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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

על סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה.
 .2אישור גב' תמר צדוק לסגן ראש מועצה ללא שכר.
 .3אישור הוספת חתימת גזבר המועצה ,מר יוסף הדרי ת"ז  ,060404662כמורשה חתימה שלישי
בחשבונות הבנק של בתי הספר בניהול עצמי "גוונים" וי"יובלים" כך שכל שתי חתימות מתוך
השלוש תחייבנה את החשבון :
בחשבון בי"ס "גוונים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר  . 366870מורשות חתימה גב' בתיה
פינקלשטיין ת"ז  23847163וגב' שרה ארואסטי ת"ז .52242880
בחשבון בי"ס "יובלים" בבנק לאומי סניף  709ח-ן מספר  . 21200018מורשות חתימה גב'
שטינמץ מרים ת"ז  023739816וגב' אנגל שרי ת"ז .055665491
 .4לאשר את הגזבר מר יוסף הדרי ת"ז ( 060404662במקום גב' בת שבע עמרני) מורשה חתימה
בחשבון ניהול עצמי בי"ס "שחקים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר  . 642581אין שינוי
במורשית חתימה נוספת הגב' נורית פיטוסי ת"ז ( 29059698מנהלת ביה"ס).
חתימות של שניהם יחדיו תחייבנה את החשבון.
 .5אישור המועצה להודיע לבנק הפועלים על הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסף לרשימת
תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית בחרה ושברצונה לפעול בהם
בחשבון של המועצה מס'  464400בבנק (להלן – "החשבון") ,כך שהרשימה של תחומי
הפעילות וערוצי השירות שנבחרו על ידי הרשות המקומית ,בהתאם למסמכים עליהם חתמה
לטובת הבנק ,תכלול גם את תחום הפעולה :הוראה בפקס.
 .6אישור תב"ר ע"ס  ₪ 174,194לפרויקטים חינוכיים סביבתיים ל  3שנים.
מקור מימון  :משרד להגנת הסביבה ₪ 139,355
₪ 34,839
קרנות הרשות
 .7אישור הגדלת תב"ר  504להקמת מבני חינוך – תיכון ב  ₪ 220,000למימון נגישות
פיזית(מעלית) בבי"ס תיכון .
( התחייבות מס' .) 2019/64/262
עלות תב"ר לאחר הגדלה .₪ 8,478,109
מקור מימון  :משרד החינוך.
 .8אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית/חושית בי"ס שחקים (התחייבות מס'
.)2019/25/020
מקור מימון  :משרד החינוך.
 .9תיקון טעות בהגדלת תב"ר  548להפחתת מפגעי הלישמניאזיס ( 2019אושר במליאה מס' .)17
צריכה להיות הגדלה של .₪ 21,849
₪ 2,185
מקור מימון  :קרנות הרשות
₪ 19,664
משרד להגנת הסביבה
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

סך התב"ר לאחר הגדלה . ₪ 218,487
 .10אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן יסמין.
(התחייבות ( .) 2019/09/418החומר ישלח במהלך יום ראשון).
מקור מימון  :משרד החינוך
 .11אישור תב"ר ע"ס  ₪ 80,000למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן דולב.
(התחייבות ( .) 2019/09/419החומר ישלח במהלך יום ראשון).
מקור מימון  :משרד החינוך
 .12אישור תב"ר ע"ס  ₪ 100,000למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן צבעוני.
(התחייבות ( .) 2019/09/420החומר ישלח במהלך יום ראשון).
מקור מימון  :משרד החינוך
 .13אישור המועצה למועדון ספורט אורנית להתקין פאנלים סולאריים על גג מבנה הקאנטרי
ובתנאי כי לא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקין הפאנלים כדי לגרוע מזכויות המועצה
בשטח החלקה לרבות המבנים ,לרבות לפי הסכם הרשות מיום  18.4.93וכל התקשרות כאמור
תהא כפופה לכל הוראות הסכם הרשות הנ"ל.
 .14אישור תוכנית רב שנתית מפעל הפיס – מצ"ב.
 .15אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת .2019
 .16אישור המועצה לשליחת כל החומרים הקשורים לסדר היום באמצעות המייל והצגתם
באמצעות מסך בישיבות המועצה.
המועצה לשנת  2020הציבה לעצמה יעד חיסכון בנייר ככל שניתן .לכן אנו מבקשים מחברי
המועצה להדפיס לישיבה את סדר היום וכל שאר החומרים יוצגו על גבי המסך.
 .17אישור המועצה כי ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' תמר צדוק כיו"ר הועדה לשיוויון
מגדרי.
 .18אישור המועצה כי ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' אורנה רייטר כיו"ר ועדת
עסקים.
 .19אישור המועצה להקמת ועדה לקידום ושמירה על בעלי חיים בישוב.
יו"ר ועדה  -ראש המועצה מר ניר ברטל.
חברי ועדה – גב' שגית פרבר וגב' ענבל גרינברג.
 .20הצגת חלופות לסמליל (לוגו) המועצה.
 .21הצעת רבעון  3לשנת .2019
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר ניר ברטל:

 ...הנהלת המועצה ועובדי המועצה עונים הרבה מאוד לפניות של

תושבים  ,ואני משתדל שהגורם המתאים במועצה יענה עליהם .זה מיילים ,אפליקציה ,ווטסאפים,
מסנג'ר ,משתדלים לענות את המענה בהקדם ,המתאים והטוב ביותר.
הרבה מאוד מהפניות רועי באופן אישי מרכז וגם מחלקת הנדסה ,מחלקת החינוך ,גזברות גם מגיעות
אליהם הרבה פניות .ולכן התמונה שא ני רואה אותה ,התמונה המלאה של המועצה היא ממש רחוקה
מהמצב הזה .מן הסתם ,כשמתקבלות הרבה פניות יכול להיות שפנייה מסוימת או כמה פניות המענה
לא היה מספק ,או בזמן או בתשובה שלו .אז סביר ,זה בהחלט יכול לקרות .תיכף אני ארחיב על זה.
הצגנו גם ,בסיכום שעשינו לשנת  2019הרבה מאוד התייחסות לנושא הזה .הצגנו מספרים ונתונים
על הפניות של המועצה ואיך אנחנו מטפלים בהם ושביעות הרצון מהם בתחומים השונים .הצגנו גם
מספר צעדים שאנחנו במועצה עושים על מנת לשפר בכלל את השירות לתושב .לא רק בפניות ובמענה
אלא גם בתחומים אחרים.
תוספות של כוח אדם בדיוק ממוקד לדברים האלה .אני לא ארחיב ואחזור על זה .מי שראה מוזמן,
במצגת באינטרנט וגם בשידור שהיה מצוי ואפשר להסתכל בו .ובהחלט זה אחד הנושאים שהם על
סדר היום שלי באופן אישי ,יומיומי ,איך לראות שאנחנו עונים את התשובות הכי טובות שאנחנו
יכולים לתת ,עם השירות הכי טוב והכי מהר.
אז דבר ראשון אני חולק פה קודם כל על המצב שמצויר פה .זה דבר ראשון .ודבר שני ,יש הרבה
דברים שאנחנו מתכוונים לעשות .אם זה לפחות בתחום ,אחד הנושאים שהכי מעסיקים או אנחנו
מקבלים מלא פניות זה תחום הניקיון ,האחזקה של הרחובות ,של היישוב בכלל .אנחנו בקרוב מאוד
בעצם ,אתמול? לא יום ראשון נסגר המכרז למנהל מחלקת שפ"ע .יש לנו הרבה מועמדים טובים
ואיכותיים ,ואפילו מפתיעים לטובה .עם ניסיון.
ואנחנו בקרוב נעשה ועדת בחינה .אחד מהם ייקלט פה ואני בטוח שהוא יביא פה לשינוי גדול מאוד.
גם בביצוע וכתו צאה מזה גם במענים .ועוד כמה דברים בתחום השיפורים הטכנולוגיים,
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הדיגיטאליים במוקד .אני לא רוצה לפרט ,כדי שאחרי זה לא יגידו הבטחת ולא קיימת .כשהדברים
יקרו אנחנו נפרסם אותם ונעדכן .זה לעניין של השאילתה .תודה ,בועז.

מר בועז בגריש:

יום שישי האחרון היה לי יום הולדת.

מר ניר ברטל:

מזל טוב .אני מודה ,לא פניתי ועניתי לך מזל טוב .אני מתנצל.

מר בועז בגריש:

מכיוון שאין לי פייסבוק לא קיבלתי הרבה ברכות .אבל פנה אלי ביום

שישי תושב ,בחור בשם רזיאל עמוסי .וקרא לי אליו הביתה .ביקש שאני אראה משהו שמאוד מפריע
לו.

מר ניר ברטל:

רק הוא הרשה לך גם לציין את שמו? כי אני מכיר את הנושא שבו הוא

פנה .לא בטוח שאפשר להרחיב.

מר בועז בגריש:

כתב לי מכתב וביקש שאני אקריא אותו.

מר ניר ברטל:

אז בבקשה .זה ארוך?

מר בועז בגריש:

בבקשה .לא ,זה העתקים.

מר ניר ברטל:

תביא אחד ,בבקשה.

מר בועז בגריש:

