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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה מיוחדת (מן המניין) מס' 1
מיום שלי שי  ,י"ב ב כסלו תשע" ט 20.11.18 ,

משתתפים:

מוזמנים :

מר ניר ברטל

-

ראש המועצה

גב' תמר צדוק

-

חבר ת מועצה

מר אודי וילד

-

חבר מועצה

גב' קרן פנקר

-

חבר ת מועצה

מר דקל קרבר

-

חבר מועצה

גב' אורנה רייטר

-

חבר ת מועצה

מר אלעד כהן

-

חבר מועצה

מר דורון טישלר

-

חבר מועצה

מר בועז בגריש

-

חבר מועצה

מר רועי מוסט

-

מנכ"ל המועצה

מר אריה אשכנזי

-

גזבר ה מועצה

מר אשר שטיינמץ

-

מבקר המועצה

עו"ד ברוך חייק י ן

-

היועץ המשפטי

הרב ינאם בן הרוש
ד"ר מיכל לוי
מר יוסי מצוב
מר ארז כפיר
גב' קרן גפני
מר אב יאל רוזנוולד
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על סדר היום:
.1

דבר ראש המועצה.

.2

ברכת הרב ינאם בן הרוש.

.3

אישור שינוי מורשה חתימה של ר' המועצה ניר ברטל –
א .בנקים :בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק איגוד ,בנק הדואר ,בנק דקסיה.
ב .גופים :קומסיין.

.4

אישור מינוי ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק עסקים שער השומרון" בע"מ.

.5

דיווח על דוח רבעוני  2לשנת 2018.

.6

דיווח על דוח רבעוני  3לשנת 2018.

.7

אישור מינוי מר רועי מוסט – מנכ"ל המועצה ,לממונה תעסוקה ,בהתאם לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998.

.8

אישור שני מורשי חתימה בחשבון של גן לוטם בבנק הדואר :מר אריה אשכנזי (גזבר
המועצה) ת"ז  026074237וגב' שני מנדל (הגננת) ת"ז  205458565יחדיו ,בכפוף לכך שלא
תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק.

.9

אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית בי"ס שחקים.
מקור מימון :משרד החינוך.

.10

מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה.
מוצעים :ג'ראלד פלדמן או אתי והב.

.11

אישור הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד יובלים.
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מר ניר ברטל:

יום מיוחד היום .תודה רבה לכל מי שהגיע .אני מניח שהישיבות

הבאות תהיינה יותר מצומצמות ,אבל כולם יהיו מוזמנים .אני רוצה להזמין את כב' הרב ינאם לשאת
דברי ברכה.

.2

ברכת הרב ינאם בן הרוש

הרב ינאם בן הרוש:

ערב טוב ,כבוד ראש המועצה מר ניר ברטל ,המועצה הנכנסת,

החברים הנכנסים החדשים ,החברים היוצאים ,קהל נכבד.
לא במקרה ישיבת המועצה החדשה הראשונה מתקיימת בשבוע שבין פרשת וייצא יעקב מבאר שבע
ויילך חרנה ,לבין פרשת וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ,אני מניח שאתם
בקיאים בפרטים על מה מדברת כל פרשה ,אבל בגדול ,יעקב אבינו בורח מעשו ,יש קצת מתיחות
ביניהם ,הם לא מצליחים להבין אחד את השני ,יש פערים ,קצת קיטוב ,ויעקב מחליט לקחת הצידה
ולשים פעמיו לחרן ,לבנות לעצמו חיים חדשים ולהקים משפחה וכו' .אבל אחרי כעשרים שנה ,יעקב
מחליט לחזור חזרה ,הוא כבר עם משפחה מרובת ילדים ,כמעט  12ילדים ,הוא חוזר חזרה
ומתקיימת פגישה גורלית בין יעקב לעשו .היו חששות ,סימני שאלה גדולים ,אבל בסופו של דבר
הפגישה הזו הסתיימה בחיבוקים ונשיקות והם בעצם יצאו לדרך חדשה.
אנחנו כאן ,הרי שום דבר לא קורה סתם ,אנחנו כאן מאחלים למועצה החדשה ,כרגע אתם יוצאים –
וייצא יעקב – אתם יוצאים לדרך חדשה .לפני הבחירות היו קצת אי הבנות ,קצת מתיחות ,קצת
פערים ,לא תמיד הדברים התייש בו נכון ,אבל זה לא אומר שצריכים לסחוב את זה לכל החיים.
בבקשה ,יעקב אבינו ,אחרי עשרים שנה ,פה אני מניח שאפשר להסתדר אחרי עשרים יום ,יעקב אבינו
פוגש את עשו ,כמה שיש מתיחות ,אבל הדברים מתיישבים ויש חיבוקים ונשיקות והכול מסתדר
ומתחילים להבין אחד את השני ,מתחיל ים ללמוד לחיות אחד עם השני .אני מניח שכך אתם תעשו,
קואליציה -אופוזיציה ,אני מניח שכולם ביחד ,יש לכולם מכנה משותף ,כולם רוצים כאן את טובת
הישוב ,ואני בטוח שתצעדו ביחד ותצעידו הלאה את הישוב להצלחה.
מילה אחרונה – לא סתם ולא במקרה הישיבה הזו מתקיימת בחודש כסלו .שתי סיבות:
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א' – כי לראש המועצה יש יום הולדת בחודש כסלו ,ג' כסלו.
ב' – כי המועצה צריכה וכולנו כאן בישוב צריכים הרבה כיס והרבה לב .וכשיש לב יש גם כיס .וכשיש
כיס אפשר לעשות שיהיה גם לב.
אז בעזרת השם ,אני מאחל לכם הצלחה בדרככם החדשה .הצלחה למועצה היוצאת ,הצלחה למועצה
הנכנסת .בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו .שיהיה לכם ,כי לכם זה גם לאורנית ,הרבה כסף ,הרבה
כיס ,ושיהיה לכולנו הרבה לב ,שנרבה בתוכנו אהבה ואחווה ,שלום ורעות .בהצלחה.

