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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,47מיום שלישי24.08.21 ,

על סדר היום:
.1

תכנית עבודה מחלקת שפ"ע.

.2

מפגע תחבורתי בציר התנועה רח' האגוז – כיכר הכבשים – רח' האשל.

.3

עדכון על התקדמות שכונת עתודות.

.4

אישור תב"ר שדרוג נשקיה .תב"ר על סך  .₪ 12,000מקור מימון 100% :משרד הביטחון.

.5

מינוי גברת אור פירון כחברה במועצה הדתית מטעם סיעת אופק.

.6

אישור הרשאה לחשבון בנק של מנהלת ביה"ס יובלים.
המליאה מאשרת את גברת שרון הלר ת"ז ( 065624298במקום גב' מרים שטיימניץ
 ) 066464231כמורשה חתימה שלישי וכן אישור צפיה באינטרנט בחשבון הבנק בניהול עצמי
של בית ספר יובלים ,חשבון מספר  2120018בבנק לאומי.
אין שינוי בשני מורשי החתימה :מר יוסף הדרי ת"ז ( 060404662גזר המועצה) והגב' שרה
אנגל ת.ז( 055665491 .מנהלנית ביה"ס) ואין שינוי שכל שתי חתימות מתוך השלוש תחייבנה
את החשבון בבנק.

מר ניר ברטל:

ערב טוב .אנחנו מתחילים ישיבת מועצה  ,47שהיתה אמורה להיות

שבוע שע בר אבל לבקשת מספר חברי מועצה נדחתה לשבוע .יש לנו שישה נושאים על סדר היום.
הראשון זו הבקשה של אורנה ותמר ,לגבי נושא השפ"ע .בבקשה.

מר אלעד כהן:

אבל רק לפני כן ,ניר .כל השיג ושיח שהיה על תיקון הפרוטוקול נעשה

לפני שפתחנו את הישיבה .אז אנחנו רק למען הסדר הטוב ,מאחר ולא הספקתם לבדוק את התיקון
של הפרוטוקול ,בהסכמה זה ייעשה עד הישיבה הבאה .בסדר?
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מר שלמה אפרתי:

הנושא השישי ,של האישור ,אולי נבקש להעלות את זה קודם?

גב' אורנה רייטר:

למה?

מר שלמה אפרתי:

כי אני מניח ששישה נושאים ,קצר .זה נושא שהוא יחסית טכני....

מר אלעד כהן:

מה זה הנושא הזה ,רק תזכיר?

מר ניר ברטל:

החלפת מורשה חתימה בבי"ס יובלים ,עקב החלפת המנהלת.

מר שלמה אפרתי:

כן ,בדיוק.

מר ניר ברטל:

לי אין בעיה .למישהו יש בעיה?

מר אלעד כהן:

גם לי אין בעיה.

)6

אישור הרשאה לחשבון בנק של מנהלת ביה"ס יובלים.
המליאה מאשרת את גברת שרון הלר ת"ז ( 065624298במקום גב' מרים שטיימיץ
 ) 066464231כמורשה חתימה שלישי וכן אישור צפיה באינטרנט בחשבון הבנק בניהול עצמי
של בית ספר יובלים ,חשבון מספר  2120018בבנק לאומי.
אין שינוי בשני מורשי החתימה :מר יוסף הדרי ת"ז ( 060404662גזר המועצה) והגב' שרה
אנגל ת.ז( 055665491 .מנהלנית ביה"ס) ואין שינוי שכל שתי חתימות מתוך השלוש
תחייבנה את החשבון בבנק.
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מר ניר ברטל:

בועז? אודי? אביבית? אז אנחנו רוצים ,מאושר? פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הרשאה לחשבון בנק של מנהלת ביה"ס יובלים.
המליאה מאשרת את גברת שרון הלר ת"ז ( 065624298במקום גב' מרים שטיימיץ
 ) 066464231כמורשה חתימה שלישי וכן אישור צפיה באינטרנט בחשבון הבנק בניהול עצמי
של בית ספר יובלים ,חשבון מספר  2120018בבנק לאומי.
אין שינוי בשני מורשי החתימה :מר יוסף הדרי ת"ז ( 060404662גזר המועצה) והגב' שרה
אנגל ת.ז( 055665491 .מנהלנית ביה"ס) ואין שינוי שכל שתי חתימות מתוך השלוש
תחייבנה את החשבון בבנק.

מר אלעד כהן:

רק לא ענית לי על השאלה ,ניר .אנחנו שלחנו דרישה לכינוסה של

ישיבה של מן המניין בעניין המעונות .לא קיבלנו זימון .ביקשנו לקיים את זה היום .יש לך תאריך?

מר ניר ברטל:

מחר יש ישיבה עם ההורים של המעון ביחד איתי ,ביחד עם מנהלת

המעון ,ביחד עם האחראית על המעון מטעם המתנ"ס .ואחרי שנעשה את הישיבה מחר נקבע את
המועד לישיבת מועצה .אישרנו את סעיף  6כלשונו .בבקשה ,אורנה.

)1

תכנית עבודה מחלקת שפ"ע.

גב' אורנה רייטר:

אוקיי .מה שתמר ואני ביקשנו לדבר עליו זה נושא תוכנית העבודה של

שפ"ע .לפני כחודשיים אושר תקציב .במסגרת התקציב עשינו אלוקציות של כל מיני תקציבים
ממקום למקום .ובעצם  ...מיקדנו את התקציב של כל הנושא של תחזוקת גינות ציבוריות .הוספנו
שם  .₪ 200,000לאחר מכן ,בהתחלה רצינו להוסיף  .₪ 200,000ואם אתם זוכרים את הבקשה של "
אנחנו רוצים לטפל בציליות ,אתם רוצים לטפל בציליות ,לא רוצים לטפל בציליות ,תנו לנו לעבוד,
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אנחנו ממש רוצים לעבוד ,רק תאשרו תקציב" .אז בעצם אושר תקציב גם לציליות בגני שעשועים ,גם
בתחזוקת המתקנים בגני השעשועים ,בכלל בתחזוקת המתקנים .לתומי ,עשיתי סיבוב ,וזה הנושא
הראשון .עשיתי סיבוב באותן גנים שהמועצה ציינה ,כשדיברנו על התקציב ,איפה היא רוצה להשקיע
בציליות .לא בוצע כלום .אתם יכולים לראות את התמונות .אני יכולה לשלוח לכל אחד את התמונות.
לא בוצע כלום .אני הרגשתי מאוד לא נוח עם הסיפור הזה .יושבים פה בישיבה ו"תנו לנו לעבוד,
אנחנו מוכנים ,אנחנו ממש רוצים לעבוד ,תנו לנו לעשות ציליות בגני משחקים ,מה ,את לא רוצה
שיהיו לך ציליות בגני משחקים?"

מר אלעד כהן:

מי אמר את זה? תזכירי לי רק.

גב' אורנה רייטר:

נאמר ,לא משנה מי אמר .זה נאמר .זה נאמר גם בישיבה הפנימית וגם

בישיבת המועצה .ואני מסתכלת ,חודשיים שלמים אחרי .כלום .נאדה .חורים .אז זה דבר אחד .ואז
אמרתי לעצמי בואו נשמע ,וחשבתי שיבוא מנהל השפ"ע עם תוכנית העבודה ,כי יש לו תוכנית עבודה
מאוד מפוארת ,שאין שם מילה וחצי מילה על נושא של גני משחקים .אני שמחה שעשינו את
האלוקציה הזאת.
בנוסף ,תחזוקת גני שעשועים .יש גנים שמתפרקים .חלקם אתם יודעים ,חלקם אתם לא יודעים.
רצ יתי להבין איפה בתוכניות העבודה עושים שינוי כדי שיביא לידי ביטוי את התקציב שאושר.
דבר נוסף ,התוכניות לטיפול בשפני הסלע .הוגדר תקציב ,סוכם שתתקבל תוכנית לטיפול במפגע.
ונחשו מה קרה? נו ,מישהו רוצה לנחש? נושא רביעי ,הדברת מזיקים .אני חווה עקיצות .יש עוד
כאלו?

מר דורון טישלר:

מה זה מזיקים? יתושים?

גב' אורנה רייטר:

יתושים.
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מר דורון טישלר:

שאלוהים ישמור .באמת .אני לא יכול להיות בגינה .אין מצב בעולם

שאני יוצא אפילו להשקות שתי דקות ולא קורעים אותי.

מר אלעד כהן:

יש לך דם מתוק.

מר דורון טישלר:

קראתי קצת ,זה לא קשור לדם מתוק .זה קשור בעיקר להעברת

מחלות של היתושים ומחוללי מחלות .לא ,אבל אין לי דם מתוק .אני מתוק כשלעצמי ,אבל לא בדם.

מר אלעד כהן:

אני מאשר שאתה מתוק.

גב' אורנה רייטר:

אוקיי .זאת אומרת היו כל מיני דברים שהוחלטו ,למשל בנושא של

הדברת מ זיקים .יש פה מדביר שמגיע כל יום חמישי .היה סיכום שיודיעו לציבור שיש מדביר כל יום
חמישי .והציבור שסובל ,כמוך ,יוכל לפנות .ושיבוא מישהו לבדוק אם יש לך איזה מקור מים או
משהו חריג וכו' .ונחשו מה קרה? כלום .אלה היו ארבעת הפריטים שאני חשבתי שצריכים לשוחח
עליהם ו לראות איך הם נכנסים בתוך תוכנית העבודה של מחלקת השפ"ע .ובסוף יש לי הצעת
החלטה.

מר ניר ברטל:

תמר גם ביקשה .רוצה להגיד משהו?

גב' צדוק תמר:

לא.

מר דורון טישלר:

שאלת תם .אורנה כרגע הזכירה ואמרה שיש מדביר ביישוב כל יום

חמישי .אני באמת לא מכיר .זה משהו שאפשר לבקש ממנו לבוא לרסס אזור?

מר ניר ברטל:

אנשים מבקשים כל הזמן והוא מגיע.
7

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,47מיום שלישי24.08.21 ,

מר דורון טישלר:

אני פעם ראשונה שומע את זה .בגלל זה אמרתי שאלת תם.

גב' אורנה רייטר:

אתה לא היחידי שלא יודע.

מר דורון טישלר:

פעם ראשונה .ואם כן ,איך אני פונה? למי?

מר ניר ברטל:

יש מוקד יישובי .אפשר לפנות אליו בטלפון ,במייל .דרך אתר המועצה

ובאפליקציה .אנשים פונים ,המרסס מגיע.

מר דורון טישלר:

אבל זה לא רק אני ,זה השכנים שלי .אתה מכיר ,אנחנו לא יכולים

לשבת בגינה.

מר ניר ברטל:

לצורך העניין ,לשאלתך על יתושים .אם יש מקור מים באים

ומרססים אותו .כמה שאני זוכר ,על ראש הכיפה שאתה גר עליה אין שם מאגר מים.

מר דורון טישלר:

לא ,לי יש בגינה בריכת מים קטנה ,של נוי .היא מלאה בכלור כל

הזמן .אין מצב שיתושים נמצאים שם.

מר ניר ברטל:

אז אין מה לרסס שם.

מר דורון טישלר:

אבל תשאל גם את השכן שלי ,אתה יודע למי אני מתכוון .אנחנו לא

יכולים לשבת בגינה.

מר ניר ברטל:

אתם גרים ליד שדה.
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מר דורון טישלר:

מה קשור שדה?

מר ניר ברטל:

אין מה לרסס שם.

