסיכום, אתה עובר על תקנות חופש המידע, עקרון השקיפות. 

ראש המועצה הסביר לחברי המועצה שמאחר ואני יו"ר הועדה, הוא והמועצה לא ישתפו פעולה עם 
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זה על הדרך. עוד הוא אמר שנושא של הפרדת  הועדה, ולא לפני שהוא דאג להעליב גם את החברים,  

הפסולת במקור שגויה. התפיסה שגויה מהיסוד. היא נכשלה בישראל. באמת? אז לא. אני תיכף  

אגע בנושאים הספציפיים, זה צ'יק צ'ק. אבל אני רוצה לספר לכם שהייתי במפגש של יו"רים של  

דברג. אחד הדברים שבדקתי קודם,  הועדה לאיכות הסביבה עם שרת משרד להגנת הסביבה, תמר זנ

בדקתי את מדיניות המשרד. אז לא רק שהולכים עכשיו לחזק את כל הנושא של הפרדה במקור,  

סיפרתי שם ואמרתי שראש המועצה אצלנו הסביר לנו שזה נכשל וזו הסיבה שהלכו לאיזשהו מקום  

לא במקור, הוא רחוק    בשומרון. אני כבר כמובן לא זוכרת את זה. שם עושים את המיחזור שהוא

זה?   היא שאלה אותי מתי הוא אמר את  להגיד.  ידעה מה  לא  היא  היא פשוט שמטה,  מהמקור. 

כי חלק מהביקור שהוא היה פה, ראש המועצה   כן, אחרי שהוא היה פה בביקור.  כן  אמרתי לה 

זה אנקדוטה שבעצם  בעצמו פרסם שחלק מההסכמות היו להגביר את ההפרדה במקור. עכשיו, 

אש המועצה החליט שהוא מסכל את עבודת הועדה. אנחנו יודעים את זה. אנחנו מרגישים את זה. ר

זה מאוד מאוד נוכח. עכשיו אני אגע בכל נושא ואבקש את אישור המועצה להמלצות הועדה. נושא 

שעכשיו מתחיל להתעורר, אוכלוסיית שפני הסלע. הפתרון להרחקת השפנים. בחודש אוגוסט ערכנו 

 של מה שנקרא, חוות דעת ההמונים. דיווחו לרביטל, שהיא מובילה את הנושא הזה.  מיפוי

 

 מי זו רביטל?     בועז בגריש:

 

 רביטל מהועדה.       אורנה רייטר:

 

 מה שם המשפחה שלה?      בועז בגריש:

 

המקומות.       אורנה רייטר: את  מיקמה  מיפוי,  ערכה  היא  לרביטל.  דיווחו  כהן. 

באוגוסט  שעברה.  שנה  אוגוסט  על  מדברת  אני  הזה.  המיפוי  את  מגישים  שאנחנו  היה  הסיכום 

מגישים את המיפוי למנכ"ל המועצה. היה תקציב לקחת יועץ כדי להבין איך אנחנו עושים, לאורך  

כל ה סוגרים את  לא בעצם  מיידית.  לא  לא תוחזק.  זמן,  דבר  שנוצרו בשלוש שנים ששוב  פערים 
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עושים לאט לאט תכנית כדי למנוע את המפגע הזה. להקטין אותו. לא נעשה שום דבר. העברנו שתי  

החלטות מועצה. לא נעשה שום דבר. פנינו לחברת הכנסת יסמין פרידמן והיא פנתה לראש המועצה 

. בישיבה האחרונה, ישיבת הועדה לאיכות ואז בעצם ראש המועצה חזר אליה ואמר שזה בטיפול

, הובטח שמנכ"ל המועצה מגיש תכנית עד סוף חודש יוני. סוף רבעון  השהיית הסביבה, האחרונה  

 שני, נכון? זה נכנס לתכניות העבודה. 

 

  - מופיע בתכנית העבודה. לא זוכר עד סוף יוני. אוקיי    שלמה אפרתי:

 

 וזה מה שסוכם.  זה מה שהיה בסיכום,     אורנה רייטר:

 

 אוקיי.     שלמה אפרתי:

 

רוצה      אורנה רייטר: ואני  שם.  להיות  ימשיך  שזה  מקווה  מאוד  מאוד  אני  אז 

שתתקבל פה החלטה שעד סוף רבעון שני יתחילו בביצוע ובנוסף לתכנית להתחיל לעשות תכנון של  

מתחילה. זה דבר אחד.  לתקן כל מה שלא תוחזק שלוש שנים. שפני הסלע כבר פה, עונת העקיצות  

זה בנושא של שפני הסלע. איך אתה רוצה? להעלות להצבעה נושא נושא? יש אחת, שתיים, שלושה  

 נושאים. ארבעה. שלושה.  

 

 תעלי את הכל ביחד.      בועז בגריש:

 

 תעלי הכל ביחד אלא אם כן מישהו יבקש להפריד את ההצעות.     אלעד כהן:

 

הסלע.       אורנה רייטר: שפני  של  בנושא  אחד  דבר  זה  טוב.  הפרדה מחזוריופי,   ,

, בשכונת עתודות, היא מוחלת. היא בעצם מוחלת על  2013-במקור. יש באורנית תב"ע רוחבית, מ

כל מבנה שמשתפץ. כשמוסיפים לו עוד חניה, מוסיפים לו עוד מקום לפח. הוא מחויב להחזיק שני  
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לייצר מיחזור במקור. זה מ לנו מנכ"ל המועצה פחים כדי  יגיש  יוני  שהו שהוחלט מזמן. עד סוף 

תכנית איסוף אשפה, הפרדה במקור, לשכונת עתודות. אני חושבת שזו שכונה שאנחנו יכולים לקחת  

משפחות. יש להם שם שני פחים. אפשר לקחת את זה כפיילוט. יש פח    140כפיילוט. מדובר שם על  

ועוד פח או כתום, או פח לגזם. מה שיוחלט. אבל צריכים ירוק של פסולת מעורבת, זה הפח הרגיל,  

להתחיל להכניס את הדברים האלה. אם לא נתחיל את הדברים האלה ונגיד זה לא הצליח במדינת 

ישראל, לא נהיה שם. בנוסף, אני יודעת שתושבי עתודות חייבים לקנות שני פחים אז לפחות שייקנו 

אבל צריכים לעשות תכניות. נושא של אוויר נקי. קמיני  בשני צבעים. שמישהו ינחה אותם לעשות  

עצים. פה יש לנו עבודה ואמיר אתה מקשיב? כי יכול להיות שאצטרך את העצה שלך. פה יש עבודה 

בשני החוקים. החלק היותר קשה זה קמינים קיימים. מאוד מאוד קשה לבקש מאנשים שיש להם  

ת, לבקש מהם להפסיק. יחד עם זאת, אני חושבת קמין ומאוד נהנים, מהן הסתם, מהאש בתוך הבי

שהקמפיין הקטנצ'יק שעשינו קצת הוריד את השימוש. לפחות כך אני שומעת מאנשים שיש להם  

 קמינים. 

 

 גם דורון אמר שזה השפיע עליו.     בועז בגריש:

 

יכולה       אורנה רייטר: והמועצה  המועצה,  ראש  שניר,  עירוני  עזר  חוק  לנו  יש 

ל יכול לצמצם. להתחיל  זה בהחלט  ימנע את המפגע. אבל  לא  זה  נכון,  לאכוף.  נכון, קשה  ממש. 

כשמישהו מגיעים אליו עם התרעה ואומרים לו, אדוני, הקמין שלך דווח כמזהם. מבקשים ממך  

להפסיק. זה עושה למרבית האנשים משהו. איפה שיש קמינים מאוד, ודורון הפנה את תשומת לבי.  

שהו מאוד מזהם. שם, לדעתי, גם אפשר לראות שזה מזהם. יש עשן לב, יש כל לא רחוק ממנו יש מ

   -מיני סימנים. יש דרך אגב, במשרד להגנת הסביבה יש צוות מריחים. בתחום החינוך וההסברה

 

  -תסבירי    בועז בגריש:

 

 מה זה צוות מריחים?      דוברת:
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   -לא, לא, לא. אל תצחקו    בועז בגריש:

 

 כן, יש הכשרה אל תצחקו.      אורנה רייטר:

 

אלעד,      בועז בגריש: אנשים,  יש  עקרוני  באופן  תצחקו,  אל  עקרוני,  באופן 

   -שלוקחים עכשיו נגיד קרשים מבניין ושורפים אותם. יש בזה צבע, סיד ומלט ו

 

   -ברור, על הקונספט שה    אלעד כהן:

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

לא, לא, תשמעו. יש איזה קורס במשרד להגנת הסביבה שמכשיר       אורנה רייטר:

   -ת בצוות המריחים הזה, ויש כמהאנשים להיו

 

 הם מוכרים בבית משפט גם.     דורון טישלר:

 

כן, והם מוכרים בבית משפט. עכשיו, זה לא רק מריחים. גם רואים.      אורנה רייטר:

  -כאילו, יש להם סדרה של דברים שהם צריכים לעבור

 

 אין אמצעים דיגיטליים שמספקים להם?     אלעד כהן:

 

24-היום הבעיה שיש אמצעים דיגיטליים שמנטרים. הם מנטרים       טר:אורנה ריי

עד שלא יהיה    -שעות. המפגע הזה דולק חלק מהיום אז זה מתחלק מבחינת ההשפעה שלו. פחות  48

  -חוק
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משהו      אלעד כהן: איזשהו  אין  משהו  או  לביקורת  בא  כשאתה  הכוונה  לא, 

   -שבמקום אומר לך מה

 

לא ברמה שאפשר, כנראה שלא. זה מה שאני הבנתי מהזה. בתחום       אורנה רייטר:

, באותה ישיבה של איכות הסביבה של הועדה, שהפרוטוקול השהייתהחינוך וההסברה, בישיבה  

ח לראש המועצה נוסח לפלייר שהמועצה תוציא, גם מטעמה.  שלה עדיין לא עלה לאתר, סוכם שנשל

אני חושבת שיש לזה משמעות. לא קיבלנו תגובה. את זה אנחנו נעשה לבד. הועדה תמשיך להיאבק  

בנושא הזה. אנחנו עשינו משהו לקראת סוף החורף. אנחנו לקראת החורף הבא נמשיך בנושא. זאת  

בפלס נלחמים  אנחנו  הוא,  האבסורד  זה אומרת,  מזיק,  זה  מאיתנו.  רחוק  זה  שמבעירים.  טינים 

מזהם, זה רחוק מאיתנו. פה, בבנייה מדורגת יש פה אנשים שהארובה של השכן נכנסת להם לסלון. 

כי הם לא רוצים להסתכסך עם שכנים, יש אנשים    להיחשףיש פה אנשים שצילמו לי. לא רוצים  

הבית. זה פשוט קשה. זה מאוד לא נחמד. אוקיי. שצילמו לי עשן. פשוט, כאילו מנגל נכנס להם לתוך  

אז כל הנושא של הסברה נגעתי בו. התחום השני, איסור התקנת קמינים מבחינת חוקי הבנייה או  

 תקנות הבנייה. אני מדברת על קמינים עתידיים.  

 

 יש אפשרות כזו?      בועז בגריש:

 

ני יודעת שאמיר, אני לא  כן, ובגלל זה אני צריכה את אמיר. כי א     אורנה רייטר:

יודעת אם אתה מעורב אבל אני יודעת שבפורום של היועמ"שים יש המון שיח על הנושא ולא מעט  

מחר   שאפשר  משהו  זה  אפשרי.  זה  באיו"ש  שגם  יודעת  אני  מרחביות.  הוראות  התקינו  רשויות 

 לתכנון ובנייה. אפשר לעשות אותו, מיידית.  הבוועדלעשות אותו 

 

כן, כן, נכון. אני יכול רק להגיד שאני עשיתי בדיקה. גם מול יועצים     גופר:אמיר 

משפטיים אחרים וגם אפילו יצרתי קשר עם, יש את מטה המאבק בקמין לשריפת עצים. רציתי 
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לראות איך זה עובד במקומות אחרים, אז באמת מה שאורנה אמרה הוא מאוד מדויק. יש בעיה  

מין קיים. הדרך היחידה כרגע להתמודד עם זה זה פיקוח. יש שתי  של החלפה וכל מה שנוגע לק

רשויות. אני לא זוכר כרגע איזה. אני חושב שאחת מהן זו פרדס חנה, שהעבירו חוקי עזר שמשרד  

הפנים לא אישר אותם. לכן, בעצם, מה שאורנה אמרה פה זה שאכיפה זה כלי אחד והכלי השני זה  

והלאה כל מי שירצה  בעצם הנחיות מרחביות. זה אומר   יוצאות  שמאותו רגע שההנחיות האלה 

נותנת היתר   יהיה ברור שהרשות לא  יצטרך לבקש היתר.  לבנות קמין שמשתמש בשריפת עצים 

 לקמין עץ. 

 

איך מאגדים כזה דבר אמיר? אם משרד הפנים לא אישר חוקי עזר,     בועז בגריש:

 איך אפשר להעביר כזה דבר? 

 

 לנו יש חוק עזר. לנו בחוק העזר יש את זה.       אורנה רייטר:

 

 יש?     בועז בגריש:

 

 מה אין? שמה? שאי אפשר להתקין חדשים?      אביבית אבורוס:

 

 כן. לא חדשים.       אורנה רייטר:

 

חוקי העזר. אני לא יודע להגיד לך למה, מה עומד מאחורי המהלך     אמיר גופר:

  -העזר האלה. אני רוצה להגיד לך, ממה שאני הזה של משרד הפנים, לא לאשר את חוקי

 

לא זה מה ששאלתי אמיר. אני שאלתי פשוט, הבנתי מה שאמרת.     בועז בגריש:

אני רק אומר אם הם לא אישרו דרך חוקי עזר? אתה אומר החלטה רוחבית, הוראה רוחבית. מה 

 זה? 
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 זה לעתידיים, לעתידיים.       אורנה רייטר:

 

 בל מה זה? א    בועז בגריש:

 

הם לא מאשרים את זה בחוקי עזר, מסיבות שאני לא בטוח כמה     אמיר גופר:

הן ענייניות, אבל מבחינת ההנחיות המרחביות, זו דרך המלך כרגע. זה מה שהחוק מאפשר לנו. עשו 

 -את זה במקומות אחרים וזה עובד

 

 זאת אומרת, זאת החלטת מועצה?     בועז בגריש:

 

מבחינת     אמיר גופר: זה  את  עושים  איך  בדיוק  לך  להגיד  יודע  לא  עדיין  אני 

   -הפרקטיקה בשטח, אבל זה לא אמור להיות משהו מאוד מורכב

 

 אוקיי.     בועז בגריש:

 

 צריך לסגור תפקידים ולהעביר את זה, זה לא בעיה.      אמיר גופר:

 

 זו ועדת תכנון ובניה או מועצה?      אורנה רייטר:

 

 תכנון ובנייה.      אמיר גופר:

 

 תכנון ובנייה.       אורנה רייטר:

 

 אוקיי.     בועז בגריש:
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 אורנה, מה מופיע אצלנו בחוקי העזר?     אביבית אבורוס:

 

העזר של איכות הסביבה ניקיון ומפגעים, ההגדרות של מפגע בחוק       אורנה רייטר:

 מכילות גם נושא של אח מבוערת. 

