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   ל סדר היום:ע

 דיון בנושא הפרוטוקול הקודם ]התווסף לסדר היום[   * 

הצעת לסדר יום של חבר המועצה מר אלעד כהן בנושא שידור ישיבות המועצה בפייסבוק   *

 לייב ]התווסף לסדר היום[  

ר וגב' תמר צדוק בנושא  הצעה לסדר יום של חברי המועצה גב' אורנה רייטר, מר דורון טישל *

 ]התווסף לסדר היום[.   "20201"יעדי המועצה לשנת 

קור מימון:  ₪ להתקנת מערכות טכנולוגיות על גדר המערכת. מ 250,000אישור תב"ר על סך  .1

 ד הביטחון, היחידה להתיישבות.  רמש 100%

 :100%מימון  ₪ לפרויקט החלפת מונים קרמים ביישוב. מקור  110,000אישור תב"ר על סך  .2

 קרן המים.

₪  155,400: ₪80%, שיקום ואיטום מבנה תיכון חדש. מקור מימון  222,000אישור תב"ר  .3

 ₪ קרנות המועצה.  66,600: 20%משרד החינוך. מקור מימון 

₪ לתכנון ראשוני וכתיבת פרוגרמה למבנה קבע למועצה. מקור המימון  200,000אישור תב"ר  .4

   קרנות הרשות. 100%

 התקנת פאנלים סולאריים במבני ציבור, מוסדות חינוך.  .5

ובת התקנת פנאלים טמיליון ₪ ממפעל הפיס ל 2בקשה לאשר לקחת הלוואה של  א.

 סולאריים ביישוב.  

 מיליון ₪ לטובת פנאלים סולאריים ביישוב.   2בקשה לאשר פתיחת תב"ר של  ב.

מליאת המועצה, לאחר אישורה משיכת כספי ההלוואה ממפעל הפיס יהיה באישור  ג.

לבחירת אופן ביצוע )מי הגורם המבצע(, אופן מימון הפנאלים. ייבדק מול מפעל הפיס  

 להאריך את תקופת הזמן לאישור ההלוואה. 

 ככל שלא יהיה אפשרי נפעל בהתאם למצוין לעיל.   ד.

ביבה, שקל מהמשרד לאיכות הס ₪27,000.  ₪27,000 במקום  33,700תיקון תב"ר  ע"ס  *

 מקרנות הרשות ] התווסף לסדר היום[   6,750
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. לפני סדר היום הרשמי, יש לנו כמה נושאים.  36התחלנו? ישיבה    מר ניר ברטל:  

שנה אני חושב, אשר  18שנה,  20קודם כל אני מניח שכולם ראו שמי שהיה מבקר המועצה כמעט 

לשנים רבות של עבודה במועצה, אשר  שטיינמיץ, הלך לעולמו שלשום. אתמול היתה הלוויתו. מעבר

היה מאלה שדחפו להקמה של המועצה המקומית באורנית, כשעוד היינו עם ממונה. פעל רבות  

להקים את הקאנטרי, את העמותה. היה פעיל פוליטי מאוד בפוליטיקה הארצית. היה יו"ר סניף  

על נועם ההליכות. אשתו   ובעיקר רבים העידו באופן אישי על אישיותו הטובה,הליכוד באורנית. 

שלומית, שלוש בנותיו, תשעה נכדים, אם אני זוכר נכון, מתגוררים באורנית. וליבנו איתם. והמועצה  

 הניחה זר על קברו. זה עדכון ראשון. 

היום סיים באופן רשמי את עבודתו במועצה רועי. יום ראשון נכנס שלמה. רועי סגר פה שנתיים וחצי.  

 הו, אלה ההקדמות.  אז גם רגע להכיר. ז

יש לנו שלושה דברים. בואו נחליט מה עושים קודם, מה אחר כך. ולפני שנתחיל בסדר יום הרשמי, יש 

לנו לדבר על הפרוטוקול של הישיבה הקודמת. יש את ההצעה שלך, דורון ובועז, לגבי השידור של  

 ישיבות המועצה.  

 

 שלי לבד, לדעתי.     מר אלעד כהן: 

 

 מה לא רלוונטי, אלעד?    מר בועז בגריש: 

 

לא, הוא אמר בטעות ששלושתנו ביקשנו את הפייסבוק לייב. אבל     מר אלעד כהן: 

 הוא אמר לי, כי אני ביקשתי. לא שזה משנה, אבל למען הסדר הטוב.   

 

ויש את הבקשה של אורנה, תמר ודורון, לדון בעניין היעדים. מה     מר ניר ברטל:

 מה קודם, אחר כך.  רוצים לעשות? לי לא משנה 
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אני חושב שמן הראוי שנתחיל עם הפרוטוקולים. ואחר כך הפייסבוק    מר אלעד כהן: 

   -לייב. השאר כבר תחליטו אתם איך אתם 

 

אי אפשר. יש שלושה דברים. פרוטוקול, פייסבוק לייב ויעדים. אז     גב' אורנה רייטר: 

 אין את השאר.   

 

 תווסף לסדר היום[ ]הדיון בנושא הפרוטוקול הקודם  *

 

מקובל. אז בוא נתחיל עם הפרוטוקול. ממה שאני זוכר, היתה בעיה     מר ניר ברטל:

שהחלק הראשון שדנו בו, שידור הישיבה, נכון? לא נכלל בהקלטה. אני גם גיליתי את זה אחרי  

 שבעצם קיבלנו את התמלול. 

 

תקנו אותי חברי אם  מה שקרה, לפחות לפי מה שאני זוכר, כמובן    מר אלעד כהן: 

אתם זוכרים אחרת. מיד בפתח הישיבה שאלתי אותך, ניר, למה זה לא משודר בפייסבוק לייב. ממש  

אחרי כמה שניות. ואז אמרת 'היום זה לא משודר'. ושאלתי אותך למה זה לא משודר, הנה הגזבר, 

למעשה תעלה את   ואז אמרת 'אני החלטתי שאנחנו לא משדרים את זה כי לא צריך'. ואמרת שאתה

אז בוא אני אחזור, מאחר וחוט המחשבה נקטע, אהלן יוסי. ברוך מרפא  זה כקובץ, אתה איתי? 

חולים. עוד פעם, ממש אחרי כמה שניות שהתחילה הישיבה שאלתי, בעקבות הערה של מישהו, אני 

ותך 'ניר,  לא זוכר מי, האם באמת הישיבה משודרת כבעבר בפייסבוק לייב ואמרת לא. ואז שאלתי א

למה לא?' ואמרת 'ככה החלטתי'. ושאלתי אותך 'מה קרה?' ואמרת שאתה חושב שלא כדאי לשדר 

 את הישיבה בלייב, אלא להעלות את הצילום של הדברים, 

 

 לא, אלעד. נאמר שאנשים ניצלו,   מר בועז בגריש: 

 

 שנייה, אני מגיע לזה. קודם כל אני אומר מה אני זוכר.     מר אלעד כהן: 
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אלעד, זה הסעיף השני. אנחנו מדברים על הפרוטוקול עכשיו. או    מר ניר ברטל:

 שאתה רוצה שנדבר על זה ביחד. 

 

לא, אבל כל השיג ושיח הזה, ניר, היה אמור להיות חלק מהפרוטוקול,    מר אלעד כהן: 

היה. אז כי השיג ושיח היה בחלק מישיבת המועצה. לכן שאלת אותי מה היה שם, מה אתה זוכר ש

אמרתי מה אני זוכר שהיה. ואז אמרת 'גם אם נמשיך, אני חושב שלא צריך לשדר את ישיבות  

המועצה בלייב', כי לטענתך עושים בזה שימוש לרעה, עושים בזה שימוש פוליטי ושאלתי אותך, 

במובן הזה, מה זה משנה אם אתה מעלה את זה בשמונה בערב, או למחרת היום. מי שירצה לעשות  

ה שימוש יעשה בכל מקרה. ואמרת 'זו החלטתי', ואמרתי לך 'אני אעלה את זה כנושא לסדר היום'.  בז

נכון שזה חלק מהצעה שלי. אנחנו מיד נתייחס לזה ונחזור לזה פעם נוספת, כשנדון בהצעה שלי לסדר 

ו כל היום, אבל לצרכי הפרוטוקול, זה היה חלק מישיבת המועצה וזה לא הופיע בפרוטוקול. ואנחנ

 אחד ביקש לתקן את זה וזה מה שאני זוכר שהיה.   

 

 מעולה. אז מה הצעתך לעניין הפרוטוקול?     מר ניר ברטל:

 

לכלול את כל החלק הזה שדיברתי עליו בפרוטוקול. כי זה בדיוק מה    מר אלעד כהן: 

 שהיה. אם מישהו זוכר אחרת, בבקשה, תקנו אותי. והיכן שיש מחלוקת,   

 

 אז להכניס לתחילת הפרוטוקול מה שאמרת עכשיו?    :מר ניר ברטל

 

את כל השתלשלות העניינים. שמיד תשאל את החברים הנכבדים אם    מר אלעד כהן: 

   זה היה או לא היה. הם גם יגידו לך מה הם זוכרים. 