מר דורון טישלר:

אין שם מקור מים אבל.

מר ניר ברטל:

נכון ,לכן אין מה לרסס.

מר דורון טישלר:

אבל עדיין אי אפשר לשהות בחוץ .אי אפשר לשהות בחוץ.

גב' אביבית אבורוס:

לדעתי זה נכון לכל מקום .גם אצלי .אין לי שום מקור מים .המים לא

עומדים בשום מקום .ועדיין יש יתושים  ...אז מה? מרססים את האוויר?

מר דורון טישלר:

לא ,אני לא יודע .אני לא מדביר .אם הייתי מומחה בתחום אולי

הייתי יודע -

מר ניר ברטל:

אנ י כן יודע .בדקנו את זה כבר לפני שנה ,שנתיים .וזו התשובה .אלו

יתושים שנמצאים ,זו תקופה של היתושים .מרססים מאגרי מים ,ששם יש דגירה.

גב' אביבית אבורוס:

 ...תזכורת לוודא שאין לנו מים עומדים בגינה.

מר דורון טישלר:

זה אני מוודא במאה אחוז .אבל תקשיבי ,זה קיץ .זו התקופה של

הקיץ .עזבי רגע את הנחשים שאני חווה אצלי .אבל זה שטויות.
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גב' אביבית אבורוס:

זה  ...אני לא מכירה שלא יהיה משהו חדש -

גב' אורנה רייטר:

יש נחשים ,יש עכברים ,יש חולדות .יש הרבה דברים .ואנשים לא

יודעים על המדביר ביום חמישי .לא יודעים .גם עובדי מועצה לא יודעים.

מר דורון טישלר:

להגיד לך ככה? לפני שבועיים ,אודי ,לפני שבועיים אנחנו מזיזים את

הכריות של פינת הישיבה לשבת ,טאק ,קופץ לך משם נחש .לפחות ארבע חמש בעונה כזאת .צפעים
אני מדבר.

מר אודי וילד:

יש חתולים שם?

מר דורון טישלר:

יש חתולים .אבל החתולים של השכנים מדושנים .אלו חתולי בית .אז

אף אחד לא מוכן להתמודד .אבל יש נחשים חופשי.

גב' אורנה רייטר:

טוב ,בואו נשמע מה תוכנית העבודה .אם יש עדכונים בתוכנית

העבודה.

מר ניר ברטל:

תודה .בועז ,אתה רוצה להוסיף משהו?

מר בועז בגריש:

לא.

מר אלעד כהן:

רק שני משפטים .אני באמת זוכר שהאמירה הזו 'תאשרו תקציב ,תנו

לנו לעשות ציליות' אכן נאמרה .לדעתי זה אפילו היה בישיבה הפנימית שאני ואורנה קיימנו עם נציגי
המועצה .אנחנ ו נמצאים כבר חודשיים פלוס אחרי .וזה לא נעשה .והעניין הוא שאנחנו גם נמצאים
לא רח וק מתום שנת תקציב .ואם עכשיו זה לא ייעשה במיידי ,אז זה יגלוש לשנה הבאה .ולכן
10

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,47מיום שלישי24.08.21 ,

הדרישה שלך ,אורנה ,שיבוצע במסגרת תוכנית סדורה ,שהמועצה תעקוב אחריה ,היא דרישה סופר
לגיטימית ,שאני כמובן אתמוך בה.

מר ניר ברטל:

אודי ,אביבית? טוב ,אני רק אתקן שבהתאם לדרישות שלכם בוצעו

קיצוצים נרחבים בתחומי האחזקה והשפ"ע ,וחבל .אבל זו היתה דרישה שלכם כתנאי להעביר את
התקציב .ויתר הסעיפים ממומשים ,מה שנותר לנו לעשות .בהתאם לתוכנית עבודה שקבענו ככל
האפש ר בתחילת השנה ומפורסמת באתר המועצה .כל אחד יכול להיכנס ולראות .שלמה ,אתה רוצה
להוסיף משהו?

מר שלמה אפרתי:

כן.

מר אלעד כהן:

רק תשתדל,

מר ניר ברטל:

אלעד ,אתה מפריע.

מר שלמה אפרתי:

לקראת אישור תקציב המועצה ,הצעת התקציב שאנחנו הגשנו ,היה

תקציב של  600,000שקלים לטיפול ,בן היתר בהצללות ,תיקוני מדרכות וכבישים ,הבאת גינות לתקן
ושיפוץ מעון ,איטומים ,שיפוץ בית נוער ,החלטות של ועדת תמרור .דובר גם על חצר תיכון ועוד
הרבה מאוד דברים שרצינו להכניס בסכום הזה .לבקשתכם בעצם בהתאמות התקציב ,הסעיף הזה
קוצץ בצורה משמעותית מאוד .אני חושב ל 150,000-שקל ,שנייה ,אני יכול לבדוק בדיוק ,אני אגיד.
אבל הוא קוצץ בצורה -

גב' אורנה רייטר:

אני יכולה לעזור.

מר ניר ברטל:

אורנה ,את מפריעה.
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גב' אורנה רייטר:

אני עוזרת לו.

מר ניר ברטל:

לא ,הוא לא צריך עזרה .מי שצריך עזרה זה בטח לא שלמה .את

מפריעה .את מפריעה .נזכיר לכם ,ביקשתם להסביר בישיבת מועצה .בישיבת מועצה יש דרכים
לעשות דיון .תכבדו את זה.

מר שלמה אפרתי:

הוא קוצץ ל 200,000-שקלים .ובעצם ה 400,000-שקלים האלה ,בהם

רצינו לעשות בין היתר תיקוני מדרכות וכבישים ,וכיוצא בזה .כך שלא ברור לי .קיצצתם 400,000
שקלים בסעיף שבו רצינו לעשות את ההצללות ,ועכשיו את שואלת למה לא עשינו את ההצללות .אז
זה לא לגמרי ברור לי .ובכל זאת אני אסביר מה אנחנו כן עושים ,מה אנחנו לא עושים .מרגע אישור
התקציב ,נכנסנו להילוך גבוה מאוד כדי לבצע את מה שכן אושר לבצע .קודם כל ,פתיחת שנת
לימודים .אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים היום במצב שכל מוסדות החינוך שלנו מוכנים לפתיחת
שנת הלימודים ברמה של האישורים.

גב' אורנה רייטר:

מה הקשר?

מר ניר ברטל:

אורנה ,את עוד פעם מפריעה.

מר שלמה אפרתי:

את מדברת על תקציב השפ"ע.

גב' אורנה רייטר:

 ...לא הבנתי.

מר שלמה אפרתי:

אני מדבר על תקציב שפ"ע שממומש.
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מר ניר ברטל:

הוא מדבר ,הוא רוצה לענות .את מפריעה.

מר שלמה אפרתי:

בין היתר בתקציב השפ"ע היתה גם סוגית שיפוצי הקיץ .זה מומש

באופן משביע רצון.

מר ניר ברטל:

אורנה ,את מפריעה .חברים ,שלמה ,עצור .תודה רבה .חברים ,אנחנו

נעשה הפסקה .אי אפשר לנהל ככה ישיבות מועצה .אני לא אחזור לשוק והשכונה שמנסים לעשות כל
פעם שמישהו -

גב' אורנה רייטר:

שוק ושכונה?

מר ניר ברטל:

אורנה ,את מפריעה .תודה רבה ,הפסקה  10דקות .תודה.

*** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה ***

מר ניר ברטל:

שלמה ,נראה לי שניסית לפרט ,אבל פשוט לא נותנים לך לדבר .אני

מציע שנסיים ,אלא אם כן אתה מתעקש להמשיך .לא מתעקש .נסיים פה .תודה רבה.

גב' אורנה רייטר:

אני רוצה להעלות הצעת החלטה.

מר ניר ברטל:

בבקשה.

גב' אורנה רייטר:

דבר ראשון אני רוצה לומר שהשינוי שעשינו בסעיף הזה היה העלאה

של
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מר ניר ברטל:

רגע ,זו הצעת החלטה או נאום?

גב' אורנה רייטר:

אני מדברת על הצעת ההחלטה.

מר ניר ברטל:

אז מה הצעת ההחלטה?

גב' אורנה רייטר:

השינוי שעשינו בסעיף הזה היה  100,000שקלים יותר ממה שהיה

קודם.

מר ניר ברטל:

אורנה ,מה הצעת ההחלטה?

גב' אורנה רייטר:

בנוסף הוספנו – עד  ₪ 100,000לנושא ההצללות /קירוי לבקשת ראש

המועצה והמנכ"ל.

מר אלעד כהן:

למה אתה מפריע לה?

מר ניר ברטל:

כי היא ביקשה את זכות הדיבור -

-

-

מר ניר ברטל:

אורנה ,עצרי בבקשה.

גב' אורנה רייטר:

הצעת ההחלטה :מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה,

מר ניר ברטל:

אי אפשר לנהל ככה כשיש פה אנשים ,את קיבלת את זכות הדיבור
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בשביל להקריא הצעה -

גב' אורנה רייטר:

הצעת ההחלטה.

מר ניר ברטל:

רגע ,שנייה ,עוד לא סיימתי .תודה .קיבלת את זכות הדיבור להקריא

הצעת החלטה .בבקשה להקריא אותה.

גב' אורנה רייטר:

 )1מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך  14יום תוכנית עבודה

כוללת לאחזקת גני השעשועים ,פלוס בתקציב .ואני תיכף אגע בתקציב.
)2מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך  14יום תוכנית הצללה לגני השעשועים ,פלוס בתקציב.
לשני הרכיבים האלו יש  200,000שקלים .היה  100ועוד  .100מנכ"ל המועצה אמר שההצללות שהוא
רצה לעשות בגנים ,גינת התא נה ,גינת התבור וגינת האגוז .אבל אתה יכול לבחור כל גינה אחרת
שנראית לך יותר  .needyאמרת שזה יעלה בסביבות ה,60-

מר שלמה אפרתי:

תאנה ,תבור ושמח ,לא אגוז.

גב' אורנה רייטר:

מה?

מר שלמה אפרתי:

תאנה ,תבור ,ושמח .לא אגוז.

גב' אורנה רייטר:

לא אגוז? מה שאתה בוחר לטובת תושבי אורנית שיוכלו בחגים .כי

להזכירך ,ההצללות צריכות לרדת באזור נובמבר .כבר אין להן משמעות .או שיש להן משמעות שהן
נקרעות.
)3מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך  14יום תוכנית לטיפול במפגע שפני הסלע ,הכוללת את
דרך הטיפול והעלות.
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)4מנכ"ל המועצה ישלח לח ברי המועצה תוך שבעה ימים את תוכנית העבודה של המדביר ויצא בכל
אפ יקי הפרסום של המועצה ,ווטסאפ ,פייסבוק ,שלט כניסה ,שלטים נוספים באופן בולט בהודעה
שתכלול הזמנה לפנות למועצה אם קיים מפגע שיש להדבירו ,מעופפים ,מכרסמים .את דרך הפנייה
וזמני ההגעה של המדביר .זו הצעת ההחלטה.

מר ניר ברטל:

תודה .מי בעד? בועז ,דורון ,אלעד ,אורנה ותמר .מי נגד? אני נגד.

אביבית ואודי .תודה רבה .נושא הבא.