 

 זאת אומרת, רק בהנחה ומוגדר זיהום ממנו. לא כי אסור להפעיל.     אביבית אבורוס:

 

שימי לב, זה כאילו מתמודד עם מצב שיש כבר קמין. זה לא נותן      אלעד כהן:

  -מענה

 

ומחליט     אביבית אבורוס: מריח  אותו,  מביא  שאתה  אלא  קמין,  כבר  שיש  רק  לא 

   -שהוא לא סביר

 

אני אחזור עוד פעם. יש שתי דרכים. יש דרך לטפל בקיימים שהיא      אורנה רייטר:

ס מאוד  סידרך  מאוד  לא זיפית.  יזיפית.  היא  ישראל  במדינת  חוק  יצא  שלא  עד  תפתור  לא  היא 

תפתור, אבל היא כן יכולה להפחית כי אנשים לא אוהבים שמגיעים אליהם הביתה ומבקשים את 

זה. כאילו מישהו בעל סמכות. זה דבר אחד. בדרך השנייה זה מדבר על עתידיים. עתידיים זה דרך  

   -הוראה מרחבית

 

י    אביבית אבורוס: ישאיך את  בית  להגיד באיזה  היום  צריכים    - ודעת אבל  לא  הרי 

 ממך אישור כדי להתקין קמין? 

 

   -לא, אז הוראה רוחבית זה מה שהוא אומר    אלעד כהן:
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 זה לעתיד.      אורנה רייטר:

 

   ]מדברים ביחד[

 

תוכיח      אביבית אבורוס: לך  מחר,  הרוחבית  ההוראה  נותן את  אתה  אוקיי.  לעתיד, 

   -מתי התקנתי

 

  -שנייה, שנייה, שנייה, שנייה     אורנה רייטר:

 

 לא, לא, לא. רק מי שיגיע עם משהו חדש.      אלעד כהן:

 

 ?  4קמין אני יכולה לעשות אחרי הטופס, מה זה קשור קמין לטופס     אביבית אבורוס:

 

 בודקים אם יש לך קמין.   4כשבאים לבדוק טופס     דורון טישלר:

 

 שנייה, שנייה, שנייה.       אורנה רייטר:

 

 , מה זה קשור?  4אז יעשו את זה אחרי הטופס     אביבית אבורוס:

 

 אישור. זה אומר שהוא קיבל בלי      דורון טישלר:

 

על       אורנה רייטר: לחתום  יכולה  את  הבית,  את  להגדיל  גם  יכולה  את  אביבית, 

 . את יכולה לעשות הכל. 4תב"ע וטופס 

 

 לא, קמין והכנסת מזגן, אותו דבר.     אביבית אבורוס:
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   -לא, לא, לא, היום     אורנה רייטר:

 

 אני מכניסה קמינים.      אביבית אבורוס:

 

אישור       אורנה רייטר: חייבת  את  להיום  נכון  אישור.  חייבת  באורנית את  פה  אז 

  -לקמין

 

 להכניס קמין?      אביבית אבורוס:

 

 כן, לארובה, לגובה הארובה.      אורנה רייטר:

 

 לארובה, אוקיי.      אביבית אבורוס:

 

 לא, לא, לא, אוקיי.       אורנה רייטר:

 

יש כבר היום, זה בפיקוח, עבריינים. יש כל הזמן, אין מה לעשות.      אביבית אבורוס:

אנשים   עכשיו,  עצים.  קמיני  יכניסו  לא  בנייה חדשה,  של  דרך  על  המלך,  דרך  על  מדברים  אנחנו 

קמין  לא  להם  שיגידו  בגלל  כדאי,  להם  שיהיה  להיות  יכול  בקמין,  כסף  להשקיע  עצים,    הולכים 

  -לעשות על גז

 

 קמין גז.     בועז בגריש:

 

 או על אש בציור.       אורנה רייטר:
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 לא על אש, חשמל.      אביבית אבורוס:

 

 חשמל.      אורנה רייטר:

 

 כן.     בועז בגריש:

 

המועצה       אורנה רייטר: ההחלטה,  מבחינת  אז  אוקיי,  התכוונתי.  אני  ציור  אש 

- תקיים את חוק העזר העירוני. איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על ניקיון, שחוקק פה ב

כולל מתן קנסות, ככל הניתן, לגורמי המפגעים. מה שאני רוצה לקבל זה את הנוהל וההנחיות   2021

ל הנושא. ככל הידוע לי, היום במוקד, תלונות של תושבים הקיימות היום במוקד, כשמתלוננים ע

נענות באין לנו מה לעשות. אז יש למועצה מה לעשות. אז אני מבקשת לשלוח מיידית את ההנחיות 

הקיימות היום במוקד שיש תלונה בנושא. דבר נוסף, המועצה תוביל מיידית שינוי/תוספת לתקנות  

ת את זה הכי נכון, הכולל איסור על התקנת קמיני עצים  הבנייה, פה יכול להיות שאני לא מנסח

   -והשינוי שיכול מיידית ברגע שאנחנו עושים את התקנות. זה ניסחתי נכון? תקנות וכאלה? אוי

 

 אני אומר שהנחיות מרחביות זה מספיק.     אמיר גופר:

 

הנחיות מרחביות, אוקיי. אז המועצה תוביל שינוי תוספת הנחיות       אורנה רייטר:

 מרחביות. 

 

 תוספת זה?     בועז בגריש:

 

תקנות       אורנה רייטר: על  היום,  שיש  מה  על  מרחביות  הנחיות  של  תוספת  זו 

 הבנייה. זהו, אלו ההחלטות. 
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 תודה. מישהו רוצה להגיד משהו? להתייחס?      ניר ברטל:

 

זה      וס:אביבית אבור מה  כל,  קודם  במקור.  הפרדה  לגבי  שאלה.  לשאול  רוצה  אני 

אומר? שעכשיו רק בעתודות אנחנו מקבלים החלטת פיילוט? נניח שזה עובד, כאילו מה? מתחילים  

 לבנות מחדש, דואגים שכולם ייבנו פה עכשיו מיקום לפחים ציבוריים, מה?  

 

 כן.      אורנה רייטר:

 

   -וקיי. הצעת איזשהו פיילוט. אחד, לא בטוחהלא, א    אביבית אבורוס:

 

הצעתי איזשהו פיילוט, יכול להיות שהוא טוב, יכול להיות שהוא       אורנה רייטר:

  - לא טוב. אפשר לדבר עליו

 

אבל אני מניחה שאם את מציעה פיילוט, את רוצה שהוא יצליח. אז      אביבית אבורוס:

 עכשיו בואי נסתכל בהנחה שהוא הצליח, מה הלאה?  

 

אז את יודעת מה אביבית? אנחנו נעשה ישיבה אחרי שזה יתקבל      אורנה רייטר:

  -ועדה לאיכות הסביבהוובואי ל

 

 אבל אני לא הבנתי את השאלה של אביבית.      אלעד כהן:

 

אני שואלת כזה דבר, כשאנחנו עושים פיילוט, אנחנו רוצים לעשות     אביבית אבורוס:

  -בדיקה

 

  -נראה לי שפשוט ההמלצות שונות. צריך לעשות על זה עוד     דובר:
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 רגע, שנייה, לא הבנתי.      אלעד כהן:

 

לעשות     אביבית אבורוס: מיקוד,  קבוצת  לקחת  רוצים  אנחנו  פיילוט,  עושים  אנחנו 

 עליה בדיקה, בהנחה שמה שאנחנו תוהים יקרה. אז אני שואלת מה הצעד הבא? 

 

 מה הלאה?      אורנה רייטר:

 

 היה ועתודות עכשיו עומד בפיילוט, מה הלאה?      אביבית אבורוס:

 

  -מבקשים מאנשים, לדוגמא     אורנה רייטר:

 

   -לא, לא, רגע, אני רוצה -צעד גדול מתחיל בצעד    בועז בגריש:

 

 את צריכה לבוא לישיבה לאיכות הסביבה.       אורנה רייטר:

 

  -לא, לא זה בסדר. אני רוצה רגע להתייחס. אני מהרגע    בועז בגריש:

 

ת אוהבת את השאלה או לא, אני צריכה תשובה, אני לא כאילו באמ    אביבית אבורוס:

 זה לא רלוונטי.  

 

לא, לא, אין בעיה בסדר. אני אענה לך. דרך זה אני אענה לך. אני     בועז בגריש:

מהרגע הראשון שהתחיל הנושא של המחזור, הייתי בא לפה לוקח את השקיות הכתומות וברגע  

אותי מדעתי כי עכשיו אני שהחליטו על הפחים הכתומים, אני אמרתי את זה כבר בעבר, זה הוציא  

שאני   לך  להגיד  רוצה  אני  הזה.  הפינוי  את  עושה  נוסע,  הבית,  בתוך  הפרדה  עושה  לקחת,  צריך 
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מ בלמעלה  זאת   60-70%-הורדתי  הזאת.  ההפרדה  את  עושה  שאני  בזה  בבית  אצלי  האשפה  את 

  -אומר, אני חושב שזה מאוד קריטי גם למועצה. כי בסוף אנחנו

 

 אבל אנחנו עושים את זה.      אביבית אבורוס:

 

אותך     בועז בגריש: לוקח  אני  עכשיו.  לי  היה  אם  אומר,  אני  אז  בסדר,  רגע, 

לעתודות לצורך העניין. אם היה לי ליד הבית פח כתום שהייתי שם שם וקונה על חשבוני את הפח 

  -הזה והיו לוקחים, היה חוסך ממני את הנגלה הזאת של

 

 ממחזר כתום או לא? כי הרגע אמרת שכן.  אתה כן     אביבית אבורוס:

 

 ממחזר.     בועז בגריש:

 

 נו, אז לא הבנתי מה ההבדל.     אביבית אבורוס:

 

   -היום בבוקר    בועז בגריש:

 

אבל אתה צריך לקחת לזכוכית ואתה צריך לקחת את הפלסטיק.     אביבית אבורוס:

אז אתה לוקח גם עוד שק כתום ואתה לוקח את הסוללות ואתה לוקח עוד מיליון דברים. זה לא  

 כזה פותר. 

 

אם    בועז בגריש: שמח  הייתי  בעיה,  ופח   -אין  סגול  פח  חשבוני  על  קונה  הייתי 

   -שהעו ההייתכתום אצלי בבית והיו, והמועצה 
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לנו איפה      אביבית אבורוס: לנו איפה להניח. אני בבית, עם כל הרצון, אין  אם היה 

 לשים, ואנחנו מדברים עכשיו על פח אחד נוסף.  

 

 בסדר. אבל צריך להתחיל מאיפשהו.     בועז בגריש:

 

  -אבל, אז שנייה, אני אתן לך תשובה, שנייה שנייה. כשמתחילים     אורנה רייטר:

 

   -לא, צריך להבין מה    אביבית אבורוס:

 

 לא, לא, שנייה. אני רגע רוצה להגיד.      אורנה רייטר:

 

 לא, כאילו אני.      אביבית אבורוס:

 

 דבר ראשון, אני שמחה שאת חושבת שזה משהו חיובי.      אורנה רייטר:

 

ב    אביבית אבורוס: כאילו,  חיובי?  לא  שזה  חושבת  שאני  שמעת  איפה  רור  למחזר? 

  -שלמחזר

 

   -לא, היא אומרת    בועז בגריש:

 

   -לא, היא בכוונה מציינת    אלעד כהן:

 

 הפוך.     בועז בגריש:
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חד      אביבית אבורוס: למחזר,  אומרת  אני  חיובי.  שזה  בטוחה  לא  אני  במקור  לא, 

משמעית. אם במקור היה מאפשר להביא את כל המחזור, אני איתך. אם זה היה חוסך לנו להעמיס  

 את, כמו שהוא, כניסה לאוטו ולנסוע איתו למחזור, אז כן. 

 

אז בואי, בואי, אני אספר לך. בבתים קיימים, במקומות, גם בארץ,       אורנה רייטר:

אבל בעיקר בחו"ל כן? יש לאנשים בבית שלושה פחים בגדלים שונים. הם מסתדרים, זה במגרש 

שלהם. כל יום רלוונטי מוציאים את הפח הרלוונטי החוצה ואוספים את זה. טיילתי באקוודור,  

הרו מפותחת.  מאוד  מדינה  תגידי  בשוק, שלא  ענק,  בשוק  מסתובב  האינדיאני.  מהמוצא  שם  ב 

משאית חצויה לשניים. צד אחד פסולת אורגנית, צד אחד כל הפלסטיקים. שקיות הכל. בשוק, הם 

לוקחים את השקיות, שופכים אותם ושמים את השקית בצד. זאת אומרת, כשיש מודעות אז אפשר 

ה, את לא צריכה יותר מזה, גם משפחה עם לעשות הכל. להחזיק פח של פסולת אורגנית בגודל כז

ארבעה ילדים. את לא צריכה יותר מזה כי את מפרידה את שאר הדברים. עכשיו, להגיע לשם יכול 

 שנים אבל אנחנו צריכים להתחיל במשהו ולא ללכת אחורה.  10להיות שייקח עוד 

 

 אני רגע חוזרת לשאלה הטכנית. אוקיי?      אביבית אבורוס:

 

 אוקיי.      טר:אורנה ריי

 

הרי כולנו רוצים שיביאו לנו את המחזור עד הבית, אין פה ויכוח.     אביבית אבורוס:

אני שואלת שאלה טכנית. זה שבעתודות הבנייה חדשה, אוקיי? ואני לא יודעת כמה היא באחוזים  

ני לא  ? איפה זה יפתור משהו, שכונה אחת מתוך כל היישוב, כשאפתרוןביחס לכל אורנית. יימצא  

יעבוד, ודרך אגב, זה ברור   וזה  ה]...[? זאת אומרת, היה  וזה מה שאני שואלת אותך, מה  רואה, 

   -ששמה, אם זה יעבוד איפשהו זה אמור לעבוד

 

   -זו הדרך שלך, אף פעם    אלעד כהן:
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רגע אני לא סיימתי. תודה. אם זה יעבוד איפשהו, ברור שזה יעבוד      אביבית אבורוס:

 ה שיש לה את הפסיליטיס של לשים עכשיו שניים או שלושה פחים.  בבנייה חדש

 

 אבל אני מנסה להסביר לך שאפשרי גם בבנייה ישנה.      אורנה רייטר:

 

את      אביבית אבורוס: לנו  ישנו  הם  מה  איך?  הבא?  הדבר  מה  איך?  שואלת  אני  אז 

  -הגודל של ה

 

א ישנו. זה וולונטרי, אנחנו לא לא ישנו, ל  -איך? איך? כשאני בבית     אורנה רייטר:

הולכים לכפות על אנשים דברים. לאט, לאט אנשים עם מודעות יראו ששם זה עובד וזה יותר טוב.  