בבקשה .במקרה הכינותי מראש' .לכבוד בועז בגריש ,חבר המועצה
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המקומית אורנית .חבר יקר .הנדון :התרשלות ניהולית במועצה הגורמת נזק וטרדה .אני נאלץ לפנות
אליך בלית ברירה ומשהגעתי כצעד לפני הגשת תלונה לממונה על היישובים ביו"ש ולפני הגשת
תביעה נגד המועצה על התרשלות במילוי תפקידה ,אשר גורמת לי לנזקים וטרדה מרובה ,מתוך
תקווה כי תוכל לפעול בנחישות לתיקון המעוות בהתנהלות המועצה המקומית אורנית ,ולביצוע
חובותיה כלפי האזרח ,ללא דופי ,ביעילות ומקצועיות ,כיאה למועצה ביישוב מפותח ולא למועצה
במדינת עולם שלישית .במדרכה הסמוכה לביתי ברחוב הצבר  ,5צומחים לתפארת שני עצי
וושינגטוניה גבוהים ונאים.
בכל שנה ושנה מזה שנים רבות ,לפני חג הסוכות ,היתה המועצה דואגת באופן שיטתי וקבוע לגזום
את הענפים היבשים בעצים אלה ,כמו בכל יתר העצים ביישוב וברחוב ולנקות את המקום משאריות
הגזם .אשתקד לא עשתה כן המועצה והפרי הבשל באשכולות העצים נשר לתוך חצרי וטינף את החצר
באופן מטריד ובמיוחד עם בוא הרוחות בחורף.
פניתי בתלונה למועצה ושוחחתי עם המנכ"ל .לאחר כחודש וחצי של פניות ובקשות בוצע סוף סוף
הגיזום הנדרש .למרבה הפלא והצער ,גם בשנה זו גילתה המועצה אוזלת יד ולא גזמה את העצים
ברחוב הצבר לפני חג הסוכות ,על אף שבוצע גיזום עצים ברחובות אחרים ביישוב .נאלצתי לפנות שוב
ושוב טלפונית ובמסרונים למנכ"ל ,אולם לא זכיתי לכל מענה ממנו.
לפיכך נאלצתי להגיע אליו למשרדי המועצה .אולם כשהגעתי המנכ"ל לא היה במשרדו ושוחחתי עם
מזכירת ראש המועצה ,גב' יפית ,אשר ניסתה לסייע והבטיחה להעביר את בקשתי לגורם מוסמך ואף
פתחה קריאה עבורי במרכז שירות הלקוחות .המתנתי למענה כלשהו אולם הדממה השתלטה על
המועצה ולפיכך פניתי שוב למשרדי המועצה ושוב המנכ"ל לא נמצא ושוב שוחחתי עם גב' יפה ,יפית,
אשר ניסתה לסייע והבטיחה שוב להעביר את תלונתי למנכ"ל ולבקשתי גם לראש המועצה ,על מנת
שיתייחס לחוסר המעש במועצה ולנזק הנגרם לי ושוב חלף זמן ולא נעשה דבר ולא בא כל מענה .לא
מהמנכ"ל ולא מראש המועצה.
נאלצתי לארוב למנכ"ל ולקבל מידע כי הוא נמצא' ,אני מרגיש כמו רייכר' ,הגעתי למשרדו ושטחתי
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בפניו די בכעס את תלונתי ואכזבתי מהתנהלות המועצה בכלל והתנהלותו והתנהלות ראש המועצה
בפרט .באותו מעמד הבטיח לי המנכ"ל בנוכחות חבר המועצה מר אודי וילד כי בתוך שבועיים שלושה
ידאג לביצוע הגזם ברחוב הצבר .המתנתי בסבלנות לביצוע ,אולם את אשר יגורתי בא לי .לא רק שלא
נעשה דבר ,גם לא קיבלתי כל הודעה או עדכון מאף גורם במועצה מה עלה בגורל ההבטחה החגיגית
של המנכ"ל ,בנוכחות חבר המועצה מר וילד.
פניתי למר וילד לבדוק אם ידוע לו מדוע לא בוצע הגיזום בהתאם להבטחתו של המנכ"ל .והוא
הבטיח לבדוק וקיבל הבטחה מהמנכ"ל כי הגיזום יבוצע ב .8.1.2020-הפעם ניתן לי תאריך נקוב.
שמחתי ואמרתי לעצמי הפעם זה יקרה .וכפי שאמר שלמה המלך בקהלת א' ,ט' ,מה שהיה הוא
שיהיה ומה שנעשה הוא שייעשה ואין כל חדש תחת השמש .לדאבוני ,כנהוג במועצה מקומית אורנית,
גם הפעם לא נעשה דבר ואף הבטחה זו לא קוימה ולא בוצע הגיזום.
בכל אותה עת ראש המועצה ממלא פיו מים ולא טרח לבדוק או להתעניין בתלונתי ולא להשיב
לפניותי הרבות ,אלא באמצעות מזכירתו יפית ,אשר נאלצה לספוג את כעסיי וטרוניותי על לא עוול
בכפה ,תוך הבעת הזדהות עם תלונותי .ושוב פניתי למר וילד על מנת לבדוק מדוע גם הפעם לא קוימה
הבטחה לגזום את העצים בסמוך לביתי והתשובה המפתיעה והמוזרה של המנכ"ל היתה כי העצים
גוזמו ,דבר שלא היה ולא נברא .מיד שלחתי צילום של העצים למר וילד ,על מנת להראות לו כי
הדיווח של המנכ"ל היה חוסר שליטה (ממי שאמון על ניהול המועצה ,במקרה הטוב) ותלוש מן
המציאות.
אכן גוזמו עצים ברחוב הצבר ,אך רק בחלק מן הרחוב והעצים סמוך לביתי לא גוזמו .ואני שואל את
עצמי האם יש למועצה עודפים שהיא מרשה לעצמה להתנהל בצורה רשלנית ובזבזנית וחלמאית ,יום
עבודת מנוף וכספי ציבור מושלכים כלאחר יד ,בלי פיקוח ובקרה? הרי בסופו של דבר ישלחו את
המנוף לביצוע הגיזום .ושוב נאלץ מר וילד לפנות למנכ"ל ,והפעם קיבל תשובה מוזרה ומתמיהה עוד
יותר ,לפיה העצים סמוך לביתי גבוהים ולא ניתן לגזום אותם.
ואני שואל ,האם שיקרו לי בפעם הראשונה? השנייה או בשתיהן? נראה לי כי אפילו מר וילד התבייש
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בכל פעם שהיה צריך לחזור אליה ,התייאש מהתנהלות המחפירה של המועצה בביצוע פעולה כה
פשוטה ושגרתית ,מהתירוצים והדיווחים ההזויים שקיבל מפעם לפעם ,ואשר הזכירו לי את חוסר
אמינות דיווחי הצבא המצרי בעבר.
התוצאה כיום היא שאחרי ארבעה ח ודשים של פניות טלפוניות רבות למועצה ,פגישות רבות וכעוסות
עם יפית ופתיחת קריאות במוקד השירות ,ושתי הבטחות של המנכ"ל לחבר המועצה אודי וילד ,לא
זכיתי כי המועצה תגזום את העצים ונאלצתי להתעסק בעניין ,תוך כדי אובדן זמן יקר ,אנרגיות
ועצבים מיותרים.
אני ובני ביתי עדיין סובלים מהטינופת הנגרמת מהנשירה המרובה של פירות העצים הנ"ל לתוך
חצרי ,אשר נמרחים ,מטנפים ונדבקים בדשא ובמדרכות הבית וגורמים לזוהמה ולכלוך מעיק ,מציק
ודביק ומהתפוררות חלקי הענפים היבשים לתוך חצרי .בטוחני כי אילו היו העצים האלו בסמוך
לביתו של מי מקורבי ויקירי ראש הרשות ,הבעיה היתה נפתרת בו ביום.
אבל במקרה דנן ,מגלים כל הנוגעים בדבר נרפות ,זלזול ,רשלנות ואוזלת יד המעידה הן על חוסר
מקצועיות והן על הימנעות ממילוי חובות הרשות כלפי התושב ,עד כדי מעילה בתפקידם .מיותר יהיה
לציין כי התנהלות שכזו אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבות החגיגית אשר ניתנה על ידי ראש
המועצה טרם הבחירות ,לפעול במצוינות ולשפר את השירות באופן שהתושב יזכה לשירות טוב,
מקצועי ויעיל ,מבלי להיות תלוי בחסדי הפקידים.
התנהלות המועצה במקרה דנן ולמיטב ידיעתי גם במקרים נוספים גורמת לבזבוז כספי ציבור ,טרחה
מרובה לתושב ,ניכור ,כעס ומרירות ,אשר מניבים זלזול ,תיעוב וזילות כלפי בעלי תפקידים במועצה
וההשלכות השליליות הנובעות מכך ידועות .הגעתי למצב בלתי נסבל לחלוטין בו אני ,תושב היישוב
מזה  30שנה ,הנדרש להתחנן בפני פקידי הרשות ולהשחית זמן יקר ואנרגיות על מנת שהרשות תבצע
את אשר ממילא עליה לבצע באופן שגרתי ,ללא כל צורך בפנייה אליה .אני כועס ומלא רוגז על
התנהלות לקויה זו ועל זלזולו של ראש המועצה בחובותיו הבסיסיים כלפי התושבים ,בהתנערותו
מאחריות .זוהי אינה המצוינות המובטחת.
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זוהי אינה מקצוענות .זה אינו שירות ואינו מילוי תפקיד הרשות וחובותיה כלפי התושב .זהו זלזול,
זהו ביזיון .נא הודיענו אם עלה בידיך למגר את האדישות והרשלנות במועצה ,או שעלי יהיה לפנות
לטיפול בדרכים אחרות ,אשר יגרמו להוצאות כספיות ולא יוסיפו לשמו של היישוב .אני מצרף
תמונות להמחשת הטינופת המפוזרת בחצרי עד היום .בברכה ,רזיאל עמוסי ,הצבר .'5

מר ניר ברטל:

בועז ,תודה רבה על ההרחבה ועל ההערות .הקשר בין השאילתה לבין

מה שקשור קצת היה לא הדוק ,אבל לא נורא .נעבור לסדר היום .אני לא אהפוך את ישיבת המועצה
למוקד פניות ציבור ופניות לתושב .אני לא חושב שזה הפורום המתאים .אבל אני אבקש מרועי לבדוק
את הפנייה ואת התלונה ואת הטיפול שלנו .אני אעשה את זה מחר .תודה ,אלעד .אני מתחיל את
הישיבה .תודה ,אני מדבר.

מר אלעד כהן:

אני שואל שאלה .למה ש...

מר ניר ברטל:

תקבל את זכות הדיבור ,תוכל לשאול שאלה .תודה.

 .1עדכוני ראש המועצה.

מר ניר ברטל:

אני מתחיל את הישיבה .אני רוצה בכמה עדכונים .היום נפגשתי עם

מפקד תחנת משטרת אריאל .מי שמכיר את השינוי שנעשה במשטרה ,המעבר ממרחב לתחנות ,אז
נפתחה פה תחנה ומפקד התחנה של אריאל בה עשיתי את הסיור ביישוב .ירדנו לרזולוציות מאוד של
השטח לגבי הצרכים של היישוב ,ואני שמח שיש לנו אוזן יותר קשובה ופנויה במשטרה ובהחלט יש
פה יחסי עבודה ותיאום טובים.
ביום חמישי מגיע לפה ראש המנהל האזרחי ,לביקור ביישוב .ביקור שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה
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זמן ,להכין אותו ושיהיה מיטבי .מי שרוצה פה מחברי המועצה להצטרף ,מוזמן .זה בצהריים .וביום
שני אנחנו נפגשים עם שר התחבורה .שתי פגישות .אחת ספציפית פגישה שאני ביקשתי בענייני
התחבורה של אורנית.
וישר אחריה פגישה פה של כמה ראשי מועצות ביחד עם השר אריאל ,אלקנה ,שומרון ,ראש העין,
כפר קאסם ,כפר ברא .שעיקר הנושא זה כביש  ,5בעקבות פנייה שאנחנו יזמנו .אז אלו דברים שיקרו
בקרוב ואני אשמח לעדכן על דברים שקרו .עד כאן עדכונים בקצרה ,כי יש לנו ערב ארוך .יש הרבה
נושאים על סדר היום .ואני עובר לדברים.

 .2אישור גב' תמר צדוק לסגן ראש מועצה ללא שכר.

מר ניר ברטל:

סעיף מס'  2על סדר הי ום ,אני מציע לאשר את תמר כסגנית ראש

המועצה ,לא בשכר .אני רק אזכיר שהחוק מתיר לנו למנות שלושה סגנים ,עד שלושה סגנים ,כולם
ללא שכר .אנחנו מתחת ל 10,000-תושבים .ואני רוצה להגיד למה אני חושב שזה נכון וראוי .תמר
עושה הרבה עבודה פה במועצה .תמר צנועה ואוהבת להישאר מאחורי הקלעים ולפעמים אני צריך
לדחוף אותה קצת לאור .אבל אני רוצה לציין בכל מקרה כמה דברים שבשנה האחרונה תמר הובילה
ועשתה.
וזו רשימה חלקית .לא סוד שעד לפני שלושה חודשים או ארבעה חודשים ,אפשר להגיד שהתנהלנו
בלי מנהלת מחלקת חינוך .היתה בחופשת מחלה וגם כשהיא הגיעה זה היה לפרקי זמן קצרים .ותמר
נכנסה לואקום הזה וממש בימים ,בשבועות מסוימים לקחה על עצמה הרבה אחריות שבדרך כלל
לחבר מועצה אין.
ודוגמה ,השיא של זה היה בעצם בסוף אוגוסט ,שמצאנו את עצמנו עם ילדים מתחום החינוך המיוחד
שלא היה להם שיבוץ בבית ספר ,ותמר לקחה על עצמה את התפקיד ואת הפרויקט הזה ,לעשות
שלכל ילד באורנית יהיה לו מקום ללמוד ולא רק מקום ללמוד ,את המקום המתאים לו ביותר,
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בהתאם לצרכים שלו .ואני שמח להגיד שבסופו של דבר ,לכל הילדים נמצאה מסגרת ומסגרת
מתאימה ומסגרת הולמת .ותמר הובילה את זה ,עם הרבה מאוד הקשבה להורים ,לילדים עצמם,
לצרכים שלהם ועם מערכת לא פשוטה של לאזן בין הצרכים של הילדים ,הצרכים של משרד החינוך,
ואנחנו המועצה פה בתווך .זה דבר אחד.
דבר שני שתמר כבר עשתה והצליחה ותמשיך לפעול בו זה לפתוח אזור מיפוי נוסף בעל-יסודי,
בממלכתי דתי .בעצם היא הביאה את בית ספר על-יסודי בשוהם להסכים לקבל תלמידי אורנית.
היום כבר שני תלמידים לומדים שם ויכול להיות ,אם הביקושים יעלו ,המספרים יגדלו ,וזה גם תמר
הובילה ממש לבדה.
תמר היתה שותפה ,שותפה זה אנדרסטייטמנט ,הובילה שני תהליכים מאוד מרכזיים שהיו פה ומאוד
חשובים .אחד  ,הבחירה של מנהלת מחלקת חינוך חדשה ,שתמר עסקה בזה רבות .היו לנו הרבה
מאוד מועמדים ומועמדות טובים והיתה פה דילמה קשה והיינו צריכים לבחור בחירה בעלת משמעות
והשלכות לטווח ארוך .ואני שמח להגיד שיש לנו מנהלת מחלקת חינוך מצוינת .ושעושה לי אתגר ,כי
עד היום הייתי צריך לגרום ללא מעט עובדים ,לדחוף אותם ולהעיז ופה אני צריך רגע לעצור ,ולהגיד
לה 'רגע ,לא לרוץ ,יש תהליכים'.
והיא עושה את הדברים באמת בצורה נכונה ,בצורה יפה ולכיוונים הנכונים וזה הרבה בזכות תמר.
כנ"ל גם מנהלת בית ספר שחקים ,שתמר היתה שותפה גם לבחירה שלה .ואני שמח ששני תפקידים
משמעותיים כל כך הצליחו וזה הרבה בזכות תמר .גם קב"סית שהתחלפה היית שותפה לתהליך הזה.
ואני אעצור פה ,זו רשימה חלקית.
אין ספק שלדעתי אורנית ותלמידי אורנית זכו שיש להם חברת מועצה כל כך פעילה .מבלה פה
לפעמים ימים שלמים פה במועצה .כשאני אומר ימים זה גם עד השעות העמוקות של הלילה ,עם
הרבה שיחות .יש הרבה הורים שמרגישים בנוח לפנות אליה מהגן עד התיכון והיא קשובה לכולם,
ועל כך אני חושב שצריך להגיד לך תודה .ועל כך אני אשמח שגם תאשרו את ההצעה ונמנה את תמר
לסגנית .יש לך משהו להגיד להגנתך? או מישהו אחר? דורון.
12

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר דורון טישלר:

זה בנוסף ...

מר ניר ברטל:

כן .בנוסף .אפשר עד שלושה .תמר ,רוצה להגיד משהו?

גב' צדוק תמר:

אם היו אומרים לי לפני שנתיים שאני אהיה פה ,במקום הזה,

בפוזיציה הזאת ,זה היה מאוד מצחיק אותי .אבל זה לא מצחיק .האמת שזה משמח .זה לא היה
בתוכניות שלי .וזה איכשהו קרה .אני שמחה .אני נהנית מכל רגע להיות שותפה בעשייה הזאת ולשים
פה את החינוך על המפה ,בראש סדר עדיפויות ולהיות חלק מהדבר הזה ,מבחינתי זו זכות גדולה.

מר ניר ברטל:

נצביע? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תמר צדוק כסגנית ראש מועצה ללא שכר.

