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 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 מועצה תחבר -  גב' צדוק תמר

 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  מועצהחבר  -  דורון טישלרמר 

 חבר מועצה -   מר דוד כץ

 חברת מועצה -  גב' אביבית אבורוס

 

 מנכ"ל המועצה -  שלמה אפרתימר   :מוזמנים

 המועצה תמבקר -  גב' חני בריקמן

 מנהל מח' נוער וצעירים  -  מר מתן מרום

 יועץ משפטי -  אמיר גופרעו"ד 

 

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד  :חסרים

  בר מועצהח -  בועז בגרישמר 

 

   ל סדר היום:ע

 אי קיום החלטות מועצה ]התווסף לסדר היום[   *

 ]התווסף לסדר היום[  2022קביעת לו"ז לגיבוש יעדים בתקציב  *

 בקשת חברי מועצה לישיבת מועצה בנושא מעונות היום.  .1

 גוונים ]התווסף לסדר היום[  *
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  אישור החלטת ועדת תמיכות.  .2

 

 

רב טוב. יש לנו נושא אחד שאנחנו העלינו, שזה עניין התמיכות  ע   :ניר ברטלמר 

   -בעצם היתה ועדת תמיכות שהתכנסה והמליאה צריכה לתנועות הנוער. 

 

     -לא דיברנו על זה   גב' אורנה רייטר: 

 

רגע, שנייה, אורנה. והמליאה צריכה לאשר את ההחלטה של ועדת    מר ניר ברטל:

קבלו תוקף. זה נושא אחד שאנחנו העלינו לסדר היום. ויש נושאים  התמיכות, בשביל שהתמיכות י

נוספים שאתם ביקשתם. ארבעה, אם אני זוכר נכון. מעונות, שניים של תמר. הסדר, אנחנו נעשה את 

 -זה קודם את המעונות. אחרי זה הבקשה של תמר לדון 

 

 לא, אבל זה לא הסדר.      מר אלעד כהן: 

 

 זה הסדר. למה לא? כן, כן,    מר ניר ברטל:

 

כי נושאים שביקשו, יגיד לך אמיר, הנושאים שביקשו לדון בהם, זאת     מר אלעד כהן: 

 אומרת להעלות אותם לסדר היום הם קודם כל ראשונים.  

 

 נו, אז זה מה שביקשתם. מעונות.    מר ניר ברטל:

 

לי  משנה לכם?כן, אבל זה נושא שנגרר מהישיבה שלא מן המניין. זה    מר אלעד כהן: 

 זה לא משנה.  
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 גם לי לא משנה.     מר ניר ברטל:

 

 מה שבא לך.    גב' אורנה רייטר: 

 

אז בואו נעשה את שתי הבקשות של תמר ואורנה, אני חושב שזה    מר ניר ברטל:

 . אחרי זה המעונות? 2022אחרי זה עניין של תקציב החלטות מועצה.  אחת על היה. 

 

 ן.  כ  גב' אורנה רייטר: 

 

 סגרנו.    מר ניר ברטל:

 

 טוב, יש גם גוונים.     גב' אורנה רייטר: 

 

 כבר יש לנו ערב. יפה. הסכמה אחת ואחרי זה גוונים.    מר ניר ברטל:

 

 )מדבר אל מישהו( אתה באת לגוונים? אז בוא, כדי לא לייבש אותו.      מר אלעד כהן: 

 

 ענו. לא, אנחנו נמשיך עם הלו"ז שקב   מר ניר ברטל:

 

לא, אנחנו, עם כל הכבוד, גם לנו יש סיי בעניין הזה. ואנחנו לא רוצים     מר אלעד כהן: 

 להשאיר את הנושא של גוונים לסוף. יש פה גם בן אדם שבא לשמוע.  

 

 הוא לא בסוף. הוא לפני התמיכות.    מר ניר ברטל:

 

 לפי התמיכות?     מר אלעד כהן: 
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 שר לשתף אותו, לא? לא, אבל אפ  גב' אורנה רייטר: 

 

 יש לך סבלנות, עמית? אין בעיה, הכל בסדר. תודה.      מר אלעד כהן: 

 

 תמר, הכדור אצלך.     מר ניר ברטל:

 

 אי קיום החלטות מועצה ]התווסף לסדר היום[   (1

 

 אורנה ואני ביקשנו לדבר על הנושא של אי קיום החלטות מועצה.    גב' צדוק תמר: 

 

 השידור עלה?     גב' אורנה רייטר: 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

כעניין שמתחיל להיראות כמו דפוס, אני רוצה, כאיזושהי הקדמה    גב' צדוק תמר: 

קצרה להגיד מילה מתוך המדריך לנבחר, שמפעם לפעם אנחנו חוזרים לעיין בו, כשלא כל כך ברור לנו 

'מעמדה של  מצאת שם. אם מה שקורה הוא בהלימה למה שאמור לקרות. והתשובה בדרך כלל נ

המועצה: המועצה שנבחרת להיות אחד מחבריה היא בית הנבחרים המקומי. זה הגוף אשר יותר מכל  

גורם מקומי אחר מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום, או להשפיע על איכותם, וכמובן על הסדר 

לה עד מאוד. גם  הציבורי. יש בידי הרשות המקומית תחומי אחריות רבים והשפעתה על המקום גדו

מה שבתחום המעשה השלטון המרכזי מותיר לרשות המקומית מרחב פעולה גדול, גם בתחומים 

שמקובל היה בעבר שהם תחומי פעולה בלעדיים של השלטון המרכזי. כמו ביטחון אישי, הגנה על  

ישוב  העורף וכו'. אופן תפקודה של הרשות ופעילותם של חברי המועצה הם חלק מן הסיבות מדוע י

אחד פורח ואילו שכנו לוקה בבעיות קשות. ראש הרשות אחראי על ביצוע החלטות המועצה'. זה 
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חשוב. 'ראש הרשות הוא האיש המרכזי במועצה, כמנהל וכמנהיג. פעילותו ומנהיגותו האישית  

משפיעים על קבלת ההחלטות במועצה ועל קביעת המדיניות, ויש בהם כדי לעצב את דרכי הניהול 

המימוש של החלטות המועצה. מועצה ברשות המקומית היא הגורם שבידיו הסמכות והיכולת   ותוכן

לאשר בתחום עניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוזי עזר, לפקח, לבקר וליזום', זה מה שאנחנו  

 משתדלים לעשות.   

 

 עוד פעם? לחוקק חוקי עזר,    מר ניר ברטל:

 

על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של לפקח, לבקר וליזום. '   גב' צדוק תמר: 

הנהלת הרשות', מה שאנחנו עושים פה מדי ישיבה. 'להתבונן במדיניות שראש הרשות מבקש להתוות  

ולחוות את דעתה. המועצה דנה ומאשרת מגוון של דברים, ביניהם עקרונות מדיניותה של הרשות,  

 תוכנית העבודה שלה ותקציביה, ניהול מקרקעי הרשות',  

 

 עוד פעם תקריאי את זה מהתחלה.    מר ניר ברטל:

 

'המועצה תדון ותאשר', יש כאן שורה של דברים. מינויים, האצלת     גב' צדוק תמר: 

סמכויות, אישור קבלה לעבודה וכו'. מה שאני בחרתי להדגיש זה 'עקרונות מדיניותה של הרשות, 

ות. אלה הדברים שכרקע למה שאני תוכנית העבודה שלה ותקציביה'. גם נושא של מקרקעי הרש

הולכת להגיד עכשיו. למעשה, מבחינת הכהונה, ובשנה האחרונה ביתר שאת, שנה, שנה פלוס, אנחנו  

נמצאים בסיטואציה שאנחנו כחברי מועצה וכנציגי ציבור ונבחרים, מביאים נושאים, דברים,  

שהמטרה שלהם היא תיקון  החלטות שהמטרה שלהן היא שיפור איכות החיים של התושבים, דברים 

ושדרוג של היישוב. וראש המועצה בוחר, מסיבותיו, לא לבצע. לא לקיים את ההחלטות האלה. תיכף  

 אני אפרט איזושהי דגימה של כמה החלטות כאלה. ולבחירה הזאת יש מחירים. 

ים  אני רוצה לגעת בכמה מההחלטות שאנחנו קיבלנו כאן וממש או לא מומשו או שאנחנו לא יודע

הנושא הראשון זה מעבר משרדי המועצה. כל הנושא שהתחיל עוד בנובמבר, באוקטובר  שהם מומשו. 
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. כאשר יש כאן איזשהו דפוס. יש נושא, לכל נושא יש רציונאל. יש מה שאתה רוצה, ניר. מה  2020

ה,  שאנחנו מביאים אל השולחן, הדעות שלנו. החלטה שמתקבלת ואי ביצוע ומחיר. אז אני אעבור ככ

לפי הדפוס הזה, אז הנושא של מעבר משרדי המועצה. למעשה הרציונאל של הפעילות הזאת זה, אני 

חושב בראש ובראשונה לצורך חיסכון בהוצאות שכירות. וכמובן לתת מקום הולם לעובדי המועצה. 

  2.5-מיליון ולעבור לתרבותא, כאשר השיח היה ש 2.5ההצעה שאתה העלית זה לקחת הלוואה של 

 ליון זה סוג של התחלה, ואחר כך התווספו, ככל הנראה, סכומים נוספים.  מי

 32. בישיבה 36-ו 35, 33, 32ההחלטה בסופו של דבר היתה, זה נדון על פני כמה ישיבות. גם בישיבה 

', התקבלה החלטה ברוב קולות לגבי העברת מבנה המועצה. לא אגיד את כולה  20שהיתה בנובמבר 

ף המועצה תתניע ותאיץ את התהליך של בניית מבנה הקבע של המועצה. מהנדסת  כדי לא לייגע, בסו

המועצה תציג בישיבת המועצה הבאה לחברי המועצה, במסגרת ישיבת המועצה, עדכון בדבר סטטוס  

התוכנית, כולל הצגת התוכניות שכבר קיימות במחלקת ההנדסה. תוכניות מפורטות, לוחות זמנים,  

העתק מהחומרים בכתב יועברו לחברי המועצה במייל, עד קראת הישיבה. עלויות וכו', שתכין ל

חמישה ימים לפני ישיבת המועצה. מהנדסת המועצה תציג במליאת המועצה עדכון מפורט של 

 '.   20ההחלטה הזאת התקבלה, כאמור, בנובמבר התקדמות ומימוש תוכנית זו מדי שישה חודשים. 

 

א נכנסת במה שהקראת בהתחלה של דבריך? תחת איזה סעיף הי   מר ניר ברטל:

 חוקי עזר? 

 

  היא לא נכנסת תחת שום סעיף. לא הבנתי את השאלה.    גב' צדוק תמר: 

 

בהתחלה הקראת מהן סמכויות מליאת המועצה. חוקי עזר לאשר     מר ניר ברטל:

ה. רק ודברים כאלה. תקציבים. רגע, שנייה. פירטת מה תפקידה וסמכויותיה של מליאת המועצ

 רציתי לדעת שההחלטה הזאת תחת מה נכנסת.  

 

 תשמע, אז אם אפשר לרשום את השאלות ולהתייחס אחרי שאני,      גב' צדוק תמר: 
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 את יכולה לרשום, אין בעיה.    מר ניר ברטל:

 

... לרשום. פשוט זה קוטע לי את הרצף. אז סטטוס הביצוע, כפי    גב' צדוק תמר: 

. בוודאי לא הוצג בפני המועצה. כל הדברים שסוכמו. אנחנו לא מכירים ולא  שאנחנו יודעים, לא בוצע

יודעים מה ההתקדמות. אנחנו לא מעודכנים בזה. וההחלטה הזאת לא מתממשת. ובשורה התחתונה,  

גם לא הושגה המטרה של החיסכון בהוצאות השכירות. ויש גם מחירים לדבר הזה, שזה כמובן העדר  

ל זה היו מחירים נוספים שכולנו מכירים, כמו הסכסוך עם ועד העובדים, וכמו  חיסכון כספי. ונוסף ע

 האש הזאת שהוצתה בתוך קהילת בני עקיבא. ועוד כיוצא באלה. אלה המחירים. זה נושא אחד.  

נושא שני, הנושא של הצבת פאנלים סולאריים. כאשר הרציונאל כמובן זה אנרגיה ירוקה, יצירת  

, זה לקחת הלוואה ולבצע את זה באופן עצמאי. כאשר ההחלטה שהתקבלה מה רצית, נירהכנסות. 

, הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה של אלעד כדלקמן: 41, בישיבה מס' 3.5-במועצה פה אחד, ב

המועצה מאשרת את פרויקט הקמת פאנלים סולאריים על גגות מוסדות חינוך ותרבות ביישוב  

ת שהוצגה לחברי המועצה לקראת הישיבה. באשר לדרך ביצוע  אורנית, בהתאם לתוכנית פריסת גגו

הפרויקט, לאחר ששקלנו את היתרונות והחסרונות של כל החלופות שהוצגו בפנינו, הוחלט שהמועצה  

. היינו מי שייבחר במכרז לבצע את הפרויקט יממן בעצמו באופן BOT-תבצע את הפרויקט בשיטת ה

מה שכרוך בכך, כולל תכנון, רכישת ציוד ומתקנים, מלא את הקמת הפאנלים הסולאריים וכל 

עבודות הקמה וכו'. לאחר התקופה הקובעת יועברו המתקנים לבעלות המועצה והיא תיהנה באופן 

, כמוסבר BOTמתקנים. המועצה תפרסם מכרז לצורך מימוש הפרויקט בשיטת בלעדי מרווחי ה

קבלת מתקנים ברמה גבוהה בסוף התקופה לעיל, שתנאיו יבטיחו, ככל שניתן, תשואה מקסימאלית ו

הקובעת. כחלק מתנאי המכרז ייקבע כי המועצה תשכור קונסטרוקטור שיבדוק ויאשר את העבודות 

ועוד ועוד. המועצה תפעל מול לפני ובסוף העבודות, וכן מפקח שיפקח על העבודות בצורה הדוקה. 

לאישור של הפרויקט מוקדם ככל  הרשויות בכדי לקבל את כל האישורים הרגולטורים הנדרשים 

שניתן. זאת היתה ההחלטה שהתקבלה. כאמור, התקבלה בחודש מאי. אנחנו לא יודעים מה סטטוס 

הביצוע. אין לנו מושג איפה זה עומד. והמחיר של אי הביצוע זה אובדן הכנסות וגם העובדה שאנחנו 
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 לא מתקדמים לאנרגיה ירוקה. 

כמובן  צואת כלבים.  –חלטה על מימוש חוקי עזר עירוניים ההחלטה השלישית שלא מומשה, זו ה

שהרציונאל הוא ברור ואנחנו רוצים לייצר סדר ציבורי, שיפור איכות החיים של התושב. זאת היתה  

', חצי 21יוזמה שבאה מהצד שלנו. מה עמדתך, ניר, בעניין אני באמת לא יודעת. אבל ההחלטה ממרץ 

ימים תוכנית עבודה מסודרת במסגרתה תוצג תוכנית   30יש בתוך שנה אחורה, הוחלט כי המועצה תג

אכיפה בנוגע לבעיית הקקי של הכלבים והבעיה של כלבים משוטטים. התוכנית תוצג במליאת  

המועצה ויתקיים עליה דיון. זה לא קרה. זה הסטטוס. והמחיר כמובן, המשך פגיעה באיכות חיים של 

 התושבים. 

תיכון. היתה לנו שם בעיה של הצפה של המרתף. כאשר מלכתחילה  ההחלטה הרביעית, שיפוץ ה

התבקשנו לאשר איזושהי תוכנית חלקית למה שהיה נראה על פניו תיקונים קוסמטיים. ההחלטה 

₪ לצורך תכנון, איטום ותיקון הדליפה במבנה  30,000שהתקבלה ברוב קולות זה לפתוח תב"ר בסך 

, ולאחר מכן יובא התכנון לתיקון הנזילה, לדיון בישיבת  התיכון. התכנון יבוצע מהר ככל האפשר

זה קרה במרץ, כאמור. אין לנו מושג מה סטטוס הביצוע של הדבר הזה. מה המחיר? אני  מועצה. 

 חושבת שזה מובן מאליו.  

נושא חמישי זה קו סניקה בשכונת נופית. כאשר למעשה הרציונאל הוא תיקון תקלה חמורה שהיתה  

ועה מראש אבל התפרצה. כאשר מה שקרה בפועל זה ביצוע מהיר של התיקון, בצורה ידועה. היתה יד

שנראית על פניו, לאנשי מקצוע שאיתם התייעצנו, ביצוע לא מקצועי. ולא היה מלווה באנשי מקצוע, 

 לפי מה שאתה העדת ואמרת שאתה בעצם הובלת ופיקחת והיית, ולא איש מקצוע. 

', ככה: המועצה תפנה ליועץ מקצועי חיצוני בתחום הביוב, 21יל ההחלטה שהתקבלה, וזה היה באפר

ברמה של מהנדס. בתחום הביוב והמים. על מנת שיבדוק את איכות ותקינות עבודות החלפת קו  

דוח של  ממצאי ה( 2הסניקה בשכונת נופית. וכל הליקויים שיימצאו, אם יימצאו, יתוקנו לאלתר. 

( המועצה תבצע תחקיר מסודר ומפורט של  3ימים.  45ה בתוך יוצגו למליאת המועצ היועץ המקצועי 

כל מהלך העניינים שהיה בעניין העבודות הנ"ל ותגיש את ממצאי התחקיר בכתב בצורה מסודרת 

יום מהיום. היום זה   60ומפורטת למליאת המועצה לשם דיון בממצאיו והפקת לקחים. יבוצע בתוך 

ימים   45קרים דומים בעתיד, תוצג למליאת המועצה בתוך לאפריל. בכדי למנוע הישנות מ 20-היה ב



 
 מקומית אורניתמועצה 

 13.09.21 חמישי מיום, 48מועצה מס' ישיבת 
 

 10 
 

רשימה של ליקויים ידועים בתחום התשתיות ביישוב, המחייבים מענה וטיפול מצד המועצה בטווח  

הקרוב, וכן תוכנית מסודרת לתיקונם. רק אולי שווה לציין בהקשר הזה, שאתה היחידי שהתנגדת.  

רנה, דורון, אני. מה בוצע? להבנתי לא בוצע שום דבר. בוצע תמכו בזה בועז, אלעד, אודי, אביבית, או

תיקון במאות אלפי שקלים. אנחנו מדברים על המחיר. בוצע תיקון במאות אלפי שקלים באופן לא 

מקצועי, לא אחראי, שהמחיר של אי תחקור אירוע כזה זה לא לא ללמוד ולא למנוע אירועים כאלה  

ביר מאוד להניח שאנחנו נפגוש את הבעיות בקו הזה בעתיד  בעתיד. והמשך בזבוז כספי ציבור. ס

 הקרוב. 

נושא נוסף זה שיפוץ מבנה גוונים. נושא יחסית טרי. אני לא ארחיב עליו מכיוון שאלעד מתכנן לדבר.  

אני רק אגיד בכותרת שאנחנו מדברים, הרציונאל של ההחלטה הזאת, מבנה בית ספר ישן שזקוק  

. לא היתה שום מוטיבציה לגעת בזה. זה משהו שבא מאיתנו, מתוך  לשיפוץ. ישן ולא בטיחותי

', הוחלט פה אחד כי המועצה רואה הכרח  21הקשבה לציבור וראיית המציאות. ההחלטה היתה ביוני 

וחובה לשפץ שיפוץ מקיף של בי"ס גוונים, בהתאם לתוכנית שביקשה המועצה, בשיתוף הנהגת  

מיליון ₪. תמומן בחלקה מהתקציב השוטף, מרביתה  2-כההורים והמנהלת. עלות השיפוץ תהיה 

מתקציב הפיתוח של המועצה. ובמידת הצורך, המועצה תיקח הלוואת פיתוח, בהתאם להחלטה  

הקודמת שקיבלה. במקביל לכל האמור, תמשיך המועצה לגייס תקציבים ממשרד החינוך. כל סכום  

ימים תוגש למליאת   14ון השיפוץ. תוך שיגויס ממשרד החינוך יקטין את חלקה של המועצה במימ

המועצה תוכנית שתכלול את הדברים הבאים: תוכנית מפורטת של השיפוצים, כולל לוחות זמנים 

ושלבים. יושלמו ההכנות ליציאה מיידית למכרז וכן תוכנית כלכלית מפורטת הכוללת את דרך 

יים ישיבת מועצה שלא מן ה  ימים תתק 14המימון, במידה ולא יתקבל האישור מקול קורא. בתוך 

ולמיטב ידיעתי בוצעו תיקונים קוסמטיים. וכל יתר הרכיבים של מניין. זאת היתה ההחלטה. 

 ההחלטה לא התקיימו מעולם. 