חד   כלים  להפסיק  אותך  מכריח  מישהו  פעמיים.  חד  כלים  להפסיק  של  קמפיין  יש  שעכשיו  כמו 

 פעמיים? 

 

   - כמועצה לשנות עכשיו הלכי לא, אבל יש הבדל, כי זה דורש מאיתנו      אביבית אבורוס:

 

   -בגלל זה, בגלל זה     אורנה רייטר:

 

לא, אבל אם זה יהיה באחוז אפסי ביחס לשכונה שלמה. לא יודעת     אביבית אבורוס:

מה איתכם, אני לא רוצה שבגלל ששניים אצלי ברחוב יחליטו למחזר מתוך כולם שיתחילו להיכנס  

 לי משאיות כי סוף סוף אין לי את זה. 

 

  -אבל לפי התזה הזאת, אף פעם לא נגיע    אלעד כהן:

 

 כנית, טכנית עכשיו איפה הפתרון?  אני שואלת ט    אביבית אבורוס:



 מקומית אורנית מועצה 
 224.3., ראשון מיום , 59מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

22 
 

 

 שנייה, צעד גדול מתחיל בצעד קטן.     אלעד כהן:

 

  -נו אבל אתם מדברים כאילו ב    אביבית אבורוס:

 

   ]מדברים ביחד[

 

יקרה בשכונה      אלעד כהן: אז מה  נתחיל בשכונה חדשה  לא  אבל סליחה, אם 

 הבאה? 

 

 ? 10%דשה. אורנית מה נשאר אולי? אין אורנית שכונה הבאה ח    אביבית אבורוס:

 

 איך את מציעה להתקדם משם?     תמר צדוק:

 

 אביבית מה? היא לא מציעה להתקדם.      אורנה רייטר:

 

  -לא, לא יודעת, לכן אני לא מציעה משהו שאני לא יודעת. אני לא    אביבית אבורוס:

 

לאיכות הסביבה. אנשים      תמר צדוק: ועדה  כאן  יש  רגע,  שנייה  ועדה,  כאן  יש 

  -יושבים, משקיעים, חוקרים, בוחנים

 

אז בגלל זה אני מצפה ממנה לתשובה. אני לא, אני שואלת שאלה     אביבית אבורוס:

 הבא?  לגיטימית. מה הדבר

 

 אבל יש, יש תשובה.      בועז בגריש:
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פיילוט במקום אחד. רואים, לא      אורנה רייטר: כזו. מתחילים  אז התשובה היא 

   -חודש חודשיים. שנה

למה שלא נתחיל את הפיילוט במקום הבעייתי ולא במקום היחיד      אביבית אבורוס:

 שברור ששם זה יצליח?  

 

 אביבית, אביבית.       אורנה רייטר:

 

 אבל אביבית, שמה יש בתכנון     אלעד כהן:

 

 טוב, הבנתי. אין תשובה לשאלתי.     אביבית אבורוס:

 

 לא, לא, אין תשובה.       אורנה רייטר:

 

 אני אתן לך דוגמא ממקור אחר.     בועז בגריש:

 

 חבר'ה, קיבלתי.      אביבית אבורוס:

 

 דקות מנסה לקבל תשובה, כנראה שאין תשובה.  10את כבר     ניר ברטל:

 

כן, סבבה, הבנתי. תאמינו לי שאני ממחזרת. כל מי שיפגוש אותי      אביבית אבורוס:

   -יראה אותי ו

 

 ל אופניים באורנית.  הסיפור של רצון שיהיה שבי    אלעד כהן:
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  -טוב, מה? אבל בוא, חבל, יש לנו עוד מלא נושאים. בואו    אביבית אבורוס:

 

למה, אנחנו פה כל יום, את לא. אז תהיי איתנו גם כן כל יום. הרבה      דורון טישלר:

 שעות. 

 

ניסו להתחיל עם זה והתחילו עם השכונה הקטנטנה, מבוא נופית      אלעד כהן:

  -קראו לזה, ועשו שביל אופניים, ואחר כך עשו את זה גם בעתודות

 

 טוב, הגיע הדבר החשוב, אפשר להמשיך?     אביבית אבורוס:

 

 אה זה לא חשוב. אוקיי.       אורנה רייטר:

 

לא, חלילה ושאלתי כי לי זה חשוב. אם זה לא היה חשוב לי הייתי      אביבית אבורוס:

 ממסמסת את זה ועובדה ששאלתי. 

 

 אביבית, אביבית, עסקת פעם בהטמעה של דברים?       אורנה רייטר:

 

לא    אביבית אבורוס: אני  אני   -די,  כלום.  בזה  לא מבינה  אני  זה,  על  את האחראית 

 שואלת שאלה. 

 

שנים אני ליוויתי את אגף, דווקא   10י אני אתן לך דוגמא. לפני בוא     אורנה רייטר:

בצבא, באט"ל, אני ליוויתי ייעוצית, כיועצת ארגונית, ליוויתי באט"ל את האגף לאיכות הסביבה.  

 שנים. אוקיי? היו שם כמה דברים. אחד היה נושא האסבסט.  12-10הוא רק הוקם. 

 

   -יש בעשרה שקלים    אלעד כהן:
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של      רייטר:אורנה  שמנים  שזה  השמנים.  כל  היה  אלעד,  סליחה  הנוסף,  הדבר 

מכונות, של טנקים, של דברים מאוד מאוד מזהמים. אוקיי? איך התחילו עם זה? מה עשו? מה עשו  

שם? באו עם תכנית עם לכל הצבא? לא, לקחו אוגדה כפיילוט. אוגדה שמפקד האוגדה היה שם  

ויות. זה היה בבטן אצלו. עשו את זה ואז התחילו לאט לאט מאוד מיינדד, שהיו לו את האפשר

 להטמיע את זה. ככה מטמיעים, ככה עושים. זו התשובה לשאלה. אוקיי?  

 

כן, אבל השאלה אם באוגדות האחרות היה אפשר גם ליישם את     ניר ברטל:

 זה? 

 

 עובדה שהיום כבר עושים את זה.     בועז בגריש:

 

   -היום יש את זה. מה זה? היום מקומות עובדה     אורנה רייטר:

 

 השאלה שלי. זה בדיוק השאלה שלי.  ההייתנכון, זו בדיוק     אביבית אבורוס:

 

 זה בדיוק מה שאביבית אומרת לך, ששמה היה אפשר ופה לא.     ניר ברטל:

 

 ברור ששם זה אפשר.      אביבית אבורוס:

 

 אבל אביבית לפי התזה הזאת אף פעם לא נגיע לזה.      אלעד כהן:

 

   -חברים, חברים     אורנה רייטר:

 

   ]מדברים ביחד[
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אבל רגע, אני רוצה להגיע לזה. תנו לי, תסבירו לי איך עושים את      אביבית אבורוס:

 זה. 

 

 למה אתם צועקים אבל? לא צריך לצעוק.      דורון טישלר:

 

  -אפשר לעבור, אני מיציתי. אני לא שאלתי. הכל טוב, רק רציתי    אביבית אבורוס:

 

 קיבלת את התשובות שיש.     ניר ברטל:

 

בעבודות     אלעד כהן: מתחילים  בספטמבר  ולהבנתי  חדשה  בשכונה  מתחילים 

  -פיתוח של עוד שכונה חדשה

 

 כן, נגיד.     ניר ברטל:

 

  -זאת אומרת    אלעד כהן:

 

 אוקיי, אז אנחנו רק דנים בשכונות החדשות? זה מה שאתה אומר?      אביבית אבורוס:

 

  -אבל אין דרך לעשות, סליחה    אלעד כהן:

 

 סבבה, זה מה שאתה אומר, אני שואלת. זה מה שאתה אומר?     אביבית אבורוס:

 

 אלעד, בתפיסה שלה זה לא צריך להיות.       אורנה רייטר:
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לא, לא, אל תכניסי לי מילים לפה. את הבנת נהדר, השאלה שלי     אביבית אבורוס:

 ברור ואוקיי, בסדר. חבר'ה מיציתי, תודה.   ההיית

 

   -אבל גם כשאתה בונה לעתים תקני בנייה    אלעד כהן:

 

 אני רוצה לשאול שאלה, בעתודות זה יהיה חובה?      ניר ברטל:

 

לא צריך, לא שאלתי. די, נו באמת. כאילו לוקחים את זה למקום,     אביבית אבורוס:

   -שואלים לגיטימי ואתם

 

ניר, כשתרצה לשתף פעולה עם הועדה לאיכות הסביבה תשאל את       אורנה רייטר:

 השאלה אוקיי?  

 

 אוקיי.     ניר ברטל:

 

הצעת      אורנה רייטר: על  אחזור  ואני  שביקשתי,  מה  וזה  כשהמועצה  עכשיו, 

החלטה, שעד סוף יוני יגיש מנכ"ל המועצה תכנית איסוף אשפה, הפרדה במקור, בשכונת עתודות, ה

פח ירוק, פח כתום או כל פח בצבע אחר. מה שהמועצה מסוגלת להכיל. אוקיי? וננחה וניתן הדרכה  

מנכ"ל המועצה שתרשה לו   ]...[ונעשה קמפיין לשכונת עתודות למחזור, בעצם להפרדה במקור. זה 

 עשות את זה אז נמשיך לדבר. ל

 

 תודה, לא קיבלתי תשובה.     ניר ברטל:

 

 לא קיבלת תשובה כי איזו תשובה אתה רוצה שאני אגיד לך?      אורנה רייטר:
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 או כן או לא.      ניר ברטל:

 

צריכה להיות תכנית. לא, אין לי או כן או לא. יש תכנית שצריכה       אורנה רייטר:

 להגיע מהמועצה, זו ההחלטה. 

 

סבבה, אני אגיד כמה דברים קצרים בשביל לא להיכנס פה לדיון     ניר ברטל:

יותר מדי ארוך. אני חושב שיש פה בלבול בין מושגים בין מה זה בכלל הפרדה במקור לבין הפרדה  

הפר לבין  הפרדה ביתית  בעצם  היא  ביתית  הפרדה  הבלבול.  את  יצר  זה  לי  נראה  שכונתית.  דה 

שנעשית בבית ואז יש פחים בצבעים. הפרדה שכונתית כשיש את הפחים שהם שכונתיים. זה גם 

הפרדה במקור, היא לא במקור בבית, היא בשכונה. לפחות פה באורנית ברגע שהפכנו מתא כתום, 

ויות עלו. אז אולי יש אנשים שזה פחות נוח להם אבל כנראה  מביתי עם השקיות לשכונתי, הכמ

  -פחים. אביבית ול 4שבמספרים הגדולים זה יותר נוח. אני יכול להגיד שלי בבית יש 

 

 גם לי.     אביבית אבורוס:

 

קרטונים     ניר ברטל: כחול,  כתום,  לי  ויש  רגיל.  אשפה  פח  רגיל,  פח  לי  יש 

ועיתונים וסגול, שאני שם בו זכויות. דרך אגב, יש לי גם פח בעצם לבקבוקים, כשאני חושב על זה, 

ואת האורגני אני לא ממחזר אני טחן אשפה וזה מוריד לי נפח בפח. פעם בשבוע שבועיים, תלוי 

עם הילדים, זה אחלה בילוי. הולכים וממחזרים את הכל וזה מוריד בכמויות, אני לוקח את השקית  

ימים. הפח שלי שליש, חצי לא   4-3-נפחים נהדר. זאת אומרת, לפח הירוק אני יורד בערך פעם ב

  -עובר. לא עובר בדרך כלל את

 

 זה מוריד לי את כמות המשאיות ברחוב.      אביבית אבורוס:
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להור    ניר ברטל: אפשר  שגם  זה  זהו  אגב,  דרך  ברחוב.  הנסיעות  קווי  את  יד 

 מכפיל את כמות המשאיות. 

 

 נכון ובגלל זה אני אומרת.      אביבית אבורוס:

 

   -לכן, אני חושב ש    ניר ברטל:

 

את מצחיקה אותי, נשבע לך. את קורעת אותי את. מה שהוא אומר,     דורון טישלר:

מקודם אמרת שאת לא רוצה להכניס פחים לבית    פחים.  4פחים. גם את אומרת    4כן גם אני. מוריד  

 שלך. 

 

כשהיית רואה את הילדים שלי מסתובבים. יש לי מלא פחים. כל     אביבית אבורוס:

הבית שלי מיחזור בוא תראה. וזה לא שאצלי, הייתי רוצה שיהיו פחים בחוץ, אבל אין לזה מקום.  

 אני שואלת למקום. איפה? 

 

, שצריך עכשיו, שצריך להרחיב לו  240דרך אגב, זה לא פח כזה של      ניר ברטל:

הרחיב לו את הפתח של הפחים. לא, זה מתקן כזה שיש שם שקיות. זה לא  לשבור קיר ול  -את ה

משאית  עם  תצטרך  והמועצה  פח  להוסיף  לאנשים  לחייב/לאפשר  שעכשיו  חושב  אני  לכן,  פח. 

מיוחדת לבוא לאסוף, וגם רק למי שרוצה, כי אנחנו לא מחייבים. נגיד ברחוב נעמה, סתם בחרתי 

המשאית תיכנס רק בשביל הפח הכתום וכדומה. אני חושב  רחוב, יהיה אדם אחד עם פח כתום.  

