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 - פרוטוקול -

 לתפקיד גזברית המועצה עובד איילת נהרי גב' אישור [ 1]

 

טוב, בוא נתחיל. אין ברירה, צריך להתחיל מתישהו. אהלן. אנחנו      ניר ברטל:

גזברית   אישור  היה  היום  לסדר  הראשון  הנושא  נתחיל.  בואו  המניין.  מן  שלא  מועצה  בישיבת 

, שזה בעצם הדבר העיקרי 95%עובד אנחנו מציעים לאשר לה גם שכר של    -המועצה, איילת נהרי

 שאפשר בעצם, נדון בו.  

 

 מה זאת אומרת? איך זה ביחס לשכר הנוכחי?      אלעד כהן:

 

  -ביחס לשכר הנוכחי שלה, לדעתי    שלמה אפרתי:

 

 לא שלה, של יוסי.      אלעד כהן:

 

וביחס לשכר הנוכחי שלה, מאחר והיא הציגה    90%יוסי לדעתי על      שלמה אפרתי:

, על 95%ותה על  תלושים שמראים, על מנת שלא לפגוע ברמת השכר שלה, אנחנו יכולים לאשר א

 פי נהלי משרד הפנים, זה מה שאנחנו מבקשים.  

 

כך     אלעד כהן: על  רוצה למחות  אני  כל,  קודם  דברים.  כמה  להגיד  רוצה  אני 

שעות + חצי שעה לפני הזימון, כשאנחנו   36שחברי המועצה מקבלים זימון לישיבה שלא מן המניין,  

היא   מתי  מראש  לדעת  יכול  שאתה  ישיבה  לא  זו  להזכיר,  המניין,  מן  שלא  ישיבה  על  מדברים 

מאיתנו, יום שלישי, השבוע השני או השלישי לחודש, אני   תתקיים. ישיבת שוטפות, רשום לכל אחד

לא זוכר, אני יכול לשריין לי את הזמן מראש. ישיבה שלא מן המניין זו ישיבה שאתה קובע מתי  
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שבא לך. עכשיו, אם הייתי רואה בנושאים כאן, נושאים דחופים, הרי גורל, שלא יכולים להמתין  

אף אחד מהנושאים כאן הם לא דחופים וכולנו יודעים שעוד  ולו דקה נוספת, אז הייתי מבין. אבל  

כי  חשוב?  זה  למה  נוספת.  מועצה  לישיבת  נפגשים  אנחנו  ממילא  יותר,  קצת  ימים,  עשרה  בערך 

התוצר של זה והתוצאה של זה, זה שלפחות חברי מועצה מהצד הזה, שלושה לא נמצאים. למה הם  

ם רשום ישיבת מועצה במועד שצריך היה להיות  לא נמצאים? למה הם לא נמצאים? כי ביומן שלה

ולא ישיבה שלא מן המניין. זו נקודה אחת. נקודה שניה, אם הייתי באמת מתרשם שיש פה נושאים  

 דחופים, אז הייתי יכול קצת להבין את זה, אז זה להא. עכשיו לגופו של עניין ונתייחס לעניין הגזבר.  

 

 גזברית.     דורון טישלר:

 

גזברית, סליחה. א', אני מיד אבקש לשמוע מהיועץ המשפטי, האם     אלעד כהן:

פה התקיימו כל ההליכים הנדרשים בחוק לצורך אישורה כגזבר, מיד אמיר, תתייחס לזה, שזה לא  

יקטע, גזברית, סליחה, אני מתנצל מראש. אני צריך להתרגל עכשיו לטרמינולוגיה חדשה. זה דבר  

מקומית מועצה  שני,  דבר  נמצאת    אחד.  שהיא  בתקופתך,  וגם  זמן  מעט  לא  כבר  טוענת  אורנית, 

בקשיים, היא נמצאת בקשיים תזרימיים, אני יודע על ספקים שלא מקבלים כספים, אני יודע על  

   -ספקים שדוחים להם תשלומים. והדבר האחרון שהייתי מצפה שיקרה, זה

 

 לדעתי אנחנו באופליין.      שלמה אפרתי:

 

 ? אפשר    אלעד כהן:

 

 כן, כן.     שלמה אפרתי:

 

   -הדבר האחרון    אלעד כהן:
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 זה לא שודר ולא קרה.      שלמה אפרתי:

 

 מה, אתה בלייב, אבל.      דורון טישלר:

 

 כן, נתקענו אבל. ניתקנו. אתה בדיליי קצר. הנה, עכשיו חזרנו ללייב.      שלמה אפרתי:

 

אפשר? אז אני חוזר על הדברים. מועצה מקומית אורנית, גם הגזבר     אלעד כהן:

תקציביים,   קשיים  שיש  אומרים  פעם  אחר  פעם  נשמעו  המנכ"ל,  גם  המועצה,  ראש  גם  הקודם, 

יודע   אני  מגיעים.  לא  מגיעים, כספים  לא  כספים  בוודאות, שספקים, ספקי שירות של המועצה, 

מקבלים את התמורה המגיעה להם ופשוט מורחים אותם ודוחים להם תשלומים. ומועצה שנמצאת  

בקשיים תקציביים כאלו ואחרים, הדבר האחרון שהייתי מצפה ממנה לעשות, זה לאשר הגדלת 

, העובד הקודם, הגזבר, יוסי,  שכר לעובד חדש שנקלט, ביחס לשכר שהיה עם העובד הקודם. אגב

היה   שצריך  השכר  מתכונת  זו  שכר,  במתכונת  עבד  אליו,  גדולה  מאוד  מאוד  הערכה  לי  הייתה 

לה   מאחל  כמובן  ואני  החדשה  הגזברית  של  בכבודה  לא  לפגוע,  בא  לא  אני  עכשיו,  בה.  להישאר 

תקן השכר הנוכחי,  בהצלחה, אבל אני מתנגד נמרצות לאשר לה תקן שכר גבוה, היא צריכה לעבוד ב 

בהווה, בזמן הקרוב ויכול להיות שגם בעתיד. אין שום סיבה שבעולם לאשר לה תקן שכר גבוה ואני  

מיד אבקש מאמיר, אם הוא יודע, כי אני, אין לי מושג אם הוא היה מעורב בתהליך של האישור, 

ל ההליכים הנדרשים  או וועדת בחינה, או איך שנקרא לזה, זה לא משנה, לאשר שאכן התקיימו פה כ

 בחוק. 