 

טוב. מישהו רוצה להגיד עוד משהו לעניין הפרוטוקול? אין לי בעיה    מר ניר ברטל:
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אמר ייכנס כהתחלה. חוץ מזה, הערות לפרוטוקול? מעולה. אז אנחנו נוסיף את מה  שמה שאלעד 

  -שאלעד אמר לפרוטוקול הקודם. נשלח 

 

 נשלחו לדעתי הערות נוספות.    גב' אורנה רייטר: 

 

אותן קיבלנו. רק מה שלא התקבל או במחלוקת עולה. נושא הבא,     מר ניר ברטל:

 ההצעה שלך, אלעד.  

 

יום של חבר המועצה מר אלעד כהן בנושא שידור ישיבות המועצה בפייסבוק  הצעת לסדר *

 לייב ]התווסף לסדר היום[ 

 

מה שנקרא מעניין לעניין באותו עניין. חזרנו לזה בדלת האחורית.    מר אלעד כהן: 

, במסגרתה, כזכור, נודע לנו, לי לפחות  22.12.2020בעקבות מה שהיה בישיבת המועצה מיום 

שהנוהל שהיה של גם צילום וגם שידור ישיבות המועצה בפייסבוק לייב פקע, וכששאלתי  לראשונה 

הצעה לסדר יום שהנושא שלה הוא שידור ישיבות  3.1.2021-למה, גם לא נאמר מדוע, אז שלחתי ב

מועצה בפייסבוק לייב. כפי שכולנו בוודאי זוכרים, כבר כמה וכמה חודשים, אם לא שנים, אני לא 

ייב, כי אני לא זוכר באופן ודאי, ישיבות המועצה לא רק מצולמות, הן גם משודרות  רוצה להתח

לתושבים בפייסבוק לייב, ובאמת מי שמסתכל על הדברים גם רואה שתוך כדי הישיבות אנשים  

צופים. וחלק מעירים הערות וחלק לא, וכו' וכו' וכו'. ולכן היה נשמע ונראה קצת מוזר לגלות 

 .22.12.2020פן חד צדדי, להפסיק את הנוהל הזה במהלך הישיבה מיום שהחלטת, ניר, באו

עכשיו, אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו נמצאים כבר בעידן שבו שקיפות והנגשה של חומרים זה כבר 

כל כך בילד אין בהתנהלות הכללית של רשויות בכלל ורשויות מקומיות בפרט, שלשדר ישיבות  

בר חריג. אם תסתכלו על מה שקורה סביבנו אתם תראו שזה אכן קורה.  מועצות בלייב זה כבר לא ד

עכשיו, אני לא חושב שאני צריך גם לשכנע אותך עד כמה זה חיוני, כי א', בהתנהלות שלך ובהתנהגות 

שלך אתה בעצמך מצאת לנכון שזה חיוני. וההוכחה הכי טובה לכך, שאתה בעצמך הורית על שידור  
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ת לחברי המועצה, שאלת את דעתם. בלי שבכלל מישהו ביקש ממך, ושידרת  הישיבות בלי שבכלל פני

 את זה. 

עכשיו, יצא לי בעקבות הערות כאלו ואחרות של אנשים גם לעיין במצע שלך. במצע הבחירות שלך 

אתה העלית את ערך השקיפות כערך עליון, וכתוב אצלך 'ישיבות המועצה ישודרו'. ואז נשאלת 

תנה? למה התנהלות שהיתה טובה ונכונה במשך שנה, שנה וחצי, אני לא השאלה מה קרה? מה הש

זוכר כמה, פתאום הפכה להיות לא טובה? לא קיבלנו תשובה. עכשיו, קשה להשתחרר מהרושם, ניר,  

שבהתחלה חשבת מכוח אותו עיקרון של שקיפות ורצון לשקף לתושבים את הדברים, שזה באינטרס 

לייב. באיזשהו שלב, נקודת זמן מסוימת, אני יכול להניח גם מתי, שלך לשדר את ישיבות המועצה ב

הגעת למסקנה שזה כנראה לא משרת לך את האינטרס, ולכן אין לך אינטרס אישי ופוליטי שהדברים 

ישודרו. אחרת לא כל כך ברור לי מה השתנה. מדוע משהו שהיה טוב, משה שאתה בעצמך יזמת,  

לל פנית לחברי המועצה, עשית את זה, פתאום הפך למשהו משהו שאתה בעצמך מימשת, בלי שבכ

 שהוא לא כל כך חיוני, או לא הכרחי וכו' וכו'.  

נוספת למליאת עכשיו, אנחנו יודעים גם ששידור הישיבות לא חלילה גורמות לאיזושהי עלות 

ר היה  המועצה. אם היו באים ואומרים 'תראה, כדי לשדר צריך עכשיו להוציא כספים נוספים', אפש

להתווכח אם ראוי, לא ראוי. למרות שעצם העובדה שאתה שידרת את זה כשהיה נוח לך, מלמדת 

שכשהיה נוח לך, לא כל כך עניין אותך עניין העלות. לבוא ולהגיד, אגב, זה הנימוק היחידי ששמעתי.  

מצליח אני כמובן מיד אשמע ממך את הנימוקים, שאנשים עשו שימוש לרעה בשידור, אני פשוט לא 

להבין את הטענה. שידור כשמו כן הוא. הוא נועד לשדר לתושב מה קורה בישיבת המועצה בלייב. מה  

כל תושב עושה עם זה? מה הוא מסיק מזה? אם זה נוח? אם אתה, ניר, נראה טוב? פעם יותר, פעם  

ני גם שואל פחות. אם אנחנו חברי המועצה נראים טוב, פעם יותר, פעם פחות. זה בכלל לא שיקול. וא

, ניר, אתה ממילא מתכוון להעלות 22.12.2020את עצמי ואלו גם דברים שאמרתי לך בישיבה, מיום 

מוקלט. זה לא שאתה מבטל לגמרי את הרעיון הזה. אז אם לשיטתך, כתוצאה  את הישיבה כקובץ 

מה זה  מהצילום אנשים עושים שימוש במירכאות לרעה, אני לא מצליח להבין איך, אבל נניח, אז 

משנה אם מעלים את זה בשעה שמונה בערב בלייב, או מעלים את זה כקובץ מוקלט או כקובץ  

הקלטה יום אחרי או יום וחצי? מי שירצה לעשות בזה שימוש לרעה, יעשה בזה, לא משנה מתי תעלה  
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 את זה. אז לכן הנימוק הזה, באמת, במלוא הכנות, לא כל כך נשמע הגיוני.  

מר, שלא ינסו להציג את כל הרעיון של הפייסבוק לייב כאיזושהי המצאה ומשהו ואני חוזר ואני או

שייחודי לאורנית. תסתכלו סביבכם ותראו שרשויות רבות, היום אפשר אפילו להגיד חלק נכבד  

מהרשויות, כבר מקיימות את התהליך הזה, כי הן מצאו לנכון שבעת הנוכחית, בועז מפריע לי, בעידן  

לקדם עוד יותר לא רק את הנגשת המידע, גם את השקיפות, מצאו לנכון שיש לזה   שבו אנשים רוצים 

 הצדקה. 

מעולם זה לא נעשה בקדנציה שלך, ניר, אז בסדר. אז היית חושב עכשיו, אם היינו נמצאים במצב שבו 

שלא צריך והיו חברי מועצה שחושבים שצריך. היה מתקיים דיון והיתה מתקבלת החלטת מועצה  

א. אנחנו היום נמצאים במצב שבו אני מבקש למעשה להחזיר את מה שהיה. להחזיר את  באשר הי

 מה שהיה במשך שנה ויותר. לא לשנות סדרי בראשית. 

ולכן הצעת ההחלטה שאני מבקש שמליאת המועצה תקבל היא כדלקמן: כל ישיבות המועצה יחזרו  

בל החלטה אחרת ברוב דעות, לגבי  להיות משודרות בפייסבוק לייב, אלא אם כן מליאת המועצה תק

ישיבת מועצה ספציפית. למה הוספתי את הסייג הזה? כי יכול ויהיו מקרים שבהם תהיה הצדקה  

עניינית לקיים ישיבה, לא לשדר אותה וגם לא להקליט אותה. אם יהיו עניינים של ביטחון, צנעת  

החלטה שלי. ואני אשמח לשמוע מה הפרט, וכו' וכו'. ולכן הסייג הזה הוסף בהקשר הזה. וזו הצעת ה

 הדעה של חברי המועצה האחרים בנושא.  