שזה לא יעיל ולא נכון ולכן לפחות בזה צריך להישאר בשכונתי. בינתיים זה מוכיח את עצמו לפחות  

מבחינת כמויות. זה סיבה אחת אבל יש עוד כמה סיבות מאוד דומות. גם אני חושב שהתכנית עוד 

 א אתמוך בה. זהו. לא מספיק בשלה. לכן, אני חושב שאני ל

 

 אין תכנית.     אביבית אבורוס:
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 כן, אוקיי.      אורנה רייטר:

 

 אז למה שלא תכין תכנית משלך למשל?     אלעד כהן:

 

 הבקשה.   ההייתנכון, זו      אורנה רייטר:

 

 אני כבר הכנתי.      ניר ברטל:

 

 איפה היא? תציג אותה.      אלעד כהן:

 

 אני מציג אותה בפורום הרלוונטי.     ניר ברטל:

 

 יש פורום יותר ראוי ממליאת מועצה?     אלעד כהן:

 

 ?  הבוועדרצית להציג      אורנה רייטר:

 

 יש פורום יותר ראוי ממליאת מועצה?     אלעד כהן:

 

 כן.     ניר ברטל:

 

 למה?     אלעד כהן:

 

שא לסדר היום, פורום למה? מבחינת מדיניות? בוא תנסה לעשות נו    ניר ברטל:

 ראוי מהו. 
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 אלעד, אין לו תכנית.       אורנה רייטר:

 

 ברור שאין לו, מה.      אלעד כהן:

 

 טוב, אני לחזור על ההחלטות? על ההחלטות שאמרתי.      אורנה רייטר:

 

 לי אין צורך.      בועז בגריש:

 

 הקראת אותן אורנה.       דובר:

 

 אוקיי.      אורנה רייטר:

 

מישהו רוצה להגיד עוד משהו? גם בעניין הקמינים, יש הרבה מה      ניר ברטל:

 להגיד. יש שמה סלט שלם אבל בהזדמנות אחרת.  

 

 כן ויש עוד דברים גדולים, שכחת להגיד.      אורנה רייטר:

 

 מה שכחתי?     ניר ברטל:

 

 שיש עוד דברים גדולים.       אורנה רייטר:

 

 אורנה, יאללה, תשע ועשרים.     בועז בגריש:

 

 איזה דברים גדולים?      ניר ברטל:
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 לא יודעת, זה מה שאמרת אבל אפשר לגשת להצבעה.      אורנה רייטר:

 

 לא, זה לא מה שאמרתי. מישהו רוצה להגיד עוד משהו?     ניר ברטל:

 

 אני רוצה להגיד משהו.      אלעד כהן:

 

 יאללה.     ניר ברטל:

 

במישור      כהן:אלעד  באמת,  אומר  ואני  מהצד,  המתבונן  לעיני  העניין,  לצורך 

 האישי זה כל כך חורה שתחום כל כך חשוב לכאורה הופך להיות זירה של התגוששות. 

 

 אני מסכים איתך.      ניר ברטל:

 

וממך      אלעד כהן: מהמנכ"ל  מצפה  הייתי  שניים.  צריך  לטנגו  סליחה,  לא, 

כל האינטריגות הרגילות, שיש לפעמים, פוליטיקה כזו או אחרת. להירתם    להירתם ולשים בצד את

,  2008-ולטפל בנושא. אני אומר לך, אני מסתכל אחורה. בעבר עבר, גם כשהייתי חבר קואליציה ב

ידענו לעשות את ההבחנות ובנושאים שהם חשובים. שמים בצד את השטויות ורותמים ידיים. אני  

כל כך חשוב זה מין אה אם זה בא מאורנה, או חבר אופוזיציה כזה או   לא מצליח להבין למה נושא

  -אחר, אז אוטומטית זה דגל אדום

 

  -לא, זה לא    ניר ברטל:

 

בא     אלעד כהן: שזה  בגלל  בסדר.  זה  שכן  להגיד  גם  יכול  אתה  ניר,  שנייה 

מאופוזיציה או מאורנה, או לא משנה ממי, מתמר, מכל חברי הועדה, אז אוטומטית זה בחזקת  
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מסומן במובן הנגטיבי. ואם זה היה מגיע ממישהו אחר, אז יכול להיות שזה היה מהפן הפוזיטיבי.  

 חבל, חבל, פשוט חבל.  

 

אני      ניר ברטל: אני מסכים איתך מאוד.  אגב, מה שאמרת מאוד חשוב.  דרך 

אעלה את זה. תזכיר לי את זה בכמה פעמים הבאות שיהיו נושאים חשובים ואתה תסכל אותם 

 כהרגלך. 

 

בסדר גמור, אין בעיה. בוא עוד יש לך איזושהי הערה לגבי האופן     אלעד כהן:

 שבו, 

 

   ]מדברים ביחד[

 

 לגבי איכות הסביבה? כמתבונן מהצד?     אלעד כהן:

 

 דרך אגב, אז אני ענה לך. אני אענה לך כמתבונן מבפנים. אפשר?     ניר ברטל:

 

 בשמחה.     אלעד כהן:

 

תודה. א', מה שאמרת, תודה. אני אזכיר לך אותו גם כמה פעמים      ניר ברטל:

ר שדיברנו עליו רק לאחרונה. גם  אני מניח בהמשך. א', הנושאים מטופלים. בוודאי נושאת המיחזו

 תחומים נוספים.  

 

 אתה יכול לפרט?       אורנה רייטר:

 

 אתה אומר שיש תכנית, אתה לא מציג אותה.      אלעד כהן:
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   -שפני הסלע לא מטופל     אורנה רייטר:

 

 לא נכון.     ניר ברטל:

 

 סליחה.      אורנה רייטר:

 

 לא סולח.     ניר ברטל:

 

להם      רייטר:אורנה  אומרים  למוקד  אנשים  מתקשרים  עצים.  קמיני  נקי,  אוויר 

 אנחנו לא מטפלים.  

 

 לא נכון.     ניר ברטל:

 

 מה זה לא נכון?       אורנה רייטר:

 

   -לא נכון זה בדרך כלל    ניר ברטל:

 

בוא נדבר על תקציב. תקציב המועצה היה אפס תקצוב עד שדרשנו     אלעד כהן:

 א מעיד על משהו? הקצאה. זה ל

 

זה עדיין לא אומר שזה לא טופל. אם תרצו באמת לדבר בזה ענייני      ניר ברטל:

 בלי פוליטיקה, בשמחה.  

 

  -אין בעיה, תציג את התכנית    אלעד כהן:
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   -סליחה, אתה הגעת     אורנה רייטר:

 

 אמרת שיש לך תכנית? תציג אותה.     אלעד כהן:

 

 למי שאני רוצה להציג. אני אציג     ניר ברטל:

 

  ה לוועד סליחה, אלעד, אלעד. אחרי שהוא אמר את זה הזמנו אותו       אורנה רייטר:

 לאיכות הסביבה. אני אבקש מחברי הועדה שיעלו את זה ויגידו מה היה שם. אתה מבין? 

 

  -עוד אינדיקציה להתגוששות    אלעד כהן:

 

לכן אני חוזר ואומר, אם תרצו באמת. אם אורנה את תרצי באמת     ניר ברטל:

  -לקבל

 

   -סליחה, מה זה לרצות באמת? אני זימנתי אותך     אורנה רייטר:

 

   -רגע -אורנה, אני יכול להמשיך? אורנה, אני יכול    ניר ברטל:

 

  -לא, לא, אל תגיד דברים לא נכונים     אורנה רייטר:

 

  - - ל את עושה את זה כל הזמן. אורנה, אורנהאבל, אב    ניר ברטל:

 

מבייש       אורנה רייטר: זה  מכוער,  זה  הזו.  הפופוליסטיות  עם  ותחזור  נכונים  לא 

 אותך. 
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 אני יכול להוסיף, בסדר תודה.   -את לא יודעת, טוב    ניר ברטל:

 

 היו שם הרבה אנשים שראו את זה.      אורנה רייטר:

 

אני מודה לך על הדאגה. עכשיו אני אחזור ואגיד את מה שרציתי      ניר ברטל:

להגיד לפני שקטעת אותי. אם באמת מעניין אותך אורנה אני מזמין אותך גם לבוא ולנסות לטפל  

  -בנושא הזה בלי כל היסטוריה או רגשות עבר וכל דבר אחר

 

 .  הלוועד. אני זימנתי אותך הלוועדאני זימנתי אותך      אורנה רייטר:

 

 אני הבנתי את זה. אני הבנתי את זה. אני זוכר את זה אורנה.     ניר ברטל:

 

זה נשמע כמו שיח חירשים כשמישהו אומר יש לי תכנית אבל אני      אלעד כהן:

 לא רוצה להציג אותה.  

 

 אני לא אמרתי שאני לא מציג, נו די.     ניר ברטל:

 

ועדה       אורנה רייטר: שהיא  הועדה  של  הסיכומים  את  מעלה  לא  אתה  למה 

 להעלות.   מחויבסטטוטורית לאתר המועצה? היועמ"ש כתב לך שאתה 

 

 אורנה, תודה. בסדר. טוב, בסדר.     ניר ברטל:
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מונע      אורנה רייטר: אתה  למה  לדעת.  צריך  הציבור  תודה?  מה  תודה?  למה 

  -מהציבור

 

 אז תגידי לציבור, אז תגידי לציבור.     ניר ברטל:

 

אתה שהלכת ואמרת שקיפות, אתה מונע    -למה אתה מונע מהציבור     אורנה רייטר:

 מהציבור, אתה עובר על תקנות חופש המידע.  

 

 תודה.     ניר ברטל:

 

 אתה עובר על עקרון השקיפות.      אורנה רייטר:

 

 טוב.     ניר ברטל:

 

 ועדה סטטוטורית?  למה זו     אורנה רייטר:

 

 לא אבל נשאלת השאלה למה דווקא בתחום הזה זה קורה? למה?     אלעד כהן:

 

 בגללי, חד משמעית.       אורנה רייטר:

 

 ספוילר, אופוזיציה.      אלעד כהן:

 

   -נכון, אני אמרתי את זה ואני חוזר ואומר    ניר ברטל:

 

   ]מדברים ביחד[
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 כן, אז מה אתה מזמין אותי? אז מה אתה מזמין אותי?      אורנה רייטר:

 

  -נכון, לפחות הודית עכשיו שזה    אלעד כהן:

 

מניסיון של שלוש     ניר ברטל: ואומר,  חוזר  אני  לדבר תודה?  לסיים  יכול  אני 

 שנים, כל דבר שאת נמצאת בו את פשוט הרסת.  

 

 למה? למה הדיבורים האלה?     אלעד כהן:

 

  -אני חושב שזה עניין שאני לא יכול לפרשן את הפסיכולוגיה    ניר ברטל:

 

 באמת, אתה עכשיו רוצה לחמם את האווירה? למה?     אלעד כהן:

 

קואליציה,     ניר ברטל: העניין  את  העלית  אתה  בעניין.  התחלתם  אתם 

 קואליציה. 

 

  - אני אמרתי מתבונן מהצד    אלעד כהן:

 

 נכון.     ניר ברטל:

 

וביקשתי שזה לא יהיה על חשבון איכות הסביבה. באת ואמרת זה      הן:אלעד כ

  -מטופל

 

 אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך אלעד.     ניר ברטל:
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 אמרת זה מטופל פנטסטי, יש לי תכנית. מה אמרתי לך?     אלעד כהן:

 

 תראה.      אורנה רייטר:

 

אחלה, תציג אותה. לא היום, לא כרגע, בישיבה הבאה. מה באת      אלעד כהן:

   -ואמרת? במילים פשוטות ובצורה חצי בוטה

 

   -לא, זה לא מה שאמרתי    ניר ברטל:

 

 אני אציג את זה איך שבא לי.     אלעד כהן:

 

 נכון.     ניר ברטל:

 

 מה אנחנו אמורים לעשות עם זה?     אלעד כהן:

 

  -סביר לך מה אתה עושה, אם באמת מעניין אותך ללמודאני א    ניר ברטל:

 

 מה אני אמור להסיק מזה?     אלעד כהן:

 

 אני אומר לך. אתה רוצה לשמוע?     ניר ברטל:

 

 בשמחה.     אלעד כהן:

 

 מעולה. תשתשתק מה שנקרא.     ניר ברטל:
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 בכבוד.     אלעד כהן:

 

 אתה רוצה לבוא לשמוע את התכניות?     ניר ברטל:

 

 בוא לישיבת הנהלה.      דורון טישלר:

 

לא, אפילו לא חייב הנהלה. תבוא, תשמע את התכניות. יאללה, מי      ניר ברטל:

  -בעד

 

 אגב, זה הפורום של קביעת מדיניות.     אלעד כהן:

 

 אלעד, אלעד, די. ממש לא. תודה.     ניר ברטל:

 

 בסדר.     אלעד כהן:

 

מי רוצה את מה שאורנה אמרה? תמר, אורנה, בועז, דורון ואלעד.      ניר ברטל:

 מי נמנע? תודה, אף אחד. מי מתנגד? אני, אביבית ואודי. יפה. 

 

 :הצבעה

   גולן צדיק, אורנה רייטר, בועז בגריש, אלעד כהן ודורון טישלר. בעד: תמר

 , אביבית אבורוס ואודי וילד.ניר ברטל נגד:

 הצעותיה של אורנה רייטר.  לאשר: הוחלט החלטה
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 טוב, נהדר.      אורנה רייטר:

 

  יפה.     ניר ברטל:

 

 כשתהיה לך תשובה טובה תתקשר אליי.     אביבית אבורוס:

 

מפעל   ₪100% , מקורות מימון:    481,474סך התב"ר    .פתיחת תב"ר שיפוץ והרחבת מבנה הצופים

 .הפיס

 

זה      ניר ברטל: אחרי  הצופים?  של  לעניין  לעבור  יכולים  אנחנו  אלעד.  סבבה, 

 נחזור אליך? לרעידות אדמה? 

 

 כשממשיכים להתנגד.       אורנה רייטר:

 

 אני יכול להגיד לה לא? נו באמת.     אלעד כהן:

 

 תודה. שלמה אתה רוצה לספר לנו במה מדובר?      ברטל:ניר 

 

  -כן, בהתאם להחלטות שקיבלתם    שלמה אפרתי:

 

 רגע, שנייה, תזכיר לי איך קוראים לך?     ניר ברטל:

 

 איתמר.     איתמר:
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ראש    ניר ברטל: הצופים.  נציגת  עודד,  זהבית  אם   -איתמר,  התלבטתי  זהו, 

 לעשות לך שיימינג מלא, ראש שבט הצופים.  