 

את    ניר ברטל: לאשר  חוקית  מליאה  יש  אמיר,  לא.  להוסיף?  רוצה  מישהו  תודה. 

 הגזברית? 

 

 זה לא מה ששאלתי.     אלעד כהן:
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 תודה. זה מה שאני שאלתי.    ניר ברטל:

 

   -לא. אני שאלתי האם   אלעד כהן:

 

 תודה, זה מה שאני שאלתי.   ניר ברטל:

 

 סליחה? אבל אני שאלתי שאלה את אמיר משהו, הוא לא ענה לי.    כהן:אלעד 

 

 נכון.     ניר ברטל:

 

 זו לא השאלה שאתה שאלת.     אלעד כהן:

 

 נכון.     ניר ברטל:

 

   -שאלתי, אמיר, האם    אלעד כהן:

 

 .אלעד    ניר ברטל:

 

   -התקיימו כאן, סליחה    אלעד כהן:

 

 אלעד.     ניר ברטל:

 

סליחה, סליחה, לא, אין פה עניין של להפריע, יש פה שאלה, שאני      אלעד כהן:

   -שאלתי את היועמ"ש
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 אם הוא ירצה הוא יענה.      ניר ברטל:

 

לא, אין דבר כזה, הוא צריך לענות על השאלה שלי. שאלתי שאלה,     אלעד כהן:

על השאלה. ה יענה  אני מבקש שאמיר  ברורה,  כל ההליכים שקבועים  מאוד מאוד  אם התקיימו 

 בחוק לצורך אישורה, אם התשובה היא כן, בואו נתקדם, אם לא, איך אנחנו יכולים להתקדם?  

 

 התשובה היא כן.      עו"ד אמיר גופר:

 

 בסדר גמור.     אלעד כהן:

 

תודה. אני רוצה רק להגיד שאנחנו גם, אנחנו נצביע תכף על השכר      ניר ברטל:

שלה, אבל אנחנו, יש הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים למנות את איילת, הגזברית החדשה שלנו, 

דפים  בערך  פה  יש  כל,  את  עכשיו  להקריא  יכול  אני  וכדומה.  בנק  חשבונות  הרבה  יוסי.  במקום 

בעצם, הדברים שאיילת מ ברפרוף, תחסכו ממני  שלמים של  אני אעבור עליהם  יוסי.  חליפה את 

 100%להקריא כל פעם את תעודות הזהות כל פעם וכדומה, אנחנו ממנים אותה כגזברית המועצה,  

עם   איגוד,    95או    90משרה  בבנק  חתימה  מורשית  המועצה.  מטעם  חתימה  מורשית  שכר,  אחוז 

ועלים, מורשית חתימה בבנק מוניציפלי, מורשית חתימה בבנק לאומי, מורשית חתימה בבנק הפ

מנהלת   הארנונה,  מנהלת  אינטרנט,  בשירותי  לצפייה  הצטרפות  הדואר,  בבנק  חתימה  מורשית 

דירקטוריון   בהן,  חבר  היה  שיוסי  ועדות  חברת  המועצה,  של  אכיפה  פעולות  על  חתימה  הגבייה, 

ממלאת מקום, כמורשית חכ"ל, מורשית חתימה דירקטוריון חכ"ל, דירקטוריון חכ"ל שומרון כ

אז תחסכו ממני להכיר את הכל, אלה   וזהו בעצם.  ושחקים  יובלים  גוונים,  בבתי הספר  חתימה 

דברים שהיא מחליפה את יוסי וכל דבר אחר, שמינוי שהיה יוסי, איילת תחליף אותו. בעצם, נעשה  

אלי. מי נגד? אלעד ? אביבית, ניר ו95%. מי בעד הצעה שנאשר לאיילת שכר של  90-95שתי הצבעות,  

ן. מי נגד? ניר, אביבית ו? אלעד ודור90%ודורון, מי בעד ההצעה שהיא תאושר כל הדברים בשכר של  

 ואלי. תודה רבה, יוסי, אתה משוחרר. 
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 אישור שכר גזברית המועצה איילת נהרי עובד  .1

 

 משכר מנכ"ל  95%: לאשר את שכרה של גב' איילת נהרי עובד בשיעור החלטה

 בעד: ניר ברטל, אלי הוך, אביבית אבורוס 

 נגד: אלעד כהן, דורון טישלר 

 ההצעה אושרה ברוב קולות 

 

 משכר מנכ"ל  %09: לאשר את שכרה של גב' איילת נהרי עובד בשיעור החלטה

 אלעד כהן, דורון טישלר בעד:

 אבורוס  נגד: ניר ברטל, אלי הוך, אביבית

 ה ברוב קולות נדחתההצעה 

 

 :הצבעה

 יר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוךבעד: נ

 נגד: אלעד כהן, דורון טישלר

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויה של גב' איילת נהרי עובד לתפקיד גזברית המועצה. החלטה

 

   -האלה לא, אבל תאשר את זה, כאילו כל הדברים    :יוסי הדרי

 

 אושר, אושר.     ניר ברטל:
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 ]מדברים ביחד[  

 

 תעשה הצבעה חוזרת לגבי השכר.     יוסי הדרי:

 

, ההצבעה הקודמת הייתה רק על השכר, מי בעד לאשר סליחהאז,      ניר ברטל:

כל הדברים האחרים שיוסי חבר   לרבות  בכל המינויים שהקראתי,  כמורשית חתימה  איילת  את 

 בהם, פה אחד, תודה רבה. 