. ₪2021 לנושא, למימוש  200,000יש את הנושא של גני שעשועים. הוקצא תקציב ייעודי של 

שעשועים מתפוררים. כאשר לפחות מה שאנחנו כשהרציונאל הוא פשוט תחזוקה מינימאלית של גני 

התרשמנו, וגם מהדברים ששלמה אמר כשהוא הפציר בנו לאשר את התקציב, שהוא רוצה לצאת 

לדרך ולעשות הצללות ושאנחנו רק נשחרר אותו לעבוד. כאשר ההחלטה בישיבת מועצה מאוגוסט  
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יום תוכנית עבודה  14צה תוך בנושא אחזקת גני שעשועים היתה: מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המוע

יום תוכנית   14כוללת לאחזקת גני שעשועים פלוס תקציב. מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך 

בינתיים לא בוצע. לא התוכנית ולא ההצללות. המחיר  הצללה לגני  השעשועים. זה חוזר על עצמו. 

ומוצללים. זו פגיעה בהחלט  הוא שהקיץ נגמר והילדים שלנו לא נהנו מגני שעשועים משופצים 

 באיכות החיים.  

נושא של לישמניה, שפני הסלע. את הרציונאל אין צורך להסביר. כולם יודעים. אנחנו לא כל כך 

מבינים מה המוטיבציה שלך כאן, ניר. מה הרצון שלך. אנחנו לא שמענו את דעתך בנושא מעולם.  

  יום 14מועצה ישלח לחברי המועצה תוך אנחנו קיבלנו החלטה, זה קרה גם באוגוסט, שמנכ"ל ה

תוכנית לטיפול במפגע שפני הסלע, הכוללת את דרך הטיפול והעלות. זה לא בוצע בינתיים. מחיר אי 

 הביצוע ידוע.  

והנושא האחרון שאני רוצה להביא כאן זה הנושא של הדברת מזיקים  ומעופפים, כאשר הרציונאל  

א של המועצה לתושבים. כאשר ככל שאנחנו מצליחים הוא הנגשת שירותי הדברה שקיימים ממיל

להבין, רובם לא מודע שקיים כזה שירות. אנחנו לא מכירים מה עמדתך, ניר, בעניין הזה. אבל זאת  

הצעה שהעלינו ואישרנו, את ההחלטה הבאה: מנכ"ל המועצה ישלח לחברי המועצה תוך שבעה ימים 

י הפרסום של המועצה, ווטסאפ, פייסבוק, שלט את תוכנית העבודה של המדביר ויצא בכל אפיק

כניסה, שלטים נוספים, באופן בולט, בהודעה שתכלול הזמנה לפנות למועצה, אם קיים מפגע שיש 

להדבירו. מעופפים, מכרסמים וכו'. דרך הפנייה וזמני ההגעה של המדביר. זה בעצם מה שביקשנו. זה  

באיכות חיים וגם סכנה בריאותית. אלה בעצם  קרה באוגוסט. זה לא בוצע. יש כאן שוב פגיעה 

 ההחלטות. 

קואליציה. זו איכות חיים. כל הדברים האלה מדברים בעצם  -כשאני חייבת להגיד פה, לא אופוזיציה

על איכות חיים והם באופן שיטתי לא מתקיימים. ולצערי אנחנו בסיטואציה שפעילות שהיא חיונית  

, לא מתבצעת. כי אתה, ניר, מחליט שהם לא יקרו,  לתושבים, כמו הדוגמאות שהעליתי כאן

מהשיקולים שלך. שעל פניו נראה לא ענייני. אלא אם כן תאיר את עינינו. אבל גם כשאנחנו מבקשים  

 אני סיימתי.  מהנהלת המועצה זה לא קורה. כולם מנועים מלשתף פעולה, לשיתוק מוחלט. זהו. 
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. א', אני מתחבר לכל מה שתמר אומרת. אני רוצה להגיד כמה דברים   מר אלעד כהן: 

אני רוצה רק להבהיר משהו שאמור להיות ברור לכולם. אנחנו לא באים לפה למטרות חברתיות,  

בשביל ... ולהעביר ערב. אני לפחות לא רואה את התפקיד שלי ככזה. אנחנו באים לפה כחברי מועצה  

 נות שבעינינו הם חשובים.  בכדי להביע דעה, לנסות לגבש מדיניות. לנסות לקדם עקרו

 

 לקדם את היישוב?     מר ניר ברטל:

 

בכדי לקדם את היישוב. עכשיו, הדרך לוודא שדברים קוראים זה על    מר אלעד כהן: 

ידי זה שאתה, מן הסתם, כל אחד מחברי המועצה, או מציע הצעת החלטה או מצביע בדרך כזו או 

לטות האלה יקוימו. עכשיו, מצער שלמעשה אחרת בהצעת החלטה. הציפייה והמתחייב שההח

בקדנציה הזו, אני לא אתייחס כרגע למה היה בעבר, אפשר לאפיין שתי סוגי החלטות. יש החלטות 

ואז מקוימות, רובן. ויש החלטות שראש המועצה  , רובן לפחות, שראש המועצה מציע, והן מתקבלות

ת. זאת אומרת אנחנו מכירים פאטרן כזה, או מתנגד להן או לא מציע אותן ומבחינתו הן לא קיימו

 דפוס התנהגות. מה שבא לי אני מקיים, מה שלא בא לי אני לא מקיים.  

אני חושב שזו פגיעה חמורה בעקרונות הדמוקרטיה. כי אחד מהעקרונות הדמוקרטיים הכי ברורים 

ה. באותה מידה  וידועים זה שהחלטה מתקבלת ברוב דעות, אז צריך לקיים אותה, גם אם היא לא נוח

 onceבעבר, אולי אפילו בעתיד, התקבלו החלטות שאני אחשוב שהן לא נכונות ואני אצביע נגד, אבל 

הן מתקבלות ברוב דעות אז הן מחייבות את כולם. זה רלוונטי לארנונה, להיטלי פיתוח, לכל דבר 

 שנמצא בקשת המקרים.  

זלזול לא רק בחברי המועצה שטורחים  עכשיו, מעבר לזה שזו גם פגיעה בדמוקרטיה, יש פה גם

ומביאים דעה ומנמקים ומסבירים. יש פה לדעתי גם זלזול בתושבים עצמם. הרי מה זה נבחרי ציבור? 

נבחרי ציבור כשמם כן הם. נבחרים של הציבור. הם נבחרים על ידי הציבור. הם הזרוע הארוכה של  

דמוקרטי, מה שחברי המועצה, כל אחד הציבור, ומבחינת כל הכללים הדמוקרטיים, כל המשחק ה

כמובן לפי העמדה שלו, חושבים ומצביעים, לכאורה אמור לשקף את העמדה של הציבור. ולכן, מי 

שלא מקיים את ההחלטות של חברי המועצה, בפועל מזלזל לא רק בחברי המועצה, שזה ניחא. מזלזל  
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יות שראש מועצה לא מקיים החלטות  גם בציבור עצמו, שבוודאי יושב בבית ומבין איך זה יכול לה

שמתקבלות ברוב דעות. ואגב, כל אחת מההחלטות האלה הן החלטות חוקיות. אנחנו חס וחלילה אף 

לא אחת מההחלטות שאת ציטטת לא הציעה משהו לא חוקי. שאתה אומר 'וואלה, מדבר פה באיזו 

המקרה. הכל פה חוקי, הכל  החלטה בלתי חוקית בעליל'. אוי ואבוי לנו אם נקיים את זה. זה לא

 מנומק, הכל במסגרת הכללים המקובלים. רק שלמישהו כנראה לא נוח.  

לפעמים לא  עכשיו, אם היה מדובר במקרה בודד, אחד, שניים, ניחא. קורה. לפעמים קורות תקלות. 

דיל.  שמים לב, לא קיימו החלטה, לא עמדו במועד. בסדר, אף אחד על זה לא היה עושה יותר מדי ביג 

אבל כשתמר, תוך כדי זה שהקראת, גם נזכרתי בכל אחת ואחת מההחלטות האלה. אבל כשיש כל כך 

הרבה החלטות שלא מקוימות, אז ברור שאי אפשר לדבר פה על תקלה ואי אפשר לדבר על 'לא  

הספקנו לקיים איזושהי החלטה'. ברור שמדובר פה באיזושהי כוונה, ביד מכוונת, סליחה? מגמה, יד 

כוונת. הדברים כמובן מדברים בעד עצמם. וזה חבל. חבל. כי סך הכל אנחנו נמצאים פה מ

בפלטפורמה שיש לה כללים מאוד ברורים. וכפי שאמרתי, אחד הכללים הברורים זה שיש החלטת  

בתחילת הקדנציה. אבל   7%-רוב וצריך לקיים אותה. אני לא אהבתי את זה שהעלית את הארנונה ב

רצה. זה מה שהיה. יכולתי להתעלם מזה? התשובה היא לא. אני לא אהבתי את זה   מה לעשות, הרוב

לפחות. אני התנגדתי. לא אהבתי את זה. אבל ברגע  25%-שהעלית את היטלי הפיתוח בעתודות ב

 שההחלטה התקבלה בצורה דמוקרטית, היא מחייבת. ואפשר לתת עוד עשרות דוגמאות. 

הזאת. ועוד יותר תמוהה בעיני ההתנהלות ממי שלפחות ניסה ולכן קצת תמוהה בעיני ההתנהלות 

לשדר לפני הבחירות שהוא בעד מנהל תקין, שקיפות, פתיחות, דמוקרטיה, ליברליות. לצערי כנראה  

הקהה את העקרונות האלו ואת החושים. אבל אני לפחות מקווה ומצפה שמעתה הזמן מהר מאוד 

את כל ההחלטות האלו בזמן סביר, אם דרוש זמן לקיים  ואילך ההתנהלות תהיה שונה. אפשר לקיים 

את זה. אני מניח שאף אחד מהנושאים האלה שדיברנו עליהם הם לא כאלו דחופים. אפשר לתת זמן  

 ולקיים את זה.  

החלטה אחת, אני לא אתייחס אליה כרגע, אני אתייחס בנושא של גוונים, היא קצת מוזרה. כי  

ים זו החלטה שאפילו אתה הצבעת בעדה. זאת אומרת פה שברת האבסורד הוא שההחלטה של גוונ

דבר  איזשהו שיא. מילא החלטות שלא נראות לך והתנגדת אליהן, אז לא בא לך ואתה לא מקיים. 
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שפסול בפני עצמו. אבל יש פה החלטה שאתה הצבעת בעדה. זה אגב גם הסיפור של נדמה לי מבנה  

ים? כנראה שיש לך את הדרך שלך המאוד מיוחדת,  המועצה. זה התקבל פה אחד, אבל איך אומר

 בעיני פסולה, לנהל את העניינים, וחבל. במישור האישי ממש ממש חבל.   

 

 תודה, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

טוב אז אני רוצה להתמקד בשני נושאים. אחד זה הביטחון והשני זה    גב' אורנה רייטר: 

הדפוס הזה, כמו שתמר דיברה עליו. נושא הביטחון.  איכות סביבה. אז עוד משהו שבאמת מדגים את 

, והכל דרך אגב 2018-', כשכמות הפריצות הכפילה את עצמה יחסית ל19לפני יותר משנתיים, ביוני 

נשמר בסוד, ולאחר ששוב ושוב ושוב ניסינו להעלות את הנושא, אני ניסיתי להעלות את הנושא, רק 

תקבלה החלטה להציג תפיסת ביטחון, הסכים ראש  לאחרונה, אחרי שזה עלה שלוש פעמים, וה

המועצה להציג מצגת עם סיסמאות. לא תפיסה, חס וחלילה. ואת זה לא אני אומרת, אני לא מבינה  

הוא אמור להציג לנו את תפיסת  בביטחון. אני שומעת מה שדורון אומר, והוא מבחינתי בר הסמכא. 

זה צריך לקחת יותר משנתיים. זה לא אינטרס הביטחון עד אוקטובר. ואני שואלת את עצמי למה 

 ציבורי? 

נושא איכות הסביבה. אני יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה. אז נכון, זה לא נוח לניר, כי פרשנו,  

התפצלנו, ווטאבר, מהסיעה. ונכון שאין לו רוב. ולמי שהוא יכול להעלים את הנושא שאין לו רוב זה 

דה היא ועדה לאיכות הסביבה. הוועדה לאיכות הסביבה פעילה.  רק לעצמו. הוא איבד את הרוב. הווע

נפגשה שלוש פעמים. היא דרך אגב פעילה רק ממאי. והחלטנו החלטות. היו ישיבות, ישיבות פוריות.  

הוחלט בוועדה לטפל באוכלוסיית שפני הסלע. הוקצא תקציב בתקציב המועצה. עשינו מהלך 

ור איפה נמצאים שפני הסלע. שלחנו מפה. כאשר דובר  באמצעות חוכמת המונים. שאלנו את הציב

שמנכ"ל המועצה יפנה ליועץ וייתן לנו עלויות וסדרי גודל או כיוונים איך מטפלים בנושא. דב רוזן  

הוא ראש מטה יש עתיד באורנית. עושה מאמץ כבר זמן רב להביא עוד כספים, שיהיה כסף לטפל  

 הכנסת האחראי בנושא איכות הסביבה. כל מה שצריך,    בנושא. נפגשנו גם עם מי שאחראי שם, חבר
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 מי זה חבר הכנסת שאחראי על כל נושא התקציב?     מר ניר ברטל:

 

המנכ"ל בישיבה עצמה, שלמה, לקח על עצמו להביא את הנתונים    גב' אורנה רייטר: 

זה לא קורה.  כבר חודשיים הללו. הוא אמר שמיידית נשלח לו את המיפוי. הוא יפיק את הנתונים. 

. חודש וחצי. זה לא קורה. בשיחה ששאלנו אותו מתי זה יהיה, אז הוא 1.8-הוא קיבל את הנתונים ב

אמר לנו שזה לא יהיה לפני אוקטובר או סוף אוקטובר. הוא לא יודע. דב רוזן ניסה לבדוק בעצמו  

וא, יש לך קבוצת  יועץ. כדי לקדם את הנושא. ביקשנו משלמה, שלמה, אנחנו יכולים לעזור לך. ב

ווטסאפ עם מנכ"לים אחרים. תוציא שם של יועץ וננסה להתחיל לדבר, לקדם את הנושא. דממה.  

העברנו החלטת מועצה כמו שתמר אמרה באוגוסט, שתוך שבועיים הוא יגיש את הדברים. לא קרה. 

 האם זה לא אינטרס ציבורי? 

מה לא ידע בעצמו שיש פה מדביר בימי שלועכשיו לשיא האבסורד. והאבסורד הזה היה גם קודם. 

חמישי. אז תושבים לא יודעים שיש פה מדביר בימי חמישי. ואת זה אני יודעת מתושבים. גם אני לא 

 ידעתי שיש פה מדביר בימי חמישי. 

 

 סליחה, איך את יודעת שאני לא ידעתי שהיה מדביר בימי חמישי?   : מר שלמה אפרתי

 

 בנו באותה ישיבה, שלמה.  אנחנו יש  גב' אורנה רייטר: 

 

 שלמה, צריך לרשום.  אסור לך לשאול שאלות. תרשום.    מר ניר ברטל:

 

   -לא, זה שקר. אני ידעתי   : מר שלמה אפרתי

 

 מה? סליחה?    גב' אורנה רייטר: 

 

  למה אתה משתמש במילה הזאת?    מר אלעד כהן: 
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 צה.  אל תתנפלו בבקשה על המנכ"ל של המוע   מר ניר ברטל:

 

 סליחה, ...   גב' אורנה רייטר: 

 

 ... להגיד דברים ...    : מר שלמה אפרתי

 

 למה להשתמש במילה 'שקר'.     מר אלעד כהן: 

 

 למה אתה מתפרץ?     מר ניר ברטל:

 

 כי אני מעיר על מילה שלא ...     מר אלעד כהן: 

 

 אל תעיר.    מר ניר ברטל:

 

 ישיבה שישבנו, ואמרת לי,   שלמה, אני אחזור ל  גב' אורנה רייטר: 

 

 אבל חבר'ה, בואו נחזור לנושא הישיבה.     מר ניר ברטל:

 

 לא, אני לא מוכנה שהוא יגיד לי שקר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 בואו נחזור בבקשה לנושא הישיבה.     מר ניר ברטל:

 

    כי ישבנו בישיבה, והוא אמר, ויש את כל האנשים שהיו בישיבה.   מר ניר ברטל:
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 תן לה להמשיך לדבר ...     מר ניר ברטל:

 

 לא, אני רוצה שהוא יתנצל על השקר. אני אחרת זה לא מקובל.    גב' אורנה רייטר: 

 

 תרשמי.    מר ניר ברטל:

 

  לא, אני לא ארשום. הוא אמר לי שקר.   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני ארשום בשבילי.     מר ניר ברטל:

 

א, אתה לא תרשום בשבילי.  אני רוצה שיתנצל על ה'שקר'. אתה לא, ל  גב' אורנה רייטר: 

 רוצה שאני אביא את האנשים שהיו בישיבה, שאתה הופתע שאפשר בכלל, אתה עושה, שלמה,  

 

 אני מבקש.   : מר שלמה אפרתי

 

 אל תבקש. אתה אמרת לי 'שקר'.   גב' אורנה רייטר: 

 

דעתי שיש פה מדביר בימי חמישי. אני לא לפגוע במקצועיות שלי. אני י  : מר שלמה אפרתי

 שגם אני לא יודע, זה גם בסדר. אבל להגיד דברים מדויקים. יודע את זה. יש דברים 

 

   -תגיד היא טועה. אל תגיד    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, די!    מר ניר ברטל:

 

 טועה.   : מר שלמה אפרתי
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אין הדברת יתושים. שאלת את אז לא ידעת שהוא מדביר יתושים. כי   גב' אורנה רייטר: 

המנכ"ל באלקנה. אנחנו היינו באותה ישיבה. היו שם עוד שני אנשים שהם יוכלו להעיד. אבל זה לא  

משנה. אתה לא הפואנטה פה, באמת שאתה לא הפואנטה. הפואנטה היא שתושבים לא יודעים שיש 

ה, שהוא יבדוק את תוכנית מדביר מדי יום חמישי. סיכמנו באותה ישיבה, שלמה אפילו הציע את ז

העבודה של המדביר ויפרסם בכל הדרכים המקובלות ויודיע לתושבים שיש מדביר ביום חמישי, 

 שיוכלו לפנות.   

 

 אבל איך זה קשור לנושא הדיון?    מר ניר ברטל:

 

הוא לא עשה את זה. הוא היה אמור לעשות את זה  תיכף תבין.   גב' אורנה רייטר: 

שה את זה. העברנו החלטת מועצה בחודש אוגוסט לעשות את זה תוך שבעה ימים מיידית. הוא לא ע

זה היה. לא בוצע. ואני שואלת עכשיו, האם זה אינטרס ציבורי? ואני אחזור לגני השעשועים. בתקציב  

שקלים לתחזוקת גני שעשועים. בשיחה שלי   200,000שהועבר בהסכמה ובהצבעה בפה מלא, הוקצו 

יים, לסיכום התקציב, הגענו להסכמה לבקשתו שלהחיל בתקציב הזה גם את  עם ניר בארבע עינ

₪,  60,000ההצללה. הסכמתי, למרות  שלא שיתפתי את חברי, והורדנו סדר גודל תפיסתית של 

 שההצללה היתה אמורה לעלות. 

פתאום, בגלל שזה היה חלק מההצעה שלנו, לא מבוצע כלום. בשיחה הפנימית, שלמה, אתה באת 

רת 'אני רוצה להצליל. יש שלושה מקומות, שלושה גנים שצריכים הצללה מיידית'. לא קרה. ואמ

העברנו החלטה, שתכין תוכנית להצללה. שהיתה צריכה כבר להיות ביולי. אחרי התקציב. האם 

עכשיו, וזה עוד משהו. ואני רוצה לדבר  תחזוקה והצללה של גני השעשועים זה לא אינטרס ציבורי? 

נפש. האם ההתנהלות הזאת בה אתה, ניר, מנסה לנקום בי, בחברי מועצה אחרים, צריכה   על חשבון

 להימשך, כאשר מי שמשלם את המחיר, את החשבון, זה הציבור? וזה חומר למחשבה.  

 

 אורנה, תודה. מילים שמתאימות ליום כיפור.     מר ניר ברטל:
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 ן, דורון? דורון נותן לי שתי דקות מזמנו. נכו   מר אלעד כהן: 

 

 כן.   מר דורון טישלר: 

 

אני רק רוצה לענות לך על שאלה ששאלת את תמר. ביקשת שהיא    מר אלעד כהן: 

תקריא לך ותראה איך כל ההחלטות האלו מתיישבות עם איך משרד הפנים, המחוקק, לא משנה איך  

דן הזה, המדריך  נקרא לזה, רואה את סמכויות המועצה. אז בוא אני אקריא ממש ציטטות מכל האוג

 המורחב. יש הקוראים לזה הבייבל של חברי המועצה ושל מועצה בכלל.  