 .3אישור הוספת חתימת גזבר המועצה ,מר יוסף הדרי ת"ז  ,060404662כמורשה חתימה שלישי
בחשבונות הבנק של בתי הספר בניהול עצמי "גוונים" ו"יובלים" כך שכל שתי חתימות מתוך
השלוש תחייבנה את החשבון :
בחשבון בי"ס "גוונים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר  . 366870מורשות חתימה גב' בתיה
פינקלשטיין ת"ז  23847163וגב' שרה ארואסטי ת"ז .52242880
בחשבון בי"ס "יובלים" בבנק לאומי סניף  709ח-ן מספר  . 21200018מורשות חתימה גב' שטינמץ
מרים ת"ז  023739816וגב' אנגל שרי ת"ז .055665491

מר ניר ברטל:

לעניינים יותר טכניים .אנחנו רוצים להוסיף את יוסי ,גזבר המועצה,
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כמורשה חתימה בבית ספר גוונים ויובלים .ואחרי זה גם נצביע על שחקים .ובעצם זוכרים ,התעסקנו
עם זה קצת .חשבון בית הספר הוא חשבון שיש לו שני מורשי חתימה .אחד המנהלת והשני זה
מנהלנית שהיא עובדת מועצה.
ולפעמים נוצרים מקרים שאחת מהן לא נמצאת ,בחופשה ,במחלה וכדומה .ואי אפשר בעצם להמשיך
את הניהול התקין של החשבון הזה .להוציא צ'קים וכדומה .לכן אנחנו רוצים להוסיף את יוסי ,גזבר
המועצה ,כמישהו שמורשה חתימה .וכך יהיו ,עדיין נדרשים שני אנשים לחתום על כל דבר .אבל
הגמישות פה תגדל .זו בעצם ההצעה ,ואחרי זה אקריא את הנוסח המפורט.

מר אלעד כהן:

נהלים של משרד הפנים ,חוזרי מנכ"ל ,בתחום הזה משתנים .הרכב

החתימות ,כפי שמופיע היום תואם את חוזר המנכ"ל העדכני שיש?

עו"ד ברוך חייקין:

זה לא חוזר מנכ"ל .קודם כל יש הוראה בתקנון ובחוק מה הרכב

החתימות .הרכב חתימות ברשות מקומית זה ראש רשות,

מר אלעד כהן:

זה בתי ספר ,כן?

עו"ד ברוך חייקין:

הרכב חתימות של מורשה חתימה ברשות מקומית זה גזבר וראש

רשות בהוראות כספיות .יש בעיה עם בתי הספר ,כמו שיש בעיה עם גנים של הרשות .ששם מנהלים
באמת חשבונות עצמאיים .ולכן מה שנהוג ברשויות זה לא נובע מחוזר מנכ"ל של משרד הפנים .מה
שנהוג ,וכבר עברנו את זה פה ,כבר נתתי את ההסבר הזה פה ,זה שבאמת מישהו מהגזברות ,מטעם
הגזבר ,יהיה מורשה חתימה ויהיה מורשה חתימה מקומי מבית הספר או -

מר אלעד כהן:

שים לב שזה שתי חתימות .תיאורטית הוא לא חותם וזה בסדר.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

עו"ד ברוך חייקין:

קודם כל מבחינתי לא .אז אחת מהחתימות חייבת להיות או של

הגזבר או של מי שמטעם הגזבר .השאלה אם החתימה השנייה זה מנהלת חשבונות או מישהי
מהגזברות .זה חייב להיות מישהו שמייצג את הגזבר .מי אלה השתיים האחרות?

מר ניר ברטל:

היום זה מנהלת בית הספר ,והמנהלית שמייצגת,

עו"ד ברוך חייקין:

בדיוק .אז המנהלית .בדיוק.

מר אלעד כהן:

היא מוגדרת כנציגה שלנו?

עו"ד ברוך חייקין:

נציגת הגזברות ,בדיוק.

מר ניר ברטל:

עוד? אני אקריא ונצביע .אישור הוספת חתימת גזבר מועצה מר יוסף

הדרי ,ת.ז 060404662 .כמורשה חתימה שלישי בחשבון הבנק של בתי הספר בניהול עצמי "גוונים"
ו"יובלים" כך שכל שתי חתימות מתוך השלוש תחייבנה את החשבון:
בחשבון בי"ס "גוונים" בבנק איגוד סניף  078חשבון מספר  .366870מורשות חתימה גב' בתיה
פינקלשטיין ת"ז  23847163ושרה ארואסטי ת"ז .52242880
ובחשבון בי"ס "יובלים" בבנק לאומי סניף  709מספר חשבון מספר  . 21200018מורשות חתימה גב'
שטינמץ מרים ת"ז  023739816וגב' אנגל שרי ת"ז  .055665491מי בעד?

מר יוסף הדרי:

סליחה .תוספת שאני אבקש להוסיף ,שכחנו .וצפייה גם באינטרנט.

אישור צפייה באינטרנט לחשבונות אלה.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר ניר ברטל:

ואישור צפייה באינטרנט לחשבונות של בית ספר גוונים ובית ספר

יובלים .מי בעד? פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד הוספת חתימת גזבר המועצה ,מר יוסף הדרי ת"ז ,060404662
כמורשה חתימה שלישי ב חשבונות הבנק של בתי הספר בניהול עצמי "גוונים" ו"יובלים" כך שכל
שתי חתימות מתוך השלוש תחייבנה את החשבון :
בחשבון בי"ס "גוונים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר  . 366870מורשות חתימה גב' בתיה
פינקלשטיין ת"ז  23847163וגב' שרה ארואסטי ת"ז .52242880
בחשבון בי"ס "יובלים" בבנק לאומי סניף  709ח-ן מספר  . 21200018מורשות חתימה גב' שטינמץ
מרים ת"ז  023739816וגב' אנגל שרי ת"ז .055665491
 +אישור ציפייה בחשבונות באינטרנט.

 .4לאשר את הגזבר מר יוסף הדרי ת"ז ( 060404662במקום גב' בת שבע עמרני) מורשה חתימה
בחשבון ניהול עצמי בי"ס "שחקים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר  . 642581אין שינוי במורשית
חתימה נוספת הגב' נורית פיטוסי ת"ז ( 29059698מנהלת ביה"ס).
חתימות של שניהם יחדיו תחייבנה את החשבון.

מר ניר ברטל:

סעיף הבא .אנחנו הפרדנו כי בבית ספר שחקים אין היום מנהלית.

אנחנו בתהליכים לקליטת מנהלית חדשה או אחרת .ובעצם אנחנו צריכים לתת ליוסי את האפשרות
לחתום כדי שהחשבון ימשיך להתנהל .אפשר להקריא או שיש שאלות? לאשר את הגזבר ,מר יוסיף
הדרי ,ת"ז ( 060404662במקום גב' בת שבע עמרני) מורשה חתימה בחשבון ניהול עצמי בי"ס
"שחקים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר .642581
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

אין שינוי במורשית חתימה נוספת הגב' נורית פיטוסי ת"ז ( 29059698מנהלת ביה"ס) .חתימות של
שניהם יחדיו תחייבנה את החשבון .ואנחנו משרים גם צפייה באינטרנט בחשבון הזה .מי בעד? תודה
רבה .פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגזבר מר יוסף הדרי ת"ז ( 060404662במקום גב' בת שבע
עמרני) מורשה חתימה בחשבון ניהול עצמי בי"ס "שחקים" בבנק איגוד סניף  078ח-ן מספר
 . 642581אין שינוי במורשית חתימה נוספת הגב' נורית פיטוסי ת"ז ( 29059698מנהלת ביה"ס).
חתימות של שניהם יחדיו תחייבנה את החשבון .ואישור ציפייה בחשבונות באינטרנט.

 .5אישור המועצה להודיע לבנק הפועלים על הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסף לרשימת
תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית בחרה ושברצונה לפעול בהם בחשבון של
המועצה מס'  464400בבנק (להלן – "החשבון") ,כך שהרשימה של תחומי הפעילות וערוצי
השירות שנבחרו על ידי הרשות המקומית ,בהתאם למסמכים עליהם חתמה לטובת הבנק ,תכלול
גם את תחום הפעולה :הוראה בפקס.

מר ניר ברטל:

עוד עניין טכני .אנחנו צריכים לאשר לבנק הפועלים לקבל מאיתנו

פקסים .לצערי הם עדיין עובדים בשיטה הזאת .העברות כספיות הם לא מקבלים במייל .ואנחנו
צריכים לאשר ,על מנת שהם יוכלו לקבל מאיתנו פקסים .שאלות ,או שאפשר להקריא? אישור
המועצה להודיע לבנק הפועלים על הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסף לרשימת תחומי הפעילות
וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית בחרה ושברצונה לפעול בהם בחשבון של המועצה מס'
 464400בבנק,

מר אלעד כהן:

יש לי שאלה לפני ההצבעה .זה מנוסח בצורה מאוד גורפת .בנוסח הזה
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

תיאורטית כל עובד מועצה יכול לשלוח פקס לבנק ולחייב את המועצה .ואני מניח שלא זו הכוונה .אני
מניח -

עו"ד ברוך חייקין:

באמצעות מורשה החתימה.

מר אלעד כהן:

איפה אתה רואה?

עו"ד ברוך חייקין:

לא ,אבל זו כנראה הכוונה.

מר אלעד כהן:

אבל כל הרעיון הוא ,מה הרעיון,

מר יוסף הדרי:

הרעיון זה שהם יוכלו לבצע את הפעולה,

מר אלעד כהן:

מי האנשים?

מר יוסף הדרי:

זה לא משנה מי שלח .הוא צריך לשלוח מסמך שחתום על ידי שנינו,

כדי לבצע את הפעולה .ושהם יוכלו להתייחס לזה כקיבלו את זה ,זו הדרישה שלהם .ככה זה פעל עד
היום .נהלים פנימיים שלהם .הם דורשים לאשר את זה מחדש.

מר אלעד כהן:

צריך לשנות את זה .כי זה מנוסח בצורה כזו,

מר יוסף הדרי:

זה נוסח שלהם .אני לא יכול לגעת בזה.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר אלעד כהן:

מה זה נוסח שלהם? אבל לפי הנוסח הזה כל אחד -

עו"ד ברוך חייקין:

לא ,לא ,אין בעיה .בוא ,תקריא את הנוסח הזה עד הסוף ובסוף

תוסיף,

מר אלעד כהן:

ובלבד שמדובר במורשי החתימה .קרא את זה עד הסוף.

מר אלעד כהן:

צריך להגדיר את זה ,שזה ראש המועצה והגזבר.

מר ניר ברטל:

כך שהרשימה של תחומי הפעילות וערוצי השירות שנבחרו על ידי

הרשות המקומית ,בהתאם למסמכים עליהם חתמה לטובת הבנק ,תכלול גם את תחום הפעילות:
הוראה בפקס.

עו"ד ברוך חייקין:

ובלבד שמורשי החתימה יהיו חתומים על הפקס.

מר ניר ברטל:

ובלבד שמורשי החתימה יהיו חתומים על הפקס.

מר אלעד כהן:

מורשי החתימה של המועצה.

מר ניר ברטל:

מורשי החתימה של המועצה .מי בעד? קרין ,בסדר? הסתדרת? פה

אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד להודיע לבנק הפועלים על הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסף
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

לרשימת תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית בחרה ושברצונה לפעול בהם
בחשבון של המועצה מס'  464400בבנק (להלן – "החשבון") ,כך שהרשימה של תחומי הפעילות
וערוצי השירות שנבחרו על ידי הרשות המקומית ,בהתאם למסמכים עליהם חתמה לטובת הבנק,
תכלול גם את תחום הפעולה :הוראה בפקס .ובלבד שמורשי החתימה של המועצה יהיו חתומים על
הפקס.

 .6אישור תב"ר ע"ס  ₪ 174,194לפרויקטים חינוכיים סביבתיים ל  3שנים.
מקור מימון  :משרד להגנת הסביבה ₪ 139,355
קרנות הרשות

מר ניר ברטל:

₪ 34,839

איריס .תיכף הזמנו אותה והיא חיכתה .והיא תציג לנו את סעיף .6

למה לא? לא מילאת את הקול קורא הזה?

דוברת:

גם את זה אני מילאתי.

מר ניר ברטל:

אז אני אגיד ,ואם יהיו שאלות איריס תרחיב .מדובר על קול קורא

שאיריס הגישה ,תשעה חודשים ,משהו כזה?

מר רועי מוסט:

בתחילת שנת .2019

מר ניר ברטל:

שנה ,של משרד החינוך ,שסך הכל יש פה כ,160,000-

דוברת:

זה המשרד להגשת הסביבה ,6 .נכון?
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר ניר ברטל:

כן ,זה  .6המשרד להגנת הסביבה .פרויקט שנותן כ 160,000-שקל,

שמפוזרים בשלוש שנים .שהמטרה שלהם היא לעשות פרויקטים חינוכיים סביבתיים .איריס מילאה
תוכנית מאוד מפורטת ששלחנו לכם אותה והיא פה ,אם רוצים להציג אותה ,בשמחה .לאיזה
פעילויות הולך להיות הכסף .הולך להיות לגנים ובתי הספר.

מר רועי מוסט:

בית ספר שחקים.

מר ניר ברטל:

בית ספר שחקים .וגני הילדים .המקור של הכספים אתם רואים .רוב

הכסף באמת מגיע למשרד להגנת הסביבה ובערך רבע מגיע מקרנות הרשות .סך הכל 174,000
שקלים.

מר אלעד כהן:

יש לי קצת בעיה עם האמירה שזה מיועד לבית ספר אחד .אז אני

מבין ,ככה שאלתי שאלה מאחורי הקלעים ,שאי אפשר היה להקצות את זה ליותר מבית ספר אחד.
אבל לפחות אני חושב שכ דאי לכלול איזשהי אמירה שאומרת שיש כוונה ,בסופו של דבר ,להטמיע את
זה בכל בתי הספר .וכשיגיעו קולות קוראים נוספים בעתיד ,הם ייושמו גם לבתי ספר אחרים .כי
אחרת יוצא ששחקים מקבל את זה לבד .זה לא נשמע טוב.