 

הפיס      שלמה אפרתי: מפעל  מכספי  המועצה  של  התקצוב  תכנית  במסגרת  אז 

אלף שקלים לצורך הקמה ושיפוץ של מבנה הצופים. לשם כך קיימנו מספר רב של    500תוקצבו  

ותוך כדי שנכנסתי לתפקיד. ישבנו עם ההורים כדי לבחון מה הכי נכון לעשות    פגישות עוד טרם זמני

מבחינה   התאפשר  ולא  כלכלית  לא  התכנס  לא  זה  קומה,  להוסיף  חשבנו  התחלנו  הזה.  בסכום 

הנדסית. לאחר מכן חשבנו הרחבות בצורות שונות. בסוף, ביחד עם ההורים וביחד, אביבית מאוד 

שהי תכנית של הוספת מבנה יביל צמוד לצופים, ממש על הגבול עם  ואיז  הובילה את זה גם כן. בנינו 

ה. ותוספת של פרגולה בצד האחורי עמשכית פארק, ועוד מבנה יביל של שירותים, יותר לכיוון המסל

 של הצופים. ריצוף ולסדר שם קצת את המקום שיהיה יפה ובטיחותי.  

 

 זאת אומרת יש תכנית?      אלעד כהן:

 

 יש תכנית, קיבלתם אותה.     שלמה אפרתי:

 

   -למה לא הצגתם    אלעד כהן:

 

 נשלחה.     ניר ברטל:

 

 נשלחה במייל. תכנית אדריכלית. מה לא?      שלמה אפרתי:

 

 לא היה ולא נברא.      אלעד כהן:
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 לא היה.      אורנה רייטר:

 

 כשחמישה אומרים לא אז כנראה שהם לא שיכורים.      אלעד כהן:

 

 קודם כל, תמיד אפשר לשתות ביחד.     ניר ברטל:

 

   -נשלח רק מכתב     אורנה רייטר:

 

 רק על ההרשאה.      אלעד כהן:

 

   -הרשאה של מבנה     אורנה רייטר:

 

 לא, לא, אני ראיתי אותה.      ניר ברטל:

 

 תבדוק בבקשה. הסיכוי שכולנו פספסנו את זה הוא כנראה לא גדול.      אלעד כהן:

 

 תפתח.     ניר ברטל:

 

במה     אלעד כהן: אה  זה?  את  ראיתי  איפה  ראיתי,  כבר  אני  כי  פותח  לא  אני 

 ששלחת לי קודם.  

 

אז מה אנחנו עכשיו? אמורים לדון במשהו שאנחנו לא יודעים מה      ניר ברטל:

 הוא? 
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לא, תבדוק את זה רגע. זה בדיוק שנייה לראות רק איפה כל הזה,      ס:אביבית אבורו

   -זה שני מבנים. זה לא

  -בכל מקרה זה גם יעלה, אנחנו עכשיו הצד ]...[ שבא לפתוח    ניר ברטל:

 

 הפן הכספי.     אלעד כהן:

 

הפן הכספי. ובכל מקרה זה יעלה לתכנון ובנייה, אז כל הפן התכנוני     ניר ברטל:

 עלה לתכנון ובנייה.  י

 

 טוב, יש לך את זה? אתה יכול להעלות את זה רגע?      אלעד כהן:

 

 כן, רגע אני מעלה את זה עכשיו.     ניר ברטל:

 

 שלמה, מה עם השני מבנים יבילים שנמצאים לבד בשטח?     דורון טישלר:

 

  -הם לא בשטח, הם לא בשטח    שלמה אפרתי:

 

 תיכף זהבית תגיד.      ניר ברטל:

 

 הם לא בשטח של אורנית ואסור לנו לגעת בהם.      שלמה אפרתי:

 

 מה זה אסור לך לגעת בהם? זה מבנים של המועצה?      דורון טישלר:

 

 מה פתאום, מה פתאום.      שלמה אפרתי:
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   -תיכף, תיכף זהבית תגיד בנושא. רגע, המחשב הזה    ניר ברטל:

 

  -לא, לא אני שולח את זה עכשיו    שלמה אפרתי:

 

 זה נקרא תכנית להגשה סיפית.     ניר ברטל:

 

 רגע ואת זה אתה הולך להציף כן בשטח אורנית?      אלעד כהן:

 

 כן.     אביבית אבורוס:

 

 בהחלט. בטח, עם אתר בנייה והכל.     ניר ברטל:

 

 יש שם שטחים אחרונים שלנו, שלמה?     אלעד כהן:

 

 זה חלק מאותו מגרש.      ניר ברטל:

 

 ? -חלק מ    אלעד כהן:

 

 אותו מגרש.     ניר ברטל:

 

 של צופים?     אלעד כהן:

 

 . 2004כן, מגרש     ניר ברטל:

 

  -נים בשטח פרטי של תושב שערי תקווה שבזמנואהקרוו    שלמה אפרתי:
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 תגידי למיכל.      אורנה רייטר:

 

 אני בוחרת מה להגיד. אני יש לי את התכנונים המדויקים.     אביבית אבורוס:

 

לשני     אלעד כהן: התכנסנו  שנייה  קומה  לבנות  של  מהרעיון  אומרת  זאת 

 אנים? ווקר

 

 כן, קומה שנייה לא התאפשרה הנדסית.      ניר ברטל:

 

 אלף שקל?  500-והכל מתכנס ב    אלעד כהן:

 

 כן, זה מתכנס.      ניר ברטל:

 

  -יש פה כתבי כמויות והכל ב    אלעד כהן:

 

המבנה היביל אנחנו רוכשים    -לא, יש את התכנית. כתבי כמויות זה    ניר ברטל:

   -הואותו דרך מכרז של משכ"ל. המכרז מוכן, ז

 

 ? 500-כולל ביטוח הכל, הסתכם      אלעד כהן:

 

 אני יכולה לשלוח לך את זה בווטסאפ אם אתה רוצה.     אביבית אבורוס:

 

  -לא, בווטסאפ יש לי את זה אני עכשיו שולח את זה שוב פעם    ניר ברטל:
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   -שלחי את זה אולי בווטסאפ, אולי אלינו לכל ה    אלעד כהן:

 

 שלחתי.     ניר ברטל:

 

 אה אתה פותח את זה?      אלעד כהן:

 

הנה. בעצם זה השבט. זה מועדון   -שנייה. למטה למטה, יש לך את ה    ניר ברטל:

מ"ר אם אני זוכר נכון. זה ארבעה חדרי פעילות. פה בעצם    90הנוער. אנחנו הולכים לעשות מבנה של  

 מתחיל הסקייט פארק.  

 

 רגע, איפה הכניסה?      דורון טישלר:

 

 הדלתות.  אז הצופים, אתה בא עם הרכב פה. נכנס ופה    ניר ברטל:

 

  -הכניסה היא לא בשטח אורנית     אורנה רייטר:

 

 בעצם הסקייט פארק הוא איפה ששני השערים האלה שם.     דורון טישלר:

 

 כן כן.     אביבית אבורוס:

 

 יש שם גם עץ. -אנחנו מסיטים את הזה    דורון טישלר:

 

כניות, אנחנו השערים כרגע פה. הם יזוזו טיפה. פה מבנה של. הת    ניר ברטל:

תכנון ובנייה הקרובה. אם יהיו הערות,   תלוועדלא מאשרים עכשיו את התכניות. אנחנו נעלה אותן  
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שאלות לזה נתעמק שמה. אבל רק כדי לקבל תמונה. פה יהיה מבנה עם ארבעה חדרי פעילות. פה  

 שירותים נכון? פה פרגולה. זה בעצם מה שהולך לקרות. 

 

 זה בעצם שטח עפר היום.      דורון טישלר:

 

 יש שם בטון. כן, הגב של המבנה. יש שם בטון.      שלמה אפרתי:

 

 האם שערי תקווה, ששולחים חניכים אלינו, תורמים?  אלעד כהן:

   -כן, משתתפים ב    זהבית עודד:

 

 ?  500-זאת אומרת מעבר ל    אלעד כהן:

 

 לא, לא בבינוי.      ניר ברטל:

 

 ? לא. 500-ב    זהבית עודד:

 

עוד     אלעד כהן: שבזמנו,  זוכר  אני  זה.  את  דורשים  לא  אתם  למה  לא?  למה 

   -דרישה של המועצה ה הייתבקדנציה הקודמת, 

 

 מלחמה.  ההייתדרישה?  ההיית    אודי וילר:

 

 והצליחה המלחמה?      ניר ברטל:

 

 לא.     אודי וילר:
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 אז מה הפתרון כאילו? נממן לבד כל הזמן?      אלעד כהן:

 

הם      ניר ברטל: איתם  השוטפת  הפעילות  את  א',  דברים.  שני  לך  אומר  אני 

משתתפים. אני חושב שזה אפילו די לראשונה שהם משלמים את הפעילות המשותפת? או שזה היה  

 פעם? בפעילות השוטפת?  

 

  ה את של שנה שעבר   אוביאבל השנה הם ה  תיש להם כזה הפסקו    זהבית עודד:

   -ועכשיו אנחנו עובדים

 

אבל זה לפעילות השוטפת. לגבי הבינוי אני מניח שהם לא ישתתפו      ניר ברטל:

   -כי זה מבנה שבעצם

 

 ששייך לאורנית.      זהבית עודד:

 

בדיוק כמו שנגיד עכשיו אם האולפנה והישיבה באלקנה יעשו שיפוץ      ניר ברטל:

 והילדים שלנו לומדים שם, אז אנחנו לא נאשר.  

 

 כן אבל הוא מבנה חינוך שלדעתי משרד החינוך מממן לא?     דורון טישלר:

 

זה מאוד דומה. אבל הסיבה      ניר ברטל: לא משנה, אז זה כספי מפעל הפיס. 

האחרונה זה שהם פתחו שמה איחוד חקלאי. הם פתחו בשערי תקווה תנועה של האיחוד החקלאי  

   -, אז הם בטח לא ישקיעו פה עכשיואצלםבשביל לשמור את הילדים  

 

 ויש ירידה בכמות של הילדים שלהם?     אלעד כהן:
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שנת קורונה וגם לא עשינו גיוסים   השהייתהשנה כן. אבל זה בגלל      זהבית עודד:

  -כי החלטנו

 

 זאת אומרת זה לא קשור דווקא לתנועה הנוספת?      אלעד כהן:

 

ל    זהבית עודד: כמעט  הגיעו  הם  שם.  גדל  החקלאי  האיחוד  קשור.  כן   100-זה 

 .  30-20הם התחילו לפני שנה וחצי עם חניכים כש

 

בשלהי     אלעד כהן: זוכר  שאני  כמה  עד  כי  זה  את  אומר  סתם  לא  אני  תראי 

החלטה להקצות כספים לצופים עם אמירה מאוד ברורה ששערי תקווה    ההייתהקדנציה הקודמת 

כניס יד  אני מניח שאת מכירה את זה. יש פרוטוקול. ששערי תקווה צריכים לה  -צריכים להכניס

   -לכיס ולהשתתף

 

הם הכניסו, אבל הבעיה שרוב הכסף שלהם הולך להסעות. מאה     זהבית עודד:

 אלף שקל הולך להסעות.  

 

אני לא דיברתי. זה נכתב מפורשות בהקשר של השיפוץ. ההגדלה,     אלעד כהן:

קבע. כמו  השיפוץ, לא משנה איך נקרא, ההרחבה. מתוף מחשבה הגיונית שהם משתמשים במבנה ה

שאנחנו מממנים גם את השוטף וגם את העלות של מבנה הקבע, לא יכול להיות שהם יממנו רק את  

השוטף ועוד יעשו טובה. אם הם חלק מהשבט הזה, הם צריכים להשתתף בזה. נוהל שם מאבק 

  -שלם. אני לא יודע איך פתאום עצרו אמרו זהו, עכשיו אנחנו

 

 זהבית, כמה חניכים יש היום בצופים?     אביבית אבורוס:

 

 הם שערי תקווה.  80שמתוכם  540יש     זהבית עודד:
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אוקיי, זאת אומרת, לגודל המבנה הקיים, פלוס החדש, אנחנו עדיין      אביבית אבורוס:

 לא נותנים מענה רק לבני אורנית. 

 

 מה זה רלוונטי אבל?      אלעד כהן:

 

הי  ושוונטי. לצורך העניין, אין לך פה שטח ייעודי באיזזה מאוד רל    אביבית אבורוס:

  - צורה לכמות החניכים של

 

  -את השטח הזה רק לחניכי אורנית יתיקחאבל את לא     אלעד כהן:

 

ממש לא, ברור שלא. אבל אני אומרת אין לך פה מספיק שטח גם      אביבית אבורוס:

 לכל הילדים. גם בלי שערי תקווה. 

 

 מה זה רלוונטי לכך שהם צריכים להשתתף באופן יחסי?     אלעד כהן:

 

חצי       אורנה רייטר: שיישומו  והבינוי  בשטח  השימוש  שאלה?  לשאול  רגע  אפשר 

 מש בחדר החוגים ובתיכון?  מיליון שקל. עכשיו, הוא יספיק לא להשת

 

 כרגע לא.     זהבית עודד:

 

 לא, לא כרגע. אחרי שהוא יושלם.      אורנה רייטר:

 

 לא.     זהבית עודד:

 



 מקומית אורנית מועצה 
 224.3., ראשון מיום , 59מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

52 
 

 לא.      אורנה רייטר:

 

 לא.     זהבית עודד:

 

 כמה הוא אמור להכיל וכמה עוד יישאר?       אורנה רייטר:

 

 כיתות סך הכל שזה אפילו לא שכבה.   4אין לנו. בעיקרון יש פה     זהבית עודד:

 

 ארבע כיתות זה בחדש.       אורנה רייטר:

 

 כן.     זהבית עודד:

 

 אבל מה יש בישן?       אורנה רייטר:

 

בישן יש כיתות של איזה שכבה שזה משותף לכל השכבה הבוגרת     זהבית עודד:

ויש עוד שני חדרים שזה חדר קורס לט' וחדר של אלה שכותבים את כל התכנים של הצופים וכאלה. 

 . 0540חניכים מתוך כל ה 100זה בדרך כלל לכל השכב"ג כשנמצא שם כי סה"כ 

 

   -אני אשאל שאלה גסה    אלעד כהן:

 

שנייה רגע. אני פשוט מכירה. אני הייתי בצופים אבל הילדים שלי       אורנה רייטר:

. יש תנועה של אנשים. הם לא מגיעים כל יום מהבוקר  7/24בבני עקיבא. זה לא פול טיים. זה לא  

 עד הערב. 
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מגיעים פעמיים בשבוע באותו זמן. בעיקרון, השכב"ג ממשיך אחרי     זהבית עודד:

לפני   מסיימים  והחניכים  על  זה  לענות  אוכל  שאני  כדי  שלך  הכוונה  מה  לי  תגידי  מה.  השכב"ג. 