אז קודם כל, חזקה על משרד הפנים, אדוני היועמ"ש, שכנראה הוא יודע, זה שערך את המדריך 

לנבחר, שכנראה הוא יודע את כללי המשחק, מה מותר ומה לא מותר וכו'. אם הייתי מקריא לך 

ספר של אחד מהמלומדים ועובדים, לא משנה מה, אז היית אומר 'שמע, הוא כתב  איזשהו ספרון או

את דעתו'. אבל כשמשרד הפנים, הרגולטור שלנו, השלטון המרכזי שלנו, עורך ספר כזה שהוא מחלק  

אותו לכל חברי המועצה, ואני ואתה גם יודעים שמצטטים, יועצים משפטיים גם מצטטים ממנו, אז 

זה את מקומו המכובד או הנבחר ולא נזלזל בו. אז ממש בשלושה משפטים, שלוש בוא ניתן לספר ה

 עונות בדיוק לשאלה ששאלת אתה, ניר, את תמר. היא פשוט לא הספיקה לענות.   ציטטות שלדעתי 

 

 לא, נשמח לשמוע את דעתה.    מר ניר ברטל:

 

 בסדר. אחר כך היא תוסיף.     מר אלעד כהן: 

 

 אני רוצה שהיא ... בתור מעלה שאילתה לסדר היום. לא,    מר ניר ברטל:

 

 אני יכולה לענות לך בשאלה.    גב' צדוק תמר: 
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 שאלה זו לא תשובה. זה לא לענות. זה להשיב, אולי.     מר ניר ברטל:

 

'המועצה כרשות מקומית', רק שיהיה ברור, אני עונה לך לשאלה    מר אלעד כהן: 

 ששאלת מקודם. 

 

אתה לא צריך לענות לו. הוא בוחר, הוא בעצם מה שהוא אומר     גב' צדוק תמר: 

במשתמע, אני צריכה עכשיו להוכיח לו על סמך מה הוא אמור לקיים החלטות מועצה. אז השיח הזה 

מיותר. הוא לא חושב שהוא צריך לקיים את החלטות המועצה. אנחנו נשב כאן, נברבר את עצמנו  

שי לב הציבור, נקבל החלטות שנראות נכונות עבור הבעיות, לדעת, נשמע את הציבור, נביא את רח

נמציא פה את הפיתרונות והוא ימשיך לעשות מה שמתאים לו. ואם הפיתרונות הם חס וחלילה 

מביאים להישג למישהו שלא נמנה על חברי הקואליציה הקטנטונת, אז לא. גם אם התושבים ישלמו  

 על זה את המחיר.  

 

 ה שאני אקריא אותה? את רוצ   מר אלעד כהן: 

 

 מיותר לחלוטין.     גב' צדוק תמר: 

 

 אין בעיה. מכבד את דעתך.     מר אלעד כהן: 

 

 אביבית, רוצים להגיד משהו?    תודה. סיימת? דוד,   מר ניר ברטל:

 

 טוב, אפשר לעבור לנושא הבא?    מר ניר ברטל:

 

 הצעת החלטה רצית, לא?     מר אלעד כהן: 
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 כן.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אה, אני בעצם אתייחס. אתה גם רצית.    מר ניר ברטל:

 

 הדבר היחיד שרציתי להגיד בהתייחס למדריך לנבחר שכבודו,   עו"ד אמיר גופר: 

 

 של משרד הפנים, כן?     מר אלעד כהן: 

 

כבודו במקומו מונח. מקור הסמכות שלכם כמליאה נמצא בתקנון    עו"ד אמיר גופר: 

 .  המועצות המקומיות

 

 ואת זה משרד הפנים לא יודע.     מר אלעד כהן: 

 

 רגע, אלעד, אתה מפריע לו.    מר ניר ברטל:

 

המדריך לנבחר, כשמו כן הוא. הוא מדריך. הוא לא תנ"ך והוא לא   עו"ד אמיר גופר: 

חוק והוא לא קו מנחה. יש שם הסברים. כעורך דין וכחבר מועצה ותיק, אתה פתוח, יודע וקורא את  

ומבין שההסברים האלה הם הסברים מאוד כלליים. יש שם הסברים שהם לא משפטיים. יש שם   זה.

 הסברים שהם לא בהכרח תואמים בדיוק את לשון התקנון, במקרה שלכם.  

 

 אז מה? משרד הפנים מטעה את כולנו?    מר אלעד כהן: 

 

יד שאמרתי, לא, אני לא אמרתי שהוא מטעה. אבל אמרתי, הדבר היח  עו"ד אמיר גופר: 

    -ואתה יודע את זה, מקור הסמכות שלכם 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 13.09.21 חמישי מיום, 48מועצה מס' ישיבת 
 

 22 
 

 אלעד, אני מבקש לא להפריע.    מר ניר ברטל:

 

מקור הסמכות שלכם לדון פה ולקבל החלטות הוא בתקנון. שנייה,   עו"ד אמיר גופר: 

 רגע.  

 

 אני מבין שקשה לשמוע דברים אחרים.    מר ניר ברטל:

 

לפחות לפי מה שאני ראיתי, מהקצת שאני ראיתי, ויש פה מקרים,   עו"ד אמיר גופר: 

הסמכות שלכם כמליאת מועצה לדון   שיש פה דברים, לדוגמה, שיפוץ של בי"ס גוונים, לא במסגרת

 בו. אני לא מדבר על החלטה שהיתה. אני מדבר עכשיו על הנושא ...  

 

וקרטיה. תמר, הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. זה בסדר. אנחנו בדמ   מר אלעד כהן: 

 ... 

 

אגב, הוא עורך דין. הוא גם אמור לדעת שיש חובה לקבל את חוות    עו"ד אמיר גופר: 

 הדעת של היועץ המשפטי.  

 

 אז אני חולק על חוות הדעת ...    מר אלעד כהן: 

 

 היתה כאן החלטה פה אחד.    גב' צדוק תמר: 

 

 לא עניתי על השאלה שלך.   עו"ד אמיר גופר: 

 

 הנה, השאלה ...     ר: גב' אורנה רייט
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 תמר, תמר, אני מנסה ... חבר'ה, תפסיקו לצרוח.     מר ניר ברטל:

 

 האם לגיטימי ...     גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, אתן מפריעות. תמר, תמר,    מר ניר ברטל:

 

 מפריע לך שהוא יענה?      גב' צדוק תמר: 

 

שה לסיים לדבר. אנחנו כן. מפריע לי שאת מתפרצת. תני לו בבק   מר ניר ברטל:

בישיבת מועצה. אתם רוצים שישיבת מועצה תתנהל כמו ישיבת מועצה? אז בבקשה תתנהלו  

 ותפסיקו לצרוח פה כשמישהו אומר דעה שונה משלכם. 

 

 מה קשור לדעה שונה? אני רוצה לשאול את השאלה.     גב' צדוק תמר: 

 

 אז מיד. אולי ...     מר ניר ברטל:

 

 ... בצורה כללית, כי אני לא מכיר את ההחלטות האלה.   : עו"ד אמיר גופר

 

 ... בזמן הדיבור שלך, אם לא ... זה דמוקרטיה פה.     גב' צדוק תמר: 

 

 את שואלת שאלה ואת לא רוצה לשמוע את התשובה?   עו"ד אמיר גופר: 

 

 אני מאוד רוצה.     גב' צדוק תמר: 

 

אענה קצר. אם יש החלטה שהתקבלה שלא   אז יופי. אז אני אענה ואני  עו"ד אמיר גופר: 
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  -בסמכות, אני סבור, כיועץ משפטי, שאני לא בטוח שצריך 

 

  -מה עם ההחלטות שאני הקראתי     גב' צדוק תמר: 

 

 אני לא יודע. אני צריך לעבור על זה לעומק.    עו"ד אמיר גופר: 

 

 למה אתה אומר את הדבר הזה?    גב' צדוק תמר: 

 

כי אני לא מכיר את ההחלטות האלה. הקראת פה סיסמאות. אני לא    עו"ד אמיר גופר: 

  -מכיר 

 

 אני הקראתי החלטה.     גב' צדוק תמר: 

 

בסדר. תביאי לי את ההחלטות ואני ... אני לא ... את זה עכשיו,    עו"ד אמיר גופר: 

 אורנה, עם כל הכבוד.  

 

 כל ההחלטות. היה פה אבל יועמ"ש ...   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני לא ... מה שקדם אותי.    ו"ד אמיר גופר: ע

 

 אורנה, תודה. אמיר, עוד משהו?    מר ניר ברטל:

 

  לא.   עו"ד אמיר גופר: 

 

אני רוצה להגיד משהו בסיכום הנושא הזה. ככה. קודם כל, נאמרו פה    מר ניר ברטל:
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ילה ששלמה אמר,  הרבה דברים שהם בחוסר ידיעה, עם הרבה קביעות. ואני לא רוצה להשתמש במ

אבל יש פה הטעיה מאוד גדולה וצרות עין וצרות ידיעה. ונאמרו פה גם שתי טענות כלפי, נקרא לזה,  

אני חושב שאם יש מישהו שיכול להתכבד  פגיעה באיכות החיים של התושבים, פגיעה בדמוקרטיה. 

דולה בקדנציה בשני התארים האלה זה את, תמר. בפירוש אדיר. מי שעשתה פה את הפגיעה הכי ג

הזאת באיכות החיים של התושבים זה את. וגם את הפגיעה הכי גדולה שנעשתה, אני חושב, אולי אי  

פעם בדמוקרטיה של אורנית, המוניציפאלית שלנו, זה את. ואני נורא גם מופתע שנורא חשוב לך 

אז אותן אני לא לקיים החלטות מועצה, אבל החלטות הנהלה, איך זה היה? 'זה לא לפי המצפון שלי. 

 מקיימת'. 

 

 אני לא מקיימת?      גב' צדוק תמר: 

 

 כן, את לא קיימת החלטות הנהלה.    מר ניר ברטל:

 

 אני לא צריכה לקיים החלטות. אתה צריך לקיים החלטות.    גב' צדוק תמר: 

 

 היא פרשה כי לא היה ... אז בוא תדייק.      מר אלעד כהן: 

 

בל כל עוד היא היתה חברת הנהלה, היא לא קיימה  אז בבקשה. א   מר ניר ברטל:

 החלטות הנהלה. אורנה, את מתפרצת. 

 

 ... שאני מתפרצת ...  אתה מכפיש.   גב' אורנה רייטר: 

 

אז בבקשה. אני לא מכפיש. אני אומר אחד לאחד. אני בסך הכל, אתם    מר ניר ברטל:

אורנה, את נות כלפיכם, זו הכפשה. טענתם טענות כלפי, אז זו לא הכפשה. אבל כשאני טוען טע

 מפריעה לי. די, תפסיקי. את מפריעה לי. 
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 אני אקבל ...     גב' אורנה רייטר: 

 

 זכותך באמת לפנות למשרד הפנים, אם את חושבת שמשהו לא תקין.     מר ניר ברטל:

 

 אני עושה את זה, אתה בטח יודע.    גב' אורנה רייטר: 

 

 כי ככה.  מעולה, תמשי   מר ניר ברטל:

 

 ברור.    גב' אורנה רייטר: 

 

אז ככה. אז אני טוען שמי שעשתה פה את הפגיעה הכי קשה בקדנציה    מר ניר ברטל:

הזאת, באיכות החיים של התושבים, ואת הפגיעה הכי קשה בדמוקרטיה, ועכשיו בצביעותה באה 

זו צביעות וצרות עין.  ומלינה על חוסר קיום החלטות כשהיא לא קיימה החלטות, זו את, תמר. אז

תמר, את מפריעה לי. אני לא סיימתי. תודה. ולפני שנעבור לנושא הבא, שזה לדעתי היה העניין של  

הלו"ז, אני אגיד שבהתאם להתייעצות וחוות הדעת של היועץ המשפטי, יש פה החלטות שהתקבלו 

תם. והמועצה לא יכולה  , לא, דורון, שאין סמכות למועצה היה לקבל אובלי סמכות. כשאין סמכות

לקבל כל החלטה שהיא רוצה. בסדר? המועצה לא יכולה לקבל החלטה שמנכ"ל המועצה כל בוקר 

יתקשר וישלח ווטסאפ בוקר טוב לכל חברי המועצה. זה לא בסמכותה. אלעד, אתה מפריע לי! תודה.  

רא ברור. מי שרוצה  וגם יש עוד החלטות שהיא לא יכולה לקבל. ויש בשלטון המקומי מבנה משטרי נו

להיות שותף בניהול המועצה, ולהוציא פה תהליכים לפועל, יש לזה ועדה שנקראת ועדת ההנהלה.  

מוזמן להצטרף אליה. וגם לה יש כללים איך היא עובדת. ומי שמצטרף אליה גם מחויב אליה. לא רק 

ש ועדת הנהלה כשזה מתאים למצפון שלו. ומליאת המועצה היא לא גורם המנהל של המועצה. י

למועצה. והיא מנהלת את המועצה. ומי שמנסה לנהל את המועצה מהאופוזיציה, יבין שזה בלתי 

 אפשרי. לא אני אומר. הכללים והחוקים של משרד הפנים אומרים. 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 13.09.21 חמישי מיום, 48מועצה מס' ישיבת 
 

 27 
 

אז אם מישהו באמת אכפת לו לבוא ולהשפיע, והוא רוצה לנהל את היישוב הזה, אז הוא לא נמצא  

הצעתי לכולם, לדעתי גם  ת זה, לפי הכללים והחוקים שמשרד הפנים קבע. במקום שנכון לעשות א

לכם, לבוא ולהצטרף לניהול המועצה. אתם סירבתם, מסרבים לבוא ולעשות את זה. אז לכן, אם  

מישהו יש פה, לא תורם, לא משפיע, פוגע באיכות החיים, שילין רק על עצמו. ונכון, גם להנהלה יש 

 לות נושאים לסדר היום ואיך מתבצעים הדברים.  את החוקים מי יכול להע

אז אם מישהו רוצה לבוא ולהשפיע על איכות החיים, ועל הניהול וההתנהלות של היישוב, יש לנו את 

 המקום הנכון להיות בזה, ולנסות לייצר פה איזה משטר, עיוות של הדמוקרטיה, שלנהל את המועצה,  

 

 למה אתה צועק?     מר דורון טישלר: 

 

 בשביל להדגיש את הנקודה.    ניר ברטל: מר

 

 לא, אל תצעק. לא צריך לצעוק.   מר דורון טישלר: 

 

 תאמין לי, זה נשמע הזוי. בין אם תצעק ובין אם תגיד את זה בשקט.      מר אלעד כהן: 

 

תודה, אלעד, על חוות דעת המנומקת. אני אחזור ואני אגיד אותה.     מר ניר ברטל:

נסה לעוות את הדמוקרטיה ולנהל את היישוב מהאופוזיציה, אז זה לא אני.  אם יש פה מישהו שמ 

 יפה. סגרנו את הנושא הזה ונעבור לנושא הבא. תמר, רצית לדבר על הלו"ז של התקציב. 

 

 אתה רצית משהו להגיד?    גב' אורנה רייטר: 

 

 אני לא רוצה להגיב.     מר דורון טישלר: 

 

 שא הבא. סגרנו את הנושא.  אנחנו עוברים לנו   מר ניר ברטל:
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 יש לו זכות דיבור.      גב' צדוק תמר: 

 

 לא, הוא העביר אותה לאלעד.    מר ניר ברטל:

 

 הוא העביר לי שתי דקות. יש לו עוד ...     מר אלעד כהן: 

 

 לא, אתה לא מעביר חלק.     מר ניר ברטל:

 

 ... להעביר חלק.      מר אלעד כהן: 

 

 דורון.  בבקשה,    מר ניר ברטל:

 

 אם הבנתי נכון את דברי היועמ"ש, שאומר,    מר דורון טישלר: 

 

 אתה פונה אלי?    עו"ד אמיר גופר: 

 

אני פונה אליך, היועמ"ש. האם הבנתי נכון את דבריך, שמהדברים   מר דורון טישלר: 

שאתה נאמת ודיברת והסברת, האם נכון הבנתי, או הבנו, שהחלטות המועצה שמתקבלות פה, ראש  

 המועצה רשאי לא ליישם אותן.  

 

 במידה והן לא חוקיות.     מר ניר ברטל:

 

לא, לא, עצור. אני אסביר לך דבר מאוד פשוט. יש עניין של סמכות.    עו"ד אמיר גופר: 

 אם קיבלת החלטה שלא בסמכות, אני לא צריך לקיים אותה. 
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 תראה לי מה לא חוקי. תראה לי ...    מר אלעד כהן: 

 

 אתה הבאת הצעה להחלטת שיפוץ בית ספר גוונים. ...   ר גופר: עו"ד אמי

 

 החלטה שהתקבלה.     מר אלעד כהן: 

 

 תראה לי בתקנון איפה ...    עו"ד אמיר גופר: 

 

 החלטה שהתקבלה והוא בוחר לא לקיים אותה. ...     מר אלעד כהן: 

 

אם מיליון פעמים  כנס לתקנון, תראה לי איפה יש סמכות לזה. ... גם   עו"ד אמיר גופר: 

 תחפש, לא תמצא. ... כי אתה לא תמצא. אתה לא יכול לקבל החלטה בלי סמכות. ... 

 

דורון, לשאלתך, בקצרה. התשובה היא כן. ואם יש פה מחלוקת     מר ניר ברטל:

משפטית, נכון, בסך הכל מחלוקת משפטית. מה בסמכות המועצה לקבל ומה בסמכות המועצה לא 

 לקבל. 

 

 הציבור ישפוט.     ה רייטר: גב' אורנ

 

 הציבור ישפוט, בהחלט. הציבור ישפוט. הנה, די, נו. רגע.    מר ניר ברטל:

 

 אם כך, אז בעצם מה שוות החלטות המועצה?     מר דורון טישלר: 

 

יש החלטות שהם בסמכות. לא, אתם טועים. ... אני אתן לך דוגמה.    מר ניר ברטל:
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 ו חצי שנה, ...  למשל, התקציב, אתם תקעתם אות

 

 ... מה אתה ... סליחה,     גב' אורנה רייטר: 

 

אני רוצה שתתנצלי. אל תתנצלי, כי זה באמת חסר חשיבות. אבל     מר ניר ברטל:

 אורנה, תשלטי קצת בעצמך. 

 

 תשלטי?! סליחה.     גב' אורנה רייטר: 

 

 נכון. תשלטי קצת בעצמך, כשאני מדבר.     מר ניר ברטל:

 

סליחה, אתה אמרת ... אחרי חצי שנה. 'אתם תקעתם את התקציב'.    ייטר: גב' אורנה ר

 על מה אתה מדבר?   

 

 נכון. עד שמשרד הפנים,     מר ניר ברטל:

 

 אנחנו אישרנו אותו.      מר אלעד כהן: 

 

 יאללה, מה יהיה.     מר ניר ברטל:

 

 'אתם תקעתם את התקציב'.    גב' אורנה רייטר: 

 

תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה של עשר דקות. הדברים קצת טוב,    מר ניר ברטל:

יירגעו. כי יש פה אנשים שקשה להם קצת להתנהל בישיבות מועצה כמו שצריך. ... לא, תודה. אנחנו 

 בחזרה.  21:35-. אנחנו נתכנס ב21:24עושים הפסקות. 
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   *** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה *** 

 

  הנושא הבא.   מר ניר ברטל:

 

 ]התווסף לסדר היום[  2022קביעת לו"ז לגיבוש היעדים בתקציב  *

 

אוקיי. ביקשנו להעלות לסדר היום קביעת לו"ז לגיבוש היעדים    גב' אורנה רייטר: 

. אני אקרא מתוך המדריך לנבחר. 'המועצה שנבחרת להיות אחד מחבריה היא בית  2022-בתקציב ל

ל היישוב. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר הנבחרים המקומי. כלומר המוסד העליון ש

מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. וכמובן גם על הסדר הציבורי'. אני 

בטוחה שחברי המועצה כבר מבינים את התהליך שמתחיל בקביעת היעדים, כרגע אני מדברת על  

בודה למימוש היעדים. אין ספק שהציבור מבין.  . בניית תקציב מותאם ליעדים ובניית תוכניות ע2022

, כדי שישקפו את רצון וצרכי התושבים. והשאלה אם יש  2022לכן אנחנו רוצים לדון ביעדים לשנת 

  כבר לו"ז, שנוכל לדעת עליו. 

 

 סיימת?    מר ניר ברטל:

 

 יש לי הצעת החלטה. אבל קודם לדעת אם יש לו"ז. זה הכל.    גב' אורנה רייטר: 

 

תודה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? דוד, אביבית? אוקיי. אפשר    ר ניר ברטל:מ

 לעבור לנושא הבא, או את רוצה להקריא את הצעת ההחלטה. 