.1

דבר ראש המועצה

מר ניר ברטל:

ביקשתי לערוך את הישיבה הזאת לא סתם פה בתרבותא ,למרגלות

ספרותא .זה בעצם נחשב אולי אחד משני הסממנים ,הפרויקטים הגדולים והיפים שהמועצה היוצאת
הקימה ובנתה .וביקשתי לערוך את הערב הזה ,בשביל לסמן שאנחנו ממשיכים .אנחנו מתחילים
מהנקודה שבה המועצה הקודמת הפסיקה ואנחנו ממשיכים בעשייה ,ואני חושב שמעבר לזה שזה
אחד המקומות היפים בישוב ,יש פה סמליות גדולה.
מכבדים אותנו פה גם כמה וכמה חברים מהמועצה היוצאת ,ואני חושב שזו הזדמנות טובה לנצל ,או
הנכונה ביותר לנצל את הזמן ולהגיד להם גם תודה על פועלם ארוך השנים ,אחד אחד ,אחת אחת.
אני רוצה להזמין תחילה את מיכל לוי ,שהיתה ממלאת מקום ראש המועצה ,יו"ר ועדת מכרזים –
בין היתר עשתה את המכרז לדים ואת המכרז לנאות דורית ,אבטחה ,יו"ר ועדת התמיכות .ידעה
לרדת לעומקם של פרטים והיתה מאד דומיננטית במועצה ,כך נמסר לי .יד ימינו של שלומי בכל
פעילות והתמקדה בדאגה ובתמיכה לכל מגזרי האוכלוסייה .תודה רבה מיכל.
אנחנו מעניקים שי צנוע .יש פה מתנה קטנה מהמועצה ומהתושבים ,עם הקדשה אישית – לד"ר מיכל
לוי ,בהוקרה על תרומתך לקידום הישוב .בברכה ,תושבי אורנית.

ד"ר מיכל לוי:

תודה רבה .ניר שאל אם אני רוצה להגיד כמה דברים ,אז אני אשמח

בקצרה .אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה על ההזדמנות שהיתה לי להיות חלק מהמועצה ב10-
השנים האחרונות .אני רוצה להגיד שמעבר למה שאני חושבת שתרמתי לישוב ,הרגשתי שאני באופן
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אישי קיבלתי הרבה מאד מהזכות לשבת מסביב לשולחן הזה ולהיות שותפה ולסייע ולקדם הרבה
פרויקטים באורנית ,בין השאר גם המבנה הזה .כמובן שכשאני אומרת קיבלתי ,זה לא משהו חומרי
אלא הכול תמיד בהתנדבות ,כמו שכולכם פה שיושבים כרגע סביב השולחן .אני רוצה לאחל לך ,ניר,
ולכל החברים ,בהצלחה רבה .מבחינתי ,בכל מקרה ,זה היה סיום של תקופה .לא התמודדתי
בבחירות הנוכחיות בגלל התפקיד שלי בשירות הציבורי .אני סמוכה ובטוחה שתצליחו .יש הרבה
לפתחכם .נשב ונראה .תודה.

מר ניר ברטל:

יוסי מצוב ,חבר ועדת הנחות בארנונה ,יסודי ,בודק דברים לעומקם,

ענייני ,והכי חשוב – נעים הליכות ומזג ,בעל שקט ורוגע נפשי רב .יוסי ,תודה רבה על הכול.

מר יוסי מצוב:

אני רק רוצה להודות באמת על האירוע באמת היפה והמכובד ,ואני

מאחל לך ולמועצה החדשה שבאמת תקדם את אורנית קדימה ,והצלחתך היא הצלחתנו .אני מדבר
על התושבים ,אני תושב מן המניין .תודה.