מר ניר ברטל:

לא ,כבר היום יש הבדלים גדולים למשל בסביבתיות בין בית ספר

גוונים לשחקים .בית ספר גוונים הוא בית ספר של  30שנה ,וכל החצרות שלו מאוד יחסית מפותחות,
ויש שם מתקנים ,צמחים וכדומה .לעומת שאתה בא לבית ספר שחקים ,שאתה רואה שם כורכר .זה
טוב שרוצים לעשות אחידות ,אבל בואו קודם כל נביא את בתי הספר לאותה נקודת קפיצה .ואז
נייצר.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר אלעד כהן:

מה עם בית הספר הדתי? הוא גם יחסית חדש.

מר ניר ברטל:

בית ספר יובלים הוא גם יחסית חדש .אבל שם המצב גם יותר טוב

משחקים .אבל אני אשמח מאוד ,ככל שיהיו לנו קולות קוראים כאלה נהדרים לגשת אליהם .גם
סביבה ,גם חינוך ,עם יחס ית שיעור השתתפות של המועצה לא גבוה .נשמח לתת לכל בתי הספר.
ולתיכון עשינו פרויקט ,הגשנו קול קורא של מתקני ספורט.
אנחנו בשאיפה לקדם את כל בתי הספר כמה שאנחנו יכולים .נצביע? אישור תב"ר ע"ס 174,194
שקלים לפרויקטים חינוכיים סביבתיים ל 3-שנים .מקורות המימון :המשרד להגנת הסביבה
 139,355שקלים ,וקרנות הרשות –  34,839שקלים .מי בעד? פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר ע"ס  ₪ 174,194לפרויקטים חינוכיים סביבתיים ל 3
שנים.
מקור מימון  :משרד להגנת הסביבה ₪ 139,355
קרנות הרשות

₪ 34,839

 .7אישור הגדלת תב"ר  504להקמת מבני חינוך – תיכון ב  ₪ 220,000למימון נגישות פיזית(מעלית)
בבי"ס תיכון ( .התחייבות מס' .) 2019/64/262
עלות תב"ר לאחר הגדלה .₪ 8,478,109
מקור מימון  :משרד החינוך.

מר ניר ברטל:

הסעיף הבא ,אנחנו סעיף  .7קיבלנו הרשאה לשים מעלית בתיכון.

התיכון נבנה עם הכנה לפיר מעלית אבל לא תוקצבה מעלית .ובשביל שנקבל מעלית היינו צריכים
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

לעשות איזשהו תהליך מול משרד החינוך ,להוכיח צורך וכדומה ,מסמכים .עשינו את זה .התקבלה
הרשאה ואנחנו רוצים להוסיף לתב"ר של התיכון את ה 220,000-שקל ,שזה  100%משרד החינוך ,על
מנת שנוכל להתקדם עם ההזמנה .למדתי ,רועי עזר לי להבין שהיום מעליות זה כל מעשית cast to
 ,madeואין למפעל על המדף מוכנות.
באים ,עושים מדידה של הפיר ומייצרים לך אחת מתאימה .ולכן גם התהליך ,עד שתהיה המעלית,
ייקח זמן .אנחנו מאוד מקווים שלפחות ל 1.9-הקרוב כבר נפתח את בית הספר עם מעלית וגם נוכל
אולי להעביר את כיתת הוותיקים לאודיטוריום המאוד יפה למעלה בזכות זה.

מר אלעד כהן:

מדובר על מעלית חיצונית?

מר ניר ברטל:

לא ,פנימית,

מר אלעד כהן:

יש הכנות קיימות?

מר רועי מוסט:

בונים את הבניין עם פיר ,ומשרד החינוך מתקצב בנפרד .רק אם יש

צורך אתה מקבל את המעלית.

מר ניר ברטל:

אישור להגדלת תב"ר להקמת מבנה חינוך תיכון ב ₪ 220,000-למימון

נגישות פיזית (מעלית) בבית ספר התיכון .התחייבות מס'  .2019/64/262עלות התב"ר לאחר הגדלה
היא  .8,478,109מקור מימון –  100%משרד החינוך .מי בעד? פה אחד ,תודה.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד ישור הגדלת תב"ר  504להקמת מבני חינוך – תיכון ב ₪ 220,000
למימון נגישות פיזית(מעלית) בבי"ס תיכון .
23

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

( התחייבות מס' .) 2019/64/262
עלות תב"ר לאחר הגדלה .₪ 8,478,109
מקור מימון  :משרד החינוך.

 .8אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית/חושית בי"ס שחקים (התחייבות מס'
.)2019/25/020
מקור מימון  :משרד החינוך.

מר ניר ברטל:

סעיף  .8גם פה זה ממשרד החינוך 30,000 ,שקל .במימון מלא של

משרד החינוך לבצע נגישות אקוסטית/חושית בבית ספר שחקים .זה קורה כשיש ילד עם רגישות
שמיעתית ,בדרך כלל .וצריך לעשות התאמה של הכיתה ,מזגנים שקטים ,תקרות יותר אקוסטיות.
עלה הצורך ,הגשנו את הבקשה וקיבלנו את הכסף .שאלות? תודה .אישור תב"ר ע"ס  30,000שקל
לנגישות אקוסטית/חושית בבי"ס שחקים .התחייבות מס'  .2019/25/020מקור מימון משרד החינוך.
מי בעד? פה אחד ,תודה.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את האישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית/חושית בי"ס
שחקים (התחייבות מס' .)2019/25/020
מקור מימון  :משרד החינוך.

 .9תיקון טעות בהגדלת תב"ר  548להפחתת מפגעי הלישמניאזיס ( 2019אושר במליאה מס' .)17
צריכה להיות הגדלה של .₪ 21,849
מקור מימון  :קרנות הרשות ₪ 2,185
משרד להגנת הסביבה ₪ 19,664
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

סך התב"ר לאחר הגדלה . ₪ 218,487

מר ניר ברטל:

סעיף  ,9אנחנו מתקנים טעות בתב"ר שפתחנו לדעתי לפני שתי

ישיבות .הגדלה של הלישמאניה .אנחנו קיבלנו תוספת של  10%לתב"ר של הלישמאניה .והוא ממומן
ב 90%-על ידי המשרד להגנת הסביבה ו 10%-על ידי הרשות.

מר אלעד כהן:

זה מצ'ינג שהוא קבע ,או שזה מצ'ינג שלנו?

מר ניר ברטל:

שהוא קבע ,מן הסתם .זה ארצי .כשהגדלנו את התב"ר בנובמבר

הוספנו את התוספת של ה 19,000-שקל שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה .שכחנו להוסיף ,2,185
המצ'ינג ,ה ,10%-לא בדיוק  10%אבל ,סליחה ,זה כן  .10%שכחנו להוסיף את זה ואנחנו רוצים לתקן
את זה ולהוסיף את ה 2,000-שקל האלה לתב"ר .שאלות? תיקון טעות בהגדלת תב"ר  548להפחתת
מפגעי הלישמנאיס  ,2019אושר במליאה מס'  .17צריכה להיות הגדלה של  .₪ 21,849ואנחנו הגדלנו
בפחות .מקור מימון :קרנות הרשות –  ₪ 2,185והמשרד להגנת הסביבה –  .₪ 19,664סך הכל התב"ר
לאחר הגדלה – .₪ 218,487

מר אלעד כהן:

שאלה רק לגזבר .בכל פעם שאתה רושם קרנות רשות ,אני מניח

שכוונתך לאגרת מימון ציבור ,הקרן הזו?

מר יוסף הדרי:

כן.

מר ניר ברטל:

מי בעד? פה אחד.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תיקון טעות בהגדלת תב"ר  548להפחתת מפגעי הלישמניאזיס
( 2019אושר במליאה מס'  .)17צריכה להיות הגדלה של .₪ 21,849
₪ 2,185

מקור מימון  :קרנות הרשות
משרד להגנת הסביבה

₪ 19,664

סך התב"ר לאחר הגדלה . ₪ 218,487

 .10אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן יסמין.
(התחייבות .)2019/09/418
מקור מימון  :משרד החינוך

 .11אישור תב"ר ע"ס  ₪ 80,000למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן דולב.
(התחייבות .)2019/09/419
מקור מימון  :משרד החינוך

 .12אישור תב"ר ע"ס  ₪ 100,000למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן צבעוני.
(התחייבות .)2019/09/420
מקור מימון  :משרד החינוך

מר ניר ברטל:

סעיף  .10יש לנו פה שלושה סעיפים שהם בעצם מדברים על אותו

דבר .גם איריס הגישה פה קולות קוראים לארבעה גנים .שלושה כבר קיבלנו תשובה .הרביעי אנחנו
עדיין ממתינים .נכון ,איריס?
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

גב' איריס קופל:

הרביעי זה בבירור.

מר ניר ברטל:

אבל שלושה קיבלנו תשובה .צירפנו ,אני יכול להציג ,את התכנונים

האדריכליים שנעשו .בעצם זה קול קורא של משרד החינוך .את יודעת מה ,איריס? תסבירי.

גב' איריס קופל:

קול קורא של משרד החינוך לפיתוח סביבות לימודיות בגני הילדים.

סביבות חדשניות שמותאמות לגן העתידי לקראת המאה ה .'21-כל רשות יכלה להגיש ארבעה גנים
בלבד .אנחנו הגשנו ארבעה גנים .זכינו בשלושה גנים .הרביעי בבירור .הגשנו ארבעה גנים ,שלושה
ממלכתי ואחד ממלכתי דתי .הממלכתי דתי בינתיים עוד אין לגביו תשובה .זה בבירור של המפקחת.
את גן שקד הגשנו .ויותר נכון ,אני רוצה לדייק.
אני רוצה להגיד שהמפקחת לא קיבלה את גן שקד בתשובות החיוביות שהיא קיבלה .יש גן שקד
שהיא הגישה בשומרון ו אנחנו רוצים לדעת אם לא היתה שם טעות .כי גן שקד בשומרון היא קיבלה
תשובה חיובית וגן שקד שלנו לא נכלל ברשימה .אז ביקשתי ממנה לברר את הנושא הזה ולראות
איפה זה .בגלל שזה אותו שם ,יכול להיות שנפלה טעות .הקול קורא היה מכוון גננת לגבי החלום
שלה ,איך היא רואה את הס ביבה הלימודית החדשנית .כל אחת כתבה איזשהו חזון ,אני מאמין.
והגשנו את זה בליווי של אדריכלים.
היו שני אדריכלים .לגן יסמין היתה אדריכלית ולשאר שלושת הגנים היה אדריכל ,שבשנה שעברה
זכה באריאל במקום הראשון ולכן לקחנו אותו .הוא הגיש תוכניות וקיבלנו לגן דולב ביקשנו 100,000
שקל וזכינו ב 100,000-שקל .גן צבעוני ביקשנו  100,000שקל וקיבלנו  80,000שקל .גן יסמין ביקשנו
 100,000שקל וקיבלנו  30,000שקל .וזה נמצא כרגע ,אנחנו מתכוונים להגיש על זה ערעור ,כי קיבלתי
את הטיעון של המהנדס למה רק  30,000שקל והטיעון של מהנדס משרד החינוך בעיני הלא הנדסיות
אינו מחובר למציאות כל כך והטיעון שעלה שם הוא לא טיעון שבעיני מגובה בתוכניות ובמה
שהאדריכלית הגישה.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

ולכן אנחנו מקווים שבשבוע הבא ,רועי יגיע למשרד .הכנתי את כל החומר .למשרד החינוך ,וננסה
להגיש ערעור על גובה הסכום שקיבלנו .זהו ,פחות או יותר .אלו הסביבות .אתם יכולים להתרשם .זה
הולך להיות באמת מאוד יפה .אנחנו כרגע בהתקשרות ,יותר האדריכלים בהתקשרות עם קבלנים
בהצעות מחיר .נהיה חייבים לעשות את זה במהלך חופשת הקיץ ,את כל הדבר היפה הזה .נראה איך
אנחנו מסתדרים עם הקייטנות ועם כל מה שקורה בתוך הגן .אז לאישורכם.

מר אלעד כהן:

שאלה .אני כרגע משתמש בזיכרוני בלבד ,אבל עד כמה שזכור לי,

קונספט דומה אושר לשחקים לפני שנתיים ,משהו כזה ,וזה דומה לקונספט הזה .גם שם המועצה
הגישה וקיבלה ,מרחבי –

גב' איריס קופל:

מרחבי למידה .M21 .אבל בגני ילדים עד היום לא היה  .M21רק

לבתי הספר.

מר אלעד כהן:

איפה גוונים עומד מול הסיפור הזה?

מר רועי מוסט:

הוא קיבל שנה שעברה .גוונים ושחקים ביחד הגישו ,גם יובלים.

מר אלעד כהן:

יישרנו קו?

מר רועי מוסט:

כן.

גב' איריס קופל:

אני רוצה להגיד משהו לגבי השאלה ששאלת ,בנושא של למה בית

הספר הזה ,או עכשיו אפשר לשאול גם למה הגן הזה ולא אחר .צריך להבין כשמגישים קול קורא,
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

צריך האיש החינוכי להגיד 'אני רוצה' ,כי הוא צריך לפתח איזשהו חזון ,איזשהו רעיון ,איזשהי
אג'נדה של הגן לאן הוא רוצה ולאן הוא רוצה לקדם אותו .זה כרוך בהרבה מאוד עבודה.
לפחות אני יכולה להגיד מבחינת הגננות .עבודה שלקחה כמה חודשים שלי ושל הגננות .צריך גננת
שתוביל את המהלך הזה .ולכן כשאתה בא להגיש קול קורא ,אתה גם בוחן את הנושא הזה .אני
מאמינה שכשזכינו עכשיו פעם ראשונה ,ורואים את זה ,אז כמובן שעכשיו הרבה מאוד אחרות גם
ירצו.