הצבעה:
בעד  :5בועז בגריש ,דורון טישלר ,אורנה רייטר ,תמר צדוק ,אלעד כהן.
נגד  :3ניר ברטל ,אביבית אבורוס ,אודי וילד.
החלטה :הוחלט ברוב קולות כדלקמן:
מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך  14יום תוכנית עבודה כוללת לאחזקת גני השעשועים,
פלוס בתקציב.
מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך  14יום תוכנית הצללה לגני השעשועים ,פלוס בתקציב.
מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך  14יום תוכנית לטיפול במפגע שפני הסלע ,הכוללת את
דרך הטיפול והעלות.
מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך שבעה ימים את תוכנית העבודה של המדביר ויצא בכל
אפיקי הפרסום של המועצה ,ווטסאפ ,פייסבוק ,שלט כניסה ,שלטים נוספים באופן בולט בהודעה
שתכלול הזמנה לפנות למועצה אם קיים מפגע שיש להדבירו ,מעופפים ,מכרסמים ,את דרך
הפנייה וזמני ההגעה של המדביר.

)2

מפגע תחבורתי בציר התנועה רח' האגוז – כיכר הכבשים – רח' האשל.
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מר אלעד כהן:

הצעה לסדר -

מר ניר ברטל:

רגע ,אלעד .שנייה ,לא קיבלת את זכות הדיבור .שנייה אחת .קודם כל

זה עתודות או קודם הנושא של אלעד.

מר שלמה אפרתי:

קודם מופיע הנושא של אלעד.

מר ניר ברטל:

אז בבקשה ,אלעד.

מר אלעד כהן:

תודה רבה .הנושא שלי לסדר יום עוסק במפגע תחבורתי שלטעמי

קיים בציר התנועה על רחוב האגוז-כיכר הכבשים ורחוב האשל .כולנו יודעים שבמסגרת עבודות
הבינוי שבוצעו ,לא בינוי ,סליחה ,עבודות הפיתוח שבוצעו לטובת שכונת עתודות ,בוצעו שינויים בציר
הזה .הציר הוצר ,הרחיבו את כיכר הכבשים ונעשו שינויים כאלו ואחרים .לצערי התוצר הסופי של
העבודות האלה זה יצירת מפגע בכל הציר הזה שמתחיל מרחוב האגוז ,שוב פעם ,כיכר הכבשים
ורחוב האשל .וכוונתי ,כשאני מדבר על רחוב האשל ,זה החלק שבין כיכר הכבשים לאולם הספורט.
הציר שם הוצר ,הממשק בין כיכר הכבשים לרחוב האשל הוצר וכמי שעושה שם בציר הזה לפחות
פעם ,פעמיים ביום ,אני יכול לומר שבכל פעם ,כמעט בכל פעם שאני פונה ימינה מרחוב האגוז דרך
כיכר הכבשים ,ימינה לרחוב האשל ,אני מקווה שאני לא אפגוש מולי איזשהו רכב שאו לא שם לב או
לא נצמד מספיק לחלק הימני שלו ,כי אחרת זה נגמר לא עלינו בהתנגשות.
היו כבר ,אני יודע לפחות על מקרה אחד שהיתה התנגשות חזיתית בין שני רכבים .חברים ,זה מפגע
בטיחותי תחבורתי  .ועכשיו נקודת המוצא שלי שכנראה התוכנית הזאת קיבלה אישור וכנראה שיועץ
התנ ועה חתם עליה וכנראה שבמישור התיאורטי זה על פניו מאושר .אבל את מי זה מעניין כל
האישורים האל ה ,עת אנחנו יודעים מה המצב בפועל .ואני אפילו זוכר ,אודי ,שקיימנו איתך שיחה
כשדנו במרכז המסחרי שרצו להקים במגרש הסמוך שם ,ואמרתי לכם ,ובפרט לך ,אודי' ,תראה איך
זה נראה כרגע ,תחשוב מה יקרה כשיהיה מרכז מסחרי ,ואמרת באלו המילים' :אתה צודק .יש פה
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מפגע תחבורתי ש אנחנו כמועצה צריכים לתת מענה לזה' .אז מהישיבה הזו עברו להערכתי שנה וחצי,
לפחות שנה וכלום לא נעשה .ואני חושב שאנחנו לא צריכים להישאר אדישים לזה ,ולא צריכים
להגיע למצב שבו חס וחלילה תקרה תאונה וייגרמו ממש נזקים לנפש ,כי בתאונה האחרונה שהיתה
זה רק  ...אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת איך זה ייגמר.
עכשיו אני רוצה רק מספר הערות .זה לא מעניין אותי מי ומתי אישר את זה .זה לא מעניין אותי איזה
ראש מועצה הוציא את התוכניות האלה ,אישר אותן ,או איזה יועץ בטיחות ותנועה אישר את זה .כי
אם חס וחלילה יקרה פה איזשהי תאונה ,זה ממש לא יעניין אף אחד ההיסטוריה של הדברים .יש
מצב נתון .יש כיכר וציר בעיתיים ,יש ממשק מאוד בעייתי בין רחוב האגוז למי שפונה ימינה לכיכר
הכבשים ,לרחוב האשל .יש ציר מאוד צר מכיכר הכבשים לאולם ספורט .צריך לתת לזה מענה.
עכשיו ,אני יודע שהכל התחיל עם זה שרצו או שאפו שיהיה שביל אופניים .זו היתה השאיפה .ולכן
המדרכות שם הן מאוד רחבות .אגב ,לא רק ברחוב האשל .זה מתחיל ברחוב האגוז .זו הסיבה
שבגללה הציר הזה למעשה הוצר ,הצרו אותו .את רחוב האגוז ,החלק שיותר קרוב לנופית ,הצרו כבר
כשבנו את השכונה מה שקוראים לה 'נופית הקטנה'.

מר ניר ברטל:

מבוא נופית.

מר אלעד כהן:

מבוא נופית .כבר אז הצרו את זה .לצערי זה לא היה כל כך טוב .אבל

המפגע התחבורתי שמצוי באזור הזה הוא כאין וכאפס למפגש שיש פחות בהמשך של האגוז בכיוון
כיכר הכבשים ,יותר בממשק שם .כשאתה לוקח ימינה בצורה חדה ומטורפת לרחוב האשל ,וכל הציר
הזה מכיכר הכבשים עד אולם הספורט .ואני חושב שאנחנו צריכים לתת מענה .אני גם לא חושב שיש
שם בעיה כל כך גדולה ,כי אפשר להרחיב על חשבון המדרכה את הציר מכיכר הכבשים לאולם
הספורט .זה סך הכל עניין של  150 ,100מטר ,זה לא כל כך ארוך .וכמובן שצריך לתת מענה לפנייה
המאוד מאוד חדה ומוזרה שאתה נאלץ לעשות כשאתה מגיע מרחוב האגוז לכיכר הכבשים לרחוב
האשל .עכשיו ,זה נראה כך עוד לפני שהקימו את החומות של הבתים .אני מרשה לעצמי להניח
שכשהחומות של הבתים שכרגע בבנייה יוקמו ,זה עלול להיראות אפילו עוד יותר בעייתי .אגב ,אפשר
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פחות או יותר לשער ,כי אנחנו רואים את המיקומים של העמודים ,עמודי התאורה ,אני מניח
שהמיקומים הנוכחיי ם משקפים פחות או יותר את המיקומים הסופיים .ולכן אסור לנו לחכות שחס
וחלילה יקרה משהו ואנחנו צריכים לתת מענה .ומה שאני אציע למועצה לעשות זה פשוט ,במסגרת
הצעת החלטה ,לשכור יועץ תנועה חיצוני .אני בכוונה אומר יועץ תנועה חיצוני .כי יועץ התנועה
שאישר את זה ,בטוח שיבוא ויגיד שזו התוכנית הכי נפלאה במזרח התיכון .אבל מה שרואים בפועל
מדבר בעד עצמו .שיבדוק את התקינות הבטיחות של הציר הזה .שיגיש לנו את הממצאים בפרק זמן
קצוב .ואם וככל יצביע על צעדים שצריך לבצע ,אז כמובן שנצטרך לזה מענה .אבל אני לא רוצה
להקדים את המאוחר .בוא בשלב ראשון נשכור ,אני אציע כמובן לשכור את השירותים של יועץ
תנועה חיצוני .יגיש חוות דעת ומה שנקרא ,במירכאות ,נתקדם משם .זו הצעת ההחלטה שלי .אני
אציג אותה גם בסוף .תודה .כשאני דיברתי על הרחבה התכוונתי כמובן לא לכיוון הבתים .כי יש שם
בתים .אבל כמעט בכל הציר הזה ,מכיכר הכבשים לאשל ,זה שטח שהוא שטח חום .חוץ ממגרש אחד
שרואים שהתחילו לבנות .ויש שם מדרכה יחסית רחבה .כך שעל פניו ,אני לא יועץ תנועה ,כן ,על פניו
אני לא רואה שיש קושי להרחיב .וכן ,אם יש שם כשל בטיחותי ,תחבורתי ,ואם הכשל הזה נבע מכשל
תכנו ני ,אז נצטרך לתת לזה פיתרון .אי אפשר להנציח את המצב הזה רק בגלל שמישהו תכנן ורק
בגלל שמישהו בנה .נצטרך לתת לזה מענה .אגב ,הכיכר שם והפנייה ימינה היא נוראית.

מר ניר ברטל:

מה אתה מציע ,אלעד? אני איתך.

מר אלעד כהן:

אז הצעת ההחלטה שלי היא קודם כל ,בשלב ראשון ,במיידי ,לפני

שחס וחלילה יקרה משהו ,בוא נשכור יועץ תנועה חיצוני שיבדוק את זה ויגיש חוות דעת .ואז נראה
איך אנחנו מתקדמים.

מר שלמה אפרתי:

אני חייב לומר ,מקצועית גרידא ,שלדעתי זה לא נכון לעשות דבר כזה

לפני שמביאים ביצוע סופי של המקטע הזה .שנייה ,אני אגיד .יצא לי לפתח הרבה כבישים ומדרכות.
תמיד בשלב שלפני הפיתוח הסופי לא רואים נכון לא את הזוויות ,לא את הפניות ,למרות שאתה
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רואה כבר את האבן שפה ואתה רואה איפה מוצבים עמודי התאורה ,זה לא סופי .בעקבות בפנייתך,
בדקנו את התכנון מול ביצוע ,אחד לאחד מבוצע .אין שם טעות .מי שתכנן הוא מתכנן רציני ,מקצועי,
בינו לבין המתכנן החדש שנביא אי ן הרבה .זאת אומרת אני באמת חושב שכדאי להמתין לביצוע
הסופי של הפנייה הזאת ,כדי לראות האם באמת יש שם בעיה .אני לא אומר שאין ,אני לא אומר
שהמצב היום הוא משביע רצון .בסוף מדובר באזור בנייה ,כן? זה אתר בנייה אחד גדול כל השכונה
הזאת .במצב ראוי היה נכון לסגור אותה לגמרי ולהגיד לאנשים 'אל תסעו בכלל דרך רחוב האגוז'.
אבל מאחר ולא ואנשים נוסעים שם אני מבין את העניין .השכונה נמצאת גם בפיקוח .עוברת שם
מפקחת ,מתייחסת לדברים .יועץ תנועה היה במקום גם ,ראה .זה לא שאנחנו לא ערים לסוגיה
הזאת .אבל שוב ,אני מציע ,על מנת להימנע מסתם להוציא כסף על יועץ תנועה שיבחן את זה ,אני
אומר את זה ממקצועיות נטו ,להמתין לביצוע סופי .הדברים האלה זה חצי עבודה .כאילו אתה לא
רואה את העבודה השלמה.

