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   ל סדר היום:ע

 

 100,000אישור פתיחת תב"ר לביצוע המשך פרויקט שעוני מים לקריאה מרחוק. סך התב"ר:  .1

 משרד הפנים.  ₪100%. מקור מימון: 

 . 2/21, 1/21הצגת דוחות רבעוניים  .2

  לא הועלה .3

 אי קיום החלטות מועצה ]התווסף לסדר היום[   *

 ת כספי חינוך לבתי ספר, במסגרת סעיף תקציבי. ]התווסף לסדר היום[  עברה *

 תוכנית התחבורה בשכונת דור ההמשך ]התווסף לסדר היום[  *
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ם אנחנו מתחילים ישיבת מועצה. סיימנו ועדת תכנון ובנייה ועוברי   מר ניר ברטל:

חד אורנה, אחד תמר ואחד מועצה. יש לנו שלושה נושאים לסדר היום. אתם ביקשתם. א לישיבת

 אלעד, נכון? 

 

 נכון.     מר אלעד כהן: 

 

 מי רוצה להתחיל?     מר ניר ברטל:

 

אני רוצה לבקש רשות שהנושא של הדוח הרבעוני יעלה, שאני אציג    מר יוסף הדרי: 

 רגיש טוב. אם אפשר, ברשותכם, אני אשמח. תי, לא מאותו ואני אוכל ללכת. אני הגע

 

 זה מפחיד. פעם אחרונה נכנסנו לבידוד...    יטר: גב' אורנה רי

 

 זה לא אני, זה נריה הכניס אותנו לבידוד.     מר יוסף הדרי: 

 

יוסי, זה השלב שאתה צריך להגיד לאמיר אני קצת מרגיש פחות או    מר אלעד כהן: 

 לל.  יותר אותו דבר. אז בכ

 

 ביציאתכם, יש למטה בדיקות קורונה.     יוסף הדרי:  מר

 

 טוב, לי אישית אין בעיה. בסדר.     ד כהן: אלעמר 
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 אודי, בועז? הבמה שלך, יוסי.    מר ניר ברטל:

 

 . 2/21, 1/21הצגת דוחות רבעוניים  .2

 

 אתה מציג את זה?    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, לא.     מר יוסף הדרי: 

 

 אני יכול להציג.     ברטל: מר ניר

 

דוח  עיקר באני אתמקד ב. ראשון ושני של המועצהאוקיי. דוח רבעון    מר יוסף הדרי: 

שקל הפרש. ובדוח  585,000הדוח הראשון. בדוח הראשון יצאנו די מאוזנים, עם הוא בעקבות השני, 

 מיליון שקל.    4-השני יש לנו גירעון כבר של קרוב ל

 

  שני?עון ה רבז   מר ניר ברטל:

 

רים. שתי מילים קודם על איך כן. אם תרד למטה, יראו את המספ   מר יוסף הדרי: 

ם הרבעוניים. רבעון בנוי חלק ראשון זה הכנסות, חלק שני זה הוצאות. בדרך כלל יש פער, בנויי

 מהמועצות שאני מכיר, אם זה לא ... יש פער מובנה בין מתי שהמדינה מכניסה כספים או דברים 

כלל עד סוף שנה המדינה  לנו לבין ההוצאות. אתה מוציא הרבה יותר בהתחלה, ובדרך שנכנסים

 מגשרת על הפער.  

בערך לרבעון שני אלו מספרים ריאליים ונורמאליים שיהיו. הפער נובע גם מעוד כמה דברים,   5%אז 

, או ל שכירותכמו הוצאות שנתיים קבועות שאתם מוציאים בתחילת שנה. במקרה של אורנית למש
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. אם  12-סעיף גדול. אתה לא באמת מחלק לדוגמה אחרת שקשורה לכולם: אוטובוסים. הסעות, שזה 

יש לך הסעות, אז זה נופל לך יותר על החציון הראשון של השנה, אז אתה צובר איזשהו פער ולקראת  

 סוף שנה אתה מצמצם אותו, בסופו של דבר.  

 

ת הייחוס שלך זה התקציב שאישרנו  נה. נקודיוסי, רק שאלה קט   מר אלעד כהן: 

 ביולי? 

 

-כן. ביולי. הפער פה מבחינתי היה גבוה מדי. זאת אומרת הגענו ל   : מר יוסף הדרי

בדבר הזה. מיד עשיתי פעולות של האטה, של הזמנות ודברים כאלה, כדי להיכנס חזרה לכיוון  6.6%

ביר ואתם תבינו. אחד, ביטוחי  . אני אסהמספרים. שלושה סעיפים במיוחד חרגנו בהם, בידיעה

תשלומים  בצד של התביעות. יש כמה וכמה תביעות גדולות שנסגרו וה מועצה ומשפטיות. אני מדבר

מהשנתי, כבר בחציון   130%, 120%אלף שקל. הגענו למשהו כמו  100, 50-שלנו, כל תשלום מגיע ל

   -תשלומים לבתי משפט 

 

 שהיו?  עי ביטוחמה זה, אירו  גב' אורנה רייטר: 

 

ק, ות אחרות שהיו. בגלל זה זה מחוללא רק אירועי ביטוח, גם תביע   מר יוסף הדרי: 

אמרתי, ביטוחים ומשפטי. כי חלקם זה משפטי פרופר וחלקם שילמנו דרך הביטוח את ההשתתפות  

 העצמית שלנו. זה אחד.  

משרד הפנים ובכאלה  ב פתוחות דבר שני, אגרות תלמידי חוץ, שמסתבר שהיו לנו הרבה תלמידי חוץ 

מהשנתי. משרד החינוך, ברגע שלא שילמנו   150%, 140%-ו לשל שנים קודמות ששילמנו. גם שם הגענ

אגרת חוץ שנתיים, שלוש, אגרת תלמידי חוץ, פשוט המפעיל פונה למשרד החינוך והוא מושך לך את  

 הכסף. וזה לא משהו שאנחנו קובעים. 
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 שילמנו?  ולמה לא    מר אלעד כהן: 

 

ת. זה דברים גם של יותר זה לא היה בהכרח של השנתיים האחרונו   מר יוסף הדרי: 

שקל, סתם, שגם ממשרד החינוך, בדרך כלל הדברים ישנים יותר. כי   150,000 שנים. בדרך כלל

 התהליך, עד שאתה גובה את הכסף, 

 

 מתי זה לא שולם? אולי לא היה צריך לשלם?     מר אלעד כהן: 

 

 לקחנו חברה שתבדוק. כי גם בתקופת הקורונה,      י: ף הדריוסמר 

 

 בעיקר היה לאלקנה, לאולפנה ולישיבות.     ברטל: נירמר 

 

גם. עוד הכנסנו אנחנו, ושילמנו להם ישירות. אני מדבר על מה     מר יוסף הדרי: 

 שמשרד החינוך. לקחנו חברה, במיוחד בתקופת הקורונה,  

 

   -השרון  בא ורמת בכפר ס   מר ניר ברטל:

 

 נה ירדה. התחשיב היה קצת יותרכן. אגרת תלמידי חוץ בקורו   מר יוסף הדרי: 

 מסובך, אנשים שעבדו או לא, וכאלה. 

 

שנייה, יוסי. מאחר וחלק מהפרסונות שמנהלות את המועצה לא היו    מר אלעד כהן: 

 לם? מה לא שואז, השאלה אם לפני ששילמתם  פניתם לפרסונות שהיו אז וביררתם ל
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לא היו או לא זה, יש הגדרות  שנייה, אז אני אסביר. גם אם הם    מר יוסף הדרי: 

ת על ידי משרד החינוך על מה משלמים ומה לא משלמים. הדברים ברורים וקבועים. גם אם  מדויקו

  -פרסונה הלכה, יש דברים ברורים 

 

 זו לא השאלה שלי.     מר אלעד כהן: 

 

תנו לי לענות. לקחנו חברה, ישראל שוויבל, גם לתקופת   עד.ע, אלרג   מר יוסף הדרי: 

כי החישוב היה הרבה יותר מסובך.  קורונה, שיבדוק את אגרת תלמידי חוץ של תקופת הקורונה, ה

וביקשנו ממנו גם לבדוק את אלה. הוא עשה בדיקה על הדברים האלה. הדברים עמדו נכוחה והיה 

 צריך לשלם אותם.  

 

, מה לא, תראה, אני מניח, תושב לא יודע כי לא עבד במועצהאבל ל   מר אלעד כהן: 

י שניהל שם את העניינים לא התעורר יום  חבר, סגן, תלוי על זה תקופה אתם מדברים. אני מניח שמ

אחד בבוקר והחליט לא בא לי לשלם סתם. יכול להיות שהיו אי אלו מחלוקות, אי הבנות. אגב, אותה  

אלף שקל?  800, 700זוכר את הסיפור של המחזור? ששילמתם , אתה תההיישאלה ואותה תהיה 

 סליחה,  דיברנו על זה לפני כמה חודשים. 

 

 כן, כן, שעשינו אז בדיקה, כן.    מר יוסף הדרי: 

 

 באתם ואמרתם 'היה חוב עבר, צריך לשלם'.     מר אלעד כהן: 

 

 נכון. ועשינו טלפונים אז ובדקנו את זה.     מר יוסף הדרי: 
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דבר כרגע. תראה,  יופי. לא יודע מה עשיתם או לא עשיתם אז. אני מ   כהן:  מר אלעד

גזבר דאז, ואולי ראש המועצה דאז, לא התעוררו בבוקר  אני מניח שמנהלת מחלקת החינוך וה

 והחליטו שלא בא להם לשלם סתם. 