 השאלה. 

 

 לא, אני שאלתי את השאלה אם זה יספיק. אני מבינה שלא.      אורנה רייטר:

 

 לא, לא, ממש לא. זה רחוק מאוד.     זהבית עודד:

 

ם  חניכי 500-לא, זה רחוק מזה. זה מה שאני מנסה להגיד שביחס ל    אביבית אבורוס:

  .500 -ל אין פה באמת שטח

 

 חניכים.  60-70בכל המבנה הזה יכולים להיכנס אולי     זהבית עודד:

 

דרך אגב, זו הסיבה שהוספנו את הפרגולה. אין מספיק תקציב לעוד      אביבית אבורוס:

 מבנים כאלה, אז לפחות הוספנו את הפרגולה שהיא תוכל להיות עוד משטח כינוס. 

 

 בקיץ, לא בחורף.      אלעד כהן:

 

חשבנו על כל פתרון אפשרי, אבל גם היום בחורף הם נמצאים או     אביבית אבורוס:

 הם מקום. זה בכל מקרה אותה חלוקה שיש היום רק יותר מוסדרת. בבתים או בחוץ. אין ל

 

 ?  500-אז בעצם על מה הולכת ההוצאה של ה     אורנה רייטר:

 

לתשתיות,     שלמה אפרתי: החיבור  של  הסביבה  של  פיתוח  כולל  המבנים,  שני  על 

חשמל, ביוב, מים. השירותים לביוב הקרובים. הסטה של השער. יש שם גם תשתיות שצריך לסדר.  
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מדרכה, זה. ממש להסדיר משטח בטון. חוץ מזה גם הפרגולה עצמה. את האזור של הפרגולה צריך  

חנו מסביב למבנה החדש אנחנו הולכים לרצף קצת. על להסדיר, לרצף חלק ממנו. גם מקדימה אנ

 זה הולך הכסף.  

 

אתם     אלעד כהן: כן?  אומר  אתה  מסודרים  כמויות  כתבי  יש  אומרת,  זאת 

 יודעים מבחינת אומדנים וכמויות? בדקתם את זה?  

 

מפעל     ניר ברטל: התב"ר.  את  לאשר  כדי  כאן  התכנסנו  עכשיו  אנחנו  כן.  כן, 

 שלוח לנו את ההרשאה קיבל כבר את האומדנים האלה.  הפיס, על מנת ל

 

זה לא מה ששאלתי. אני שאלתי אם יש אומדנים מסודרים, שלא      אלעד כהן:

 אלף ש"ח או משהו בסגנון הזה.  100נמצא את עצמנו עוד שלושה חודשים חסר לנו 

 

 יש אומדנים מסודרים. אתה לא אמור לדאוג.      ניר ברטל:

 

 אבל אם יהיה מאה אלף ש"ח אז אנחנו עדיין מסודרים.     אביבית אבורוס:

 

 נכון.     ניר ברטל:

 

 בדרך כלל זה חריגות.      אלעד כהן:

 

יכול      אורנה רייטר: יכול לענות אבל  נוספת. אני לא בטוחה שאתה  לי שאלה  יש 

 ת.  להיות שניר יכול לענו

 

 התשובה היא לא.      ניר ברטל:
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התקציב       אורנה רייטר: היה  זה  ששלחת  מה  את  אותו  2019-ראיתי  אישרנו   .

 . למה לקח שנתיים להגיע לזה?  2020בינואר 

 

היו פה כמה חלופות שחלקן גם חלק לא רצו הצופים את המיקומים      אביבית אבורוס:

שאנחנו השתדלנו שזה לא יקרה. היו פה הרבה   חלופה לחסל חצי מהסקייט פארק,  ההייתשלהם.  

פגישות ודיונים עד שהגענו לאופציה שגם נותנת מענה וגם מתכנסת בתקציב וגם לא אוכלת את יתר 

 שטחי הנוער. 

 

 שנתיים. כן?      אורנה רייטר:

 

 כן, כן, הרבה עוד בתקופת רועי, כמו שאמרתי.      אביבית אבורוס:

 

 נפגשנו המון פעמים, כן.      זהבית עודד:

 

פשוט כשאנחנו רוצים להביא משהו לאישור המליאה, אנחנו רוצים      ניר ברטל:

 שיהיה סגור, הכל תפור. חס וחלילה לא להביא משהו שלא מוכן עד הסוף.  

 

החלופות היו גם לאכול קצת מהסקייט פארק וזה בגדול לא שווה     זהבית עודד:

 כי זה בא על חשבון נוער אחר. 

 

 היה צריך להיות על הסקייט פארק.  נכון, מבנה אחד     אביבית אבורוס:

 

אני רק רוצה, למען הרקורד מה שנקרא, כשאתה מדבר על מפעל      אלעד כהן:

הפיס, אתה למעשה, שלמה, כמי שהציג את הנושא, מדבר על התשובה שהמועצה, כמו כל הרשויות 
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כ  כמו  שהמועצה,  כספים  אלה  אומרת,  זאת  הצופים.  לצורך  שנצבע  הפיס,  ממפעל  ל  מקבלות 

 הרשויות במדינת ישראל מקבלת כל שנה ממפעל הפיס. שצבענו את זה לצופים, נכון שלמה? מצוין.  

 

 . 600כן, ברשימה יש שני מיליון. אבל כרגע רשום שם רק מיליון      אורנה רייטר:

 

הן      ניר ברטל: הפיס  כל הרשויות. ההקצבות של מפעל  כמו  לא  זה  אגב,  דרך 

   -ביחס לגודל הרשות

 

 לפי התבחינים שרלוונטיים לכל הרשויות. בסדר גמור.     ד כהן:אלע

 

 יש מינימום שלא מקבלים מתחתיו.     ניר ברטל:

 

לא      אלעד כהן: שהמועצה   איזושהיזה  קבועה  קצובה  יש  שקיבלנו.  מתנה 

מקבלת ממפעל הפיס. היא יכולה לקבל את זה בשנה, היא יכולה לצבור את זה בכמה שנים. חמש  

 שנים. 

 

  -חמש שנים. מה שראיתי פה לדוגמא     אורנה רייטר:

 

לסייע      ניר ברטל: הלך  הפיס  מפעל  של  ההקצאה  של  הקודם  השימוש  למשל 

 לבניית ספרותא.  

 

 גם נכון. ממה שאני זוכר.      אלעד כהן:

 

 גם היה מבנה בני עקיבא.       אורנה רייטר:
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  -נדמה לי שחלק הלך גם לתרבותא בחמש שנים הקודמות אבל    אלעד כהן:

 

, מיליון שקל ממפעל  2010או  2011-לא היה מיליון שקל, איפשהו ב    ניר ברטל:

 הפיס לתכנון של תרבותא. 

 

 לא זוכר אם לתכנון אבל כן.     אלעד כהן:

 

 אני זוכר.     ניר ברטל:

 

 אתה לא זוכר, אתה אולי עיינת במסמכים. לא היית אז.   אלעד כהן:

 

 נו אלעד.     ניר ברטל:

 

   -בסדר תתעלם, נו ו    אלעד כהן:

 

  2018-ועוד איזה שניים וחצי מיליון שקל לספרותא, שזה גם היה ב    ניר ברטל:

 , אם אני זוכר נכון. 2021ואולי אפילו גם  2020, 2019וזה השתמש גם בכספים של 

 

 יכול להיות.     אלעד כהן:

 

 טוב, מה הצעת ההחלטה החליפית? אין?      ניר ברטל:

 

   -בדברים טובים אנחנו שמחים, אני לפחות שמח    אלעד כהן:
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אחד מאשרים.     ניר ברטל: פה  אז אנחנו  יש מישהו שמתנגד? מישהו שנמנע? 

אלף שקל לטובת השיפוץ וההרחבה של הסניף   500בסוף מה שנשאר לנו עכשיו זה פתיחת תב"ר,  

כי זה תכניות ציבורית. תכנון ובנייה הבאה אנחנו צריכים לאשר את התכניות    תבוועדשל הצופים.  

 . ע תכניות ציבוריות צריכות אישור ועדה, גם למרות שאין פה חריגה משום תב"

 

 :הצבעה

 בעד: ניר ברטל, תמר גולן צדיק, אורנה רייטר, אודי וילד, בועז בגריש, אלעד כהן, דורון טישלר ואביבית

   אבורוס.

שיפוץ    לטובת  מפעל הפיס  ₪100% , מקורות מימון:    481,474  פתיחת תב"ר על סך    הוחלט לאשר:  החלטה

 והרחבת מבנה הצופים.

 

 כלל התשלום מפעל הפיס.       אורנה רייטר:

 

ממקור כספים מפעל הפיס. זהבית תודה רבה, את מוזמנת להישאר     ניר ברטל:

 אם ממש משעמם לך.  

 

לא, לא ממש. טוב, תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה, תהנו. תמשיכו      זהבית עודד:

 להנות. 

 

 תודה לאביבית על ההובלה של הפרויקט הזה.      שלמה אפרתי:

 

 נכון אביבית, תודה רבה. הרבה זמן השקעת.      ניר ברטל:
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יש      דורון טישלר: שם  סלע  לקיר  תרבותא  בין  לצופים.  שפונה  תרבותא  של  בגב 

 שטח לא מבוטל. מתוכנן שם משהו? 

 

 יש שמה אמפי טבעי.      ניר ברטל:

 

 זה אני מכיר, חוץ מזה?      דורון טישלר:

 

באריות      בועז בגריש: להילחם  לשם  שיבואו  הלוחמים  את  עכשיו  מחפשים  הם 

 ואז ישלימו את האמפי.  

 

 אתה מזלזל בלוחמים?      אביבית אבורוס:

 

 לא.     בועז בגריש:

 

 ככה זה נשמע.      אביבית אבורוס:

 

תכנון      ניר ברטל:  ]...[ זה  תרבות  תכנוני  תכניות,  לו  שיש  היחיד  הדבר  כרגע 

יות עם אלף מקומות אם אני זוכר, משהו כזה. זה סבבה. טוב, תיכף ברוך  תקצוב. הוא אמור לה

  -יגיע

 

 היערכות הישוב אורנית לרעידות אדמה  -הצעה לסדר יום 

 

טוב,     אלעד כהן: זה מהר.  אני אשתדל להריץ את  זה מהר.  אני אריץ את  אז 

   -תיהנושא שלי חברים זה היערכות הישוב אורנית לרעידות אדמה. כפי שציינ
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 בועז תישאר לבני עקיבא.      ניר ברטל:

שמדינת      אלעד כהן: סוד  לא  זה  שהגשתי  היום  לסדר  בהצעה  שפירטתי  כפי 

ישראל נמצאת באזור בעייתי מבחינת סיכון וחשיפה לרעידת אדמה אפשרית. באמת הסטטיסטיקה  

להיות   צריך  הלוואי שתתבדה אבל  על מאה שנה.  בערך  יש  בעבר מלמדת שרעידת אדמה חזקה 

ד למה לא נערכנו לפני, מן הראוי שבישוב הזה  ערוכים גם לזה. לכן, כדי שלא נימצא במצב שבו נגי 

הזה.  בנושא  שימוש  לעשות  נצטרך  שלא  והלוואי  להיערך  נתחיל  ישובים  הרבה  בהרבה  כמו 

ההיערכות צריכה להיות בשני מישורים. א', יש תכנית מאוד מסודרת. תכנית אב לאומית שאומרת  

רשויות המדינה, מבחינת השלטון  לרשויות המקומיות איך הם צריכות להיערך. אגב, מבחינת כל  

המרכזי, מי שאחראי לנושא רעידות אדמה, זה הישוב עצמו. גם מבחינת וידוא שהמבנים בטוחים 

מפני רעידות אדמה וגם מבחינת, לא עלינו חס וחלילה, מתן מענה למקרה כזה אם זה מתממש. אז  

ומקדימות   הזה  בתחום  שמובילות  ברשויות  עצמנו  את  נמצא  שבאמת  וכולי, כדי  וכולי  ונערכות 

סברתי שמן הראוי קודם כל להניח את הנושא הזה לסדר היום והייתי רוצה לשמוע מראש המועצה  

המבני,   במישור  'א,  מישורים.  בשני  מובנים,  בשני  אדמה  לרעידת  הישוב  היערכות  על  פירוט 

כים לרעידות הקונסטרוקטיבי, האם המבנים, מבני המועצה, בישוב, כל מבני הציבור למעשה, ערו

אדמה? מתי נערכה בדיקה של העמידות שלהם? האם הם עומדים בתקנים וכולי? לצורך זה אגב  

ביקשתי בהצעה לסדר היום שמהנדסת המועצה תגיע. מאחר ובכל התכניות הלאומיות, המהנדסת  

מבחינת הרשויות היא זו שאחראית לזה, ביקשתי שהיא תבוא ותציג את זה. לצערי אני לא רואה  

היא נמצאת כאן. דבר שני, במישור שני, זה כמובן היערכות לחס וחלילה מקרה שבו מתקיים ש

אירוע כזה. אז קודם כל, ביקשתי שקב"ט הישוב יבוא ויציג למליאת המועצה תכנית מסודרת שבה 

הוא מראה שבאמת הישוב הזה ערוך למקרה של רעידת אדמה. הרי זה אירוע, לא עלינו, רב נפגעים.  

משהו ממוקד ולכך צריך להיערך לזה. כשאני מדבר על היערכות, אנחנו מדברים כמובן על  זה לא  

הכלים המתאימים. ספק אם הכלים שיש בשוטף למועצה יכולים לתת מענה לדבר כזה. צוות שיכול  

זה מחייב  כזה. להבנתי,  לאירוע  יכול לתת מענה  לא  ככל שיהיה  כוננות חשוב  צוות  לתת מענה. 

ועיות של אנשי פיקוד העורף למיניהם וכמובן יחידת חילוץ. כמובן, גורמים שידעו  היערכות ומקצ
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לתת מענה בכל מה שקשור לממשקים בין מה שקורה ביישוב לבין כוחות החילוץ ורשויות אחרות. 