מר אלעד כהן:

למה כולם לא הגישו?

גב' איריס קופל:

מותר רק ארבעה גנים.

מר ניר ברטל:

תגידו מילה מעבר לעיצוב האדריכלי מה הרקע הפדגוגי בכל גן.

גב' איריס קופל:

הרקע הפדגוגי ,אני לא התכוננתי לזה .אני רק אעלה מזיכרוני ,כי כבר

עברה שנה .שא לתי את רועי ואותך אם אני צריכה להגיש את זה היום ,אז התקלת אותי .הוא אמר
לא על זה .גן יסמין ניגש בנושא של אומנות ומוסיקה .מוסיקה היא חלק מהאומנות והדגש שם יהיה
על סביבות שמקדמות את הנושא של אומנות ומוסיקה .גן דולב הגישה בנושא של קיימות ואיכות
הסביבה ,משהו שהיא עובדת עליו לאורך כל השנים .גן צבעוני ניגש בנושא של מדע וחקר .היא עבדה
בשנה שעברה סביב הנושא של חלל והיא מקדמת את הנושא של מדע וחקר.
אז זה היה נושא של גן צבעוני .גן שקד ,שלא זכה ,אני מקווה שיש שם טעות .הגשנו את הנושא של
מייקרים ,את הנושא של מלאכות קדומות .נגרות ,עמדות בחצר ,דווקא יותר בחצר ובפנים הגן,
בנושא של מה שהיום מנסים לקדם ,מייקרים ,מלאכות קדומות ,אריגה וכל מיני דברים כאלה.
החשיבה נעשתה ביחד ,אבל הגננת הובילה את מה שהיא רוצה .הביאה את עצמה לתהליך ובנינו את
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

זה ביחד עם הפיקוח.

מר ניר ברטל:

עו ד שאלות? תודה .אני אקריא את כל שלושת הסעיפים ונצביע

עליהם אחרי כל סעיף .סעיף מס'  ,10אישור תב"ר ע"ס  30,000שקל למימון עיצוב גנים חדשים M21
גן יסמין .התחייבות  .2019/09/418מקור מימון :משרד החינוך .מי בעד? פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000למימון עיצוב גנים חדשניים M21
גן יסמין.
(התחייבות .) 2019/09/418
מקור מימון  :משרד החינוך

מר ניר ברטל:

אישור תב"ר ע"ס  80,000שקל למימון עיצוב גנים חדשניים  M21גן

דולב .התחייבות  .2019/09/419מקור מימון –  100%משרד החינוך .מי בעד? פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את אישור תב"ר ע"ס  ₪ 80,000למימון עיצוב גנים חדשניים
 M21גן דולב.
(התחייבות .)2019/09/419
מקור מימון  :משרד החינוך

מר ניר ברטל:

אישור תב"ר ע"ס  100,000שקל למימון עיצוב גנים חדשניים M21

בגן צבעוני .התחייבות  .219/09/420מקור מ ימון של משרד החינוך .מי בעד? פה אחד .איריס ,תודה
רבה שחיכית עד עכשיו ושבאת.
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החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את אישור תב"ר ע"ס  ₪ 100,000למימון עיצוב גנים חדשניים
 M21גן צבעוני.
(התחייבות .)2019/09/420
מקור מימון  :משרד החינוך

 .13אישור המועצה למועדון ספורט אורנית להתקין פאנלים סולאריים על גג מבנה הקאנטרי
ובתנאי כי לא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקין הפאנלים כדי לגרוע מזכויות המועצה בשטח
החלקה לרבות המבנים ,לרבות לפי הסכם הרשות מיום  18.4.93וכל התקשרות כאמור תהא כפופה
לכל הוראות הסכם הרשות הנ"ל.

מר ניר ברטל:

לס עיף הבא ביקשתי מאודי שיצא ,בשביל למנוע פה איזשהו ניגוד

עניינים .בעצם עמותת הקאנטרי רוצים לעשות פאנלים סולאריים על גג המבנה של הקאנטרי
ובהסכם עם הקאנטרי ,סעיף  2משהו ,לא זוכר ,במבנה ,אני אפתח רגע את ההסכם(5 .א) .זה הסעיף.
הרשות ניתן לבת הרשות ,בת הרשות זה מועדון הספורט ,על פי הסכם זה ,לנחל ולהפעיל בנכס,
הכוונה פה בקרקע ,מועדון ספורט בהתאם לתקנונה של בת הרשות .בת הרשות לא תהיה רשאית
לשנות את מטרות הרשות או/ו להוסיף עליהם ,זה לא הסעיף הנכון .זה (ב) לדעתי .לא (5א).

*** מר אודי וילד יצא מהישיבה ***

דובר:

למה? ב(-א) אם היא רוצה לשנות היא צריכה לקבל רשות.

מר ניר ברטל:

לא ,אבל היה לה נכס .היא לא משנה את המטרות שלשמה .היה סעיף

אחר שאומר שכל שינוי בנכס יהיה באישור(8 .ב) .בת הרשות ,הקאנטרי ,מתחייבת לא להכניס
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שינויים ותוספות בנכס ,אלא אם כן קיבלה על כך את הסכמתה המפורשת של המועצה ,בכתב
ומראש ,ובגלל זה אנחנו מתכנסים כאן הערב.

מר אלעד כהן:

יש לי שאלה לברוך .אני מבין שבמסגרת הבקשה מבקשים כמובן

להקים פאנלים סולאריים ואני מבין שזה אמור ,באיזשהי צורה ,אמנם בעקיפין ,להניב תשואה
לקאנטרי .כי מה זה אומר? זה אומר שהם ימכרו חשמל,

גב' אורנה רייטר:

יחסכו -

מר אלעד כהן:

כן ,אבל יש פה גם אלמנט של מכירת חשמל ,שאמור לכסות את

העלות הראשונית .השאלה ,האם בהתאם להסכם בין המועצה לקאנטרי ,ההסכם הזה ,יש אפשרות
לקאנטרי להכניס הכנסה נוספת מהקאנטרי ,מהפעילות ,שהיא לא קשורה בשום צורה לייעוד
המקורי ,שהוא קאנטרי? כי התקנה של פאנלים סולאריים על הגג ,לא קשור להפעלה של קאנטרי .זה
לא אני אפעיל חוגים ,בריכה ,בית קפה ,שזה מה שנקרא שימוש נלווה .זה משהו שהוא שונה לגמרי.
השאלה היא אם מבחינת ההסכם ,ואני רוצה שתראה לי גם בהסכם כדי שתנוח דעתי גם ,איפה יש
זכות לקאנטרי להפעיל את זה ולשלשל ,במרכאות ,במובן החיובי כמובן ,את כספי התוספת הזאת של
הפעילות החיצונית ,היא לא קשורה לקאנטרי ,לקופת הקאנטרי.

עו"ד ברוך חייקין:

אם היתה זכות לקאנטרי לפי ההסכם ,אז לא היינו מביאים את זה

לאישור המועצה .ההסכם א ומר שצריך להקים ולהפעיל שם מועדון ספורט .חלק מהמבנים נבנו על
ידי הקאנטרי .חלק מהמבנים הם מבנים שהיו קיימים ונמסרו לשימוש .הקאנטרי הוא בר רשות ,לפי
ההסכם .זה לא הסכם חכירה ,הוא בר רשות.
ולכן הוא צריך את אישור המועצה כדי להקים את הפאנלים ולכן זה מגיע לשולחן הזה .אז לשאלתך
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הישירה ,התשובה הישירה שלפי ההסכם הוא לא יכול להקים בלי אישור המועצה .ולכן זה מובא
לפה ,לתת להם את האישור .ואם אתה שואל אותי ברמה העקרונית ,אני לא מוצא מניעה ,כי פאנלים
סולאריים היום זה דבר נהוג .הוא לא פעם נועד לחיסכון של חשמל ולאו דווקא לאיזה רווח מעבר
לכך .ואני לא מוצא סיבה משפטית למנוע את זה.

מר אלעד כהן:

נשאלת השאלה למה המועצה לא יכולה לדרוש ולקבל לפחות חלק

מהתמורה הזאת .אין מניעה ,בהתאם להסכם .כי זה נתון להסכמתנו בלבד.

עו"ד ברוך חייקין:

כן ,זה נתון להסכמתכם.

מר אלעד כהן:

אז בואו נקיים דיון על זה .למה אנחנו צריכים ,זה לא משהו שקשור

לפעילות המקורית ,הייעוד המקורי של הקאנטרי .זה ברור.

מר ניר ברטל:

 ..רק איך נעשה את זה?

מר אלעד כהן:

זו לא בעיה .ברגע שתקבל החלטה ,זו לא בעיה .ברגע שתבוא ותחליט

אני נותן אישור עקרוני בכפוף לז ה שתגובש הסכמה בין הקאנטרי למועצה ,תנהלו משא ומתן ותגיעו
לאיזשהי הסכמה .כי כרגע אתה נותן את זה ללא תמורה.

מר ניר ברטל:

מעולה .אני בעד .אז בואו נשנה טיפה את ההחלטה .אני אקריא.

עו"ד ברוך חייקין:

אתה יכול אותה החלטה רק בסוף רשום 'כאמור ,תהא כפופה לכל

לכל הוראה,
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מר אלעד כהן:

כפוף להסכמת חלוקת -

עו"ד ברוך חייקין:

להוראות הרשות הנ"ל ,והסכמה על חלוקת התמורה בין המרשה,

מר ניר ברטל:

שבמקרה הזה המועצה זה גזבר ,יועץ משפטי וראש מועצה?

עו"ד ברוך חייקין:

אם הם מסמיכים אותנו ,כן.

מר אלעד כהן:

תנהלו משא ומתן ותבואו עם מסמך.

מר ניר ברטל:

מקובל עליכם ששלושתנו?

דובר:

רגע ,אבל מקובל עליכם שאנחנו נקבע -

מר אלעד כהן:

לא ,תצטרכו לאשר את זה אחר כך.

דובר:

 ...כמה זה ומה הייעודים של זה.

מר אלעד כהן:

אין בעיה ,אבל תבואו עם מספרים ,עם איזושהי הבנה ,הסכמה .נדון

ואני מניח שנאשר.

עו"ד ברוך חייקין:

אז אין לך מה לאשר את זה עכשיו .זה כפוף להסכמה .צרך לנהל את
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המשא ומתן.

מר אלעד כהן:

אתה מביע איזשהי הסכמה עקרונית .אתה יכול לתת אישור עקרוני

בכפוף להסכמה על תמורה והתקדמת.

מר ניר ברטל:

אין לי בעיה ,למען יצירת  ...החיובי ,אז בעצם במקרה הזה ,אם זה

חוזר למליאת המועצה ,אני מסמיך את הגזבר והיועץ המשפטי,

עו"ד ברוך חייקין:

לא צריך אותי .שהגזבר ינהל,

מר ניר ברטל:

שהגזבר ינהל משא ומתן מול הקאנטרי ויביא,

מר בועז בגריש:

אנחנו מדברים אבל רק על הדלתא .על הרווח .כי מה שהם יעשו כדי

לעשות את החיסכון בחשמל ב 100%-לטובת הקאנטרי ,זה מבחינתי לטובת הקאנטרי.

מר ניר ברטל:

לא הבנתי.

מר בועז בגריש:

לצורך העניין ,הם עכשיו יפיקו חשמל מהפאנלים הסולאריים האלה.

חלק מזה יכסה את השימוש של הקאנטרי.

מר אלעד כהן:

ההוראה היא של כמה שנים.

מר בועז בגריש:

בדיוק .רק מה שיהיה בדלתא ,מעבר לשימוש של הקאנטרי,
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מר אלעד כהן:

תנהלו משא ומתן.

מר ניר ברטל:

יש שם מודלים שאתה מוכר .אתה אפילו לא משתמש .אתה מוכר ב-

 48אג' לקילווט מה שאתה מייצר .ומקזזים לך את זה מהחשבון.

מר בועז בגריש:

אני אומר בסדר .אבל מעבר לשימוש השוטף שלהם ,כל מה שהוא

מעבר לשימוש השוטף לקאנטרי,

מר אלעד כהן:

מה זה שימוש שוטף?

מר ניר ברטל:

אני מניח שהפאנלים לא יכסו את השימוש השוטף שלהם.

מר בועז בגריש:

לא יכסו?

מר ניר ברטל:

אני מניח שלא( .מדברים ביחד) זה לא קשור לשימוש השוטף .הם

עושים השקעה ,הולכים להשקיע ,לקנות פאנלים במיליון שקל.

מר אלעד כהן:

זה איזה יזם -

מר ניר ברטל:

לא משנה .הם משכירים ממישהו את הגג .נעשה את זה פשוט .מישהו

שם להם פאנלים סולאריים והם מקבלים בתמורה -
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מר אלעד כהן:

אז יציגו לך את התוכנית ,משא ומתן ותבואו עם ממצאים.