 

 :הצבעה

  אלעד כהן, דורון טישלר ,ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוךבעד: ניר 

גזברית המועצה איילת נהרי: הוחלט פה אחד  החלטה עובד כמורשית חתימה, -אישרו את מינויה של 

 במקום הגזבר היוצא יוסי הדרי.  

 

 

 קביעת קריטריונים להחזר ארנונה בועדת הנחות[ 2]

 

 נושא אחר, עניין של הנחות, בבקשה יוסי.       ניר ברטל:

 

מסוג      יוסי הדרי: הנחות,  בוועדת  הנושא.  את  להציג  לבוא  חשוב  היה 

אנחנו   הקודם,  היועמ"ש  של  ההוראות  לפי  איתן,  מתעסקים  שאנחנו  אחד,  מסוג  חובה,  הנחות 

עברו ויה  מדברים על הנחות, יש אנשים שקיבלו את ההנחות שלהם מכוח חוק, לדוגמא, אנשים ש

שלוש אחורה.  -דה לה רוזה ארוכה בביטוח לאומי וביטוח לאומי נותן להם פתאום רטרו שנתיים



 מקומית אורנית מועצה 
 02.03.22רביעי,  מיום , 55מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

10 
 

עד היום, העלינו את זה בוועדת הנחות ואישרנו את זה. היועמ"ש, אמיר בא ואמר, זו לא הדרך  

  לעשות את זה, צריך להעביר את זה בהחלטת מועצה, שכל מי שמגיע, בעצם, לגבייה, עם אישור 

מביטוח לאומי, עשו החלטת מליאה, שמאשרת לתת לו עד שנתיים אחורה, אותה שנה ושנתיים  

אחורה, זה רשום במפורש במה שהצגנו. האנשים האלה, בדרך כלל, אומרים ויה דה לה רוזה בכל  

מיני ועדות מפה עד הודעה חדשה. באמת, שמתעללים בהם, כולנו יודעים, שמענו את הסיפורים 

לבוא   אנשים  האלה.  אלה  אותם,  ולשחרר  לבוא  יכולים  אנחנו  אם  פעם,  עוד  אצלנו  ולהיתקע 

מבקש   אני  האלה.  הדברים  את  שמבקש  מי  כאלה,  דברים  או  או,  חולים,  או  מסכנים,  שבאמת, 

אישור, לפי מה שהעברנו, הזה של היועץ המשפטי, שמי שמגיע עם אישור כזה, מגוף, יש כמה גופים  

ים האלה לפי חוק, מי שמביא טופס מסודר מהגופים האלה יקבל את שיכולים להוציא את האישור

 ההנחה. 

 

זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, יוסי, אני במקרה גם       אלעד כהן:

 בוועדת ארנונה, אנחנו, זה יותר לא יגיע לוועדת הנחה ארנונה, יאושר פה אוטומטית, 

 

   -יפה. והיועמ"ש     יוסי הדרי:

 

לתת,       אלעד כהן: זה  עכשיו,  מאשרים  שאנחנו  מה  אחדד.  אני  לא, 

 אקטיבית. - אפשרות לתת הנחה רטרו

 

 זה בדיוק מה שאנחנו עושים בוועדת ארנונה.        :דובר

 

 זה לא אומר שהוועדה מתבטלת.      ניר ברטל:

 

 ואמיר אומר שלמעשה, אמיר, אתה איתנו?       אלעד כהן:
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 כן.      עו"ד אמיר גופר:

 

ואמיר אומר למעשה, שבדקתם את האפשרות הזו והאפשרות הזו     אלעד כהן:

 חוקית והיא אפשרית והכל בסדר, כן? 

 

 כן.     עו"ד אמיר גופר:

 

 יופי, סבבה.     אלעד כהן:

 

אני לא אקריא את כל מה ששלחנו, כל מה שאנחנו קיבלנו, אז אנחנו     ניר ברטל:

בעצם, מצביעים על לאשר את הכללים, כללים כפי שאושר בזימון למליאת המועצה. מי בעד? פה 

 אחד, כולם, תודה.  

 :הצבעה

  אלעד כהן, דורון טישלר ,בעד: ניר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוך

את הקריטריונים )כללים( למתן הנחה למפרע בארנונה לרבות כללים  לאשר  : הוחלט פה אחד  החלטה

  .למתן הנחה רטרואקטיבית בארנונה למי שאין לו חובות לרשות

 

 [ תב"ר סימוני כבישים והתקני בטיחות3]

 

סך      ניר ברטל: על  תב"ר  בטיחות.  והתקני  כבישים  סימוני  תב"ר  הבא,  נושא 

התחבורה,    57שקלים.    581,429 ממשרד  שקלים  שמיועד    24,429אלף  תב"ר  המועצה.  מקרנות 

בטיחות.   מעקות  תמרורים,  מדרכות,  כבישים,  צביעת  בדרכים,  לבטיחות  שקשורים  לדברים 

 שאלות? 
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 יש לכם תוכנית ספציפית?      אלעד כהן:

 

לא      דורון טישלר: אני  כי  הכבישים?  נצבעו  האחרונה  בפעם  מתי  לשאול,  רציתי 

 זוכר. 