להם שההסבר שעכשיו, אם היית אומר לי שהרמת אליהם טלפון, שמעת מה הם אומרים בנושא, או 

אז לפחות ניסית. אבל ברגע שאתה אומר לי  לא היה רציני, או שהם לא יודעים, או שלא יודע מה, 

איזושהי חוות דעת של גורם שהוא בכלל לא היה מעורב בכלום, כי זה איזושהי  ששילמת על סמך 

   -חברה חיצונית, השאלה אם זה לא יכול להיות 

 

בנויה קצת אחרת. אם תלמיד היה רשום  ידי חוץ שנייה. אגרת תלמ   מר יוסף הדרי: 

התלמיד הזה  אם הוא... הו בית ספר במשרד החינוך, אני צריך לשלם את זה. באיזושהי שנה באיזש

לומד, סתם אני זורק, לכיוון בית ספר בגין בראש העין היה לנו שני תלמידים והם היו רשומים שם כל 

יך לשלם אגרת תלמידי חוץ. עכשיו, האגרה  , אני צרהשנה, התלמיד לא הגיע שעה אחת לבית הספר

 ה סעיפים. זאת אומרת אם יש לבית הספר ספרייה או זה,  בנויה מכמה וכמ

 

 אתה תשלם,   גב' אורנה רייטר: 

 

 אתה לא עונה לשאלה. למה לא לברר את זה?     מר אלעד כהן: 

 

רד הכסף, משעוד פעם. כשהם הולכים למשרד החינוך, רוצה את    מר יוסף הדרי: 

 ין לך דרך אחרת. החינוך עושה את הבדיקה. אם התלמיד רשום אתה משלם. א

 

יוסי, להבא, אתה יודע מה? מה שנעשה נעשה. יש משפט באידיש. לא     מר אלעד כהן: 
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שולם, היה חוב, לא בתקופתכם. מה שהיה בתקופתכם אתם יודעים. מה יותר פשוט מלהרים טלפון  

לשלם על   ע, לא זוכר, לא יודע, לא מעניין אותי'. אבל לנסות. ולאלך 'תשמ לברר. יכול להיות שיגיד

 א מכיר. סמך איזושהי חוות דעת על עובדות שאתה אפילו ל

 

אני רוצה להוסיף מכיוון אחר. מקצת טיפה היכרות שיש לי בנושא.     גב' צדוק תמר: 

רשות מקומית זו אותה בדרך כלל אותו גורם שזכאי לקבל את אגרת רישומי חוץ, בדרך כלל 

 שקולטת, 

 

 של תלמידי חנן בדרך כלל. בדרך כלל. עמותות לא, זה עמותות    מר יוסף הדרי: 

 

 לאו דווקא. באלקנה, תלמידים שהולכים לאלקנה,     גב' צדוק תמר: 

 

עזבי אלקנה. אני מדבר על מה שבמשרד החינוך, למשל. בדרך כלל     מר יוסף הדרי: 

 שקל.   20,000זה  שםתלמיד  כי כל היה לנו חנן, 

 

  הייתהשה של הכסף הזה? קצת תמוה. לא רי ד  הייתהמה קרה? לא    גב' צדוק תמר: 

 דרישה של הכסף?  

 

אז שנייה. חנן למשל העבירו לי דרישה. אנחנו שילמנו. זה לא עבר     מר יוסף הדרי: 

שרד החינוך  פונים למדרך משרד החינוך. אוקיי? הגופים שבדרך כלל זה שולם וכאלה. יש גופים ש 

ה רגע, חברים. לפעמים אלו עמותות קטנות גם, של לבקש את הכסף. לא הכי מסודרים. תזכרו, שניי

 קטן פה שם, תלמיד כזה או אחר, ספציפי.   בית ספר
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 ומה, וסתם לא שילמו להם?   מר אלעד כהן: 

 

 רגע, רגע, שנייה.     גב' צדוק תמר: 

 

ת שלא בהכרח הכי מסודרות בעולם. והיו  לו עמותושנייה, רגע. א   מר יוסף הדרי: 

ל חנן, תלמיד רגיל  . זו לא פעם ראשונה שאני רואה דברים כאלה. וכל תלמיד שדברים כאלה מעולם

 שקל לשנה.  800פחות, שקל לשנה.  1,000באלקנה, בערך 

 

 נכון, סדר גודל.     גב' צדוק תמר: 

 

אלף שקל לשנה. ואז אתה  41-ו 10-לאבל תלמיד חנן יכול להגיע    מר יוסף הדרי: 

 תלמידים.  15, 10דובר פתאום על שקל. מ  150,000פתאום מדבר על 

 

השאלה שלי היא די פשוטה. מה היה בטווח. אתה אומר שאלה אגרות     גב' צדוק תמר: 

 מאוד ישנות, בחלקן.  

 

 חלקן, לא כולן.     מר יוסף הדרי: 

 

רבע שנים, או כמה שזה לא יהיה, או  מלפני א מה היה בטווח? מה היה   גב' צדוק תמר: 

 איזושהי דרישה? בירור? תהליך?  הייתהזמן הזה? האם שלוש שנים. מה קרה ב

 

  -אני לא מכיר דרישה. אני בתקופתי    מר יוסף הדרי: 
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 זה נורא מוזר.     גב' צדוק תמר: 

 

 אין לי בעיה לקבל ...     מר יוסף הדרי: 

 

 לכם את הכסף? כשלקחו  עכשיו רק,   מר אלעד כהן: 

 

ך. הם לא ת הכסף, הם לא שואלים אותתקשיב, הם לוקחים לך א   מר יוסף הדרי: 

שולחים לך מכתב, 'תשלם או שניקח לך את הכסף'. משרד החינוך לא עובד ככה. המערכת לא עובדת 

 ככה. 

 

 גם רשויות לא עובדות ככה. זה לא הגיוני.     גב' צדוק תמר: 

 

. בעיה לקבל, תקשיב, מה שמגיע לנו חשבונית, עושים בדיקה אין לי   מר יוסף הדרי: 

מן הסתם זה עובר את מחלקת , אז מה שמשרד החינוך, כאילו אם מגיעה אלי חשבונית לתשלום

חינוך ויש לי כאלה. אני שילמתי כאלה שעוברים פר תלמיד. ויותר מזה, גם בודקים את ההגדרה של 

    - ומד למשלהתלמיד. זאת אומרת זה שהוא ל

 

    -מי בודק את זה? מחלקת    מר אלעד כהן: 

 

 חינוך. ... הנוכחית.     הדרי: וסף מר י

 

יוסי, יש לי שאלה. הבן שלי למד בבי"ס מיתרים. אני יודעת שכדי     גב' צדוק תמר: 

שהוא ייכנס לבית הספר הזה הייתי צריכה להביא טופס הסכמה של המועצה לשלם אגרת תלמידי  
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 וקיי? חוץ. א

 

 נכון.    מר יוסף הדרי: 

 

ולם לא נדרשה ולא שולמה. אוקיי?  שהאגרה הזאת מע אני גם יודעת   גב' צדוק תמר: 

 עד מתי הם יכולים לבוא ולדרוש את זה? 

 

הם יכולים ללכת גם למשרד החינוך שלוש שנים אחרי. 'לא שילמו     מר יוסף הדרי: 

 לנו, תביאו את הכסף'.  

 

 שנים?   10גם אחרי    גב' צדוק תמר: 

 

 ם אני יודע.  שנים. שלוש שני 10לא יודע    מר יוסף הדרי: 

 

 יוסי, בלי לפנות למועצה? ככה?    מר אלעד כהן: 

 

 כן.    מר יוסף הדרי: 

 

 אתה מבין שזה לא הגיוני.     מר אלעד כהן: 

 

 מה אני אעשה? משרד החינוך עובד ככה.     מר יוסף הדרי: 

 

 משרד החינוך, אני מניח שפונים ארבע פעמים למועצה. שפונים ללפני    מר אלעד כהן: 
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לא בהכרח. זה מה שאני מסביר לך, אלעד. לא כל הגופים עובדים    וסף הדרי: י מר

 ככה. זה לא מועצות.  

 

את התעלומה הזאת אפשר לפתור על ידי זה שפונים לגורמים שהיו    מר אלעד כהן: 

 אז, 

 

פעמים אני מקבל טלפון מגזר, הוא אומר לי  יודע כמהאלעד, אתה    מר יוסף הדרי: 

ינו?' אבל גופים קטנים ך חוב אצלי. אגרות תלמידי חוץ, אנחנו סוגרים את זה בינ'תקשיב, יש ל

ועמותות קטנות, הנה, אומרת גם תמר, שלא תמיד פונים ישירות אליך. הם לא הכי מסודרים בעולם.  

 שקיים. . זה מה אז הם עושים את זה אחרת גם. וזה המצב

 

 כדאי לבדוק את זה.     מר אלעד כהן: 

 

אין לי בעיה. אני אבקש גם את מה שמשרד החינוך, ייכנס לפישון    הדרי: מר יוסף 

 שיבדוק את זה. אין לי בעיה. 

 

תבדוק. ואם צריך גם לדבר עם הגורמים שניהלו אז את העניינים,     מר אלעד כהן: 

ול להיות שיתברר שהכל היה בסדר. אבל יכול להיות שנוכל ע מה, יכמחלקת החינוך, גזברות, לא יוד

 להציל כמה עשרות אלפי שקלים. 

 

 אין לי בעיה. אני מקווה רק שאני אבדוק את הדברים האלה.    מר יוסף הדרי: 
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 זו המדיניות שצריכה להיות גם להבא. אתה יודע שהתחלפו אנשים.    מר אלעד כהן: 

 

ד. כשמגיעה אלי חשבונית לתשלום שלא עבר את משרד  עפעם, אלעוד    מר יוסף הדרי: 

    -, זה עובר למחלקת חינוך. אין חשבונית שעוברת החינוך

 

 יוסי, הנקודה, בוא.     מר ניר ברטל:

 

עוד נושא אחד שהיה חריג זה גזם. הרבה יותר משאיות יצאו לעשות    מר יוסף הדרי: 

זה זה לתקן את זה בתקציב הבא. עוד פעם אני   לעשות עם גזם ממה שתכננו. הדבר היחידי שיכולתי 

משהו כזה, אני עצרתי דברים  שאנחנו כבר ייצרנו את הדוח הזה כבר בתחילת אוגוסט או  אומר. ברגע

 כדי לראות שאנחנו נכנסים למספרים. קצת המנכ"ל והעובדים ממורמרים עלי על זה. 

 

 בוא נדבר רגע על הגזם.     מר אלעד כהן: 

 

מנהלים שנייה, אלעד. תן לי לסיים, ברשותך. העובדים קצת, ה   : הדריוסף מר י

ברקס אצלי. אנחנו כבר עובדים על הרבעון השלישי ועל  -הנדשרוצים לרוץ קצת, אז יש להם קצת 

המספרים. אנחנו מאמינים שהמספרים משמעותית ייכנסו יותר לתלם והאחוזים יקטנו בצורה 

 משמעותית. 

קצת קשה  אחד. משרדי ממשלה שגורמים לנו בעצם לפער בהכנסות. המצבעוד דבר אני חייב להגיד 

אני מקווה שברגע שישחררו את תקציב המדינה אנחנו נראה הרבה יותר דברים. וזה משנים קודמות. 