 

 דעתי שאני תומך בדברים שאלעד אמר.   מר דורון טישלר: 

 

 אני הייתי ניגש להצבעה.     מר בועז בגריש: 

 

 תמר, אורנה? רצית להגיד משהו?   מר ניר ברטל:

 

י אגיד גם דבר נוסף, אני מסכימה עם הדברים שאלעד אומר ואנ   גב' צדוק תמר: 

שאיזשהו מעל הדברים, אני חושבת שדווקא בעידן הזה שאין יכולת להזמין את תושבי המועצה  
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לישיבות בגלל אילוצי מגבלת התקהלות, יש לזה דווקא חשיבות אפילו יותר גבוהה מהרגיל. זה חשוב 

 ה להבין למה.   תמיד, אבל עכשיו זה חשוב אפילו עוד יותר. וזאת החלטה תמוהה והייתי שמח

 

 תודה. אודי, אתה רוצה להגיד משהו?    מר ניר ברטל:

 

אני חושב שהגענו לאיזושהי סיטואציה שישיבות המועצה האלה    מר אודי וילד:

ובסופו של דבר, כשזה משודר  הופכים להיות ההצגה הכי טובה בעיר. אני חושב שזה היה השינוי. 

פה כל מיני התנהגויות שאנחנו לא מתנהגים ככה בנורמל.  בלייב, יש לי איזושהי תחושה שזה מעלה

ואני מדבר על כולם. זה לא מישהו ספציפי. עכשיו, יש לזה אפקט. יש לזה אפקט, מצלמה שהיא  

עובדת ופתוחה ועכשיו כל היישוב רואה אותה, זה יוצר איזשהו אפקט פסיכולוגי, ואני מניח שמזה  

ות, אם זה לא משודר בלייב. אין שום בעיית שקיפות בהקשר  זה נולד. בא עם העניין הזה של השקיפ

הזה. אם זה עולה למחרת בבוקר ולא באותו זמן. בהנחה שזה משפיע עלינו לטובה. אם אין לזה שום  

אפקט והכל אותו דבר, מבחינתי אין בעיה לשדר בלייב. אבל אם זה כן יוצר מצב שאנחנו קצת יותר 

 ולדבר כמו בני אדם, אני בעד. אבל זו דעתי.   רגועים, קצת יותר יכולים לתקשר

 

אני רוצה לענות לך, במלוא הכנות. אם מישהו חושב, אוקיי, אני     מר אלעד כהן: 

 אדבר בשם עצמי, אין לי זכות לדבר בשם אף אחד. מישהו באמת חושב ששידור הישיבה בלייב,   

 

 אני חושב.    מר ניר ברטל:

 

שעקב שידור הישיבה  ותך. אם מישהו באמת חושב אז מיד נשמע א   מר אלעד כהן: 

בלייב אני, אין לי זכות לדבר בשם אחרים, כמובן, נשנה את ההתנהלות לחיוב או לרעה, אז הוא לא  

 יודע מה הוא מדבר. אנחנו צריכים לזכור שממילא הקובץ הזה המוקלט עולה. לטוב ולרע.  

 

 אז מה זה משנה?     מר ניר ברטל:
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שנייה, שנייה. לא, כי מה אודי אומר? ברגע שזה משודר בלייב, יש     מר אלעד כהן: 

אני לא מצליח להבין את הטיעון. הרי הישיבה חשש שאנשים מתנהגים בצורה כזו או אחרת. 

מוקלטת. בין אם פלוני אלמוני הרים את הקול, לא ניכנס כרגע למי ומה, ובין אם פלוני אלמוני דיבר 

מוקלט, זה קיים. ואי אפשר לשנות את זה. אוקיי? אז אני לא מבין את יותר או לא דיבר יפה. זה 

הפסיכולוגיה של הדבר. אני עוד יותר לא מבין, אודי, איך כלי שהיה בשימוש פרק זמן לא קצר, זה לא 

שהיתה ישיבה אחת מוקלטת. ראינו שיש בעיה, שזה גורם לדציבלים לעלות, וכתוצאה מכך אמרנו  

ור אחורה, לרסן את הדברים'. ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולנו שפרק זמן  'רגע, רגע, צריך לחז

מאוד ארוך, אני פשוט לא יכול לנקוב בחודשים, אז אני לא רוצה להתייחס, אבל לפחות שנה ויותר, 

אנחנו השתמשנו בכלי הזה ומעולם לא נטענה טענה שהכלי הזה גורם לעודף אדרנלין מה שנקרא.  

לבוא ולהגיד, לחשוב, שחברי מועצה כאלו ואחרים משנים את ההתנהגות  אני חושב שממש לא. 

שלהם בגלל השידור? סליחה, אודי, זו זילות וקצת פגיעה באינטליגנציה, גם של אותם חברי מועצה  

שאתה חושב שהם משנים את ההתנהגות כתוצאה מכך. ואני מקווה שאני לא אשמע בוטה מדי, זה 

התושבים, כי לבוא ולהגיד לתושב 'אנשים מתנהגים בצורה כזו ולכן קצת זלזול באינטליגנציה של 

 אני לא משדר לכם', תושבים לא מטומטמים, אודי. זה דבר אחד.  

דבר שני, מה שטוב לעשרות אם לא מאות רשויות אחרות טוב גם לאורנית. אנחנו לא שונים. אנחנו  

שש, או עשר שנים שידור ישיבת בסופו של דבר מתאימים את עצמנו למציאות. ואם לפני חמש, 

מועצה זה היה עוף מוזר, עוף חריג, לא. ואני מניח שעוד חמש שנים יצוצו עוד דרכי תקשורת שונים.  

ולא פרונטאליות. בסופו של  יכול להיות שכל הישיבות יהפכו להיות ישיבות דיגיטאליות, בזום בכלל 

לקבל את הטענה שמי שבעצמו יזם את זה,  דבר, אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות. וקצת קשה לי 

יישם את זה, התגאה בזה כל כך הרבה זמן, פתאום מחליט שרגע, לא זה. זה כלי מזיק ולא כלי  

 מועיל. 

 

 אני רוצה להתייחס.     מר בועז בגריש: 
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אבל רגע, אולי אודי רוצה לענות לטענה שאודי מזלזל באינטליגנציה     מר ניר ברטל:

די טען ששידור בלייב גורם פה להשפעה. ואלעד טען כנגדו שזה שטויות, במילים  של התושבים. ואו

 אחרות. אז אולי אודי רוצה להתייחס לזה.  

 

אני לא השתמשתי במילה 'שטויות'. הגבתי לו בצורה מכובדת, ואני    מר אלעד כהן: 

   -מקווה 

 

   -לגבי רמת הכבוד    מר ניר ברטל:

 

י גם לא רוצה לפתח את זה יותר מדי. אני חושב שהדברים אין לי, אנ   מר אודי וילד:

ברורים. אלעד הביע את דעתו. אני מניח שזה בסדר. אנחנו גם לא חייבים להסכים על כל דבר. זה 

 לגיטימי לגמרי.  

 

 אני אמרתי שאתה מדבר שטויות, כפי שראש המועצה אומר?    מר אלעד כהן: 

 

ה קצת זילות בתושבים. אני לא חושב שאנחנו לא, לא, אתה אומר שז   מר אודי וילד:

 מזלזלים בתושבים.   

 

 גם בחברי מועצה.     מר ניר ברטל:

 

ובטח לא בחברי מועצה. ואם זה משתמע ממה שאמרתי, וזאת     מר אודי וילד:

הכוונה, אני חוזר בי. בסדר? לא זאת הכוונה. אף אחד לא מזלזל בשני. אני בטח לא. והכוונה היתה  

מצב שאנחנו, לעצמנו אני אומר, בחדר הזה, שדיונים יתנהלו כמו שעכשיו אנחנו עושים.  להביא ל

ואנחנו זוכרים איפה היינו ואנחנו זוכרים את האירועים הקשים שהיינו בהם. ואני לא יודע להצביע  

אם זה דווקא בגלל שזה לייב, בסדר? אני חשבתי שזה איזשהו אלמנט שכן משפיע. אבל עוד פעם, מה  
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 ה נחליט, זה מה שיהיה.  שפ

 

 בועז.    מר ניר ברטל:

 

טוב, אני בהתחלה אמרתי באמת הדיון הוא חסר טעם, כי חד    מר בועז בגריש: 

משמעית אנחנו חושבים שצריך להיות שידור. כמו שהיה עד עכשיו. אבל לאור ההתפתחות של  

ים שהיה יותר נסער בישיבה הדברים שנאמרו פה, כן יש לי מה להגיד. אחד, אני הייתי אחד הדובר

אני לא זוכר שאני הגעתי לאמוציות הזאת. אנחנו כבר במשך שנתיים בישיבות מועצה, פחות או יותר. 

כאלה בישיבות מועצה. היה פה אישו מאוד ספציפי, במקרה הזה. אני חושב שלאורך השנתיים 

צה ולנהל אותם עניינית,  האלה, אני מדבר עכשיו בשם עצמי, הייתי במקום של לשבת בישיבות מוע

כמה שיותר. אני חושב שבסופו של דבר, קבלת ההחלטה, ניר, לבוא ולהוריד את השידור כי זה משהו  

 שלא התאים לך באותה ישיבה באופן ספציפי, זה ממש לא ענייני לקבלת ההחלטה.  