מר דורון טישלר:

אפשר שנייה? לי אישית קרה ,אני בא מרחוב האגוז על כיכר הכבשים

וימינה לכיוון אולם הספו רט .צריך לקחת בחשבון שהיום ,במצב של היום ,הנוכחי ,הבית הפינתי על
הסיבוב עוד לא התחיל להיבנות.

מר שלמה אפרתי:

אבל יש לו גדר לבנה.

מר דורון טישלר:

לא נכון .יש גדר רשת .שנייה ,הבית שמאחוריו ,אתה צודק .עם גדר

אסכורית לבנה .לי אישית קרה ,איך שלקחתי את הסיבוב שבא לי אוטו ממול ,בגלל שהכביש צר ,זה
כמעט הסתיים בפגיעה .עכשיו ,אני אומר .אם היום המצב הוא ככה ,כשהבית הפינתי ייבנה ,ותהיה
לו חומה ,אין לך שדה ראייה ,אפילו לא למטר קדימה לתוך הסיבוב .אפשר לנסוע לשם ,אני מוכן
לנסוע מתי שאתם רוצים ושתראה במה מדובר .הבית הפינתי עוד לא נבנה ,שלמה.

מר שלמה אפרתי:

החומה שלו.
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מר דורון טישלר:

גם הבית ,לא התחיל להיבנות .תהיה לו חומה שם .כשתהיה חומה,

אין לך מטר של שדה ראייה לסיבוב .זאת אומרת לראות מי בא לך מהסיבוב .והפחד הוא פחד
מוצדק .אין פה משהו זה .זה פשוט מקום מסוכן .אפילו היום ,בגלל הסכנה של המקום שם ,אולי
שווה לחשוב על המדרכה ממול ,להציב מראה עגולה,

מר ניר ברטל:

המשטרה אוסרת.

מר אלעד כהן:

בשביל זה יש יועץ תנועה ,שיבוא עם פיתרונות.

מר דורון טישלר:

אולי להביא לשם .אני מוכן בעצמי לנסוע לשם.

מר ניר ברטל:

שכנעתם את שלמה ,שכנעתם אותי.

מר אלעד כהן:

רק שלושה משפטים ,ברשותך .ברגע שאתה רואה את המיקום של

העמודים ,אז אתה מבין ,קשה לי להאמין שהעמודים האלה הם זמניים.

מר שלמה אפרתי:

לא ,לא,

מר אלעד כהן:

איך? הם גבוהים ,נכון?

מר שלמה אפרתי:

אני אומר .זה כלל בתכנון וביצוע .בשלב הזה אתה לא יכול לדעת

כלום.

מר אלעד כהן:

אבל אתה כבר רואה .כאילו אתה רואה את המיקום של העמודים.
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והנה ,אודי נוסע שם לא אחת.

מר שלמה אפרתי:

אין לי בעיה .נביא יועץ תנועה לשם ,שיסתכל.

מר אודי וילד:

אבל אנחנו ראינו את זה לפני שלוש שנים ,שנתיים .ראינו את זה.

מר אלעד כהן:

אבל זה הולך ומחמיר.

מר אודי וילד:

אני א זכיר לכם קצת נשכחות .כל ציר התנועה הזה הוא לא מופיע

בתב"ע .הוא לא ציר יציאה  ...זה לא ציר יציאה מהיישוב שמופיע בתב"ע.

מר אלעד כהן:

זה היסטוריה כבר.

מר אודי וילד:

לא ,זה לא היסטוריה .זה השפיע על התב"ע של השכונה .ולכן הרחוב

הזה הוצר מלכתחילה .ואנחנו מכים על חטא היום ,אני מסכים איתך .אבל זה מה יש .זה מה יש.
היתה לנו פעם אחת הזדמנות ,שאני גם שמח שהיא לא קרתה ,שהיה לנו את המרכז המסחרי הזה
שהוא רצה להקים שם .אם הוא ה יה מקים מרכז מסחרי ,לא היו נבנים שני הבתים שהתחילו לבנות
עכשיו .ואז היינו יכולים לצמצם את המדרכה.

מר אלעד כהן:

רוב השטח שם ,אודי ,בין כיכר הכבשים,

גב' אורנה רייטר:

הוא מדבר על זה והוא מדבר על זה.

מר אלעד כהן:

לא ,לא ,אנחנו מדברים על אותו שטח.
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מר אודי וילד:

אנחנו מדברים על אותו דבר .בגלל שני הבתים שנבנים עכשיו ,לא

יעזור לך שאת ההמשך תקצר.

מר אלעד כהן:

קודם כל לשיטתי ,הכשל הכי גדול זה דווקא בכיכר.

מר אודי וילד:

זה אני לא יודע.

מר אלעד כהן:

זה דבר אחד .דבר שני ,למיטב זיכרוני ,מכיכר הכבשים ,רוב השטח עד

הבתים ,הוא שטח חום שבכלל מיועד שם לחניות.

מר דורון טישלר:

זה שטח של המועצה.

מר אלעד כהן:

של המועצה.

מר דורון טישלר:

מקביל לכביש ,בצד המזרחי.

מר אלעד כהן:

מכיכר הכבשים עד האזור שמתחילים לבנות כרגע .רובו זה שטח

חום.

מר אודי וילד:

זו רצועה של שלושה דונם ,כן.

מר אלעד כהן:

זאת אומרת שם על פניו אין קושי ,אגב המדרכה שם היא מאוד

גדולה ,רחבה ,כי רצו לעשות שם שביל אופניים.

מר ניר ברטל:

לא ,המדרכה היא תקנית .היא  2מטר .יש מקומות שיש מפרצים,
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מר דורון טישלר:

בגלל המפרץ ,עיבו את המדרכה ברוחב שלה.

מר ניר ברטל:

אבל במקום שיש את החנייה היא  2מטר ,שזו מדרכה תקנית 2 .מטר.

זה אומר שאם אתה רוצה להרחיב ,או על חשבון המדרכה אתה יורד מהתקניות של ה 2-מטר ,או
שאתה נוגס בשטח החום .אבל אולי עד לשטח שבונים עליו.

מר אלעד כהן:

אם אנחנו צריכים לנגוס חצי מטר,

מר דורון טישלר:

נכון ,אולי.

מר ניר ברטל:

או להרוס שם את החניות.

מר דורון טישלר:

אולי ,אבל רק אולי .אם אפשר היה ,זו החלטה ,כי זה שטח חום של

המועצה.

מר אלעד כהן:

זו החלטה שלנו ,מה זאת אומרת?

מר דורון טישלר:

לא ,אומר את זה ראש המועצה .ללכת מטר ,את כל קו המדרכה

להזיז מטר לתוך השטח של המועצה ,ואז אתה מרוויח כבר יותר רחב שם.

מר ניר ברטל:

זה מה שהתחלנו לעשות בסיפור עם המרכז המסחרי.

מר אלעד כהן:

זה לא קשור למרכז המסחרי.

24

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,47מיום שלישי24.08.21 ,

מר ניר ברטל:

שנייה ,אלעד ,שנייה .תן ,בכל זאת .אבל אתה יכול לעשות את זה רק

כשאתה מגיע לשני בתים בסוף .בשני בתים בסוף יהיה לך עוד הפעם צר.

מר דורון טישלר:

נכון.

גב' אורנה רייטר:

אולי אפשר לעשות שם צומת .אבל בגלל זה יש אחראי תנועה.

מר דורון טישלר:

אבל עדיף נקודה אחת ,מאשר -

מר אלעד כהן:

אם המשמעות היא שאנחנו נוגסים ,הרי אתה לא צריך הרבה .מספיק

שאתה מוסיף עוד חצי מטר ,זה כ בר הופך להיות וואוו .אז אם המשמעות ,במירכאות ,ש"ננגוס" חצי
מטר בשטח ,למזלנו השטח החום ברובו שטח חום ,לא נעים .אבל אני לא רואה בזה גם כל כך ,גם
העלויות הן לא בשמים .אבל אני מבקש ,כדי שזה יהיה יעיל ,שלמה ,אנא שזה יהיה יועץ תנועה
חיצוני .כי אין טעם לחזור לאותו יועץ שתכנן.

מר שלמה אפרתי:

בוא נדייק .לא יועץ התנועה שתכנן.

מר דורון טישלר:

מי יועץ התנועה שתכנן?

מר שלמה אפרתי:

 ...הדני .זה לא ...

מר אודי וילד:

אני רוצה להגיד מילה אחת .רק אולי להשלים .בתקופה הקרובה או

בתקופה שנעשית שם בנייה ,אני ממליץ ב בוקר לא לצאת משם .אם למישהו יש אפשרות ,אל תצאו
משם .אני הפסקתי .או שאני נוסע דרך הגבעה ויורד למטה או בכלל מסביב .זה מפגע תחבורתי בלי
קשר בכלל להיצרות הזאת .הם עובדים שם ,ואתה לא יכול לעבור .משאיות ,משאבת בטון שיש שם
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כל יום .בקיצור ,שמור על ...

מר אלעד כהן:

 ...חפירות של חברת חשמל זה היה נורא ואיום.

מר אודי וילד:

כן ,הם עשו את התעלה הזאת.

מר אלעד כהן:

בדיוק בנקודה הכי ,אבל בסדר .זה משהו זמני .עוד שבוע ,חודש ,לא

יודע מה ,זה יסתיים .אנחנו עדיין נישאר -

מר אודי וילד:

לא ,זה באמת אתר בנייה ,אין מה לעשות.

מר אלעד כהן:

אבל לא על זה אני מלין.

מר אודי וילד:

אני יודע ,אתה צודק.

מר ניר ברטל:

אלעד ,הצעתך התקבלה פה אחד .נראה לי ,נכון? אלא אם כן ,בועז?

מר אלעד כהן:

צריך להקריא את הצעת ההחלטה לפרוטוקול.

מר ניר ברטל:

שלמה לקח ,יבצע את זה.

מר אלעד כהן:

הצעת ההחלטה למעשה היא המועצה תשכור את שירותיו של יועץ

תנועה חיצוני,

מר ניר ברטל:

לא ,לא ,לא כדאי לך .אתה רוצה ,תעביר על זה הצעת החלטה.
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מר אלעד כהן:

למה לא כדאי לי?  ...אולי אני מפספס משהו.

מר שלמה אפרתי:

המועצה תביא חוות דעת של יועץ תנועה,

מר ניר ברטל:

אלעד ,אתה מתעקש להביא החלטת מועצה?

מר אלעד כהן:

בוא ,צריך החלטה ,כדי שאחר כך היא תבוצע.

מר ניר ברטל:

לא צריך החלטה.

מר אלעד כהן:

 ...איך לנסח את ההחלטה הזאת .אני לא מתעקש על המילה,

מר ניר ברטל:

לא צריך.

מר אלעד כהן:

לא מתעקש על המילה חיצוני .העיקר שזה לא יהיה אותו יועץ תנועה.

וייקבע שחוות הדעת תוגש תוך  14ימים ,זה בסדר? סביר בעיניך? ?30

מר ניר ברטל:

שלמה אמר שהוא מתכוון להביא חוות דעת חיצונית תוך  30יום ,לא

של אותו אחד .אתה רוצה להעביר את זה בהצעת החלטה?

מר אלעד כהן:

ברור.

מר ניר ברטל:

חבל.
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מר אלעד כהן:

חבל? למה חבל? נהפוך הוא.