לא רק קשור לשוטף. זה קשור גם לדברים אחרים כמו פרויקטים אחרים, פיתוח, שפשוט אנחנו 

 ם. חנוקים, חנוקים. ה ראשוניכגזברים מרגישים את ז
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   -ן. כמה זה מיליו  4גירעון? מה מסביר את ה  גב' אורנה רייטר: 

 

, אני אומר, זה מקובל. אני אומר בכלים שלי 5%חלק מהגירעון, עד    מר יוסף הדרי: 

 שזה דבר שהוא ריאלי ימינה ושמאלה. אבל שלושת הגורמים האלה,  

 

   - ביטוחים...   גב' אורנה רייטר: 

 

יביים שלא תכננו, אלו הסעיפים שבניתוחים שלי היו הסעיפים המאס   ף הדרי: מר יוס

  -שהם גורמים לנו לגירעון 

 

  כמה הגזם חריגה? כמה מתוכם זה הגזם?  גב' אורנה רייטר: 

 

 אלף שקל.  700, 600-הגזם חריגה בסביבות ה   מר יוסף הדרי: 

 

  באחוזים כמה זה?   מר אלעד כהן: 

 

 .  200, 150, 200. כמה תלמיד חוץ? אמרת 700, 600  : רנה רייטגב' אור

 

, כשהתקקציב  450-הגענו בסביבות ה. 120%-לא, תלמידי חוץ הגענו ל   וסף הדרי: י מר

 , כמה שזכור לי. שילמנו את השנתי כבר. ולא את החציון שהייתי צריך לספור עד עכשיו.  300היה 

 

 . 501, או 002אז יש חריגה של   גב' אורנה רייטר: 
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 שקל.   400,000של . והביטוחים, אני בחריגה שם 200   מר יוסף הדרי: 

 

 מיליון?   4. אבל איך 400  גב' אורנה רייטר: 

 

עוד פעם, חבר'ה. שנייה, רגע. החריגה מתחלקת לשניים. כשאני מראה    מר יוסף הדרי: 

אתם רואים? . 4.6ן, מיליו 34את התקציב הזה, שימו לב שהחריגה מתייחסת, אתם רואים 

 .  מתייחסים לחצי שנה, שהיו הוצאות של חצי שנה

תוסיפו לזה את ההסעות שיש גירעון מובנה, כי אנחנו מחכים לעשרה חודשים וזה שישה חודשים, 

כבר שילמנו. תוסיפו על זה למשל דברים כמו תשלומים שנתיים של ביטוחים. תוסיפו על זה  

אמורים לייצר פה אוטומטית איזשהו גירעון שהוא צריך  דברים ש תשלומים שנתיים של שכירות. אלו

 ות. להי

 

 אז שואלים אותך, אתה מזהה כבר חריגה בגזם,     מר אלעד כהן: 

 

 שהיא נקודתית. שהיא אמורה להיעלם עם הזמן.     מר יוסף הדרי: 

 

 אני לא מדבר על הדבר הזה. זה הבנתי.     מר אלעד כהן: 

 

  -גזם, זה גירעון  יברתי עלמה שד   מר יוסף הדרי: 

 

 לא מדבר על הגזם.     מר אלעד כהן: 

 

 שקל. זה התקצוב החצי שנתי שיש.  800,000אז זה גירעון    מר יוסף הדרי: 
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אני לא מדבר על זה, הבנתי. יש גירעון שהוא גירעון מלאכותי, שנובע     מר אלעד כהן: 

 מפערים. לא על זה אני מדבר. 

 

גם  מיליון  4מיליון. אני מנסה. אז  4-אלה אותי אורנה על ה, שה. לאיפ   מר יוסף הדרי: 

ת. אז ככה נוצר. אמרתי עוד פעם, אם  קשור חלקו להכנסות הוא נובע הגירעון. לא רק מההוצאו

מיליון שקל, הייתי אומר עכשיו 'חבר'ה, זה בשוטף, זה יתאפס מעצמו'. ברגע שיש את  3הייתי 

 ריות שלי, להגיד 'חבר'ה, משהו פה לא מסתדר'. אצלי כאחהמיליון הזה פער, משהו קפץ 

 

בוא נדבר על הגזם. בגזם אתה מזהה לא חריגה שנובעת מכל     כהן:  מר אלעד

 הנושאים של הקדימו חיובים, איחרו בתשלומים. זו כבר חריגה.  

 

 נכון. חריגה של הרבה יותר משאיות,    מר יוסף הדרי: 

 

אחוזים, גס, כמה אחוזים אתה מזהה חריגה  מדבר. ב אז על זה אני   מר אלעד כהן: 

 באחוזים, גס.  ?ביחס לחצי שנתי

 

  -. זאת אומרת 32-סבבים בחודש. הגענו ל 26אנחנו תקצבנו    מר יוסף הדרי: 

 

 ך?  בער 15%-ל 10%בין    מר אלעד כהן: 

 

 , כן. 20%   מר יוסף הדרי: 
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נובע. אני הרי לא יושב שם.   ע ממה זהאוקיי. עכשיו תראה. אני לא יוד   מר אלעד כהן: 

ום יש למנכ"ל. אם הלכתם ועשיתם איזושהי בדיקה רצינית מה פתא השאלה, אולי זה מופנה יותר

 בפרק זמן יחסית קצר. מה זה חצי שנה, זה כלום.  20%גידול של 

 

 אני אגיד על זה מיד.    : מר שלמה אפרתי

 

דע מה, בוא תענה על השאלה ואתה יו רגע, רק לא סיימתי, ברשותך.   מר אלעד כהן: 

 הזו. 

 

ז בדיוק שוחחתי בנושא הזה בשבוע שעבר, שיחת ועידה, עם  י. אאוקי  : מר שלמה אפרתי

המנכ"ל של אלקנה והמנכ"ל של שערי תקווה על איך אפשר להסביר את כמויות הגזם ההזויות שנפלו 

ם. גם שם הם בפיקים מה. גם שעלינו בשנה האחרונה. אף אחד לא צפה את זה. וההשערות הן כ

להם את הנתונים שלנו הם קצת נראו יותר גבוהים ממה תי מטורפים. אני חייב לומר שכשאני הצג

 שקורה בשערי תקווה ואלקנה. 

אבל עדיין גם שם הם בפיקים שהם לא הכירו. ויש שתי השערות. השערה ראשונה זה עדיין קורונה,  

דברים. זאת אומרת זו איזושהי מגמה שנמשכה עוד  מוציאים עדיין אנשים בבתים,  עדיין אנשים 

יץ זו תקופה שמוציאים יותר קורונה. וההשערה השנייה שנראית לי קצת יותר סבירה זה קמתחילת ה

 גזם בצורה מובנית. תמיד יש את התנודתיות.  

 

 קיץ? מדברים על החצי הראשון אבל.    מר אלעד כהן: 

 

 ץ.  לפני הקיהוא מדבר   גב' אורנה רייטר: 
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 הדוח.  6 – 1זה    מר יוסף הדרי: 

 

 זה הפוך.    מר אלעד כהן: 

 

 עכשיו צריכה להיות, עם השלכת עוד יותר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אני מסתכל על מה שקורה עכשיו.   : מר שלמה אפרתי

 

 אתה צודק. צריך לעשות באמת השוואה לשנים קודמות.    מר אלעד כהן: 

 

כל גם על מה שקורה עכשיו. ואנחנו מוציאים הרבה יותר אני מסת  : מר שלמה אפרתי

א מפוצצת עד אפס מקום. ובלי ם. מה שחשוב לומר זה שלא יוצאת מכאן משאית גזם בלי שהיגז

שתפרנו את כל מה שהיה ניתן לתפור, עם פקח שכשהיא נכנסת הוא מלווה אותה ומראה לה לאן 

הגזם. אם אני לא רואה הר על המשאית עם   של משאיתלהגיע. וכשהיא יוצאת אני מקבל  צילום 

 א מהיישוב. רשת הוא לא יוצ

 

   -זאת אומרת אתה אומר יש מנגנון ביקורת    מר אלעד כהן: 

 

כן, יש מנגנון ביקורת. אמפירית יש הרבה יותר גזם. צריך לפנות    : מר שלמה אפרתי

 אותו. אין לי אפשרות לא לפנות אותו. 

 

באמת בהשוואה לתקופות דומות בשנים עברו, אם  לבדוק וכל תה תא   מר אלעד כהן: 

וא גידול מלאכותי, כי זה מתאזן אחר כך.  א בניגוד לכל ההיגיון, בחודשים האלה יש גידול שהדווק
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  יכול להיות שזה ההסבר. תוכל לבדוק ולעדכן את חברי המועצה?

 

 אני יכול לבדוק את זה.    : מר שלמה אפרתי

 

 סבבה.  אוקיי.    מר אלעד כהן: 

 

מפורט. דהיינו את הגיליון אקסל דוח אני רוצה. אני ביקשתי לקבל   גב' אורנה רייטר: 

ניצול. ולא   איןולא דוח מאוד כללי. כי רציתי לראות באיזה סעיפים יש חריגות ובאיזה סעיפים 

 קיבלתי את זה.   

 

  זה מופנה אלי?   מר יוסף הדרי: 

 

   לראש המועצה, להבין למה לא קיבלתי. זה מופנה א, ל  גב' אורנה רייטר: 

 

 יכה לקבל כחברת מועצה תקבלי.  שאת צרמה    מר ניר ברטל:

 

 אני ביקשתי. שלחתי במייל. לא קיבלתי תשובה גם במייל.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אז תקבלי.    מר ניר ברטל:

 

 בל?   ואז מה? נקיים עוד פעם דיון על זה? לא ח   מר אלעד כהן: 

 

 תקיימו דיון. אפשר לקיים על זה דיון.    ר ברטל:מר ני
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 מתי ביקשת את הדוח?     כהן: מר אלעד 

 

 ביקשתי איך שזה נשלח. ביום שזה נשלח.    גב' אורנה רייטר: 

 

 ימים, שבוע?  10   מר אלעד כהן: 

 

לא, ברגע ששלחתי, ביקשתי. אחר כך שלחתי הבהרה, אחרי כמה   גב' אורנה רייטר: 

 לא הובן. ולא קיבלתי כלום. גם לא תשובהשעות, אם זה 

 

קבל את זה, נכון? צריך החלטה בשביל זה? אני מניח שלא. , נטוב  :ניר ברטלמר 

 נכון? 

 

 לדעתי צריך החלטה מתי אני אמורה לקבל את זה.     גב' אורנה רייטר: 

 

 איזו החלטה?    מר ניר ברטל:

 

 שזה יוגש.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, אני שואלת, מתי אני מקבלת את זה.     רייטר: ורנה גב' א

 

דע. יוסי, נראה. צריך לראות איזה דוח זה, הוא צריך להכין,  א יול   מר ניר ברטל:

 הוא צריך, ...  
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 אשלחאני   מר יוסף הדרי: 

 

 אוקיי. אז אני אשמח. תוכל לשלוח לי מחר?    גב' אורנה רייטר: 

 

 עבודה.  אם אני אהיה ב   מר יוסף הדרי: 

 

 כמה ימים.     מר אלעד כהן: 

 

 תמר? אודי? צריך להצביע על זה?  בועז? עוד מישהו רוצה?   מר ניר ברטל:

 

   לא. אתה רוצה להגיד משהו על הקר"מים?  גב' אורנה רייטר: 

 

 אמרנו, הקר"מים בעיקרון,     מר יוסף הדרי: 

 

 לא חייב.    מר ניר ברטל:

 

מדבר מבחינת  קרון מוביל את התהליך. אני . שלמה בעי025התקנו    מר יוסף הדרי: 

ים ספציפית, כדי לראות תלונות וכדי להבין  תושב 15השטח. אני הייתי אצל מעל גבייה. עלו תלונות מ

 את השטח. בדרך כלל אלה היו אנשים עם גינות, עם חריגות כאלה ואחרות. מי שלא מצאנו פיתרון,  

 

 שעונים? ברים עכשיו על הרגע, אנחנו מד  מר בועז בגריש: 

 

 לא, לא דנים כעת.     מר אלעד כהן: 
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  אני מעדכן פשוט מה אני עשיתי בנושא של קרמ"ים.     דרי: מר יוסף ה

 

 שהחליפו עם השעון?  15זה    מר ניר ברטל:

 

כן. אני מדבר על אלה שהחליפו להם שעון. יש כאלה שלא ראינו סיבה    מר יוסף הדרי: 

י משפחות ספציפיות. שאני אישית שאננו במעקב איתם ואיתם בקשר. לפחות שלוש נראית לעין. אנח

 הולך כדי לראות, כדי להבין. 