 

 תמשיך, תמשיך.     מר ניר ברטל:

 

א עניינית לבוא ולקבל אותה, כי זה לא  ואני חושב שזו החלטה מאוד ל  מר בועז בגריש: 

 התאים בגלל אותה ישיבה.  

 

 אני מבקש לא לגעת לי בטלפון.    מר ניר ברטל:

 

 אפרופו כבוד, כן?      מר אלעד כהן: 

 

 אני חושב שהבנו.     מר ניר ברטל:

 

ולכן, אני אומר, זו בכלל לא שאלה עכשיו עניין של השקיפות או לא   מר בועז בגריש: 
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ן של השקיפות. אני חושב שבעצם קבלת ההחלטה לבוא ולהוריד את השידור, בגלל, האמירה עניי

נאמרה בצורה מפורשת. אנשים מצאו את המקום הזה כאיזשהו כר כדי לבוא ולייצר פה איזשהו  

עליהום או לבוא לקחת את זה למקומות אחרים. אני לא חושב שזה שם. אם הייתי רוצה במה, אודי,  

שה לי פייסבוק. אין לי פייסבוק ולא יהיה לי פייסבוק. ולא מעניין אותי כל החוכא  הייתי גם עו

ואיטלולא. ואני אומר את זה בצורה הכי מפורשת. אני אומר את זה לך. הדיונים בעיני הם ענייניים.  

כן, יש פה אמוציות לפעמים. אין פה הסכמות במאה אחוז, ואני מודיע, גם לא יהיו הסכמות במאה  

. אנחנו רואים את הדברים בצורה אחרת, חלקנו. וזה יכול להיות או בצד הזה וזה יכול להיות  אחוז

בכלל באופן כולל בתוך כל המליאה וזה לגיטימי שאנחנו נבוא ונחשוב. ואני אומר כן, אם אני חושב 

אם יש בוועדת תכנון ובנייה שהנושא של החניות הוא נושא שהוא אישו, אני אגיד אותו. זה לא קשור 

מצלמות או אין מצלמות. גם אם הפרוטוקול הזה לא מתועד והוא חסוי ולא אמור להתפרסם. לכן  

אנילא חושב שזה שיקול. אני חושב שהמקום הוא זה. אני חושב שהדיון באמת הוא מיותר. וללכת  

 ולהיכנס ליותר מדי מקומות, אני חושב שכדאי שניגש להצבעה. נחליט.  

 

אז יש צורך להקריא פעם נוספת את הצעת ההחלטה? אתה רוצה  טוב,   מר אלעד כהן: 

 להגיב? 

 

 כן. אתה רוצה שאני אגיד?   מר בועז בגריש: 

 

 זו זכותך. תגיד.      מר אלעד כהן: 

 

אני יודע שזו זכותי. שאלתי אם אתה רוצה. ככה. קודם כל, אני שמח    מר ניר ברטל:

לעד. מקדם אותה, פייסבוק לייב אפשר לשדר כבר שאתה אוהב את השינויים שאני עושה במועצה, א

הרבה שנים וחבל שזה לא נעשה במועצות הקודמות. אותה רמת שקיפות גבוהה מאוד שהנהגתי פה  

והנהגנו פה, סיעת אופק וחבריה ביישוב. אני חושב שאם ישיבות המועצה בקדנציות הקודמות היו  

יו נחסכות לתושבים. והרבה כסף שירד מתנהלות באותה רמת שקיפות, הרבה החלטות גרועות ה
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 לטמיון אולי היה מנוצל יותר טוב. 

אני התביישתי. אני התביישתי שבדף הפייסבוק של המועצה מופיעים הסרטונים של ישיבות המועצה 

התביישתי כראש מועצה, התביישתי כחבר מועצה. התביישתי כתושב. אני מקבל  האחרונות שלנו. 

ר מתוך היישוב ומחוץ ליישוב. 'ניר, מה זה הדבר הזה?' אני לא רוצה תגובות מאנשים שאני מכי

סתם יעורר דברים. אני פשוט התביישתי שכאלה דברים מופיעים בדף  להרחיב ולהיכנס למה היה. 

הפייסבוק של המועצה. ואני מסכים מאוד עם אודי. אני חושב שהוא כן התכוון לזה. שברגע 

בפייסבוק, הדיונים נראים אחרת. אחת ההוכחות, אני זוכר   שהשידור הוא לא בלייב, בזמן אמת

באחד הדיונים, שאתה אחרי שנתת איזה נאום ככה מאוד נסער, בא ומראה למישהו 'הנה, תראה מה 

הבן שלי, או הבת שלי, לא זוכר מי זה היה, כותב בתגובות או כתב לך אישית'. מקבל חיזוקים 

וזה מייצר פה, וממש נראה שנעשו פה הצגות למצלמה עם   מאנשים שצופים בך. ועוד אנשים אחרים. 

 מישהו שבא ומקרין, הנה תראו, עובר למצלמה ותראו מה אני מציג. ועוד כל מיני דברים כאלה.  

אני לא רואה שום פגיעה ברמת השקיפות אם הדיון נערך, מצולם, ולמחרת הקישור עולה. כל מי  

להכניס לאנשים, ואז אתה יודע שאנשים צופים בך,  שרוצה יכול לראות מה היה. הזמן אמת הזה,

ויכולים להגיב לך, לעשות לך לייק או פרצוף כועס. אני חושב שזה קצת גרם לנו להפוך את הדיונים  

להצגות. אני מאוד רוצה שהדיונים ישודרו בלייב. אני חושב שיש פה איזשהו משהו שהתושב יכול  

קריטיות על חייו. אבל שזה יצא מכובד ויפה. ואני חושב   לראות מה קורה באותו רגע בהחלטות מאוד

שאולי בהתחלה חלק מהדיונים היינו שם. אני חושב שהיתה פה הידרדרות וקצת נחצו, לפחות 

מבחינת הקווים האדומים שלי. לכן אני חשבתי שנכון רגע לעשות הפסקה עם העניין הזה. אני מרגיש  

 אל השני  ולא באופן ענייני.   שגם הפכנו לדבר לפייסבוק ולא לדבר אחד

אני מציע את הדבר הבא. האמת, לפני שאני אתן את ההצעה שלי,  יש לי הצעה טיפה ארוכה, אז אולי 

 מישהו רוצה להתייחס. אבל אני חושב שזה, להתייחס לדברים. 

 

ואיך אומרים בחבר'ה, זה  אני רוצה בקצרה לומר לך שזכותך לחשוב   מר אלעד כהן: 

ק שלך, שאנשים מתנהגים או לא מתנהגים בהתאם לשאלה אם זה משודר או לא משודר.  שלך, זה ר

אני חושב שבועז הגדיר את זה בצורה הכי נכונה. היו ישיבות סוערות, כי היה נושא מאוד מאוד כבד  
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והוא נושא מבנה המועצה וכל הפסטיבל שהיה סביב זה, שאני כרגע לא אכנס לשאלה מי הוביל 

וכן. באותה ישיבה חלק מחברי המועצה היו מאוד אמוציונאליים, אבל זה לא נבע לפסטיבל הזה, 

מהשאלה אם זה משודר או לא משודר. זה נבע מהנושא. ואני מניח, ניר, שכשבין אם זה ישודר או 

לא, אני מקווה שתיכף תהיה החלטה ואני מקווה שההחלטה תהיה כפי שהצעתי, וככתבה וכלשונה, 

הם הנושאים יהיו יותר רגועים, יותר פשוטים ויעברו בלי דרמות כאלה גדולות.  אז יהיו ישיבות שב

ויהיו ישיבות שגם אם הן לא ישודרו מסיבה כזו או אחרת בפייסבוק לייב הן יהיו סוערות כי הנושא  

שלהן סוער. אני רוצה להזכיר לך ולאודי גם, למשל ישיבה, ככה זה משהו שאני מדבר מתוך זיכרוני,  

היתה פחות או יותר בתחילת הקדנציה, בקב"טיה, שהנושא שלה היה היטלי הפיתוח. ישיבה ש

ובישיבה הזו היה אדרנלין באוויר, כי מה לעשות, זה נושא לא פשוט. וחלק מהאנשים הרימו את 

 הקול וחלק לא, וכו' וכו'.  

