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  ' .  30לכולם. ישיבת מועצה מן המניין מס ויג  טוב  : שי רוזנצו שלום  ערב   ,

זיידמן   שירי  אנוכי,  המועצה,    – משתתפים:  ראש  סגנית 

כהן,   אלי  לוי,  נחום  דליה  שטיינר,  רחלי  רוזנפלד,  אייל 

כולם חברי מועצה. כמו כן נמצא איתנו הרב שמעון מויאל  

הנגן,   היקרי  עמי  הגזבר  היקר,  אילן  המנכ"לית,  אודליה 

אורית   אופיר.  משה  חסר  אלינו.  הצטרפו  היועצת  ושרמן 

 ושלומית יאחרו.  

 אורית תאחר, היא בדרך.   : אלי כהן 

 

 סדר ט"ו בשבט עם הרב מויאל.  .1

 

ויג  של   : שי רוזנצו הזמן  את  נכבד  נתחיל.  לכן  קוורום,  עם  אנחנו  אוקיי, 

הרב. ברשותכם, ט"ו בשבט שמח לכולם. אני שמח להזמין  

 את כבוד הרב שמעון מויאל, שיעשה לנו סדר כהלכתו.  

ן מויאל  ראש  ארבעה ראשי שנים יש לנו.  סדר ט"ו בשבט,  אז ככה,   : שמעו

חודש ניסן, ראש  מהתורה של  השנה לאילנות, ראש השנה  

הזמן   בדיוק  עכשיו  אז  מכירים.  כולנו  שאנחנו   ... השנה 

הגשמים   כל  הפריחה,  הצמיחה, של  נטיעות, של  הזה של 

הכל   את  סופגים  השורשים  העצים,  כל  עכשיו,  שיורדים 

 ומתחילה הפריחה.  

מאיתנו  ואחת  אחד  לא  המינים.  בשבעת  נעסוק  יש    יותר 

שירים   מכירים,  בוודאי  שאתם  שיר  נצמיד  מין  ולכל  מין 

נס ליחם, מה שנקרא. אנחנו נתחיל עם החיטה     .  שלא 

 

 ***  *** כבוד הרב שמעון מויאל מנהל את סדר ט"ו בשבט 

נכנסת לישיבה ***    *** אורית שגיא 

 

ויג   הצטרפה אורית שגיא.   : שי רוזנצו

   

ן   . 2 המניי מן  שלא  מועצה  ישיבות  של  פרוטוקולים  ומן    28,  27אישור 
ין    .  29המני
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מן   שלא  מועצה  ישיבות  של  פרוטוקולים  ויג  אישור   : שי רוזנצו

ומן המניין  28,  27המניין    אותם  29,  . האם אפשר לאשר 

אחד?  אוקיי,   פה  הפרוטוקולים?  את  לאשר  אפשר  האם 

מאשרים את הפרוטוקולים ישיבות מועצה שלא מן המניין  

 פה אחד.    29, ומן המניין  28,  27

   

מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבות מועצה שלא מן   החלטה:    
ין מס'    .  29ומן המניין    28,  27המני

 

 שאיתות.  . 3

 

ויג  לסדר   : שי רוזנצו הצעה  שאילתות,  נעשה  אנחנו  תראו,  שאילתות. 

דקות, רבע    20ואחר כך יהיה לנו גם כן סשן של קמיני עץ  

 שעה בזום ואחר כך את שאר הדברים.  

 

 בדיקת קרינה תחמ"ש.   – אלי כהן   3.1

 

ויג  תחמ"ש.   : שי רוזנצו קרינת  בדיקת  כהן.  אלי  ראשונה,  שאילתה 

 פספסנו משהו? תקריאי את השאילתה, אודליה.  

מיום   : אודליה גוטל  המועצה  ראש  לתשובת    12.8.2020בהמשך 

כתב   בה  המשנה  תחנת  בטיחות  בנושא  לשאילתה 

הנחיתי   בדיקות,  יבוצעו  תותקן  שהתחנה  "...לאחר 

אנחנו נבצע   גם  שבנוסף לבדיקות שמבצעת חברת חשמל 

 בדיקות קרינה עצמאית ובלתי תלויה".  

שתוצגנה   אבקש  מה,  זמן  מזה  פועלת  והתחמ"ש  מאחר 

י הבדיקות אליהן כוון ראש המועצה בתשובתו.  תוצאות שת 

ידי  1 על  הקרינה של התחמ"ש שבוצעה  בדיקת  תוצאות   )

הפעלתה.   לאחר  החשמל  בדיקת  2חברת  תוצאות   )

הפעלת   לאחר  המועצה  שביצעה  תלויה  הבלתי  הקרינה 

תשובת  התחמ"ש כמו שהתחייב ראש המועצה בתשובתו.  

 ראש המועצה,  

ויג  יכולה לשי  : שי רוזנצו  ם את זה גם במצגת.  את 
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 בוודאי, מיד.   : אודליה גוטל 

ויג  אני מניח כי כל התושבים חשבים באפקט החיובי והמועיל   : שי רוזנצו

שבועות.   מספר  לפני  שהוקמה  הניידת  התחמ"ש  של 

דו"ח   לספק  נדרשת  החשמל  חברת  לנהלים,  בהתאם 

תוך   מטעמה  קרינה  רמות  הפעלת    90בדיקת  מרגע  יום 

, בדיקת  14.1- בתי בוצעה בדיקה ב התחמ"ש. כפי שהתחיי 

המועצה   ידי  על  הוזמן  אשר  מוסמך  בודק  שביצע  קרינה 

 ואינו תלוי בחברת החשמל.  

אינה   התחמ"ש  כי  כך  על  מעידות  הבדיקה  דו"ח  תוצאות 

והן   המתקן  בסביבת  הן  חריגה  או  מסכנת  קרינה  מייצרת 

הועלה   הבדיקה  דו"ח  המגורים.  ובתי  הכביש  בסביבת 

ומ  המועצה  את  לאתר  כשנקבל  כן,  כמו  זו.  לתגובה  צורף 

תוצאות מדידת חברת החשמל נפרסם כמובן שנפרסם גם  

 אותן. בסדר, אלי?  

מניח,   : אלי כהן  אני  אבל  לקרוא.  הספקתי  לא  יודע,  לא  אני  כן. 

 הסיפא של הבדיקה שלנו, לקרוא ... והשנייה לא קיבלנו.  

ויג  חברת   : שי רוזנצו של  שבדיקה  מעריכים  ואנחנו  תקינה.  היא  שלנו 

עשו   לא  הם  עדיין  כי  קיבלנו  לא  תקינה.  תהיה  גם  חשמל 

 יום.    90אותה. הם חייבים תוך  

 

 מתקני כושר.   – אורית שגיא   3.2

 

ויג   אורית שגיא, מתקני כושר.   : שי רוזנצו

ומדובר   : אורית שגיא  כושר. היות  הותקנו מספר מתקני  ליישוב  בכניסה 

רבה,   תנועה  בו  שיש  ליישוב,  הכניסה  כביש  לצד  במקום 

בטיחותית?   מבחינה  נבדק  הנושא  האם  לדעת  מבקשת 

לגבי   כנ"ל  מוסמך  מקצוע  בעל  של  כזה  אישור  קיים  האם 

 המתקנים בגבעת טל?  

ויג  שניהם   : שי רוזנצו הסתיימו.  לא  עדיין  המתחמים  שני  על  העבודות 

כל   פי  ועל  מוסמכים  מקצוע  בעלי  ידי  על  ומוקמים  תוכננו 

יידרשו לעבור בדיקה   התקנים הנדרשים. ובסיום העבודה 

ואישור של מכון התקנים, הבוחנים את כל האלמנטים כולל  
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 בטיחות.  

 טוב, יש לי כמה שאלות הבהרה.   : אורית שגיא 

ויג שי רוזנצ  ננסה לעשות אותה אחת.   : ו  זה בדרך כלל אחת, אבל, בואי 

שניתן   : אורית שגיא  משהו  לא   זה  מיקום  מבחינת  כל,  קודם  ננסה. 

כאן   ניתנה  האם  השאלה  אז  העבודות.  סיום  אחרי  לשנות 

זה   המתקנים.  של  למיקום  מקצועית  דעת  חוות  איזושהי 

הסתיימה   לא  עדיין  המתקנים  אם  שני,  ודבר  אחד.  דבר 

הציבור.   לשירות  פתוחים  כבר  הם  למה  העבודה,  בהם 

ה בסס"ל מסביב, אבל עד היום  וראיתי שהיום סימנו את ז 

את   שאלתי  שגם  הסיבה  אגב  זו  התרוצצו.  שם  ילדים 

 השאלה.  

יודעת מה זה.   כן, ראיתי שמסומן שם בסרט, אבל אני לא 

מעטות   לא  שעות  שיש  זה  כרגע  שקורה  מה  מקרה,  בכל 

משפחות   באות  בצד.  שם  עומדים  שרכבים  היום  במהלך 

הס  אבל  המקום.  שזה  אחלה,  שזה  ילדים,  של  עם  יפור 

זה   שלי  הפחד  ובעיקר  אותו.  להסדיר  צריך  הרכבים 

סכנת   לי  נראה  וזה  לכביש  שם  ירוץ  ילד  איזה  שחלילה 

 נפשות.  

ויג  ידי   : שי רוזנצו על  מלכתחילה  תוכנן  המתקן  כל  קודם  לך.  אענה  אני 

אנשי מקצוע שבאו ובחנו את המקום ואם זה לא היה עומד  

לא   זה  שם.  מבוצע  היה  לא  זה  אז  מזמין  בתקנים  שאתה 

אומרת   זאת  בוחנים.  כך  ואחר  אותו  מתקינים  והם  מתקן 

יימצא   שזה  כמובן  זה  את  לבחון  שיבואו  העבודות  בסיום 

לא   העבודות  נעשה.  שהכל  יודעים  כבר  אנחנו  כי  תקין, 

הסתיימו מבחינת זה שלא שמנו שם ברזייה, לא שמנו שם  

 ספסל.  

את  . ז as isמבחינה בטיחותית אפשר להשתמש במתקנים  

שם,   לשים  צריך  לא  מעקה  גם  עקרוני  באופן  אומרת 

לפני תחילת העבודה זיהינו  מבחינת תקן ובטיחות. אנחנו  

למרות   מעקה,  גם  שיהיה  ואמרנו  להחמיר  שעדיף 

שהתקנות לא מחייבות. לגבי חנייה, אנשים יצטרכו ללמוד  

ילד   תהליך.  זה  הראויים.  במקומות  להחנות  הזמן  ציר  על 

רוץ בכל מקום באלפי מנשה מקצה לקצה  שירוץ הוא יכול ל 



   

 -    : ן בע"מ, טלפו פרוטוקולים  בונוס   : ע"י  -   03-5373237הופק 
 

7 

ירוצו   שלא  הילדים  על  לשמור  מכל  ההורים  ואני מבקש 

נועדו.    באמצע הכביש. יש מעברי חצייה. ולשם כך הם 

 מי חתם על תקני הבטיחות של המיקום  והכל?   : אורית שגיא 

ויג     - בסיום העבודות תהיה חתימה של   : שי רוזנצו

   - לא, בתכנון. הרי לפני שיוצאים לביצוע   : אורית שגיא 

ויג     - אין חתימה   : שי רוזנצו

מקצועית?   : אורית שגיא  חתימה  בלי  דבר  כזה  התקנה של  מבצעים  אין 

ני.    זה לא נשמע לי הגיו

שלו.   : אודליה גוטל  המקצוע  שזה  אדם  בן  הוא  העבודה  את  שעושה  מי 

לו   מותר  מה  ויודע  התקנים  מה  יודע  שהוא  אומרת  זאת 

ה אסור לו. הוא בחן את זה ואחרי שהוא בחן ונתן אישור  ומ 

המקומות  כל    , על  את  שיסיימו  אחרי  שם.  התקין  גם  הוא 

ראש   שכתב  כמו  התקנים,  מכון  לכאן  יגיעו  ההתקנה 

תקן.   אישור  ויתנו  שלו,  בתשובה  מכן  המועצה  לאחר 

אומרת  יכנסו לתקן  המתקנים   זאת  באחזקה של המועצה. 

 ברים לא ייעשו בצורה בטיחותית.  שאין סיכוי או דרך שהד 

 אפשר רק לשאול מי החברה שעשתה את זה.   : אורית שגיא 

 אני לא זוכרת את השם שלהם.   : אודליה גוטל 

ויג   לא רלוונטי אבל לעכשיו.   : שי רוזנצו

   - אני גם לא רוצה להגיד את זה בישיבה   : אודליה גוטל 

לעומס   : אלי כהן  רלוונטיות  הן  זה שהתוצאות  בדוח  מה שכתוב פה 

צרכנים   עוד  שיחברו  פעם  שבכל  אומר  וזה  היום.  שקיים 

נוספים   בתים  יחברו  אם  בין  אומר  הווה  הזה,  לקו 

יודע   שאני  צופים,  את  למשל  מחברים  אם  בין  שבבנייה, 

שהולכים לחבר או שחיברו כבר, אנחנו נצטרך לעשות עוד  

 נחנו לא חורגים אז.  בדיקה כדי לראות שא 

ויג  לא, באופן עקרוני הם לא צריכים לעשות. התחמ"ש הזאת   : שי רוזנצו

והקרינה שלה עוד   יכולה להחזיק, מבחינת התפוקה שלה 

כמובן   אבל  אומר.  אני  רגע,  מנשה.  אלפי  פעמים  שלוש 

שאנחנו שאם נצטרך ואם נרצה, נעשה בדיקות תקופתיות.  