כאשר התובנה היא, אני מניח, שאם חס וחלילה יקרה מקרה כזה ואם באמת זה יהיה אירוע לאומי,  

   -לבד כי פיקוד העורף מן הסתם לא יהיה מסוגל לתת מענה הרשויות יישארו

 ]חילופי דברים ברקע[ 

 

  -כי ברור שאם יהיה אירוע כזה    אלעד כהן:

 

 ]חילופי דברים ברקע[ 

 

להתמודד     אלעד כהן: תצטרך  מקומית  רשות  כל  כזה  שבאירוע  כנראה  כי 

וכמובן,   חיצוניים  מגורמים  עזרה  נקבל  אם  וספק  שנערכים  בעצמה  לוודא  שצריך  כמובן  כמובן, 

וא בתרגולים ספציפיים שאמורים לתת מענה לדבר כזה. אז ציפיתי וקיוויתי שבאמת קב"ט הישוב י

ויציג תכנית כדי שבאמת כל חברי המועצה יהיו רגועים שיש תכנית ואנחנו באמת מודרכים. אני  

ט של כל התרגילים שנערכים לצורך  לא רואה שהקב"ט נמצא פה. אגב, ציפיתי גם לשמוע ממנו פירו

הנושא הזה. אני לא מחדש שום דבר. כל מה שאני אומר כרגע בעל פה מופיע גם בהצעה של סדר 

היום. זאת אומרת, אם מישהו באמת רצה להיערך ברצינות לדיון בנושא הזה יכול היה לדעת בדיוק  

קב"ט כאן אז אני אציע את מה אני מצפה שיהיה אבל כפי שאתם רואים לא המהנדסת כאן ולא ה

הצעת ההחלטה שלי אחרי שאני אשמע, או אבקש לשמוע את ההתייחסות גם של חברי המועצה 

האחרים, כולל דורון שאני בטוח שהוא הרבה יותר מנוסה ממני בתחום הזה. וגם האחרים כמובן, 

שהי  ואיזויש את המנכ"ל ואת ראש המועצה וגם את סגן ראש המועצה שיש לו מתוקף תפקידו  

 אחריות מסוימת. אז בבקשה חברים. 

 

 מה אחריות סגן ראש מועצה?     ניר ברטל:

 

 לוודא שהישוב הזה מוכן לרעידות אדמה.      אלעד כהן:
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 חוץ מזה? תפקידים נוספים?     ניר ברטל:

 

 אתה רוצה לדבר על זה? תקבע נושא לסדר היום. נדון בזה.     אלעד כהן:

 

 . בישיבת הנהלה.  סבבה    ניר ברטל:

 

 האמת שהנושא מאוד חשוב, לא הייתי עושה ממנו צחוק.     אלעד כהן:

 

 סגן? סגן זה חשוב.      ניר ברטל:

 

כי לא עלינו אם חס וחלילה יקרה אירוע כזה, לא נצחק. אז בוא,     אלעד כהן:

 ראש המועצה, מנכ"ל, חברי מועצה. נשמח לשמוע.  

 

 מישהו רוצה להתייחס?      ניר ברטל:

 

 אני.     דורון טישלר:

 

 שוט.     ניר ברטל:

 

אחד    בהתייחס למה שאלעד התחיל בנושא של רעד, רעידות אדמה,    דורון טישלר:

הדברים המפחידים זה שאנחנו לא יודעים מתי זה קורה. אז נניח וזה קרה בשעות אחר הצהריים 

שמוסדות החינוך שלנו לא עובדים, אז סביר להניח שכל אחד אחראי לילדים שלו בבית בצורה כזו  

או אחרת. אבל אם יש, אני מניח, שחוץ מהנחיות מה לעשות בבתי הספר, שמוציא פיקוד העורף  

שרד החינוך. מה לעשות כאשר מתרחשת רעידת אדמה. זה בסדר, אבל מה קורה כשיש חלילה  ומ
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וחס מבנה של מוסד חינוכי כזה או אחר קורס, האם קיים נוהל כלשהו במועצה לטיפול במקרה  

אסון שכזה? והאם יש הודעות נצורות שיוצאות פה לעובדים ולתושבים? ומה קורה כשהדרכים לפה 

לחוצים להגיע הביתה? וכן הלאה. האם קיים מיפוי של מבנים בעייתיים ביישוב.  נסתמות והורים  

שנה לא בהכרח    30שנה, בטווח הזה. מה שנבנה לפני    30אנחנו יודעים שלא מעט בתים פה נבנו לפני  

מתאים לתקנים של היום, לנושא של רעידת אדמה, אבל האם יש בכלל מיפוי של מבנים שהמועצה  

יתיים למצב של רעידת אדמה? האם הם יחזיקו מעמד בכלל? האם קיים ציוד  סימנה אותם כבעי

חירום לחילוץ תושבים מתוך מבנה שקרס? זה יכול להיות כלים פניאומטים, מגזרים לחיתוך ברזל,  

. אני מכיר ציודים כאלה ואפשר לשבת ולמנות פה כלי כלי אבל אין  you name itדלתות, לא יודע,  

   -מה להיכנס לזה

 

 יש להיכנס לזה כדי לדעת האם זה קיים.      לעד כהן:א

 

אז אני אומר שאני סוגר את הדברים האלה ואומר האם קיים ציוד      דורון טישלר:

שהוא ציוד פניאומטי לחיתוך וחילוץ ומפסקים וכל מה שיחידות חילוץ אחרות משתמשות בו? האם  

ואם הם קיימים האם   ביישוב  קיימים  בכלל  יש להם  הדברים האלה  בודק אותם? האם  מישהו 

תאריך של חברה מוסמכת שבדקה את הציוד הזה וידאה שהוא עובד ושמה עליו חותמת תקין, כמו 

שעושים למעלית לצורך העניין? האם קיים צוות תגובה ישובית? למתן מענה במצב של רעד בישוב.  

ו אותו וכולי אבל אני לפחות אם כן, פעם אני זוכר שלפני כמה זמן היו תמונות שקיים צוות וחידש

אישית לא זוכר מתי תורגל צוות כזה. יכול להיות שהוא תורגל ואנחנו לא יודעים ונשמח לשמוע על  

ציוד   קיים  האם  אותו?  תרגל  ומי  תורגל  הוא  מתי  צוות,  קיים  בכלל  אם  תורגל?  הוא  מתי  זה. 

יודע   אני  בישוב?  שתיה  למי  מענה  למתן  מתאימים  במחסן  ו איז  השהייתואמצעים  ברזייה  שהי 

 חירום שם למטה. אני לא יודע מה המצב שלה, אני זוכר שפעם ראיתי אותה.  

 

 שלושים שנה.      אורנה רייטר:
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יודע. לא זוכר     דורון טישלר: אני זוכר שגם היו שם כמה גרורים כאלה. אני לא 

ציוד הזה תקין ושמים  איזה ציוד כן היה בו, אבל האם באמת הדברים האלה נבדקים ורואים שה

עליו חותמת שהוא נבדק ותקין? ואיך נותנים מענה, אמרתי, למי שתיה בישוב. לשים ברזייה אחת  

או שוקת אחת כזו כמו ששמים בצבא בתנאי שדה. זה על הכיפאק השאלה אם אחת כזו מספיק או  

ולמלא מים.  שתיים כאלה מספיקות למצב שנפגע קו מים בשכונה מסוימת ואנשים צריכים לבוא  

מקום להלין תושבים שביתם חלילה ייפגע ממצב של מדינת אדמה, אם יש לנו מקום מוגדר ואם  

כן, מה יש לנו כציוד מוגדר לתת מענה לתושבים האלה שהביתה שלהם קרס, האם יש מזרונים, 

שמיכות, מיטות וכל מה שמתקשר לזה? זה דברים שהמועצה צריכה לספק, בטח כמענה ראשוני  

כמו   במצב משלה  הנדסיים  כלים  אין  מהיכרותי  שלמועצה  מניח  אני  הנדסיים.  כלים  כזה. 

טרקטורים או מנופים כאלה ואחרים. מכיוון שאין בנמצא ברשות המועצה כלים כאלה, זו שאלה  

שמתבקשת האם יש התקשרות עם חברה כזו או אחרת ואם כן, איך אנחנו בטוחים שהחברה הזו, 

כול לתת דוגמאות שאני מכיר, אם יש התקשרות, איך הם משוריינים  למרות ההתקשרות, ואני י

אלינו ולא הולכים עכשיו חלילה לראש העין שנניח וחלילה, אמרתי, נפגעו גם הם מאותה רעידת 

גדולה   יותר  עיר  ולא הולך לראש העין שהיא  אדמה. איך אנחנו בטוחים שהציוד הזה מגיע לפה 

ילך לשם. זה שאלות, אני חושב, שהן די חשובות לשאול את    מאיתנו ואולי מישהו יחליט שזה כן

 עצמנו כאן ואני אשמח לשמוע תשובות על השאלות האלו. 

 

 תודה דורון. עוד מישהו? טוב, מה הצעת ההחלטה?      ניר ברטל:

 

צריך     אלעד כהן: אולי תשכנע אותי שלא  להגיב?  רוצה  לא  תגיב קודם, אתה 

 הצעת החלטה?  

 

 אני מאמין שלא.      ניר ברטל:

 

 אתה לא רוצה להגיב?      אלעד כהן:
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 אני רוצה לשמוע את הצעת ההחלטה.     ניר ברטל:

 

הישוב     אלעד כהן: היערכות  את  המציגה  תכנית  המועצה  למליאת  תוצג 

לרעידות אדמה כאשר היא תתייחס לשני היבטים. א', המוכנות המבנית וב' מוכנות מבחינת חלילה,  

בישיבת המועצה הבאה. איך אמרת דורון? אף פעם אי   עמפגעים חילוץ וכולי וכולי. התכנית תוצ

אפשר לדעת מתי זה יהיה? כאשר התכנית תוצע לרגל מהנדסת המועצה וחברת המועצה ואם אתה 

שהי ביקורת השבוע, אז תציגו לנו גם במסגרת ההצגה של התכנית  ואומר שלמה שיש באמת איז

   -קורתאת ממצאי הבי

 

רעידת      דורון טישלר: יש  ציין, אחת למאה שנים  מהסברה שרווחת כמו שאלעד 

 אדמה. כל יום שלא קרתה רעידת אדמה במדינה מקרבת אותנו יותר לרעידת אדמה. 

 

 לפני חודש.   ההיית    ניר ברטל:

 

 לא ברמה כזו שאנחנו חוששים ממנה.     דורון טישלר:

 

 לקדנציה הזאת אנחנו מסודרים.     ניר ברטל:

 

 יש לך דיבור איתו.      דורון טישלר:

 

אז זו הצעת ההחלטה. עכשיו אתה כן רוצה להתייחס או שעכשיו      אלעד כהן:

 הצבעה? 
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רוצה לא, אבל אני אתייחס בכל זאת. דורון, רוב השאלות ששאלת      ניר ברטל:

משרדי   העורף,  פיקוד  רחל,  של  הנחיה  היערכות,  יש  כן.  היא  התשובה  פשוטה.  תשובה  להן  יש 

 ממשלה, מחסני חירום והמועצה נערכת בהתאם לדרישות ונבחנת גם על ידי פיקוד העורף.  

 

 כנית ויש היערכות ויש הכל, תציג. תציג את זה, פנטסטי. אם יש ת    אלעד כהן:

 

אם אני זוכר נכון, פעם קודמת שהיו כאלה הצעות, היה צריך להגיד     ניר ברטל:

כזו  לקבל  למליאה  סמכות  שיש  בטוח  לא  אני  אז  סמכות,  בלי  סמכות  עם  הן  האלה  שההצעות 

 החלטה. אז הנה זה נאמר. 

 

 אפשר לשאול, אפשר לשאול.      אורנה רייטר:

 

טוב, בסדר. אתה כאילו, שאני אבין. אתה תציג למליאת המועצה      כהן:אלעד 

   -תכניות רק אם יש סמכות חובה לך להציג? זאת אומרת, זה המדד שאנחנו

 

 לא, ממש לא.     ניר ברטל:

 

אז מה זה משנה אם יש סמכות או אין סמכות? נושא יותר חשוב     אלעד כהן:

  -היערכות טובה, א' מרעידת אדמה? תציג, אתה אומר שיש

 

 זה נושא שחשוב לך?      ניר ברטל:

 

 חד משמעית.     אלעד כהן:

 

 כן? אז אני אזמין אותך להרצליה.     ניר ברטל:
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  -לא, אני לא    אלעד כהן:

 

 אה אז זה לא חשוב לך.      ניר ברטל:

 

שהוא עם כל הכבוד, יש לך איזה משהו שגוי בתפיסה שכל נושא      אלעד כהן:

 חשוב לנו, אנחנו צריכים לבוא ולשמוע ממך. לא. 

  

 אתה ביקשת, אתה ביקשת לשמוע.     ניר ברטל:

 

 זה חשוב לכולם.       אורנה רייטר:

 

 את גם יכולה לבוא.      ניר ברטל:

 

   -סליחה זה נושא שחשוב    אלעד כהן:

 

 אני חושב שזה חשוב לכלל התושבים.     דורון טישלר:

 

 כולם, והתושבים צריכים לשמוע את זה גם.       רייטר:אורנה 

 

 היה אפשר לעשות את זה פתוח למי שרוצה, שיבוא.      ניר ברטל:

 

   -שנייה, אם באמת    אלעד כהן:

 

 בסדר, הבנתי זה לא כזה חשוב לך.     ניר ברטל:
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לא באמת חשוב לי? אני מבקש ממך להציג את הנושא? אתה אומר     אלעד כהן:

 לא באמת חשוב לי?   לי

 

 נכון.     ניר ברטל:

 

אני שם את זה על מליאת המועצה ומבקש ממך להציג את התכנית      אלעד כהן:

בצורה מסודרת כדי שגם תושבים שיושבים בבית ישמעו, וגם אנחנו כמובן, ולא רק חבר מועצה 

שיוכל להגיע לחצי שעה שעה ולשמוע את הדברים ממך. אתה בא ואומר לי זה לא חשוב? בוא, זה 

 שיח חירשים. 

 

 יר את עיקרון השקיפות? אתה מכ     אורנה רייטר:

 

 זה לא עניין של עיקרון השקיפות, זה עניין של עיקרון החוכמה גם.      אלעד כהן:

 

 אתה שקוף.     תמר צדוק:

 

 אתה שקוף.      אורנה רייטר:

 

אה אנחנו שקופים, הבנתי. אז יש צורך להקריא עוד פעם את הצעת     אלעד כהן:

 ההחלטה? 

