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ערב טוב. אנחנו פותחים ישיבה ייעודית על תקציב המועצה. לפני     :ניר ברטלמר 

  עםשנדבר על התקציב, אני רוצה להגיד כמה מילים בעניין הקורונה. הבוקר התחלנו את הבוקר 

ילדים וילדות   13מאומתים, מהם  16דים על ארבעה מאומתים חיוביים ביישוב וכרגע אנחנו עומ

ושלושה בגירים. יש הרבה ילדים וילדות מכיתה ו' אחת מבי"ס גוונים, אבל אנחנו גם רואים שיש 

הדבקות שקופצות גם לשכבות גיל אחרות באותו בית ספר וגם לבית ספר שחקים. היום נעשו הערכה 

 בדיקות עשינו באולם הספורט.  500בדיקות לתושבי אורנית.  800-ל 600שלנו, בין 

בדיקות ויש עוד תושבים שהלכו   190-ל 150הצופים עשו לפני היציאה למחנה שלהם עוד כבין 

להיבדק בקופות החולים ובפיקוד העורף. מחר מהבוקר נתחיל לקבל את התוצאות ונראה מה מצבנו.  

ים יעלו. עדיין הציון שלנו הוא מהם הם ילדים ובני נוער והמספר 95-מבודדים, שכ 111כרגע אנחנו על 

אבל ההערכה היא שלאורך השבוע נגדל גם בכמות המאומתים וגם בכמות הבידודים.  3.1ירוק, הוא 

מהמבוגרים מעל גיל   90%-מחר יפעל מתחם חיסונים פה בתרבותא, מהשעה ארבע עד תשע בערב. כ

מחוסנים ובגלל שהחיסונים פגי   25%סדר גודל של  16לגיל  12ביישוב כבר מחוסנים. אבל בין גיל  16

לחודש, זה יום שישי הזה. אז מי שעוד  9-תוקף בקרוב, אז צריך לקבל את החיסון הראשון עד ה

שוקל או רוצה להתחסן, השבוע זו פחות או יותר ההזדמנות האחרונה, עד שיגיע מלאי חיסונים  

 למדינה, עם תוקף יותר ארוך. 

ם. אחד, המצב הוא שונה מהגלים הקודמים, כי יש הרבה  אחרי כל הנתונים האלה, שני דברי

מהמאומתים היום במדינת  90%-מחוסנים, גם ביישוב ובכלל במדינה. זה לטובה. לרעה, הזן ש

, הוא R-ישראל נדבקים בו, זן הדלתא, הזן ההודי, הוא הרבה יותר מדבק. קצב ההדבקה שלו, ה

סמינים הם לא קשים כל כך כמו שהכרנו לפני כן. . אבל לילדים ולמי שמחוסנים התר גבוהתהרבה יו

אז מצד אחד יש כאלה שחווים את זה כמו שפעת. יומיים, שלושה, כאבי ראש, נזלת חום ומחלימים. 

אבל מצד שני זה מאוד מדבק ומתפשט. כרגע המדיניות שלנו במועצה היא להקפיד מאוד על 

ים. בשביל זה אנחנו מביאים את המתחם פה  בידודים, להקפיד מאוד על בדיקות. ולעודד את החיסונ

מחר. ומסיכות במקומות סגורים. אלה ארבעת הגורמים העיקריים בשביל למנוע את ההתפשטויות. 

 בידודים ובדיקות זה בעיקר. 

יחד עם זאת, פעילויות כרגע לא ביטלנו. אנחנו כן רוצים להמשיך, אחרי כל השנה וחצי אחרונות, עם  
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המון פעילויות. המדיניות כרגע היא לקיים אותם, להעביר כמה שיותר פעילויות  פתיחת הקיץ, יש לנו

לחלל פתוח, לא במקום סגור. ועם התרכזות בעיקר על ילדים ובני נוער, ששם בעיקר, בגלל שלא 

מחוסנים, עיקר התחלואה. אם צריך לעשות בדיקות לפני הפעילות, כמו שעשינו עם הצופים. היום  

בות או גילאים כמו בביה"ס של הקיץ עכשיו, לא לערבב שכבות. שאם כבר יש  לנסות להפריד שכ

זה נכון  איזושהי תחלואה אז לא הרבה ילדים ייכנסו לבידוד אלא מקסימום קבוצה או כיתה אחת. 