מר ניר ברטל:

ארז כפיר – לא רק חבר מועצה ,גם חבר כיתת כוננות היישובית .שמר

עלינו בה רבה מאד אירועים ציבוריים .הצעיר שדאג לצעירים ולמתנדבים – תודה רבה.

מר ארז כפיר:

אני חושב שמיכל בעצם כבר ניסחה את זה הכי יפה שאפשר .אני רוצה

להגיד תודה על ההזדמנות שניתנה לי .אני מאחל לכם בהצלחה בעשייה ואני מקווה שתתעסקו
בדברים יותר חשובים ומעניינים מ-מי חסום באיזה פייסבוק.

מר ניר ברטל:

קרן גפני – קרן שימשה כיו"ר ועדת ההנחות בארנונה ,החליטה

להצטרף לקואליציה לאחר שהבינה שתוכל לתרום ולהשפיע יותר מבפנים .התמקדה מאד בדאגה
לאוכלוסיית הצעירים והמבוגרים ,והיתה פעילה מאד בשבט הצופים ,עדיין פעילה מאד.

גב' קרן גפני:

מה שמיכל אמרה ,אני בדיוק ככה מתחברת 5 .שנים עברו מהר מאד.
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זה היה לי לזכות לשבת בוועדות ,לראות את העבודה .דברים שרואים משם לא רואים מכאן ,תזכרו
את זה כל הזמן .והמסר שלי ,אחרי  5השנים האלה וגם אחרי תקופת הבחירות הקשה ,תמיד תזכרו
את הבן אדם שנמצא מ ולכם .תסתכלו על הפרט ,על המשפחה שלו .זה בסופו של דבר מה שבונה את
כל הישוב הזה .זה מהמרקם האנושי המיוחד ,ההון החברתי שלנו ,האנשים הבודדים ,המשפחות
והחמולות .זה מה שחשוב פה .תודה רבה ובהצלחה גדולה ,ניר.

מר ניר ברטל:

אביאל רוזנוולד – אביאל הצטרף למועצה במהלך הקדנציה .היה

אופוזיציה של איש אחד .פעל למניעת האיחוד .הופיע בפני ועדת הגבולות וייצג את תושבי אורנית
שם .היה מעורב מאד בענייני תקציב המועצה וקידם את השקיפות והמינהל התקין במועצה .כל זה.
שכחתי משהו? תודה רבה.

מר אביאל רוזנוולד:

אנחנו הולכים קצת הפוך .בשם סיעת 'אורנית אחת' ,אנחנו רוצים

לתת לך בצורה סימבולית את מפתח הישוב ,בהערכה רבה .נושאים על מפתח הישוב את הנושאים של
שקיפות ,הנושאים של קהילה והרבה הרבה נושאים שמאחלים לך בהצלחה .האמת היא ,אני  15שנה
מתעסק סביב הנושא הזה של פעילות ציבורית פה בישוב ,בין היתר הפרויקט הזה ,מיכל אמרה ,מיכל
ואני יחד עם גלעד דחפנו את העניין הזה מאד חזק קדימה ,ואני יכול להגיד לך שהאתגרים שפניך הם
לא פשוטים ,הם רבים ,אבל האתגר הגדול ביותר ולדעתי גם החשוב ביותר ,זה גיבוש של הקהילה
הדתית ולעשות מכל אורנית קהילה אחת ,לחבר את כולם יחד ,לאחד אותם ולעשות אותם עם גאוות
יחידה .אורנית זה באמת משהו נפלא ואפשר לעשות אותו נפלא יותר .מאחל לך בהצלחה ,שתצליח,
ההצלחה שלך היא שלנו.

מר ניר ברטל:

אלעד ממשיך איתנו .אתה שוקל בשנית? חסר לנו שלמה ארליך,

שהוא מלמד בין יתר הדברים ולכן לא יכול היה להגיע .וחסר לנו גם שלומי ,שנמצא כרגע בחו"ל,
אנחנו נעשה לו אירוע מיוחד ומכובד לא פחות.
תודה רבה למועצה היוצאת .ואני רוצה לברך את המועצה הנכנסת – דקל ,אורנה ,תמר ,אודי וקרן,
דורון ,אלעד שנשאר ,ובועז.
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אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה .סדר היום לפניכם ובואו נתחיל.
לפני שנתחיל בסדר היום ,אני חושב שכבר ביום הזה קרו כמה דברים שלפחות אנחנו מאד השתדלנו
שיקרו .ישיבות המועצה הן פומביות .שלחנו את הזימון ושלחנו את סדר היום ואת החומר הנלווה.
הישיבה הזאת מוקלטת ותתומלל וכך אנחנו נמשיך בכל  5השנים הקרובות .אז כבר פה ,בעצם
הנוכחות שלנו פה היום ,הגשמנו את הסעיף הראשון לדעתי במצע שלנו.