 

 יש אחד גם ששולח את השעון לבדיקה.   : מר שלמה אפרתי

 

 כן, אני מדבר על מה שאני בדקתי. על אנשים שאני הייתי אצלם.    מר יוסף הדרי: 

 

 הבדיקה.  , זה על חשבונו אם זה יוצא תקין  : מר שלמה אפרתי

 

. יש 15ישית הייתי, כמו שאמרתי, אצל זה נוהל של רשות המים. אני א   : מר יוסף הדרי

שלושה שאני ממשיך מעקב איתם כדי להבין. כי לא ראינו סיבה. האחד מהם האמת, זה לא משנה  

לא נראית סיבה  שזה שעון קר"מ או לא קר"מ. יש שם פשוט משהו, כמויות הזויות שלא ברור למה ו

ערכת אצלו לא בסדר. זה משהו  ת אם המערכת אצלנו לא בסדר או המלעין. ואנחנו רוצים לראו 

שך אצלו כבר שנתיים, שלוש. אבל סך הכל רוב התלונות שהגיעו אלי והלכתי פיזית, גם שמתמ

    -התושבים בסופו של דבר קיבלו תשובה 

 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 9/10/211שלישי,  מיום, 49מועצה מס' ישיבת 
 

 25 
 

 משהו על התב"ר?     מר ניר ברטל:

 

 לנצל אותו גם. נים. שצריך התב"ר זה תב"ר של פיתוח משרד הפ   דרי: מר יוסף ה

 

 הבעיה נראית קצת יותר רחבה מהתלונות.     תמר:  צדוקגב' 

 

 אנחנו לא מדברים על זה כרגע.    מר אלעד כהן: 

 

 אני מדבר על הקר"מ. תלונות שהגיעו על הקר"מ הלכתי פיזית.    מר יוסף הדרי: 

 

   -עו הן קצת ות שהגיתלונ   גב' צדוק תמר: 

 

 יזשהו פרומו. אתה הולך. יכנס לזה כשנדון בזה. פשוט נתן אנ   מר אלעד כהן: 

 

 כן.     מר יוסף הדרי: 

 

 תרגיש טוב, יוסי.     מר ניר ברטל:

 

 תודה חברים.     מר יוסף הדרי: 

 

 *** מר יוסף הדרי עוזב את הישיבה *** 

 

רוצה או   ז לא אכפת שנתחלף, נכון? אתלדעתי אני יש לנו סדר, א   מר אלעד כהן: 
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 ני אקריא? שא

 

 היום[  עצה ]התווסף לסדר אי קיום החלטות מו *

 

מה שנחליט. אז ביקשתי להעלות שוב את הנושא של אי קיום    גב' צדוק תמר: 

החלטות מועצה. אנחנו עדיין נמצאים בעצם באותו מקום. ואני רוצה לעשות איזושהי תזכורת לגבי  

. חבל  או כמעט בכל תחום משמעותי לתושב כי אני חושבת שהם מקיפים ונוגעים בהרבההנושאים, 

  שההחלטות האלה לא מתבצעות.

ממשיכים הלאה אי אז בדצמבר ו הייתהאני שוב חוזרת. מעבר למשרדי המועצה, זה לא עוד ישיבה ש

א חיסכון בהוצאות ולא עושים כלום. התקבלו החלטות, היו כמה ישיבות. אני מזכירה שהרציונאל הו

על תכנון בניית מבנה קבע ותכנון   יתהיהדבר מבנה ראוי למועצה. ההחלטה  שכירות. וגם בסופו של

מעבר למבנים ארעיים, וכל חצי שנה דיווח על התקדמות. ועוד כל מיני סעיפים בהחלטה, שאני לא  

לא היה כל חצי שנה   . אנחנו כבר שנה מאז.2020. תחילת נובמבר 2020אפרט. זה התקבל בנובמבר 

סף. מבנה הקבע. וכמובן שלא נחסך פה כואני לא מכירה שיש תכנון לבניית דיווח על התקדמות. 

אנחנו גם בעצם לא מתקדמים לעבר המטרה הזאת. הדברים שאי קיום ההחלטה הזאת הביאה זה  

ני עקיבא. ועוד. רק סכסוך עובדים, של עובדי המועצה. וסכסוך בין תושבים בינם לבין עצמם, בתוך ב

 מחירים כאלה ואחרים.  

יו, אנרגיה ירוקה ויצירת  לריים. כאשר הרציונאל הוא מובן מאהנושא הבא, הוא הצבת פאנלים סולא

לאשר הצבת פאנלים. והמימון אמור היה להתרחש בשיטת  הייתההכנסות למועצה. כאשר ההחלטה 

BOT אין לנו  3.5.21-החלטה שקיבלנו ב, תוך פיקוח של מהנדס הקונסטרוקציה של המועצה. זו .

שגם באיזשהו מקום  זה גם אובדן הכנסות. ואני משערת מה סטטוס הביצוע. ומחירי הביצוע מושג 

 פגיעה באיכות הסביבה. או אי מזעור פגיעה באיכות הסביבה.

  החלטה נוספת, מימוש חוקי עזר עירוניים: צואת כלבים. הרציונאל ברור. אנחנו רוצים ליצור סדר 
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הגשת תוכנית  תההייהחיים של התושב. כאשר ההחלטה ציבורי. זה התפקיד שלנו. שיפור איכות 

בנושא.  חוק עזראכיפה כוללת הסברה לטיפול במפגש של צואת כלבים, במרחבים הציבוריים. יש 

. היא לא בוצעה. והמשך הפגיעה באיכות החיים של התושב, זה 2021ההחלטה הזאת התקבלה במרץ 

 אנחנו משלמים.  המחיר ש

בעיית הצפה של המרתף. בהחלטה ה זה בנושא של שיפוץ התיכון. יש בהחלטה הבאה שלא התקיימ

רנו תקציב לביצוע תכנון מיידי לתיקון הבעיה, כשהדגש הוא על תכנון. כי לא הסכמנו לאשר  איש

א שאנחנו לא  . זה לא בוצע. והבעיה לא מטופלת. המחיר הו2021זה קרה במרץ תקציבים בלי תכנון. 

 בחלק הזה של המבנה. יכולים להשתמש במבנה הזה, 

 הייתהשם איזושהי תקלה חמורה ש הייתהוימה, קו סניקה נופית. החלטה שלא קהנושא הבא, 

ידועה. והגיעה בסופו של דבר לתיקון שהיה צריך לעשות, סוג של תיקון חירום. ובדיון שערכנו 

יים שיימצאו  יר על ידי מומחה בתחום. ולתקן את הליקוקיבלנו החלטה שיבוצע תחק 2021באפריל 

הגיע למצב חירום בו מוציאים אלפי קחים להתנהלות עתידית, בכדי לא לבתחקיר הזה ולהפיק ל

שקלים כדי לתקן. אלפי שקלים מיותרים, הכוונה. סטטוס ביצוע, זה לא בוצע. בוצע תיקון במאות  

ים אירוע  שכרוך בבזבוז כספי ציבור. וכשלא מתחקר אלפי  שקלים, באופן לא מקצועי ולא אחראי, 

בעתיד. והמשך של בזבוז כספי ציבור.  מידה ואי מניעה של אירועים כאלה כזה אז המחיר הוא מאי ל 

 אנחנו קרוב לוודאי נפגוש את הבעיות שיוליד התיקון הלא מקצועי הזה בעתיד. 

וונים. הרציונאל ברור. המבנה ישן. ההחלטה הבאה שקיבלנו ולא קוימה, בנושא שיפוץ של מבנה ג

מועצה תוכנית של מיליון, להגיש ל 2ועצה תקציב של לשיפוץ. אנחנו אישרנו בהחלטת המ זקוק

מיליון. כולל לוחות זמנים ושלבים. להשלים את כל התהליכים ליציאה  2השיפוצים במסגרת של 

. אנחנו כבר  2021ביוני  ולתת למועצה תוכנית לאופן המימון. ההחלטה הזאת התקבלה למכרז. 

ב הזה. אלא  ות. וכן, הם לא בוצעו מתוך התקצי. זה לא בוצע. בוצעו תיקוני בטיח אוטוטו בנובמבר

₪ לתב"ר. מתוך תקווה ששאר הסכום התקבל ממשרד   600,000מתקציב שיפוצי קיץ. אושרו כבר 

 החינוך. זה מהלך שבסופו של דבר לא צלח. אבל אין לנו התקדמות.  
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ודי של  הקצינו במסגרת התקציב תקציב ייע שעשועים. זאת ההחלטה הבאה. אנחנול גני נושא ש

. הרציונאל הוא כמובן תחזוקה של גני שעשועים שהולכים  ₪2021 למימוש עד סוף  200,000

ומתפוררים. הפעילות לשמחתנו התחילה. בהחלט דבר חיובי. אבל את ההצללה פספסנו. העונה כבר 

 וכנית לשיפוצים בגני השעשועים. שמנכ"ל המועצה יכין ת הייתהות. ההחלטה הסתיימה לטובת הצלל

שקל לשימוש עד סוף השנה. ההחלטה הזאת התקבלה באוגוסט. הנושא  200,000ש לנו לשם כך יו

. אנחנו נמצאים בעצם, מבחינת סטטוס בתחילת ביצוע. לא היו 2021עלה על השולחן מסוף יוני 

ל, כי זה מיוני על השולחן. לא היו הצללות בחודשי הקיץ ובחגים. וחבהצללות. זה מחיר ששילמנו. 

 ממשיכים להיות מוזנחים.  הגנים

כמובן שביקשנו לקדם תוכנית להפחתת אוכלוסיית השפנים.  החלטה נוספת בנושא של שפני הסלע. 