מר ניר ברטל:

תגלה בהמשך .בבקשה .אתה רוצה לחזור על זה?

מר אלעד כהן:

אני מפספס משהו? כאילו אתם משחקים איתי,

מר ניר ברטל:

אתה מפספס .אני מתנגד להצעה של אלעד .שלמה אמר שהוא יעשה

את זה .פשוט לא צריך -

מר אלעד כהן:

אוקיי .אז בוא נלך להצבעה על ההצעה שלי.

מר ניר ברטל:

מי בעד ההצעה של אלעד? דורון ,אתה צריך להיות בעד עכשיו .בועז,

דורון ,אלעד ,אורנה ותמר .מי נגד? אני נגד .אודי ואביבית .תודה.

הצבעה:
בעד  : 5בועז בגריש ,דורון טישלר ,אורנה רייטר ,תמר צדוק ,אלעד כהן.
נגד  :3ניר ברטל ,אביבית אבורוס ,אודי וילד.
החלטה :הוחלט ברוב קולות כי המועצה תביא חוות דעת של יועץ תנועה שאינו יועץ התנועה שתכנן
את אזור כיכר הכבשים ,תוך  30יום.

מר אלעד כהן:

אודי ,אתה מתנגד?

מר אודי וילד:

לא ,להצעה.

מר אלעד כהן:

להצעה שלי.
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מר אודי וילד:

לא ,הוא יעשה את העבודה .למה אתה מתעקש? תן לו לעבוד .נו ,עזוב.

מר אלעד כהן:

פספסת ,לא משנה.

מר ניר ברטל:

אתה פספסת .אתה תבין בדרך הקשה.

)3

עדכן על התקדמות שכונת עתודות.

מר ניר ברטל:

מה הנושא הבא ,שלמה ,עתודות? מישהו רוצה להגיד משהו על

עתודות?

גב' אורנה רייטר:

כן .אני ותמר ביקשנו להעלות את עתודות שלוש פעמים ברצף ,כדי

להבין מה קורה .אז אני רוצה לספר את סיפור עתודות.
בפברואר  2019החלו עבודות הפיתוח בשכונה .אודי זוכר את זה .סגן ראש המועצה הוביל את הנושא
יחד עם ראש המועצה .כבר בהתחלה הוא התריע שיש שם מורכבויות .אבל מי שם לב .אנחנו הרי
יכולים הכל.
בספטמבר  2019הונחה סוף סוף הצנרת .יש איזושהי הודעה בפייסבוק ,והכל סודר לקראת החג.
במאי  '20מק בל הבית הראשון את היתר הבנייה שלו .מקבלים היתר כשהתשתיות מוכנות ,ברור.
חשמל ,מים ,ביוב .מזכירים לנו שהמדרכות והכבישים יהיו מוכנות רק בשלב ב' במקום אספלט זה
יהיה אבנים משתלבות .ואפילו מערכת נטיפים מתגלה ביולי .2020
בנובמבר מונחת תשתית לתאי דואר .שמעתי לאחרונה שאין להם מקום לתאי הדואר .אבל מי יודע.
באוקטובר אנחנו מתכנסים בדחיפות דחיפות לאשר מיקום לחדר הטרנספורמציה של חברת חשמל.
אוקיי .זה טכני? זה לא טכני? הכל מוכן ,מדוגם .רק תאשרו ונחשמל.
בינואר  ' 21פונה אלי תושב ,אבל לא רק אלי .שולח לי מכתב שמקריאתו מובן שמשהו תוקע מכיוון
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המועצה את התהליך מול חברת חשמל.
חברת חשמל כותבת לתושב כי עדיין לא נמסרה לה תחנת הטרנספורמציה של אורנית.
אני פונה למהנדסת והתשובה היתה שאכן .ההסכם לא חתום .התעכב בגלל שינוי פרסונאלי בחברת
חשמל .מישהו השאיר את זה על המדף .התושב אומר לי 'זה לא נכון' .בחברת חשמל ממשיכים לטעון
שהבעיה באורנית .שהמועצה מעכבת את ההסכם ועושה בו שינויים.
אני פונה שוב למהנדסת .והמה נדסת אומרת שאכן יש איזושהי בעיה עם הקבלן ,שלא מוכן לחתום.
מרץ  ,' 21מתברר שהתושבים צריכים לשלם תשלום בחברת חשמל .אבל חברת חשמל מקבלת
תש לומים רק מהיזמים .או ממועצות .אז המועצה אוספת את הכסף מהתושבים ,מעבירה לחברת
חשמל .התושבים ,בקשרים אישיים ,לוחצים על חברת חשמל ,יושבים עם מנהל המחוז ,אז יהיה
חשמל בקרוב? זוכרים? אנחנו כבר שנה אחרי קבלת היתר הבנייה .מר וגברת כץ הזמינו את הside -
 by sideשלהם ואת הלה קוצ'ינה .אתם יודעים ,לה קוצ'ינה זה תנור מיוחד כזה ,שיש לו חימום
מהיר .הוא דורש המון חשמל .אז הם לא יכולים להתחבר לשכנים מהשכונה ממול .זהו .אנחנו נורא
שמחים .אוטוטו זה יקרה .נכנסים לבית.
אבל אופס ,במאי חברת חשמל מפסיקה את עבודתה בזיווד חדר הטרפו .כי המועצה לא סיימה את
הקמת התשתית .וואוו ,לא סגרנו וסללנו? ככה היה כתוב בסוף  .2019לא .מסתבר אז שגומחות
הרשת ,עד שהבנתי מה זה גומחה לקח לי זמן ,הבנתי שזה ארון שלוש דלתות ,לא תוכננו ולא הונחו
איפה שהם היו אמורים להיות מונחים בגדרות .הם הולכות להיות ,הגומחות האלה ,הארונות האלה,
הולכים להיות ברחוב .ברחוב ,אתם זוכרים ,אנחנו הלכנו עם כל השכונה הזאת על הקלות בנגישות.
עכשיו יהיו הקלות בנגישות? יש מדרכה .על המדרכה יש ארון שלוש דלתות .צריך לדאוג שתהיה גם
נגישות.
רונית כמה בבוקר ושואלת את עצמה ,וואי ,איך חלמתי שכבר נכנסתי לבית החדש .אבל לא ,היא
התעוררה באופציה .שהיא גרה שם .אומרים לה ,נאמר לי אפילו שראש המועצה אמר ,שבחגים אני
כבר אהיה בבית .אבל הם כבר לא מאמינים.

מר אלעד כהן:

לא אמר באיזו שנה.
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גב' אורנה רייטר:

אמרו שיהיה בסדר .יוצא מכתב מסודר ,שמה ,6.7-אנחנו מנסים

להעביר חשמל זמני .אבל זה לא צולח .בכל מקרה ,בסוף יולי חברת חשמל נכנסת לעבוד .ראש
המועצה קבע פגישה דחופה עם מנהל הנפה להגברת הלחץ .אז ביוב כבר הסתיים ,עד לנקודת
השאיבה? לא לגמרי .לא הגיע עד הסוף ,הביוב .וזה רק לאחרונה.
עכשיו ,אנחנו כנבחרי ציבור ,שאלנו ב ,16.6-לא קיבלנו מענה .אבל שטויות ,מי אנחנו .אנחנו פחות
חשובים .זה לא מעניין.
בשמחה וששון חברת חשמל התחילה לחפור ביום ראשון האחרון .וזה אחרי הלחץ של ראש המועצה,
בפגישתו עם מנהל הנפה .רונית כבר לא תוכל להיות בחג בבית שלה .משפחת כץ אפסנה את המקרר,
כי כבר לא מאמינים ,לא יודעים מתי ייכנסו .ואנחנו ,תושבי אורנית ,נתחיל לשלם.
ועל מה נתחיל לשלם? על הוצאות משפטיות ותביעות .כי מי ששם כיעד על היערכות לקליטת תושבים
חדשים ,אבל בפועל משתלח ,מבטל ,מזלזל ,הוא צריך לצפות לכך שהוא שם גם אותנו ,ציבור משלמי
הארנונה ,בסכנה לתביעה .כשתובעים את המועצה אנחנו משלמים את ההוצאות של התביעה.
זה הסיפור של עתודות בעיני ,בעינינו .והתוצאה הכספית המיותרת שהולכת להיות לנו בוא תבוא.
הסיפור הזה הוא מאוד מאוד בעייתי .בעיני זה כישלון .כישלון בכמה רמות .ואני לא אומרת שאין
טעויות בתהליכי פיתוח ובנייה .יש פה טעות מאוד גדולה בניהול הקשר עם התושבים .וההבטחות,
ואי עמידה בהבטחות וכו' .ועכשיו ,השאלה מה הולך לקרות .הנראות ,הפילרים על המדרכות,
הנגישות ,תכנון שטחים חומים .לא יודעים .בפעם האחרונה ,בישיבה הקודמת שדנו בזה ,השתלח
ראש המועצה באחד התושבים .מה שקרה לאותו תושב זה שהוא פנה אחר כך לאפיק המשפטי ,ואני
מניחה שמכתבים יתקבלו.
אני בסוף אגיש הצעת החלטה ,כי אני לא מצפה שיעדכנו פה מישהו במה שקורה .כי אנחנו סתם
נבחרי ציבור ,וזה לא מעניין .אז אם מישהו רוצה להוסיף .אני סיימתי .אני רק רוצה להציע הצעת
החלטה.

מר אלעד כהן:

טוב ,לצערנו אנחנו פעם אחרי פעם מגלים שהסיפור הזה של שכונת
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עתודות מתחיל להישמע כמו סאגה שלא נגמרת .אני אומר מתוך זיכרוני ,כי אורנה עוקבת אחרי
הסיפור הזה בצורה יותר צפופה .אבל אני לפחות מהרגע שהתחלת להעלות את זה על סדר היום,
שמעתי לפחות שלוש או ארבע פעמים אוטוטו תאריך יעד ,אוטוטו תאריך יעד .ואנחנו לא עומדים
בזה .וזה מצער ומתסכל כאחד .זה מצער כי המועצה מצהירה דברים ולא עומדת בהם .זה מתסכל
לקבל פעם אחרי פעם טלפונים מהתושבים ,תושבי עתודות כמובן ,שבהם הם אומרים ,בוא ,אתם
כמועצה הבטחתם  ,Xבפועל אתם לא עומדים במילה וקורה  .Yוזה לא מכבד אתכם כמועצה ,משום
מה חושבים שאנחנו כחברי מועצה קשורים לזה .לא כל כך מבינים שלנו אין יד ורגל בזה .אבל זה
מתסכל .מתסכל לקבל את הטלפונים האלו .מתסכל לשמוע מה חושבים תושבים שרק אמורים
להיכנס לבתיהם .מה הם חושבים על המועצה .על התפקוד שלה .על כמה כדאי או לא כדאי לגור
ביישוב אורנית .ולא צריך ללכת רחוק מדי ,ניר .כבר בישיבה הקודמת ישב פה תושב .אני כרגע לא
אגיד את שמו ,כולנו זוכרים ,שאמר את המילים 'אני מתחרט שמכרתי את הבית ועברתי לאורנית'.
אני לא יודע מה משפט כזה עושה לך ,ניר .לי זה לא עושה טוב .ואני שואל את עצמי למה ,איך הגענו
בכלל למצב הזה ,שהיום ,שנה וחצי או שנתיים אחרי בקירוב ,כשכבר עשו את עבודות הפיתוח שהפכו
את כל השכונה הזו,

גב' אורנה רייטר:

סגרו את הכביש.