.3

אישור שינוי מורשה חתימה של ר' המועצה ניר ברטל –
א .בנקים :בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק איגוד ,בנק הדואר ,בנק דקסיה
ב .גופים :קומסיין

מר ניר ברטל:

הסעיף הראשון בסדר היום זה אישור מורשה חתימה ,בעצם להסמיך

אותי לחתום ולבזבז את הכסף או להוציא בחוכמה את הכסף של המועצה .אריה ,אתה רוצה להוסיף
על זה משהו?
ננצל את ההזדמנות – אשר ,מבקר המועצה כבר  19שנה; רועי ,המנכ"ל שלנו 6 ,חודשים; אריה ,גזבר
המועצה  6שנים; וברוך ,היועץ המשפטי שלנו 19 ,שנה גם.

מר אריה אשכנזי:

בעיקרון ,מורשי החתימה לפי החוק זה ראש המועצה וגזבר המועצה,

וזה בבנקים הבאים :בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק איגוד ,בנק הדואר ,בנק דקסיה וקומסיין
(קומסיין זו החתימה הדיגיטלית).

מר ניר ברטל:

מישהו מהקהל? חברי המועצה? הצבעה :מי בעד? ירים את ידו .נגד?

נמנע? תודה .עבר פה אחד ברוב קולות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את שינוי מורשה החתימה של ראש המועצה ניר ברטל בבנקים:
בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק איגוד ,בנק הדואר ,בנק דקסיה וב'קומסיין'.
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)4

אישור מינוי ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק עסקים שער השומרון" בע"מ

מר ניר ברטל:

הסעיף הבא זה בעצם אישור שלי לדירקטור בחברה העירונית "פארק

עסקים שער השומרון" .זו החברה שמקימה את פארק העסקים שער השומרון ,פארק משותף
לשלושת הרשויות – אורנית ,אלקנה ומועצה אזורית שומרון .הדירקטוריון הוא זה שיפקח וידאג
שהתוכנית ה זו תצא לפועל בהקדם האפשרי .מישהו רוצה להוסיף משהו? ברוך? לא .שאלות לפני
שמצביעים .כן ,בועז.

מר בועז בגריש:

האם לנו כמועצה יש איזו שהיא השפעה בתהליך עצמו של המכרזים,

של הנושא של הבנייה? יש לנו איזו שהיא אחריות מסוימת .הרי לפי מה שאני מבין יש סדר גודל של
משהו בסביבות ה 30%-למועצה .האם יש לנו גם איזה שהוא חלק אקטיבי בעניין הזה ,או שזה
מישהו אחר שמנהל את כל העניין ואנחנו רק אמורים להתחלק בסופו של דבר?

מר ניר ברטל:

ברוך ,אתה רוצה להתייחס?

עו"ד ברוך חייקין:

המועצה היא בעלת מניות בחברה שמנהלת את הפארק ,מכוח זה היא

תקבל את התמורות .אבל ההשפעה שלה היא השפעה מועטה יחסית לתפעול השוטף .מי שתפעל
באופן שוטף זה החברה שמנהלת ,שמספר רשויות שותפות בחברה הזאת .אותה חברה מנהלת היא זו
שאמורה לעשות את התכנון ,את עבודות התשתיות הציבוריות ואת הבנייה .זו חברה עירונית
למעשה.

מר ניר ברטל:

אנחנו בישיבה פתוחה .זכות דיבור מקבלים בהצבעה .יש לך עוד

משהו לענות לבועז?

עו"ד ברוך חייקין:

לא.
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מר ניר ברטל:

אז ורד ,בבקשה ,מה רצית לשאול? אם יש מיקרופון לקהל זה יהיה

נחמד.

(שאלה מהקהל)

עו"ד ברוך חייקין:

החברה הוקמה על ידי הרשויות עצמן .אנחנו ,הרשויות ,עוד לפני

שנים רבות ,עשינו הסכם בין הרשויות והקמנו את החברה .אני הייתי היועץ המשפטי שהקימה אז
את החברה ,כי אני יועץ משפטי של מספר רשויות פה ,ולכן בעלי המניות הם הרשויות עצמן .משרד
הפנים אישר את הקמת החברה ,זו חברה עירונית ,משרד הפנים אישר .היום אני לא היועץ המשפטי
של החברה ,אני לא יודע מה קורה היום ברגע זה.
שנים רבות לא היה צורך במנכ"ל ,כיוון שהחברה ,לא היה עדיין תכנון לשטח ולכן לא היה צורך
בחברה פעילה .היא היתה חברה לא פעילה למעשה .עכשיו אני לא יודע אם יש מנכ"ל או אין .אבל
אפשר לברר את זה.

מר ניר ברטל:

יש פרויקטור שנשכר על ידי אותה חברה ,לקדם את הפרויקט הזה.

עדיין הוא בשלב התכנוני ,עדיין לא עלו לקרקע לביצוע.
שאלות נוספות מהקהל? חברי המועצה? נצביע .מי בעד? נגד? נמנע? תודה רבה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק
עסקים שער השומרון" בע"מ.