 

   -על הבנייה של הגדר גם בישיבה בקאנטרי,   מר דורון טישלר: 

 

ברור, ברור. אבל יש מין איזושהי תחושה, מנסים לצייר איזושהי    מר אלעד כהן: 

 תחושה שהיא לגמרי סובייקטיבית שלך, שזה קשור או לא קשור לשידור. היתה ישיבה בקב"טיה,   

 

 אנחנו חלוקים על זה.     מר ניר ברטל:

 

בסדר, זו זכותך. אבל כאילו שכל ישיבות המועצה התחילו להיות    מר אלעד כהן: 

 ות בעקבות הפייסבוק לייב. אני רוצה להזכיר לך, ניר,  סוער

 

 לא, רק האחרונות.     מר ניר ברטל:

 

היא הנותנת. כי בישיבות האחרונות, מה זה הישיבות האחרונות. זה     מר אלעד כהן: 

גם לא כל הישיבות האחרונות. היתה ישיבה, או למעשה שתיים, שלוש ישיבות שהסתובבו סביב אותו  
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נושא שלהם היה נושא מאוד טעון, שהיה הרבה פסטיבל סביב הזה, ולא ניכנס לשאלה מי  נושא, שה

התחיל עם הפסטיבל הזה, ולכן מטבע הדברים נאמרו דברים וכו'. אבל שנה פלוס היו ישיבות ששודרו 

בפייסבוק לייב שהיו מאוד ענייניות. חלק מהמקרים הסכמנו איתך. חלק מהמקרים לא הסכמנו.  

בשפה המשפטית, אין קשר סיבתי בכלל בין שידור ישיבה בפייסבוק כלייב, לבין האופן   רוצה לומר,

 שבו הדברים מתנהלים. כי מה שקובע, ניר,   

 

 בסדר, אמרת את זה.     מר ניר ברטל:

 

בסופו של דבר, זה התוכן וגם ההתנהלות שלך, כמי שמנהל את    מר אלעד כהן: 

 הישיבה.  

 

 קובע זו ההתנהלות שלך. לא, מה ש   מר ניר ברטל:

 

 הבנתי, בסדר. לא משנה.      מר אלעד כהן: 

 

 בסדר. נישאר חלוקים. בועז?    מר ניר ברטל:

 

 הצבעה.   מר בועז בגריש: 

 

 יש צורך שאני אקריא עוד פעם?     מר אלעד כהן: 

 

רגע, אלעד, שנייה. מישהו רוצה להגיד משהו? יפה. אני רוצה להציע    מר ניר ברטל:

אני רוצה גם לחלק את ההצעה שלי לכמה הצבעות, לא כמקשה אחת, כי היא מורכבת עה נגדית. הצ

מכמה סעיפים. ותיכף נראה איך נצביע על זה. פחות קריטי לי אבל אני רוצה להגיד. קודם כל, אני  

 רוצה להציע שישיבות המועצה ישודרו בלייב, או בדף הפייסבוק או בדף היוטיוב של המועצה.  
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 לא יודע מה ההבדל, אבל זה עניין טכני.  זה משנה?     אלעד כהן: מר 

 

 לא הבנתי. ההבדל הוא ממה? מה היה לפני זה?     מר בועז בגריש: 

 

את האמת שבהתחלה היתה פעם אחת, פעם או פעמיים ששידרנו לדף     מר ניר ברטל:

יוק כמו שאתה עושה היוטיוב. נכון לעכשיו יש למועצה דף יוטיוב. להיכנס, לעשות לייב, בד

 בפייסבוק. 

 

ומי שנכנס, דף המועצה, או לקישור, נכנס, רואה את זה בלייב. בדיוק    מר בועז בגריש: 

 אותו דבר. 

 

 או?   -אז מה ההבדל בין זה לזה? אתה אומר או  מר בועז בגריש: 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

   -לא, אני   גב' אורנה רייטר: 

 

א'. מכיוון שאני חושב, בניגוד ה. אני אומר את עמדתי. רגע, שניי   מר ניר ברטל:

לעמדתו של אלעד, שכן אני ראיתי קשר בנושאים שהיו יותר רגישים וטעונים, אני חשבתי  

שהפייסבוק, הלייב נקרא לזה, וגם בפלטפורמות של הפייסבוק, גרם, השפיע על ההתנהגות. לא  

ם האופן שבו המועצה מתנהלת. אנחנו לא  חייבים להסכים איתי. ואני חשבתי מאוד לא בנוח ע

נמדדים במקומות שאנחנו מסכימים. זה קל. כשאנחנו מסכימים, כולם בעד פה אחד, נעשה דיון. מי 

שרוצה להגיד דברים יותר חכמים, בשביל לראות אומר, מי שלא לא. כל אחד זה. אנחנו נמדדים  

ת. שחברי המועצה ינהגו בכבוד לאורחים  במקומות שאנחנו חלוקים. לכן אני רוצה להציע הצעה נוספ
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 לישיבות המועצה, ולעובדי המועצה ומנהלי המועצה המשתתפים בישיבות.  

אני רוצה להציע את ההצעה הזאת, כי היא לא, הכלל הזה של לנהוג בכבוד, לא לזלזל, לא לתקוף, לא  

ים, לא יכול להגיד שהיה  להאשים, כלפי אורחים בוועדות תכנון ובנייה, בישיבות המועצה, כלפי מנהל

ואני חושב שזה הביא לזה שאני חשתי לא פעם אחת אי נחת כלפי שאני מזמין לפה מנהלים  פה תמיד. 

שיציגו את עבודתם, פוסלים אותה, תוקפים אותה, משמיצים אותו, מחפשים אותו. וגם כלפי  

צה ינהגו בכבוד כלפי אורחים שהם לא עובדי המועצה. אז אני רוצה להציע את ההצעה, שחברי המוע

 אורחים ומנהלי ועובדי המועצה שמשתתפים בדיונים. 

 

זה בערך כמו להגיד לשמש 'תזרחי בבוקר'. הרי זה ברור שחובה     מר אלעד כהן: 

    -בסיסית של כל אדם 

 

 מעולה. רק חבל שאתה לא מקיים אותה, אלעד.     מר ניר ברטל:

 

 ר סיפור אחר.   או, מי מקיים אותה זה כב    מר אלעד כהן: 

 

אלעד, שנייה רגע. אני מבין שקשה לך עם דעות אחרות משלך. תודה.     מר ניר ברטל:

אני רוצה להגיע לעוד משהו. שזה גם, זו לא המצאה חדשה. לגבי צילום פיראטי, נקרא לזה, בתוך 

ודיע או  הישיבות. יש כמה עיריות ומועצות שהחליטו לאסור על צילום פיראטי בלי רשות או בלי לה

בלי לעדכן. זה נבע מזה שאתה לוקח מצלמה, אתה יכול להכווין אותה למשל למישהו ספציפי, למשל  

אני יכול לצלם כל הישיבה רק את אלעד, ואחרי זה לקחת את הסרטון, להוציא ממנו את הקטעים 

איך   הכי מביכים של אלעד, שהוא אומר את המילים או מתבלבל, מגרד בראש, ולהגיד 'הנה, תראו

 מתנהג חבר מועצה בישיבות המועצה'. 

אני גם חושב שברגע שאנחנו באופן מסודר, יש צוות מקצועי שמצלם, מהתחלה עד הסוף, אני חושב 

 זה מבזה. שזה מספיק. ולא צריך לעשות פה צילומים פיראטיים. 
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 ניר, זה היה פה צילומים פיראטיים?     מר אלעד כהן: 

 

  כרגע יש.   מר ניר ברטל:

 

 אבל כרגע זה לא מצולם בלייב.    מר אלעד כהן: 

 

 אין צילום, אלעד.     גב' אורנה רייטר: 

 

 שנייה, אורנה. תיכף תקבלי את זכות הדיבור. כרגע יש. בסדר?    מר ניר ברטל:

 

    -כי אין צילום   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא משנה. גם לא בלייב. לא משנה. לא, רגע, אלעד.     מר ניר ברטל:

 

 כשהיה בלייב, לדעתך אנשים צילמו במקביל?      מר אלעד כהן: 

 

שזה לא כדאי, אז זה לא  אלעד, שנייה רגע. אם אתה מסכים איתי    מר ניר ברטל:

 כדאי, מעולה.  

 

 זה מיותר.     מר אלעד כהן: 

 

אז אתה מסכים איתי, אתה לא תרגיש בנוח אם אני עכשיו אקח את     מר ניר ברטל:

ים אותה שעתיים מול הפנים שלך, אקליט, אעלה בלייב, יהיה על הדף שלי, לא משנה. המצלמה ואש

אני חושב שמי שעושה את זה הוא, אני אהיה עדין ואני אגיד שאני לא חושב שהוא מכבד את עצמו.  

אז אני רוצה להציע גם את ההצעה הזאת. שמי שרוצה לצלם באופן נוסף על הצילום של המועצה, לא 
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 וא בלייב או לא בלייב, או עולה למחרת, יקבל את אישור החברים. לפחות שידע. משנה אם ה

 

 ... שכל הישיבה מצולמת.      מר אלעד כהן: 

 

אני עדיין תומך שכל הישיבות יהיו מצולמות ומשודרות בלייב. בדף    מר ניר ברטל:

שהו רוצה לצלם  באופן הפייסבוק או בדף היוטיוב. ובנוסף לזה, אלעד, אני גם רוצה להגיד שאם מי

פיראטי, רק שיגיד בתחילת הישיבה, או בהתחלה שהוא רוצה לצלם, ויקבל את אישורך רוב החברים. 