 

 לא, אני שאלתי אם יש לו"ז.    גב' אורנה רייטר: 
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    -שמעתי את השאלה. את רוצה    מר ניר ברטל:

 

 ז אין לו"ז.  אין לך לו"ז. אוקיי. א  גב' אורנה רייטר: 

 

  -אל תחליטי    מר ניר ברטל:

 

 סליחה, אני שואלת אם יש לו"ז, אז אתה אומר,     גב' אורנה רייטר: 

 

 ככה זה עובד.  אם יש לך שאלות, תגישי שאילתה.    מר ניר ברטל:

 

 יש לו"ז? לא ענית, אז אין לו"ז.    גב' אורנה רייטר: 

 

 את החלטת.    מר ניר ברטל:

 

 אין לו"ז. אם היה לו"ז, בטוח שהיית אומר. אני לא מבינה את הקטע.     רייטר: גב' אורנה 

 

 יש שאלות, שאילתה, תקבלו תשובות.    מר ניר ברטל:

 

 למה אתה לא יכול לענות על השאלה הזאת?      מר אלעד כהן: 

 

אני יכול לענות. אמרתי שאני יכול לענות. תגישו שאילתה, תקבלו     מר ניר ברטל:

 . תשובה

 

 אוקיי. טוב, מאחר וקביעת היעדים,   גב' אורנה רייטר: 
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 רגע, את מקריאה את הצעת ההחלטה שלך?     מר אלעד כהן: 

 

כן, הצעת החלטה: )קביעת הנושאים וסדרי עדיפויות( הם השלב    גב' אורנה רייטר: 

מראש  , מליאת המועצה מבקשת 2022הראשון והחשוב ביותר באיך תיראה פעילות המועצה בשנת 

. וכרגע 2022את היעדים בשנת  2021המועצה להציג בישיבת המועצה החודשית של חודש אוקטובר 

זה לא בהצעת החלטה, במאמר מוסגר, להסביר בנובמבר אמורים להגיש דבר ראשון את התקציב. עד 

חו  . היעדים הנ"ל יישל2021נובמבר. בכדי לאפשר דיון אפקטיבי בישיבת המועצה של חודש אוקטובר 

במייל לחברי המועצה חמישה ימים טרם הישיבה של חודש אוקטובר, כדי שנוכל לדון ולתת את  

  האינפוט שלנו לגבי צרכי התושבים. 

 

אני רוצה לתת הצעת החלטה נגדית. אלא אם כן מישהו רוצה להגיד    מר ניר ברטל:

ועל תקציב  2022נת חברי המועצה המעוניינים להשפיע על היעדים של המועצה לשעל זה משהו. 

. זאת 1.10-המועצה, יעבירו את הצעתם ליעדים ולסעיפים תקציביים שאותם הם מבקשים עד יום ה

הצעתי. כהצעה נגדית להצעה של אורנה. מי בעד ההצעה של אורנה? דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי  

 נגד? ניר, דוד ואביבית.  

 

 :הצבעה

 יטר, תמר צדוק.בעד: דורון טישלר, אלעד כהן, אורנה רי

 נגד: ניר ברטל, דוד כץ, אביבית אבורוס.

 הצעתה של גב' אורנה רייטר כדלקמן: את לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

. 2022את היעדים של שנת  2021ראש המועצה יציג בישיבת המועצה החודשית של חודש אוקטובר 

יבה של חודש אוקטובר, כדי היעדים הנ"ל יישלחו במייל לחברי המועצה חמישה ימים טרם היש

 שיוכלו לדון  ולתת את המשוב שלהם לגבי צרכי התושבים. 

 

מי בעד ההצעה שלי? דוד, אתה בעד? אביבית בעד? דוד, ניר ואביבית    מר ניר ברטל:  
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 בעד. מי נגד? אתם מתנגדים שתהיה לכם אפשרות להעביר הצעות.  

 

 

 :הצבעה

 ס.: ניר ברטל, דוד כץ, אביבית אבורובעד

 נגד: דורון טישלר, אלעד כהן, אורנה רייטר, תמר צדוק.

 דחות את ההצעה של מר ניר ברטל:  : הוחלט ברוב קולות להחלטה

ועל תקציב המועצה יעבירו   2022חברי המועצה המעוניינים להשפיע על היעדים של המועצה לשנת 

 . 1.10.21-את הצעתם ליעדים ולסעיפים תקציביים שאותם הם מבקשים עד יום ה

 

    -כן, אנחנו רוצים   גב' אורנה רייטר: 

 

 המעונות. דורון, אלעד, אורנה ותמר. תודה. הנושא הבא.    מר ניר ברטל:

 

 בקשת חברי מועצה לישיבת מועצה בנושא מעונות היום.  (1

 

כפי שבוודאי כולכם מכירים, כי הנושא הזה באמת על שולחן הדיון     מר אלעד כהן: 

רא לאחרונה, בשנים האחרונות המועצה מפעילה, הפעילה, באמצעות מפעיל חיצוני הציבורי מה שנק

את המעונות. מעונות זה כמובן מעון נופר ומעון תמר. השנה המועצה החליטה להפעיל בעצמה, בדרך  

של ניהול עצמי באמצעות המתנ"ס את המעונות. הבנתי, לא הייתי שותף להחלטה הזאת, שהכוונה  

הותיר רווחים כאלו ואחרים שיש מהפעילות הזאת בידי המועצה, או להותיר את  היתה מה שנקרא ל

זה כרווחים או להוזיל עלויות להורים וכו'. ולכן הודיע לנו המפעיל החיצוני, או לפחות זה היה  

 הכיוון, זו היתה הכוונה, שהוא לא ממשיך.  

כל הפרסומים שראיתי   כבר בסמוך לאחר התאריך הזה, התאריך שהתקבלה ההחלטה, לפחות לפי

בפייסבוק מצד הורים, פנו הורים למועצה ואמרו 'אוקיי, קיבלתם החלטה כזאת, בדקתם? אתם 
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יודעים לקראת מה אתם הולכים? אתם תעמדו ביעד הזה של לגייס כוח אדם?' כי אגב, המשמעות של 

אוג לכוח אדם , למבנה וכו', זה גם כמובן לדfacilities-לקחת את זה בעצמך, מעבר ללדאוג ל

ולהעסיק בעצמך כוח אדם. ועבר חודש ועברו חודשיים ובכל פעם, ככה לפחות אמר מי שאמר, יש על 

זה אגב תיעוד, פנו ושאלו 'הכל בסדר? אתם מתקדמים? אתם יודעים מה אתם עושים? יש לכם כוח  

יך'. ועובר זמן  אדם?' ואמרו 'לא', או ליתר דיוק 'הכל בסדר, יש לנו כוח אדם, מתקדמים כמו שצר

ועובר עוד חודש ועוד חודש, ואז בתחילת חודש אוגוסט מגלים את הדבר העגום הבא. מגיע מנהל  

המתנ"ס ומודיע לחברי הנהלת המתנ"ס 'חברים, נכשלנו'. בוא נאמר במילים האלו. 'נכשלנו במשימה 

זה היה בתחילת   שלנו לארגן, לגייס כוח אדם למעונות. ולכן אין לנו ברירה אלא לצאת למכרז'.

, כשאת הפעילות של המעונות צריך למעשה היה להתחיל לקראת סוף אוגוסט, אפילו 3, 2, 1אוגוסט, 

לפני תחילת שנת הלימודים הרגילה. וכמובן שקמה זעקה גדולה מצד ההורים. כי לא ידעו מה יקרה.  

תה חוסר ודאות ובאמת  הורים, זה בכל זאת ילדים קטנים. זה גם גילאים שמאוד עדינים. והי 80זה 

יצאו למכרז. ורצה המזל והגורל, ונמצא מציע שלקח את המעונות האלה. ואז הסתבר, להפתעת 

כולם, שאין לו כוח אדם בכלל. זאת אומרת אחרי שהוא זוכה, הוא מתחיל לנסות לגייס כוח אדם.  

לגייס כוח  עכשיו מאחר והמועצה החליטה לא להפעיל בעצמה את המעונות, כי היא לא הצליחה

אדם, אז היה חשש גדול, רגע, איך זה יכול להיות. אותו מפעיל יצליח במה שהמועצה כשלה במשך 

מספר חודשים, כשעומד לאותו מפעיל פרק זמן כל כך קצר? )אגב, תפתחו סוגריים, זה לא שהמפעיל  

רובו המכריע  הגיע כשהוא הגיש את ההצעה למכרזי כוח אדם. גם למפעיל עצמו לו היה כוח אדם. את

של כוח האדם. והוא אמר קודם כל אזכה, ולאחר מכן אתחיל לגייס. ובאמת ראינו פרסומים, גם שלו 

שקל לשעה וכו' וכו'.   45ושל כל מיני גורמים. אם מישהו מכיר, נא להפנות, תנאים טובים, מענקים, 

מפעיל להעמיד כוח אדם. ובאמת, למרבה המזל, בניגוד לכל התחזיות ולכל הקומון סנס, הצליח אותו 

אני כרגע לא נכנס לבעיות שיש בהתחלה. אני מקווה מאוד שהבעיות האלה הן בעיות של חבלי קליטה 

 ולידה ולא מעבר לזה.  

אבל אין מחלוקת, לפחות ככה אני רואה את הדברים, שבכל התהליך הזה נפלו כשלים. לא יכול  

יא ככל הנראה לא מבינה אפילו מה להיות שמועצה תחליט לקחת דבר כזה על עצמה, כשה

המשמעויות של זה. לא יכול להיות שהמועצה תגלה, בתחילת אוגוסט, פחות מחודש לפני מועד  
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תחילת הפעילות, שוואלה, אין לה כוח אדם והיא למעשה אומרת 'נכשלתי'. אני פשוט במו עיני ראיתי 

דם'. ולא יכול להיות שרק אז היא את המילה שמנהל המתנ"ס שאומר 'נכשלתי. נכשלתי בגיוס כוח א

תצא למכרז. ולא יכול להיות שהמפעיל שיזכה במכרז זה מישהו שגם לא היה לו כוח אדם, ורק בדרך 

 שברור שהיו פה כשלים... אני מבקש רק לאפשר לי לסיים. סליחה?  נס נמצאו אותם אנשים. כך 

 

 רק איך נמצאו. לא שמעתי.   : מר שלמה אפרתי

 

 דרך נס.   יטר: גב' אורנה רי

 

 דרך נס נמצאו.      מר אלעד כהן: 

 

 באו מהשמים פתאום.     מר ניר ברטל:

 

דרך נס נמצאו אותן עובדות שבאמצעותן... עכשיו אם בנס, או באו     מר אלעד כהן: 

מהשמים, אחת השאלות הכי מדהימות שאתה כראש מועצה צריך לשאול את עצמך, כי אתה גם  

י בכיר בהנהלת המתנ"ס, איך זה יכול להיות שמה שהמועצה כשלה ראש מועצה וגם הגורם הכ

בלארגן, בלגייס עובדות, אגב, בלי לפגוע בכבוד של אף אחת מהסייעות, אנחנו לא מדברים על איזשהו 

כוח אדם חריג, נדיר, שקשה לאתר אותו ברמות כאלה. מהנדסים ברמות ברמות כאלו שאי אפשר 

 לאתר.  

 

 א. תתפל   מר ניר ברטל:

 

אבל מה שלא ברור, וזה מסוג הדברים שמתחבר להצעת ההחלטה    מר אלעד כהן: 

שלי, איך זה יכול להיות שמפעיל חיצוני הצליח בפחות מעשרה ימים לעשות, הכוונה לגייס כוח אדם,  

כשהמועצה עצמה לא הצליחה לעשות את אותו דבר במשך חמישה חודשים, שישה חודשים, שבעה  
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ומר על המסוגלות של המועצה בכלל, להתמודד עם פרויקטים כאלו. זה יוצא לי חודשים. מה זה א

 קצת דז'ה וו. למה דז'ה וו?  

 

 ...  אבל זה לא המועצה    מר ניר ברטל:

 

המועצה והמתנ"ס זה היינו הך. בוא, אל תסתתר מאחורי העניינים     מר אלעד כהן: 

 הפורמאליים.   

 

 מהותיים. זה לא פורמאליים.    מר ניר ברטל:

 

 סליחה, אתה יו"ר המתנ"ס, וכל מה שקרה במתנ"ס אתה ידעת.     מר אלעד כהן: 

 

 יש לו מנכ"ל אחר אבל.     מר ניר ברטל:

 

אתה ידעת וזה היה תחת אחריותך. ואתה לא תוכל להסתתר מאחורי     מר אלעד כהן: 

 'זה לא אני, זה המתנ"ס'.   

 

 אחת מהטעויות הרבות שאתה עושה.  אני לא מסתתר. אני מתקן    מר ניר ברטל:

 

 מי שרוצה להסתתר מאחורי,    מר אלעד כהן: 

 

 אני לא מסתתר אבל. אני רק מתקן את הטעויות שלך, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

 אתה לא ידעת שהמתנ"ס מנסה לגייס כוח אדם?      מר אלעד כהן: 
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 אני רק תיקנתי את הטעויות שלך, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

 אתה מנסה להיתמם.      אלעד כהן:  מר

 

 אני לא מיתמם. אני מתקן את הטעות שלך.     מר ניר ברטל:

 

 ... בקלות, אלעד.      :דובר

 

 אלו העובדות,      מר אלעד כהן: 

 

 לא, אבל זו לא עובדה. אתה מטעה.    מר ניר ברטל:

 

הפאנלים  יש לי דז'ה וו. למה יש לי דז'ה וו? כי כשדיברת על   מר אלעד כהן: 

    -הסולאריים לפני 

 

 אבל המתנ"ס לא עושה את הפאנלים הסולאריים.     מר ניר ברטל:

 

את הזכרת לי שהיתה באמת דילמה. היתה דילמה למועצה אם ללכת    מר אלעד כהן: 

, BOTעל מה שנקרא מימוש עצמי. המועצה תעשה את זה בעצמה, על כל המשתמע מכך. או ללכת על 

ו אחרת מוריד חלק נכבד מהאחריות, מהיכולת, מהכישורים שצריך בכלל להרים שזה בצורה כזו א

פרויקט כזה, לטובת גורם אחר והוא היזם. ואני זוכר שניסו לשכנע אותנו, את חברי המועצה, כמה  

זה פשוט וכמה המועצה יודעת להתמודד ויש כוח אדם ויש ניסיון ויש יכולות. ואני שואל את עצמי  

, אם דבר כזה קטן כמו לגייס סייעות, מה שלקח שבוע ימים, עשרה ימים, לאותו  ריבונו של עולם

מפעיל שזכה במכרז, אם את זה הם לא היו מסוגלים לעשות, האם יעלה על הדעת והאם הגיוני שהם  

 היו מסוגלים להרים את הפרויקט של הפאנלים?  
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 שם זה הדז'ה וו הגדול.  חשבתי שיש לך דז'ה מהקו סניקה ומעתודות.   גב' אורנה רייטר: 

 

כדי לחשוב שהם   לא נאיבייםברוך השם שהיינו מספיק גם קו סניקה,    מר אלעד כהן: 

מסוגלים לעשות את זה. ובחרנו בדרך שאולי קצת פחות רווחית אבל יותר שמרנית, שיודע לבטא 

תודות. כי מה  בצורה יותר טובה את היכולות האמיתיים של המועצה. דז'ה וו נוסף זה מה שקורה בע

קורה בעתודות? בוקה ומבולקה מה שנקרא מכל הבחינות. אז פעם הבאה, כשאתה מדבר איתי על  

פאנלים סולאריים, אני מציע שתחשוב טוב טוב אם ראוי היה להציע לנו או לנסות לשכנע אותנו  

 ללכת על הפעלה או בנייה עצמית.  

 

  סגרנו שאני לא אדבר איתך על זה.   מר ניר ברטל:

 

עכשיו נחזור לענייננו. האירוע היה ואת מה שהיה כבר אי אפשר     מר אלעד כהן: 

לשנות. אבל חובתנו לנסות להפיק לקחים ממה שהיה. וקודם כל לתחקר את האירוע. כי יש פה  

ולכן, אני רוצה  באמת כמה שאלות שהן פשוט לא מסתדרות עם הקומון סנס של כל אחד מאיתנו. 

 להציע הצעת החלטה.  

 

 אני יכולה להגיד כמה מילים?  גב' אורנה רייטר: 

 

 בבקשה.    מר אלעד כהן: 

 

 אם אפשר. אפשר?     מר אודי וילד:

 

 בוודאי. מה זה, יש לך זכות דיבור.     מר אלעד כהן: 
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 אני מעדיף שלא, אבל אם את מתעקשת.    מר ניר ברטל:

 

 כן, מתעקשת.   גב' אורנה רייטר: 

 

 ה מוכרח להעליב בכל הזדמנות ובפומבי?   את   גב' צדוק תמר: 

 

 למה להשפיל? היא שאלה שאלה.    מר ניר ברטל:

 

 אתה יכול להגיד מעדיף שלא.     מר אלעד כהן: 

 

 שאלה אם אפשר.     מר ניר ברטל:

 

הוא אומר את האמת. אוקיי. האבסורד הגדול של המעונות בעיני:    גב' אורנה רייטר: 

קרא לדעתי 'עץ הזית'. מפטרת אותו לפני שבעצם מכינה חלופה. מתנ"ס  המועצה מעסיקה מפעיל. שנ

אורנית זה מפעיל. מתנ"ס אורנית זה בעצם ארגון בבעלות החברה למתנ"סים, והמועצה. המועצה 

. ואז קורה מקרה שהמפעיל החדש לא מצליח לגייס, הכוונה המתנ"ס, לא  49%לדעתי זה אפילו 

סיתי, כששמעתי שזה קרה, ניסיתי לבדוק מה קרה. איך קורים מצליח להרים את הפרויקט. אני ני

כאלו דברים. והבנתי. יש מנהלת הגיל הרך, אני חושבת שכולם מכירים אותה. אישה סופר 

 מקצוענית. היא כבר ניהלה את המעונות האלה,  

 

  ... למה את מתייחסת?   מר אלעד כהן: 

 

המעונות האלה, מעון אחד ואחר כך את  לאיריס קופל. היא ניהלה את   גב' אורנה רייטר: 

 השני, כשהמועצה ניהלה אותם ישירות, העסיקה את המטפלות,  
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 לא נכון.    מר ניר ברטל:

 

, כשאיריס קופל  26 9הבן שלי היה במעונות האלה. הבן שלי שהוא ב  גב' אורנה רייטר: 

מודיעה שקשה להשיג   ניהלה ישירות. מזיזים אותה הצידה, כי היא לא מסכימה עם הצעד, והיא 

 מטפלות. חבר'ה, תיזהרו.   

 

 שלמה, ... מה אתה אומר?     מר ניר ברטל:

 

לוקחים חברה חסרת ניסיון. לוקחים מפעיל חסר ניסיון. להרים את   גב' אורנה רייטר: 

הולכים למכרז. זוכה מעלה עמוס, או לא זוכרת,  הנושא, הכוונה למתנ"ס, ונכשלים. מה יוצרים?

מוס. ועכשיו מה שקורה, המפעיל, המתנ"ס, מפעיל את המפעיל. אני שאלתי, בהיותי משהו עם ע

קיבלתי חברה בוועדת מכרזים, לא הפסקתי לשאול את השאלה איך נבטיח את איכות המטפלות. 

תשובה שיש פורום ששם נמצאת מנהלת מחלקת הגיל הרך, נציגת המתנ"ס והמנכ"ל, והם בעצם 

נהג כרמל מעודה.  so calledו אני זוכרת שאמרנו, אנחנו לא רוצים שיגיע יראיינו את המטפלות ואפיל

ופתאום מתברר לי שבכלל המפעיל שזכה, שהוא אמור היה לשלוח רשימת עובדים, גם אם חלקית, 

המפרטים את ניסיונם הקודם, מקום עבודתם וסמכותם, כולל הפרטים האישיים, של חלק כמובן 

את זה היועמ"ש, שהוא הגיש רק שני שמות. ואיזה שני שמות?  מעובדים. מסתבר לי, אמר לי 

 שהמתנ"ס הצליחו לגייס.  

 

 לא נכון.   עו"ד אמיר גופר: 

 

 אתה אמרת לי.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא נכון. זה לא מה שאני אמרתי.    עו"ד אמיר גופר: 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 13.09.21 חמישי מיום, 48מועצה מס' ישיבת 
 

 42 
 

 רק אל תגיד 'שקר', היא נעלבת מזה.    מר ניר ברטל:

 

 לכן אני אומר, זה לא נכון. אני אמרתי לך,     עו"ד אמיר גופר: 

 

אסור לתקן את אורנה. מה שהיא אומרת קדוש, אמיר. אני רק מזהיר    מר ניר ברטל:

 אותך מראש. 

 

  -אני רק רוצה להבהיר, מכיוון   עו"ד אמיר גופר: 

 

 אמרת לי שני אנשים.    גב' אורנה רייטר: 

 

בקבוצת ווטסאפ. אמרתי לך, ויש את זה   ... ויש את זה גם לדעתי   עו"ד אמיר גופר: 

מגובה במסמכים. שאורי מעיין צריך להגיש הצעה חלקית. הוא הגיש ברשימה שני שמות של שתי  

 מנהלות, עם כל התעודות שלהן, והוא עמד בכל הכללים של המכרז.  