)5

דיווח על דוח רבעוני  2לשנת 2018

)6

דיווח על דוח רבעוני  3לשנת 2018

מר ניר ברטל:

סעיפים  5ו 6-זה בעצם סעיפים דיווחיים ,לא הצבעה ,אני מעביר את
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השרביט לאריה ,שייתן איזה שהוא סיכום תמציתי וקצר לגבי הדוח הרבעוני הכספי השני ,בעצם
למחצית  , 2018שהוא כבר נחתם על ידי ראש המועצה ,שלומי .ודוח רבעוני שלישי לשנת .2018
סקירה קצרה על המצב הכספי ,נכון לסוף רבעון שלישי.

מר אריה אשכנזי:

אני אתן סקירה על הרבעון השני .אני רוצה לפני כן להבהיר ,זה לא

בא לאישור המועצה ,כי מי שבדק אותו ,שזה רואה החשבון מבקר של משרד הפנים ,הוא כבר אישר
אותו .אנחנו צריכים על פי הנהלים של משרד הפנים להציג לפניכם את המצב הכספי של המועצה.
אז הרבעון השני ,בעיקרון הוא מאוזן .התקציב הוא  .60,600,000אם אתם רוצים שאני ארחיב ,אני
יכול להרחיב כמעט לכל סעיף.
בעצם עמוד  4הוא התקציב השוטף .זה התקציב שהוא לחצי השנה הראשונה .הפעילות השוטפת .זה
נקרא – תמצית נתוני התקציב הרגיל .זו הפעילות השוטפת בחצי שנה .אני לא יודע אם להרחיב ,אם
אתם רוצים להרחיב.
הדף השני זה בעצם המאזן .אולי אני אתן הסבר קצר .ניהול המועצה ,מבחינה כספית אני מתכוון,
למועצה יש 6 ,ספרים זה נקרא :ספר ראשון זה התקציב הרגיל ,זה השוטף .לשוטף יש  2תוכנות
נפרדות ,שזה השכר ,יש תוכנת שכר ששם מתקבלות כל ההחלטות ,ובכל חודש יש פקודת שכר ,והיא
נכנסת לספר הראשון ,שזה בעצם הכנסות והוצאות .בנוסף יש את הגביה ,שגם היא תוכנה משלה,
ובכל חודש זה נמשך להכנסות וההוצאות ,לספר אחד .כל שאר הספרים ,זה העמוד השני ,ספר  2זה
תב"רים ,זה מאזני .ספר  3זה הבנקים ,זה מאזני .ספר  4זה הקרנות ,זה מאזני .ספר  5זה תשלומים
או הכנסות בלתי רגילות ,זה גם מאזני .ו 6-זה הספקים ,זה גם מאזני.
הרבעון נסגר באיזון .התחלתי שהתקציב הוא  60,600,000והוא נסגר באיזון.

מר ניר ברטל:

התקציב השנתי הוא  .60,600,000ברבעון השני יצאו בערך 50%

מהסכומים –  30,000,000שקל .וברבעון השלישי ,אני כבר עברתי לרבעון השלישי ,אפשר לראות
שיצאו  45,000,000שקל מתוך ה ,60-שזה החלק היחסי .אפשר לראות שסך ההכנסות וסך ההוצאות
די דומה ,וזה אומר שפחות או יותר זה מאוזן .אני מזכיר שהשלישי עוד לא חתום .הדבר האחרון
שאפשר לראות ,אם מסתכלים על נתוני התקציב ,יש לנו בעצם את הסעיפים ,התכנון השנתי ,הביצוע
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לתק ופה ,ובעמודה האחרונה אפשר לראות את הסטייה מהתקציב בעצם – האם מה שיצא תואם את
מה שתוכנן בשנת  2017כשהכינו את התקציב .ב ,2017-כשהכינו את תקציב  ,2018האם התכנון ביחס
לתקציב שתוכנן ל ,2018-כמה כבר יצא בכל סעיף וסעיף.
דוגמא :בסעיף השלישי – עצמיות בחינוך ,הכנסות עצמיות בחינוך ,התכנון הוא לכמעט 3,000,000
שקל והיה צריך להתקבל  2,200,000ברבעון השלישי ,והתקבל רק  ,1,400,000זאת אומרת ,יש פה
סטייה למטה של  37%פחות ממה שתוכנן .זה מה שהסטייה גדולה יחסית למטה.

מר אריה אשכנזי:

סליחה שאני זה ,אבל יש תקציבים שהם לא  1חלקי  .12פה הרבעון

הוא  1חלקי  .12פה יש יולי-אוגוסט ,שאין פעילות בחינוך .אבל ברבעון הרביעי זה יתאזן.

מר ניר ברטל:

שאלות מהקהל? כן ,יובל.

(שאלה מהקהל)

מר אריה אשכנזי:

ברבעון השלישי הוא עומד על .6,700,000

מר ניר ברטל:

התקציב בגדול לא כולל בתוכו איזו שהיא תוכנית לחובות מסופקים.