 ולא לעשות את זה באופן מחתרתי וחתרני.  

אז אני רוצה להעלות את שלוש ההצעות האלה. אחת שהישיבות יצולמו וישודרו בלייב בדף 

 . הפייסבוק או בדף היוטיוב של המועצה

 

 לא, בדף הפייסבוק.      מר אלעד כהן: 

 

בסדר, אין בעיה. אני אומר את הצעתי, אני לא אומר את הצעתך.    מר ניר ברטל:

הצעה אחת. הצעה שנייה, אני רוצה להוסיף, אני בטוח שכולם יסכימו איתי פה אחד, למרות שאתה 

התנהגות לא מכבדת כלפי  חושב שזה מובן מאליו כמו השמש. אני חושב שהיו פה לא מעט פעמים

אורחים. מי שרוצה, שירים מחר טלפון לרועי, תשאלו אותו, עכשיו כשהוא  כבר לא מנכ"ל המועצה,  

   -איך הוא חש 

 

 אתה בטוח שאתה רוצה שנצטט מה רועי אומר?     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, בוא נתקדם.     גב' אורנה רייטר: 

 

אני רק אמרתי שאתם מוזמנים להתקשר  אני לא ציטטתי את רועי.   מר ניר ברטל:

אליו ולשאול אותו, עכשיו שהוא לא מנכ"ל המועצה, תשאל אותו איך הוא חש כל ישיבת מועצה 
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ומועצה. דרך אגב, אתה יכול להתקשר לרונן, לשאול אותו גם אותו דבר. אני לפני כמה זמן הצעתי 

וכניות העבודה. שאלתי אותם מה  לכל מנהלי המועצה לבוא ולהציג פה בפני חברי המועצה את ת

אני לא אצטט, אבל אני אעביר את אתם אומרים? אני רוצה, כמו שעשינו את זה שנה שעברה. 

התחושה. חבר'ה, אנשים לא רוצים להיות פה. לא רוצים להיות פה. משפילים אותם. מבזים אותם.  

ני אומר לכם. תרימו טלפן מזלזלים בעבודתם. כולו בגלל שמישהו קיבל זכות לשבת פה על הכסא. א

לרועי. תשאלו אותו. לא מחר, תחכו כמה ימים, שקצת יעבור. דברו גם עם רונן. אתם כנראה קצת לא  

מרגישים מה קורה פה, כשמישהו עובד על איזו תוכנית חצי שנה, ואחרי זה אומרים לו 'תעשה לי 

י אני יושבת פה. חבר'ה, אני מי  '. ככה. למה, כ1.6, לא 1.4ככה, מה שעשית גרוע. הברוטו נטו זה 

שאחראי על העובדים ועל מנהלי המועצה. אני אומר לכם, הם נגעלים מלבוא לפה. וזה בשפה שלי, לא 

אז לכן אני מציע את ההצעות הבאות: ישודר בלייב בדף הפייסבוק או ביוטיוב. הצעה  שפה שלהם. 

ועובדי המועצה שבאים להשתתף  אחת. הצעה שנייה: חברי המועצה יכבדו את האורחים, מנהלים

 בדיונים. ומי שרוצה לצלם באופן נוסף, יקבל את אישור החברים.  

 

ניר, יש לי שאלה. אתה אמרת קודם, לפני שעוד אלעד דיבר, שמה     גב' צדוק תמר: 

 שאתה רוצה לשדר לפי ההצעה שלך זה יהיה ערוך.   

 

 לא.    מר ניר ברטל:

 

 עות. אמרת 'ערוך'. אולי אמרת בט   גב' צדוק תמר: 

 

 אמר. אפשר לבדוק את ההקלטה.   מר בועז בגריש: 

 

 לא במובן של לערוך את זה. הכנה.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, לא, אלעד. הוא אמר 'ערוך'. אתה רוצה לעזור לו?    גב' אורנה רייטר: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 21.01.19שלישי,  מיום 36מועצה מס' ישיבת 
 

 23 
 

 

לא עורך שום דבר. זה אפילו לא עובר דרכי. החבר'ה מצלמים,    מר ניר ברטל:

רת הם שולחים ליפית בג'מבו מייל, נראה לי בג'מבו מייל, לא יודע איך אתם שולחים. יפית  למח

 לא עורכים, לא משנים שום דבר. . as isמעלה את זה לאתר 

 

 אני מבקשת להוסיף שהשמש תזרח בבוקר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אז ניר. אני חושב שבאמת כדאי לפצל את זה.     מר אלעד כהן: 

 

 לא בלילה. שלא תזרח בלילה, רק בבוקר.    ה רייטר: גב' אורנ

 

 זה את יכולה להציע.     מר אלעד כהן: 

 

מי שמגעיל אותו, אם אנחנו מגעילים מישהו, שלא יצפה. זה מה שאני    גב' צדוק תמר: 

 מציעה. אם אנחנו מגעילים מישהו. אבל שלא יצפה. 

 

  א', אנחנו לא מגעילים אף אחד, תמר.   מר אלעד כהן: 

 

 לא, ניר אומר שאנחנו מגעילים.    גב' צדוק תמר: 

 

זכותו של ניר לחשוב ולטעות ביג טיים לגבי מה שקורה. כי מי ששומע    מר אלעד כהן: 

מה שאתה אומר, ניר, עובדי המועצה שבאים לפה, מנהלי המועצה, עובדים, עוברים פה סדרת 

 עינויים, השמצות, השפלות,  

 

 נכון. נכון,    מר ניר ברטל:
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לא מיני ולא מקצתי. אבל בוא ניגש להצבעה.  אני חושב שזה קצת    מר אלעד כהן: 

 יותר אופרטיבי.  

 

אני חייב לשקף לכם משהו אחד. הערב היה צריך להיות פה היועץ    מר אודי וילד:

 הסולארי שלנו.  

 

 עדי אריכא.    מר אלעד כהן: 

 

א לא היה מוכן לבוא בשום פנים  ואופן. עדי. הוא לא מוכן לבוא. הו   מר אודי וילד:

 ביקשתי ממנו, הנושא הזה עולה היום?  

 

 עולה.    מר ניר ברטל:

 

ביקשנו לבוא ולשבת פה בדיון. הוא לא היה מוכן לבוא. למה הוא לא     מר אודי וילד:

 הוא יצא בטראומה.  היה מוכן לבוא? אתם זוכרים את הישיבה בקאנטרי? 

 

 יש גבול. באמת יש גבול. כי    מר אלעד כהן: 

 

אודי, אני חייבת, ממש לא מקובל עלי מה שאתה אומר. אני לא    גב' צדוק תמר: 

 מכירה את הבן אדם,   

 

 הוא אומר עובדה.     מר ניר ברטל:

 

אבל אני חושבת, ובוא, עם היד על הלב, הישיבה שהיתה בקאנטרי    גב' צדוק תמר: 
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 לשלוש ישיבות מועצה מלאות.   העמיסו עליה נושאים שמספיקים לדעתי

 

 אבל זה מצדיק את היחס אליו?    מר אודי וילד:

 

 איזה יחס אליו? על מה אתה מדבר?    מר אלעד כהן: 

 

 הבן אדם הופיע, לא הצליח להגיד מילה.     מר אודי וילד:

 

  -סליחה, אודי, אודי, לא, זה    מר אלעד כהן: 

 

 ריעו לי. אל תפריעו לי. אל תפ   גב' צדוק תמר: 

 

 אני משקף לכם ממנו. אני לא אמרתי את זה. זה הוא אמר את זה.    מר אודי וילד:

 

אודי, מי שקובע סדר יום כזה, שכולל גם את הפאנלים הסולאריים,    גב' צדוק תמר: 

 וגם את מבנה המועצה וחלופות, ומה עוד היה שם,  

 

   -לפני זה היה את המרכז   גב' אורנה רייטר: 

 

 אבל תמר, זה לא מצדיק. זה לא מצדיק את מה שהיה שם.    י וילד:מר אוד

 

 תן לי לסיים את מה שאני אומרת.    גב' צדוק תמר: 

 

 בסדר. אני רק אומר. זה לא מצדיק.    מר אודי וילד:
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אבל אתה לא שמעת מה הטענה שלי. וזה חשוב לי שתשמע. כי אני    גב' צדוק תמר: 

עם נושאים כל כך כבדים שהתחיל במרכז המסחרי שיצר גם איזשהי  חושבת שלארגן ישיבה כזאת, 

תסיסה ועוד היתה הפגנה ותושבים שיושבים. לעשות את כל הדבר הזה בישיבה, אי אפשר לצפות 

  24:30-שיהיה רגוע. אנחנו הגענו, אם אני לא טועה, להצבעה של מבנה המועצה שבסוף בוטלה, ב

 בלילה, כשישבנו שם משש.  