שמנכ"ל המועצה יכין תוכנית לדילול אוכלוסיית השפנים. שוב, הנושא הזה גם על  הייתהההחלטה 

באוגוסט על הכנת התוכנית הזאת. זה לא בוצע. אני חושבת . התקבלה החלטה 2021השולחן מיוני 

 ט את המחירים באי קיום ההחלטה הזאת. תושבים סובלים מזה.  שמיותר לפר

ופפים. כאשר הרציונאל, בעצם רצינו להנגיש את שירותי החלטה נוספת בנושא הדברת מזיקים ומע

יידע את התושבים בכל המועצה לתושבים. ההחלטה שהתקבלה שמנכ"ל המועצה ההדברה של 

אפיקי הפרסום של המועצה לגבי אפשרות ההדברה. אותה הדברה שמתקיימת אחת לשבוע וניתן  

חבל, כי המחיר כמובן פגיעה באיכות  להזמין ולקבל. ההחלטה התקבלה באוגוסט. זה עוד לא בוצע.

 שבים. החיים וסכנה לבריאות של התו

. 2019פיסת ביטחון, הפעלה. הנושא על השולחן מיוני ההחלטה שקיבלנו זה הכנת תבנושא ביטחון. 

אנחנו מדברים על הרבה זמן. שנתיים וחצי. הועלה בישיבת הנהלה עוד כשאנחנו היינו בקואליציה.  

ם הוצגה עצה מן המניין ושתי ישיבות מועצה מיוחדות לנושא. נכון להיום טרובשלוש ישיבות מו

הסטטוס. והמחיר, אני מניחה שכל מי שנמצא ברשתות תפיסה כלשהי של ביטחון. לא בוצע כמובן 

יודע, זאת הדרך היחידה גם להתעדכן, אבל ערעור תחושת הביטחון ופגיעה חמורה באיכות החיים.  

 שעבר היו שבע התפרצויות, בלילה אחד. כאשר אנחנו רק בשבוע 
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הכי מתבקש בעולם, . כאשר הרציונאל הוא 2022י נושא של יעדים לשנת החלטה נוספת שקיבלנו, לגב

. אמור היה להיות מוצג היום. אין לי מושג אם יוצג. תיכף  2022קביעת יעדים וסדרי עדיפויות לשנת 

סדר היום. אלה הדברים  להשאיר אותן על נראה. וזהו. אלה בעצם ההחלטות שמאוד חשוב לנו 

ם בטלפונים, כל ושבים, ואין שום סיבה לא לקדם אותן.  מה קורה ששמעסיקים ומעניינים את הת

 כך מעניין? 

 

 תודה, תמר.    מר ניר ברטל:

 

 בשמחה.    גב' צדוק תמר: 

 

א', קצת צרם לי לראות שבזמן שתמר מדברת, לא נראה לי היה     מר אלעד כהן: 

על מה שאחרים עושים.   אמת שמישהו מקשיב לדבריך בצד ההוא. אבל את מדברת, אין לך שליטהב

יהיה. את דעתי על אי קיום החלטות מועצה, על הנזק שזה גורם, על  זה קצת צורם בעיני, אבל ש

המסר המאוד מזלזל שזה מעביר לחברי המועצה ולתושבים מצד ראש המועצה, שממונה למעשה על  

 ות, כבר הבעתי בישיבה שדנה בכך. לכן אני לא ארחיב.  קיום ההחלט

את ההחלטות. אבל עבר חודש תי וקיוויתי שהלקחים יילמדו ובאמת יתחילו לממש ציפי ,האמת

ואפילו חודשיים, ולפי הרשימה שאת מקריאה, תמר, שום דבר לא השתנה. ולצערי התבדיתי. יכול 

מתכוונת להמשיך לעקוב אחרי זה. כדי שהדברים  להיות שהייתי קצת נאיבי. אני מניח, תמר, שאת

מאוחר להתעשת ולקיים את  זמן. לך אני אומר, במישור האישי, שניר, עוד לא יהדהדו לכולם כל ה

ההחלטות. בכל ההחלטות שדיברנו עליהן, יש הרבה שכל והיגיון. אף החלטה היא לא הזויה. אף  

 ם. . ולכן מצופה שתקיי החלטה אין מאחוריה היגיון רב

ולחברי המועצה. ומעבר לזה, וזה  אני חושב שאם זה ייעשה, אז א' תעביר את המסר הנכון לציבור 

חשוב, אני חושב שמכל אחד ואחת מההחלטות שתמר ציינה והזכירה, הציבור  אפילו עוד יותר 
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ירוויח. אף אחת מההחלטות  זה לא גחמה של חברי המועצה או זה לא משהו שקשור אליו בצורה כזו  

יים, משמעותיים, שלפני או אחרת, באופן אישי, ישיר או עקיף. אלו דברים ציבוריים, עקרונ

יגיון, הרציונאל מאחורי זה. ולכן אך מתבקש שתקיים את זה.  שהתקבלה ההחלטה הוסבר הה

 ובוא נמתין ונראה.   ולצערי זה לא קורה. ואין לי אלא לקוות שהדברים ישתנו. 

 

 עד. תודה, אל   מר ניר ברטל:

 

גוונים, זאת החלטה   אגב, מה שלא ציינתי, לגבי החלטה של בי"ס   גב' צדוק תמר: 

  -כמה וכמה לא ברור מאיפה שקיבלנו פה אחד. אז על אחת 

 

פה   הייתההיא לא היחידה. גם ההחלטה על צינור הסניקה בנופית    מר אלעד כהן: 

 אחד. 

 

 נכון, זה היה פה אחד.    גב' אורנה רייטר: 

 

ו לא  נכון, אתה צודק.  שתי החלטות שהתקבלו פה אחד, אנחנ   צדוק תמר: גב' 

מדברים פה על החלטות שלא ברור למה הן לא  מדברים פה על קואליציה ואופוזיציה. אנחנו 

 מתקיימות. זה אפילו טיפה חוצפה.  

 

 עוד מישהו רוצה להגיד משהו לעניין? הנושא הבא.     מר ניר ברטל:

 

 נוך לבתי ספר, במסגרת סעיף תקציבי. ]התווסף לסדר היום[  העברת כספי חי .*
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חינוך לבתי הספר, במסגרת הנושא הבא, במהות שלו זה העברת כספי    עד כהן: מר אל

אני רוצה להזכיר לכולנו שבישיבת התקציב  מימוש סעיף תקציבי, ואני אסביר במה דברים אמורים. 

שנה, הצגתי אני עם חברי את ההסתייגויות שיש לנו  , לא זוכר באיזה תאריך, לא מהייתההראשונה ש

עתי, על סמך כל הניתוחים  שהוצגה לנו. ובאופן ממוקד יותר באתי ואמרתי שלדלטיוטת התקציב 

שעשיתי, לא אחזור על הדברים, המועצה לא משקיעה מספיק כספים בחינוך. אני לא אחזור על כל 

 מובן לעיין בדברים בישיבת התקציב. הדברים. פחות רלוונטי כרגע. מי שרוצה מוזמן כ

ם, היה משא  הזדמנות ואחרי פרק זמן מסוים, אחרי תהליך מסוי ובאמת התקציב לא אושר באותה

ומתן בין חברי המועצה לבין ראש המועצה. וברוך השם ובשעה טובה ומוצלחת הצלחנו להגיע  

ת בנוגע לאיך משתמשים  לתקציב מוסכם, כשהתקציב המוסכם היה מבוסס גם על הסכמות  מחייבו

 בסעיפים תקציביים ספציפיים. 

₪   356,000ום ספציפי של , נצבע סכ2021מות שאני מדבר עליהן, לגבי תקציב במסגרת ההסכ

לפרויקטים חינוכיים, ככה זה הוגדר, ואני מצטט: "פרויקטים חינוכיים שיובאו לאישור מליאת  

תי בהצעה לסדר היום. לא אחזור על המספר. המועצה". למי שמעניין מספר הסעיף התקציבי פירט

 ד וברור. זה היה בחודש יולי. אבל זה סעיף מאוד ממוק 

פחות או יותר באמצע אוקטובר. עברו שלושה חודשים מאז. לא הוצגה לנו שום  אנחנו כבר נמצאים

תוכנית לגבי הסעיף התקציבי הזה, שאותו, במסגרת אותן הסכמות מחייבות, חובה היה להציג 

מטרה אחרת. לא רק  מליאת המועצה לאישור. זאת אומרת אי אפשר היה להשתמש בכסף הזה ל ל

לא קרה. אנחנו למעשה נמצאים באמצע אוקטובר. יחסית תקופה שעברו שלושה חודשים ושום דבר 

 קצרה מתוך שנת התקציב, וזה לא מומש.  

תקציב המבוסס על מספר  כידוע, המועצה מעבירה מזה שנים רבות לבתי הספר היסודיים ביישוב 

ספר יסודי מקבל את אותו סכום, כפול מספר  התלמידים ביישוב. נקבע סכום קבוע וכל בית

דים. מתוך רצון לעשות חלוקה שווה בין בתי הספר היסודיים. התיכון לא מקבל את זה, אגב.  התלמי

 כי זה תחת רשת וכו'. זה נעשה שנים על גבי שנים.  
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ו  ₪. זו הטיוטה. בשנים עבר 200, "המחיר" במירכאות פר ילד היה 2021בתקציב המאושר של שנת 

ותר, אבל בוודאי, לא הרבה יותר משמעותית, אבל בתי הספר קיבלו פר ילד, לא רוצה להגיד הרבה י

בוודאי הרבה, להערכתי אפילו פי שניים. פחות מוכן להתחייב על המספר הזה. אבל בצורה 

 356,000מצאים על סף סיום שנת התקציב, ומאחר ונצבע סכום של משמעותית יותר. מאחר ואנחנו נ

המועצה לקבל החלטה שאומרת שאותו   טובת פרויקטים חינוכיים, אני מבקש ומציע למליאת₪ ל

סעיף תקציבי שנצבע לטובת פרויקטים חינוכיים, ימומש בדרך של העברת הכספים לבתי הספר,  

₪, בצורה כזו שמנהלי בתי הספר ישתמשו  200-לגבי הבדיוק באופן היחסי, כפי שנעשה כבר כיום 

 חינוכיים כפי שהם מוצאים לנכון.   בזה לפרויקטים

₪ שקיים כיום, להגדיל את הקצובה, תיכף  200-ית בסופו של דבר זה לקחת את ההמשמעות המעש

אני אציג את המספרים ואת הנוסחה, אני רוצה להסביר את ההסבר על הרציונאל. לקחת את  

 ₪.   356,000-₪ ולהגדיל את זה באמצעות חלוקה של ה  200ובה הקיימת של הקצ

ר ובי"ס תיכון שלנו, אורט אורנית, לא מקבל קצובה לפני שאני ציין את המספרים, אני ציין שמאח

דומה פר ילד, כי בכל זאת זה מתנהל תחת רשת, וכדי שגם הוא עצמו, במירכאות, יהנה מאותו סעיף 

יע ואני מיד  עד כמה שאפשר באופן יחסי לגודלו כמובן, גם מהעניין הזה, אני מצתקציבי באופן זהה 

ספר התיכון יקבל תקציב המבוסס על נוסחה דומה לפי  אפרט את המספרים ואת הסכומים, שבית

מספר ילדי היישוב שלומדים בבית הספר, כי לגבי אורט יש גם ילדי חוץ. ואני מהם מתעלם לצורך 

ה אפשר תהיה שיפוץ חצר בית הספר. אני הבנתי שיש צורך לזה. ובמובן הזה העניין, כאשר המטר

 להתקדם. 