החוב לספקים נוצר ,קודם כל ,בכל מועצה או בעצם כל עסק יש לו חוב לספקים ,אתה לא איך
שקיבלת את העבודה אתה משלם .אז תמיד ,אם עשו לך עבודה ,אתה משלם אחרי שבוע ,חודש90 ,
יום ,תלוי מה ההסכם שלך עם אותו ספק ,וזה חוב לספקים .אז זה טבעי.
מה גובה החוב? זו בעצם השאלה ,וברגע שנוצר חוב גבוה לספקים ,יכול להיווצר חשש שאתה לא
משלם למי שמפנה לנו את האשפה או מתקן לנו את החשמל .בתכנון השוטף של התקציב אין איזו
שהיא הגדרה של חוב כזה .אם זה גבוה או נמוך ,זה גבוה .עוד שאלות? חברי מועצה ,שאלות?

מר אלעד כהן:

למיטב הבנתי ,אריה ,ותקן אותי אם אני טועה ,חוב לספקים זה סעיף

מאזני וזה לא משהו שהוא בתוך התקציב ,וצריך לקחת את כל ה-נקרא לזה חוב לספקים ולפרוט את
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זה בכל רכיבי ההוצאות של התקציב ולראות איפה אתה עומד .לכן ,זה קצת נתון שהוא,

מר ניר ברטל:

.7

הלאה ,יש התנגדויות? לא.

אישור מינוי מר רועי מוסט – מנכ"ל המועצה ,לממונה תעסוקה ,בהתאם לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998

מר ניר ברטל:

סעף  – 7בעצם לאשר את רועי כממונה תעסוקה בהתאם לחוק שוויון

זכויות לאנשים עם מוגבלויות .יש הוראה ,שאם אני זוכר נכון הוחלה לפני מספר שנים ביהודה
ושומרון ,שבכל מועצה יהיה מישהו שאחראי על קידום או על מימוש חוק לשוויון אנשים עם
מוגבלויות .יש בחומר רקע בדיוק מה זה אומר .ורועי ,שמשמש בין היתר גם אחראי כוח אדם
במועצה ,אנחנו רוצים להסמיך אותו .אני אתן כמה "היי-לייטים" מתפקיד הממונה:
יקבל פניות של עובדים ומועמדים של הגוף הציבורי בנושא ייצוג הולם;
יפעל להגברת המודעות לייצוג הולם ומידע לגבי יישומו של החוק בקרב הממונים והעובדים;
ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובת הגוף הציבורי ,קרי המועצה ,לגבי עניין התעסוקה בחוק;
יפעל לקידום העסקתם של אנשים בעלי מוגבלויות בארגון ויפעל לייצוג הולם;
יהווה מוקד ידע;
יכיר את דרישות החוק;
גורם מייעץ פנים ארגוני ,וכדומה וכדומה.
יש הדרכות שמשרד העבודה והרווחה ,המשרד לשירותים חברתיים מעניק לממונים ,ואנחנו נקווה
שרועי ייצא לאחת מהן.
תוספות? שאלות? הצבעה :מי בעד? נגד? אין נמנעים .החלטה פה אחד .תודה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר רועי מוסט – מנכ"ל המועצה ,לממונה תעסוקה,
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1999
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.8

אישור שני מורשי חתימה בחשבון של גן לוטם בבנק הדואר :מר אריה אשכנזי (גזבר
המועצה) ת"ז  026074237וגב' שני מנדל (הגננת) ת"ז  205458565יחדיו ,בכפוף לכך שלא
תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק

מר ניר ברטל:

אנחנו עוברים לסעיף  – 8אישור שני מורשי חתימה בחשבון של גן

לוטם בבנק הדואר :אריה אשכנזי הגזבר ושני מנדל הגננת ,כך שלא תתאפשר משיכת יתר בחשבון
ולפי טופסי הבנק .אתה רוצה לתת על זה הסבר ,על מה אנחנו מצביעים?

מר אריה אשכנזי:

הבנקים החליטו שלא כל גן או כל בית ספר ,אני לא יודע למה ,בגלל

הצהרת הון ,החליטו שהחשבון הזה יהיה שייך למועצה .ואם זה יהיה שייך למועצה ,צריך שיהיה
מישהו מ ורשה חתימה בתוך המועצה .לצערי ,אני נבחרתי ,שאני אחתום על כל צ'ק של הגן .ההחלטה
צריכה להיות כפופה ,שלא תתאפשר משיכת יתר ,וגם לפי טופסי הבנק .זאת אומרת ,זאת ההחלטה,
ששניים חותמים יחדיו בטופסי הבנק ושאסור שתהיה משיכת יתר.