 

 אבל מה קשור היחס לעדי?    ברטל:מר ניר 

 

זה קשור לזה שמייצרים סדר יום בלתי אפשרי, שמתסיס את    גב' צדוק תמר: 

 הרוחות. אי אפשר להיות מופתעים שאנשים תוססים.  

 

לא, אני לא מקבל את זה שמספר הסעיפים הוא שמונה, היו לנו     מר ניר ברטל:

 ישיבות מועצה של גם עשרה סעיפים. 

 

סליחה, זה לא. אנחנו לא מתנהגים ככה. לא את, לא אורנה, ולא     ודי וילד:מר א

אלעד ולא אני. אף אחד מאיתנו לא מתנהג ככה לאף אחד אחר. ובסיטואציה שנוצרה שם, זה יכול 

לקרות מחר בבוקר עוד פעם. אנחנו יוצאים מגדרנו, אנחנו מתעצבנים, אנחנו יורדים על האנשים 

הבקשה פה שניים מהם הערב, שיכול להיות שזה יקרה גם היום, עוד פעם.  האלה, שהנה, יושבים

-שלנו, של ניר, מה שהוא פה מעלה, זה בואו נתנהג לפחות אליהם בצורה אחרת. גם כשאנחנו כאלה ב

 בלילה. זה לא מצדיק את זה.  24:30

 

 זה מקומם אותי לשמוע את זה.    מר אלעד כהן: 

 

 ר לכם. זה לא מצדיק את זה. )מדברים ביחד(  אז אני אומ   מר אודי וילד:
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אלעד, תודה. רגע, אורנה, אורנה. תודה. אני עדיין מנהל את הישיבות.     מר ניר ברטל:

גם כשיש דברים נורא חשובים להגיד, ויש לכם, אתם תקבלו את זכות הדיבור. תודה. אודי, אתה 

של תמר, אם אני מבין אותה נכון, תקני רוצה להוסיף עוד משהו? תודה. רגע, אלעד. בעצם ההצעה 

 אותי, תמר, 

 

 לא הצעתי כלום. אני רק הערתי.     גב' צדוק תמר: 

 

אוקיי, אז ההערה של תמר, אם אני מבין אותה נכון, שזה בסדר כשיש    מר ניר ברטל:

   -סדר יום מצומצם אז נתנהג בכבוד, כשיש סדר יום לא מצומצם אז נתנהג 

 

 וי, באמת. א   מר אלעד כהן: 

 

 אודי, אתה מבין?     גב' אורנה רייטר: 

 

זה מה שתמר אמרה. חבר'ה, אורנה, את מפריעה. תמר אמרה שהיה     מר ניר ברטל:

 סדר יום עמוס ובגלל זה התלהטו הרוחות וזה בסדר. בבקשה, בועז. לפחות זה מה שאני הבנתי.   

 

שור לפרשת השבוע, תירגע.  השבוע היה לנו אירוע בחברה, זה לא ק  מר בועז בגריש: 

היה לנו אירוע עם מוסך, לא משנה איפה ובוודאי לא מה השם שלו, שנתן לנו שירותים כמוסך בית  

באזור מסוים. ומסתבר שהוא הונה אותנו, בלשון עדינה. ואז פתחנו הליכים כדי לטפל במה שצריך 

תי 'אני מבקש בהסכם  ולסיים את ההתקשרות איתו ופניתי לייעוץ המשפטי של הקבוצה ואמר

שעכשיו אנחנו הולכים לעשות, להכניס סעיף שהסעיף אומר שאם יש רשימה של סעיפים שאם הבן  

אדם עובר עליהם, הפרה יסודית וכל מיני כאלה, אפשר לסיים את ההתקשרות לאלתר'. וביקשתי 

, אין דבר כזה. להוסיף שם גם את העניין של מה קורה אם הוא מרמה אותנו. אומר לי היועץ המשפטי

 byכזה דבר לא צריך לרשום בתוך ההסכם. אפרופו העניין של לכבד את האנשים. זה מה שנקרא 
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default ולכן לא צריך לבוא ולקבל על זה החלטה. זה כמו שנגיד 'בואו נגיד בואו נחליט עכשיו .

 שאנחנו לא נוסעים באדום'. זה בערך להגיד אותו דבר. 

אנשים ולגופם של עניינים שהיו פה. אני אומר בצורה מפורשת. אם לא  אני לא אתייחס לגופם של

היתה הקלטה עכשיו בישיבת המועצה הייתי מתייחס בצורה עניינית ומאוד קורקטית לדברים שהיו. 

רי הדברים. במקומות שאני באתי וטענתי כלפי אנשים, ואני אומר את זה בצורה  ואני עומד מאחו

שמישהו יגיש משהו שהוא לא עשוי, לא אפוי, ועל יד. וזה לא משנה מתי  מפורשת, אני לא אקבל מצב 

ומי ולאיפה. אני מסכים עם זה שזה צריך לבוא ולהיות בצורה מכובדת והוגנת. יש מקומות שבהם,  

גם כשאנחנו מפטרים עובדים, אנחנו מפטרים אותם בצורה אנושית ועושים את זה בצורה מכבדת 

 חד בראש. לא פוגעים באנשים ולא אמורים להשפיל אותם. ומכובדת ולא בועטים לאף א

ומהצד השני, אני אומר, אנחנו מנהלים פה בסופו של דבר, אלעד, דיון שבעיני הוא מיותר. העלית 

עכשיו הצעת החלטה. ניר מעלה עכשיו הצעה נגדית. אז אני אומר, חבל על הדיון. יש לנו עוד רשימת   

 ד לא התחלנו את הישיבה, אנחנו כבר וואוו. עוד מעט שעה. נושאים על סדר היום. אנחנו עו

 

 בבקשה. אז הצעת ההחלטה,     מר אלעד כהן: 

 

רגע, שנייה. תיכף תקריא אותה. שנייה רגע. נצביע על ההצעה שלך.     מר ניר ברטל:

 בבקשה, תקריא. אחרי זה נצביע על שלוש ההצעות שלי. 

 

רו להיות משודרות בפייסבוק לייב, אלא אם  כל ישיבות המועצה יחז   מר אלעד כהן: 

כן מליאת המועצה תקבל החלטה אחרת ברוב דעות לגבי ישיבת מועצה ספציפית. מי בעד? דורון? מי 

 נגד? 

 

 אני בעד.    מר דורון טישלר: 

 

 אתה לא רוצה להיות בעד ההצעה שלי, לייב פייסבוק או יוטיוב?    מר ניר ברטל:
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חלק מההחלטה שלי, אז אתה צריך להתנגד אליה. כי אני  זה לא    מר אלעד כהן: 

 מדבר על פייסבוק בלבד.   

 

 בעד: אלעד, תמר, אורנה, דורון ובועז. נגד: ניר ואודי. תודה אלעד.    מר ניר ברטל:

 

כל ישיבות המועצה כי : הוחלט ברוב קולות לקבל את הצעתו של חבר המועצה מר אלעד כהן החלטה

ת בפייסבוק לייב, אלא אם כן מליאת המועצה תקבל החלטה אחרת ברוב דעות יחזרו להיות משודרו

 .לגבי ישיבת מועצה ספציפית

 

מי בעד ההצעה שלי, שהישיבות ישודרו או בפייסבוק או ביוטיוב.    מר ניר ברטל:

 אודי, עכשיו אנחנו בעד. תודה. כולכם נגד. תודה.  

 

יו"ר המועצה מר ניר ברטל כי ישיבות המועצה  : הוחלט ברוב קולות לדחות את הצעתו של החלטה

 ישודרו או בפייסבוק לייב או ביוטיוב. 

  

מי בעד שחברי המועצה יתנהגו בכבוד לאורחים בישיבות ולעובדים    מר ניר ברטל:

ולמנהלים אשר מגיעים לישיבות המועצה? מי בעד להתנהג בכבוד בישיבות המועצה? אני בעד, אודי 

 בעד. 

 

 זו הצעה לא רלוונטית.     רייטר: גב' אורנה 

 

 חבר'ה, יש בעד. אתם העליתם הצעה. אני מעלה הצעה נגדית.    מר ניר ברטל:

 

 אלעד, יש אופציה?     מר בועז בגריש: 
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 בעד, נגד או נמנע.     מר ניר ברטל:

 

 יש לי הצעה נגדית בעניין הזה.     מר אלעד כהן: 

 

 לסיים את ההצעות שלי, אתן לך הצעה נגדית.  רגע, נו, אלעד. תן לי    מר ניר ברטל:

 

גם על זה אפשר  להצביע.   ?אפשר להצביע גם אם מחר תזרח השמש   גב' צדוק תמר: 

 אל תעשה לי ככה. אני שואלת אותך שאלה.   