מר ניר ברטל:

אז אנחנו נוסיף שני דברים לנוסח .בכפוף לאישור המועצה ,הסכם

שיביא הגזבר עם הקאנטרי .בסדר? נוסח טוב? אישור המועצה למועדון הספורט אורנית להתקין
פאנלים סולאריים על גג מ בנה הקאנטרי ,ובתנאי שלא יהיה בהתקשרות המועדון עם מתקין
הפאנלים כדי לגרוע מזכויות המועצה בשטח החלקה ,לרבות המבנים ,לרבות לפי הסכם הרשות מיום
 18.4.93וכל התקשרות כאמור תהיה כפופה לכל הוראות ההסכם הרשות הנ"ל .ובהתאם להצעה
שיביא הגזבר למליאת המועצה לאישור.

מר אלעד כהן:

אתה לא רוצה להוסיף גם שכמובן כל העלויות הכספיות זה על

הקאנטרי? כי זה סתום פה .למען הסר ספק.

מר ניר ברטל:

ולמען הסר ספק ,כל העלויות הכספיות כתוצאה מהקמת הפאנלים,

מר אלעד כהן:

ההתקנה ,התקשרות ,רישוי על הקאנטרי.

מר ניר ברטל:

לחזור? מה שכתוב .תוכלי גם להשלים אחר כך .ומעבר למה שכתוב,

בכפוף לאישור מליאת המועצה להצעה שיציג גזבר המועצה,

מר אלעד כהן:

אחרי משא ומתן ,כן?

מר ניר ברטל:

אחרי משא ומתן עם הקאנטרי על חלוקת הרווחים והתקנת

הפאנלים .ובכפוף לכך שכל עלויות ההתקנה וההוצאות הנובעות מכך ימומנו על ידי הקאנטרי .מי
37

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

בעד? פה אחד .רק קארין ,תרשמי שאודי נעדר וכל השאר הצביעו פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את אישור המועצה למועדון ספורט אורנית להתקין פאנלים
סולאריים על גג מבנה הקאנטרי ובתנאי כי לא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקין הפאנלים כדי
לגרוע מזכויות המועצה בשטח החלקה לרבות המבנים ,לרבות לפי הסכם הרשות מיום  18.4.93וכל
התקשרות כאמור תהא כפופה לכל הוראות הסכם הרשות הנ"ל .בהתאם להצעה שהועלתה גזבר
המועצה יביא למליאת המועצה את הצעה לאחר שיתקיים מו"מ לחלוקת הרווחים בין המועצה
לקאנטרי והתקנת הפנאלים .יובהר כי עליות התקנה וההוצאות ימומנו ע"י הקאנטרי.

*** מר אודי וילד חזר לישיבה ***

 .14אישור תוכנית רב שנתית מפעל הפיס.

מר ניר ברטל:

אישרנו בישיבת מועצה הקודמת את הבקשה של מפעל הפיס ,תוכנית

החומש ,אתם זוכרים .עד שהספקנו להגיש אותה למפעל הפיס ,זה עוד היה ב ,2019-הם אמרו לנו
'מאוחר מדי 2019 .נגמרה .וכל השורה הזאת של ה 15%-שצריך לעשות פעולות בקהילה ,במקום
חמש שנים תמצמנו לארבע שנים'.

מר אלעד כהן:

לרענן את הזיכרון ,נדמה לי שזאת היתה קביעה של מפעל הפיס ,נכון?

יש חובה להקצות את זה.

מר ניר ברטל:

כן.15% ,
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מר אלעד כהן:

זה לא נתון לשקול דעתנו.

מר ניר ברטל:

נכון.

מר אלעד כהן:

אוקיי .אז בעצם לקחנו את המספר שהיה פה ופיזרנו אותו שווה

בשווה .כל היתר לא השתנה.

מר אלעד כהן:

והתכנים של התוכנית שמופיעים זה התכנים שלנו? או שזו קביעה של

מפעל הפיס?

מר ניר ברטל:

שלנו ,בכפוף כמובן למה שאנחנו מאשרים פה עכשיו .שזה לתחום

הגיל הרך ,הנוער בסיכון ,צרכים מיוחדים.

מר אלעד כהן:

כשאני מדבר תכנים זה לא הגדרה פה ,התכנים .הרי צירפת לסדר

היום תוכנית .השאלה אם התוכנית הזאת הותוותה על ידי מפעל הפיס ,או שאנחנו קבענו את
התכנים.

מר ניר ברטל:

אנחנו קובעים את התכנים.

מר רועי מוסט:

אנחנו .הצוות המקצועי עושה את התוכן ,את העבודה,

מר אלעד כהן:

אתה בצוות המקצועי?
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר רועי מוסט:

לא ,ממש לא .מגישים את זה כמו שרשמנו לכם ,למפעל הפיס גם

לאישור.

מר ניר ברטל:

בסדר? מי בעד לאשר את התוכנית כפי שהוצגה? של מפעל הפיס.

עו"ד ברוך חייקין:

תקראו אולי את המספר .יש שם איזה מספר.

מר ניר ברטל:

איזה מספר?

עו"ד ברוך חייקין:

לא יודע ,יש פה איזשהו זיהוי.

מר ניר ברטל:

תוכנית שהוגשה לבקשת מפעל הפיס במסגרת תוכנית חומש,

עו"ד ברוך חייקין:

שהוצגה למועצה בסדר היום.

מר אלעד כהן:

אתם מצרפים את זה לפרוטוקול הידני ,כן? אחרת לא ידעו מה זה

תוכנית המועצה.

מר ניר ברטל:

קארין ,תרשמי שצריך לצרף לפרוטוקול את הנספח של מפעל הפיס.

מר אלעד כהן:

אם אתה מפנה לתוכנית שהוצגה,

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את אישור תוכנית רב שנתית מפעל הפיס – מצ"ב .יש לצרף מסמך
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

של מפעל הפיס

 .15אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת .2019

מר ניר ברטל:

טוב ,אנחנו מתקדמים .ועדת תמיכות .רועי ,אתה רוצה אתה להציג

את ועדת תמיכות?

מר רועי מוסט:

כן ,אנחנו פרסמנו תמיכות של  .2019השנה המועצה –

דובר:

רגע ,אבל רועי ,יש בעיה .אנחנו ב .2020-אתה לא יכול לחלק כאן כספי

תמיכות של .2019

מר יוסף הדרי:

 ...הוא אמר שאין בעיה .כל עוד הוועדה היתה בתוך  ,2019הוא אמר

אין לו בעיה ...מבקר החיצוני של משרד הפנים.

מר אלעד כהן:

זה ווין-ווין.

דובר:

כי לדעתי יש בעיה ,אז תוודאו את זה.

מר יוסף הדרי:

דיברתי עם המבקר שלנו ,במשרד הפנים .הוא מאשר את הדבר הזה.

דובר:

אם משרד הפנים מאשר ,אין לי בעיה .אבל אני חושב שזה בעייתי .על

 2019אתה לא יכול להוציא אגורה ב.2020-
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר יוסף הדרי:

יש לי שלושה חודשים רישום הוצאות –

דובר:

זה רישום הוצאות ,אבל זה לא .2019 ...

מר יוסף הדרי:

הוועדה עצמה היתה ב .2019-אני שאלתי במקרה הספציפי הזה את

המבקר החיצוני...

דובר:

אם המבקר של משרד הפנים מאשר ,אז אין בעיה עם זה.

מר רועי מוסט:

אז כמו שרשום ,בשנת  ,2019הקצתה המועצה סכום תמיכות של

 100,000שקל .נקבעו קריטריונים ,פורסמו באתר .הגישו לנו לוועדה .אני אגיד בסוגריים שהוועדה
השנה ,בגלל כל הדברים ,קצת התאחרנו בהחלטה לצערנו הרב ... ,נעשה את זה יותר מוקדם .מוצגים
לפניכם התוצאות שהוועדה בחנה.

מר ניר ברטל:

ספר על הקריטריונים  100,000 ...שקל.

מר רועי מוסט:

בעיקרון עשינו בעיקר דגש על פעילות נוער ותנועות נוער .ותרומה

לקהילה.

מר ניר ברטל:

קודם המפתח היה לפי מספר משתתפים ,נכון? ואחרי זה פעילות,

מר רועי מוסט:

כן ,מספר משתתפים ואחר כך מיקדנו לפי פעילות בקהילה .כל עמותה
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

או כל מי שהגיש היה מסודר לפי מספרים ,תעודות זהות ,מה שביקשנו .עברנו על הנושאים ,היה דיון.
מיקדנו נושא של יוזמות בקהילה .מוצגות בפניכם התוצאות .מבקשים מהמועצה לאשר -

מר ניר ברטל:

אני אדגיש כמה דברים .בעמודה הזאת שרואים פה יש את מספר

המשתתפים שרשומים בכל פעילות .במכבי אורנית ,בכדורסל –  ,214בעוז ,בעצם הפעילות לכיתות א'
עד ג' למגזר הדתי –  72חניכים .בבני עקיבא –  365חניכים .ובצופים יש  464תושבי אורנית .יש עוד
איזה  100ומשהו , 170 ,150 ,משערי תקווה .הם כמובן לא נכללים פה במספרים .סך הכל יש לנו פה
 1,115ילדים ובני נוער בפעילויות האלה.
קיבלנו אישורים תקינים מארבעת העמותות ונתנו ניקוד מאפס עד שלוש על הפעילות בתוך הקהילה,
פעילות חברתית .בני עקיבא קיבלה את הציון הגבוה ביותר .אחריהם הצופים ,אחרים עוז וכדורסל
לא .ובהתאם למפתחות האלה בוצעה חלוקת הכספים.

מר בועז בגריש:

מה זה אישור התאגדות? מה זה העמודה הזאת?

מר ניר ברטל:

רועי ,אתה זוכר?

מר רועי מוסט:

אישור הפעילות .זה כמה כסף הוספנו בנוסף.

מר בועז בגריש:

אז סך הכל תמיכה כולל גם את אישור ההתאגדות?

מר ניר ברטל:

לא ,אני חושב שזו החלוקה של הכסף ,של היוזמה קהילתית 3 .זה

 2 ,100,000זה .60
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר רועי מוסט:

כן ,כן ,זה מה שאמרתי.

מר ניר ברטל:

הכותרת היא לא נכונה .התרגום של הניקוד הזה תרגום לכסף.

מר אלעד כהן:

יש לי שתי שאלות .אני לא רואה פה את הכדורגל .לא הגישו? כן

הגישו?

מר ניר ברטל:

לא הגישו באופן תקין ובזמן.

מר אלעד כהן:

הגישו אבל לא כמו שצריך ,לכן הם נפסלו?

מר ניר ברטל:

נכון.

מר אלעד כהן:

אוקיי .בדקתם שאנחנו פרסמנו את זה במועדים כמו שצריך.

מר רועי מוסט:

כן ,כן .הכל פורסם .הם פשוט שלחו את זה לאי-מייל לא לפי

ההנחיות.

מר אלעד כהן:

אבל אתם יודעים שיש אפשרות לארכה .אמרתם להם שיש אפשרות

להגיש בקשה לארכה?

מר רועי מוסט:

מה זאת אומרת הגשנו?
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר אלעד כהן:

אתה אומר שהם שלחו למייל הלא נכון.

מר רועי מוסט:

הם לא הגישו .רק אחרי שכבר קיבלנו ,סגרנו והכנו פרוטוקול צץ

איזה ,אין אפשרות לעשות עם זה שום דבר.

מר אלעד כהן:

אוקיי ,זו שאלה אחת .שאלה שנייה ,עד כמה שאני זוכר,

הקריטריונים לתמיכות התבססו על שני ראשים .ראש אחד פר ילד פיקס ,בלי פעילות .והראש השני
זה פר ,נקרא לזה תמיכה קהילתית ,שזו הטבלה הזו .מה הממצאים לגבי הפרק השני ,הפיקס ,מה
שנקרא ,פה ראש.

דוברת:

הנה ,מחולק לך.

מר ניר ברטל:

הנה מספר הילדים בכל פעילות.

מר אלעד כהן:

זאת אומרת העמודה השמאלית משקפת את סך כל התמיכות

שמבוססת על שני הראשים?

מר ניר ברטל:

נכון.

דובר:

אפשר אולי שנה הבאה  ...כמה קיבלו בשנה הקודמת? לראות את

הפערים ,אם יש?

מר ניר ברטל:

בשמחה .שאלות? אישור החלטת ועדת התמיכות מיום .19.11.2019
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

כפי שהוצגה וצורפה לסדר היום .מי בעד? פה אחד .תודה.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת .2019

 .16אישור המועצה לשליחת כל החומרים הקשורים לסדר היום באמצעות המייל והצגתם
באמצעות מסך בישיבות המועצה.
המועצה לשנת  2020הציבה לעצמה יעד חיסכון בנייר ככל שניתן .לכן אנו מבקשים מחברי המועצה
להדפיס לישיבה את סדר היום וכל שאר החומרים יוצגו על גבי המסך.

מר ניר ברטל:

עברנו .סעיף  .16בעצם בשביל שלא נצטרך להדפיס את כל החומרים

וכל ישיבה צריך את האישור ,הכוונה שמה שעשינו פה היום ,להציג פה את החומרים ,לחסוך ניירות.
זה הרעיון.

מר אלעד כהן:

אין בעיה .אבל בוא ,בכפוף למקרים חריגים .כי מחר יהיו -

מר ניר ברטל:

ברור.

מר אלעד כהן:

לא נשאיר איזשהו פתח.

מר ניר ברטל:

אנחנו משתדלים לשלוח את הזימון לישיבות ביום חמישי .בוא נעשה

אחרת ,אם מישהו רוצה שנדפיס משהו  24שעות לפני ישיבת המועצה,

מר אלעד כהן:

אז תוסיף את זה .לא 36 ,זה רק הזימון.
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

מר רועי מוסט:

מרגע שיקבל את הזימון במייל ,יגיב חזרה.

מר אלעד כהן:

אז תוסיף את זה ,שזה חלק מההחלטה.