מר ניר ברטל:

שאלות? מי בעד? נגד? אין נמנעים .תודה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר שני מורשי חתימה בחשבון של גן לוטם בבנק הדואר :מר אריה
אשכנזי (גזבר המועצה) ת"ז  026074237וגב' שני מנדל (הגננת) ת"ז  205458565יחדיו ,בכפוף לכך
שלא תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק

.9

אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית בי"ס שחקים
מקור מימון :משרד החינוך

מר ניר ברטל:

סעיף  – 9אישור תב"ר (תקציב בלתי רגיל) ,זה בעצם לא תקציב

שוטף ,תקציב מיוחד ,על סך  30,000שקל ,לבצע נגישות אקוסטית בכיתה בבית ספר שחקים ,ומקור
המימון הוא ממשרד החינוך ,זאת אומרת ,כספים שמגיעים ממשרד החינוך אלינו.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה (מן המניין) מס'  ,1מיום שלישי20.11.18 ,

אריה ,אתה רוצה להגיד על זה מילה?

מר אריה אשכנזי:

נגישות אקוסטית בבית ספר שחקים ,המימון הוא מלא ,הוא 30,000

שקל.

מר ניר ברטל:

שאלות? כן ,מנחם (קהל) .הוא שואל מה זה נגישות אקוסטית.

בבקשה ,רועי.

מר רועי מוסט:

בתחילת כל שנה יש לנו צרכים שעולים מבית הספר לגבי ילדים עם

צרכים מיוחדים ,עם כל מיני בעיות שמיעה ,בעיות כאלה ואחרות .משרד החינוך מתקצב אותנו
להתאמות כיתה – אם זה אקוסטיקה לבעיות שמיעה ,נגישות וכל מיני דברים כאלה .אז אקוסטיקה,
אנחנו משקיעים בכיתה מיוחדת על מנת לאפשר לילד או לילדה ללמוד לפי הצרכים שלו.
יש מספר קריטריונים של הנגשה אקוסטית ,אם זה לדוגמא בשחקים זה מזגן שקט ,יש גם מערכת
מיוחדת של הגברת השמע ,יש תקרה מיוחדת .יש כל מיני קריטריונים שמשרד החינוך קובע לנו
ואנחנו כמובן ,אחרי שמבצעים לפי הקריטריונים ,מקבלים את התקצוב.

מר ניר ברטל:

(משיב לשאלה של ארז) לגבי הביצוע – רועי ,ולגבי התקציב – אריה.

מר רועי מוסט:

התקציב הוא לפני ביצוע .כלומר ,יש תכנון ,מגישים תכנון מסודר לפי

הצעות מחיר למשרד החינוך ואין חריגה מתקציב .זה תקציבים מאד מאד ייעודיים ויש ,מה שנקרא,
 100%ביצוע 100% ,תקציב .כמובן שיש מפקח מטעם משרד החינוך שמאשר את הדברים האלה .זה
משהו מאד מאד מוסדר במשרד החינוך.

מר ניר ברטל:

לגבי איך מוודאים שאין חריגה בתקציב – הכסף מתקבל ממשרד

החינוך.
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה (מן המניין) מס'  ,1מיום שלישי20.11.18 ,

מר אריה אשכנזי:

יש תוכנית .לפני כל ביצוע יש תוכנית כללית ,עם עדיפויות .לא יעבור,

 30,000ושקל לא יהיה.

מר ניר ברטל:

עוד שאלות? כן ,דורון.

מר דורון טישלר:

אם בעצם משרד החינוך נושא בעלות הכוללת והוא זה שמעביר את

התקציב ,אז למה המועצה צריכה לתת את הדבר הזה? למה הכסף לא מגיע ישירות ומועבר ישר למי
שאמור לעשות את זה?

מר ניר ברטל:

בעצם המבנים של בתי הספר הם בתחזוקה או של המועצה ובעצם

מתוך ה 60-מיליון שקל של התקציב השוטף שלנו ,לדעתי סדר גודל של  20מיליון שקל זה תקציבי
ממשלה .הממשלה רוצה לתת חינוך ,היא נותנת לרשויות המקומיות שכר מורים .בעצם אנחנו זרוע
הביצוע של המדינה בעניין הזה – ביטחון ,רווחה וכדומה.
במקרה הספציפי הזה ,זה תב"ר ,זה בעצם תקציב בלתי רשמי ,זה לא שוטף .אם צריך לעשות עבודה
מיוחדת ,עולה הצורך מבית הספר ,אנחנו מעבירים אותו למשרד החינוך שאנחנו צריכים לעשות
הנגשה אקוסטית ,הם מאשרים ,מקצים את הכסף ואחרי ביצוע מעבירים אותו.
נצביע – מי בעד? נגד? אין נגד ואין נמנעים .פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית בביה"ס שחקים.