 

 אבל זה מה שאני אמרתי.    גב' אורנה רייטר: 

 

   לא, זה לא מה שאמרת.  עו"ד אמיר גופר: 

 

 שלא קשורות למה שהמתנ"ס העביר.   : מר שלמה אפרתי

 

 לא קשור בכלל למתנ"ס.    עו"ד אמיר גופר: 

 

אוקיי. אני לוקחת על עצמי. אני הבנתי שאלו אותן נשים. אבל היו שם   גב' אורנה רייטר: 

 שתי שמות, 
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 תנ"ס.  אני לא יודע איך הבנת את זה. אנחנו מעולם לא דיברנו על המ  עו"ד אמיר גופר: 

 

 אוקיי. יכול להיות שחיברתי דברים לא נכון. ...    גב' אורנה רייטר: 

 

 באותה זמנים גם אמרתי לך שזה לא נכון ... במסגרת ועדת מכרזים.    עו"ד אמיר גופר: 

 

 תודה רבה, לא שאלת אותך.   גב' אורנה רייטר: 

 

שם, ואמרתי לך  ואותו דבר נאמר בדיוק כמו שאלעד אומר. זה היה  עו"ד אמיר גופר: 

 את הדברים. 

 

 אני חוזרת על הדברים כמו שנאמרו.   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא הקשבתי לתוכן, אבל סליחה.    מר אלעד כהן: 

 

 . 15, 14המפעיל החדש הגיש שני שמות מתוך סדר גודל של    גב' אורנה רייטר: 

 

 .  15, 14הוא לא היה צריך להגיש   עו"ד אמיר גופר: 

 

 אמיר, עזוב. אל תפריע לה עם המציאות.    ל:מר ניר ברט

 

סליחה, אמיר. זה מה שאני אומרת. הוא הגיש, אני חוזרת שוב. הוא   גב' אורנה רייטר: 

שאמורים לעבוד במעון. אתה אומר לי, וקראתי את זה, רשימת עובדים   15הגיש שני שמות מתוך 

י יכולה להסכים, אני לא חולקת עליו, זה ים, גם אם חלקית(. אז חלקית לדברי היועמ"ש, ואנ)בסוגרי
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 . עכשיו בסדר? 15-שניים מתוך כ

 

 עכשיו מצוין.     עו"ד אמיר גופר: 

 

 יש התקדמות.     מר ניר ברטל:

 

. עכשיו, ואני שואלת את השאלה, איך אנחנו מבטיחים את האיכות  גב' אורנה רייטר: 

תעודת זהות ודופק, אם לא אכפת לכם.  נחנו מבטיחים את איכות המטפלות. והאיכות זו לא איך א

המצב הוא מאוד שערורייתי בעיני. אם אני הייתי אמא, כבר מזמן לא הייתי שם. ליבי עם ההורים, 

שיצטרכו, והם יצטרכו, שנה שלמה להיות דרוכים ועירניים. קשה כשאין על מי לסמוך. וזה בטח לא 

. ופה Don't break before makeההנדסיים  טרס ציבורי. זאת טעות, טעות. ויש מונח מהעולמותאינ

 נעשה ברייק לפני שעשו מייק. 

 

 זה גם לא מדויק.     : מר שלמה אפרתי

 

עזוב, אל תפריע. עזוב, שלמה. תן לה להגיד את התיזה שלה שלא     מר ניר ברטל:

 קשורה למציאות. תן לה.  

 

שעברה לא עשו היא סיימה את ההסכם שלה, שנה שעברה. שנה   יטר: גב' אורנה רי

מכרז, היו צריכים לצאת למכרז חדש. אבל נאמר לחברה, אתה לא יודע? שנה שעברה היא היתה בלי 

 מכרז. 

 

 אני יודע שלא ...     : מר שלמה אפרתי

 

 שלמה, עזוב אותה.     מר ניר ברטל:
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 סיימת כי המתנ"ס לוקח את פעילות ...  נאמר לחברה שהיא מ  גב' אורנה רייטר: 

 

 ... תן לה    ברטל:מר ניר 

 

 הם היו חייבים שנה שעברה.   גב' אורנה רייטר: 

 

   -נגמר החוזה. צריך לצאת   : מר שלמה אפרתי

 

 שלמה, עזוב. תן לעוות את המציאות כמו שהיא רוצה.    מר ניר ברטל:

 

 שלמה, נגמר ...    גב' אורנה רייטר: 

 

 א חייב להסכים איתה.  היא יכולה להגיד את הדברים. אתה ל  ורון טישלר: מר ד

 

זה בדיוק מה שאני אומר. אני מנסה שהיא תגיד את הדברים. אני רק    מר ניר ברטל:

 אומר לך שאני לא מסכים איתה. 

 

אתה יכול שלא להסכים איתה, אבל זה לא בהכרח עיוות המציאות.    מר דורון טישלר: 

 שאורנה חוותה.  כי זה מה 

 

 חוויתי,   לא, אני לא   גב' אורנה רייטר: 

 

 אנחנו לא בקורס תראפיה.    מר ניר ברטל:
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 זה נתון שאני מכירה. נגמר ההסכם.    גב' אורנה רייטר: 

 

אני רק אומר לשלמה שייתן לה להגיד מה שהיא רוצה. זה גם לא     מר ניר ברטל:

 ם אם זה לא נכון. בסדר? שייתן לה להגיד מה שהיא רוצה. ג

 

 שנה שלמה בלי מכרז. המתנ"ס רצה ...   הוא עבד   גב' אורנה רייטר: 

 

 זכותה בתור חברת מועצה להגיד דברים לא נכונים.     מר ניר ברטל:

 

היא רצתה לקחת את זה. זו הסיבה שלא יצאו למכרז לשנה אחת.   גב' אורנה רייטר: 

 וקח את זה. והם סיימו. והם לקחו את כל הקבוצה,  השנה הודיעו להם שהם מסיימים כי המתנ"ס ל

 

שלמה, יש גם הודעות ... בעניין זה. אז איך אומרים? אל תעשו צחוק     מר אלעד כהן: 

  מעצמכם. 

 

שלמה, עזוב. שלמה, עזוב. אני כבר שנה ומשהו שומע דברים שלא     מר ניר ברטל:

 קשורים למציאות. תאמין לי, 

 

 יין, המציאות. כן.  מענ  גב' אורנה רייטר: 

 

 דקות.   10נו ניקח הפסקה ניר, אנח  מר דורון טישלר: 

 

יאללה. אחד הדברים הטובים שאמרת הערב. אני מנסה ששלמה לא    מר ניר ברטל:

 יפריע, ואתה מאיים?  
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 סיימת, נכון?     מר אלעד כהן: 

 

 אני סיימתי.   גב' אורנה רייטר: 

 

אני לפחות רוצה להסתכל, לצפות פני עתיד, ואי   מאחר ואנחנו באמת,   מר אלעד כהן: 

פשר לצפות פני עתיד ולתקן או לרצות לתקן כשלים בלי לחקור את העבר, אז הצעת ההחלטה שלי, א

אני אסביר מה הרציונאל, ואני אציג אותה. הרציונאל שצריך לעשות תחקיר של כל העניין. התחקיר 

עובדות שהן פתאום הפכו להיות שנויות במחלוקת.   הוא עוד יותר חשוב כי מסתבר שפתאום יש כמה 

שהמועצה לא התכוונה להמשיך עם המפעיל הקיים וכו'. ועוד כל מיני דברים שאני פה לא אכנס. 

עכשיו, התחקיר שאני מבקש לקיים יבוצע על ידי גורם חיצוני. ואני חושב שאותו גורם חיצוני יש לו  

ה.   הכישורים, גם את היכולת וגם את הזמן לעשות את זגם, אני מיד אתייחס בשמו, יש לו גם את 

 הוא הסכים גם ... אתה רואה כדורגל, בזמן שאני מציג את ההצעה?  

 

 אם היה שידור הייתי רואה, אבל אין שידור.      :דובר

 

 אה, אין שידור.      מר אלעד כהן: 

 

 זו התקדמות, כי לפני כן זה היה רק עיתונים.     מר ניר ברטל:

 

כבוד. אותו גורם הסכים גם   רק עיתונים, בסדר גמור. מוסיף הרבה   אלעד כהן: מר 

לבצע את זה בהתנדבות. השם של הגורם שאני אבקש שיתחקר את האירוע זה מישהו שאתה גם, ניר,  

מכיר אותו. השם שלו זה שלמה ארליך. שלמה ארליך היה חבר מועצה בעצמו. בקיא מאוד בכל נושא  

ו, פנית אליו בכל מיני נושאים . אני הבנתי ממנו, ניר, שאתה אפילו התייעצת איתתחקור של אירועים

 שקשורים לתקציב צופים או משהו. מקווה שאני מדייק. אבל אתה בעצמך פנית אליו.  
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אז אני אחדד לך. כשנכנסנו למועצה הוא הזמין אותי להראות איך לא     מר ניר ברטל:

 קציבים שהמועצה הקודמת בנתה.  הוא הראה לי את התבונים תקציב. 

 

יכול להיות שהוא התייחס גם לזה. אני לא נכחתי באקט הזה, אז אני    מר אלעד כהן: 

 אומר דברים בשם אומרם.  

 

 אפשר לשאול את אודי. הוא היה שם.    מר ניר ברטל:

 

אם היה פה אודי וילד, אז הוא היה אומר לך כמה אדון שלמה ארליך    מר אלעד כהן: 

 וא בחור רציני.   ה

 

  אני לא חולק.   מר ניר ברטל:

 

 ואפשר לסמוך עליו שיבצע את התחקיר הזה.      מר אלעד כהן: 

 

 אני לא חולק שהוא בחור רציני.    מר ניר ברטל:

 

יפה. ולכן הצעת ההחלטה שלי היא כדלקמן, אני אקריא אותה: סעיף     מר אלעד כהן: 

 ליך שהיה בעניין מעונות היום.   , יבוצע תחקיר מקיף אודות כל התה1

 

 אבל למה, יש לך פה מבקרת של המועצה.     מר ניר ברטל:

 

 אני אגיד לך גם את זה.      מר אלעד כהן: 

 

 אתה לא סומך עליה?     מר ניר ברטל:
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 אני אגיד לך גם את זה. תן לי להקריא,     מר אלעד כהן: 

 

 לביקורת.  יש לשלטון המקומי גורם מוסמך    מר ניר ברטל:

 

 אני אגיד לך.     מר אלעד כהן: 

 

  -אבל אסור לנו לדרוש ממנה לעשות, במקום שביקשנו    צדוק תמר: גב' 

 

 תמר, תמר.     מר אלעד כהן: 

 

 אה, אז אנחנו מביאים מבקרים חיצוניים.     מר ניר ברטל:

 

הצעת  תמר, אני אתייחס גם לעניין הזה. אני רק באמצע הקראה של    מר אלעד כהן: 

רוצה להזכיר לך, ניר, כשדיברנו על ביצוע תחקיר לקו  ( יבוצע תחקיר מקיף אודות, אני רק1החלטה. 

 הסניקה, אמרה המבקרת 'אני עסוקה ואין לי זמן לזה'. 

 

 לא, לא, לא, לא.   גב' חני בריקמן: 

 

 מבחינתי ... זה מאוד מעליב.    מר אלעד כהן: 

 

..  זו לא התשובה. אני אגיד לך מה התשובה שלי. גם .לא אומרת, אבל   גב' חני בריקמן: 

 עכשיו.  

 

 עזבי, תני לו להגיד.     מר ניר ברטל:
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 בכל מקרה לא ...    גב' חני בריקמן: 

 

   -יש פה משהו מעניין היום. כל מה שנאמר   מר דורון טישלר: 

 

 'אני לא' מה?    מר אלעד כהן: 

 

   לא אעשה שום תחקיר. ...  גב' חני בריקמן: 

 

 של חוק. אין גם למה. זה הכל עניין    גב' חני בריקמן: 

 

 דורון, דורון, אומרת המבקרת 'אני לא רוצה',     מר אלעד כהן: 

 

 לא שאני לא רוצה. רגע, אתה רוצה לתת לי לדבר? אז אני אגיד.   גב' חני בריקמן: 

 

 אולי אחרי שאני אסיים.     מר אלעד כהן: 

 

  אין בעיה.   גב' חני בריקמן: 

 

 עזבי.    מר ניר ברטל:

 

 , לא, למה? ... תשמעו אחת ולתמיד מה מותר ומה אסור. לא  גב' חני בריקמן: 

 

אין בעיה. אני מבין שכולכם יישרתם קו כי נוח לכם. הציבור צופה     מר אלעד כהן: 

 בנו, הכל בסדר.  
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 דווקא באלפי מנשה ...     גב' חני בריקמן: 

 

את ת המקומיות מעניקות זכות דיבור. אנחנו מעניקים כללי המועצו   מר ניר ברטל:

 זכות הדיבור,  

 

 אין בעיה, אז אני אדבר בסוף.    גב' חני בריקמן: 

 

הכללים גם, לפחות מה שהסביר לי, מאפשרים להעלות הצעות    מר ניר ברטל:

 החלטה. וצריך להצביע עליהן, גם אם הן לא חוקיות. אנחנו מאפשרים את זה. ... 

 

 ... לא חוקיות, נו.     אורנה רייטר: גב' 

 

 ללא סמכות, סליחה.     טל:מר ניר בר

 

 ? לא הבנתי.  3:0מה  חבל, זה שיח חרשים.    מר אלעד כהן: 

 

היא ביקשה שאני אעדכן אותה על התוצאה. אז עשיתי ריפרש      דובר:

 ועדכנתי אותה. זה מה שהיא ביקשה.  

 

 ובתושבים. בסדר.  כשהם מזלזלים במעמד    מר ניר ברטל:

 

 בתושבים.   ... מזלזלים    מר אלעד כהן: 

 

 חזור וזלזל.    מר ניר ברטל:
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 טוב, כשתחליט שאתה מאפשר לי לדבר, אז אני אדבר.     מר אלעד כהן: 

 

 אפשרתי לך ממזמן ואני אפילו נלחם שחני תיתן לך להמשיך.    מר ניר ברטל:

 

, יבוצע תחקיר מקיף אודות כל 1. סעיף אז תן לי בבקשה להמשיך   מר אלעד כהן: 

יה בעניין מעונות היום, כדי לזהות את הכשלים שהיו ולהפיק לקחים בכדי למנוע הישנות  התהליך שה

, התחקיר יבוצע על ידי גורם חיצוני והוא מר שלמה ארליך, שהיה  2מקרים דומים בעתיד. סעיף 

מר ארליך יתבקש לפנות אל כל הגורמים   (3בעברו חבר המועצה ובקיא בניתוח ותחקור תהליכים. 

שהם רלוונטיים לביצוע התחקיר, לרבות נציגי מועצה, נציגי מתנ"ס, נציגי הורים, נציגי  שהוא סבור

  45מר ארליך מתבקש להגיש למליאת המועצה את ממצאי תחקירו בתוך והקודם. המפעיל הנוכחי 

וך המועצה דיון על ממצאי התחקיר,  ימים מהיום. סעיף חדש, לאחר קבלת ממצאי התחקיר, תער

ים. זו הצעת ההחלטה. ואני רק רוצה להוסיף, אני רוצה לענות לך חני, זה לא דוח  כולל הפקת לקח

ביקורת. זה תחקיר. ותחקיר כל אחד יכול לעשות. יכול להיות עובד מועצה. זה יכול להיות נציג 

לא קראתי לזה דוח ביקורת. אני לא רוצה ציבור, זה יכול להיות חבר מועצה וזה יכול להיות הכל. 

 ליך. להעמיס ע

 

 לא, זה לא קשור. זה לא קשור. אני לא עושה מסיבות החוק.   גב' חני בריקמן: 

 

 החוק שאת מדברת עליו זה ביקורת. זה לא דוח ביקורת.    מר אלעד כהן: 

 

אני לא עושה  לא, זה לא משנה. תחקיר ודוח ביקורת, אין שום הבדל.   גב' חני בריקמן: 

מבקרת המועצה, ועל פי תקנון המועצות המקומיות, ואגב, יש  תחקירים. אני לא הוכשרתי לזה. אני 

 לי את זה בגלל אלפי מנשה, אפילו לא בגללכם. לא הייתי מוכנה לזה. פשוט חיפשתי וזה נראה.  
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   -אוקיי. גם שם יש    מר אלעד כהן: 

 

  פוליטיקה. מסתבר. בכל מקום יש   גב' חני בריקמן: 

 

   -מיוחדים, אנחנו יכולים אם אנחנו לא כאלה    מר ניר ברטל:

 

המועצה לא יכולה לקבוע בשבילי את תוכנית העבודה שלי. לא   גב' חני בריקמן: 

 תחקירים ולא ביקורות.  

 

 לא ביקשתי.    מר אלעד כהן: 

 

 שנייה. גם ראש המועצה טועה. גם הוא טועה.    גב' חני בריקמן: 

 

 ...  אבל אני ביקשתי ממך לערוך דוח? לא.    לעד כהן: מר א

 

תחקיר ודוח זה אותו דבר. אין שום הבדל. ראש המועצה, שנייה,    גב' חני בריקמן: 

שנייה, כדי לא לפתוח פתח, אורנה, יקירה, כדי לא לפתוח  שנייה. ... לא, תן לי לסיים. ... רגע, רגע. ... 

ו יו"ש. מי שאנחנו עובדים לפי התקנון, אין מה לעשות, אנחנ פתח, על פי תקנון המועצות המקומיות

שיכול לבקש ממני נושאים לתוכנית העבודה שלי, לא משנה במה, זה א', אני. ב', ועדת הביקורת 

 שביקשה. בדקתי, עשיתי הכל, אפילו מהר.  

 

 שנה שעברה.   גב' אורנה רייטר: 

 

מועצה ביקש ממני, ועדת הביקורת השנה. ... וראש המועצה. ראש ה  גב' חני בריקמן: 

 טו.   ביקשה ממני. סה 
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 מה ביקשתי? אני כבר לא זוכר.    מר ניר ברטל:

 

 מוקד. וזה בעבודה. סה טו.   גב' חני בריקמן: 

 

 אבל את מתפרצת לדלת פתוחה.    מר אלעד כהן: 

 

 לא משנה. לא תחקירים. ...    גב' חני בריקמן: 

 

 י רק שאלתי למה הוא לא מבקש.  לא ביקשת. אנ   מר ניר ברטל:

 

 ... את הדוח, שהוא לא ישאל את השאלה עוד פעם.    : גב' אורנה רייטר

 

 אני מכבדת את כל מי שמבקש ממני.   גב' חני בריקמן: 

 

 יש צורך להקריא את זה? אתה רוצה לראות את זה?     מר אלעד כהן: 

 

 לא מעניין אותי.     מר ניר ברטל:

 

 כן, עוד החלטה שהוא לא מתכוון למלא.     גב' אורנה רייטר: 

 

לא שאני לא מתכוון. שמקבלת בחוסר סמכות. אבל אתם יכולים    ברטל: מר ניר

 לקבל פה, אם אתם מרגישים שאתם תורמים משהו,  

 

    -כפוף לבצע משהו כדי   גב' אורנה רייטר: 
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ורנה. מי נגד?  רוצים להצביע, אלעד? מי בעד? דורון, אלעד, תמר וא   מר ניר ברטל:

 ניר, דוד ואביבית.  

 :הצבעה 

 דורון טישלר, אלעד כהן, אורנה רייטר, תמר צדוק. בעד:

 

 נגד: ניר ברטל, דוד כץ, אביבית אבורוס.

 : הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה של חבר המועצה אלעד כהן:  החלטה

די לזהות את הכשלים שהיו  יבוצע תחקיר מקיף אודות כל התהליך שהיה בעניין מעונות היום, כ( 1

התחקיר יבוצע על ידי גורם חיצוני  ( 2וע הישנות מקרים דומים בעתיד. ולהפיק לקחים בכדי למנ 

( מר ארליך 3והוא מר שלמה ארליך, שהיה בעברו חבר המועצה ובקיא בניתוח ותחקור תהליכים. 

לרבות נציגי מועצה,   יתבקש לפנות אל כל הגורמים שהוא סבור שהם רלוונטיים לביצוע התחקיר,

מר ארליך מתבקש להגיש למליאת ( 4והקודם. נציגי המפעיל הנוכחי  נציגי מתנ"ס, נציגי הורים,

לאחר קבלת ממצאי התחקיר, תערוך המועצה   (5ימים מהיום.  45המועצה את ממצאי תחקירו בתוך 

 דיון על ממצאי התחקיר, כולל הפקת לקחים. 