 

 בראשון, לקראת הראשון בספטמבר.     שלמה אפרתי:

 

 שנה שעברה?     דורון טישלר:

 

 לא, באוגוסט האחרון.      שלמה אפרתי:

 

 הקיץ האחרון?      דורון טישלר:

 

 כן.     :שלמה אפרתי

 

 ורוב הסימונים נמחקו כבר? לפי מה שאני רואה.      דורון טישלר:

 

כל     שלמה אפרתי: לך.  אגיד  אני  המנכ"לים,  קבוצות  כל  הארץ,  בכל  בעיה  יש 

ספור דיונים על זה, כל, כל הארץ בבעיות עם זה, הסימונים נמחקים ולכן  -קבוצות המנכ"לים, אין

   -חשוב לאשר תקציב, כדי

 

לא, זה בסדר, רק רציתי לדעת אם קיים. יכול להיות שיגידו שלא      טישלר:דורון 

 קיים. 
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כן, כן, בטוח. יש תקן שלא אנחנו קובעים. קובע משרד התחבורה      שלמה אפרתי:

 או נתיבי ישראל או משטרת. 

 

 האם קיים סוג של צבע שהוא עמיד יותר, לאורך זמן?     דורון טישלר:

 

 שאלת השאלות.      דובר:

 

 זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, זאת הבעיה שמדברים עליה.     אביבית אבורוס:

 

אולי בגלל זה כל שנה משרד התחבורה מביא את התב"ר הזה באותן      יוסי הדרי:

 זכויות, בגלל שצריך לצבוע את אותן מדרכות עוד פעם. 

 

   -כל שנה אנחנו, כמובן    שלמה אפרתי:

 

 או שבסכום הכסף הזה, זו רמת הצבע שיש.      דורון טישלר:

 

ים, אנחנו צובעים לא, לא, לא. כמובן שיש כל מיני סוגים של צבע    שלמה אפרתי:

בסוג הכי עמיד שיש. אבל גם הוא לא מספיק. הוא לא מספיק. דרך אגב, זה גורם להרבה רשויות 

לבצע פעולות של ריצוף. כל מיני במפרים ודברים כאלה, או מעברי חצייה ואז אתה לא צריך לתחזק  

 אותם במהלך השנה.  

 

ם פה סכום ואנחנו באמת  טוב. הייתי רוצה רק לשאול, אנחנו רואי    אלעד כהן:

. השאלה אם 81,429רואים שהרוב באמת, מה שנקרא, תב"ר חיצוני, משרד התחבורה, סכום כולל  

יש לכם תוכנית מסודרת לגבי מה אתם מתכוונים לעשות עם הכסף הזה? שאנחנו מאשרים כרגע  

 אישור עקרוני.  



 מקומית אורנית מועצה 
 02.03.22רביעי,  מיום , 55מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

14 
 

 

  - צביעת כל היישוב לקראת    שלמה אפרתי:

 

 ולו? כ    דורון טישלר:

 

 הראשון בספטמבר. כן.      שלמה אפרתי:

 

 יופי. ומה זה התקני בטיחות?     אלעד כהן:

 

אתה יכול לעשות בזה גם תמרורים, אתה יכול לעשות מעקות מחוץ     שלמה אפרתי:

 לבתי הספר, אם תצטרך.  

 

תוכנית     אלעד כהן: לכם  יש  אם  רק  פשוטה.  מאוד  מאוד  שאלה  שאלתי  אבל 

יודע שאתה הולך להשתמש בכסף. אז אם אתה אומר לי רק צביעה   בסדר,    -קונקרטית, שאתה 

 צביעה. אין לי מושג מה.  

 

 אז אני אומר, עיקר הכסף ילך לצביעה של כל היישוב.     שלמה אפרתי:

 

 עה של כל היישוב?  אוקיי. מה העלויות של צבי    אלעד כהן:

 

 אלף שקלים.   60-50-צביעה של כל היישוב, באזור ה    שלמה אפרתי:

 

 אוקיי.     אלעד כהן:

 

   -שארית הכסף תשמש לתוספת מעקות, תמרורים    שלמה אפרתי:
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 איפה? אתה יודע?      אלעד כהן:

 

במהלך  , אבל אם צריך  1.9-בעיקר בסביבות בתי הספר, לקראת ה    שלמה אפרתי:

 . השנה

 

לנו    ניר ברטל: נכנסים בתמרורים ומעקות,   פחת  יש  גדול במקומות שרכבים 

 במהלך השנה, תמרורים נופלים, צריך להחליף, דוהים. 

 

יהיה     דורון טישלר: וכאלה,  בטיחות  התקני  שמוגדר  מה  בתוך  אפשרות,  יש 

  -שילוט? לדוגמה, באורנית נוסעים עשרה קמ"ש פחות, סתם אני

 

   -תכניס מודעות יותר גדולה פה לתרבות נהיגה    אלי הוך:

 

 ]מדברים ביחד[  

 

 עדת ערעור יכול לעלות.  וכל שילוט שמאושר בו    ניר ברטל:

 

   -אנשים פה נוסעים פה    דורון טישלר:

 

 נכון.      :דובר

 

 אביבית, אלי, שאלות? מי בעד? פה אחד. תודה.     ניר ברטל:
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 :הצבעה

  אלעד כהן, דורון טישלר ,ניר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוךבעד: 

 לאשר תב"ר סימוני כבישים והתקני בטיחות.  : הוחלט פה אחד החלטה

 

 [ תב"ר הקמת גינה קהילתית בתבור4]

 

את     ניר ברטל: לפרט  רוצה  התבור.  ברחוב  קהילתית  גינה  הקמת  תב"ר 

 הסכומים ולהציג?  