עליה, כדלקמן, נוסחה במספרים. לפי הנתונים שמופיעים בתקציב מהי הנוסחה? הנוסחה שאני מדבר 

.  595 –. שחקים 285 –ילדים, תלמידים. ביובלים  505, כפי שהגזבר ציין, בבי"ס גוונים יש 2021

ש, לקחתי רק את  . אם מסכמים את כל מספר התלמידים, אגב, בתיכון, אני מדגי480 – ובתיכון

 חוץ לצורך העניין.  התלמידים שלנו. התעלמתי מתלמידי

תלמידים בסך הכל, לצורך חלוקת הסכום.  1,865-אם מסכמים את כל מספר התלמידים מגיעים ל
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, יוצא שגוונים מקבלים תוספת 1,865-ב₪  356,000אם מחלקים את הסכום הכולל של הכסף, היינו 

פחות או יותר, אם   ₪. זה 91,625 –₪. תיכון  113,576-₪, שחקים  54,402 –₪, יובלים  96,397של 

₪, גס גס, נכון, אורנה? תקני אותי   200-משווים לגבי בתי הספר היסודיים מה זה עושה לקצובה של ה

 הייתהגדול. אז זה נותן את הפיצוי ההולם לירידה שאם אני טועה, זה פחות או יותר מכפיל את זה. ב

יף, במובן הזה בית ספר התיכון לא תיכון לא היה סעיף תקציבי כזה. אנחנו יוצרים סעבהשקעה. לגבי 

 מקופח ומקבל את חלקו.  

לכן הצעת ההחלטה שלי היא כדלקמן: לאשר את חלוקת הכספים בהתאם לנתונים והמספרים 

 מחכה שתקשיבו לי, אפשר? לביצוע מיידי, מאחר ואנחנו באמת, אםני שהצגתי כרגע לביצוע. א

הספר ירצו כל כך, הם לא יוכלו להשתמש בזה  הדברים לא ייעשו באופן מיידי, גם אם מנהלי בתי

ולא היינו רוצים להגיע לסיטואציה הזו. ולכן צריך לעשות את  2022-בטווח המיידי. זה עלול לגלוש ל

  נצבע על ידינו. זה כסף שאי אפשר להשתמש בו לכל מטרה אחרת, זולת זה כסף שזה במיידי. 

אכן עומדת מאחורי ההגדרה של פרויקטים   לפרויקטים החינוכיים. אין לי ספק שהדרך שהצעתי

 חינוכיים. ואני מצפה מאודי ומניר לתמוך ברעיון הזה.  

 

ביע. מי בעד  תודה. מישהו רוצה להגיד עוד משהו בנושא? בואו נצ   מר ניר ברטל:

 ני ואודי. תודה. הנושא הבא. א ההצעה של אלעד? בועז, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד? 

 

 :הצבעה

 כהן, אורנה רייטר, תמר צדוק, בועז בגריש.  בעד: אלעד

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד. 

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

 לבתי ספר במסגרת סעיף תקציבי, כפי שהוצגה בישיבה.  חינוך
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א, סתם אני שואל בלי הסבר? אתה לא רוצה להתייחס למה לא? ל   הן: מר אלעד כ

 אותך. אנחנו מדברים בצורה מכובדת. תסביר למה לא. מה הסיבה.   

 

   -אני לא חושב שזו הדרך לצרכים החינוכיים    מר ניר ברטל:

 

 תסביר מה הצרכים.   אז    מר אלעד כהן: 

 

 הנושא הבא.    מר ניר ברטל:

 

   - אבל לא הבאת  יטר: גב' אורנה רי

 

 תוכנית אחרת. לא, באמת, ניר. אנחנו מדברים, תראה לי    מר אלעד כהן: 

 

 לא הבאת שום תוכנית.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אתם רוצים, אני אשמח להיפגש, להסביר לכם.     מר ניר ברטל:

 

 אבל סליחה, אנחנו בישיבת מועצה.    כהן: מר אלעד 

 

 הצעה שלך.    הייתהת שתביא לנו הצעה. זו אמר  גב' אורנה רייטר: 

 

 הנושא הבא.    ר ברטל:מר ני
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 רגע, שנייה.     מר אלעד כהן: 

 

 לא, לא שנייה.     מר ניר ברטל:

 

 חבל. מדברים בצורה מכובדת.     מר אלעד כהן: 

 

 בל. בהחלט ח   מר ניר ברטל:

 

 יש לך פרויקט אחר, יותר טוב? תראה.     מר אלעד כהן: 

 

 צוא אותי.  אם באמת חשוב לך, אתה יודע איפה למ   ניר ברטל:מר 

 

 זו מליאת המועצה. תציג את הדברים.    מר אלעד כהן: 

 

 אתה לא רוצה להציג לאן הולך הכסף?    גב' צדוק תמר: 

 

  אחלה, תודה. הנושא הבא.    מר ניר ברטל:

 

 מאושר צבוע.  והפעם אתה מחויב בזה, רק שתבין. כי זה תקציב    מר אלעד כהן: 

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

 בסדר. מעניין מה למשרד הפנים יהיה מה להגיד על זה.    כהן:  מר אלעד
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 הפעם הוא מחויב. הוא מחויב בכל התקציבים מאושר צבוע.   גב' אורנה רייטר: 

 

עם צבוע. מעניין מה יהיה לעידו להגיד על זה. אחרי שאנחנו זה הפ   מר אלעד כהן: 

 קח את ההסכמות האלו ומתעלם מהם.  ומנהלים משא ומתן ומגיעים להסכמות. איך אתה לו טורחים

 

 אלעד, תודה.    מר ניר ברטל:

 

 תוכנית התחבורה בשכונת דור ההמשך ]התווסף לסדר היום[  *

 

א הבא. אני ביקשתי לדבר על תוכנית התחבורה  אוקיי. אני הנוש  גב' אורנה רייטר: 

 דור ההמשך.  . שכונת 121/14בתב"ע 

 

 כמו שאני זוכר.  .18דור ההמשך זה    מר ניר ברטל:

 

אבל אולי אני טועה, אבל לא נתעקש על זה.   14במסמכים היה כתוב   גב' אורנה רייטר: 

 יה מתוכנן שם כביש טבעתי.   שכונת דור ההמשך אמורה לקום בצמוד לשכונת בית וגן. בעבר ה

 

 . 18, יכול להיות שאני טועה. לא, 14להיות את יודעת מה? יכול    מר ניר ברטל:

 

בעבר היה מתוכנן כביש טבעתי שיאפשר שתי כניסות/יציאות    אורנה רייטר:  גב'

  מהשכונה. זה כנראה לא מתממש. ולכן מסתמן שהרחוב שבו תזרום התנועה, גם כניסה, גם יציאה, 

גיד לפחות הרשתות החברתיות זה רחוב הדובדבן. רחוב הדובדבן זה הרחוב של בי"ס שחקים, שבוא נ
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 בחינת החנייה כשבאים לאסוף את הילדים מבית הספר. זה מצב קטסטרופאלי מ

כלי רכב. נכון להיום   400יחידות דיור. המשמעות היא עוד  190-בשכונה הזאת אמורות להיבנות כ

ת התנועה  רתית וכמובן חנייה בציר הזה. ואני כוללת את רחוב התבור, שמנקז אקיימת מצוקה תחבו

ם. ומה שרציתי לדעת, מה הפיתרונות שהמועצה גם משכונות נוספות, שבבוקר מאוד קשה ש

  מתכננת. מה הפיתרונות שהולכים להיות בנושא הזה. 

 

 מישהו רוצה להגיד עוד משהו?    מר ניר ברטל:

 

התחייבות מפורשת שלך בחוגי   הייתהאני זוכרת שבקמפיין הבחירות    גב' צדוק תמר: 

תרונות תחבורתיים. ואני רק רוצה להזכיר ית שלא תקדם פיתוח של שכונות חדשות לפני שיש פיהב

 את העובדה הזאת.   

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

 יש פיתרון? חושבים על פיתרון?    גב' אורנה רייטר: 

 

 עוד מישהו?   תודה.   מר ניר ברטל:

 

 רוצה להמשיך לדבר לציבור.   אני רגע רוצה לדבר לציבור. אני  גב' אורנה רייטר: 

 

 בקשה. ב   מר ניר ברטל:

 

אנחנו מעלים פה, כחברי מועצה, אני מדברת כרגע לציבור, ציבור יקר,   גב' אורנה רייטר: 
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תית תסתום את כל המעבר  אנחנו מעלים פה כחברי מועצה סוגיה של בניית שכונה שמבחינה תחבור

בל התבור, כולל הכיכר. זה אולי יהיה עוד שנתיים. אמהרחוב שיש בו את בי"ס שחקים, כולל רחוב 

היום ראש המועצה אמור לתת פיתרונות מה הולך להיות שם. כי יש שם בעיה שלא יהיה כביש 

 ר לשאלה הבאה.  ולשאלה הזאת ראש המועצה לא מעוניין לענות. הוא עוב טבעתי כפי שהבטיחו. 

 

 ר, בצורה הזאת?  מה המשמעות של ישיבות מועצה, ני   מר אלעד כהן: 

 

 עצמי כבר הרבה זמן. אני שואל את    מר ניר ברטל:

 

   -כדאי מאוד שתשאל את עצמך. כי אתה    מר אלעד כהן: 

 

   -זה שאמור לענות    גב' צדוק תמר: 

 

 .  בועט בדלי של כל דבר אלמנטארי   מר אלעד כהן: 

 

  -אני אשמח להסביר לך את זה    מר ניר ברטל:

 

 שואלת אותך חברת מועצה שאלה.    מר אלעד כהן: 

 

 הוא ישמח להסביר לך, תבוא אליו. לא רוצים לבוא אליך.    יטר: גב' אורנה רי

 

 תודה. עוד משהו, מישהו רוצה להגיד משהו לנושא?     מר ניר ברטל:
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לא מספיק טוב? לציבור לא מגיע לשמוע את התשובות  באה לכאן. זה   גב' צדוק תמר: 

 א יכול להתקיים כאן דיון ענייני על דברים?  ללדברים האלה? 