 .  כמו שאתה מחויב לעשות לכל מתקן 

וכמה   כמה  אחת  ועל  לעשות.  מחויב  אתה  הספר  בבתי 

השפעה   אין  אז  תקופה.  כל  לעשות  מחויבת  חשמל  חברת 
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כרגע למה שיש,  ובטח שגם לעומס שיבוא. זה בנוי לעומס  

יותר גדול.    הרבה 

שיאיר   : אלי כהן  לעומס  בנוי  להיות  יכול  זה  בנוי.  על  מדבר  לא  אני 

עוררין על זה.    גם את כל תל אביב וזה בסדר. ואין לי שום 

יכלה   שהתחנה  עומס,  שמחברים  ברגע  זה  שכתוב  מה 

הקרינה   בסדר,  זה  בו,  לעמוד  ומתוכננת  בו  לעמוד 

פעם   שבכל  לוודא  צריכים  שאנחנו  אומר  וזה  משתנה. 

נוסף, בודקים.    שמחברים עומס 

את   : אודליה גוטל  אנחנו קראנו  גם  כי  אז שאלנו בדיוק את אותה שאלה 

ו  הזאת  העניין, הרמנ גם  הפסקה  על  גבה  להבין    וביקשנו   ו 

מצב שחורגים. ומה שאומר היועץ שבדק    היה האם באמת י 

אומרת   זאת  נמוכות.  מאוד  הן  הקרינה  שרמות  זה,  את 

דבר  ש  לשום  תגיע  לא  עדיין  עומסים,  עוד  תחבר  אם  גם 

 שמתקרב למשהו מסוכן.  

ויג   בקיצור, הוא אומר שלא צריך.   : שי רוזנצו

 בסדר? ובכל מקרה,   : אודליה גוטל 

ויג  יכול לשאול אותו.   : שי רוזנצו  יש לך שם את הטלפון שלו. אתה 

לבקש   : אלי כהן  עומסים  מחברים  כשאנחנו  אזכור  אני  לא,  לא, 

 עשה עוד בדיקה.  שנ 

ויג   בסדר גמור. לבקש זה תמיד טוב.   : שי רוזנצו

 

 הצעות לסדר.  . 4

 

 סטטוס טיפול בפריצות.   – אורית שגיא   4.1

 

ויג  סטטוס טיפול בפריצות. את    – הצעות לסדר.  אורית שגיא   : שי רוזנצו

 רוצה לדבר על זה?  

 אני רוצה להגיד על זה כמה מילים.   : אורית שגיא 

ויג     - בקטע של לסגור את   : שי רוזנצו

 אני מציעה לסגור.   : אורית שגיא 

ויג   אז בואו נסגור רגע.   : שי רוזנצו

   - תסגור בבקשה את ההקלטה   : אודליה גוטל 
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ויג  המצלמה.   את   : שי רוזנצו וגם 

 

  ***  *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש המועצה 

 יש מצב שאנשים שנפגעו לא הגישו תלונה למשטרה.   : דליה נחום לוי 

ויג   לא מכירים דבר כזה.   : שי רוזנצו

 לא, יש מצב שהם הגישו תלונה ולא נפתחה חקירה.   : אודליה גוטל 

 ואז זה לא נרשם?   : דליה נחום לוי 

 אני חייבת רגע להגיד.   : אודליה גוטל 

   - אני חושב שעושים אפילו לביטוח הם מבקשים   : אלי כהן 

ויג ש  שבסוף   : י רוזנצו מקרים  מיני  כל  יש  כאילו  ביטוחים.  ענייני  יש 

ולכן המשטרה לא   התגלה שזה לא מה שחשבו בהתחלה. 

בואו   ליד.  דברים  שזה  שהתגלה  אחרי  בחקירה,  פתחה 

ואחותו   העולם  כל  פה  שיש  זה  כל  או  פריצה  שכל  נגיד 

   יודע, אז אין פה מישהו שלא ידע. 

פע  : אלי כהן  שלוש  לכן  באמת  נכון,  לא  זה  פעמים  חמש  או  מים 

יותר מדי. נקודה.    משנה. זה שלוש או חמש פעמים 

ויג  יותר מדי. אני מסכים.   : שי רוזנצו  נכון. פעם אחת זה גם 

ויכוח על כן ועל לא.   : אלי כהן   אין 

ויג  ויכוח. חד משמעית לא. אנחנו מסכימים  : שי רוזנצו  .  לא, אין 

 

   . קמיני עץ  . 5

 

ויג שי   אני ציינתי בהתחלה, לבחור קוראים עומרי אור, מעמותת   : רוזנצו

שעומרי   לפני  מילים  כמה  אגיד  אני  שלום.  נקי.  אוויר 

נקי.    יתחיל. בסופו של דבר אנחנו רוצים לנשום אוויר 

אנחנו רוצים לחוות אוויר לא מזוהם. וזה לא משנה אם זה  

קית,  זיהום אוויר שנגרם כתוצאה משריפת פסולת בלתי חו 

וזה   כוח  מתחנת  כתוצאה  מזוהם  אוויר  זה  אם  משנה  לא 

לא משנה אם זה קמינים שנמצאים בתוך היישוב ותושבים  

אבל   מחד,  שלהם  הבית  את  לחמם  רוצים  הכל  שבסך 

מפגע   איזשהו  יוצרים  להתעלם,  אפשר  אי  גם  מאידך 

זה   ויטמינים  נגיד  בואו  מהקמין,  שיוצא  שהעשן  בריאותי 
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זה   לא.   בריא  לא, 

וגם  וב  בקהילה  אצלנו  גם  שעלה  ציבורי  שיח  עקבות 

הנושא   את  להעלות  לדבר,  צורך  חשתי  אחרות,  בקהילות 

אני   בהחלט  אבל  זה  על  להצביע  נדרשים  לא  אנחנו  הזה. 

רוצה שבסופו של דבר כולנו נסכים להוביל איזושהי מגמה  

כרגע לעודד את הציבור להשתמש פחות בקמינים, לעבור  

א  אחרים  חימום  האוויר.  לאמצעי  את  מזהמים  לא  שר 

 בבקשה.  

השני,   : אלי כהן  הצד  את  שייתן  מישהו  שהבאת  מקווה  מאוד  אני 

יודע. גם על הצד של חופש הפרט,    אתה 

ויג  המשפטית   : שי רוזנצו היועצת  המשפטית.  היועצת  את  פה  לנו  יש 

 יכולה לענות.  

וגם על הצד של אמצעים שהם דומים או אמצעי מזעור של   : אלי כהן 

 הפגיעה וכאלה, ולא רק למה זה לא טוב.  

ויג  לא, עומרי יכול לענות לנו גם על אלטרנטיבות. תן לנו את   : שי רוזנצו

 כל מה שיש לך.  

 אפשר לאפשר לי לחלוק מסך?   : עומרי אור 

 עומרי, אני מזכירה רק שאנחנו מוגבלים כרגע שעה.   : אודליה גוטל 

שמי   : עומרי אור  לכולם,  היי  אוקיי,  יכול.  שאני  ככל  מהר  ארוץ  אני 

לפני   פרוד  לקיבוץ  עברתי  פרוד.  מקיבוץ  אני  אור,  עומרי 

עצים.   קמין  להקים  ורציתי  שנים  בטעות  כמה  שלנו  בבית 

 פגשתי את המחקר הראשון בנושא הזה.  

ה  מחקר  איש  התחלנו  אני  אז  רופאה.  אשתי  תנהגותי, 

גישה   לנו  יש  המחקרים.  כל  של  הזה  החוט  את  למשוך 

אחרי   קראנו.  הסכנה    360למאגרים.  את  הבנו  מחקרים 

 שבדבר והתחלנו להציף קצת את המידע החוצה.  

מלאה  מצגת הזאת  לפני שנתחיל, שני דברים. קודם כל, ה  

מחקרים  שומעים  וכשאנחנו  מחקרים.  ומלאה  יש    נתונים 

לך   אביא  אני  לי  מחקר שתביא  כל  'טוב,  להגיד  נטייה  לנו 

ימים. בתחום   '. וזה נכון בתחומים מסו מחקר שמראה הפוך

כסף   עתירי  שהם  תחומים  סיגריות,  התרופות,  המזון, 

נקנים.    כמובן שכל מיני מחקרים 

היא   הקמינים  תעשיית  כסף.  הרבה  פה  אין  הזה  במקרה 
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ידי   על  הם  המחקרים  כל  לוקאלית.  ברובה  

כולם   ולכן  סביבה  וארגוני  סביבה  וחברות  בריאות  חברות 

אומרים את אותו דבר. אין צד שני בנתונים האלה. כלומר  

 אין מחקר שמראה הפוך במקרים האלה.  

 כי אין מי שיממן אותו.   : אלי כהן 

ני   : ור עומרי א  ארגו הכל  זה  אותו.  שיממן  מי  אין  ולכאן  לכאן  נכון, 

בריאות, ארגוני סביבה. הנתונים פה הם ברובם מהמשרד  

להגנת הסביבה. בקיצור אני אומר שיש קונצנזוס. אף אחד  

רציני   גורם  אף  במצגת הזאת,  הנתונים שיש  על  חולק  לא 

 לא חולק עליה.  

לקמין   מתייחסים  פה  הנתונים  כל  שני,  תקני,  דבר  עצים 

ששורף עץ יבש, כמובן בתנאי מעבדה. כלומר הנתונים פה  

זה רק על   יגידו רגע,  הם על התקן עצמו של הקמין. שלא 

יודע מה. אם העץ רטוב,   ולא  הקמינים המזהמים, היותר, 

הקמין   אם  פה,  שתראו  במספרים  להשתמש  יכולים  אתם 

 ...  לא תקני,  

אוויר    זיהום  עובד  איך  העיקר.  על  מאוד  במהרה  נעבור 

רעילות   הוא  הראשון  מרכיבים.  שלושה  זה  כללי.  באופן 

לא   זו  במעלית  ופלוץ  גרעינית  ענן  ענן של פטריית  העשן. 

אותה רעילות. זה שני דברים שונים לחלוטין מבחינת נזק.  

לה   יש  בזן  של  מהארובה  שיוצא  מה  דבר,  היא  ורעילות 

 יותר של מסרטנים. יש הבדל.  רבה גבוהה  

בעצם    זאת  החשיפה.  משך  את  יש  העשן  רעילות  אחרי 

ושעה   חשיפה  שעה  רבע  העשן.  רעילות  של  מכפלה 

פי   היא  שעה  אז  זו    4חשיפה,  שעה.  מרבע  גרועה  יותר 

פשוט מכפלה. לצורך העניין, חצי שעה, פלוץ במעלית זה  

מזי   30 לא  זה  אבל  נעים,  לא  זה  מעלית  בתוך  ק.  שניות. 

אבל אם מישהו עובד שמונה שעות במתקן לטיהור שפכים  

 ביום, הוא כבר צריך לחשוב על מיגון. 

החשיפה.    רדיוס  זה  מכפלה  עוד  שני  ולבסוף  זה  בעצם 

הראשונים, אבל כמה אנשים נחשפים לאותו זיהום אוויר.  

נזק של זיהום אוויר.    ככה אנחנו מחשבים 

בנושא    העשן.  רעילות  עם  נתחיל  שני  אנחנו  יש  הקמינים 
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עליהם.   לחשוב  צריכים  שאנחנו  עיקריים  נושאים  

עצמם,   בפני  רעילים  שהם  חלקיקים  כלומר  הרעלנים, 

, כלומר הם  BM2.5וחלקיקים קטנים מאוד שקוראים להם  

מיקרון בגודל שלהם ועצם הגודל שלהם הוא    2.5- מתחת ל 

המדע.   עולם  את  מפחידים  שהכי  החלקיקים  הם  הבעיה. 

 ם בלי קשר לחומרים ... כי הם מזיקי 

אוקיי, נתחיל מהר עם הרעלנים. אני אעבור עליהם מהר.   

אקרוליין זה כל האסטמה, ברונכיטיס וכל הגירויים האלה.  

יוצר   או  מסרטן,  בעיקר  שהוא  חומר  הוא  פורמלדהיד 

פה אנחנו נתעכב רגע. קודם כל שימו לב  בנזן,  ...  שריפה  

המולקולה   של  הטבעתית  מולקולה  לצורה  זאת  הזאת. 

של  ט ארומ  הנעים  הריח  מגיע  מפה  כלומר  טבעתית.  ית 

גם   אולי  כמובן.  מסרטן  שמעתם  כבר  אולי  זה  את  הקמין. 

שמעתם עליו מהתחום של אסדת הגז. לא מזמן היתה כל  

החומר   זה  הבנזן  הגז.  אסדת  בניית  סביב  הפאניקה 

לה   יש  הגז  אסדת  האוזן,  את  לסבר  ממנו.  שמתרחקים 

לפלוט   בשנה,   157רישיון  בנזן  בנזן    18שזה    ק"ג  גרם 

 גרם.    2בשעה. קמין עצים תקני פולט  

יש   אם  אסדת    9כלומר  לנו  יש  בנזן  מבחינת  עצים  קמיני 

גז על יד הבית. וכן הלאה. אנחנו ממהרים, אז נגיע לעיקר.  

שיש   החומרים  יותר  או  פחות  אותם  בשריפת  אלו  עצים. 

פחות   הניקוטין.  מינוס  בסיגריות,  שיש  יותר  חומרים  או 

רעלנים, אותם מסרטנים. כל קילו עץ שנשרף בקמין  אותם  

כמו   לרעלנים  ערך  כל    200,000שווה  כלומר  סיגריות. 

עץ   קילו  כל  על  ומעשנים,  הגג  על  יושבים  לציון  ראשון 

יותר שעה, משהו כזה.  שנשרף. שזה פחות    או 

מ   סיגריה פחות  ישראל שאסור לעשן  חוק במדינת    10- יש 

מש  מגרש  או  ילדים  מגן  פולט  מטרים  עצים  קמין  חקים. 

אתה    200,000 שאם  ישראל  במדינת  חוק  יש  סיגריות. 

מנוע   לדומם  חייב  אתה  מגורים  בשכונת  רכב  עם  עומד 

ו  תקני  שוב,  תקני,  עצים  קמין  שנפלט.  העשן    ... בגלל 

כמו  לעבודה   פולט  הישראלי,  התקן  פי  על  יבש,    15עץ 

  משאיות. שזה כמובן יותר מרכב קטן אחד. גם בתקן היום 
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 פי שישה ...  