 

כן. אנחנו קיבלנו קול קורא, הגשנו קול קורא למשרד החקלאות     שלמה אפרתי:

, שתבינו 2019ופיתוח הכפר, אגף יער ואילנות, להקמת גינה קהילתית. זה קול קורא שהוגש בשנת 

  -, קיבלנו את ההרשאה2019-. הוגש לראשונה באת לוחות הזמנים שהמדינה עובדת בהם

 

 בגלל הבחירות.      ניר ברטל:

 

קיבלנו את ההרשאה. בעצם, יש כאן התאמה מלאה,   21כן, בסוף      שלמה אפרתי:

אלף שקלים וביחד בתוכנית של ארבע שנים אנחנו    115אלף שקלים, אנחנו באים    115המשרד מביא  

פ זה  קהילתית.  גינה  להקים  יש נדרשים  להקמה,  תקציב  גם  הזה  בפרויקט  יש  מדהים,  רויקט 

בפרויקט הזה גם תקציב לתחזוקה, גם תקציב לכוח אדם. בעצם, בפרויקט להקמת גינה קהילתית,  

שנוכל להשתמש בה כגינה קהילתית, סוג של גינה לימודית, לקחת לשם בתי ספר, גני ילדים. קביעת  

ר גוונים, בית ספר שחקים, גם בית ספר יובלים  המיקום הייתה בהתחשב גם בקרבה, גם בית ספ

לא רחוק, גם גנים בסביבה, אז זה ממש מיקום אסטרטגי בהיבט הזה. התוכנית הוכנה על ידי לירז  

 סיני, בשיתוף גם עם אבא שלה, עם יחזקאל. זהו, אנחנו רוצים לאשר את זה כדי להתקדם. 



 מקומית אורנית מועצה 
 02.03.22רביעי,  מיום , 55מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

17 
 

 

גיד בנושא, אתה מדבר פה על  לפני שאני אגיד את מה שאני רוצה לה    אלעד כהן:

 גינה לימודית או גינה קהילתית? 

 

 גינה קהילתית.      שלמה אפרתי:

 

 לימודית, גם לימודית.      ניר ברטל:

 

שלה.    אביבית אבורוס: המיקום  בגלל  כלימודית,  גם  לשמש  יכולה  זה   היא  בגלל 

  המיקום שלה.

 

 לא הבנתי איפה נכון, איפה זה יוצא.     דורון טישלר:

 

 אתה יודע בדיוק איפה זה.     אביבית אבורוס:

 

 לקטוף נענע.  אתה תוכל ללכת ברגל     דובר:

 

 אנחנו בונים עליך בתחזוקה השבועית.     אביבית אבורוס:

 

 אין שום בעיה.      דורון טישלר:

 

 ]מדברים ביחד[  

 

 מתחת לבית של שמוליק.       :דובר
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 כרגע עם חמרה, זה צבע חום.     ניר ברטל:

 

 שטח חום.     דורון טישלר:

 

 הארבל.  זה השטח שדיברת עליו כשאישרנו את     אביבית אבורוס:

 

טוב. כמה דברים. א', כל פרויקט של פיתוח באשר הוא, הוא מבורך.      אלעד כהן:

ים מבחוץ, זה עוד יותר מבורך. אבל ואיפה, יש פה אבל  כל פרויקט פיתוח שמצליחים לגייס כספ

אחד גדול. לפני שיוצאים לפרויקט כזה, אנחנו צריכים לוודא שעשו פה עבודה רצינית, של הכנת 

תוכניות, כולל תמחור, כדי לוודא שבאמת, זה ייעשה כמו שצריך במסגרת התקציב הקיימת ואם  

לתגבר ולהוסיף כספים, כי הדבר האחרון שהיינו  לא לוודא שיש מקורות שיכולים, מה שנקרא,  

 רוצים זה שזה יתקע באמצע. 

 

   -למה אתה חושב ש    אלי הוך:

 

 תן לו רגע לסיים.      ניר ברטל:

 

הוך, שאני אומר את זה מידיעה אישית       אלעד כהן: אני אומר לך את זה מר 

ואתה מוזמן לברר את זה אחר כך בעצמך. הדבר היחידי שנשלח לחברי המועצה וזה גם כנראה 

הדבר היחידי שיש, זה שני שקפים. שני שקפים, יפים אגב, שמראים מבחינה ויזואלית איך יראה 

בכל החומרים, זו הרשאה. הרשאה לגינה. מה זה הרשאה    הגן. הדבר הנוסף שנשלח, למי שבכלל עיין

וזהו.   matching, 50/50לגינה? משרד החקלאות בא ואומר, אני מוכן לתת לכם כסף, במקרה פה זה  

לא תוכנית ולא כלום. אם מישהו אומר שיש פה תוכנית מסודרת, שכוללת, תדבר עם החברים שלך,  

יודע בדיוק למה אני מתכוון. שיש תוכנית הצבה, איפה אלי, את מה שאני אומר, אתה מוזמן, אתה  

שנותנת   מחיר  הצעת  נתן  שמישהו  כמויות.  תוכנית  שיש  עלויות,  של  תוכנית  שיש  דבר.  כל  יוצב 
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שיציג   אומר  אני  למה  עכשיו  אותה.  שיציג  הזה,  הפרויקט  של  עלויות  לגבי  אינדיקציה  איזושהי 