 

 לי לא. מישהו חש צורך?      ניר ברטל:

 

 אבל אני רוצה לכל מקרה.      אלעד כהן:
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 אתה חש?     ניר ברטל:

 

 כן.     אלעד כהן:

 

אתה       אורנה רייטר: מה  שישמעו  מאוד  לי  חשוב  אני  שוב.  לקרוא  רוצה  אני  כן, 

  -מבקש

 

 למען השקיפות.      ניר ברטל:

 

 שישמעו שאתה לא רוצה להציג את זה, כן.      אלעד כהן:

 

מה אתה מבקש, מה אתה מבקש. כנראה שאין למה, אבל בכל זאת       אורנה רייטר:

 כנראה. 

 

זה      ניר ברטל: את  להציג  שחשוב  לנכון  אמצא  אני  אם  אומר.  לא  אני  לא 

 למליאת המועצה, אני אציג את זה למליאת המועצה. 

   -אז זה, זה בדיוק הבעיה שזה לא בדיוק. טוב    אלעד כהן:

 

   -לא, אבל בסדר. אבל    ניר ברטל:

 

 הכל בסדר.     אלעד כהן:

 

 פית.  אתה יודע מה? יש הצעת החלטה חלו    ניר ברטל:
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אני     אלעד כהן: אותי  תשכנע  אם  שלך.  את  תציג  שלי,  את  אציג  שאני  אחרי 

   -מבטיח אפילו

 

 יש לי הרגשה שאני אפילו יודע מה יהיה השכנוע.      ניר ברטל:

 

הבאה     אלעד כהן: המועצה  ישיבת  עד  תוצג  המועצה,  למליאת  נתקדם.  בוא 

ת אדמה בשני היבטים, בהיבט המבני ובהיבט  תכנית מפורטת המציגה את היערכות הישוב לרעידו 

של מתן מענה, אם וכאשר יהיה כאן אירוע רב נפגעים. לאותה ישיבה יתייצבו מהנדסת המועצה, 

שתציג את הצד המבני וקב"ט המועצה שיציג את הצד המבצעי או מתן מענה ליום אחרי. למליאת 

עידות אדמה. כפי שאמרת, יש ישיבה  המועצה גם יוצגו ממצאי הביקורת של פיקוד העורף בנושא ר

בישיבת  יוצג  באמת  וזה  עומדים.  אנחנו  איפה  שנדע  לנו  לתת  יכול  זה  ימים.  כמה  עוד  לביקורת 

 המועצה הבאה.  

 

 אז לי יש הצעה חלופית.      ניר ברטל:

 

 בבקשה.     אלעד כהן:

 

  חבר או חברת מועצה אשר נושא רעידות האדמה חשוב להם ורוצה     ניר ברטל:

להכיר את היערכות המועצה הנרחבת לנושא יפנה על כך במייל, אפשר למנהלת הלשכה, ותתואם  

 לו ישיבה על מנת להציג את ההיערכות. אני מניח שמי שלא יפנה כנראה שהנושא לא חשוב לו.  

 

 ומה עושים תושבים שרוצים לדעת?     דורון טישלר:

 

 הם גם צריכים לפנות אליו.     אלעד כהן:
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 אם יש תושב שמאוד חשוב לו, מוזמן לפנות אליי ואני אענה לו.     ניר ברטל:

 

  -אלף, כמה יש לנו? עוד מעט עשרת אלפים. כמה בגירים? חצי 15    אלעד כהן:

 

 . 9850    ניר ברטל:

 

 יבואו וישאלו. אתה מבין שזה הזוי מה שאתה אומר?     אלעד כהן:

 

  -אלעד, תיקח     אורנה רייטר:

 

 אבל מה עם הנושא הזה?      ניר ברטל:

 

 לא יכול להיות.      דורון טישלר:

 

 טוב, בוא נעלה את זה להצבעה.     אלעד כהן:

 

 אתה מקבל כסף עכשיו?      דורון טישלר:

 

   -דורון, אני רואה שאתה מאוד לחוץ מהעניין של ה    ניר ברטל:

 

 לא, אין לנו שיח על זה.      דורון טישלר:

 

 אבל בוא, קודם כל אלעד צריך להגיד מה האחריות של סגן.     ניר ברטל:

 

 אודי אמור לכתוב אותן.      דורון טישלר:
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 אמור לכתוב ולקבל כסף.      אודי וילר:

 

 נכון, זה מה שאמרתי.      ניר ברטל:

 

 טוב, אפשר לקיים הצבעה? לא נעכב אותו.      אלעד כהן:

 

   -לא, אני רוצה רגע למצות את עניין השכר של    ניר ברטל:

 

של אודי? אנחנו מאשרים את כל מה שתציע. תעלה לדיון, אנחנו     דורון טישלר:

 מאשרים. 

 

 אתה להוט על העניין הזה. אודי, מעסיק אותך מאוד.     ניר ברטל:

 

 זה בקדנציה של אלעד.      דורון טישלר:

 

 טוב, בואו נחזור לדיון הרציני.     אלעד כהן:

 

 טוב, מי בעד מה שאלעד אמר?     ניר ברטל:

 

 בעד, בעד. זה רק יוסיף לך נקודות תאמין לי.      אלעד כהן:

 

 כמה נקודות?      ניר ברטל:

 

 המון.     אלעד כהן:
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 נקודות, אני בעד.  5? אם זה 5    ניר ברטל:

 

 ? את לא בעד? You don't say   אלעד כהן:

 

 אורנה, את בעד.      ניר ברטל:

 

  -ברור שאני בעד. אני אשמח לשמוע את     אורנה רייטר:

 

של      ניר ברטל: ההצעה  נגד  מי  אחלה.  בעד.  ודורון  אלעד  בועז,  אורנה,  תמר, 

 אלעד? אני, אביבית ואודי. מי נמנעים? 

 

 :הצבעה

 גולן צדיק, אורנה רייטר, אלעד כהן, דורון טישלר.  בעד: תמר

 אודי וילד, אביבית אבורוס. ניר ברטל, נגד: 

כי  :  החלטה ישיבת  הוחלט  עד  תוצג  המועצה,  את  למליאת  המציגה  מפורטת  תכנית  הבאה  המועצה 

היערכות הישוב לרעידות אדמה בשני היבטים, בהיבט המבני ובהיבט של מתן מענה, אם וכאשר יהיה  

כאן אירוע רב נפגעים. לאותה ישיבה יתייצבו מהנדסת המועצה, שתציג את הצד המבני וקב"ט המועצה  

את המועצה גם יוצגו ממצאי הביקורת של פיקוד  שיציג את הצד המבצעי או מתן מענה ליום אחרי. למלי 

 . העורף בנושא רעידות אדמה 

 

להם      ניר ברטל: חשוב  שנושא  מועצה  חברת  או  שחבר  שלי  ההצעה  בעד  מי 

 מוזמנים לבחון. מי בעד?  

 



 מקומית אורנית מועצה 
 224.3., ראשון מיום , 59מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

74 
 

 בשביל זה צריך החלטת מועצה.     אביבית אבורוס:

 

יכו    ניר ברטל: את  מועצה.  החלטת  צריך  הקודם  בשביל  אני    הל גם  להימנע. 

בעד. אודי אתה בעד ההצעה שלי? אומר שמעניין אותו, ואז אני מניח שאף אחד לא יפנה אנחנו נגלה 

 שזה לא מעניין אף אחד. אודי אתה בעד אמרת?  

 

 כן.     אודי וילר:

 

עוד     ניר ברטל: נמנעת,  אביבית  ואודי.  אני  אז  בעד,  אני  נמנעת?  בעד.  אתה 

 מישהו נמנע? תודה. מי נגד? דורון, אלעד, אורנה, בועז ותמר. 

 

 :הצבעה

 אודי וילד. ניר ברטל, בעד: 

 .  , בועז בגרישגולן צדיק, אורנה רייטר, אלעד כהן, דורון טישלר תמרנגד: 

 אביבית אבורוס.  :מנענ

חשוב  היערכות לרעידת אדמה  שחבר או חברת מועצה שנושא    הוחלט שלא לקבל את ההצעה:  החלטה

 את הנושא.  להם מוזמנים לבחון

 

 אני לא מוכנה להתייחס לשטויות האלה.      תמר צדוק:

 

הרגשתי      ניר ברטל: את  סיכמת  האלה.  לשטויות  להתייחס  מוכנה  לא  תמר 

 בהרבה מאוד דברים שקורים פה. 
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 אוי, איזה צחוקים.      :תמר צדוק

 

 אנחנו עושים הפסקה של חמש דקות.     ניר ברטל:

 

 פסקה[ ]ה

 

 את הנושא של בני עקיבא הורדנו מסדר היום.      ניר ברטל:

 

 למה?      אורנה רייטר:

 

 כי הורדנו מסדר היום.      ניר ברטל:

 

דווקא מאוד רציתי לדבר. רצינו להציע בנייה של מבני קבע. נעלה      אורנה רייטר:

 את זה. 

 

 מעולה, את יכולה לעשות הצעה לאיך קוראים לזה?      ניר ברטל:

 

 לישיבה שלא מן המניין.       אורנה רייטר:

 

  -או לישיבה שלא מן המניין או ל    ניר ברטל:

 

 אתה תתמוך בזה.      אלעד כהן:

 

  -לא יודע, נשמע את ההצעה. אם היא תשלח אותה מסודר, מפורט    ניר ברטל:

 



 מקומית אורנית מועצה 
 224.3., ראשון מיום , 59מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

76 
 

 יש כבר תכנית מפורטת משנת אנטיוכוס.      אלעד כהן:

 

  -מעולה, תשלחו. אם היא מסודרת, עם כתבי כמויות והכל    ניר ברטל:

 

 יש הכל, יש אפילו תכנית מסודרת, תכנית שמאית.      אלעד כהן:

 

 א הבא.  יאללה, הנוש    אודי וילר:

 

 אז רגע, זה ירד מסדר היום?     אלעד כהן:

 

כלים למדיחי  תב"ר  התב"ר  .אישור  הסביבה    50,412:  סך  להגנת  המשרד  מימון:  מקורות   ₪

 מתקציב חינוך. 4,321השתתפות מועצה , ₪  46,091

 

הנושא הבא הוא אישור תב"ר למדיחי כלים. נעשה את התב"ר הזה     שלמה אפרתי:

מהר. קיבלנו השתתפות של המשרד להגנת הסביבה בשיפוץ של גני ילדים של מטבחים של גני ילדים  

ת להפסיק להשתמש בכלים חד פעמיים. סך הכל התב"ר הוא על  ורכישה של מדיחי כלים, על מנ

יש כאן    46,091שקלים. התמיכה של המשרד להגנת הסביבה היא    50,412 שקלים. זאת אומרת, 

 גנים.   12שקלים של המועצה, שהגיעו מקרנות המועצה. זהו, אנחנו נבחר  4,321השתתפות של 

 

 לדעתי כבר נבחרו.      ניר ברטל:

 

 כמה גנים בסך הכל?       אורנה רייטר:

 

 גנים.   22יש לנו     שלמה אפרתי:
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 רק?  12למה      אורנה רייטר:

 

 זה מה שנכנס תקציבית.      שלמה אפרתי:

 

 זה מה שהקצו לנו.      ניר ברטל:

 

   -אבל לפי מה תחליט    אלעד כהן:

 

לא, לא, שנייה רגע, מדיח היום עולה איזה אלפיים שקל. מה? מה      אורנה רייטר:

 זה כולל? 

 

 

גנים.    12לא, לא, רגע, שניה. קודם כל, הקול קורא הוקצה לדעתי על      שלמה אפרתי:

דבר שני, יש בכסף הזה גם כסף של המדיחים, גם כסף של תשתיות וגם כי צריך לשנות גדלים של  

   - של ביוב וגם כסף של הסברים לסייעות ואיך זה, הטמעה וכולי. אז   ארונות ודברים כאלה וגם כסף

 

 קונים בכסף הזה גם כלים רב פעמיים או שלא?       אורנה רייטר:

 

 גם,     שלמה אפרתי:

 

 גם.     אביבית אבורוס:

 

 ניב סולטן מביאה את הדברים?      אורנה רייטר:
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  -ניב סולטן בעצמה, היא עכשיו התחתנה, זה קצת קשה, אבל    שלמה אפרתי:

 

שלמה, שאלה אבל תשובה קצרה. לפי מה אתם מחליטים מה כן      אלעד כהן:

 ומה לא? זה חצי בערך.  

 

  -גנים ש 12זה     שלמה אפרתי:

 

קודם כל, אנחנו נשים בגנים שיש להם גם צהרונים. לא בכל הגנים      ניר ברטל:

 רוב הכלים החד פעמיים הם בארוחת צהריים של הצהרונים.  יש צהרונים. 

 

או      אלעד כהן: התהליך  את  להשלים  כדי  כסף  עוד  להשיג  לנסות  כוונה  עם 

 שוויתרנו? 

 

 זה קול קורא שיצא עכשיו?      אורנה רייטר:

 

 לפני לדעתי שנתיים לפחות.     שלמה אפרתי:

 

 , בגלל שלא ידענו שיש. שנתיים כבר, וואי, רק עכשיו     אורנה רייטר:

 

 כבר למעלה משנה, כן.      שלמה אפרתי:

 

חלק      אורנה רייטר: היה  שזה  בגלל  זה  את  שואלת  אני  שונה?  סכום  פה  ונתנו 

   -מהשיח. השתתפות היא לפי מעמד סוציו או

 

 תמיד זה לפי מעמד סוציו.     אלעד כהן:
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 לא, באיכות הסביבה הם לא חייבים.      אורנה רייטר:

 

 לא תמיד, אני לא יודע להגיד. לא נכנסתי לזה עד כדי כך.     שלמה אפרתי:

 

אני מעריך שלא. אני חושב שלפי ההשתתפות הזעירה שלנו שהיא     ניר ברטל:

 , היא אחידה.  10%

 

 באיכות הסביבה הם יכולים.      אורנה רייטר:

 

 מישהו מתנגד? יאללה, פה אחד? פה אחד.      ניר ברטל:

 :הצבעה

 בגריש, אלעד כהן, דורון טישלר ואביביתבעד: ניר ברטל, תמר גולן צדיק, אורנה רייטר, אודי וילד, בועז  

   אבורוס.

₪ מקורות מימון: המשרד   50,412התב"ר:  סך    את תב"ר מדיחי כלים.  לאשרהוחלט  פה אחד  :  החלטה

 . מתקציב חינוך ₪4,321 , השתתפות מועצה  46,091להגנת הסביבה  

 סיימנו חברים תודה, הישיבה נגמרה.    ניר ברטל:

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 

______ _________  _________________ 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 צהעמנכ"ל המו

 