אוקיי, נעבור לחלקיקים הקטנים מאוד. פה אני צריך ליצור   

חלקיקים   בעצם  זה  שתבינו.  כדי  סקאלה  איזושהי  לכם 

יש   חלקיקים  מעוקב  למטר  מיקרוגרם  כמה  מעוקב.  למטר 

של   ברמה  אז  שלנו.  האוויר  למטר    7.3בתוך  מיקרוגרם 

מעוקב אנחנו כבר מתחילים לראות מחלות. אפשר להגיע  

... כלומר כבר עכשיו    4%במחלות לב, לעלייה  של    9%- ל 

נזק.   לראות  מתחילים  מעוקב    37אנחנו  למטר  מיקרוגרם 

להגנת   זו הגדרה של המשרד  חמור.  אוויר  זיהום  כבר  זה 

דני    37הסביבה.   שבו  הרגע  זה  מעוקב  למטר  מיקרוגרם 

אומר   בארץ,  רופ  גם  לפעמים,  טבעי  באופן  קורה  זה   ...

בשנה  ימים  'אסמטיים,  כמה  אומר  שהוא  הזמן  זה  ואז   .

בגלל   תצאו החוצה  אל  בבית,  להישאר  לב  חולי  מבוגרים, 

'. כמה פולט קמין עצים?   האוויר החמור מיליון    7.5זיהום 

 מיקרוגרם לשעה.  

המשרד   של  מומחים  אותם  חישבנו,  מומחים,  שאלנו 

לפלוט   דרך  אין  לומר,  יש  הסביבה  מיליון    7.5להגנת 

חלקיק  מסביב    2.5י  מיקרוגרם,  השכונה  את  להעלות  בלי 

יש לך קמין עצים אתה פולט כל שעה כמות  37מעל   אם   .

שכנים הקרובים אליך לזיהום אוויר של    22- שתעלה את ה 

 דונם.    20מיקרוגרם. שטח של    37מעל  

כלומר ממוצע    זה ממוצע.  לומר,  אם  37עכשיו, חשוב  כי   .

אחד   שבצד  להיות  יכול  רוח  משב  שני  100יש  בצד   ,10  .

 כלומר בממוצע כל ... שלידינו ברמת צפיפות כזו.  

מדינתיים.    נתונים  המזהמים,    30%עכשיו  מכלל 

. וזה ברמה  30%החלקיקים בחורף נקלטים מקמיני עצים.  

א  כאילו  כללית.  עצים,  ממוצעת  קמין  ליד  גרים  אנחנו  ם 

בממוצע לשנה. אז אם    10%כמובן שזה הרבה יותר גבוה.  

השנה,   כל  על  זה  את  מפזרים  בארץ  מה   10%אנחנו   ...

מ  פי    5%- מגיע  עצים.  בקמיני  שמשתמשים  מהאוכלוסיה 

בישראל   החשמל  ייצור  תהליכי  מכל  מזהמים  יותר  ארבע 

יות  ארבע  כל דבר, פי  הכוח,  ר מזהמים  בשנה. כל תחנות 

 מהבנזן בכל הארץ.    7%...    21%מהם. וכמובן מסרטנים,  
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מהר למשך החשיפה. סיגריות זו השוואה   נעבור    טוב, 

יותר אותם חומרים. כמה זמן לוקח   טובה, כי זה פחות או 

שאמרו   מה  זה  העניין.  לצורך  דקות  שבע  סיגריה?  לעשן 

לי בצבא. כלומר אם אנחנו מעשנים חפיסה אחת ביום, זה  

שעות חשיפה לעשן של הסיגריות. כמובן שסיגריה זה    2.3

הוא   אז  בחדר,  הוא  ואם  בבית.  לבד  מעשן  אחד  אדם  בן 

ם,    10- פוגע ב  נגיע לזה. מנגל גם. מנגל על פחמי אנשים, 

אבל   עצים.  כמו קמין  דבר  אותו  יותר  או  מזהם. פחות  גם 

שעתיים   שעה,  במנגל?  משתמשים  כבר  אנחנו  כמה 

כבר  הוא  כמה  הוא    בשבוע?  החשיפה  משך  ולכן  דלוק? 

 נמוך מאוד. 

יש    אמרתי,  כאשר  עצים?   קמין  של  החשיפה  משך  מה 

כאלה שמדליקים כל היום וכל הלילה, יש כאלה שמדליקים  

שעות ביום. הוא    5.5- רק כמה שעות ביום. הממוצע הוא כ 

כלומר,   כיבוי.  אחרי  שעות  שלוש  עשן  מוציא  גם  כמובן 

משמעותית יותר מסיגריות,  אנחנו פה במשך חשיפה ארוך  

של   המכפלה  בכלל.  רלוונטי  לא  כבר  מנגל  ממנגל.  יותר 

רעילות העשן, היא משמעותית כשאתה לוקח אותו למשך  

 זמן ...  

טוב,    מזה.  נפגעים  אנשים  כמה  החשיפה.  רדיוס  אחרון, 

יותר    7.5אמרנו   או  פחות  נפלטים.  מיקרוגרם    20מיליון 

בן אמרתי בממוצע. משב  דונם, כמו   20דונם מסביב לבית.  

רוח לפה ולשם יזיז את הזיהום קצת לפה וקצת לשם. אבל  

- בסופו של דבר זה הממוצע. מה הבעיה? הבעיה היא שב 

אצלי בשכונה  דונם אין קמין אחד.   20... או ברדיוס של    22

ולכן אפשר לצפות לפחות    25% מהבתים עם קמיני עצים. 

זה  והבעיה עם העשן הזה  שהוא נערם.    לשלושה קמינים. 

הנזק נערם. כלומר אם יש שלושה קמינים, אז פה באמצע  

של   זיהום  לנו  מעוקב.    111או    112יש  למטר  מיקרוגרם 

המשרד   של  החמור  הזיהום  לרף  שנחשב  למה  שלוש  פי 

להגנת הסביבה. והבעיה הגדולה היא שאם מישהו גר פה,  

העשן.   מגיע  מאיפה  אותו.  מזהם  מי  יודע  לא  אפילו  הוא 

ואה את השכן הקרוב שלו, אבל אלה כל כך רחוקים,  הוא ר 
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זה   יודע מאיפה  לא  רחוקים, שהוא בכלל  מספיק  

 מגיע.  

לא   אני  אומר  קמינים  לו  ויש  בשכונה  שגר  מי  כל  וכמובן 

של   העשן  את  מריח  אני  אבל  השכן,  של  העשן  את  רואה 

המבוגרים   כולנו.  זה?  את  נושם  מי  האחרים.  השכנים 

ים בהיריון, תינוקות, כולם. זה לא  שלנו, הילדים שלנו, נש 

השכונה   כל  זה  לבד,  אותה  שמעשן  סיגריה  עם  איש 

של   לעלייה  גורם  זה  המבוגרים  אצל    19%מעשנת. 

של   עלייה  לב,  נשים.    92%בדמנציה,    74%בהתקפי  זה 

של   שהן    46%עליה  מחלות  לא  אלה  מוחי.  בשבץ 

. אלה מחלות  0.2- ל   0.1- איזוטריות, שלהכפיל אותם זה מ 

חולים  רצ  אנשים  הרבה  גבוה,  מאוד  אחוז  עם  יניות, 

בדמנציה, ולהכפיל מספר החולים בדמנציה זה משמעותי.  

 וגם שבץ מוחי.  

ירידה של    ילדים  איי קיו, במבחני איי קיו בממוצע,    5אצל 

משמעותית   עלייה  כזה.  אוויר  זיהום  באזור  שגר  מי  אצל 

ביקורים   כמובן  חמש,  לגיל  מתחת  אסטמה  עם  בילדים 

מיון, מספר ימי מחלה כמובן. אצל נשים בהריון ותינוקות  ב 

את   ומכפיל  נמוך  לידה  במשקל  מוקדמת  ללידה  גורם 

מקליפורניה.   מחקר  זה  שניים.  פי  בעריסה  למוות  הסיכוי 

גודל   מאקרוצפלוס,  גם  יש  מיקרוצפלוס,  קטן,  ראש  גודל 

לפני    ראש גדול. שמעתם על אלה מחיפה, זה היה החשש 

שנים. עשן   ...  כמה  לחלות  ילד  של  משמעותית  מגדיל   ...

 וכמובן כל יתר האוכלוסיה, כל האנשים האחרים.  

שני דברים שאני רוצה להדגיש פה. אחד, שחשיפה אפילו   

כבר   קמין,  עם  מישהו  לבקר  בא  אתה  אם  אחת,  לשעה 

מתחילה תהליך ... כלומר אם בודקים את זה ... התהליך  

הם  הדלקתי    ... האסטמה  כל   ... בדיוק  זה  החל.  כבר 

ברורים. אבל סרטן השד הוא אחד חשוב. הפעלת קמין רק  

.  11%- את הסיכוי לסרטן השד ב   פעם אחת בשבוע מעלה 

בשבוע   פעמים  אחת  17%  – שלוש  את  הופך  זה  כלומר   .

סיגריות   משש לאחת מחמש. וכמובן כל הסרטן הרגיל של 

  ... 
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אז   עכשיו.  עד  קורה  ומה  רגולטורים  על    קצת 

ב  הסביבה.  להגנת  המשרד  את  לנו  יש  הלאומית  - ברמה 

ועדה שתדון בנושא   2011   המשרד להגנת הסביבה הקים 

באופן   אוויר  בזיהום  בקמינים.  לא  אוויר,  בזיהום  הזה. 

חד משמעית לאסור את השימוש בפחם  כללי. והם המליצו  

ועצים לחימום ביתי. זה היה חד משמעי וברור. דיברנו עם  

קצת   גוף  הוא  הסביבה  להגנת  המשרד   ... המומחים 

הזה   הנושא  הוא העביר את  אז  הוא חשש לעשות  פוליטי, 

המקומי  והנחיות  לרשויות  כעזר  זה  את  שיעשו  ות, 

מרחביות. הם כבר חזרו, הם עושים בעיות, נגיע לזה עוד  

מכל   ערים  איגודי  הסביבה,  לאיכות  ערים  איגוד  מעט. 

וחלקן   מרחביות  הנחיות  על  ממליצים  כן  גם  כמובן  הארץ 

האפשרויות   שתי  אלה  אז  עזר.  חוקי  על  ממליצים  עוד 

בק  השימוש  את  ולאסור  עזר  חוקי  באופן  שלנו,  עצים  מיני 

הסביבה,   להגנת  המשרד  ידי  על  אושר  לא  עוד  זה  כללי. 

משרד הפנים. יש לנו כמה רשויות שכבר הגישו, התהליך  

ויש הרבה בעיות איתו.    הזה לוקח שנים 

לא    מרחבית  הנחיה  מרחביות.  הנחיות  זה  עבר  שכן  מה 

דורשת את האישור. מחליטים את זה בוועדה לתכנון. והם  

במי   פוגעים  לא  כלומר  חדשים.  עץ  לקמיני  היתר  מונעים 

שקמיני   לב  תשימו  חדשים.  מאנשים  מונעים  רק  לו,  שיש 

מהבנייה הלא רוויה החדשה מתקינה קמיני עץ,    40%עץ,  

רומ  נורא  זה  זה  כי  כמה  יודעים  לא  והם  נחמד  ונורא  נטי 

 מזיק.  

מקמין    1/1,600רק לסבר את האוזן, אגב, קמין גז, מזהם   

 זה, כמה אנשים גרים ביישוב שלכם?    1/1,600עצים.  

ויג   .  8,500 : שי רוזנצו

 משפחות.    1,600. זה בערך  8,500 : עומרי אור 

ויג   .  2,000סביבות   : שי רוזנצו

כולם,    2,000 : עומרי אור  מנשה  באלפי  האב  בתי  כל  אם  אז  אב.  בתי 

ויפעילו   גז  קמין  את  יתקין  קרוון,  כל  דירה,  כל  בית,  כל 

שווה   ביחד  האלה  הקמינים  מכל  שיצא  הזיהום  במקביל, 

  ערך לקמין עצים אחד ושליש. שתבינו את ההבדל.  
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הנחיות   עשו  יישובים  הרבה  מרחביות.  הנחיות   

לנו  יש  כרגע  מ לד   מרחביות.  יותר  אביב  20- עתי  תל   .

אבל גם מועצה אזורית מנשה,  כמובן, ראשון לציון בערים,  

גם   זה  את  עושות  אזוריות  מועצות  יואב,  אזורית  מועצה 

מעודכנת.   לא  ממש  כבר  זאת  רשימה,  פה  לי  יש    2.9כן. 

הנחיות   תחת  גרים  כיום  ישראל  במדינת  תושבים  מיליון 

מ  שליש  זה  נישה.  לא  זו  כלומר  ישראל  מרחביות.  מדינת 

רשות,   של  הצהרה  זו  עליהם.  חלות  האלה  ההנחיות  כבר 

'אנחנו לא רוצים את הדבר   של מועצה. זו הצהרה שאומרת 

אצלנו  ששומעים  הזה  הקול  וזה   ,' מדי יותר  מזהם  הוא   ,

 במשרד להגנת הסביבה.  

לנו עם המשרד    דבר אחרון, קצת מסביר את הבעיה שיש 

מפחד   גם  והוא  פוליטי  הוא  המשרד  הסביבה.  להגנת 

לעשות צעדים מהסוג הזה. את זה אנחנו מבינים. אז הוא  

טובה.   מאוד  נראית  הזאת  והטבלה  כזאת,  טבלה  מוציא 

תקני   באמצע ...  תנור  אבל    ... כאילו  סביר.  מאוד  וזה 

אף אחד בארץ כמעט. אח פתוחה.  אין ל כוורת  מעשית, אח  

 תנור לא תקני אין שום דרך לחשב.  