מר ניר ברטל:

אישור המועצה לשליחת כל החומרים הקשורים לסדר היום

באמצעות המייל והצגתם באמצעות מסך בישיבת המועצה .בכפוף במידה ואחד מחברי המועצה
יבקש לקבל חומר מודפס ,עד  24שעות לפני הישיבה ,החומר יודפס ויונח בפני חברי המועצה .מי בעד?
פה אחד ,תודה.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את אישור המועצה לשליחת כל החומרים הקשורים לסדר היום
באמצעות המייל והצגתם באמצעות מסך בישיבות המועצה.
המועצה לשנת  2020הציבה לעצמה יעד חיסכון בנייר ככל שניתן .לכן אנו מבקשים מחברי המועצה
להדפיס לישיבה את סדר היום וכל שאר החומרים יוצגו על גבי המסך.
ההחלטה בכפוף לכך שבמידה ואחד מחברי המועצה יבקש לקבל חומר מודפס ,עד  24שעת לפני
הישיבה ,החומר יודפס ויונח בפני חברי המועצה.

 .17אישור המועצה כי ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' תמר צדוק כיו"ר הועדה לשיוויון
מגדרי.

 .18אישור המועצה כי ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' אורנה רייטר כיו"ר ועדת עסקים.
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ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

 .19אישור המועצה להקמת ועדה לקידום ושמירה על בעלי חיים בישוב.
יו"ר ועדה  -ראש המועצה מר ניר ברטל.
חברי ועדה – גב' שגית פרבר וגב' ענבל גרינברג.

מר ניר ברטל:

אנחנו עושים פה שני שינויים .בעצם יש לנו שלושה נושאים בוועדות.

אני אחליף את תמר בוועדה לשיוויון מגדרי ,ועדה מאוד פעילה ואנחנו בקרוב ,בחודש מרץ הולך
להיות חודש ע מוס פעילויות שהוועדה הזאת יזמה ומוציאה לפועל .ואני אחליף ,כראש הוועדה ,את
תמר .ובסעיף  ,18אני אחליף את אורנה כיו"ר ועדת העסקים.

מר אלעד כהן:

מה קרה ,אורנה?

גב' אורנה רייטר:

אין לי זמן.

מר ניר ברטל:

ואנחנו מקימים -

גב' אורנה רייטר:

יש לי איזושהי שאלה .הסיכומים ,הפרוטוקולים של ועדת עסקים,

אתה אמרת לי לפני שבוע 'תגידי לשגית להעלות אותם' .אמרתי לה ,היא אמרה לי ביום חמישי או
ראשון .אבל זה עדיין  ...וחבל .היו שמונה מפגשים .היא ועדה פעילה.

מר ניר ברטל:

מעולה .אני אבדוק .וסעיף  ,19אנחנו רוצים להקים ועדה נוספת,

שממש נולדה מהשטח .הגיעו אלינו מספר תושבים שרצו לסייע ולעבוד איתנו ביחד עם המועצה
ולקדם פה פעילות בעלי חיים .אני חייב להגיד שכבר התחלנו ועשינו דברים .השבוע אני מקווה
שנפרסם ,את  ...שהוא תשלום אגרות לחיסון ורישוי באינטרנט.
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אנחנו כבר הכנו עמד ות האכלה לחתולים .חמש ,אם אני זוכר נכון .שאנחנו נעביר אותם לאחריות
ותפעול תושבים שיתנדבו לזה .ועוד כל מיני פעילויות .אבל אנחנו רוצים גם לייסד את הוועדה באופן
רשמי .אני אמונה לחבר הוועדה .שגית ,עובדת המועצה ,תהיה חברת ועדה .וענבל גרינברג ,תושבת
היישוב ,שמאו ד רתומה לנושא ,גם חברת ועדה .ואולי ,אם נוכל להוסיף בעתיד עוד חבר.

גב' אורנה רייטר:

 ...לנושא של עיקור ...

מר ניר ברטל:

לא מדובר על עיקור .בעיקר -

מר בועז בגריש:

 ,18 ,17ו 19-אפשר להצביע ביחד? כן .הקראתם אותם .מי בעד?

גב' אורנה רייטר:

עוד משהו ... .המועצה -

מר בועז בגריש:

פה אחד.

גב' אורנה רייטר:

חברי הוועדות לא תואמים את מה שאושר במועצה .כבר כמה

פעמים ...שלחתי לשגית כבר כמה פעמים.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' תמר צדוק כיו"ר
הועדה לשיווין מגדרי.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' אורנה רייטר כיו"ר
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ועדת עסקים..

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את המועצה להקמת ועדה לקידום ושמירה על בעלי חיים בישוב.
יו"ר ועדה  -ראש המועצה מר ניר ברטל.
חברי ועדה – גב' שגית פרבר וגב' ענבל גרינברג.

גב' אורנה רייטר:

למה יש כוונה לשנות לוגו? לוגו זה דבר כבד מאוד.

מר ניר ברטל:

יש מצגת שלמה על זה.

גב' אורנה רייטר:

אני אתנצל מראש ,אולי אצא באמצע.

 .20הצגת חלופות לסמליל (לוגו) המועצה.

מר ניר ברטל:

הי ,לורי .בואי תצטרפי אלינו .אנחנו באמצע ישיבת מועצה .אפשר

להראות … לורי ,אני אעביר לך עם העכבר ,כי לא בטוח שלשם ,מי שלא מכיר ,לורי ...היא המעצבת,
גרפיקאית?

גב' לורי:

מעצבת גראפית.

מר ניר ברטל:

מעצבת גראפית של המועצה .בעצם כל הפרסומים של כולם ,כל

הפרסומים של המועצה בפייסבוק ,ושלטים וכדומה ,זה פרי ידה ועיצובה .יש לה פה  ...ברמה מאוד
יפה .לורי ,עד לא מזמן היתה גם תושבת אורנית .הפסדנו אותה ללהבים .אחרי כמה שיחות שהיו לי
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עם לורי לגבי הלוגו של המועצה ,הניבו את המצגת הבאה .ומפה ,מכיוון שתחום העיצוב ,התחתנתי
איתו ,אבל אני לא מבין בו ,אני מעביר את הבמה ללורי.

גב' לורי:

אוקיי ,אז ערב טוב ,לילה טוב .קודם כל ,לוגו זו מילה נורא קטנה

לדבר מאוד גדול ,שזה בעצם כמו סמל ,יחידת גאווה ,שאמור להראות המון דברים על החברה
שעומדת מאחוריו .ולדעתי ,מה שיש כרגע לאורנית לא עומד בשום ליגה בין מה שקורה היום במדינה
ובעולם .ובשביל זה הכנתי איזושהי מצגת שתוכלו קצת לראות.

גב' אורנה רייטר:

קיבלת  ...לעשות את זה אפ-טו-דייט .כאילו לקחת את מה שקיים,

ולעשות משהו יותר –

גב' לורי:

לחבר את זה למה שבאמת אורנית מייצגת .מה אורנית .העיר תל

אביב בשנת  2009עברה למיתוג חדש .השאירה את הלוגו הישן בצד ,והלכה על משהו שנראה כמו
 , burstהתפרצות ,משהו שמהעומק יוצא קדימה .הרצליה גם .עיריית חיפה .גם כן ,שנת 2009/2010
ראשת העירייה יזמה את המהלך .חדרה .תראו ,לוגואים של עיריות .יש מאחורי זה חשיבה .לא
חשוב ,זה לא אוהב ,לא אוהב .אשדוד.

דובר:

אשדוד אני מבין .מפרשיות וכאלה .אבל חיפה וזה,

מר ניר ברטל:

למה? אתה רואה את היערות של הכרמל ,אתה רואה את הים ,אתה

רואה את המפרץ.

גב' לורי:

ולמה אריה? אריה בא משבט יהודה ,שישבו שם באזור .יש תמיד
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חשיבה .ירושלים ,כל הסמלים של העיר .צבעוניות נחמדה .למישהו זה ייראה קשקוש ,אבל יש פה
סמלים של העיר .והשאירו פה גם את הלוגו הישן .בני ברק ,אפילו בני ברק לקחו צבעוניות .אז אוקיי,
שוב ,זה עניין של טעם .יש פה ספר פתוח ,עם איזשהו קו מתאר שמחבר בין ישן לחדש ,ישן לישן.
רחוב עתיר המדע .פתח תקווה .אמנם הוא עושה להם הרבה בעיות הלוגו הזה .רוב האנשים לא
מסכימים איתו ורוצים לחזור ללוגו הישן .אבל עדיין ,לקחו התחדשות.

גב' אורנה רייטר:

שלושה צבעים יש.

גב' לורי:

למה ברוש? אורנית ,לא ברושנית .קודם כל ,לוגו אמור לסמל את מה

שזה .אבל היה סמל .הסמל הראשון היה עם אורן .אז זה נכון שמשפחת המחטניים ,אבל עדיין ,זה עץ
ברוש .אין פה שום הרמוניה בין הצבעים ,בין הצורות .סתם ,זה דל .שוב ,עניין של טעם .אבל ראיתם
דברים אחרים .צבעים .צבעים שבחרתי להציע לכם בלוגו מסמלים כל אחד.
יש פה שלוש סקאלות .הצד הימני ,החמרה החום של האדמה ,של הבתים ,של השורשיות ,התכלת של
השמיים ,של המרחב ,של האוויר .הירוק של הטבע והסגול של הקהילה .ארבעה צבעים שיכולים
להיות בהירים יותר ,פסטליים יותר ,כהים יותר ,בהתאם לרקעים שהם עומדים עליהם.

מר ניר ברטל:

אלו כבר ההצעות שלך?

גב' לורי:

אתה לא לקחת את המצגת ששלחתי לך היום.

מר ניר ברטל:

זה כן .זה זאת.

גב' לורי:

זו לא זאת .חסרים לי פה .אבל לא חשוב.
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מר ניר ברטל:

אבל אני אגיד רגע ,לפני שאת ממשיכה .לוגו זה לא משהו שצריך,

בואו נגיד ,צריך אישור מליאה או מועצה בשביל להחליף אותו .אבל אני חושב שזה כן משהו שהוא
מספיק חשוב .זו הנראות הראשונה של היישוב .שכן נבוא ונציג את זה פה .ואני חושב אפילו אולי ,זה
לא רק אנחנו וכל החוכמה שיושבים פה בחדר ,ואולי כדאי להתייעץ עם התושבים ,בצורה כזאת או
אחרת.

מר אלעד כהן:

יש לי הצעה אחרת ... .כי הלוגו שייך לתושבים.

מר ניר ברטל:

אבל רגע ,שנייה .בואו ניתן ללורי לסיים ואז נגבש את דרך הפעולה

ביחד .בסדר? תודה.

גב' לורי:

אז זו הצעה ראשונה ,שמשלבת על הצבעוניות .הרעיון פה הוא סוג של

זרימה ,של פעולה ,של יציאה החוצה ,עם שלושה אייקונים שמסמלים בית ,קהילה וטבע .עד עכשיו,
בשום מקום בלוגו לא היה כתוב מועצה מקומית ,שזה משהו שכן חשוב שיהיה כתוב .בוודאי יותר
מאשר 'בית ,קהילה וטבע' ,כשיש עץ וברוש ,ואין קהילה בלוגו .אז זה משהו שמאוד חשוב כדי לייצג
לוגו .ככה זה נראה בצבעים ב ,gray scale-כי על פרסומים של יום השואה ,יום הזיכרון ,זה לא נכון
לשים לוגו צבעוני.
אז תמיד נכון להציג לוגו במונוכרומטיות ובצבעוניות ,כדי לראות שזה עדיין נראה אותו דבר .הרעיון
השני ,הרעיון הזה ,הוא משהו מעגלי ,אבל לא מעגל סגור של משהו שהוא מבני .זה יכול להיות מבנה
של היישוב מלמעלה ,זה יכול להיות קהילה ,בתים ,אבל משהו שהוא קצת טכני ,טכנולוגי ,שמתחבר
לחדשנות של  . 2020הצבעוניות גם ,אותם צבעים שהצגתי בהתחלה .וככה זה נראה ב,gray scale-
בשחור לבן.
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משהו קצת יותר מסורתי ומיושן ,ועדיין עם הצבעוניות הזאת ,עם הגג שהיה בלוגו הראשון ,הישן של
אורנית ,מימי צביקה מה יפית ,ואורן ,שזה עץ אורן .אורנית .מועצה מקומית.

גב' אורנה רייטר:

לא ,זה סנטה קלאוס.

גב' לורי:

האשוח הוא גם סוג של .וזה שילוב גם של אורן וגם שלושת

האייקונים של בית ,קהילה וטבע .עם אותה צבעוניות .משהו גם ,קצת יותר מסורתי .וזו הצעה
נוספת ,של צבעוניות בתוך האותיות עצמן .גם כן ,צורות שמחברות ,מתחברות ,של זוויות
שמתחברות .יש לזה המון משמעויות גבוהות ורוחניות ,אבל זה לא משנה .זה פשוט מתחבר ונראה
שמח ונעים.

גב' אורנה רייטר:

משהו קצת מפריע לי .משהו קטן .העיגול עם שני אנשים ,זה נראה

כמו לחיצת יד עסקית יותר .אם זה קהילה ,אולי יותר משני אנשים ,ואולי לא עם לחיצת יד עסקית.

גב' לורי:

אלה לא דברים סופיים .אלה כיוונים לסקיצות .ויש עוד הרבה עבודה

על כל אחד מהם .אבל כיוונים ,בשביל קצת להביא חדשנות ללוגו הנוכחי.

מר בועז בגריש:

לורי ,אני מתחבר לשני .זה השמאלי ,למעלה .רק הפונט שם ,משהו

ככה קצת מפריע לי .לא יודע להגיד מה.