  

   גוונים ]התווסף לסדר היום[ *

 

 הנושא הבא, גוונים.     מר ניר ברטל:

 

אפשר? הנושא שאני ביקשתי להעלות לסדר היום הוא שיפוץ בי"ס    עד כהן: מר אל

קיבלה מליאת המועצה החלטה בדבר ביצוע שיפוץ מקיף של בי"ס  15.6.2021גוונים. כזכור, ביום 

אני יכול אפילו לומר  כרים מה היה. מיליון ₪. כולנו היינו כאן, כולם זו 2-גוונים בעלות כוללת של כ 

ילו החלטה שהתקבלה פה אחד. בהחלטה שהתקבלה נקבע בין היתר שעל המועצה  ולשבח שזו אפ

ימים תוכנית מפורטת של השיפוצים. וכן תוכנית כלכלית מפורטת, הכוללת את דרך  14להגיש בתוך 
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ים. אגב, אפשר ללכת ולצפות ימ 14המימון של השיפוצים. את ההחלטה הזאת צריך היה לממש בתוך 

ההחלטה הזאת היה עליו דיון. ניר ביקש לשנות דברים כאלה ואחרים, שינינו.  שכל פרט ופרט בהצעת 

מועדים נקבעו על דעתו של ניר. נקבעו על דעתו של הגזבר, שמשום מה לא נמצא היום. כי דווקא 

טה התקבלה פה אחד. למה זה  ממנו הייתי מצפה לשמוע למה לא הוצגה התוכנית הכלכלית. וההחל

ה מדובר בהחלטה שגם ראש המועצה תמך בה. לא החלטה שכפו עליו, לא  חריג במובן הזה? כי פ

נראה לו, הוא לא חושב שהיא נכונה, וקיבלו אותה בניגוד לדעתו והוא מנסה להסתתר מאחורי טענות 

כל אחד אמר את דעתו.  פורמאליות של חוסר סמכות. פה החלטה שאתה תמכת בה. היו פה הורים, 

ם. כולנו יצאנו צוהלים ושמחים שהנה, לא רק התקבלה החלטה היה פה גם יו"ר הנהגת הורי

עקרונית, הנה גם נקבעו שלבים והנה גם נקבעו יעדים. והנה להפתעתנו הרבה, מהמועד של ההחלטה,  

שת החודשים  ימים. כמעט שלושה חודשים. במשך שלו 30ימים, לא  14חלפו עברו מה שנקרא לא 

ני אומר מבחינתנו, זה לא נעשה במובן שצריך היה לעשות.  האלו מבחינתנו שום דבר לא נעשה. כשא

אני מזכיר. הצעת ההחלטה דיברה על זה שצריך להגיש למליאת המועצה תוכנית מפורטת, שאנחנו 

של איך  גם יודעים שהיתה קיימת. ככה לפחות הצהירו במהלך הישיבה. וגם את התוכנית הכלכלית

 הולכים לממן את זה.  

ימים לעשות את זה, בסדר. שולחים מייל, אומרים  14שב שהוא לא מסוגל תוך עכשיו, אם מישהו ח

ימים. תנו לנו עוד קצת זמן'. לא היינו הולכים לרב בעניין   14'חברים, חשבנו שאנחנו מסוגלים תוך 

אז ברור  ודשים וכלום לא קורה, יום, וכשעוברים שלושה ח 14הזה. אבל כשנקבע פרק זמן של 

 בתמים מתכוון לקיים את ההחלטה הזו. שמישהו לא באמת ו

עכשיו כמובן שהנושא הזה מתחבר בצורה ברורה לנושא הראשון על סדר היום שדיברנו עליו, וזה אי  

קיום החלטות מועצה. אז שוב, אנחנו מבינים שראש המועצה, בכל מה שנוגע להחלטות, אז 

לא, אם ייראה לו הוא יבצע. אם  ינתו הן המלצה בלבד. בין אם הוא תמך בה ובין אםההחלטות מבח

לא ייראה לו הוא לא יבצע. לא נחזור על מה שנאמר בעניין הזה, עד כמה זה חמור, עד כמה זה 

מקומם, עד כמה זה מבזה, עד כמה זה עומד בסתירה גמורה לעקרונות של מנהל תקין וכיווץ של  

 ם. לא נחזור על כל הדברים המדברים בעד עצמם. כללים דמוקרטיי

אחר והמועצה לא קיימה את ההחלטה, אז אני אבקש שהצעת ההחלטה שלי תהיה שהמועצה כן  מ
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ימים. אני מצפה שאת הצעת ההחלטה הזו, לפחות,  14תקיים את ההחלטה. נעמיד לה לצורך העניין 

כי אם ראש המועצה רוצה, זה מקוים. המועצה וראש המועצה, זה לא המועצה, זה ראש המועצה. 

צה לא רוצה זה לא מקוים. זה לא קשור למועצה. אנחנו כל הזמן אומרים 'מועצה,  ואם ראש המוע

מועצה, מועצה'. חברים, בואו נסיר קצת את מסיכת התמימות. זה ראש המועצה. ראש המועצה  

ה יגיד למנכ"ל ולגזבר להכין רוצה, זה יקוים. ראש המועצה לא רוצה, הוא לא מקיים. ראש המועצ

כן. ראש המועצה לא רוצה, היא לא תוכן. אני גם אגיד לכם יותר מזה. אני גם  תוכנית, התוכנית תו

יודע שהתוכנית קיימת, רק לא רוצים להגיש אותה. לא רוצים להציג אותה. למה? השד יודע. אגב, זה  

ון, ולך אני אומר, עמית, אם מישהו  קצת מעורר בי ספקות לגבי האם מלכתחילה מישהו באמת התכו

לקיים את ההחלטה הזאת. כי יכול להיות שהמטרה באותו ערב מפורסם, שכל  באמת התכוון 

ההורים פה ישבו על הבטונדות, היתה אוקיי, בסדר. נעביר החלטה כדי שההורים יהיו מרוצים. ואחר 

פועל של העניין הזה. ולכן  כך ממילא אני אעשה מה שאני רוצה. כי זה מה שיוצא מההתנהלות ב

   ככתבה וכלשונה.   15.6.2021להורות למועצה לקיים את ההחלטה מיום הצעת ההחלטה שלי היא 

 

 אפשר להצביע?    מר ניר ברטל:

 

   -בוא נשמע. אולי יש להם    מר אלעד כהן: 

 

 בגלל זה אני שואל. בואו נצביע. מי בעד?     מר ניר ברטל:

 

₪   600,000קבל י זה. אני רוצה לשאול משהו. ידוע שהיתה פנייה ללפנ  גב' אורנה רייטר: 

 ממשרד הפנים. מה היתה התשובה?  

 

 סיימת?    מר ניר ברטל:

 

לא. זו שאלה אחת. שאלה שנייה. ידוע, אתה אמרת לי, שהקול קורא    גב' אורנה רייטר: 
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אתה אמרת לי. אני  שהוגש למשרד הפנים על שיפוץ חזיתות או משהו יותר רחב לא התקבל. זה 

רך הטובה ביותר ברמה המימונית תהיה לקיחת הלוואה. אני רוצה  , הד1,400,000-יודעת גם שאת ה

 לדעת מתי מתכוונים לאשר את ההלוואה הזאת.  

 

 שיגישו תוכנית קודם.     מר אלעד כהן: 

 

לא יודעת. אני שואלת. יש תשובות?  השאלות לראש המועצה.   גב' אורנה רייטר: 

ית. התוכנית אני יודעת שגם עובדים עליה.  תי את שתי השאלות שלי. רק על המימון, בלי התוכנסיימ

 אני עוד לא יודעת אם הסתיימה.  

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

 עמית ביקש להגיד גם כמה מילים.     מר אלעד כהן: 

 

 רוצה להגיד משהו? בסדר. דורון?    מר ניר ברטל:

 

 לא.     גב' צדוק תמר: 

 

בטוח שיש לך מה להגיד, רק בוא עמית, חיכית בסבלנות רבה. אני    מר ניר ברטל:

 תתקרב. 

 

אני רוצה לשאול. ישבנו פה בערב ארוך מאוד. התקבלה החלטה. מה     :מר עמית

שאותי מטריד זה כל מיני החלטות שלקחתם תוך כדי תנועה, מבלי שאנחנו ידענו מהן. שחלקן  

ל נושא הבטיחות.  אני אגע בכמה דברים שכן קשורים. זה למשקשורות. קשורות לשיפוץ, חלקן לא 

החלטתם באופן עצמאי לקחת ולסגור איזשהו קטע בגינה הלימודית, כי עוד טיפה השקעה של כסף,  
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 אפשר היה להכשיר את הכסף הזה.  

 

 אתה מדבר על המסלעה שגודרה?    מר ניר ברטל:

 

 ההצללה.   כן. אני אדבר על הנושא של   :מר עמית

 

  -זה, אנחנו רגע, עמית. הנושא ה   מר ניר ברטל:

 

 זה קשור הכל ביחד.      :מר עמית

 

 איך זה קשור החצר הלימודית?    מר ניר ברטל:

 

 זה יתחבר.   מר דורון טישלר: 

 

 כי זה סגרתם. את הקרוונים סגרתם.     :מר עמית

 

 לא אנחנו סגרנו.     מר ניר ברטל:

 

מה שהיה   , זה בגלל שיש בעיות בטיחות ולא רצו להשקיע שם,לא   :מר עמית

 מאפשר לשפץ את בית הספר במהלך השנה.   

 

 אפשר להשקיע. זו לא בעיה.    מר ניר ברטל:

 

עכשיו, מה שקורה זה, מכיוון שחסרות כיתות, כי אם אפשר היה     :מר עמית

חרים.  כרגע אי אפשר. ניר, תן לי  בקרוונים לשים כיתות ולשפץ חלק, גם להעביר אותם לאזורים א
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קשה. וכרגע אי אפשר לעשות את זה. קיבלתם החלטה, אוקיי. משפצים עכשיו שלוש,  רגע לסיים, בב

   ארבע כיתות למטה. 

 

 לבקשת המנהלת.     מר ניר ברטל:

 

 כי אין ברירה. אילצתם אותה לעשות את זה.      :מר עמית

 

 לא אילצנו אף אחד.     מר ניר ברטל:

 

אז כן היה אפשר לשפץ חלק  כן, כי אם היו מכשירים את הקרוונים    :מר עמית

חלק. ומה שאותי יותר מטריד ונראה לי שנמשך ונמשך, למה אי אפשר לקבל את ההחלטה אוקיי, 

מיליון שקל משורין לטובת העבודה הזאת. האדריכלית עובדת, מתכננת, מסיימת   2עומד תקציב של 

ני חושב שאתם לא עם מכרז אחד להכל. יש לזה הרבה מאוד יתרונות שאאת בית הספר ויוצאים 

כיתות  4, 3אלף שקל שיניע את ה 300, 100-רואים אותם. ומה שמניע כרגע זה רק להסתכל על ה

מיליון  2האחרות ואז נראה כבר מה נעשה. קיבלנו החלטה פה כולם שמאשרים את התקציב של 

 שקל. תעשו אותו.   

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

י את זה קודם. אולי מבחינתך זה לא עכשיו בלי קשר לזה, העלית   :מר עמית

קשור. אנחנו מדברים על צלייה לילדים. זה היה אמור להיות לא בחורף. זה היה אמור להיות עכשיו 

בקיץ. עכשיו, כולם ידעו מחודש יוני שהולכים להזיז את הגדר. לא עשיתם עם זה כלום. מתי תהיה 

   ייה בבית הספר? זו השאלה היחידה. ציל

 

 תיכף נתייחס.     ל:מר ניר ברט
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אני אומר, אם יש פה הצעת החלטה, כפי שגם עמית הציג אותה,    מר דורון טישלר: 

ואלעד הציג אותה, שדיברנו עליה וגם אתה, ניר, כראש מועצה, הצבעת איתה ביחד. לא משהו  

 שהתנגדת לו. למה לא מקיימים את זה?  

 

 תודה, דורון.     ר ניר ברטל:מ

 

 ... האם ההחלטה הזאת התקבלה בסמכות או בחוסר סמכות.     גב' צדוק תמר: 

 

 הוא ענה לך מקודם.     מר ניר ברטל:

 

 סליחה?     גב' צדוק תמר: 

 

 הוא ענה לך מקודם. עוד משהו?    מר ניר ברטל:

 

 .   אוקיי. השאלה תישאר באוויר. אולי עדיף   גב' צדוק תמר: 

 

 וד, אביבית? רוצה להגיד משהו, שלמה? יכול להיות שזה עדיף לך. ד   מר ניר ברטל:

 

   אני יכול לסקור רק מה שעשינו עד עכשיו.   : מר שלמה אפרתי

 

 לא את הכל. הישיבות צריכות להיגמר בשתים עשרה בלילה.    מר ניר ברטל:

 

ת בגוונים מחולקות לשני  לא, אני אגיד רק שתי מילים. העבודו  : מר שלמה אפרתי

וחות הבטיחות שקיבלנו. ואני מזכיר, קיבלנו דוחות בטיחות גם מטעם ועד דברים. אחד, מענה לכל ד
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ההורים וגם מטעם משרד החינוך וגם מטעם עצמנו, שעשינו דוח בטיחות. והשקענו בבית הספר מעל 

הספר. השנה התלמידים שקלים בקיץ הזה, רק בעבודות לאבטחת בטיחות תלמידי בית  250,000

 י עלמא.  נכנסים לבית ספר בטוח לכול

 

 חבר'ה, אתם מפריעים. אורנה, את מפריעה.     מר ניר ברטל:

 

במסגרת הזאת גם סגירת הקרוונים, במסגרת הזאת גם גידורים   : מר שלמה אפרתי

 שונים שהיו צריכים להיעשות. לא נסגרה חצר ... יש שם שער שהוא פתוח לילדים. 

 

 כל המסלעה סגורה.     :ר עמיתמ

 

 המסלעה עצמה נכון, היא סגורה.    : מר שלמה אפרתי

 

 דרך אגב, אני לא רציתי לסגור אותה.    מר ניר ברטל:

 

בהתאם לדוח הבטיחות שהגיע מיועץ הבטיחות שההורים הביאו. זה   : מר שלמה אפרתי

 ביטלנו את זה.  דווקא היה בדוח הבטיחות הזה. ושקיבלנו אותו מכם. אז אנחנו

 

 ...  לו לא אמר לסגור את זה. אבל הדוח בטיחות ש   :מר עמית

 

   -אם אנחנו מדברים על מסגרת הפרויקט   : מר שלמה אפרתי

 

 ממתי הדיוק המוחלט מעניין מישהו? ...     מר אלעד כהן: 

 

 לא, אני ישבתי עם שלמה,     :מר עמית
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 מעודכן בהכל. ואנחנו בשיתוף פעולה מלא.  אנחנו עובדים ביחד. עמית   : מר שלמה אפרתי

 

   -אבל אתה מאשים אותו בסגירת    דוק תמר: גב' צ

 

 הוא לא מאשים אותו. ...     מר ניר ברטל:

 

אני אומר דברים על דיוקם וממשיך. יש את הפרויקט שאנחנו   : מר שלמה אפרתי

   -מתכוונים לבצע. בהתאם לכך שיש 

 

 וכנה בבקשה ... אורנה, את מ   מר ניר ברטל:

 

    -נה אני לא מבי  גב' אורנה רייטר: 

 

 הרבה דברים את לא מבינה. תתני לו לדבר, תקשיבי, תביני.    מר ניר ברטל:

 

הפרויקט נעשה בשלבים. בשיתוף פעולה עם מנהלת בית הספר, אנחנו    : מר שלמה אפרתי

שקלים. של תכנון על הכסף  600,000-יצאנו להליך של תכנון בשלב ראשון של התב"ר שאישרנו, של ה

 הזה.  

 

 . 600,000-לא, התכנון הוא קצת יותר מרק ל   רטל:מר ניר ב

 

    -ברור. כל הפרויקט, אבל שלב ראשון אנחנו   : מר שלמה אפרתי

 

 אלעד, שנייה, אתה מפריע.    מר ניר ברטל:
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ך שנת מבצעים, בגלל גם האופי של העבודות, של עבודות בתו  : מר שלמה אפרתי

בית הספר. שכרנו את שירותיה של מתכננת. דרך אגב,   הלימודים. בהתאם לכך, ביצענו מדידה של כל 

גם תושבת היישוב ואמא לילדים בבית הספר. המתכננת תכננה קונספט חינוכי ביחד עם המנהלת. 

כתבי ישבו הרבה זמן וחשבו, הביאו קונספט. אושר. לאחר מכן הכינו תוכנית מפורטת, עם מפרט ו

על מנת לזרז את התהליכים ולא עכשיו להיתקע  כמויות. התקיימה לאחר מכן פגישה על משכ"ל.

במכרז שייקח עוד הרבה זמן. לזרז תהליכים. התקדמנו עם משכ"ל ואני מקווה שיהיה לנו זוכה  

  לביצוע של השלב הראשון של הפרויקט כבר מיד אחרי סוכות. כמה מיד אחרי סוכות? זה יכול להיות 

וכנו על ידי משכ"ל לקראת מכרז. עכשיו  שבועיים, שלושה. זה תלוי במשכ"ל. כל החומרים ה

 הזכיינים ממשכ"ל,  

 

 אתה שם לב שאתה לא עונה לשאלה?     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע.     מר ניר ברטל:

 

 שנייה, רגע,     מר אלעד כהן: 

 

 , אתה מפריע! אלעד, אתה מפריע! לא, לא שנייה. אתה מפריע! אלעד   מר ניר ברטל:

 

 תודה רבה.      מר אלעד כהן: 

 

 בבקשה. מתי שתצטרך אני פה להזכיר לך את זה.     מר ניר ברטל:

 

 ... הושקעו מעל ... רק על בטיחות השנה.     : מר שלמה אפרתי
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 תפסיק להפריע, לא יצעקו עליך.    מר ניר ברטל:

 

יתות שלמדו בקרוונים הולכות ללמוד בכיתות על מנת לתת מענה, הכ  : מר שלמה אפרתי

ות בקומה השלישית. מאחר ושנה שעברה היו שם נזילות, אנחנו הוצאנו הזמנות עבודה של עוד הגבוה

 שקלים,   44,000

 

 , 7   מר ניר ברטל:

 

שקלים, לאיטום הגג מלמעלה. זה גם דבר שיקרה מיד אחרי   47,000  : מר שלמה אפרתי

אחרונים, השקעתי תשומות . אני יכול להגיד לכם שעבודתי כמנכ"ל בשבועות הסוכות. אלה העבודות

רבות בשיפוץ של גוונים. לא רק אני, כל המערכת. כי זה פרויקט שהוא משמעותי עבורנו. התקבלה  

 החלטה, ראש המועצה, שהוא מנחה את הדרג המקצועי, מתווה את המדיניות של המועצה.  

 

 לצערך.    מר ניר ברטל:

 

 נו רצים כרגע. עד כאן. הנחה בהקשר הזה. ואנחלשמחתנו.   : מר שלמה אפרתי

 

 יש לי שאלה לשלמה, שהכנתי ...    גב' אורנה רייטר: 

 

 תודה, אורנה. תודה, אורנה.    מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה לשאול אותו שאלה.    גב' אורנה רייטר: 

 

 דבר.  מעולה. את לא יכולה כרגע. סיימת ל   מר ניר ברטל:
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 לא דיברתי פעם אחת.     גב' אורנה רייטר: 

 

 דיברת מקודם.     מר ניר ברטל:

 

 אני לא דיברתי על גוונים.    גב' אורנה רייטר: 

 

   מה זה, מה אתה פוטין? מה קורה פה?   גב' צדוק תמר: 

 

 לא, אני לא פוטין. אנחנו בישיבת מועצה.     מר ניר ברטל:

 

 דיברתי.    סליחה, לא  גב' אורנה רייטר: 

 

 בר.  שנייה, אני רוצה לד   מר ניר ברטל:

 

 אה, תדבר. אבל אני רוצה לשאול את שלמה.     גב' אורנה רייטר: 

 

 מותר לי? את מרשה לי? או שצריך לעשות איזו החלטת מועצה.    מר ניר ברטל:

 

 אני אוהבת את זה, אתה יודע,   גב' אורנה רייטר: 

 

 תודה על הבגרות שאת מגלה.   אויש, תודה.    מר ניר ברטל:

 

 בגרות.   מר   גב' צדוק תמר: 

 

ככה. הסברתי לך בטלפון, שבוע שעבר דיברנו. בדיוק את הדברים    מר ניר ברטל:
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ששאלת עכשיו. ואני אסביר שוב. כרגע, כמו ששלמה אמר, העיסוק לסיים את התכנון והמכרז של  

 משכ"ל יקבל את הקבלן שיעשה את השיפוץ.  

 

 אבל.   אתה מדבר כרגע רק על הארבע כיתות התחתונות   :תמר עמי

 

רגע, שנייה. בגלל שאנחנו באמצע שנת לימודים, אי אפשר לשפץ את    מר ניר ברטל:

כל בית הספר בבת אחת, המנהלת בחרה איזה כיתות היא רוצה לשפץ בשלב א'. השיפוץ יהיה  

קל. אפשר לקבל היום החלטה, אם כולם מיליון ש 2-בשלבים. לכן צוואר הבקבוק כרגע הוא לא ה

... לא, זה מותר. אם כולם מיליון שקל. אין לי בעיה עם זה.  2-גדיל את התב"ר למסכימים, לה

 מסכימים להעלות נושא חדש, 

 

   -מה אתה אומר. אבל בהחלטה    מר אלעד כהן: 

 

 רגע, שנייה, אלעד. ...     מר ניר ברטל:

 

 והוחלטה בהסכמה.  ... פה אחד,    מר אלעד כהן: 

 

תב"ר זה בסמכות המועצה. שנייה, רגע, אלעד, אתה לא, להגדיל    מר ניר ברטל:

 מפריע לי. למה אתה צועק? 