תקני,   תנור  הזה.  המספר  את  הביאו  מאיפה  יודע  לא  אני 

ואם   בארץ.  שיש  מזהם  הכי  הדבר  בעצם  והוא  פה.  נמצא 

בדיוק   לא  הוא  הזה  הגרף  משמאל,  הצד  על  תסתכלו 

סתם, עשו   זה  לוגריתמי, למי שיודע.  גם לא  ליניארי. הוא 

כ  להם  גרף  אין  האלה  המספרים  כי  ישר.  יצא  שהכל  די 

הורדנו את הלא רלוונטיים.   הגרף.  תיקנו להם את  היגיון. 

שלושת   אבל  מזהם,  פחות  שטיפה  פלט  תנור  תקני,  תנור 

האפשרויות של ... וכמובן גז ומזגן מזהמים בצורה כל כך  

שמישהו   סיבה  שום  שאין  פחות  פרופורציונאלית  לא 

 רבה.  תודה  ישתמש בעץ הזה.  

ויג  כמובן   : שי רוזנצו עומרי  לך.  מודים  מאוד  אנחנו  עומרי.  רבה,  תודה 

מגיע על חשבון הזמן שלו. אם מישהו רוצה לשאול עכשיו  

 שאלות, זה הזמן. אפשר לשאול כמה דקות שאלות?  

 כמובן, כמובן. ... בחזרה כדי שכשאני אצא אני לא ...   : עומרי אור 

ויג   רגע, שנייה. נתחיל שירי, דליה ואלי אחר כך.   : שי רוזנצו
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נעים מאוד. אני קצת ביררתי בנושא לפני   כל   : שירי זיידמן  קודם  אז 

הישיבה. בנושא הזה של קמיני עץ. גם באמת מה שקורה  

כרגע   ממך  מבינה  אני  האחרות.  שמבחינה  ברשויות 

חקיקתית אי אפשר לבוא ולחוקק תקנה, חוק עזר, שאוסר  

מישהו   רק  משהו,  רק  אלא  כרגע.  עץ  בקמיני  שימוש  על 

נכון?   שרוצה לבנות בעתיד, 

היא   : עומרי אור  הבעיה  השימוש.  את  שאוסר  עזר  חוק  לחוקק  אפשר 

מפחדים   בעיקר,  הסביבה  להגנת  משרד  הפנים,  שמשרד 

י  לא  עוד  אנחנו  אותו.  את  לאשר  עשו  תקווה  פתח  ודעים. 

   - זה, פרדס חנה עשו את זה. אבל עוד לא  

שבמועצה   : שירי זיידמן  יודעת  פשוט  אני  אותך.  קוטעת  שאני  סליחה 

המקומית פרדס חנה כרכור הם כן חוקקו, אבל הם נשענו,  

נקי   אוויר  חוק  על  נשענו  הם  כי  אותך,  שואלת  אני  למה 

אוויר   לזיהום  אדם  יגרום  'לא  שם  בלתי  שרשום  או  חזק 

'. למה אני שואלת את זה? כי השאלה מה קרה. האם   סביר

כי   זה הסתדר?  וזהו,  זה  או שהם העבירו את  אותם  עצרו 

 החוק הזה הוא ברור.  

חד   : עומרי אור  נקי,  אוויר  של  החוק  הגדרות  פי  על  החוק,  כל  קודם 

לא   עצים.  סביר  משמעי  קמין  ...  להכיל  עצים.  קמיני   ...

איסור    חל  אבל  משל.  רק  שזה  עישון,  של  הדוגמאות 

מגורים.   באזור  אפס  ברמת  סוג,  מכל  ריח  לייצר  מוחלט 

את   מריחים  אנחנו  יודעים שזה לא עושה ריח אפס.  כולנו 

מאוד.   טוב  ניתן  זה  שלא  נקי  אוויר  חוק  של  הבעיה  אבל 

 לאכוף אותו.  

של   נוסף  נספח  עזר  חוק  עירוני,  עזר  בחוק  עושה  את  אם 

שאת   לפי  לאכוף,  היכולת  את  לך  יש  אז  נקי,  אוויר  חוק 

חקיקתי   צעד  הוא  עזר  היא שחוק  הבעיה  לעצמך.  הגדרת 

בנושא   הפנים  ומשרד  הפנים.  משרד  אישור  את  שדורש 

 להגנת הסביבה,    הזה שואל את המשרד 

 אז מה היה עם הרשות הזאת של פרדס חנה כרכור?   : שירי זיידמן 

   - הם כרגע מחכים   : עומרי אור 

ויג   הם עשו הנחיות מרחביות.   : שי רוזנצו

מרחביות,   : עומרי אור  הנחיות  לגבי  מרחביות.  הנחיות  עשו  ובינתיים 
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לקמין   היתר  יינתן  לא  אומרת  ההנחיה  אגב, מצד אחד  

עצים  חדש. אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים, אבל זו  

הוא שלרוב המוחלט של   העניין  ההנחיה המקובלת כרגע. 

שאלו   לא  אותם,  בנו  פשוט  בכלל.  היתר  אין  עצים  קמיני 

א  ואם  אחד.  שיש  אף  ברגע  תיאורטית,  אז  היתר,  לך  ין 

בודק   אתה  הקמין,  לבעל  אומר  מישהו  מרחבית,  הנחייה 

לו,   ואין  היתר  לו  יש  יכול  אם  לא  והוא  אחד  לו  מורידים 

 לעשות חדש.  

באופן    ... ממליץ  לא  אני  מבחינה,  עוזר  בהחלט  זה  אז 

המועצה   או  העירייה  אצל  הכוח  את  משאיר  זה  עקרוני 

תנורי   מירב  על  מקרה  בכל  רוצה.  והיא  במקרה  לפעול 

 העצים שיש.  

 תודה.   : שירי זיידמן 

ויג   דליה, בבקשה.   : שי רוזנצו

כמות  : דליה נחום לוי  פה  שיש  לי  נראה  לא  ביישוב  מוטרדת,  של    אני 

   - קמינים  

 יש לא מעט.   : אורית שגיא 

נעשה שום דבר בעניין   : דליה נחום לוי  לי שלא  ומפריע  מוטרדת  יותר  אני 

חצר   אין  בית,  אין  פה.  עובדים  שהגננים  המפוחים  זה 

מסריח   יותר  והרבה  סולר  על  מפוח  עם  עובד  לא  שהגנן 

לא   למה  יר,  אוו זיהום  על  מדברים  אנחנו  אם  ומרעיש. 

איזשהו  לזיהום    עושים  שקשור  מה  כל  הכל.  שיכלול  חוק 

 אוויר.  

 אני חושבת שאסור להשתמש במפוח.   : שירי זיידמן 

נו.   : אודליה גוטל   יש חוק של המדינה, לא קשור אלי

 אז למה הגננים ביישוב משתמשים פה במפוחים?  : דליה נחום לוי 

חוק.   : עומרי אור  יש  יודע.  שאני  המהירה  התשובה  את  לך  אתן  אני 

חוק אוויר נקי. מה שהזכירה קודם, שאוסר על מטרד ריח,  

שמפוח   הוא  ההבדל  הזה.  מהסוג  דברים  מיני  כל  אוסר 

משתמשת   את  אם  לראות  לבוא  יכול  פקח  תיאורטית 

אבל   אותך.  לעצור  מיד  יכול  הוא  ריח,  עושה  או  במפוח 

להי  הסמכות  את  אין  לו  לפקח  שיש  אדם  בן  לבית של  כנס 

אף אחד   יכול לדפוק בדלת,  הוא  צו בית משפט.  קמין בלי 
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חייב   לאפשר לך להיכנס.   לא 

יכול לראות את העשן.   : דליה נחום לוי   הוא 

להגיד   : עומרי אור  יכול  הוא  יודע,  לא  לגז.  לשמש  יכולה  הארובה 

זו   הרגולטורית.  הבעיה  נוצרת  שם  ולכן  ארובה.  שסתם 

הסיבה שהנחיות מרחביות הן כל כך טובות. כי אם אין לך  

היתר לארובה, אני יודע שרוב ... אין היתר בכלל. אז הוא  

ייתן לך היתר לארובה, אני יודע בוודאות שהארובה הזאת  

יכול כבר להוריד אותה.  לא תיתן   . אני 

ויג   אוקיי. אלי. רצית לשאול משהו.   : שי רוזנצו

שהמצגת,  כן, כן. אני רציתי לשאול, קודם כל רציתי להעיר   : אלי כהן 

אני אגיד קודם לפני. שלא תחשוב שאני בא מפוזיציה. אין  

מעניין   זה פחות  גם לעשות קמין,  ואני לא מתכוון  לי קמין 

 אותי.  

רואה   שכשאני  מגמתית,  כך  כל  היתה  שלך  המצגת  אבל 

כזה דבר אני אוטומטית מטיל ספק וחושב על האמינות של  

זה.   את  לבדוק  הולך  גם  כך  אחר  ואולי  שם  שיש  מה 

  7.5- והשאלה שאני רציתי לשאול זה למה אתה משתמש ב 

להגיד   במקום  מיקרוגרם,  פחות    7.5מיליון  זה  כי  גרם. 

 מפחיד?  

מיקרוגרם למטר מעוקב זה התקן. התקן    37- , בגלל שה לא  : עומרי אור 

של   ההגדרה  נכון  יותר  או  הסביבה,  להגנת  המשרד  של 

מיקרוגרם למטר מעוקב. אז אני    37זיהום אוויר חמור הוא  

יחידת מידה כשאני מדבר על מה   רוצה להשתמש באותה 

לך   אומר  הייתי  אם  מהקמין.  ו   37שנפלט    7.5- מיקרוגרם 

המקשיבי  רוב  את  גרם,  ששומעים  האנשים  רוב  שלי,  ם 

הזאת   ההמרה  את  לעשות  יודעים  לא  הזאת  ההרצאה 

 בראש מיד.   

יותר. זו הסיבה שאני משתמש   ולא  זה נשמע כאילו פחות 

באותה יחידה. לגבי מה שאמרת על מגמתיות. אמרתי את  

לא   האלה.  הנתונים  על  ויכוח  אין  המצגת.  בתחילת  זה 

המ  אצל  לא  הסביבה,  להגנת  את  במשרד  עשיתי  ומחים. 

המצגת הזאת בוועדת הפנים לאיכות הסביבה של הכנסת.  

עובדים   המומחים  המצגת.  על  עברו  המומחים  אנשים, 
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פה   אין  מיזוג.  מומחי  ועד  בערה  ממומחי  גם  .  איתנו 

ויכוח על הנתונים האלה. פשוט זו הפעם הראשונה שאתה  

שב  לך  תדמיין  אותם.  ומתחיל    1950- שומע  בא  מישהו 

מ  לסיגריות,  ועושה  שיש  היום  שיודעים  הנזק  כל  על  צגת 

פה   לעשות  מנסה  'אתה  זה.  על  שמעו  לא  מעולם  והם 

'. לא.    הפחדה

זה   על  חושב  וכשאתה  עץ,  ועשן  בריא,  לא  סיגריות  עשן 

עץ,   בול  שורף  אתה  סיגריות.  כמו  עשן  אותו  זה  'ס,  תכל

אז   זה אותו דבר.  הניקוטין,  תוריד את  אתה שורף משהו. 

נזק.  זה גם הגיו  יותר את אותו   ני שהוא יעשה פחות או 

ויג   עוד שאלות, חברים? עומרי, תודה רבה.   : שי רוזנצו

 תודה רבה.   : שירי זיידמן 

ויג  אליך   : שי רוזנצו לפנות  חופשיים  ומרגישים  לך  מודים  ממש  אנחנו 

יהיו לנו עוד שאלות.    שוב, אם 

 אני פה לכל דבר שאתם צריכים.   : עומרי אור 

ויג   תודה רבה.   : שי רוזנצו

 תודה לכם. ערב טוב.   : עומרי אור 

 ***  *** מר עומרי אור יוצא מהישיבה 

ויג  for the sake ofאוקיי.   : שי רוזנצו  things  . 

 שי, יש לך אינדיקציה כמה קמינים יש כאלה פה ביישוב?  : דליה נחום לוי 

ויג  גר   : שי רוזנצו אני  שבו  שבאזור  לך  להגיד  יכול  אני  אבל  לי.  אין  לא, 

 יש כמה עשרות.  

 ברחוב ארבל אני מפוצץ.   : אייל רוזנפלד 

 גם אצלנו. אי אפשר לצאת מהבית מהריח.   עו"ד גיתית שרמן: 

ויג  היו   : שי רוזנצו לא  וגם  מודעות.   היתה  ופחות  נהוג  יותר  היה  פעם 

וטובה   זולה  דרך  באמת  היתה  וזו  זולות.  יותר  אופציות 

וגם רומנטית.    לחמם את הבית 

 פעם לא היתה מודעות.   : אייל רוזנפלד 

ויג   אומר שלא.  והיא גם כיפית ובאמת, אף אחד לא   : שי רוזנצו

יותר יקר.   : אלי כהן  יותר יקרה. היום זה   היום, אגב, היא 

ויג  יותר אקסקלוסיבית.  : שי רוזנצו ... אבל אני אומר, עדיין היום יש  היא 

לא   שזה  בסביבה  חיים  אנחנו  לעשות,  ומה  מודעות  יותר 

איזשהו   לעשות  צריך  מוקפים.  גם  אנחנו  היחיד.  המפגע 
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שבהמ 360 חושב  אני  אם  .  הדיון,  שך  של   פיתרון 

נרצה להביא את זה, לאחר שנעשה עוד עבודה, כי פה זה  

אנחנו   מה  על  של  התחושה  את  ככה  לתת  באמת  היה 

 מדברים.  

מרחביות.   הנחיות  לעשות  יהיה באמת  חושב שהכיוון  אני 

אתה   חדשה  בנייה  חדשה.  בנייה  על  מדברות  שגם  כאלה 

אם   של,  בנייה  לאשר  לא  יכול  אתה  רוצה,  אתה  אם  יכול, 

חדשה   בבנייה  לאשר  לא  יכול  אתה  עבודה,  עושה  אתה 

צמודת קרקע לא לאשר קמין. לא לאשר כחלק מההנחיות.  