תה. ובעבר, בנושאים כאלו ואחרים, כשהיו כתבי  אותה? כי אם היא הייתה קיימת, היו מציגים או

כמויות, למשל בגן ארבל, לא לפני הרבה זמן, לפני חודשיים, הציגו כתבי כמויות. הציגו תכנית,  

הציגו כתבי כמויות, חברי המועצה ידעו בדיוק מה הם נדרשים לאשר. פה, זה לא קיים. ואם יש  

מועצה, את זה, לפני שנוכל לראות את התוכנית, תוכנית, אנחנו לא יכולים לאשר, אנחנו כחברי  

להתרשם שהיא תוכנית יסודית, להתרשם שהיא תוכנית רצינית. כי שקפים, זה יפה. ומי שאומר  

לי שבחומרים שנשלחו לישיבת המועצה יש יותר משקפים, שזה תמונות והרשאה, שזה כמו שיק 

ת, שיש תוכנית. ואם יש תוכנית, למה  פתוח, הוא טועה ומטעה. עכשיו, אחת מהשתיים. יכול להיו

לא צרפו לנו אותה? למה לא אפשרו לנו, כחברי מועצה, לעיין בתוכנית כדי להתרשם מהרצינות 

שלה? זה אחד. דבר שני, אם אין תוכנית, איך בכלל מצפים שאנחנו, כחברי מועצה, נאשר את זה? 

ן גן קהילתי לגן לימודי. התכנים של עוד נקודה, מאוד מאוד חשובה. יש פער ויש שוני בתוכנית בי

נועד  נועד למשהו אחד, זה  גן לימודי לא זהים בכלל לגן, התכנים והצרכים גם, לגן קהילתי. זה 

למשהו אחר, זה משרד החקלאות, זה יש לו זיקה כזו או אחרת למשרד החינוך, לתכנים לימודיים  

, אם Xלימודיים, הצרכים של הגן הם  וכולי וכולי וכולי, אם אתה רוצה להביא תלמידים לתכנים  

ואפשר לצחוק ואפשר לגחך, הכל, הכל, הכל. הכל בסדר. עכשיו,    Yאתה רוצה רק לגדל, הצרכים הם  

כתב  חודשיים.  לפני  זמן,  הרבה  לפני  לא  ניתן  ההרשאה  כתב  פשוט.  מאוד  מאוד  דבר  אומר  אני 

שבעולם שאנחנו נאשר כרגע   . חמש שנים. אין שום סיבה2025ההרשאה, תוקפו עד חודש דצמבר  

משהו בלחץ, שלא נעשה כמו שצריך. ומה שאני אציע לחבריי למועצה, זה לא לדון בזה כרגע, לדחות  

את הדיון לעוד עשרה ימים. בעוד עשרה ימים יש לנו ממילא ישיבה שוטפת. אם יש תוכנית תציגו 

לכם עם אקדח שמוצמד  לנו את התוכנית. אין שום בהילות בלאשר את זה. אף אחד לא מחכה  

לרקה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני מאבד את הכספים האלה. בטח בתוך העשרה ימים. תציגו 

את התוכנית, כמובן, תשלחו אותה מראש לחברי המועצה, לקראת הישיבה. נדון, אני כבר אומר 

במ לעמוד  מסוגלים  ואנחנו  ורצינית  יסודית  עבודה  פה  שנעשתה  אתרשם  אני  אם  סגרת מראש, 

התקציבית ושאנחנו פה באמת הולכים על הכיוון הנכון, בוודאי שאני אצביע בעד התוכנית הזאת.  

אני לא יכול להצביע לדבר שהוא נעשה לא בצורה זה. אין שום סיבה שבעולם שנדון בזה כרגע, לכן 
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אם הצעת ההחלטה שלי, או הצעה שלי, היא מאוד מאוד פשוטה, לדחות את זה לשבוע הבא. אגב, 

הסתבר, שבניגוד לכל המצגים אין תוכנית עבודה ואני לא יודע, אין לי, מה שאין לי אז אין לי, אז 

כמובן שעל, על אחת כמה וכמה, שאין מקום בכלל לאשר את זה כרגע. תכינו את תוכנית עבודה,  

שר  אם זה ייקח עשרה ימים, תביא את זה בישיבה הבאה. אם זה ייקח קצת יותר מעשרה ימים, אפ

  -להתכנס לישיבה, או, מה שנקרא, ישיבה שלא מן המניין

 

  -שלוש שנים    דורון טישלר:

 

בסדר, נניח שמישהו רוצה לקדם את זה מהר, זה לגיטימי, אני מוכן      אלעד כהן:

להתחבר לזה. או לישיבה של חודש הבא. אין שום סיבה שבעולם שאנחנו, כחברי מועצה, אנחנו, 

תוכנית, נקיים דיון ונאשר את התוכנית הזאת. הרעיון הוא מאוד פשוט, אנחנו    הצד הזה, שלא ראה

כן רוצים לקדם את זה, כן רוצים לאשר את זה, כן מברכים על הרעיון, אבל הדרך היא חשובה לא  

פחות ולכן זו הדרישה שלנו. לא לדון בזה היום, לדון בזה בישיבה הבאה, תמציאו את התוכנית, 

 אמין שנצביע לזה. נתרשם ואני גם מ

 

תודה רבה. מישהו רוצה להוסיף? בואו נצביע. מי בעד לאשר את     ניר ברטל:

 התב"ר? 

 

הוצגה      אלעד כהן: לא  למה  תכנית,  אין  למה  להתייחס?  מתכוון  לא  אתה 

 תוכנית, אם היא קיימת, למה היא לא צורפה? איך בכלל אפשר לקיים דיון?  