מר אלעד כהן:

סגרו את הכביש .ואתם זוכרים איזה בלגן היה ,אודי ,עם הכביש .וכל

הסיבוב שנאלצו התושבים לעשות ,וכו' וכו' .וסללו ולא סללו .ואבק ולא אבק .וציר חלופי בטוח ,לא
בטוח .איך אחרי כל זה אנחנו מגיעים משהו כמו שנה וחצי ,שנתיים אחרי ,ואני ואתה ,כי אנחנו
נוסעים על אותו ציר ,פתאום מגלים שמרימים עוד פעם שם את הכביש .חופרים .איך זה יכול להיות?
למה לא עשו את כל החפירות האלה בזמן אמת? יש את הסיפור של תעלת בלאומילך ,נדמה לי .משהו
כזה  ,שמרימים והופכים ,מרימים והופכים .אנחנו כנראה לא רחוקים מזה.

גב' אורנה רייטר:

בדיחה אחרת .שאומרים לתושב 'קח את המפתחות ,בבקשה ,סע' .אז
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הוא אומר 'אבל אין מנוע'.

מר אלעד כהן:

אה ,אין מנוע .אני שואל את עצמי ,באמת ,איך זה יכול להיות שאחרי

שהפכו את כל ה ציר הזה ואבק ומה שאתם לא רוצים .שנתיים ימים אחרי אנחנו עדיין עסוקים
בחפירות ,ואין ביוב ואין חשמל .ואמרו לתושבים חגים ,רק לא אמרו איזה חגים .ויש כל מיני
תושבים שבצר להם עשו מה שעשו .לא ניכנס לזה .זה פשוט נורא ואיום .ואנחנו לא נראים טוב .בכלל
כלפי התושבים .ו אנחנו לא נראים טוב עוד יותר כלפי התושבים הקונקרטיים שרצו לעבור לגור שם
ולא יכולים .וזה מצער .פשוט מצער .גם אם זה ייגמר עוד חודש ,אני חושב שהצלקת שתיוותר לאותם
תושבים היא תישאר להרבה הרבה זמן .ולך אני אומר ,אורנה ,במישור האישי ,כל הכבוד שאת
מניחה את זה על ס דר היום וכל הכבוד שאת מציפה לחברי המועצה ,שלא מעורבים ביומיום במה
שקורה ,את הנושא הזה .ואני מפציר בך להמשיך ולעשות את זה .כי את הטלפונים הזועמים כועסים
לא ראש המועצה כנראה מקבל .את כל מה שהם אומרים לנו ,ספק אם הם יעזו להגיד לו ,מסיבות
שכולנו מכירים והלוואי  ,אורנה ,שכל מה שאת עושה יקדם ולו במעט את הנושא ויצליח לגרום
לפיתרון הבעייתיות .זה מה שיש לי להגיד.

מר ניר ברטל:

דורון ,אודי ,אביבית? טוב ,הנושא הבא?

גב' אורנה רייטר:

הצעת החלטה.

מר ניר ברטל:

בבקשה.

גב' אורנה רייטר:

מהנדסת המועצה תגיש תוך  60יום תוכנית של השטחים החומים

בשכונה.

מר ניר ברטל:

זהו? מי בעד? בועז ,דורון ,אלעד ,אורנה ותמר .מי נגד? אני ,אודי,
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אביבית .תודה.

הצבעה:
בעד  :5בועז בגריש ,דורון טישלר ,אורנה רייטר ,תמר צדוק ,אלעד כהן.
נגד  :3ניר ברטל ,אביבית אבורוס ,אודי וילד.
החלטה :הוחלט ברוב קולות כי מהנדסת המועצה תגיש תוך  60יום תוכנית של השטחים החומים
בשכונת עתודות.

מר אלעד כהן:

אודי מצביע נגד? איפה הבעיה אודי? מה הקושי להגיש תוכנית?

מר ניר ברטל:

אלעד ,אתה מפריע.

מר אלעד כהן:

תעשה הפסקה.

)4

אישור תב"ר שדרוג נשקיה .תב"ר על סך  .₪ 12,000מקור מימון 100% :משרד הביטחון.

מר ניר ברטל:

אלעד ,אתה מפריע .נושא אישור תב"ר שדרוג נשקייה ע"ס 12,000

שקל .מקור מימון 100% :ממשרד הביטחון .מה עושים עם הכסף הזה?

מר שלמה אפרתי:

דלת לנשקייה.

מר ניר ברטל:

דלת לנשקייה .למישהו יש שאלות? מי בעד?

מר דורון טישלר:

לי יש מה להגיד רק ,ניר .התב"ר דיבר על שיפוץ נשקייה ,נכון?
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מר אלעד כהן:

שיקום מחסן נשק.

מר דורון טישלר:

שיקום מחסן נשק .לא דובר ספציפית על דלת.

מר ניר ברטל:

כן ,אני חושב שזה מיועד לדלת ,לא? ספציפית קיבלנו את זה רק

לדלת.

מר דורון טישלר:

באופן עקרוני ,דיברנו על זה בעבר שלא נאשר תב"רים ללא הצגה של

תוכנית מסודרת בכתב שתוצג במליאה.

מר ניר ברטל:

דורון ,אתה רוצה תוכנית של החלפת דלת?

מר דורון טישלר:

לא ,שנייה .אני מדבר באופן כללי על תב"ר .שתישלח לפני הישיבה .גם

בכתב ההרשאה כתוב מפורשות שהמועצה צריכה להגיש כתבי כמויות ומסמכים .במקרה הזה זה
דלת .אבל מדובר במסמך לדעתי כתוב על שיפוץ ,שדרוג נשקייה .לא צוינה פה דלת ,נכון? אם אני לא
טועה.

מר ניר ברטל:

הכסף הוא לדלת .רק לדלת.

מר שלמה אפרתי:

הבקשה הזו גם היתה בשביל דלת .ספציפית צריך להחליף שם את

הדלת.

מר דורון טישלר:

מה הסכום?
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מר אלעד כהן:

.12,000

מר דורון טישלר:

 12,000שקל?

מר שלמה אפרתי:

מימון מלא של משרד הביטחון.

גב' אורנה רייטר:

איפה רשום שזה דלת?

מר אלעד כהן:

רשום שיקום מחסן ,בסוגריים דלת קומבינציה .מה זה דלת

קומבינציה?

מר דורון טישלר:

דלת קומבינציה זו דלת תקנית לחדר נשק.

מר אלעד כהן:

אני רוצה להגיד כמה דברים .הפעם זה תב"ר של  12,000שקל .לא

הרבה כסף אבל עדיין כסף .זה תב"ר במימון חיצוני .אבל פעם אחר פעם ,וזה המסר שלמעשה דורון
מסמן ,אנחנו אמרנו וביקשנו והתרענו  ,אתם רוצים לאשר תב"ר ,תציגו תוכנית בכתב שאותה תשלחו
מראש לחברי המועצה .אגב ,אם אתם חושבים שזאת דרישה שהיא בחזקת "המצאה" במירכאות,
של חברי המועצה ,אז אתם טועים .למה אתם טועים? כי יש כבר פסקי דין שבתי משפט באים
ואומרים 'חברים ,יש תב"ר .תצרפו לתב"ר את כל התוכניות ואת כל המסמכים הרלוונטיים' .אז
מנסים מצד אחד לא להערים קשיים .מנסים מצד אחד לקדם את היישוב .אבל מצד שני ,אי אפשר
להתעלם מזה שכמעט פעם אחר פעם אתם פשוט הופכים את הסיפור הזה לחוכא ואיטלולא.

מר ניר ברטל:

צודק.

מר אלעד כהן:

אז מה אתם רוצים? שלא נאשר את זה? אנחנו רוצים לאשר את זה.
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תקיימו את החובה .אנחנו מעירים,

מר ניר ברטל:

לא ,אין חובה.

מר אלעד כהן:

חובה.

מר ניר ברטל:

לא ,זו לא חובה.

מר אלעד כהן:

חובה .אתה רוצה שאני אקריא לך פסקי דין?

מר ניר ברטל:

כן.

מר אלעד כהן:

אתה רוצה? אתה בטוח? אחרי הסעיף הבא תקריא את הכל.

כשנסיים .בסוף נישאר ,תקריא.

מר אלעד כהן:

אני לא אומר את הדברים האלה סתם .אז מה יותר פשוט מלהציג

תוכנית שמפרטת מה צריך ,מה מתכוונים לעשות עם התב"ר .בעיניכם אולי זה עניין שולי ,זה אולי
נראה לכם קנטרני .מי אני שאתווכח עם התחושות שלכם .אבל כשיש תוכנית שמוצגת לחברי
המועצה ,ואחר כך מאושרת ,היא מחייבת .זאת אומרת אם מחר מחרתיים ,אני מסתכל אליך אבל
זה רלוונטי לכולם  ,אם מחר מחרתיים עשו שימוש בכספי התב"ר למטרה שהיא סוטה מהתוכנית ,יש
לזה משמעות .עכשיו ,עצם הצגת התוכנית כחלק מהצגת התב"ר ,יש לזה משמעות מחייבת ,וזה
אמצעי הבקרה שלנו כחברי המועצה ,כדי לוודא שמה שנאמר הוא בדיוק מה שנעשה .אז אנא מכם,
תקיימו את זה ,תכבדו את הר צון הזה של חברי המועצה ותעשו את זה .כבר היו איזה תב"ר אחד או
שניים שלא אושרו בגלל זה .לא צריך להגיע לזה .מה כל כך קשה להכין מסמך שייראה כמו תוכנית,
כדי שכל אחד מאיתנו ידע על מה אנחנו מצביעים .אז הפעם מדובר בדלת .אני לפחות במישור האישי
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יכול קצת להחליק את זה  .אבל חברים ,מתישהו צריך לעשות סוף לדברים האלה .אל תקל ראש בזה.
תעשו את זה.

מר ניר ברטל:

אתה צודק במאה אחוז .אסור שיקרו מקרים כמו שקרו בעבר .מישהו

רוצה להגיד משהו? מי בעד? בועז ,דורון ,אלעד ,אורנה ,תמר ,ניר ,אודי ואביבית .תודה רבה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר שדרוג נשקיה .תב"ר ע"ס  .₪ 12,000מקור מימון100% :
משרד הביטחון.

)5

מינוי גברת אור פירון כחברה במועצה הדתית מטעם סיעת אופק.

מר ניר ברטל:

מינוי אור פירון כחברת מועצה הדתית מטעם סיעת אופק .מישהו

רוצה להעיר על זה משהו? אפשר לעבור להצבעה? בועז.