 

 בעיה חמורה של בוחן מציאות.     מר אלעד כהן: 

 

כנראה. כנראה. אולי תעביר הצעת החלטה לגבי העניין הזה. אלעד,    מר ניר ברטל:

אישור של כולם, לקבל שום בעיה עכשיו, אם כולם מסכימים, כי צריך את האתה מפריע לי. אין לי 

שקל. חבר'ה, אתם מוכנים בבקשה   600,000מיליון שקל במקום  2-החלטה להגדלת התב"ר ל
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שקל לא היתה תוכנית. דרך אגב, אני בעד. אני בעד, אם כולם   600,000-להפסיק להתפרץ? תודה. גם ל

 מסכימים, 

 

 תביא את התוכנית.     ר: גב' אורנה רייט

 

 מה יהיה?   אורנה.   מר ניר ברטל:

 

 תגיד, אתה חושב שההצגות האלה עובדות על מישהו?     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, נו, די כבר.     מר ניר ברטל:

 

 צפית איך אתה נראה מהצד? אורנה ותמר ואורנה,      מר אלעד כהן: 

 

 די, יו, זה גם אלעד.     מר ניר ברטל:

 

 ...   מה זה ההצגות האלה?   אלעד כהן: מר 

 

 תודה, אלעד.    ברטל:מר ניר 

 

    איזה מין דבר זה?   מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, תודה!    מר ניר ברטל:

 

 בבקשה. תבוא כל יום, מה שנקרא.     מר אלעד כהן: 
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אלעד, נו! לא, פעם בחודש זה מספיק לי. תודה. ואני חושב שלכולם.    מר ניר ברטל:

כמובן מיליון שקל.  2-ל עכשיו את התב"ר לוצים להתקדם. אין לי בעיה ואני אפילו בעד להגדיר

להעלות את הנושא הזה לאישור של כולם. ואם יהיה לזה רוב זה גם יתקבל. זה גם לא צוואר  

 הבקבוק כרגע. מה ששלמה אמר, על זה אנחנו עובדים. וזה המצב. לגבי הצללות, סליחה, שאלת.  

 

תוכנית, כמו שבאותו  לא, לפני הצללה. לגבי התקציב. ברגע שתהיה    :תמר עמי

ערב אמרו,  והגזבר באמת חבל שהוא לא פה, כי זה הוא שאמר 'חבר'ה, אני תוך שבועיים אציג באמת 

מאיפה אנחנו לוקחים את ההלוואה הזאת', ובאמת אני אומר. המטרה פה היא לא לגרום לאיזשהו 

 הביא כספים ממקום אחר, רגע, שנייה.  נזק ליישוב. אם אפשר ל

 

 לא, זה לא סותר.     רטל:מר ניר ב

 

 לא מה?     :מר עמית

 

 זה לא סותר. אבל בסדר.     מר ניר ברטל:

 

מיליון שקל האלה, זה נראה  2-אבל כל עוד שאין את השיריון של ה   :מר עמית

 שזה מתגלגל עוד חודש, ועוד שבוע, ועוד שבועיים.  

 

 איתך. בוא נשריין הערב.  אני בעד לשריין הערב. אני  עמית, אני איתך.    :מר עמית

 

 נשריין רק עם תוכנית.     גב' אורנה רייטר: 

 

 הם מתנגדים, פשוט.     מר ניר ברטל:
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 אנחנו לא מתנגדים.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אני איתך.    מר ניר ברטל:

 

ם להחלטה הייתם צריכים להגיש אתה מבין שזה מגוחך. הרי בהתא   מר אלעד כהן: 

 לושה חודשים. אני לא מצליח להבין את זה. לנו תוכנית לפני ש

 

ההחלטה שהתקבלה, רגע, שנייה, אמרה שתוך שבועיים ... מאיפה     :מר עמית

   מביאים את הכסף. בהתאם לזה ישוריין הכסף. 

 

 ...  ההחלטה דיברה על המימון של החזר ההלוואה.    מר ניר ברטל:

 

 ה הוא מביא את הכסף. לא, אבל הגזבר היה צריך להביא מאיפ   :מר עמית

 

 להביא הצעה ושנדון בזה. ותוכנית. תקרא לו. אולי הוא זוכר.    גב' אורנה רייטר: 

 

מיליון   2-לא, לא. אני מבין שאתם מתנגדים להגדיל את התב"ר ל   מר ניר ברטל:

 שקל. 

 

 נגדים.   לא, אנחנו לא מת  גב' אורנה רייטר: 

 

 מיליון שקל. ...  2-את התב"ר ל אז יאללה, בואו נגדיל   מר ניר ברטל:

 

 לא,  לא, אני ביקשתי את רשות הדיבור, לשאול את שלמה.    גב' אורנה רייטר: 
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 שנייה, אבל שאני אסיים.     מר ניר ברטל:

 

 חשבתי שסיימת.     גב' אורנה רייטר: 

 

בסדר? אם אני זוכר נכון ההצעה דיברה על זה  אני אענה עוד פעם,   מר ניר ברטל:

, הערב הזה. ואז 1,400,000זבר יגיד מאיפה מממנים את החזר ההלוואה. אפשר עכשיו לקחת עוד שהג

מיליון שקל לצורך השיפוץ. שהוא ייעשה בשלבים במהלך השנה. לפי היכולת של  2יש פה משוריינים 

 'ה מתנגדים. לפנות כיתות לזמן השיפוץ. אני בעד. פה חבר

 

 את המציאות ברמה שלא תאומן.   ממש לא. אתה מסלף   מר אלעד כהן: 

 

 אז בוא, בבקשה.     מר ניר ברטל:

 

 , בלי תוכנית מסודרת.   1,400,000אני לא אאשר    מר אלעד כהן: 

 

 8-אתה צודק. אני לא צודק, סליחה, אלעד. אתה עושה את זה רק ל   מר ניר ברטל:

היו אמורים ללכת לשיפוץ של   מיליון אתה עושה את זה. שדרך אגב, גם 8-ק. רק למיליון. אתה צוד

 מוסדות חינוך.  

 

 כן, גם יש מיליון שקל שאתה אישרת לשיפוץ מוסדות חינוך ...   גב' אורנה רייטר: 

 

 מיליון שקל?  2דבר יותר פשוט. אני שואל משהו אחד. יש    :מר עמית

 

 שקל. מספרים לך סיפור ...   מיליון  2אין    מר אלעד כהן: 
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שקל. בסדר?   600,000. יש תב"ר לקחת הלוואה 600גע אישרנו כבר כר   מר ניר ברטל:

מיליון שקל, הלוואה מאותו בנק,   2, אותו תב"ר יהיה על 600אין לי בעיה הערב לבוא ולהגיד במקום 

 אפשר לאשר את זה הערב.  מאותם תנאים. 

 

ר משהו אחר.  כדי שיאשרו את זה, כך סוכם פה,  לא, אבל אני אומ   :מר עמית

 ם הגזבר יביא תוכנית,   שג

 

 מאותו בנק, מאותם תנאים.    מר ניר ברטל:

 

 אז למה לא הצגת את זה, את התוכנית?     מר אלעד כהן: 

 

 הנה, אני אומר לך עכשיו.     מר ניר ברטל:

 

 ועכשיו כבר יש תוכניות מה להפעיל,     :מר עמית

 

 וע?  אתה מדבר תוכניות מימון או תוכניות ביצ   ברטל:מר ניר 

 

 גם וגם.    מר אלעד כהן: 

 

אפשר לסגור את זה ולקיים, כאילו באמת, לסגור את הפרשה הזאת.     :מר עמית

 גם אנחנו,  

 

 מסכים איתך שאפשר הערב לסגור את זה.     מר ניר ברטל:

 

 ממש לא.    מר אלעד כהן: 
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או את  ני אומר, אם עוד שבועיים תתקיים עוד ישיבה, יבילא הערב. א   :מר עמית

 התוכניות. הגזבר יביא את התקציב, נסגור את הפרשה הזאת.  

 

 אני אומר לך שאפשר לסגור את זה הערב, לא עוד שבועיים.    מר ניר ברטל:

 

   -אתה לא יכול לסגור את זה    :מר עמית

 

 ערב. אני כן יכול לסגור את זה ה   מר ניר ברטל:

 

 ...  עמית, אתה לא מבין שהוא    מר אלעד כהן: 

 

  -כי מי שעושה את התוכניות    מר ניר ברטל:

 

   -הם מבקשים לראות    :מר עמית

 

 אתה לא קולט שהוא מגלגל עיניים?    מר אלעד כהן: 

 

אתה רוצה שנרשום, כתושב, אתה רוצה שניתן צ'ק לראש מועצה   גב' אורנה רייטר: 

 כנית? מיליון שקל? בלי לראות תו 2גל להרים דברים, של שבקושי מסו

 

 מה ביקשנו? תוכנית מסודרת? אני לא מצליח להבין את זה.    מר אלעד כהן: 

 

 למה אי אפשר?      :מר עמית
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מיליון שקל. יש תוכנית   2אפשר לעשות את זה. אפשר הערב לקחת    מר ניר ברטל:

חר,  יחד עם האדריכלית והמתכננת. ביחד עם הקבלן שייבלשיפוץ. ויש מנכ"ל שינהל את הביצוע, ב

 ביחד עם המנהלת. לא רוצים, זה בסדר.  

 

 ...  ממש לא.    מר אלעד כהן: 

 

הצללה, יש לנו כמה וכמה הצללות שאנחנו רוצים לעשות. ביניהם זה    מר ניר ברטל:

 בי"ס גוונים. 

 

   -בוא נגיד ככה. אנחנו    :מר עמית

 

 לא, אני לא נותן עכשיו תאריך מתי זה יהיה.    : מר שלמה אפרתי

 

שלמה, ... שנה וחצי ... חבר'ה, אל תעצבנו אותי. אני אומר לכם, לא     :ר עמיתמ

 תהיה הצללה, לא ייפתח.  

 

 אז אל תפתח. אתה שומע מה אומרים לך פה.     מר אלעד כהן: 

 

  -שלמה, אני מהרגע שהחלטתם    :מר עמית

 

יודע   ת המועצה לא נותנת ... לביצוע של פרויקטים. אתהמליא  : מר שלמה אפרתי

 שאנחנו משתפים פעולה,  

 

 נכון, אבל ...    :מר עמית
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אנחנו יצאנו, גם כן במסגרת נוהל משכ"ל לקבלן הצללות. מכיוון שיש    : מר שלמה אפרתי

סוכות. כל  לנו כמה וכמה הצללות ברחבי היישוב. אני מקווה שיהיה לנו זוכה כבר גם כן מיד אחרי

למרות שבהתחלה היו לנו הצעות מחיר על כל הצללה   ההצללות שאנחנו רוצים לבצע יתומחרו.

בנפרד. זה לא הניח את דעתי, לא ברמה המקצועית ולא ברמה של הצעות המחיר. ולכן החלטתי 

. ללכת באופן אחר. כי משכ"ל גם נותנים יועץ הצללות. לא משנה, הסיפור הוא מקצועי בפני עצמו

כה תקציבית ונוכל לדעת גם מאיפה אנחנו לוקחים  ואני מקווה שמיד אחרי סוכות תהיה לנו כבר הער

 את התקציב להצללה הזאת. זהו. 

 

אתה מבין שאנחנו מגיעים לחורף לבצע הצללה, כשעכשיו הילדים    :מר עמית

 נשרפים בשמש. תגיד, אני צריך לקבל את הטלפונים מההורים? 

 

  זה לא נכון.   : מר שלמה אפרתי

 

עם אותה חוסר הצללה כמה שנים. ... בסדר, אבל  אותה חצר היתה   מר ניר ברטל:

עדיין המקום הזה היה, אין פה שום דבר חדש. המקום הזה היה גם בלי הצללה לפני כן. וזה צד צפוני 

 של בית הספר.  

 

 את ההצללה ידעתם שאתם מעבירים.     :מר עמית

 

 אף אחד לא דיבר שמעבירים הצללה. לא נכון.  לא,   מר ניר ברטל:

 

 סליחה?     :עמיתמר 

 

 אף אחד לא אמר שמעבירים הצללה.    מר ניר ברטל:
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 עמית, אנחנו לא סיכמנו את זה.    : מר שלמה אפרתי

 

 שמפרקים הצללה ומעבירים אותה?    מר ניר ברטל:

 

 לא סיכמנו את זה.    : מר שלמה אפרתי

 

 מנו שמפרקים.   לא סיכ   :מר עמית

 

 זה להעביר? להעביר זה לפרק,  זה להעביר. מה    מר ניר ברטל:

 

   -לקחת חלק מ... תעביר את ההצללה    :מר עמית

 

אני לא הולך להעביר את ההצללה. אני לא הולך עכשיו לפרק עמודים    מר ניר ברטל:

 יצוקים בבטון.   

 

  אל תפרק. תשאיר את זה לילדים.   גב' צדוק תמר: 

 

 לפרק ולהעביר.  אז מה זה להעביר? להעביר זה    מר ניר ברטל:

 

 לעשות הצללה חדשה.      :מר עמית

 

 אז אנחנו עושים.     מר ניר ברטל:

 

 מתי אתה עושה את זה? בחורף?    :מר עמית
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 הוא כרגע הסביר לך מה הלו"ז פחות או יותר שאנחנו יודעים.    מר ניר ברטל:

 

 הוא מדבר כרגע רק על הצעות מחיר.   תקשיב,    :מר עמית

 

אנחנו עבדנו שם על בית הספר הזה כמו שאף פעם לא עבדו עליו,    ל:מר ניר ברט

בשביל דברי בטיחות. שלחנו, גירדנו מהתקרה חומרים בשביל לשלוח למכון בדיקה. כי אתם  

 ביקשתם. 

 

 ניר, אתם לא עושים לי טובה.     :מר עמית

 

 ו לא עושים לך טובה. נכון, אתה צודק.  אנחנ   מר ניר ברטל:

 

 ילדים,    500יש שם    :מר עמית

 

 .  550אתה צודק,    מר ניר ברטל:

 

 ... במקום עם סכנה. זה הכל.     :מר עמית

 

 אבל אנחנו טיפלנו בהכל.     מר ניר ברטל:

 

 בסדר, אז אני אומר.      :מר עמית

 

כמו שסגרנו, כי ... היו צריכים   ועל חלק מהדברים אתה מתרעם,   מר ניר ברטל:

היתה למסלעה שאני חושב שלא היה מסוכן. אבל יש דוח של יועץ בטיחות שאמר  להיסגר, והגדר 

 שזה כן מסוכן.  
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ידידי, אני ישבתי עם שלמה ועם ראש מחלקת שפ"ע שלך שהציע    :מר עמית

 פותח שטח. ... שקל, היית  5,000להכניס טרקטור ליישר את זה. כמה עלתה הגדר? עוד 

 

תשובה לשאלה מרכזית אחת. היתה הצעת החלטה אבל לא קיבלנו    מר אלעד כהן: 

 שהתקבלה פה אחד.   

 

דיברנו על זה בתחילת הערב. אבל רגע, אלעד. אתה סיימת לדבר.    מר ניר ברטל:

 אורנה רצתה.  

 

 אפשר לקיים את זה עוד שבועיים? יש לך תוכניות, יש לך הכל.   :מר עמית

 

 הוא לא רוצה, אתה לא קולט?     מר אלעד כהן: 

 

אפשר לקיים את זה הערב. אני לא מבין למה אתה לא רוצה. מציעים     מר ניר ברטל:

 מיליון שקל, מה שאתה רצית.   2לך עכשיו. קח 

 

 הם רוצים לראות מה הם מאשרים.     :מר עמית

 

 הם יודעים מה הם מאשרים. ...    מר ניר ברטל:

 

 ר היה אמור להיות כאן. היית אומר להגיש תוכנית מסודרת. הגזב   עד כהן: מר אל

 

 ניר, מה הבעיה לקבוע את זה לעוד שבועיים? באמת אני שואל.    :מר עמית
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אגב, לגבי תוכניות, כבר אז הציעו שהתוכניות ... זה כתוב פה גם    מר אלעד כהן: 

 בהחלטה שהתקבלה.   

 

את מיליון שקל ... לאשר אותו למשהו אחר ולקחת  8-מאלעד פחות    מר ניר ברטל:

 זה למישהו אחר. יאללה, בואו נתקדם. אלעד, תודה. תודה, אלעד. אורנה, את רצית לדבר. 

 

רציתי לשאול את שלמה שני דברים. אתה הזכרת שני תחומים. אחד,    גב' אורנה רייטר: 

 ?  250,000תחום של בטיחות. נכון? ואתה אומר שזה עלה 

 

 את יכולה להמשיך, אורנה.    מר ניר ברטל:

 

 מה?  אורנה רייטר:  גב'

 

 אמרתי מעל.   : מר שלמה אפרתי

 

 מעל. וזה מהתקציב? אה, שלמה לא עונה.     גב' אורנה רייטר: 

 

לא, אם את רוצה לשאול שאלות, תגישי שאילתה. בשביל זה יש     מר ניר ברטל:

 שאילתות. 

 

 שלמה, שנייה, אני רוצה להגיד.    טוב, אז  גב' אורנה רייטר: 

 

 תשקלי את המילים שלך קצת יותר בכבוד, בבקשה. ... אורנה,    מר ניר ברטל:

 

 חבל שאתה לא רואה מה התושבים אומרים על ...     מר אלעד כהן: 
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 טוב, אני רגע רוצה להגיד משהו על גוונים. ...     גב' אורנה רייטר: 

 

 ה לך על הדאגה הרבה שלך.  תודה. אני מוד   מר ניר ברטל:

 

 לך מקרב לב.    דואג   מר אלעד כהן: 

 

 מה היית עושה בלעדיך. ...    מר ניר ברטל:

 

 לא רוצה ...     גב' צדוק תמר: 

 

 נכון, תפסיקי.     מר ניר ברטל:

 

₪ שאישרנו על שיפוץ מוסדות חינוך. שזה הרוב לדבריך   400,000היה   גב' אורנה רייטר: 

 של גוונים?  250,000-בטיחות. מתוך זה זה ההיה נושא של 

 

   ראש המועצה אומר לך. תגישי שאילתה ותקבלי ...   : שלמה אפרתימר 

 

  ₪200,000. בנוסף, בתקציב הקצינו עוד  400,000-אוקיי. אז מתוך ה  גב' אורנה רייטר: 

אושרה על ידי שאני עוד לא קיבלתי תשובה האם ההלוואה  ₪600 לגוונים לשיפוצים שונים. ועוד 

 משרד הפנים. זה לא ידוע.  

 

 תגישי שאילתה.     ד כהן: מר אלע

 

 אני אגיש שאילתה, כן.    גב' אורנה רייטר: 
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 אורנה, את לא תקבלי תשובה לכל מה שאת שואלת.      :דובר

 

 356,000שקלים. בנוסף יש  800,000דהיינו יש מיידית עכשיו להוציא   גב' אורנה רייטר: 

שאם גוונים יצטרכו באופן דחוף  את זה על תוכניות. אחד, תוכניות חינוך. ואמרנו שקלים ששמנו

, יוכלו  1,400,000-לתחילת השנה, לפני שנקבל את ההלוואות ולפני שתוגש תוכנית ונוכל לאשר את ה

ומה שסוכם אז, בישיבה שלי ושל ניר, שזה יובא להנהלת המועצה, למליאת  להשתמש גם בזה. 

דר עדיפויות. אז מה שאני רוצה , שנאשר את המתווה. היו שם שלושה פריטים, לפי סהמועצה, סליחה

 להגיד לך, עמית. אין בעית כסף. בעיה אחת.  

 

 יש בעיית רצון.      מר אלעד כהן: 

 

 בעיה אחת יש. הכנת תוכניות כמו שצריך. וביצוע. אלו שתי הבעיות,    גב' אורנה רייטר: 

 

 ה התוכניות, שלמה?  תוכניות יש. איפ   :מר עמית

 

 אצל...   מר ניר ברטל:

 

   אז למה אתם לא מגישים לנו אותן?   ר אלעד כהן: מ

 

 עוד פעם אני אומר. מה הבעיה להעביר ולגמור את הדבר הזה?     :מר עמית

 

מיליון שקל. הם  2-לא צריך להעביר את זה. אפשר לאשר היום את ה   מר ניר ברטל:

 לא רוצים. 
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 למה אתם לא מגישים את התוכניות?    הן: מר אלעד כ

 

 אנשים רוצים לראות מה מאשרים.     :תמר עמי

 

בסדר. אם רוצים מסמכים, יש להם דרך איך לקבל מסמכים    מר ניר ברטל:

 מהמועצה. 