דוברת:

הבעיה שבפורמט של השחור-לבן הוא פחות נראה טוב.

גב' לורי:

רוב הזמן הוא יהיה בצבעוני .רק בהדפסה של -
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מר אלעד כהן:

כמה דברים ,ברשותכם .אמרה לורי ,ואני מתחבר מאוד למילים,

לאמירות שלה .סמל זה מקור לג אווה ולראייה למשל בחטיבות הצבא ,הרבה דברי גבורה והיצמדות
לסמלים את החטיבות עשרות שנים נשארו .גולני ,צנחנים ,כל אחד בחטיבה ,ולא במקרה .כי לוגו זה
סמל וסמל זה משהו שאתה אמור להתחבר אליו .אבל מאחר ,ואני מדבר כמובן בשמי ,אנחנו נציגי
ציבור ואנחנו צריכים לשרת את הציבור ואנחנו צריכים לשקף את הרצון של הציבור ,אני לא רוצה
להיות זה שיחליט במקום הציבור בשתי שאלות מרכזיות.
א' ,שאלה מקדמית ,אם בכלל צריך להחליף את הלוגו .זו שאלה מקדמית .אני לא זה שצריך לתת את
התשובה .לא אף אחד מאיתנו ראוי שייתן את התשובה .ושאלה שנייה ,אם התשובה הראשונה תהיה
חיובית ,באיזה אופציה יבחרו ,כי אני מניח שאם נעשה פה סקר או הצבעה ,כל אחד יצביע לך על לוגו
אחר .כל אחד בהתאם להבנתו וטעמו .ולכן מה שאני מציע למליאת המועצה זה לא לקבל כרגע
החלטה .אנחנו נמצאים בעידן הפייסבוק ,שבו אתה יכול לשאול את פי הציבור .לצאת באמירה
לציבור ,שא' ,אנחנו שוקלים להחליף את זה ,מה דעתכם .וכמובן אם תתקבל החלטה שכן רוצים
ללכת על זה ,אז השלב הבא ,כי לכרוך את זה ביחד זה קצת בעייתי .זה לאפשר להם -

מר ניר ברטל:

אפשר להציע ,לעשות סקר עם חמשת הלוגואים האלה ,ולשים את

הלוגו הנוכחי.

מר אלעד כהן:

קודם כל השאלה הראשונה צריכה להיות אם כן .אם כן ,לדעתי לא

כל כך חכם באותו סקר לעשות את זה .אבל זה בסדר ,אפשר לחיות גם עם זה בסקר אחד .שכמובן
יחליט גם אם כן ,איזה .באמת ,זה עניין של טעם .זה עניין של להתחבר ללוגו .להתחבר ללוגו שהוא
כבר מו שרש פה .ולא אנחנו צריכים להחליט במקום הציבור .אני רוצה להזכיר לכולנו .אנחנו לא גוף
מסחרי ,לא גוף עסקי.
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דוברת:

לא ,לא היתה כוונה להחליף ( ...מדברים ביחד)

מר אלעד כהן:

אז בואו קודם כל נשאל את הציבור אם צריך.

דובר:

אם יש על זה פיין טיונינג,

גב' לורי:

פיין טיונינג שהוא לא יראה .משהו להפוך את זה מושלם .חמישה

כיוונים ,שכל אחד עומד מאחוריו סיפור אחר .וכן ,לשאול זה בסדר.

דובר:

אז שווה גם לכתוב את הסיפור ליד כל אחד.

דוברת:

כן ,חד משמעית .לא ,מה שהיה כתוב למטה ,בשקפים הקודמים,

להסביר כל -

גב' לורי:

אני לא כל כך מסכימה איתך ,אלעד ,לגבי לשאול אם מחליפים או

לא .זו לא החלטה של חברה או תושבים .זה משהו שכן צריך לבוא מההנהגה .מהמקום של מה שיש
כרגע לא מתאים לשנה הזאת.

מר אלעד כהן:

מי מחליט? אנחנו או שהציבור.

גב' לורי:

מנהל החברה מחליט.
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מר אלעד כהן:

לדעתי לא ,אבל בסדר .זה עניין של השקפה.

דובר:

הציבור יחליט.

גב' לורי:

להתייעץ כן .אבל לא אם רוצים להחליף ,זו דעתי .לא ,אלעד אומר

אם להחליף ,כן או לא .אם להחליף או לא .עצם ההחלטה זה צריך להיות פה ולא לתת –

דוברת:

אני מסכימה עם הרעיון של לשתף את הציבור .ואני חושבת שלהם יש

את הזכות -

מר אלעד כהן:

גם לשכת עורכי הדין עשתה את זה בדיוק באותה דרך.

דוברת:

כולם עושים את זה באותה דרך ... .אני חושבת שזה מקסים .זה רענן.

אני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה אמרת משהו מאוד נכון .הלוגו הנוכחי אין מועצה מקומית
אורנית .כלומר אתה יכול לקחת את הלוגו ולשים אותו על מה שבא לך .הוא לא באמת שיקף מאיפה
הוא מגיע .וזה משהו שמאוד היה חסר .ואני שמחה שהדקויות האלה עולות ,מקבלות תשומת לב
עכשיו.

מר ניר ברטל:

עוד מישהו? אין פה הצבעה .נעבור לנושא הבא .פשוט רציתי לשתף

אתכם ולהציג -

מר אלעד כהן:

איך תעשה? סקר? מה? מו?
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מר ניר ברטל:

אני מתכוון לעשות שיתוף בפייסבוק.

מר אלעד כהן:

הצבעה אינטרנטית כזאת?

מר ניר ברטל:

הצבעה אינטרנטית .אנשים יגידו מה הם הכי בעד .ואני חושב

שחוכמת ההמונים,

אתה יכול לעשות את זה עם טופס אנונימי ,כמו בחירות? כי חוץ

גב' לורי:
מתגובות של צדיקים ...

 .21הצעת רבעון  3לשנת .2019

מר ניר ברטל:

נושא אחרון להיום .לורי ,תודה רבה.

גב' לורי:

בהצלחה.

מר ניר ברטל:

את הולכת או שאת נשארת?

מר ניר ברטל:

תודה ,אני אשמח להחליף איתך ,משהו ,נושא אחר .יוסי ,בוא תעבור

על רבעון שלישי של המועצה.

מר יוסף הדרי:

זה פורמט של משרד ,אוקיי .רבעון שלישי ,זה בערך שבוע שני של

העבודה בערך .משרד הפנים פועל בצורה כזאת .מתוך ארבעה רבעונים שני רבעונים מבוקרים על ידי
58

מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מס'  ,20מיום שלישי21.1.20 ,

בקר חיצוני ,שזה רבעון שני ורבעון רביעי .שזה גוף חיצוני .הרבעונים האלה אנחנו ,הרבעון הראשון
והשלישי אנחנו עושים אותו בעצם פנימי שלנו ,ומעבירים אותו למשרד הפנים ,איך שהוא .שההיגיון
אומר זה רק ,שימו לב למגמות ימינה ושמאלה ודברים כאלה .נהגו בעבר כל רבעון פה לאזן את
הדברי ם ברמת רבעון .אני כרעיון מקצועי וכהבנה מקצועית על זה שאני עדיין לא מכיר את המערכת,
החלטנו לא לנסות לאזן ,אלא לקבל את הדברים איך שהם.
מה הכוונה לנסות לאזן ,שאני אומר? בעיקרון יש לנו פה בתקציב של  ,2019בסביבות  3ומשהו מיליון
שקל מקרנות .שאמורות לאזן כנגד ההוצאות שהיו ,כנגד ההלוואות וההוצאות של הנדסה .ברבעון
הזה החלטתי לא להשתמש בזה עדיין ,כי הייתי פה בערך שבועיים .לא רציתי לעשות דברים שהם
מצד כזה או אחר יכולים להשפיע ,אלא יותר לראות את הסבירות ומה שקורה באמת בדוח .אני
אישית לדוח הזה נותן חשיבות בצורה כזאת שזאת תהיה בקרה פנימית שלנו .ואלו הרבעונים שאנחנו
נעבור ,בעצם ,מה שדיברנו ,עם כל מנהלי המחלקות על כל סעיף ,ולבדוק מה איתם.
סופו של דבר ,יצאנו מהרבעון השלישי עם גירעון של  951,000שקל ,שבקרנות ,כמה שזכור לי ,נשאר
משהו בסביבות  1.8מיליון שקל .זאת אומרת בתכל'ס יכולנו להעביר מהקרנות ולהיות מאוזנים על
האפס .אבל יותר חשוב לי לראות שבאמת האיזון יבוא מהקרנות והפעילות השוטפת מסודרת ,פחות
או יותר.
הרבעון השלישי בדרך כלל במועצות יש לו שתי בעיות עיקריות .אחד ,רוב הכנסות המדינה ,יש הרבה
מהכנסות המדינה שמגיעות ברבעון האחרון .ולכן נצבר איזשהו פער ,כל הזמן חוב שנגרר עד הרבעון
האחרון ,וברבעון השלישי בדרך כלל הפער הזה הוא מאוד גדול .לדוגמה ,פרויקט של שגית .כל
השמות שהחליפו לזה .ביטחון קהילתי .זה פרויקט שמשלם לנו פעם בשנה ,בסוף השנה .זאת אומרת
שההוצאות על הפרויקט הזה במשך שלושה חודשים נצברות ,וזה נראה כביכול יש חריגה ,כי אין
הכנסות כנגד.

מר אלעד כהן:

זה ה 150,000-שקל?
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מר יוסף הדרי:

זה יותר .בסביבות ה 300,000-שקל .יש חריגה ,כביכול ,אבל זו לא

חריגה אמיתית ,כי הכנסות יהיו רק ברבעון האחרון .אז הרבעון הזה הוא מאוד ,צריך לדעת איך
לקרוא אותו ,כי הוא מאוד מטעה ,וצריך להבין איזה סעיפים הם בגירעון אמיתי ואיזה סעיפים הם
בגירעון מדומה ,כי צריכות לבוא הכנסות בינתיים.
אין לי יותר מדי מה להסביר .אלו הוצאות לא בתקופות שהייתי פה יותר מדי .אבל סך הכל מה שהוא
מראה שהמועצה מאוזנת ,כי יכולתי למחוק את ה 951-הזה כנגד חצי מהכסף שמתוקצב בקרנות
ולגמור סיפור .אבל זה שזה מראה את זה ,זה מראה שיש איזשהו בלאנס כלשהו שצריך לנסות ללמוד
אותו ולשמור עליו.

מר ניר ברטל:

אחד הסעיפים  ...פה זה סעיף סך כל ההוצאות ,שבתקציב ל2019-

תוכנן להיות  59,431,000ובסוף הרבעון השלישי עמד על  44,573,000שקלים שהוצאו .וזה מאוד דומה
לחלק היחסי של התקציב השנתי .בעצם כמעט אין פה מעל אחוז הבדל 14,000 .שקל ,שזה די אומר
שדבקנו בתכנון ההוצאות שלנו .ובסעיף ההכנסות ,אם אני עולה למעלה ,יש הבדל ,שזה אותו גירעון.
אבל אם נלך ,איפה סעיף הכנסות מקרנות? לדעתי זה זה ,יוסי ,נכון?

מר יוסף הדרי:

כן.

מר ניר ברטל:

הכנסות מהקרנות ,שבעצם בשליטה מלאה שלנו ,שהעברנו רק,

מר יוסף הדרי:

באחוזים זה  ,50%בסף השורה ל.50%-

מר ניר ברטל:

העברנו רק  1,100,000מתוך ה 3-מיליון שתקצבנו.
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מר אלעד כהן:

אפשר שאלה ,יוסי?

מר ניר ברטל:

כן.

מר אלעד כהן:

אנחנו יודעים שהיתה העלאה של הארנונה ,והיא אושרה בדיעבד.

והתושבים חויבו במספר תשלומים .זה לא היה חיוב אחד .כמה אחוזים מארנונה נוספת אנחנו
רואים כאן ברבעון?

מר ניר ברטל:

מה השאלה ,לא הבנתי? אתה לא רואה את זה בכלל ,כי הרבעון

מסתיים ב.30.9-

מר יוסף הדרי:

אז אולי חודש אחד אתה תראה פה.

מר ניר ברטל:

ואת  ...ב 1.9-וב ,1.11-אז אולי חודש אחד תראה.

מר יוסף הדרי:

גם אם תראה חודש אחד ,לא בהכרח נכנס באותו חודש אותו סכום.

יש חלק שלא משלמים מיידית .צריך ניתוח ,להוציא את הנתונים.

מר אלעד כהן:

אתה בטוח שב 1.9-רק התחיל החיוב של הארנונה הנוספת?

מר יוסף הדרי:

אני לא בטוח שום דבר כי לא הייתי פה ,אז אני לא יכול להעיד .אבל

כמה שידוע לי ,זה .1.9
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מר אודי וילד:

זה נקבע בארבעה חודשים אחרונים.

מר יוסף הדרי:

אז חודש אחד אתה יכול לראות פה בעצם .אבל זה מספר שצריך

לשלוף אותו פה מתוך המספרים.

מר אלעד כהן:

זה דווקא יעזור לך .כי זה אומר שיש הכנסה פוטנציאלית שאתה לא

רואה אותה פה .נכון?

מר יוסף הדרי:

למדתי שהרבעון האחרון יכול להטות הכל ימינה ושמאלה .אי אפשר

לדעת.

מר ניר ברטל:

חברים ,שאלות? סיימנו את הערב .תודה רבה וערב טוב.

___________________
רועי מוסט
מנכ"ל המועצה

______________________
ניר ברטל
ראש המועצה
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