לעכשיו והדברים פה מאוד דינאמיים. אנחנו נראה מחר את התוצאות של כל מאות הבדיקות שנעשו 

 שלנו. זה לגבי הקורונה.   היום ונדע לאן הכיוון

מאומתים,   80-שבועיים לפנינו באותו מצב היה כוכב יאיר. התחיל עם מספר בודדים, בשיא הגיעו ל

ברמזור. ועכשיו הם במגמת ירידה. הם שם ממש, זה היה מסיבות   10מבודדים. ציון  400או  300-כ

גילים, לא של הקיץ. ואני מקווה הסיום שעשו שם הגבלות יותר חריפות. בתי הספר עוד עבדו שם, הר

 שאנחנו לא נגיע למספרים האלה. ואנחנו נדע את זה בימים הקרובים.  

אנחנו נמצאים בקשר הדוק, אני אישית, עם מגן ישראל, הצוות של מגן ישראל, עם פיקוד העורף, עם  

דכנים הצוות של שרון אלרועי פרייס, עם האפידמיולוגית המחוזית ממשרד הבריאות. אנחנו מע

אותם ומקבלים מהם גם הנחיות, לפעמים ספציפיות, מי כן צריך להיכנס לבידוד, ולפעמים ברמה 

היותר יישובית, בתקווה שאנחנו נעבור את זה מהר ובקלות ולא ייפגעו לנו הרבה פעילויות, ובעיקר  

 הרבה לא יידבקו ויהיו חולים. משהו לזה? מישהו רוצה להוסיף, להעיר? מעולה. 

 

 . 2021תקציב המועצה לשנת  ישורא (1

  

לא יודעים, אבל בשבועות האחרונים,  נעבור לנושא התקציב.    מר ניר ברטל:

שבועיים, שלושה אחרונים אני חשב, היו לנו ישיבות והיו לנו הרבה דיונים מאוד ענייניים, מקצועיים, 

י המועצה הסכמנו על נוסח  ואני שמח להגיד בעצם שאני חושב שכולנו פה, כל חברנושא התקציב. על 

עשינו מספר שינויים, בעיקר הגדלנו סעיף בתחום החינוך, הגדלנו בתחום  של תקציב מוסכם. ואחרי ש

הביטחון והגדלנו גם כספים לתחום שיפוץ מוסדות החינוך: בי"ס גוונים, מרכז נוער, וייעדנו כספים 

לתחזק אותם וגם לשפר אותם. יש   , צבענו אותם, לטובת אחזקת גני שעשועים, שנוכל גםמסוימים
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 לנו בעצם הסכמה אני חושב פה אחד. 

אני רוצה להודות מאוד לאורנה, שהובילה את הירידה לרזולוציות בסעיפים מאוד ספציפיים. עברה, 

לא  נענה לאתגר ושיתף פעולה. בדקה, ושיפרה את התקציב של המועצה. הרבה עבודה מול יוסי, שגם 

 שיתף פעולה? 

 

  אבל אני לא לבד. יש הרבה עבודה מאחורי הקלעים. . שיתף  רנה רייטר: גב' או

 

אז את העבודה מאחורי הקלעים אני פחות מכיר. אני מכיר את    מר ניר ברטל:

כל השבועות   העבודה שלפני הקלעים. אז תרחיבי את אחר כך. בשמחה. אז אורנה, תודה על

 תקציב סוף סוף ולשחרר הרבה דברים שהתעכבו בגלל זה.   שרהאחרונים. ואני שמח שאנחנו נוכל לא

 

אחד, אני מאוד שמחה שהגענו להסכמה. ונעשתה פה עבודה רבה    גב' אורנה רייטר: 

ומאוד מדוקדקת מאחורי הקלעים. של כל הצוות פה. וכל אחד בעצם התמחה בדברים שמעניינים  

   ליח. תודה לנו. הש, שחשובים לו. וזו היתה עבודת צוות. אני הייתי אותו

 

 יוסי, אתה רוצה להוסיף משהו?    מר ניר ברטל:

 

  לא.    מר יוסף הדרי: 

 

₪, אם   63,717,000מיליון שקל, או  64סך התקציב שלנו השנה יהיה    מר ניר ברטל:

ול אני חושב שהיה למועצה, בתוספת התקציב אני זוכר נכון, פלוס מינוס. שזה בעצם תקציב הכי גד

ס, שחלקו חופף, חלקו מתווסף על זה. יוסי, אתה שלחת לנו היום את הנוסח האחרון נ"של המת

 והגרסה האחרונה של התקציב, כמו שסיכמנו, אז כל מה שנותר זה רק להצביע ולאשר אותו.  