.10

מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה
מוצעים :ג'ראלד פלדמן או אתי והב

מר ניר ברטל:

הסעיף הבא – סעיף  – 10מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה .מוצעים

שני נציגים .אורנה ,את רוצה להציג את הסעיף הזה?
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה (מן המניין) מס'  ,1מיום שלישי20.11.18 ,

גב' אורנה רייטר:

ועדות בחינה זה בעצם סוג של מכרז לשכירת כוח אדם ,שזה סוג של

ועדה שמבצעים מיון לגבי תפקידים .נכון להיום ,אם אני לא טועה ,זה החל מדרגה  ,5שדרגה  5זו
דרגה לא גבוהה במיוח ד .לכל ועדה כזאת צריך להיות נציג ציבור ,שהוא בעצם חלק מהוועדה שיושב
ובוחן את המועמד ,מראיין אותו ,קורא קורות חיים ,אולי שותף גם בהכנת המכרז – תיאור התפקיד
בהתאם למה שצריך.
שני האנשים שרשומים פה ,הראשון הוא פסיכולוג חברתי ,עובד בתחום המיון שנים רבות ,שמו
ג' ראלד ,תושב אורנית .שניהם תושבי אורנית ,נציגי ציבור הם תושבי אורנית .אני מניחה שחלקכם
מכירים .ואסתר (אתי) והב ,היא מנהלת משאבי אנוש בתעשייה האווירית ,עסקה גם במיון ,גם
ברווחה ,גם בהדרכה .זאת אומרת ,הם שניהם מתאימים לעשות את העבודה הזאת.

מר ניר ברטל:

שאלות מהמועצה? מי בעד למנות את ג'ראלד ואתי? פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד למנות את ג'ראלד פלדמן ואתי והב כנציגי ציבור בוועדות בחינה

.11

אישור הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד יובלים

מר ניר ברטל:

סעיף אחרון לישיבה מן המניין – אישור הפקדה בבנק בתיק ממסר

ל בית ספר יובלים .מה שאומר שבית ספר יובלים מפקיד צ'קים ומזומן בבנק ואנחנו צריכים לאשר לו
להפקיד בעצם בתיק ממסר ,זה תיק שמכניסים אליו את הצ'קים והמזומן ,הוא מוסר אותו לבנק,
לוקח תיק ריק ואז לא מחכים שם בתור .אלה שעוקפים אתכם בתור בבנק שרק מביאים תיק
והולכים ,זה תיק ממסר .המועצה נדרשת לאשר את אופן ההפקדה הזה של בית ספר יובלים.
שאלות? מי בעד? פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד יובלים

מר ניר ברטל:

סיימנו בעצם את הישיבה מן המניין .אנחנו פעם בחודש פחות או יותר
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה (מן המניין) מס'  ,1מיום שלישי20.11.18 ,

נקיים ישיבת מועצה ,מליאה .הישיבה הבאה תתקיים בחודש דצמבר ,כנראה ב 18-בדצמבר ,עוד לא
סגור סופית .אנחנו כמובן נשלח זימונים .זה יוצא ביום שלישי בשעה  .20:00היא כבר תהיה בבניין
המועצה .אנחנו נפרסם וכולם מוזמנים.
נעלנו את הישיבה.

___ _______________
רועי מוסט
מנכ"ל המועצה

__________________
ניר ברטל
ראש המועצה
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה (מן המניין) מס'  ,1מיום שלישי20.11.18 ,

ריכוז החלטות
.3

אישור שינוי מורשה חתימה של ר' המועצה ניר ברטל –
א .בנקים :בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק איגוד ,בנק הדואר ,בנק דקסיה
ב .גופים :קומסיין

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את שינוי מורשה החתימה של ראש המועצה ניר ברטל בבנקים:
בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק איגוד ,בנק הדואר ,בנק דקסיה וב'קומסיין'.

)4

אישור מינוי ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק עסקים שער השומרון" בע"מ

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק
עסקים שער השומרון" בע"מ.
.7

אישור מינוי מר רועי מוסט – מנכ"ל המועצה ,לממונה תעסוקה ,בהתאם לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר רועי מוסט – מנכ"ל המועצה ,לממונה תעסוקה,
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1999

.8

אישור שני מורשי חתימה בחשבון של גן לוטם בבנק הדואר :מר אריה אשכנזי (גזבר
המועצה) ת"ז  026074237וגב' שני מנדל (הגננת) ת"ז  205458565יחדיו ,בכפוף לכך שלא
תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר שני מורשי חתימה בחשבון של גן לוטם בבנק הדואר :מר אריה
אשכנזי (גזבר המועצה) ת"ז  026074237וגב' שני מנדל (הגננת) ת"ז  205458565יחדיו ,בכפוף לכך
שלא תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק
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מועצה מקומית אורנית
ישיבת מועצה (מן המניין) מס'  ,1מיום שלישי20.11.18 ,

.9

אישור תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית בי"ס שחקים
מקור מימון :משרד החינוך

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס  ₪ 30,000לנגישות אקוסטית בביה"ס שחקים.

.10

מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה
מוצעים :ג'ראלד פלדמן או אתי והב

החלטה  :הוחלט פה אחד למנות את ג'ראלד פלדמן ואתי והב כנציגי ציבור בוועדות בחינה

.11

אישור הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד יובלים

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד יובלים
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