יו  הבית  את  שקונה  לעשות  מי  במקביל  הכלה.  זו  דע, 

אחד   וכל  להם  להסביר  הציבור,  מול  עבודה  איזושהי 

 שיעשה את השיקול שלו.  

'וואלה, זה באמת   יכול להיות שכל מיני כאלה שיראו ויגידו 

גם   שתהיה  מניח  אני  נראה.  בואו   .' טוב עושה  לא 

נרצה באמת   אם  יהיה הכל מהכל. בסוף בסוף,  התנגדות. 

אכ  יכולת  לנו  נרצה,  שתהיה  אם  גם,  נצטרך   ,' וכו יפה 

 לעשות חוק עזר מתאים.  

עדכון    עושים  אנחנו  כי  עכשיו?  זה  את  מעלה  אני  למה 

יועצים שיודעים שזה גם בפייפ ליין שלהם   לחוקי עזר. יש 

חלק   שזה  חושב  ואני  הכיוון.  את  ולתת  המלצות  לנו  לתת 

פה   שצריך  חושב  לא  בהם.  לדון  לכשנרצה  מהדברים, 

אבל   יותר  להצביע.  שנעשה  התנגדות  יש  למישהו  אם 

טוב   זמן  זה  בבקשה.  אז  הראשון,  בשלב  לציבור  מודעות 

 להגיד.  

ממשיכים   : דליה נחום לוי  ביישוב  גננים  למה  תשובה  קיבלתי  לא  עוד  אני 

 להשתמש במפוחים.  

ויג   הגננים של המועצה? או גננים באופן כללי?   : שי רוזנצו

 גם הגננים של המועצה.   : אורית שגיא 

ויג   גנן שמדווחים עליו, כמו שאמרתי קודם, יש הכל מהכל.   : שי רוזנצו

 בטח, הם כל הזמן באים עם מפוחים.    : אורית שגיא 

ויג  גילה   : שי רוזנצו עם  חודשים  כמה  לפני  בפגישה  הייתי  אני  שנייה, 

הם נותנים לרשויות, כן,  גמליאל, השרה לאיכות הסביבה.  

כלי  זה  שמפוח  עניין  פה  שיש  שמבחינת    מבינים  עבודה, 
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והם   טובה.  הכי  בצורה  העבודה  את  עושה   הרשות 

 נותנים אישור להשתמש במפוח וזה תופס מבחינה חוקית.  

מועצה   של  גנן  ראה  מישהו  אם  וגם  בעד,  לא  אנחנו  אבל 

נעיר. עוד פעם, אני   אנחנו  ויגיד.  משתמש במפוח, שיבוא 

תושבים   לי,  שמעיר  מי  גלובאלית.  תופעה  איזו  מכיר  לא 

  ,' מפוח עם  עובד  השכנה  של  הזה  'הגנן  לי  ששולחים 

שולחים לו, מצלצלים, מתריעים. אומרים אסור. יש פה גם  

של  האלמנט  שזה    את  הרעש,  חוק  של  עניין  וגם  הזיהום 

ועניין.   דבר  לכל  מפגע  וזה  מרעיש.  זה  פשוט  את  אני שם 

 בצד כרגע.  

נקי.   : דליה נחום לוי   לא, אנחנו מדברים על איכות חיים ביישוב. אוויר 

ויג     - לגמרי. אז אני אומר   : שי רוזנצו

אולי   : אלי כהן  מזיק,  לא  אפילו  זה  טוב.  זה  שמודעות  חושב  אני 

כבר  א  לייצר  או  החלטות  שלקבל  חושב  אני  להיפך.  פילו 

יהיה   לא  ובטח  עכשיו  נדרש  לא  משהו שהוא  זה  מגבלות, 

ולא   ההשלכות  את  לא  מבינים  שאנחנו  בלי  לעשות,  רציני 

ובטח   ובאלה שירצו בעתיד.  את הפגיעה באלה שיש להם 

לא בלי להבין מה קורה, אם אנחנו עושים כאלה הגבלות,  

קור  אם  משנה  או  ולא  מרחביות  או  עזר  חוקי  להם  אים 

whatever    גם האלה  הדברים  את  לאכוף  שנדע  המשפטי, 

בהיבט   נזק  פחות  לא  שעושים  שלנו,  הצמודים  מהשכנים 

 הזה.  

ויג   אוקיי. עוד מישהו בעניין?   : שי רוזנצו

קצת,   : אייל רוזנפלד  ולחשוב  שלנו,  בעתיד  להשקיע  נכון  חושב שזה  אני 

מאוד  המודעות.  את  צעד    להעלות  הולך  גם  הייתי  חשוב. 

מה שאפשר. לראות באמת מה  אחד קדימה ובאמת מחוקק  

שאולי   שאמרנו  כמו  בקיים.  יותר  כמה  למנוע  שאפשר 

אם   יודע  לא  אני  דברים.  וכאלה  אישורים,  לראות  אפשר 

שזה   חושב  אני  אבל  האלה.  לשלבים  להיכנס  רוצה  אתה 

פסטוראל  במקום  לחיות  באנו  ליישוב.  חשוב  מאוד  י  צעד 

לנו   להקים  שרוצים  כוח  בתחנת  נלחמים  אנחנו  ומדהים. 

 ממול. אין סיבה שגם הדבר הזה לא יעלה על סדר היום.  

 לפי המומחה, תחנת הכוח מזהמת פחות.   : אלי כהן 
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אמר שהיא מזהמת פחות. הוא אמר שיש   ויג  לא   : שי רוזנצו הוא  לא, 

 לך פה תחנת כוח.  

יותר מכל   : אייל רוזנפלד  שהכמות שיש בארץ של הקמינים היא פי שלוש 

 התחנות כוח ביחד.  

ויג  בארץ, בסדר. על תא שטח אבל כמובן שאין עוררין. אוקיי,   : שי רוזנצו

נעשה   כן  שאנחנו  מציע  אני  להוסיף,  מה  למישהו  אין  אם 

שנקרא   מה  הכל  בסך  זה  כי  לפה,  ונביא  לציבור  מודעות 

גם   ונראה  מרחביות  להנחיות  הצעה  לפה  נביא  היכרות. 

אנחנו   ומה  בפיו  מה  העזר,  חוקי  של  שלנו,  היועץ  מה 

תהליך   זה  רוצה,  אני  אם  גם  שעכשיו,  לי  ברור  יכולים. 

ם   אין טעם לרתו ולכן  מאוד.   גם שנים רבות  שיכול לקחת 

 סוסים. אפשר לעבור לנושא הבא.  את העגלה לפני ה 

 

ון ₪ תוכנית הבראה.   2.1אישור הלוואה על סך   . 6  מילי

 

ויג  של   : שי רוזנצו הלוואה  לקיחת  תוכנית    2.1אישור  במסגרת  מיליון 

'ב  אקרא:  אני  סך    31.12- ההבאה.  על  מענק  התקבל 

כ   1,086,000 עוד  ינואר  ממשרד    240,000- ובתחילת   ₪

מבקשים   אנחנו  ולכן  ההבראה.  תוכנית  במסגרת  הפנים, 

מיליון לשמונה שנים בריבית    2.1לקחת מנגד הלוואה של  

משה  אילן,   .' פריים עד  בעניין  של  להוסיף  רוצה  שאתה  ו 

 הזה?  

 השקף מדבר בעד עצמו, אני חושב.   : אילן דולב 

ויג  שאלות בעניין הזה? אוקיי. אם אין, אני מציע לאשר לקחת   : שי רוזנצו

מיליון ₪ לשמונה שנים בריבית של עד    2.1- הלוואה של כ 

כמובן   בכפוף  דקסיה,  או  לאומי,  או  מזרחי  מבנק  פריים 

ושעבו  הבנק  רחלי,  למסמכי  אלי,  אז  בעד?  מי  הכנסות.  ד 

אורית.   נמנעת  נמנע?  מי  נגד?  מי  דליה.  שירי,  שי,  אייל, 

 ההחלטה עברה.  

 

של  מאשרים   החלטה:     הלוואה  לקחת  קולות  ₪    2.1ברוב  מיליון 
שנים בריבית של עד פריים, מבנק מזרחי או לאומי    8- ל 

הכנסות   ושעבוד  הבנק  למסמכי  בכפוף  דקסיה,  או 
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 עצמיות.  

רחל    זיידמן,  שירי  רוזנפלד,  אייל  רוזנצוויג,  שי  בעד: 
י, אלי כהן.    שטיינר, דליה נחום לו

 נמנעת: אורית שגיא.   

 

   ויות חתימה בבית ספר חט"ב חצב. אישור זכ  . 7

 

ויג   אישור זכויות חתימה בבית ספר חט"ב חצב.   : שי רוזנצו

 לא, אבל אני רוצה שמית. שנייה אחת.   : אורית שגיא 

ויג  זכויות   : שי רוזנצו אישור  ודליה.  שירי  שי,  אייל,  רחלי,  אלי,  אמרתי, 

 חתימה בבית ספר חצב.  

הזכויות   : אודליה גוטל  חידוש  פורמאלי.  שהוא  במשהו  אנחנו  טוב, 

לפני שתי   חושבת  אני  כן,  גם  העברנו  שקרה,  מה  שלהם. 

על   חתימה  מחדש  הבאנו  '- 'קום ישיבות,  לעובדת    סייגנ

בעצם הבנקים החליטו שהם עושים איזשהו  הרווחה שלנו.  

מסמך חדש וצריך לאשר את זה מחדש. אז אנחנו מאשרים  

בחטיבת  חתימה  בנק    זכויות  חשבון  חצב.  הביניים 

סבא  35219692 כפר  לאומי  מוסד  946,  קוד   .440966  ,

ולמנהלת   אוקיי,  ז.,  ת. שמשוביץ,  ליאורה  למנהלת 

 חשבונות ומזכירה עדנה ארבלי.  

ויג   אוקיי, מי בעד?   : שי רוזנצו

 שאלת תם. בתי ספר הם הרי בניהול עצמי.   : דליה נחום לוי 

וגם בכל מקרה,   : אודליה גוטל   לא חט"ב. חט"ב הוא לא בניהול עצמי. 

   - אם זה בניהול עצמי, מה אכפת לי מי   : דליה נחום לוי 

כגוף סטטוטורי,   : אילן דולב  הם צריכים חשבון בנק. והם לא נחשבים 

 הם לא אישיות משפטית.  

 ן להם את היכולת לעשות את זה לבד.  בדיוק. אי  : אודליה גוטל 

תחת   : אילן דולב  נחשבים  הם  עוסק.  מספר  להם  אין  ח.פ.,  להם  אין 

  ... 

יודע,   : דליה נחום לוי  אתה  ביחד(  )מדברים  כותרת.  רק  זו  עצמי  ניהול 

   - עצמאי. למה אני צריכה לאשר מי  

   - כי את המועצה. ואת מסמיכה   : אילן דולב 
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שאמרה   מה  לפי  החתימה  זכויות  את  ויג  לאשר   : שי רוזנצו בעד  מי 

 פה אחד. תודה.   אודליה? 

 

אחד   החלטה:     פה  בחטיבת  מאשרים  חתימה  זכויות 
נים  ן  , חצב  ביי סבא    כפר , לאומי     35219692בנק    חשבו

למנהלת ליאורה שמשוביץ ת.ז    440966מוסד    קוד   946
ת.ז.  ולמנה   058288440 ארבלי  עדנה  ומזכירה  "ח 
055726327 . 

 

נופיה.   – פתיחת חשבונות בנק במזרחי   . 8  עבור כספי איזור התעשייה ו

 

ויג  התעשייה    פתיחת  : שי רוזנצו אזור  כספי  עבור  מזרחי  בנק  חשבון 

ורמ"י,   השיכון  משרד  מול  פיתוח  לנהלי  בהתאם  ונופיה. 

הרשות נדרשת לפתוח לכל פרויקט חשבון בנק נפרד, לכל  

הרגע,   הגיע  מבקשים,  אנחנו  כן  ועל  מהפרויקטים.  אחד 

פארק   עבור  אחד  חשבונות.  שני  לפתוח  השעה  הגיעה 

כמ  נופיה.  עבור  ואחד  יהיו  העסקים  אלה  שחשבונות  ובן 

מי בעד? פה אחד.   בלבד.  ורק בזכות  ללא מסגרות חח"ד 

 לא?  

 בשעה טובה ומוצלחת.   : דליה נחום לוי 

ויג   פה אחד, תודה רבה. באמת בשעה טובה.   : שי רוזנצו

 

אחד   החלטה:     פה  מורשי  מאשרים  פי  על  בנק  נות  חשבו פתיחת 
החתימה היום, ללא מסגרות חח"ד ומאשרים לחתום על  
למידע   אפשרות  מתן  כולל  החשבון  פתיחת  טפסי 

 דיגיטאלי.  

 

 אישור תקציב חומש מפעל הפיס.  . 9

 

ויג   שוב אנחנו באישור תקציב חומש, מפעל הפיס. אודליה?   : שי רוזנצו

 משהו קרה פה, נתקע לי.   : אודליה גוטל 

ויג   טוב, חומש, אודליה, אם את רוצה.   : שי רוזנצו

בעצם   : אודליה גוטל  כל  טוב,  פתחנו  בעצם  החומש.  תוכנית  עם  פה   ...
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ה  את  לנו  היה  שקל    180,000- שעשינו.  תב"רים   מיני 

החטיבה   לכשתוקם  החורש,  בנופי  הצטיידות  לטובת 

לטובת שיפוץ גנים  שקלים   600,000הצעירה. היה לנו עוד 

הדרך.   לאורך  זה  את  פתחנו  הצעירות.  החטיבות  ואת 

שלחתי לכם בחומרים את הטבלה שמפרטת את כל הכסף.  

חומש   כתוכנית  הכל  לאשר  עכשיו  רוצים  אנחנו  ובעצם 

ולהגיש את זה בצורה מלאה למפעל הפיס. שאלות? משהו  

 שאתם רוצים לשאול? 