 

ו באמת בסופו של דבר  אני ארצה להוסיף. קודם כל אני שמח שהגענ  מר בועז בגריש: 
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ובת היישוב. אין פה שום אינטרסים אישיים. אני רוצה לציין את לטההסכמות האלה הן להסכמות. 

אלעד ואת אורנה, שבאמת מי שנכנס לביט לביית ברזולוציה של כל האקסלים וההתעמקות בכל  

'שלנו' כחברי מועצה,  הדבר הזה זה אתם, בצד שלנו, ואני אומר בסוף, אני אומר 'שלנו', אני רואה את

שמח שבסופו של דבר הגענו להסכמות האלה ושאנחנו מעבירים את   ניכמועצה אחת. ואני אומר, א

  התקציב. 

 

שכחתי למסור את התנצלותו של דוד שעקב טיסה לחו"ל נבצר ממנו.     מר ניר ברטל:

 אבל הוא איתנו בעניין הזה. אודי, אביבית?  

 

  ה לברך על המוגמר. מה שנותר ז   מר אודי וילד:

 

גמר, והדבר הראשון שאני לפחות מתכוון לעשות זה  מולברך על ה   מר ניר ברטל:

בהקדם לאשר את התבחינים של התמיכות לתנועות הנוער, שגם פה הגדלנו את התמיכות השנה.  

 שנוכל להעביר את התקציבים לתנועות ולאגודות הספורט. אפשר להצביע?  

 

אמת  שבה אחת. גם אני חייבת תודה, בפרט לאלעד ואורנה, מיל   גב' צדוק תמר: 

   הובילו את הדבר הזה והתעמקו והשקיעו מהזמן והמרץ. ומגיעה תודה גדולה. ולך, ניר. וליוסי כמובן. 

 

 יוסי הכוכב.     מר אלעד כהן: 

 

זה חשוב להגיד את הדברים האלה. וחשוב לקחת מכאן את היכולת     גב' צדוק תמר: 

כו, היישוב צריך את זה ואני משבוד ביחד. אני לא רואה סיבה שהדברים האלה לא ייהזאת כן לע

מאוד מקווה שהמגמה הזאת של הקשבה והתחשבות בדעות ובשאיפות של כל מי שנמצא מסביב 

 לשולחן יילקחו בחשבון ובאמת תודה גדולה.  
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   עוד משפט אחד רק.    מר אלעד כהן: 

 

 , אלעד.  ץלרגע הייתי בלח   מר ניר ברטל:

 

 דקות כולכם?  20-אתם נותנים לי את ה   מר אלעד כהן: 

 

 אני הבטחתי ליוסי שזה ייקח חמש דקות והולכים.    גב' אורנה רייטר: 

 

הדוגמה שדווקא עולה לי בראש, יסלחו לי אנשים, זה לא מהעולם    מר אלעד כהן: 

ב הזה עבר הרבה חבלי לידה. היו  הגברי, זה דווקא מהעולם הנשי. הדוגמה היא לידה. סך הכל התקצי

. וכולנו צריכים לברך  2021לאורך הדרך. אבל נולד תינוק, תינוק בשם תקציב ם צירים קצת כואבי

 כמה זמן נשאר לי? שהתינוק הזה יעלה ויגדל ויגיע להישגים. ובמילה אחת, אחלה. 

 

אז תודה   רק צריך לבחור בשם לתקציב. חברים, אני מניח שפה אחד?   מר ניר ברטל:

 שיבה קצרה מדי. הירבה לכולם. ואני מצטער בעיקר לצופים ש

 

 . 2021תקציב המועצה לשנת את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

                                  

 

 ____  __________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל          

 מנכ"ל המועצה                                                 ראש המועצה                 
  

 

 