מר בועז בגריש:

כן ,אני רוצה להעיר על זה משהו .בזמנו פנה אלי מישהו מטעמך כדי

לבוא ולדבר על כל הנושא של המועצה הדתית .ובאתם אז עם הרעיון ,יש לך נטייה כל פעם לעצור
אותי .יש לי בעיה של קשב וריכוז ,עכשיו אני צריך להתחיל מהתחלה .פנה אז בזמנו מטעמך מישהו
אל י ,אמר לי 'בוא ,אנחנו הולכים ביחד לאשר פה את חברי מועצה דתית ,נציג אופוזיציה ,נציג
קואליציה ,נציגת האופוזיצ יה גם הצעתם לנו אותה אבל ראויה ולכן כמובן לא התנגדנו .והלכנו
כביכול להצבעה משותפת על הכל ואנחנו מגיעים לפה להצבעה ובסופו של דבר מצביעים על שתיים.
ואנ י שואל אותו מה קורה פה? 'לא ,לא רצינו שמישהו ידע ,אני לא אכנס לפרטים' .אני חושב שבחרנו
אז קבוצה של אנשים מאוד ראויה .הלכנו על כל הקבוצה של החמישה .קבוצה שהיא ראויה .ואני
חושב שקרן באופן אישי היא מישהי שברמה הציבורית מאוד פעילה .חברת סיעת אופק ,מאוד פעילה
ב רמה הציבורית .אני חושב שהיא תורמת הרבה מאוד לטובת היישוב .אתם מכירים את הפעילות
הציבורית שלה .אני חושב שגם ברמה האישית היא דוגמה .המשפחה שלה ,משפחת פנקר ,בתקופה
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האחרונה הפכה להיות משפחת אומנה .אני לא רואה שום סיבה ,אין לנו שום עניין ואישו עם אור
פירון .אני חושב שאנחנו לא מוצאים סיבה להחלפה של קרן .אנחנו חושבים שהתרומה שלה יכולה
להיות רק תרומה חיובית .לכן אנחנו מתנגדים לדבר הזה.

מר ניר ברטל:

עוד פעם ,מה טעמי ההתנגדות?

מר בועז בגריש:

טעמי ההתנגדות שאנחנו רואים בה ראויה.

מר אלעד כהן:

אני רוצה להוסיף עוד שני משפטים.

מר ניר ברטל:

רגע ,שנייה ,אלעד .אנחנו מדברים על מינוי למועצה הדתית של נציגת

הסיעה שלנו .האם הם יכולים לקבוע לנו מי תהיה הנציגה שלנו?

עו"ד אמיר גופר:

אני לא חושב.

מר ניר ברטל:

אז בוא רגע נבדוק את זה .נעשה רגע הפסקה ,נבדוק את זה.

מר בועז בגריש:

אנחנו לא קובעים .אנחנו פשוט לא מאשרים.

מר אלעד כהן:

שנייה ,אני רוצה להגיד כמה משפטים.

מר בועז בגריש:

שנייה רגע ,אלעד.

מר ניר ברטל:

לא מאשרים זה בעצם לקבוע.
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מר בועז בגריש:

אנחנו אישרנו אז בזמנו ,ואני אומר עוד פעם .עשיתם לי כיפה אדומה.

ברגע שאתם באתם אז ואמרתם לי 'הולכים על הכל ,מצביעים על כל החמישייה' ,ובסופו של דבר
באתם לפה והצבעתם רק על שניים,

מר ניר ברטל:

לא יודע מי אמר את זה.

מר בועז בגריש:

אני אזכיר את שמו ,אם אתה רוצה .זה היה נציג שלך.

מר ניר ברטל:

אבל בוא נעצור רגע ,נעשה את הבדיקה.

מר אלעד כהן:

אני רוצה להגיד כמה משפטים.

**** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה ***

מר ניר ברטל:

תיכף ,אלעד ,תוכל להתייחס גם .רק אגיד שאמיר אמר שהוא ,לפני

שהוא קובע עמדה ,הוא צריך לבדוק כמה פסקי דין בנושא .בכל מקרה ,בהתייחס למה שאתה אמרת,
בועז ,קרן בהחלט ראויה .אבל אני רוצה רגע להגיד כמה מילים על אור .מי שניהלה את מערך
הפטיר ה הארצי של נפטרי הקורונה בשנה האחרונה ,עם הרבה שיתופי פעולה ,עם משרדי ממשלה,
גורמי דת ,מי שעמדה ,עומדת בעצם עדיין ,כמנכ"לית חברת סופיה ,חברה לשירותי אבל שעסוקה
מאוד בתפר שבין הרגעים הכי קשים של משפחות ,לארגונים הדתיים ,חברת קדישא ומשרדי ממשלה
וביטוח לאומי ,מי שעבדה כחברה במה שהיום המשרד לשיוויון חברתי בגלגולו הקודם ,עבדה
בממשלה ,ומי שהיום מנכ"לית חברה ,לא קשור כל כך לענייני דת אבל בהחלט מרשים ,כמנכ"לית
החברה שמייבאת את הבדיקות הסרולוגיות למדינת ישראל וכמי שנבחרה ,אחת מ 40-האנשים
המשפיעים מתחת לגיל  ,40לדעתי זה היה בעיתון גלובס ,אני חושב שאור ראויה בהחלט .לא חושב
שצריך לעשות השוואות ,מי יותר ,מי פחות .אבל אני חושב שבהחלט אור ראויה לתפקיד .וכנציגת
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סיעתנו ,אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים שהיא תייצג אותנו .ואתם מונעים את הייצוג הזה
בהתנגדותכם.

מר בועז בגריש:

אני אומר שני דברים .רגע ,אלעד ,שנייה.

מר ניר ברטל:

אלעד רצה לדבר .ואז אתה ,בועז.

מר אלעד כהן:

בועז ,אתה רוצה שאני אגיד קודם?

מר בועז בגריש:

אנ י רוצה להגיב על מה שאמרת ,ניר .אחד ,אם היא כל כך עסוקה ,אז

אולי לא יהיה לה מספיק זמן פנוי כדי לטפל במה שאנחנו צריכים .ולכן אני הייתי מעדיף את
האופציה השנייה .להשאיר את האופציה כמו שהיא .וקצת יותר ברצינות .אין לנו שום דבר נגד אור
פירון .ממש לא .יש לנו הרבה מאוד בעד קרן פנקר .ולכן אנחנו נמצאים במקום הזה.

מר ניר ברטל:

אתה חושב שקרן פנקר תהיה נציגה שלנו? אתם מבקשים שקרן פנקר

תהיה נציגה שלנו?

מר בועז בגריש:

אני אזכיר לך ,שנייה רגע .תנו לי רגע ,שנייה בבקשה .אז בזמנו,

כשהנציג מטעמך ניהל איתי את סוג המשא ומתן ,אתם הצעתם לנו את אתי אלמשלי .אתם קבעתם
לנו שאתי אלמשלי  .אנחנו הסכמנו .אז אנחנו עכשיו רואים מקום שאנחנו גם יכולים להתערב ,אבל
בלי לעשות איזשהם שינויים .אנחנו אמורים ,כבר קבענו ,הצבענו .למה לעשות עוד הצבעה .נראה לנו
מיותר .אנחנו בעד להשאיר את המצב כמות שהוא .אנחנו לא רואים בהרכב חברי המועצה הדתית
בעיה ,להיפך .אנחנו חושבים שהם מאוד ראויים .אנחנו רוצים שהם יישארו במקומם ויתרמו ויהיה
להם כנראה גם מספיק זמן לתרום למה שאנחנו צריכים בתור היישוב.
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מר ניר ברטל:

לא יודע .אמרת שהיא אומנה עכשיו .זה גם לוקח זמן .אבל אני לא

יודע על ענייני הזמן של קרן .אני יודע על ענייני הזמן של אור .היא מאוד שמחה לתפקיד ותקדיש לו
את כל מה שצריך וכמו שאני מכיר אותה אף מעבר לכך .ויכול להיות שאפילו הזמן שהיא תקדיש,
הערך המוסף שלו יהיה הרבה יותר גבוה מהערך המוסף של הרבה אחרים .בבקשה ,אלעד.

מר אלעד כהן:

א' ,אני כמובן מצטרף למה שבועז אומר .אין לי חלילה מילה אחת,

חס וחלילה ,לא מילה ,לא פקפוק ,לא כלום על אור .אישה ,אדם מאוד מוכשר .רב פעלים .וניסיון
וכו' .כל מה שאני הולך להגיד כרגע לא קשור בה בכלל.

מר ניר ברטל:

אבל היא נושא הדיון.

מר אלעד כהן:

היא לא נושא הדיון ,כפי שאני רואה אותו.

מר ניר ברטל:

מה נושא הדיון?

מר אלעד כהן:

בו א ,ניר .אתה מתרעם על זה שקוטעים אותך ואתה לא שם לב ,אתה

קוטע אותנו .אז נאה דורש ,נאה מקיים.

מר בועז בגריש:

אבל אלעד ,אולי תעשה הפסקה של  10דקות.

מר אלעד כהן:

אני בעד .אין לי בעיה.

מר ניר ברטל:

יפה ,בועז.

מר אלעד כהן:

א' ,אם סברת שהיא טובה וראויה ,ואגב ,אני חושב שהיא גם ראויה.
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יכולת לבקש כבר בסיבוב הראשון ,כבר כשנבחרו נציגי המועצה של המועצה הדתית ,יכולת לבקש
שהיא תהיה .לא ביקשת ,כנראה שה יו לך את כל הסיבות שבעולם לא לבקש .ב' ,אתה/אתם חברי
סיעת אופק הצעתם את קרן פנקר אז כנציגה שלכם .למה אתה מבקש להחליף אותה כיום ,בוא לא
ניתמם .כולנו יודעים .אתה גם אמרת לה את הדברים האלה ,זה בסדר .אז במובן הזה ,ברור שלא
שיקול ענייני הוא זה שגורם לך לא לרצות שקרן פנקר לא תהיה הנציגה שלכם .עכשיו ,אתה מציג את
זה כאיזו שהי בחירה של סיעת אופק? אתה מוכן להראות לי בבקשה פרוטוקול של ישיבה שבמהלכה
אתם ,לא שבעיני זה משנה ,תיכף תבין גם למה ,אבל אם כל כך מדברים 'בחרנו ,בחרנו' ,תראה לי
בבקשה פרוטוקול של ישיבה שבמסגרתו נדונה -

מר בועז בגריש:

מה זה רלוונטי?

מר אלעד כהן:

שנייה ,בעיני זה רלוונטי .כדי להראות שזה הכל פה משחק אחד גדול.

נדונה הצעת ההחלטה הזאת להחליף וכל חברי הסיעה הרלוונטיים הוזמנו והחליטו .זה דבר אחד.
אבל מעל לכל ,אנחנו לא נמצאים פה בהליך של בחירה .אנחנו נמצאים פה בהליך של החלפה .ולמה
אני אומר את זה? כי עובדתית ,נציגי המועצה במועצה הדתית נבחרו כבר בהחלטת מועצה ,שבמקרה
גם התקבלה פה אחד .אתה מדבר על החלפה,

מר ניר ברטל:

לא ,הם לא מונו.

מר אלעד כהן:

אתה מדבר ,את השלב שלנו ,ניר ,כמועצה ,אנחנו סיימנו .זה שמשרד

הדתות ,בגלל כל ענייני בחירות ,כל הליך האישור הפורמאלי מצד משרד הדתות לא הסתיים ,זה לא
נוגע כהוא זה ל עובדה ,ולא משנה כהוא זה את העובדה שעובדתית המועצה שלנו סיימה את הליך
הבחירה ,ואתה יודע יפה מאוד ,ניר ,שלולא כל הבחירות הראשונות ,שניות ,שלישיות ,אני כבר לא
זוכר כמה ,כבר חברי המועצה הדתית היו מאושרים .וזה שבא שר דתות חדש ואומר רגע בוא ,תשלחו
לי עוד פעם את הרשימה ,זה לא מקנה לך את הלגיטימציה לנסות לפתוח מחדש את מה שכבר
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הוחלט .ולכן ,אל תדברו פה ,ברשותכם ,על מינוי .אל תדברו על החלטה .אל תדברו על זה שחברי
סיעת יחד ,או כולל הסיעה הנוספת שיש פה ,מחליטים עבורנו .תדברו על החלפה .החלטה ,אישור,

מר ניר ברטל:

אין בעיה .החלפה ,מסכים.