עשינו תוכנית  כן, אני לא כל כך הבנתי. כי אם אנחנו כבר   : אלי כהן 

 ושעבדנו את ההכנסות מהפיס כבר לפני שנה,  

 אלו אותן הכנסות.   : אודליה גוטל 

 אז מה אנחנו עושים?  : אלי כהן 

בתב"רים   : אילן דולב  להשתמש  שנוכל  כדי  הפיס,  מפעל  אסביר.  אני 

יס  האלו כמו כספים שהקצינו לאותם פרויקטים, מפעל הפ 

מבקש מאיתנו לקבל החלטה פורמאלית שהכסף, שאנחנו  

 , סביב הקדנציה.  2023איגמנו את כל הכסף עד  

עליו   : אודליה גוטל  מדברים  שאנחנו  הכסף  שבעצם  לציין  בדיוק  חשוב 

הוא אך ורק הקדנציה של שי. עד סוף הקדנציה הראשונה  

 .  2023בעצם, עד  

אנח  : אילן דולב  כעת,  עושים  שאנחנו  מה  מחדש  בעצם  מאשררים  נו 

וזה   הפיס.  מפעל  של  הנוסח  לפי  תב"רים  אותם  את 

 פורמאלי לגמרי.  

נויים   : אודליה גוטל     - יש שני שי

חמש   : אלי כהן  זה  ופתאום  שנים  שלוש  על  דיברנו  אז  תוספות.  יש 

 שנים.  

 מה פתאום?   : אודליה גוטל 

 לא שאני מתנגד.   : אלי כהן 

ויג   קוראים לזה תוכנית חומש אבל. זה לא חמש שנים.   : שי רוזנצו

 פעם שעברה שאישרנו, אני זוכר, זה לא היה חמש שנים.   : אלי כהן 

 לא, חד משמעית חומש.   : אודליה גוטל 

 גם עכשיו זה לא חמש שנים, רק שלוש.   : דליה נחום לוי 

 .  2023עד שנת   : אילן דולב 

עושים   : אלי כהן  אנחנו  ועכשיו  שעברה.  שנה  שנים.  שלוש  זה  אה, 
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 שלוש שנים.  

 ' זה שנתיים.  23'. עד  21- אנחנו עושים ב  : דליה נחום לוי 

אומר   : אלי כהן  אני  שעברה,  פעם  פשוט.  מאוד  זה  'ה,  חבר

כל   את  הקצינו  אומרת  זאת  "שעבדנו",  במירכאות 

עכשיו   אוקיי?  מסוימים.  לפרויקטים  מהפיס  ההכנסות 

וגם אותה אנחנו מקצים.    לקחנו   עוד שנה קדימה, 

 לא, ממש לא.   : אודליה גוטל 

ויג  שנים,   : שי רוזנצו חמש  היא  חומש  תוכנית  נכון.  לא  הבנת  אתה  אלי, 

יש   שנה  כל  יותר,  לקחת  יכול  לא  אתה  נקראת.  היא  ככה 

לה את ההקצאה שלה. לקחו את סך ההקצאות, לכל אחד  

ורט בגבעת טל.  יש את התשואה. אחד זה לטובת אולם ספ 

אני אומר, אם כולנו אומרים את אותו דבר, אז אני ממליץ  

עד   הפיס  מפעל  את  איגום  בסכום  2023לאשר  כולל   ,

 ₪. מי בעד?    3,428,700המעודכן של  

 יפה. איך התעדכן הסכום?   : אלי כהן 

ויג   מה הכוונה?   : שי רוזנצו

 אם זה אותו דבר?   : אלי כהן 

 שקל בשנה.    50,000הם הוסיפו   : אודליה גוטל 

ויג  עשינו   : שי רוזנצו שלנו,  בסוציו  לרשויות  לעלות  הצלחנו  אנחנו  כן. 

ב  לנו,  רק  לא  הרשויות,  לכל  לעלות  והצלחנו  - עבודה 

 שקל. אוקיי, מי בעד? שי,  רחלי, אלי?    50,000

 כן.   : אלי כהן 

ויג   אלי, אייל, אפשר להגיד פה אחד?   : שי רוזנצו

 , לא פה אחד.  לא  : אודליה גוטל 

ויג   שירי, דליה. מי נגד? אף אחד. מי נמנע?   : שי רוזנצו

 אני.   : אורית שגיא 

ויג  מפעל   : שי רוזנצו איגום  את  מאשרים  אנחנו  הלאה.  אוקיי.  אורית. 

 .  2023הפיס עד לשנת  

 

קולות   החלטה:     ברוב  עד  מאשרים  הפיס  מפעל  תקציב  איגום 
 ₪.    3,428,700, כולל בסכום של  2023לשנת  

רחל    זיידמן,  שירי  רוזנפלד,  אייל  רוזנצוויג,  שי  בעד: 
י, אלי כהן.    שטיינר, דליה נחום לו
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אורית    שגיא.   נמנעת: 

 

 פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים.   . 10

 

ויג   ופתיחת תב"רים.    סגירה עדכון,   : שי רוזנצו

יכולה   : אורית שגיא   כולם, חוץ מאורית.    לכתוב את 

 את זה מדויק.    ונעשה ביקשנו שמית   : אודליה גוטל 

ויג   אוקיי, נקסט. סגירת תב"רים, קדימה.   : שי רוזנצו

כמה   : אודליה גוטל  לנו  יש  עשר,    סעיפים טוב,  בעצם  מורכב  בתב"רים. 

נ מסגירת   אז  ופתיחה.  שלהם  עדכון  מ תב"רים,  - תחיל 

בצורה  10.1 לעבוד  היא  שלנו  המטרה  תב"רים.   סגירת   ,

מסודרת, לא להשאיר תב"רים שהסתיימה בהם הפעילות  

אותם   להשאיר  לא  בהם,  משתמשים  שלא  החלטנו  ו/או 

 פתוחים ולסגור אותם.  

תב"ר   את  לסגור  מבקשים  אנחנו  כרגע  אבזור  494לכן   ,

ותב"ר    100%מרכז הפעלה, שהיה   תקציב משרד הפנים. 

שהיה  514 מורים  חדר  שיפוץ  משרד    100%,  מתקציב 

קיבלנו   מאוזנים,  תום,  עד  מוצו  התב"רים  שני  החינוך. 

 עליהם את הכספים ואנחנו רוצים לסגור אותם.  

ויג  לס  : שי רוזנצו צריכים  לשמור  אנחנו  ולא  סגורים  שהם  תב"רים  גור 

   - אותם. אנחנו מאשרים לסגור  

   - רגע, יש לי   : אורית שגיא 

ויג  ,  494רק הצעת החלטה. אנחנו מאשרים לסגור את תב"ר   : שי רוזנצו

, שיפוץ חדר מורים, אשר  514אבזור מרכז הפעלה  ותב"ר  

א  בעד?  מי  באיזון.  שירי,  הסתיימו  שי,  אייל,  רחלי,  לי, 

ואו   רית. אוקיי, פה אחד, תודה.  דליה 

תב"ר   החלטה:     את  לסגור  אחד  פה  מרכז  494מאשרים  אבזור   ,
ותב"ר   הסתיימו  514הפעלה  אשר  מורים,  חדר  שיפוץ   ,

  .  באיזון

 

ויג   .  522הלאה.   : שי רוזנצו

תב"ר   : אודליה גוטל  לסגור  522סגירת  מבקשים  חינוך.  מוסדות  מיזוג   ,
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כרגע   רואים  שאנחנו  כמו  כי  הזה.  בשלב  התב"ר   את 

לעשות   נדע  אנחנו  אנרגטית,  התייעלות  הקורא,  קול  את 

את הדברים עם הכסף משם. אז כרגע אין לו צורך ואנחנו  

 לא רוצים  להשאיר אותו פתוח ללא מימוש.  

ויג   .  522מאשרים לסגור את תב"ר   : שי רוזנצו

 כמה כסף היה בתב"ר הזה?   : אלי כהן 

 התב"ר הזה זה כסף שלקחנו מקרנות הרשות.   : אודליה גוטל 

 כמה כסף?   : אלי כהן 

ש  : אודליה גוטל  חושבת  או    400,000- אני  אילן,    202שקל,  היה.  זה 

 תזכיר לי.  

 .  202 : אילן דולב 

ויג  יותר   400,000 : שי רוזנצו לי  נשמע  מקרה    שקל  בכל  אוקיי,  מדי. 

נכון לכרגע.    התב"ר הזה מתייתר 

 נשאר ללא פעילות.   : אילן דולב 

ויג  תב"ר   : שי רוזנצו את  לסגור  לאשר  מתבקשים  מיזוג  522אנחנו   ,

 מוסדות חינוך. מי בעד? פה אחד. נקסט.  

 

, מיזוג מוסדות  522מאשרים פה אחד לסגור את תב"ר   החלטה:    
 חינוך.  

 

תב"רים.   : אודליה גוטל  תב"ר  הגדלת  קיץ  523הגדלת  שיפוצי   ,2020  ,

עקב   הזה  התב"ר  את  להגדיל  מבקשים  בעצם  תשפ"א 

של   ובנוסף    50,037קבלה  החינוך  ממשרד  שקלים 

בעוד   להגדיל  הרשות    60,000מבקשים  מקרנות  שקלים 

ע  ביצוע  או  לטובת  השונים  החינוך  במבני  איטום  בודות 

מיידיות   עבודות  כמה  לנו  יש  תשפ"א.  הלימודים  בשנת 

 שאנחנו צריכים לעשות בצופי שרון, בחצב, 

ויג   זה משהו שצריך לקרות מחר, בקיצור.   : שי רוזנצו

 היה.    2020לא הבנתי. קיץ   : אלי כהן 

ויג   אבל אנחנו מדברים על שנת לימודים.   : שי רוזנצו

קיץ   : אודליה גוטל  שיפוצי  נקרא  התב"ר  שנייה.  נפתח  2020רגע,  הוא   .

לעבודות.   אותנו  משמש  תשפ"א,  הלימודים  שנת  לקראת 

 את הכסף שהיה בו בשיפוצי הקיץ מיצינו.  
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דברים כאלה צריך לא לקרוא לזה שיפוצי   להבא   : אלי כהן  אז 

   - קיץ, כי שיפוצי קיץ כולם מבינים מה זה. זה נגמר ב 

 אתה צודק.   : אודליה גוטל 

ויג   תקראי לזה שיפוצי תשפ"א.   : שי רוזנצו

זה   : אודליה גוטל  על  חשבנו  אנחנו  גם  יותר.  חכמים  נהיה  להבא  צודק. 

   - תוך כדי  

ויג   ,  137בסך    523שרים להגדיל את תב"ר  האם אנחנו מא  : שי רוזנצו

 לרגע חשבתי שיש לנו כסף בקרנות.   : דליה נחום לוי 

ויג  מימון   : שי רוזנצו פלוס    50,037מקורות  החינוך  ₪    60,000ממשרד 

מי   האיטום.  בעיות  את  לסדר  מנת  על  הרשות,  מקרנות 

 בעד?  

יודעים מה זה?   : אלי כהן   מה זה מבני החינוך השונים? אנחנו 

צריכים   : גוטל   אודליה  שאנחנו  עבודות  שרון  בצופי  לנו  יש  אמרתי.  אז 

לעשות. ויש לנו בנופי החוף. יש לנו בכל אחד מבתי הספר  

 משהו שצריך לעשות ברמת האיטום.  

ויג  מעל חדר המחשבים. מי בעד? אפשר להגיד פה אחד? פה   : שי רוזנצו

 אחד, תודה.  

 

תב"ר   החלטה:     את  להגדיל  אחד  פה    110,037- ב   523מאשרים 
ן:   נוך +    ₪50,037. מקורות מימו   ₪60,000 משרד החי

 ₪ מקרנות הרשות.  

 

ויג  תב"ר   : שי רוזנצו את    480הגדלת  להגדיל  מבקשים  אנחנו  לישמניה. 

₪ מקרנות הרשות    300,000- תב"ר לישמניה בסכום של כ 

'ינג שנדרש. לאחר העדכון, יעמוד סך התב"ר   לטובת המצ

 .  2,115,000על סך  

את האמת, אני רוצה פה להגיד משהו. ולא רוצה להצביע   : אלי כהן 

ת וברור שצריך  בצורה אוטומטית, כאילו, הבעיה היא קיימ 

נרתמים   כולנו  הזה  ובהקשר  ספק.  שום  ואין  בה  לטפל 

שאנחנו   שמה  מבין  הייתי  אם  למשל,  ואני  ומצביעים. 

 הולכים לעשות זה כמו שעשינו פעם שעברה,  

 זה לא מה שעשינו פעם שעברה,   : אודליה גוטל 

כי   : אלי כהן  הייתי מתנגד. בסדר?  אז  ואדי,  באיזשהו  סלעים  לרסק 
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אז אני חושב שפה אולי  שזה נכון לעשות.   חושב  לא    אני 

 תנסו להגיד מה אתם הולכים לעשות עם זה.  

ויג  הסברנו. אני אגיד. אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים,   : שי רוזנצו

שמע,   הולכים,  לא  אנחנו  שפספסת.  להיות  יכול  אלי. 

   - פירקנו סלעים כי בזמנו  

נגמר.   : אלי כהן   לא, עזוב. אני לא מלין על זה. זה 

ויג  המדינה   : שי רוזנצו הזה  הדבר  המתודה.  היתה  זו  משנה,  לא  זה 

 מתמודדת,  

 מיליון שקל. מה עושים איתם?   2.25בוא, יש פה   : אלי כהן 

ויג  שהמטרה   : שי רוזנצו גדר  לגידור.  הולך  הכסף  לענות.   רוצה  אני  אז 

של שפני סלע. החלק התחתון יהיה    שלה זה למנוע כניסה 

קליל   אלמנט  איזה  ולא  לו  להם  שמציק  כזה  חשמול.  של 

נותן להם לעבור. הגדר היא גדר. זו גדר רצינית, שאמורה  

בעצם להקיף את כל היישוב. אני קורא לזה גדר לישמניה.  