 

 בחייאת, עוד שבועיים תקבע פגישה, נגמור את הסיפור הזה.     :מר עמית

 

 הערב. הם לא רוצים.   אפשר לגמור את זה   מר ניר ברטל:

 

 לקבוע כרגע תאריך לעוד שבועיים?   אתה רוצה   מר אלעד כהן: 

 

 כן, אין בעיה. תשלח לנו את התוכניות. נעבור עליהן ונאשר.   גב' אורנה רייטר: 

 

נקיים ישיבת מועצה, אין בעיה. בוא נפתח יומנים כרגע. נקבע ישיבה    מר אלעד כהן: 

 לעוד שבועיים.   

 

 תודה. יש לכם הצעת החלטה?    רטל:מר ניר ב

 

 אתה מוכן לקבוע ישיבה לעוד שבועיים?      : מר אלעד כהן

 

 יש לך הצעת החלטה, אלעד?    מר ניר ברטל:

 

 לא, תענה לי על השאלה. או שאני צריך לשלוח שאילתה.     מר אלעד כהן: 
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 שלח שאילתה.    מר ניר ברטל:

 

 בסדר גמור.      מר אלעד כהן: 

 

 יש לך הצעת החלטה?     ניר ברטל:מר 

 

 כן.     מר אלעד כהן: 

 

 יאללה, שוט.    מר ניר ברטל:

 

ככתבה  15.6.2021המועצה תקיים את החלטת המועצה מיום    מר אלעד כהן: 

 יום.   14וכלשונה. ויוגשו כל התוכניות ולוחות הזמנים וכו' שפורטו בהחלטה. וזאת תוך 

 

ית ודוד.  ד? דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד? ניר, אביבתודה. מי בע   מר ניר ברטל:

 תודה רבה. 

 :הצבעה

 בעד: דורון טישלר, אלעד כהן, אורנה רייטר, תמר צדוק.

 נגד: ניר ברטל, דוד כץ, אביבית אבורוס.

 : הוחלט ברוב קולות לקבל את ההצעה של חבר המועצה אלעד כהן:  החלטה

ולוחות  ככתבה וכלשונה. ויוגשו כל התוכניות 15.6.2021ם המועצה תקיים את החלטת המועצה מיו

 יום.    14הזמנים וכו' שפורטו בהחלטה. וזאת תוך 

 

 אישור החלטת ועדת תמיכות.   (2
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 תודה רבה. תמיכות.     מר ניר ברטל:

 

 אתם נגד לקיים את ההחלטה שאתה הצבעת בעדה. אני רק צופה.     גב' צדוק תמר: 

 

לשמוע את דעתי? אני את לא רק צופה. את חברת מועצה. ... את רוצה   : גב' אביבית אבורוס

 אגיד לך אותה בארבע עיניים. יש לי הרבה מה להגיד. 

 

אוקיי. עברנו לתמיכות. אז אני אסביר קצת בנוגע לתמיכות. אנחנו    : מר שלמה אפרתי

לתבחיני התמיכות  , בהתאם 2021העברנו מיד אחרי התקציב, אישרנו את תבחיני התמיכות לשנת 

תקציב התמיכות יחולק פר ראש, למי שמגיש כחוק. משמע מי  מ 80%. במסגרתם 2019שחלו בשנת 

  20%מהתקציב.  80%זה שהגישו אצלנו זה צופים, בני עקיבא, עוז. ומכבי והפועל באגודות הספורט. 

ת, יועץ  מהתקציב יועד לפרויקטים בהתאם למכירת ועדה. ועדת תמיכות היא ועדה סטטוטורי

שקלים חולקו באופן שווה בין   160,000הראשונים שהם  80%משפטי, מנכ"ל וגזבר. החלק הראשון, 

שקלים פר ראש. אנחנו בדקנו את ההגשות, שהן נעשו כחוק, כמו  113.88כל המגישים. זה יצא 

 שצריך. רשימות של ילדים וכיוצא בזה. בדקנו שכולם תושבי אורנית ובהתאם לזה אישרנו. 

 

   -כמה זה יצא    מר אלעד כהן: 

 

שנייה, יצא בסך הכל, שנה שעברה לא היו תמיכות. יצא בסך הכל   : מר שלמה אפרתי

  30,747שקלים. למכבי כדורסל  11,388שקלים ולעוז  44,868שקלים. לבני עקיבא  51,018לצופים 

תמיכות שניתן פר מתקציב  80%שקלים שהם  160,000שקלים. זה  21,979שקלים. ולהפועל כדורגל 

ויקטים שונים שהגישו המציעים. בהקשר הזה אני אציין שמאחר  ראש. מעבר לכך, הוועדה דנה בפר

והוגש פרויקט אחד שנגע אלי באופן אישי, מחנה יונתן על שם ... אני נמנעתי בדיון בנושא הזה.  

יון נכחה גם ובעצם הוועדה קיבלה את הצעתו של מנהל מחלקת הנוער מתן, שהוא גם כאן. ובד

עירים. אתם קיבלתם את אופן חישוב של הניקוד של כל  אביבית, שהיא מחזיקת תיק הנוער והצ
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פרויקט ופרויקט ובהתאם לכך חולקו הכספים בצורה הבאה. סך הכל על פי פרויקטים. בני עקיבא 

 שקלים.   800שקלים ומכבי אורנית קיבלו  18,000שקלים. הצופים קיבלו  21,200קיבלו 

שקלים. עוז   66,068 –שקלים. בני עקיבא  69,018 –ך הכל אנחנו מדברים על תמיכות של: לצופים בס

שקלים  200,000שקלים. שהם סך הכל  21,979 –שקלים. הפועל  31,547 –שקלים. מכבי  11,388 –

 לאישורכם, כדי שנוכל להעביר את הכסף לתנועות הנוער שלנו, ולאגודות הספורט של אורנית.  

 

. 2020-וגם ב 2019-... משתתף באני רק רוצה לחזור על השאלה. כמה    אלעד כהן:  מר

 . אמנם זה עבר דרך המתנ"ס, אבל היו תמיכות.  2020-היו תמיכות ב

 

 .  2020-לא היו תמיכות ב  : מר שלמה אפרתי

 

 היו.   גב' אורנה רייטר: 

 

 .  2020-לא היו תמיכות ב  : מר שלמה אפרתי

 

 ם קיבלו כסף. אני דיברתי גם עם בני עקיבא וגם עם הצופים. ה  גב' אורנה רייטר: 

 

 . 2020לא היו תמיכות בשנת   : מר שלמה אפרתי

 

 תמיכות.  לא כסף.   גב' אביבית אבורוס: 

 

 מה זה משנה. אז דרך המתנ"ס. הפורמליטי לא מעניינים אותי.    מר אלעד כהן: 

 

 . 37,  35-הם קיבלו בסביבות ה  גב' אורנה רייטר: 
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 . 2020י לא קיבלו תמיכות בשנת אני לא מתייחס להקשר הזה כ  : מר שלמה אפרתי

 

 אלף ₪.  40עד   30הם קיבלו בסביבות   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, פר משתתף.     מר אלעד כהן: 

 

   -אה, פר משתתף? תחלק את זה פחות או יותר   גב' אורנה רייטר: 

 

 לי?  אתה יודע להגיד 2019-ו   מר אלעד כהן: 

 

.  2020-₪. כנ"ל גם ב 100,000ת היה לדעתי כל תקציב התמיכו  2019  גב' אורנה רייטר: 

 זה לא היה כתמיכות. זה הועבר להם בדרך אחרת.  

 

 זה היה צבוע ...  2019. 2020-כן, זה ב   מר אלעד כהן: 

 

 . ₪200. עכשיו הסכום הכללי היה   100,000זה היה צבוע   גב' אורנה רייטר: 

 

 וד? אתם קבעתם? אגב, מי קבע את הקריטריונים של הניק   לעד כהן: מר א

 

קיבלנו את הצעתו של מנהל מחלקת הנוער, שעשה את זה יחד עם    : מר שלמה אפרתי

 מחזיקת תיק נוער וצעירים. 

 

 אתה רוצה להרחיב? אם כבר נשאלת.    מר אלעד כהן: 

 

 התקציב זה היה הגזבר.    גב' אביבית אבורוס: 
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 שאני בהקשר הזה נמנעתי.   : מה אפרתימר של

 

 לא, אני מדבר על הפרמטרים שלפיהם נתתם את הציונים.    הן: מר אלעד כ

 

אמרתי. מנהל מחלקת הנוער הציע מתווה מסוים. והתייעצות עם    : מר שלמה אפרתי

   -גזבר מועצה, וקיבלנו 

 

 הבנתי שקיבלתם. אבל מישהו קבע את הפרמטרים.     מר אלעד כהן: 

 

ר של פרויקטים. אחד זה כמות התייחסנו לכמה נושאים בהקש  גב' אביבית אבורוס: 

המשתתפים מתוך אותה תנועה שלקחו חלק באותו פרויקט. שתיים זה כמות האנשים בקהילה  

שקיבלה מענה בפרויקט הזה. וחשיבות. כמה זמן הפרויקט הזה. אם זה פרויקט של כמה שעות. אם 

בין שיש פרויקטים ה מכיר בטח את כל הפרויקטים. אז לפי זה אפשר להזה פרויקט של שבועות. את

 שעובדים עליהם שנה שלמה ואז יש את השבוע, כמו מחלקת ... 

 

 לא היה פורים?     מר אלעד כהן: 

 

 פורימון השנה לצערי לא היה.   גב' אביבית אבורוס: 

 

 אה, בגלל הקורונה.     מר אלעד כהן: 

 

יו הרבה  הכל שנה כאילו אחורה. כן, לא היה לצערנו. אבל הזה   גב' אביבית אבורוס: 

יותר אפילו לפרט. שהיו השנה יותר ייחודיות בגלל הקורונה ובגלל  פעילויות אחרות, ובהם אתה יכול 

 שלא, 
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כל הפרויקטים שמצוינים פה אלה פרויקטים שאתם מלכתחילה     מר אלעד כהן: 

   -במירכאות "צבעתם" אותם כרלוונטיים 

 

 פרויקטים שהם הגישו.    ' אביבית אבורוס: גב

 

 שרלוונטיים לתמיכות?     עד כהן: מר אל

 

  -הם מגישים את הפרויקטים שלכאורה   גב' אביבית אבורוס: 

 

 אתם לא אמרתם להם מה,    מר אלעד כהן: 

 

 פרויקטים שהם אמורים להגיש. ואנחנו מכירים את הפרויקטים.    גב' אביבית אבורוס: 

 

   -אבל למען ההגינות נגיד שמתן עזר להם    רטל:מר ניר ב

 

 הנחה אותם.      מר אלעד כהן: 

 

לדבר את השפה של ועדת תמיכות. ... היו כי צריך לדעת מה להגיש.    מר ניר ברטל:

  -פרויקטים שהוגשו ופסלנו אותם, נפסלו על ידי הוועדה, לא אנחנו, כי הם בסוף לא היו 

 

 בשבט, במשפט אחד, זה הראשון.  למשל ט"ו    מר אלעד כהן: 

 

כרגע ... את הפרויקטים, ניתן הסבר קצר מאוד. אם אנחנו כרגע     :מר מרום מתן

מדברים על, התייעצתי בפרמטרים עם גלעד, מנהל מחלקת הספורט. כי גם אגודות הספורט הגישו  
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ני עקיבא וגם  פרמטרים. ט"ו בשבט היה אירוע משותף לשתי תנועות הנוער. לקחנו נציגים גם מב

חבר'ה  20בתקופת הקורונה, אירועים בגנים הציבוריים, שלקחנו מהצופים, ועשינו אירועים. זה היה 

ילדים מהקהילה בכל גן ציבורי. ובשותפות מלאה דרך זה שהם הכינו את הפרויקט, העבירו פרויקט  

 מאוד מעניין, שאנחנו מקווים השנה להמשיך אותו בצורה רחבה וגדולה יותר.  

 

   בכמה גנים היו פעילויות?  גב' אביבית אבורוס: 

 

 איפה זה מופיע ברשימה?     מר אלעד כהן: 

 

 ט"ו בשבט.   גב' אביבית אבורוס: 

 

 תחת הגנים הציבוריים.     :מר מרום מתן

 

 אתה זוכר כמה גנים ציבוריים היו בהם פעילויות?    גב' אביבית אבורוס: 

 

 כן, עשרה.    :מר מרום מתן

 

תפים, תושבים, שלקחו חלק בכל  משת 20גנים היו פעילויות.  10-ב  ביבית אבורוס: גב' א

 אחד מהגנים.  

 

להמשיך עוד לספר על עוד אירועים? אז אירועים התנדבותיים עם    :מר מרום מתן

הקשישים. יחד עם אלי הוך, שאחראי על תחום הוותיקים ביישוב. לקחנו מתנדבים מתנועות הנוער  

סנו לתקופה שהוותיקים היו  , שזה היה פרויקט שלהם. התנדבות בין דורית. נכנומועצת הנוער

צריכים סיוע בכל העולם הטכנולוגי. בין אם זה זום, פייסבוק, התנהלות עם טלוויזיה חכמה. ולאורך  

כל השנה, בין שניים לארבעה מפגשים. היו מפגשים מאוד משמעותיים, שבני הנוער הגיעו בזוגות  
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אוד משמעותי, עם ביקורות  יקשו סיוע ועזרו להם. נגיד שבאמת נוצר פה קשר מלוותיקים שב

מהשטח מאוד מוצלחות. קבלת אישי לקהילה. פרויקט שהצופים הובילו. גם אותו קונספט של ט"ו 

בשבט. חלוקת שי למבודדים לאורך כל השנה. תנועות הנוער הובילו חלוקה של שי שהתקבל 

בני נוער. פרויקט  בעצם פרויקט הדגל שבני עקיבא מובילים מ תן, שזה יונמחנה מהמועצה למבודדים. 

. בל"ג בעומר, אירוע  23%מאוד ערכי, שעבדו עליו  באמת במשך מספר חודשים. קיבל בפרמטרים 

שעשינו לגנים, שיתוף פעולה עם ועד ההורים. אירוע שהתקיים ליד מגרש לכדורסל, שבו נכחו בני  

שהיו למען הקהילה עילויות יצירה. ובזה באמת סיכמנו את הפעילויות הנוער שהפעילו גם סג'ים, פ

 השנה. 

 

? מה זה  14%. מה זה 14%תיתן לי רק דוגמה אחת. למשל ט"ו בשבט,    מר אלעד כהן: 

 משקף? ציון? על מה זה מבוסס? איך הגעתם למספר הזה? 

 

לקנו אותם לפי לפני הכל, על איכות. לקחנו את כלל הפעילויות וחי   :מר מרום מתן

 הספורט וגם תנועות הנוער הגישו.    אחוזים. בהתאם לכל מה שגם אגודות

 

בגדול שני פרמטרים. מס' המשתתפים מהקהילה ונקרא לזה איכות    מר ניר ברטל:

 לעומת לא יודע מה, חלוקת עוגות.   יונתן הפעילות מבחינת ההשפעה הקהילתית של זה. מחנה

 

אחד. אבל יש  שאמרתי, כשמדברים על איכות, אין לזה קריטריון  כמו  גב' אביבית אבורוס: 

 פה פעילויות שנערכו עליהן שעתיים ויש פה פעילויות ששנה שלמה, ואני בכוונה מקצינה, 

 

מה המשקל של מספר המשתתפים אל מול, זה מבוסס על שני     מר אלעד כהן: 

 פרמטרים, אמרתם. משקל ואיכות. 

 

ם  גם מספר המשתתפים מהקהילה וזה גם מספר המשתתפי זה  גב' אביבית אבורוס: 
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מהתנועה. זאת אומרת יש פעילויות שעשרה חניכים מהצופים לצורך העניין לקחו חלק בפעילות. ויש 

   -פעילויות שעשו 

 

 הבנתי. אבל מה המשקל של המספר אל מול האיכות.    מר אלעד כהן: 

 

 ... אני פחות יודעת את המספר.  אני לא זוכרת את הנוסחה.  גב' אביבית אבורוס: 

 

 יש לכם את זה כפול?    טר: גב' אורנה ריי

 

 את הנוסחה?  גב' אביבית אבורוס: 

 

 בגדול, את הקריטריונים. לא נוסחה.   גב' אורנה רייטר: 

 

 לדעתי פה מופיע הכל, לא?   גב' אביבית אבורוס: 

 

 לא, רק האחוזים. הקריטריונים לאיכות.    גב' אורנה רייטר: 

 

בטבלה. יש לך מספר משתתפים מהנוער, הקריטריונים מופיעים פה   גב' אביבית אבורוס: 

 מספר משתתפים מהקהילה, אחוזי איכות.  

 

 לא, יש שם אחוז. בטבלה אחוז פעילות לפי איכות.    גב' אורנה רייטר: 

 

 שורה רביעית מימין. עמודה, סליחה.    מר אלעד כהן: 

 

ר נראה  ה. לפי מה זה נקבע. אבל אל תענו עכשיו. הכל בסדזו השאל  גב' אורנה רייטר: 
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 לי. 

 

זה לא מדד כזה מתמטי. אני אומרת. יש פה גם את המדד של כמה   גב' אביבית אבורוס: 

 זמן פעילות נערכו אליה.  

 

אז את אומרת זמן, מספר משתתפים. יש לכם את זה כתוב, את    גב' אורנה רייטר: 

  -לוח הקריטריונים? אתם יכולים לש

 

 פר אל מול האיכות.  לא, גם מה המשקל של המס   מר אלעד כהן: 

 

בסדר. כנראה לא עשו. אני לא יודעת איך עשיתם את זה. אבל אם יש   גב' אורנה רייטר: 

 . כל מה שיש.  2%לכם את זה, ישבתם וחשבתם איך נקבעה האיכות, לפי פרמטרים, תחושת בטן, 

 

ל  י אומרת. מלבד זה שלא מופיעה פה עמודה שמדברת עעוד פעם אנ  גב' אביבית אבורוס: 

 כמה זמן היערכות היה על הפעילות, יש לך גם כמה משתתפים,  

 

 למשתתפים או לאורך הפעילות.  2%זה    מר ניר ברטל:

 

הפרמטרים, גם להבא. וגם לתנועות אני חושבת שזה חשוב מבחינת   גב' אורנה רייטר: 

   -ו איך אתם הנוער ואגודות הספורט, שיבינ

 

מדברים על משהו שהוא כאילו מאוד מתמטי, והוא לא.  כן, אבל אתם  גב' אביבית אבורוס: 

 לכל זה.  3,  2, 1אני לא יכולה להגיד 

 

אביבית, אני לא מדברת על ... זה שיקול. איזה שיקולים היו לכם    גב' אורנה רייטר: 
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 בבחירה? 

 

 הסברתי.   גב' אביבית אבורוס: 

 

התאם לתבחינים וחוות יש תבחינים שחברי המועצה אישרו אותם.  ב  : פרתימר שלמה א

 דעת הוועדה, הפרויקטים.  

 

   -מה זאת אומרת? לא לגיטימי לנו לדעת איך יישמת    מר אלעד כהן: 

 

 לא אמרתי לגיטימי או לא לגיטימי.    : מר שלמה אפרתי

 

  -הסבירה לך כרגע איך הם     מר ניר ברטל:

 

 אנחנו מנסים להבין את זה.    : מר אלעד כהן

 

 הסבירו לכם.     : מר שלמה אפרתי

 

 אפשר להצביע על זה? תודה רבה. מי בעד? פה אחד?     מר ניר ברטל:

 

 רק שנייה, אני רגע רוצה להגיד משהו. שאני מאוד שמחה שהעלינו,     גב' אורנה רייטר: 

 

  -בעה. ואז תוכלי שנייה רגע, אורנה. תני לי לסיים את ההצ   מר ניר ברטל:

 

 זה לפני ההצבעה.  לא, לא,   גב' אורנה רייטר: 
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 לא, לא, אני התחלתי את ההצבעה. אורנה, אני התחלתי את ההצבעה     מר ניר ברטל:

 

 אני אמרתי רגע, אתה לא הקשבת.    גב' אורנה רייטר: 

 

י התחלתי כבר את ההצבעה. אורנה, התחלתי את ההצבעה. תני ל   מר ניר ברטל:

 הישיבה. לסיים בבקשה את ההצבעה. את לא רוצה לדחות את 

 

 ... אתה סוגר את הישיבה.     מר אלעד כהן: 

 

לא, בבקשה. ניתן לה לדבר, אין לי שום בעיה. אני מבין שאתם רוצים     מר ניר ברטל:

 דה.  לעשות פה שכונה. התחלתי את ההצבעה. תנו לי בבקשה לסיים אותה. מי בעד? פה אחד כולם, תו

 

 תמיכות. : הוחלט פה אחד לאשר את החלטת ועדת החלטה

  

 אורנה, מה רצית להגיד?     מר ניר ברטל:

 

 מיותר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 תודה רבה. הישיבה הסתיימה.    מר ניר ברטל:

 

                                                                                                                                

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה            

 
 
 
 
 