מר אלעד כהן:

החלטה ,אישור ומינוי היו .החלפה זה עניין אחר.

מר ניר ברטל:

אין ויכוח על זה.

מר אלעד כהן:

אתה מנסה לצייר את זה בצורה שונה.

מר ניר ברטל:

לא ,למנות את אור פירון במקום קרן.

מר אלעד כהן:

למה אתה מפריע לי? למה אתה מפריע לי? למה כשאנחנו מתקנים

אותך בדברים שבעינינו הם מקוממים,

מר ניר ברטל:

בבקשה ,תמשיך להגיד דברים לא נכונים.

מר אלעד כהן:

אז למה אתה מפריע ,אבל?

מר ניר ברטל:

בבקשה .אם אתה חושב שאתה רוצה לטעות לבד ,תמשיך.

מר אלעד כהן:

לטעות ,לא לטעות ,זה אני ,לא אתה.

מר ניר ברטל:

לא ,כשאתה קובע על מה אני מדבר ,אתה טועה.
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מר אלעד כהן:

אתה מתרעם על זה שמפריעים לך ,ואתה מפריע.

מר ניר ברטל:

תמשיך ,תמשיך.

מר אלעד כהן:

יופי .ולכן הליך הבחירה היה ,הליך הבחירה הושלם .אנחנו לא

מוצאים שום סי בה עניינית להחליף .אגב ,לו רצית כל כך ,ניר ,יכולת להציע בזמנו את אור כאחת
משתי נציגות הציבור שיש במועצה הדתית .לא ביקשת את זה .כנראה היו לך סיבות שלא לבקש את
זה .אתה עוד פעם מבקש להחליף את קרן מסיבות שכולנו יודעים מה הן ,ובוא לא ניתמם.

מר ניר ברטל:

מה הן?

מר אלעד כהן:

אתה יודע ,ניר .בוא ,עזוב.

מר ניר ברטל:

כולם יודעים.

מר אלעד כהן:

מה הסיבות?

מר ניר ברטל:

כולם יודעים.

מר אלעד כהן:

איך אומרים ,לא נולדנו אתמול.

מר ניר ברטל:

בוא תגיד.

מר אלעד כהן:

ולכן אני אישית חושב שאין לזה שום הצדקה .וצריך לדחות את
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הניסיון הזה .אסור שהפוליטיקה הזולה תגיע גם לשם .המועצה הדתית זה גוף שלזכותו ייאמר ,הוא
קצת מנותק ממליאת המועצה .ואם אנחנו חושבים שיש מישהי שהיא ראויה לשמש בתפקידה
כחברת מועצה דתית ,יכולה לשמש מעין גשר בין האוכלוסיות השונות ,וקוראים לה -

מר ניר ברטל:

אז תמנה אותה כנציגה שלכם.

מר אלעד כהן:

וקוראים לה קרן פנקר.

מר ניר ברטל:

תמנו אותה כנציגה שלכם.

מר בועז בגריש:

אתם כבר מיניתם לנו ,אנחנו לא יכולים .אני לא מבין אבל למה

ממשיכים בדיון .אלעד ,למה ממשיכים את הדיון .אלעד ,תעצור .למה אתה מנהל דיון?

מר ניר ברטל:

קרן כל כך ראויה בעיניך,

מר בועז בגריש:

אלעד ,למה אתה מנהל דיון?

מר ניר ברטל:

בהחלט ,אני יכול להסביר לך גם מה השתנה.

מר אלעד כהן:

אה ,מה השתנה .הנה ,יצא המרצע.

גב' אורנה רייטר:

בועז ,נגמר ,נכון? אוקיי.

מר ניר ברטל:

אלעד ,עוד משהו?
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מר אלעד כהן:

ביקשו ממני להפסיק ,אז הפסקתי.

גב' צדוק תמר:

קרן פנקר היא עמוד תווך בקהילה באורנית.

מר ניר ברטל:

מצוין.

גב' צדוק תמר:

ההשפעה שלה ,ההשפעה שיכולה להיות לה דרך המועצה הדתית היא

בעלת פוטנציאל מ אוד חיובי ,בעיני .ואני מאוד מצרה על זה שאת זה אתה בא לנטרל .היו
אלטרנטיבות .אתה יכולת ,אם כל כך רצית לשלב את אור ,שהיא חברה יקרה וגם אותה אני מעריכה
מאוד ,אבל בוודאי לא על חשבון קרן .וזה נראה כמו נקמנות .ואצלי זה לא עובר.

מר ניר ברטל:

תודה .קודם כל ,אם קרן היא אושיה כל כך גדולה ,ואני לא חולק על

זה ,אתם יכולים למנות אותה ,בטח אם אתה אומר שאתה לא מעוניין במינויה של אתי אלמשלי.

מר בועז בגריש:

סליח ה? זה מה שאני אמרתי? אמרתי שאתם הצעתם לנו את אתי

אלמשלי כנציגה שלנו ,ואני אמרתי 'מכיוון שהיא כל כך ראויה,

מר ניר ברטל:

אז תחליט .אז תחליט אם בחרו בשבילכם ,בוא ,בסדר .בועז ,שנייה

רגע ,תן לי .אתם יכולים למנות את נציגת סיעתכם .תבחרו מי הכי מייצגת אתכם והכי ראויה .בין
אתי לבין קרן .זו זכותכם ,זה בסדר .אם אתם כל כך רוצים ,יש לכם את ההזדמנות.

מר בועז בגריש:

נ הדר .מכיוון שלא  ...אנחנו כבר החלטנו ,הצבענו .אין לנו כוונה

להחליט פעם נוספת .גש להצבעה ובוא נראה את התוצאות .ושהציבור ידע שאתה רוצה להחליף את
קרן פנקר ,ואני אומר לך אנחנו מתנגדים למהלך הזה.
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מר ניר ברטל:

אמרת את זה ,בסדר.

מר אלעד כהן:

ושידע גם למה הוא עושה את זה.

מר ניר ברטל:

מיד אני אסביר לך גם למה .אז אני חוזר ואומר .אם אתם רוצים,

אתם מוזמנים למנות את מי שאתם רוצים,

מר בועז בגריש:

לא מעוניינים -

מר ניר ברטל:

בועז ,הבנתי .אתה לא מעוניין ,תודה .תיכף אלעד יסביר לך למה לא

להפריע .אז אני חוזר ואומר ,אם אתם רוצים ,אתם יכולים למנות את מי שאתם רוצים כנציג או ניגת
סיעתכם .בלי לדבר על ראויות ,יותר או פחות ,כל אחד כבודה במקומה מונח ,ואני לא חושב שזה
עניין של תחרות,

מר בועז בגריש:

אתה התחלת.

מר ניר ברטל:

ואני לא חושב שזה עניין של תחרות ,בסוף מדובר פה על כן ייצוג

במועצה הדתית ,של סיעת אופק .ובעצם אתם באים ואומרים לנו ,מנסים לקבוע לנו מי ייצג אותנו
יותר במועצה .רגע ,שנייה ,אלעד .אתה מפריע .אתם באים ומנסים לבוא ולהגיד מי ייצג אותנו יותר
טוב במועצה הדתית .לא אנחנו קבענו שהרכב המועצות הדתיות יהיה לפי ייצוג סיעתי .אנחנו רק
פועלים לפי הנדרש .ונכון ,אני מרגיש -

גב' אורנה רייטר:

גם לנו מגיע ייצוג.

מר ניר ברטל:

במועצה הדתית של אורנית יש מקום לנציגים של שתי סיעות.
48

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,47מיום שלישי24.08.21 ,

מר אלעד כהן:

למה אתה חושב שהסיעה שלכם עדיפה מהסיעה -

מר ניר ברטל:

כי היא יותר גדולה.

מר אלעד כהן:

מה זה קשור?

גב' אורנה רייטר:

גודל סיעה זה לא פרמטר...

מר אלעד כהן:

בכמה ועדות אחרות אתם ,אופק ,נמצאים ,והם לא?

מר ניר ברטל:

לא יודע .אבל הם מוזמנים .לכן ,בסופו של דבר ,מדובר פה על ייצוג.

ולשאלתכם ,אני חושב שקרן לא מייצגת לפח ות את סיעת אופק .את החברים שפה .וגם דוד כמובן.
ולכן אנחנו ,בלי קשר -

גב' צדוק תמר:

הסיעה זה לא רק מי שפה  -מעניין אם זה מקובל עליהם.

מר ניר ברטל:

במקרה הזה כן .במקרה הזה חברי המועצה שהם חברי הסיעה הם

אלה שמחליטים .אבל זה המצב .וכרגע ,דרך אגב ,אני חושב שגם נחשפתי ליכולות ,שלא הכרתי
אותן ,של אור .בשנה האחרונה -

גב' אורנה רייטר:

איך לא הכרת אותה? אתה רצת איתה לבחירות ,לא? בהתחלה הם

רצו איתך.

מר אלעד כהן:

תגיד את האמת .שקרן כבר לא -
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מר ניר ברטל:

נכון ,קרן לא מייצגת את הסיעה .אורנה ,אבל תודה .כן נחשפתי ,כמו

ש אני נחשף ליכולות שלך בשנה האחרונה ,יותר ויותר ,ואני חושב שאור יכולה לייצג אותנו בכבוד.
ואתם מנסים בעצם להגיד לנו מי ייצג אותנו ומי לא .זה בעצם העניין .כמו שאמרנו ,אמיר יבדוק את
זה בכלל אם אתם יכולים לסיעה מסוימת מי ייצג אותה.

גב' אורנה רייטר:

אמיר שגם יבדוק אם -

גב' צדוק תמר:

אתה יחליט לנו איך להצביע?

מר ניר ברטל:

לא ,אבל אתם יכולים להימנע ,אתם יכולים לא להשתתף בהצבעה.

בבקשה ,ואתם יכולים -

גב' אורנה רייטר:

אמיר ,תבדוק אם הוא יכול להחליט איך נצביע .זה רעיון .ואם אנו

יכולות לקבל ייצוג במועצה הדתית.

מר ניר ברטל:

זה בדיוק מה שאמיר יבדוק.

מר אלעד כהן:

בוא ניגש להצבעה.

מר ניר ברטל:

לכן ,יש פה בסופו של דבר עניין של ייצוג סיעתי ,שאתם מנסים למנוע

מאיתנו את הייצוג שכולנו בחרנו בו .ואם יש לכם מישהי שאתם רוצים לקדם אותה למועצה הדתית,
אתם מוזמנים לבוא ולעשות זאת ,צר לי באמת שקרן היא כבר לא מייצגת את הסיעה ,אבל זו בחירה
שלה .נעבור להצבעה .מי בעד? אני ,אביבית ואודי .מי נגד? בועז ,דורון ,אלעד ,אורנה ותמר .תודה
רבה.
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הצבעה:
בעד  :3ניר ברטל ,אביבית אבורוס ,אודי וילד.
נגד  :5בועז בגריש ,דורון טישלר ,אורנה רייטר ,תמר צדוק ,אלעד כהן.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות לדחות את אישורה של גברת אור פירון כחברה במועצה הדתית מטעם
סיעת אופק.

שלמה ,יש לנו נושאים נוספים? אז אני רוצה להעלות נושא נוסף.

מר ניר ברטל:
חברים ,לילה טוב ,תודה רבה.

ניר ברטל

שלמה אפרתי

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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