כבר   רוצים  ואנחנו  היישוב  כל  את  שמקיפה  גדר  זו  אבל 

 להתקדם עם זה.  

 מיליון שקל אנחנו עושים גדר היקפית ליישוב.    2.25 : אלי כהן 

הסלעים   : אודליה גוטל  עבודות  את  זוכר  אתה  לציין,  שחשוב  מה  לא. 

אותו.   ועשו  מומש  שכבר  כסף  תב"ר,  באותו  זה  שריסקו? 

כמו   משהו  פה  לך  אחרי    500,000יש  יהיה  זה  שקלים, 

נכון, אילן? כן.  1,800,000ההוספה שלנו    . 

פחות  כאילו   : אלי כהן  אז  500זה  הבנו.  ב 1,600,000.   . -

לי קצת    1,600,000 זה נראה  היקפית.  גדר  אנחנו עושים 

 יומרני.  

'ינג.   : אודליה גוטל  'ינג הוא  רגע. שנייה. זה המצ  שלנו.    300,000המצ

יהיה   : אלי כהן  העדכון  ב   2.1לאחר  כשהשתמשנו  .  500- מיליון, 

1,600,000  . 

ויג   הנה, היא מסבירה לך.   : שי רוזנצו

זה   : אודליה גוטל  הגדר.  של  מהרכיבים  השמיט  ששי  משהו  עוד  שנייה. 

החפירה   את  למנוע  שאמורה  למטה,  בטון  חגורת  בעצם 

 שלהם והכניסה מלמטה.  

 מעולה.   : אלי כהן 

המטרה היא לגדר את כל היישוב. בחלק מהמקומות הגדר   : אודליה גוטל 
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ה  אומרת  זאת   .' ב ממש  טל  ליצור  מטרה  גם תהיה גבעת  

ככה   בתוכניות.  בהתחלה  היה  לא  זה  שאגב  מלא,  עיטוף 

   – שאנחנו הולכים על זה וכרגע אמורים לעשות  

ויג  זה   : שי רוזנצו כרגע  לשולחן.  לפה  נבוא  בעיה,  תהיה   lookingאם 

good  . 

לא   : אלי כהן  זה  על looking goodלא,  נראה  של  בהיבט  כיפק  - א - . 

 ון,  לעשות גדר היקפית, ובסיסה בט 

 זה הפיתרון.   : אודליה גוטל 

שזה   : אלי כהן  אומר  אני  רק  מעולה.  וגבוהה,  חשמלית  ותחילתה 

שב  להגיד  המעטה,  בלשון  נעשית    1,600,000- יומרני 

 הגדר הזאת.  

ויג   מיליון ₪.    2- כ  : שי רוזנצו

 .  1.5מיליון? הוא אומר    2איך   : אלי כהן 

ויג   .  1,800,000לא,   : שי רוזנצו

של  1,600,000 : אילן דולב  התוצאות  ואלו  תוצאות  יש  מכרז,  היה   .

 המכרז.  

 עושים את זה?    1,600,000- וב  : אלי כהן 

   - רגע, אני לא רוצה להיות   : אודליה גוטל 

 אני לא זוכר מכרז כזה.   : אלי כהן 

 היה מכרז כזה.   : אודליה גוטל 

 זה היה בוועדת מכרזים.   : אילן דולב 

 לא זוכר מכרז כזה.   : אלי כהן 

 כן. תסתכל במיילים שלך.   : אודליה גוטל 

ויג  אותם   : שי רוזנצו  ... שלא  דברים  יש   ... פרויקט  על  פה  מדברים  לא 

היא   השאיפה  טוב,  להסביר.  מנסה  שאני  מה  זה  פה. 

שנת   הזאת,  הפרויקט  2021שהשנה  אחרי  נהיה  אנחנו   ,

אנחנ  שנידרש.  ככל  הבאים,  לשלבים  נמשיך  וכמובן  ו  הזה 

  ' מס לישמניה  תב"ר  להגדיל    300,000- בכ   480מאשרים 

 ₪ מקרנות הרשות. מי בעד? פה אחד. תודה.  

 

  480מאשרים פה אחד להגדיל את תב"ר לישמניה מס'   החלטה:    
 ₪ מקרנות הרשות.    300,000- ב 
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המימון   מקורות  את  לעדכן  מבקשים  אנחנו   : אודליה גוטל  פה  גם 

אומדן   איזשהו  לנו  היה  ספורט.  אולם  מיזוג  לתב"ר 

פה   שהעריכו  מה  זה  שהיה.  ישן  קורא  קול  על  בהתבסס 

ו   Xשיצטרכו   כסף נצטרך    X- כסף, נקבל ממשרד הספורט 

 מהכסף שלנו. הקול קורא יצא לפני כחודש.    להשלים 

הע  בעיצומה של  נמצאים  כבר  מיזוג  אנחנו  יועץ  יש  בודה. 

יודעים   לנו.  יעלה  כמה  יודעים  כבר  אנחנו  איתנו.  שעובד 

'ינג, בהתאם לקול קורא העדכני.   נוכל לקבל במצ גם כמה 

לכך.   בהתאם  התב"ר  את  לעדכן  בעצם  מבקשים  ואנחנו 

 שי.  

ויג  תב"ר   : שי רוזנצו את  לעדכן  לאשר  מבקשים  אולם  521אנחנו  מיזוג   ,

₪. מקור מימון: מפעל    391,000- הספורט, אולם הפיס, ל 

ו  הכל    319,000- הפיס,  סך  הספורט.  משרד  מימון  מקור 

 ₪. בברכה. מי בעד? פה אחד, תודה.    710,000

 

תב"ר   החלטה:     את  לעדכן  אחד  פה  אולם  521מאשרים  מיזוג   ,
ל  הפיס,    391,000- ספורט  מפעל  מימון:  מקור   .₪
וסה"כ    319,000 הספורט.  משרד  מימון:  מקור   ,₪
710,000    .₪ 

 

ויג  תקציב של  532תב"ר   : שי רוזנצו התקבל  זה.  על  ארוץ  אני  תאורה,   ,

ג   25,000 לרכישת  הפנים  ממשרד  עלות  רו ₪  תאורה.  ר 

₪ ימומנו מתקציב    ₪25,000.    50,000ר התאורה זה  רו ג 

תב"ר   פתיחת  לאשר  מבקשים  אנחנו  מקומי.  ,  532הג"א 

₪ מימון משרד הפנים    ₪25,000, שמתוכם    50,000ע"ס  

 ₪ מתקציב הג"א מקומי.    25,000- ו 

 תאורה.    גרור אבל יש לנו   : דליה נחום לוי 

ג  : אודליה גוטל   .  תאורה ישן מאוד מאוד מאוד   רור יש לך 

ויג  ממשד   : שי רוזנצו 'ה  חבר פה  היו  אותו.  שזורקים  חושב  לא  אני 

נוכל   אותו,  ניקח  אנחנו  כסף.  פה  והשאירו  הביטחון 

לפי   התב"ר  פתיחת  את  לאשר  בעד  מי  בו.  להשתמש 

 הסכומים שציינתי? פה אחד, תודה.  
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פה   החלטה:      50,000על סך    532אחד פתיחת תב"ר   מאשרים 
ו   ₪25,000.   הפנים  משרד  במימון   ₪ -25,000    ₪

 מתקציב הג"א מקומי.  

   

ויג  '   : שי רוזנצו מס תב"ר  ושדרוג  534פתיחת  שעשועים  גני  הקמת   ,

מרחבים ציבוריים. עוד פעם, זה בתוכנית חומש. זה אחד  

גני שעשוע  הקמת  תב"ר  לפתוח  מאשרים  ים  השורות שם. 

סך   על  ציבוריים  מרחבים  מימון  593,113ושדרוג  מקור   .

כמובן מפעל הפיס, לפי התוכנית שזה עתה הצבענו עליה.  

 מי בעד?  

 אז למה זה נפרד? אתה צריך תב"ר.   : אלי כהן 

 אתה צריך להצביע על התב"ר.   : אודליה גוטל 

 כן, אבל יש שם הרבה שורות של תב"ר.   : אלי כהן 

ויג   הם כבר מאושרות.   : שי רוזנצו

 זה מה שאמרתי. את רוב התב"רים כבר פתחנו.   : אודליה גוטל 

ויג   אלו רק עדכונים.   : שי רוזנצו

יש רשויות שעובדות, לפחות זה מה שהבנו ממפעל הפיס.   : אודליה גוטל 

ש  כאלה  ויש  בתב"רים.  כמונו  רשויות שעובדות  עושות  יש 

פשוט   אנחנו  כרגע,  אנחנו  אז  אחרת.  בתוכנית  זה  את 

 מיישרים קו בין התב"רים לבין התוכנית הגדולה.  

שורה   : אלי כהן  היתה  כי  בגני השעשועים?  תב"ר  היה  לא  קודם  אז 

 של גני שעשועים.  

נכון. לא פתחנו תב"ר כי לא היו תוכניות ולא ידעתי  כמה   : אודליה גוטל 

 כסף ומה הולכים לעשות עם זה.  

ויג   אגב, זה משהו שצריך להיות כל שנה. כל שנה אתה צריך,   : שי רוזנצו

כמו   : אודליה גוטל  משהו  הוצאנו  שהשנה  שתדעו  לדוגמה,  סתם 

שעשועים.    200,000 בגני  בטיחות  על  של  שקל  החלפה 

ים, מגלשה שנשברה. כל מיני דברים כאלה  משטחים בלוי 

חייב לעשות.   היו מתוקצבים.    200,000שאתה  שקל שלא 

 זה בדיוק .... שלנו.  

ויג     - מי בעד לאשר   : שי רוזנצו

לדבר   : אורית שגיא  תוכנית  יש  האם  שאלה.  כן  לפני  לשאול  רוצה  אני 

 הזה?  
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במשולש   גינה  שזה  מהכסף,  לחלק  תוכנית   : אודליה גוטל  יש 

 במרכז המסחרי.  

ויג   גבעת טל, מול המרכז המסחרי.   : שי רוזנצו

יגיעו,   : אודליה גוטל  שעוד  בטיחות  להחלפות  הכסף  שאר  טל.  בגבעת 

 ויגיעו. אז זה הכיוון של הכסף הזה.  

מתי,   : אורית שגיא  לשדרג,  מה  מחליט  מי  אודליה.  השאלה,  אבל  לא, 

 ה, כמה.  איפה, למ 

את   : אודליה גוטל  'אם  לי  ואומרת  תקן  הבדיקות  את  לי  שעושה  החברה 

גן   את  סוגרת עכשיו  אני  הזאת  המגלשה  את  מחליפה  לא 

אני   הזה,  המשטח  את  מחליפה  לא  את  אם  השעשועים. 

'. תראי, זה עניין של בלאי טבעי.    סוגרת את גן השעשועים

 של גנים חדשים?    אז לא הבנתי. זה תיקונים או הקמה  : אורית שגיא 

ויג  שעשועים   : שי רוזנצו גן  של  הקמה  אודליה.  רגע,  גן,  הקמת  יש  לא, 

הזה.   המשולש  המסחרי,  המרכז  מול  טל  בגבעת  אחד 

כל   זה  ושניים,  אחד.  זה  אוקיי,  מתכוון?  אני  למה  יודעים 

השאר. החלפת משטחים, הצללה, כל הדברים האלה. אין  

 פה עוד גן שעשועים אחר.  

 זה היחיד? זה גן השעשועים היחיד שיוקם?  : אורית שגיא 

ויג   בכסף הזה הספציפי כן.   : שי רוזנצו

ם    אוקיי. עכשיו אני שואלת  : אורית שגיא  לפי מה התקבלה החלטה להקי

 דווקא את גן השעשועים שם ולא במקום אחר?  

ני   : אודליה גוטל     - חלק מהתוכנית. יש עוד כל מי

 תוכנית של מי? מי החליט את זה?   : אורית שגיא 

ויג   תוכנית פיתוח שלנו, מה זאת אומרת?   : שי רוזנצו

 אז למה לא להציג לנו את התוכנית הזאת?  : אורית שגיא 

', אפשר להציג לכם את התוכנית.   : אודליה גוטל   א

ויג   בהנהלה מדברים על הכל.   : שי רוזנצו

 אנחנו לא בהנהלה ואנחנו בכל זאת חברי מועצה.   : אורית שגיא 

ויג   בסדר גמור. אם תבקשי,   : שי רוזנצו

על   : אורית שגיא  להצביע  מאיתנו  מבקשים  אם  חושבת  אני  אז  בסדר. 

חבל   בסדר.  הכל  סבבה,  אותנו,  צריכים  לא  אם  תב"ר, 

 להזמין אותנו להצבעות האלה.  

ויג  ר את התב"ר הזה, על  בסדר גמור. אוקיי. אני מבקש לאש  : שי רוזנצו
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ושדרוג   שעשועים  גן  הקמת  שציינתי.  הסכומים   פי 

סך   על  ציבוריים  מפעל  593,113מרחבים  מימון:  מקור   .

 פה אחד?  הפיס. מי בעד?  

 לא, אני נמנעת.   : אורית שגיא 

ויג  אורית.   : שי רוזנצו נמנע?  מי  בעד.  ודליה  שירי  אייל,  רחלי,  אלי,  אז 

 תודה. ממשיכים להבא.  

 

מאשרים ברוב קולות לפתוח תב"ר הקמת גני שעשועים   החלטה:    
₪. מקור    593,113ושדרוג מרחבים ציבוריים על סך של  

 מימון: מפעל הפיס.  

רחל    זיידמן,  שירי  רוזנפלד,  אייל  רוזנצוויג,  שי  בעד: 
י, אלי כהן.  שטיינר, ד   ליה נחום לו

 נמנעת: אורית שגיא.   