 

 י אתייחס, אני אתייחס.  אם אתה רוצה שאנ    אלי הוך:

 

 לא, אלי, אין צורך, לא חייבים להתייחס.      ניר ברטל:
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דעות,      אלי הוך: חילוקי  לנו  שיש  בגלל  אלעד,  משהו.  להגיד  רוצה  אני 

בהשקפה, מה תפקידו של כל חבר מועצה. נראה לי שאתה גם גנן וגם מנהל חשבונות וגם לא יודע, 

משפטן והכל, אני לא מתיימר להיות כזה. יש כאן אנשים מקצועיים שאני סומך עליהם ודעתם 

  -מתקבלת עליי

 

 לאשר את זה בלי לראות תוכנית?  אתה מוכן     אלעד כהן:

 

  -תוכנית]...[  אני לא גנן, אני לא    אלי הוך:

 

 ואם תהיה תוכנית אתה תאשר אותה, מה נכון ומה לא נכון?     אביבית אבורוס:

 

תוכניות     אלי הוך: על  לעבור  לא  הוא  מועצה  חבר  של  שתפקידו  חושב  אני 

  -התוכנית. אני לא אתיש את חברי, חבריולבדוק אותן, אני לא כזה. לכן אני אאשר את 

 

למה להתיש? זה קיים הרי. אמרו שיש תוכנית, איפה היא? אמרו     אלעד כהן:

שיש תכונית, אמר המנכ"ל, אמר ניר. אני אומר לך שזה לא נכון. אין תוכנית. אם יש תוכנית, שלח 

 לי אותה כרגע למייל.  

 

  -הרגע אמרו לך, שהאב והבן סיני    אלי הוך:

 

  - שלח לי אותה כרגע למייל    אלעד כהן:

 

   -עשו את התוכנית    :אלי הוך
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אלי, אלי. אין תוכנית. תרים טלפון לאבא ולבן ותשאל אותם אם      אלעד כהן:

  -יש תוכנית

 

 שיקרו אותך.      אלי הוך:

 

אני לא אמרתי אם שיקרו או משקרים. אני אמרתי, אם יש תוכנית,     אלעד כהן:

 שלח אותה כרגע. כרגע שלח אותה למייל.  

 

 אחוז.  100    אלי הוך:

 

 או מחר בבוקר, אני גם מוכן.     אלעד כהן:

 

  -מי בעד לאשר את התב"ר? כמו שהצגנו. אביבית, אלי וניר    ניר ברטל:

 

 הצעה נגדית.     אלעד כהן:

 

 אחרי זה, זה, דורון ואלעד. אתה רוצה?     ניר ברטל:

 

  - כן, הצעה נגדית. למליאת    אלעד כהן:

 

 רגע, שנייה. תקריא ושאורן יכתוב.     שלמה אפרתי:

 

  -אין בעיה. לישיבת המועצה הקרובה    אלעד כהן:

 

 או זו שאחריה, מה זה משנה?     דורון טישלר:
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תועבר     אלעד כהן: בחוק,  שקבועים  ובמועדים  הישיבה  לקראת  בנושא,  נדון 

התוכנית, המלאה והמסודרת, שכפי שטוענים קיימת, כדי שחברי המועצה יוכלו לעיין בה ולאשר  

 אותה. 

 

מעולה. מי בעד ההצעה של אלעד? דורון ואלעד. מי נגד? ניר, אביבית     ניר ברטל:

 ואלי. 

 

 וב פעם תקריא את ההצעה, סליחה.  שנייה, אלעד, ש    שלמה אפרתי:

 

 אתה רוצה שאני אאלתר את זה עוד פעם?      אלעד כהן:

 

 כן.     שלמה אפרתי:

 

יכולה     אלעד כהן: שמבחינתנו,  הבאה.  המועצה  בישיבת  יידון  הנושא  אוקיי. 

להיות כבר שבוע הבא. עד מועד הישיבה, תועבר התוכנית שנטען שהיא קיימת, התוכנית המלאה,  

בה,  שה לעיין  יוכלו  המועצה  שחברי  מנת  על  אגב,  הערת  כבר  זו  משנה,  לא  אבל  קיימת  לא  יא 

 להתרשם ממנה ולאשר אותה. 

 בסדר, אורי? תודה. צריך להצביע עוד פעם? לא.      ניר ברטל:

 

 למה לא להצביע?      אלעד כהן:

 

 הצבענו כבר.      ניר ברטל:

 

 על ההצעה שלי?     אלעד כהן:
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 כן.     ניר ברטל:

 

 אפשר להצביע עוד פעם.      אלי הוך:

 

 הרגע הצבענו, רק ביקשו להקריא שוב.     אביבית אבורוס:

 

כמה     שלמה אפרתי: מפורט,  מאוד  קורא  הקול  קורא.  לקול  בהתאם  תכנית,  יש 

  -להצטיידות, כמה לשכר וכדומה

 

 בבקשה, תציג את זה.      אלעד כהן:

 

  -בהתאם    שלמה אפרתי:

 

 תציג את זה עוד שבועיים.      אלעד כהן:

 

 :הצבעה

  אלעד כהן, דורון טישלר ,בעד: ניר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוך

 לאשר תב"ר הקמת גינה קהילתית ברחוב התבור.  : הוחלט פה אחד החלטה

 

 [ תב"ר להקמת גן חדשני5]
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ממשרד החינוך.   100%,  75,500. תב"ר להקמת גן חדשני, על  next    ניר ברטל:

 מישהו רוצה לשאול, להגיד משהו? 