 

  -אני מנסה כבר שלוש שנים לקיים דיון ענייני. לא כל כך    ר ניר ברטל:מ

 

 מה ענייני בחוסר התשובה שלך?    גב' אורנה רייטר: 

 

 משהו לנושא הזה? חברים, תודה. עוד    מר ניר ברטל:

 

 ך?  מה ענייני בחוסר התשובה של  גב' אורנה רייטר: 

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

 אודי, אתה רוצה לדון בזה? מעניין אותך לדון על זה?    גב' צדוק תמר: 

 

 יש לך תשובות על זה?    גב' אורנה רייטר: 

 

 אין לך דעה? יש לך דעה?     גב' צדוק תמר: 

 

י שומר את התשובות שלי בדיונים שאני משתתף. אני חושב שאתם  אנ   מר אודי וילד:

 ה לא המקום.  לנצל את הבמה הזאת לדיונים שהם דיוני עבודה. ז רוצים

 

 אני רק רוצה להזכיר לך, אודי,    גב' צדוק תמר: 
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 זה לא המקום. את זוכרת איפה זה היה.     מר אודי וילד:

 

 אני זוכרת מצוין.     גב' צדוק תמר: 

 

 ושם לא היו דיוני עבודה, סליחה.   ב' אורנה רייטר: ג

 

 משפיעים משם.  לנו יכולת להשפיע משם, אז היינו הייתהואם    ר: גב' צדוק תמ

 

אז אני אומר לך שהיום יש מצב שאפשר לעשות שם דיוני עבודה. אגב,     מר אודי וילד:

  -אפשר לעשות דיוני עבודה  

 

 מה השתנה?    גב' צדוק תמר: 

 

ני עבודה, לא  לא צריכים ישיבות הנהלה בשביל זה. אפשר לעשות דיו   אודי וילד: מר

הקלטות. אפשר לשבת ולדון בדברים לבד. אבל יש פה   קשור. לא צריך את המצלמה ולא צריך 

מדיניות שאתם מגבשים לעצמכם. אתם לא רוצים לשבת לדבר ולגבש המלצות ועצות ביחד. רק פה. 

 פה מעלים הצעות ... דיונים אחרים.  ופה זה מקום אחר. ...

 

 תה שכחת?  אודי, א  גב' אורנה רייטר: 

 

  -יא את הגלגל תראה, אתה מנסה להמצ   מר אלעד כהן: 
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חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? אני לא מקבל פה החלטות.  אני לא     מר אודי וילד:

 ה.  ראש המועצה. אני לא קובע. יש מי שקובע, מי שמנהל את הישיבות האל

 

 להיות לך דעה. לא, אבל אתה חבר מועצה. יש לך דעה. ...   גב' אורנה רייטר: 

 

 שומע את התשובות במקומות אחרים. לא פה.  דעתי היא שאני   מר אודי וילד:

 

 אה, אוקיי.   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני שומע את התשובות.     מר אודי וילד:

 

 שנה לא שמעת תשובות.    לעומת השלב של עד לפני  גב' אורנה רייטר: 

 

 לשמוע את התשובות?  אתה חושב שלציבור מגיע     גב' צדוק תמר: 

 

 ת. יכול להיו   מר אודי וילד:

 

 אז איפה המקום שהציבור ישמע?    גב' צדוק תמר: 

 

 אני לא יודע אם פה.     מר אודי וילד:

 

 אולי גם אותם צריך לזמן לישיבה.    מר אלעד כהן: 
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 איפה כן?    גב' צדוק תמר: 

 

 ורה הזו.  לא יודע. אפשר לקיים דיונים לא בצ   מר אודי וילד:

 

 זו?  מה זה לא בצורה ה  גב' אורנה רייטר: 

 

 אנחנו היינו שם.     גב' צדוק תמר: 

 

 זה לא דיון. מה בעצם אתם מבקשים?    מר אודי וילד:

 

ת מבעוד מועד  אני שולחת, בוא נדבר עם המקרה הזה. אני שולח  גב' אורנה רייטר: 

 שאלה.  

 

 ודה. אורנה, את מפריעה, רגע, ת   מר ניר ברטל:

 

 אני מפריעה? טוב.     גב' אורנה רייטר: 

 

בוודאי. אני מבין שאתם רוצים לעשות מישיבות המועצה דברים שהם    מר ניר ברטל:

מתנהלים   יש דברים שאנחנו צריכים להתנהל. אנחנובהן החלטות. יש ישיבות מועצה. מקבלים לא. 

 יעות רצונכם או לא. תודה. בדיוק לפי איך שישיבות מועצה צריכות להתנהל. אם זה לשב

 

ר לביצוע המשך פרויקט שעוני מים לקריאה מרחוק. סך התב"ר:  אישור פתיחת תב" .1

 משרד הפנים.   ₪100%. מקור מימון:   100,000
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 ג אותו? נושא הבא, תב"ר הקר"מים. אתה רוצה להצי   מר ניר ברטל:

 

הציג, אנחנו התחלנו בפרויקט   הנושא היחיד שנותר. אז כמו שיוסיכן.   : מר שלמה אפרתי

י המים ביישוב. יצאנו למכרז. עוד רועי, טרום תקופתי, יצא למכרז. זכתה בו פיילוט להחלפת מונ

 110,000-חברת רימונים, שעושה שעוני קר"מ גם בהרבה יישובים באזור. ויצאנו לפרויקט ראשוני ב

מונים. והתחלנו למכור   300-ה כשקלים, בתב"ר שהיה. בחודשים האחרונים חברת רימונים החליפ

ם קורא מים שילך ויסתכל, ולפעמים השעון בתוך המגרש, לפעמים מחוץ  אותם מרחוק. במקו

למגרש. לפעמים קשה ולפעמים אי אפשר ולפעמים כן אפשר ויש לנו עדיין ביישוב שעונים, מי יודע 

 רוצה לנחש מאיזו שנה השעון הכי ותיק שלנו?  ו

 

 . 1985  גב' אורנה רייטר: 

 

 שעון כל חמש שנים.   . צריך להחליף1999לא,   : מר שלמה אפרתי

 

 חדשני.   גב' אורנה רייטר: 

 

כל חמש שנים צריך להחליף שעון. וחזקה על שעונים שהם מעל לחמש    : מר שלמה אפרתי

וראים לא נכון ובדרך כלל לרעת המועצה. ולכן זה תהליך שהוא  שנה, שהם ק 20שנים, בטח מעל 

קרוא את השעונים מרחוק. גם כדי לייעל  חשוב. גם כדי לייעל את התהליך עם הקורא שיכול למאוד 

 את התהליך עבור תושבים, שיכולים לקבל התרעות לנזילות מים. אנחנו עדיין בפיילוט בנושא הזה.  

יוכלו להיכנס ולראות את הקריאה שלהם באתר, בלי להידרש להגיע בסוף גם נגיע למצב שתושבים 

רד הפנים, מכספי הפיתוח, להמשך ביצוע שאת שקלים ממש 100,000יג אפילו. זהו, אנחנו קיבלנו לנצ
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שקלים נוספים, על מנת  100,000הפרויקט הזה. ואנחנו רוצים להרחיב, לפתוח תב"ר נוסף על 

 להמשיך את הפרויקט.  

 

 אני רוצה להתייחס. טוב, גם הדברים שאמר פה יוסי בתחילת  בגריש:  מר בועז

באופן אישי שומע מתושבים שהוחלפו אצלם. יש לי  הישיבה, יש פער בין מה שאנחנו שומעים, או אני 

אני מבין שיש פה יתרונות, בוודאי. ובגלל זה גם תמכנו בפרויקט הזה חבר שהוא בתוך הפרויקט הזה. 

אני מדבר י, יש המון חריגות. זאת אומרת יש פערים עצומים עכשיו בחיובים, ובהתחלה. מהצד השנ

שקל,   1,000בתי אב, כפול  2,000, אם אנחנו ניקח בערך על אלפי שקלים. קח עכשיו לצורך העניין

 מיליון שקל.  2אנחנו מדברים על 

ון שקל האלה, עם מילי 2-אם צריך לקחת חמישה אנשים שילכו לקרוא את המונים, ייכנסו בתוך ה

אמור להיות חיובי. אבל כשאנחנו נמצאים  הרבה עודף. סביר להניח שבסופו של דבר מהלך כזה 

תהליך והפיילוט אמור לבוא ולשקף איזושהי מציאות מסוימת. המציאות שאני מקבל באיזשהו 

 מתושבים היא שיש הרבה תקלות. שבת הוא כן קורא, לא קורא. 

  שקל, וזה 2,000שקל,  4,000שקל,  6,000אלפי שקלים, מדבר איתך על יש להם פתאום חיובים של 

יכול להיות שבמונים הספציפיים שלהם זה משנת  הרבה מעבר למה שהם היו רגילים לקבל לפני כן. ו

, ואולי לפני כן, גם יכול להיות. יש תחקירים בטלוויזיה שהתפרסמו על חברות האלה וספציפית  1999

 בעיה.  כאן באורנית. יש תובענה ייצוגית בעניין הזה. כל זה אומר שיש פה גם על החברה שנמצאת 

ל המקומות יש לנו את כל הפרמטרים לבוא ולהגיד  זאת אומרת אם זה היה המצב שאתה יודע, בכ

'וואלה, זה בסדר. יש פה איזושהי סטייה ימינה, שמאלה', אבל אני מניח ברמה של דיוקים, משהו 

 שעושה שכל, סבבה.  

 

 אפשר להתייחס?    : ר שלמה אפרתימ
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 אסיים. ברגע שכל הדברים האלה הולכים לכיוון שזהרק שנייה, אני   מר בועז בגריש: 

מיליון שקלים או יותר, זה מאוד נחמד.  2יותר שלילי מחיובי, אני מניח שבשביל המועצה, עם עוד 

ן אדם משתמש וזה מה  אבל הולכת להיות פה פגיעה ישירה בתושבים. יכול להיות שזה מה שהב

אני רוצה לדעת. אני רוצה לקבל נתונים. המרמור   שהוא צריך לשלם. אני לא אמר. אבל אם זה ככה,

 הוא עצום אצל משפחות שהוחלפו אצלם מדי המים.  

אם היו תשובות ברורות, שוב, אם היו הוכחות ותשובות ברורות לאנשים, זה מה שאתה משתמש  

, תשמע, אנשים לא צריכים לקבל מים בחינם מאף אחד. שלא תהיה  ולכן זה מה שאתה צריך לשלם

לא ראינו עכשיו איזשהו ניתוח. אני ר. שזה לא יישמע מהדברים של מה שאני אומאמינא או  הווה

רוצה לראות ניתוח לפני כן, אני רוצה לראות מצב של לפני ומצב של אחרי. אני רוצה לראות כמה  

ה אחרי. אני רוצה לדעת במקומות שבהם היו דלתות מאוד גדולות,  בתים שילמו לפני, כמ 300אותם 

   -ועל זה שאנשים שולחים  שיו גם דיבר יוסי על זה שנשלחים מדי מים לבדיקהועכ

 

 מד מים. אחד. מד אחד נשלח.    מר ניר ברטל:

 

מד אחד נשלח. אני מה שאני שומע ומה שאני חווה, ואני בטח לא   מר בועז בגריש: 

ויש פה תחושות  , אבל ממה שאני חווה, אני חווה שיש פה בעיה יש פה מרמור 300-ל השומע מכ

אני לא אומר, חס וחלילה, שזה בכוונת מכוון. אני הצבעתי בעד.  שנעשית פה עקיצה לתושבים. עכשיו,

 אני הייתי בין האנשים שהצביעו גם כן בעד הפרויקט הזה. 