 

 

 הסמכת חכ"ל אלפי מנשה לנהל את פרויקט "גגות סולאריים".  . 11

 

ויג  סולאריים.   : שי רוזנצו גגות  לנהל  מנשה  אלפני  חכ"ל  אנחנו  הסמכת 

בחברה הכלכלית רוצים להיכנס לפרויקט של הקמת גגות  

   - סולאריים. בתור התחלה שריינו לעצמנו את  

 נמצאים עדיין בתהליך.   : אודליה גוטל 

ויג  התעריפים   : שי רוזנצו את  לנו  לאשר  של  אישור  בתהליך  נמצאים 

של   אגב.  2020הגבוהים  לרדת,  מאז  הספיקו  שכבר   ,

לכ  רוצים שהמועצה,  כמובן  ואנחנו  הפרויקט,  את  שנתחיל 

שיטפל   מבצע,  קבלן  זה  אותו  שיבצע  בכל  שמי 

 .  הלוגיסטיקה 

זו    אנחנו עוד לא שם,  ויתכלל  אבל מי שינהל את זה כרגע 

מגובה   אחד  אחוז  תמורת  הכלכלית,  החברה  כמובן 

 העמלות, עלות העבודות. נכון לעכשיו זה מסתדר.  

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר את זה בחזרה,  

לא   אנחנו  למועצה.  חזרה  הפרויקט  את  לנכון,  נמצא  אם 

אבל   זה.  את  לעשות  נרצה  אם  כרגע  נרצה  יודעים  אנחנו 
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תהיה   בינתיים, בשביל הסדר הטוב.    דינו בי  שהזכות 

ומה   הפרויקט הכלכלי הזה שיהיה בידי החברה הכלכלית 

את   לנהל  חכ"ל  הסמכת  רק  זו  כרגע  פה  עושים  שאנחנו 

 פרויקט הגגות הסולאריים, כמובן. מי בעד?  

שנדרש   : אלי כהן  משהו  לא  זה  אם  בטח  טעות.  שזאת  חושב  אני 

להצבי  אם  עכשיו.  לכשיהיה,  עקרוני,  שהוא  משהו  על  ע 

להחזיר   נצטרך  לא  ואם  מראש  אותו  נאשר  אז  נצטרך, 

למרות   עולה.  זה  כמה  מבינים  לא  שאנחנו  בטח  אותו. 

מה   מבינים  לא  אנחנו  הכוללת.  מהעלות  אחוז  שכתוב פה 

 התפקיד. אני לא חושב שצריך להצביע בכלל על זה עכשיו.  

מבינים.   : אודליה גוטל  כן  את  אנחנו  תשאל  אם  להסביר,  יכולה  אני 

 השאלה ולא תציג את זה כמשהו שאנחנו לא מבינים.  

אמרתי   : אלי כהן  אני  מבינים.  לא  שאתם  אמרתי  לא  אני  לא,  לא, 

משהו   על  עכשיו  החלטה  לעשות  טעות  שזו  חושב  שאני 

 שהוא היפותטי לכשיהיה, אם נצטרך.  

כבר   : אודליה גוטל  אנחנו  היפותטי,  לא  הוא  למה.  להסביר  רוצה  אני  אז 

 בתהליך.  

 אמרת במילים הכי פשוטות.   : אלי כהן 

אסביר  : אודליה גוטל  אני  בסדר?    אז  אמר,  שהוא  מה  את  אמר  שי  למה 

את   לנהל  ביותר  כלכלי  איפה  לגבי  חלוקות  הדעות 

וריאציות,   מיני  כל  יש  הזה.  מתקזזים  17%הפרויקט  כן   ,

כרגע   הלאה.  וכן  המע"מ,  עם  מתקזזים  לא  המע"מ,  עם 

 הפרויקט התחיל בחברה הכלכלית.  

ויג   הוא כבר שם. התחלנו.   : שי רוזנצו

מתוך  ההסכמ  : אודליה גוטל  היא  מכסות  לשריון  ההגשה  ידי  על  היא  ה 

ולכן אנחנו רוצים להסדיר   התקציב של החברה הכלכלית. 

יועץ   לנו  יש  שצריך.  כמו  מסודר  יהיה  שהכל  הכל,  את 

המשפטי   והיועץ  ייתכן  הכלכלית.  בחברה  חדש  משפטי 

גישות   להם  יהיו  בפרויקט  אותנו  ללוות  שייבחר  והיועץ 

 יותר הן מאוד חלוקות.  אחרות. הגישות לאיפה שווה  

את   תוביל  דבר  של  שבסופו  בפרסונה  תלוי  מאוד  זה 

התחתונה,   בשורה  הכלכלית.  לחברה  במקביל  הפרויקט 

אחד.   מצד  הכלכלית  החברה  את  להסמיך  רוצים  אנחנו 
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בעוד   ונראה  במידה  זמן    Xהמועצה,  שני,   מצד 

 נוכל להחזיר את זה אלינו.  שיותר כלכלי לנהל את זה פה,  

זאת אומרת בעצם אנחנו רוצים להשאיר לנו את האופציה   עו"ד גיתית שרמן: 

את ההתקשרות עם החכ"ל בעניין הזה ולהמשיך  פסיק  לה 

   ... לנהל את הפרויקט באמצעות 

עד עכשיו היה לך יועמ"ש אחד. שניונת. זה לא רק כספית,   : אודליה גוטל 

 זה גם משפטית.  

 ברור לי.   : אלי כהן 

   - ולכן חשוב לעשות את זה   : אודליה גוטל 

ויג  ניהול תקין, אלי.   : שי רוזנצו  זה 

יפה. אז בוא אני אדבר הכי פשוט מה אני מבין. כדי שנבין,   : אלי כהן 

לפחות אני אבין, על מה אני מצביע. אנחנו כמועצה עדיין  

את   לעשות  לנו  כלכלי  יותר  איפה  ודאי  באופן  יודעים  לא 

 זה. שנייה, זה לגיטימי. אנחנו נבדוק את זה בהמשך ונדע.  

השרץ",   את  "להכשיר  רוצים  אנחנו  שני   מצד  אבל 

במירכאות, כי במילא זה מבוצע כרגע שם ויש איזשהו דין  

לקבל   רוצים  ואנחנו  המשפטיים  היועצים  שני  בין  ודברים 

החלטה שיהיה נכון שזה מתבצע שם, כי זה דה פקטו שם.  

 אז בואו שנבין מה אנחנו עושים.  

יועץ משפטי  שנייה, לא מדויק. מכ  : אודליה גוטל  יוון שעד עכשיו היה רק 

אחד על שתי החברות. לא היתה בעיה שזה היה כמו שזה  

ואנחנו   משפטיים,  יועצים  שני  יש  שכרגע  מכיוון  היה. 

  ... שתהיה  צריך  מה,  למי  חייב  במי  לדבר  גם  נתחיל 

 ...  רשמית. כדי לעשות סדר. זה לא להכשיר את השרץ.  

ויג   אגב, כל הדיון היה בחברה הכלכלית.   : שי רוזנצו

 זה ממש לא שרץ.   : אודליה גוטל 

לעשות   : אלי כהן  בחזרה.  שרץ  המילים  את  אקח  אני  אז  אוקיי. 

 אישור למצב ...  

 מה שכרגע התחיל זה רק העניין ... של השיריון,   עו"ד גיתית שרמן: 

ויג  של   : שי רוזנצו בישיבה  אז  הכלכלית?  החברה  של  בישיבה  היית 

שם  החבר  היה  שבועות,  מספר  לפני  שעשינו  הכלכלית  ה 

שאנחנו   נאמר  לזיכרוני,  אחד,  פה  הצביעו  כולם   ... אמיר 

את   תכשיר  שהיא  מנת  על  למועצה  זה  את  להביא  נצטרך 
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לעשות   את זה. ... אז רגע, תן רק ליועמ"שית.   החכ"ל 

איפה   : אלי כהן  של  שההחלטה  חושב  אני  מסיים.  ואני  אחת  מילה 

הפרויקט   אנחנו  יושב  ואם  כלכלי.  בסיס  על  להיות  צריכה 

איפה   בסדר,  וזה  כרגע,  יודעים  לא  או  כרגע  מבינים  לא 

להחליט   מציע  אני  אז  זה,  את  לשים  לנו  כלכלי  יותר 

 כשנדע.  

הכלכלית.   : אודליה גוטל  בחברה  זה  את  לשים  לנו  כלכלי  יותר  כרגע 

 בסדר? 

יניח   : אלי כהן  משהו שהוא  אומרת עכשיו  כאילו  בסדר. את  לא  לא, 

 את דעתי,  

   - לא, אני אומרת את המצב   : אודליה גוטל 

יודעים, אמרת בפירוש.   : אלי כהן   אנחנו לא 

לא, כרגע, ולכן זה נמצא גם בחברה הכלכלית, כרגע יותר   : אודליה גוטל 

כרגע.   זה  הכלכלית.  בחברה  זה  את  לעשות  לנו  כלכלי 

יודע שהתנאים משתנים  התנאים הו  לכים להשתנות ואתה 

שנה,   בעוד  יקרה  מה  יודעים  לא  אנחנו  ולכן  הזמן.  כל 

נויים.    שנתיים, כשיהיו שי

ויג  מישהו   : שי רוזנצו הזה.  הדבר  את  לתכנן  מוסמך  להיות  צריך  מישהו 

צריך להיות מוסמך. מי בא לך שיהיה מוסמך? אתה רוצה  

להסמי  ממליצים  אנחנו  תציע.  החברה  שהמועצה?  את  ך 

וגידים.    הכלכלית בפרויקט שמתחיל, שהוא קורם עור 

אני   אומר?  אבל מה אתה  אתה רוצה מישהו אחר? תציע. 

בתוך   אנחנו  כאילו,  לא  אומר.  אתה  מה  בדיוק  מבין  לא 

 הפרויקט עצמו.  

וגם   : אלי כהן  אתה  גם  הסברתם,  דקות  חמש  שלפני  אומר  אני 

זה,  את  אישרה  עכשיו  גיתית  וגם  שההחלטה    אודליה, 

כולנו.   הסכמנו  כלכלית.  להיות  דקות  צריכה  חמש  לפני 

זה.   את  לעשות  כלכלי  יותר  איפה  ברור  שלא  אמרתם 

 בחכ"ל או במועצה.  

 אז אני מסבירה שוב.   : אודליה גוטל 

 אפשר לקחת את הדברים בחזרה, למחוק,   : אלי כהן 

ויג   למה? אבל זה אמת.   : שי רוזנצו

ללכת   : אלי כהן  צריכים  אנחנו  מה,  שאמרת.  מה  זה  אבל 
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לפרוטוקול?   הרי אמרת את זה ...  

ויג   זה כתוב לך בדף.   : שי רוזנצו

 מה כתוב בדף? לא כתוב בדף.   : אלי כהן 

זה,   : אודליה גוטל  נכון לרגע  אומרת.  אני עומדת מאחורי מה שאני  אלי, 

וגם מי   ואייל מהנהן כי הוא גם היה איתי לאורך כל הדרך 

שבחברה הכלכלית גם מבין על מה אני מדברת. נכון לרגע  

יותר כלכלי לעשות את זה בחברה הכלכלית.    זה, 

 בסדר. לפני חמש דקות אמרתם הפוך.   : אלי כהן 

ז  : אודליה גוטל  ברמת  לא,  שנייה,  דברים,  יש  שאמרתי.  מה  לא  ה 

 המדיניות,  

יודעים כרגע.   : אלי כהן   אמרתם שאתם לא 

 אמרנו שיכול להיות,   : אודליה גוטל 

ויג   אין בעיה, אז תתקני, מה הבעיה? אם לא הבנת ...   : שי רוזנצו

ברוב הרשויות המקומיות, אלי, לפחות אלה שאני מכירה,   עו"ד גיתית שרמן: 

פרויקטים   ומתכלל  ומנהל  סולאריים,  מי שמבצע  גגות  של 

באמת   נובע  זה  הרשויות.  של  הכלכליות  החברות  זה 

 משיקולים כלכליים, אוקיי?  

ויג  הצעת   : שי רוזנצו את  לאשר  מבקש  אני  מישהו?  עוד  הובן.  המסר 

הקמת   פרויקט  של  הניהול  את  לחכ"ל  למסור  ההחלטה 

גגות סולאריים בשטחים ציבוריים ברחבי המועצה, כאשר  

על   תעמוד  לחכ"ל  העבודות    1%התמורה  עלות  מגובה 

בפועל. ניהול הפרויקט יתבצע על ידי קבלן מבצע, שיטפל  

ניהול ופ   יקוח.  בכל הלוגיסטיקה, 

ם   החוזיי היחסים  על  למועצה  החכ"ל  בין  הסכם  ייחתם 

את   לעצמה  שומרת  המועצה  זה.  פרויקט  עם  בהקשר 

מי בעד?   אליה.  חזרה  ניהול הפרויקט  את  הזכות להחזיר 

נגד? אלי, אורית.    רחלי, אייל, שי, שירי, דליה. מי 

 

קולות   החלטה:     ברוב  את  מאשרים  מנשה  חכ להסמיך  אלפי  "ל 
בשטחים  פרו   לניהול  סולאריים  גגות  הקמת  יקט 

על   תעמוד  לחכ"ל  התמורה  המועצה.  ברחבי  ציבוריים 
 מגובה עלות העבודות בפועל.    1%

בכל   שיטפל  מבצע  קבלן  ידי  על  יתבצע  הפרויקט  ניהול 
החכ"ל   בין  הסכם  יחתם  ופיקוח.  הול  ני הלוגיסטיקה 
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עם   בקשר  החוזיים  היחסים  להסדרת  למועצה  
 פרויקט זה.  

ניהול  המועצה   את  להחזיר  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
 הפרוייקט חזרה אליה. 

רחל   זיידמן,  שירי  רוזנפלד,  אייל  רוזנצוויג,  שי  בעד: 
י.    שטיינר, דליה נחום לו

 .  , אלי כהן : אורית שגיא נגד  

 

ויג  ואושר.   : שי רוזנצו בריאות  שמח,  חג  לנו  שיהיה  לכולם.  רבה  תודה 

 אפשר לסגור את ההקלטה.  

   

 

 

 אודליה גוטל 

 המועצה    ית מנכ"ל 

ויג ש    י רוזנצו

 ראש המועצה 
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