 

 אתה יכול להסביר בבקשה מה זה?     דורון טישלר:

 

 תב"ר?     ניר ברטל:

 

 לא.     דורון טישלר:

 

משרד החינוך פרסם קול קורא, שאמור לאפשר לעשות, גם שינוי      ניר ברטל:

עיצובי וגם לרכוש ציוד, שיהיה, יש מאחורי זה גם איזושהי תפיסה פדגוגית, חינוכית. כבר אישרנו  

את התב"ר, זכינו, אישרנו את התב"ר וביצענו בשלושה גנים, יסמין, דולב וצבעוני ויש שם פינות  

אני חושב, גינה שמגדלים שמה ירקות ועצים והגן הזה שמדובר, זה בגן    יצירה ונגריה וגן אחד עשה,

וסדנת   הרגעות  ופינת  הופעות  במת  מוזיקה,  חדר  לעשות  מתוכנן  שם  זאת   makersשקד,  בגן. 

 המטרה. 

 

 תודה.     דורון טישלר:

 

 יש לכם תוכנית מסודרת עם כתבי כמויות?      אלעד כהן:

 

 כן.     ניר ברטל:

 

 למה לא צירפתם?      אלעד כהן:

 

 אפשר להצביע? בשביל לפתוח את התב"ר.    אין חובה לצרף. לא צריך    ניר ברטל:
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  -שנייה    אלעד כהן:

 

 מה הנושא?    דובר לזיהוי:

 

 לסדר היום, פתיחת תב"ר להקמת גן חדשני.  5סעיף     ניר ברטל:

 

 ]הפרעה בזום[

 

אני רוצה להעיר הערה. לכאורה, צריך היה, גם כאן, לבקש תוכנית     אלעד כהן:

מסודרת ולהתנות את האישור של זה, אבל מאחר וזה תב"ר חיצוני, אני קצת פחות, קצת יותר  

ואת  אותך  אפנה  גם  אני  רוצה,  אתה  ואם  מסמכים  להמציא  חובה  לך  יש  כן  הזה.  בנושא  סלחן 

ת זה. כנראה שאנחנו צריכים לרענן מושכלות יסוד  היועמ"ש לפסיקה של בית המשפט, שאומרת א

בעניין הזה. אבל שוב פעם, מאחר ומדובר בתב"ר שהוא תב"ר חיצוני, אז אפשר להיות יותר סלחן 

 בנושא. 

 

 תודה. מי בעד? פה אחד.      ניר ברטל:

 

 

 :הצבעה

  אלעד כהן, דורון טישלר ,בעד: ניר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוך

 לאשר תב"ר להקמת גן חדשני. : הוחלט פה אחד החלטה
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והגשת קולות קוראים במערך הדיגיטל   GIS ₪ במסגרת קול קורא    250,000תב"ר ע"ס  ר  ושיא[  6] .1

 הלאומי, מטה ישראל דיגיטאלית. 

 

מימון על ידי   100%אלף שקל,    250תב"ר הבא, פתיחת תב"ר על סך      ניר ברטל:

מערך הדיגיטל הלאומי של מטה ישראל דיגיטלית, להקמת מערכת, הקמת ופיתוח ושימוש, שתי  

 ואחת מערכת להגשת קולות קוראים. מי בעד?  GISמערכות, אחת 

 

   -תסביר מה יוסי הדרי:

 

סליחה, ניר, אני חושב שנריה לפני כמה חודשים גם הציג והצבענו      דורון טישלר:

 על הדבר הזה.  

 

- אלף שקל ל  100לא נריה, יש לנו תב"ר פיתוח ממשרד הפנים, על      ניר ברטל:

GISוקיבלנו עליו תשובה רק עכשיו ובינתיים כבר פתחנו תב"ר    2019-. זה גם תב"ר שהגשנו בGIS -  

 

   -תשתיותעל כל ה    דורון טישלר:

 

 כן, זה לעשות מפות, אבל אנחנו נצטרך את הכסף.      ניר ברטל:

 

 ]חילופי דברים ברקע[ 

 

, או שאני לא קורא טוב את ההרשאה, כתוב שם  -אני מסתכל על ה    אלעד כהן:

   -150סך פתיחה כולל עד 

 לאחד מהם.     ניר ברטל:
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 הבנתי.   . בסדר,100אהה, לאחד מהם, אחר כך עוד     אלעד כהן:

 יפה. נצביע? מי בעד? פה אחד.     ניר ברטל:

 החלטה:

  אלעד כהן, דורון טישלר ,ניר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוךבעד : 

במערך    והגשת קולות קוראים  GISקול קורא  ₪ במסגרת    250,000תב"ר ע"ס  הוחלט פה אחד לאשר  

 . הלאומי, מטה ישראל דיגיטאלית  הדיגיטל

   -טוב, זה היה קצר מדי    ניר ברטל:

נראה לי שפספסתם נושא, שלחתם משהו על מחיקת חובות. זה לא      אלעד כהן:

 בסדר היום. 

 דיברנו על זה.       דובר:

 לא מחיקת חובות, זה הרטרו הזה.     אביבית אבורוס:

כן     אלעד כהן: אם  אלא  בקובץ,  רשום  ככה  חובות,  למחיקת  קריטריונים 

 הקובץ, בזימון.  

חלק מהנוהל של הדבר הזה, זה תחת, יושב תחת מחיקת חובות.     יוסי הדרי:

  -נוהל מחיקת חובות, זה ההיבט משפטי, הסברתי את הנושא

 אין בעיה, בסדר.     אלעד כהן:

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 

 _______________  _________________ 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 מנכ"ל המועצה

 

 