נון של זה. וגם פה במליאת המועצה. אני לא בורח  גם ברמה של ועדת מכרזים, כשישבנו על התכ

וכדי להמשיך כזה פיילוט,   בל רוצה להיות בטוח שמה שאנחנו עושים הוא בסדר.אני אמהדבר הזה. 

אני רוצה לדעת שנעשתה בדיקה מקיפה. אנחנו יודעים שבאמת זה המצב. ואם זה המצב והכל תקין,  

 אין לי בעיה להתקדם עם זה הלאה. 
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ריאות אני רק רוצה עכשיו להגיד כמה דברים. אני מקבל את כל הק  : אפרתי מר שלמה

ריאות של המים. אני מקפיד גם לקרוא כל קריאה שמגיעות למוקד של המועצה. בין היתר גם הק

וקריאה. יש כאלה שאני מטפל יותר, יש כאלה שפחות. כל קריאה בנושא של שעונים קר"מיים אני  

. רק  פניות. בסדר? זה סדר הגודל 15שעונים שהותקנו, קיבלנו  250-תוך כטיפלתי בה באופן אישי. מ

רים כאלה. אז אתה רואה חמישה אנשים שמגיבים, שתבינו על מה מדובר. לפעמים הם ברשתות ודב

 אז זה נראה הרבה וזה. אבל אמפירית, אלו המספרים שאנחנו קיבלנו.  

 

 קייס בוק.  אין לי   מר בועז בגריש: 

 

לא כאלה   לא, אני אומר, בעיניים שלנו. אז הפניות שאנחנו קיבלנו הן  : פרתימר שלמה א

בדק. אני לא אצל כל אחד הייתי. אצל חלקם הייתי. ואתה  יוסי היה אצלו,  15-גדולות. כל אחד מה

רואה אנשים שממש עשינו בדיקות. אמרנו לאדם 'תכבה את כל המים בבית שלך, תסגור הכל'.  

 ו מסתכלים, אנחנו רואים שהוא לא סגר. שיש לו טפטפת שמטפטפת. ממשיך להסתובב. אנחנ

עון הזה הוא מאוד רגיש, הוא קורא טפטוף,  ' לא קרא טפטוף. הש99שיו, השעון הישן שלו משנת עכ

שבסוף כולנו משלמים עליו. צריך לשלם עליו. אז התושב הזה לא היה רגיל לשלם על כמויות מאוד 

 גדולות של מים.   

 

 פניות, רובן היו על צריכה גבוהה יותר מבעבר?   15   ברטל:מר ניר 

 

 חלק כן.    : מה אפרתימר של

 

 ים נוספים?  היו נושא   מר ניר ברטל:
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כן. היו כמה שפנו בנושא של כתוב על השעון 'שבת שלום' בשבת.    : מר שלמה אפרתי

קריאה תמשך. שזה אנחנו ביקשנו שהפרויקט מכאן והלאה זה לא יהיה. זאת אומרת גם בשבת ה

 ת שלום. זה סתם פיצ'ר שלא ברור.  עדיין יהיה שעון כשר, אבל לא יהיה כתוב עליו שב

 

השעון ממשיך לקרוא, פשוט לא מציג את הקריאה. אז יש אנשים    :מר ניר ברטל

 שהם לא שומרי שבת, שרצו לדעת כמה הם צורכים בשבת. 

 

שמע, אנשים קיבלו פה חיובים בכמויות  אני יודע. אבל אני אומר, ת  מר בועז בגריש: 

 אילו הם הלכו עכשיו לעשות הצפה.  של קוב שזה לא הגיוני. זה כ

 

 אבל אנחנו בדקנו כל אחד ואחד מהם.    :מר ניר ברטל

 

 בדקנו אחד אחד.     : מר שלמה אפרתי

 

 שהם קר"מים.   15-מכל ה   מר ניר ברטל:

 

   -לא מעניין אז אני רוצה לראות דוח.    מר בועז בגריש: 

 

  היו גם כאלה שפנו שהם לא קר"מים.   מר ניר ברטל:

 

וח. לא מעניין אותי ברמה שמית. ממש אז אני אבקש לראות, שלמה, ד  מר בועז בגריש: 

לא מעניין אותי. מעניין אותי המונים. כמה הם שילמו לפני כן, כמה הם משלמים היום. זאת אומרת  

ה לפני כן. וכן אני רוצה לחזור ולבדוק עם אותן משפחות שיש להם  מה הפער שם בצריכה בין מה שהי
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צולם, זה לא מעניין. אבל אתה יודע, לבוא  ת הבעיות ואם אתם רוצים להביא אותם בפורום לא מא

ולבדוק. אם בסופו של דבר אנחנו רואים שזה מה שצריך לשלם, אנשים לא צריכים לקבל שום דבר  

 בחינם.  

 

עז, בוא רק נעשה הפוך. תגיד אתה לנו את השמות של המשפחות.  בו   מר ניר ברטל:

   -חנו לא יכולים כי אנ

 

 אני אגיד.    מר בועז בגריש: 

 

 לא, לא עכשיו.    מר ניר ברטל:

 

 ברור שלא.   מר בועז בגריש: 

 

ברחוב שלי אני מכירה לפחות ארבע משפחות שהוכפל אפשר? סיימת?   גב' אורנה רייטר: 

 י לא יודעת אם פנו או לא פנו. לא יודעת. להם הסכום. אנ

 

 ו לא פנינו. אבל זה קרה לנו.  אנחנ   גב' צדוק תמר: 

 

 הוכפל לך הסכום?     מר ניר ברטל:

 

 לא הוכפל, אבל עלה בצורה דרמטית.    גב' צדוק תמר: 

 

אצלי הוכפל. פניתי ליוסי, לא כתבתי באפליקציה. הוא בדק איתי   גב' אורנה רייטר: 
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  קצת. 

 

 החלפת לקר"מי?     מר ניר ברטל:

 

א  ה לא ממש בדיקה. בדקנו פעם אחת וזה היה אולי. לכן. אבל ז  גב' אורנה רייטר: 

נבדק. מה שאני רוצה, מה שבועז אמר, לקבל את הנתונים. בלי שמות. לא מעניין אותי השם, של כל 

 רכבות. מי שהוחלף לו, לראות את הפיקים. אם יש רק פיקים למעלה, יש פה מו

 

 מה ההסבר של התושבים?    מר אלעד כהן: 

 

 צפינו שיהיו פיקים למעלה.   : מר שלמה אפרתי

 

 לא, אבל לא בכפול.    גב' אורנה רייטר: 

 

המטרה לא כי אנחנו רוצים לגבות .. המטרה להביא שעונים שמודדים   : מר שלמה אפרתי

 נכון. 

 

ני בכלל. לא צריך רק את הצד של ... מה התושב אומר? אם זה הגיו   מר אלעד כהן: 

 המועצה. הצד של האזרח גם. 

 

לדברים שלי באופן אישי. אצלי    אני אומרת לך, כפול. אני לא אכנס  אורנה רייטר: גב' 

 לצורך העניין.   זה היה צריך לרדת, לא לעלות. 
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 למה? כמה?    מר ניר ברטל:

 

. הקן המתרוקן. אז אני  אני אפרט אחר כך את מבנה המשפחה  גב' אורנה רייטר: 

 עלה בהכפלה, יש פה בעיה.   אומרת, אם לכולם עלה, יש פה מורכבות. ואם

 

 ת ביישובים אחרים. צריך לראו    דובר:

 

 זה ברור.   גב' אורנה רייטר: 

 

 .  2היה תחקיר של ערוץ    מר אלעד כהן: 

 

עז אמר. זאת  זה מה שבועז אמר. אני לא צריכה לחזור על מה שבו  גב' אורנה רייטר: 

   -מבינה את הצורך, אבל אומרת צריכים להסתכל עוד פעם על כל הנושא הזה. אני 

 

 בעיה להפיק את הנתונים האלה. לא בעיה. בסדר.  אין   : מר שלמה אפרתי

 

של המשפחות ש  , בלי שמות. 15-רק בשביל לסכם, בועז. רשימה של ה   מר ניר ברטל:

 כמה עכשיו.  שהתלוננו, להבין כמה היה לפני ו

 

 ל הפיילוט הזה.   אני רוצה בעיקרון לקבל דוח לגבי כ  מר בועז בגריש: 

 

   -מה אתה רוצה    מר ניר ברטל:
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אני רוצה את כל הרשימה של המונים. כמה היה להם צריכה לפני כן.   מר בועז בגריש: 

לראות מה כמה יש להם היום. מה הפערים שם בכסף. במקומות שבהם אנשים התלוננו, לבוא ו

סופו של דבר אנחנו יכולים לבוא התוצאות של הבדיקה שנעשתה. שעון בסדר, לא בסדר. והאם ב

ואני אומר עוד פעם, במקום שאנחנו נדע שזאת באמת הצריכה של האנשים, אנשים  ולהגיד בוודאות,

ת. צריכים לשלם על השימושים שלהם. אף אחד לא צריך לשלם על בריכות של אנשים שעושים בבי

את המשך הפרויקט, אנחנו  חד משמעית. אני רק רוצה לדעת שבסופו של דבר, כשאנחנו מאשרים 

 עובד תקין.    באמת נמצאים במקום שהכל

 

אני אספר כאנקדוטה ששבוע שעבר מצאנו מישהו  מבחינתי מקובל.   : מר שלמה אפרתי

ו הוא פתח קריאה שחיבר צינור השקיה מהמרחב הציבורי אל תוך הבית שלו. וכשניתקנו אות

 במערכת, מה פתאום ניתקתם. אני לא האמנתי.  

 

בקשו עזרה מהסיור. שישמרו אולי הגנבים של יום חמישי בלילה י  בועז בגריש: מר 

 עליהם. 

 

 לי יש אנקדוטה הפוכה. שעובדי המועצה זורקים זבל למרחב הפרטי.     גב' אורנה רייטר: 

 

 ורי. תודה, חברים.  מעולה. שומרים על הציב   מר ניר ברטל:

 

 רגע, לא סיימנו. ...     מר אלעד כהן: 

   

 ______________________   ___________________ 
 שלמה אפרתי                יר ברטלנ  
 מנכ"ל המועצה               ראש המועצה            

 