 

תמר, שנייה, רגע. תמר, יש פה דיון אחד. חברים, תודה. אלעד, יש פה    מר ניר ברטל:

את היועצת המשפטית, בבקשה. לא יהיה פה שוק. כמו שאמרתי,  סדר. מי שרוצה לשאול משהו

 אנחנו נתנהג בכבוד. לינוי, בואי תשבי פה.  

 

אני רוצה לומר שני דברים, ברשותכם. דבר ראשון, תצביעו, תמנעו,    : עו"ד לינוי ג'ובאני

תקין, לא  אבל תצביע. זה בסדר. אתם מסכימים, פשוט תצביעו או לא תצביעו, זה בסדר גמור. אם זה

תקין, זה כבר עניין שלכם. דבר נוסף שרציתי להוסיף כאן ולא הספקתי, לפני שאתם מתחילים את 

ההצבעה, כל החלטה שתתקבל, בין שלך, אלעד, בין שלך, ניר, לעניין הסכמה של חברי המועצה, 

התקנון, כן?  שתיהן כפופות כן לסמכויות של יו"ר ושל המועצה בכל עניין שהוא, לעיקרון הפומביות ו

 שיהיה ברור.   

 

 לא הבנתי.    מר ניר ברטל:

 

כלומר שאם לצורך העניין, לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל   : עו"ד  לינוי ג'ובאני

שלושת רבעי מחברי המועצה מחליטים שנושא מסוים לא יהיה פומבי, הוא לא יהיה פומבי, גם אם  
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   -החליטו לקבל, לצורך העניין, את ההחלטה 

 

 אבל אני הוספתי את זה בהצעה שלי.    מר אלעד כהן: 

 

לא, נכון. אבל הבאתי דוגמה אחת. בתקנון יש עוד הרבה מאוד   : עו"ד לינוי ג'ואבני

דוגמאות, בין היתר גם סמכות של היו"ר להחליט מה פומבי, מה לא פומבי. פשוט בכפוף לתקנון, זה  

 בסדר? שזה יהיה ברור. הכל. 

 

אני לא מבינה רגע. יש לי שאלה. ההצעה של ניר זה שלוש הצעות   : גב' אורנה רייטר

 נפרדות, או הצעה אחת כוללת. 

 

 את יכולה לשאול את ניר.     : עו"ד לינוי ג'ובאני

 

 אני רוצה שהם יהיו שלוש נפרדות, אם אפשר, ברשותך.    מר ניר ברטל:

 

 אני חושב שזה ראוי שזה יהיה בנפרד.    מר אלעד כהן: 

 

 אוקיי, אז הצעה שלך, אני רוצה להציע הצעה נגדית.     לעד כהן: מר א

 

 רגע, אבל לא סיימתי. לא היתה הצבעה עדיין.     מר ניר ברטל:

 

 תצביעו נגד, כי אני אציע הצעה נגדית.     מר אלעד כהן: 

 

יפה. מי בעד שחברי המועצה יתנהגו בכבוד. אודי וניר. מי מתנגד     מר ניר ברטל:

 עצה יתנהגו בכבוד. אף אחד. מי נמנע? אלעד, תמר, אורנה,  שחברי המו
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אני אבקש שיהיה מצוין בפרוטוקול שאני לא מתכוון להצביע על    מר בועז בגריש: 

 .  obviousמשהו שמבחינתי הוא 

 

 אז תיכף אני אשחזר לך פעם משהו שאתם העליתם.     מר ניר ברטל:

 

ימשיכו לנהוג בכבוד כלפי הן ראש הצעה נגדית, חברי המועצה    מר אלעד כהן: 

מועצה, הן אורחים, הן עובדים. אני מבקש להעלות את זה להצבעה. מי בעד? אתה רוצה לעשות 

 חוכא ואיטלולא? גם אנחנו יודעים לעשות.   

 

 אלעד, תודה. אבל אתה לא מעלה נושאים להצבעה.     מר ניר ברטל:

 

 אבל זו הצעה נגדית.      מר אלעד כהן: 

 

 אבל אתה עדיין לא יו"ר המועצה.    ר ברטל:מר ני

 

   מה זה קשור? זכותי להעלות הצעה נגדית.    מר אלעד כהן: 

 

אבל אתה לא מעלה ומחליט מתי יש הצבעות. אחת הדוגמאות    מר ניר ברטל:

 הקלאסיות לחוסר כבוד, חוסר הקפדה על הכללים. רק יו"ר, 

 

בכל נושא הצבעה, לחבר מועצה יש זכות   יש לי חדשות בשבילך, ניר.   מר אלעד כהן: 

 להעלות הצעה נגדית.   

 

לא, יש לך זכות, אלעד, יש לך זכות להעלות הצעה נגדית. אבל רק אני     מר ניר ברטל:
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 מחליט מתי יש הצבעה ומתי אין הצבעה.  

 

 אוקיי. אז אנחנו נחכה.    גב' אורנה רייטר: 

 

   -ע אז תגיד לנו מתי אפשר להצבי   מר אלעד כהן: 

 

אני מיד אגיד לך מתי אתה יכול להצביע. זו למשל דוגמה קלאסית לא    מר ניר ברטל:

רק לחוסר כבוד, לנסות להגחיך, וגם לנסות לא להקפיד בפרוטוקול. למשל אתה יודע מה? עוד שנייה  

אני צריך להעלות הצעה, חברי המועצה יתנהגו בהתאם לחוק ולתקנון. כי גם אתה הרבה פעמים לא  

 מקפיד על זכות הדיבור שלך או של אחרים.  

 

 אז למה אתה מעלה את זה?    מר בועז בגריש: 

 

כי אני חושב, מה שאמרתי קודם, שאני פשוט התביישתי. ואני מנסה     מר ניר ברטל:

 להעביר מסר שלא כל כך מצליח. אולי חלקית. ואני מציע לכם, 

 

וצה להגיע למצב שאנחנו מורידים אתה משיג את ההיפך. אם אתה ר  מר בועז בגריש: 

 להבות ומתנהגים בצורה עניינית,  

 

  -כנסו , חבר'ה.  אלי לא אלי. עזבו   מר ניר ברטל:

 

אני לא חושב כשאתה מציע הצעה מי בעד לנהוג בכבוד? מי מתנגד?   מר בועז בגריש: 

 שזאת הדרך.  

 

לדחות את ההצבעה.  אתה יודע מה? אני מוכן למשוך את ההצעה שלי.   מר ניר ברטל:
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 שאנחנו נסכים שאנחנו נשתדל ככל האפשר.  

 

 אין שאלה בכלל.     מר בועז בגריש: 

 

אני חושב שלא. אני חושב שלא. כי אני מציע לך, תרים מחר טלפון     מר ניר ברטל:

 לרועי, תעשה טובה. תרים טלפון לרועי, 

 

תה מנסה לקבע מציאות אבל הבעיה היא, ניר, הבעיה שאתה מקבע, א   מר אלעד כהן: 

 שהיא לא קיימת.  

 

 אני חבר של רועי עוד לפני שהוא בא לפה. אני אשאר חבר שלו.    מר דורון טישלר: 

 

 לא אתה. אין לי תלונות אליך.    מר ניר ברטל:

 

שהוא מובן  צריך להיות דברואין לזה קשר. אבל אני חושב שזה   מר דורון טישלר: 

 שאחד מתנהג לשני בכבוד,  

 

אני גם מסכים איתך. אבל זה לא קורה פה. אני אומר לך שמנהלי     מר ניר ברטל:

  -המועצה 

 

המון פעמים זה לא קרה, ניר. לקחת משהו אחד ולעשות ממנו כלל,    מר דורון טישלר: 

 אני לא חושב שזה נכון.   

 

י,  אני חושב שברגע שאלעד חוזר באופן עקבי, וגם אורנה באופן עקב   מר ניר ברטל:

 זה לא משהו אחד. זה הרבה זמן. 
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לא, אני לא מקבל את הקביעות האלה. על סמך מה אתה אומר את     מר אלעד כהן: 

 זה.  

 

 אני לא ביקשתי שתקבל. זו דעתי.    מר ניר ברטל:

 

 אבל אתה מנסה לייצר ולקבע מציאות שהיא לא קיימת.     מר אלעד כהן: 

 

 ר את דעתי. לא מציאות. אני אומ   מר ניר ברטל:

 

 אודי, אפרופו כבוד.     מר אלעד כהן: 

 

 תן לו.   אלעד, בבקשה. אוקיי?  גב' אורנה רייטר: 

 

תודה. אז אנחנו מסכימים שאנחנו נתנהג בכבוד. אני מושך את    מר ניר ברטל:

 ההצעה. 

 

 כן, זו ההסכמה.   שנמשיך להתנהג בכבוד.    מר אלעד כהן: 

 

צריך להמשיך באופן התנהלותו שימשיך. מי שחש  מי שחש שהוא   מר ניר ברטל:

שהוא צריך לשנות, שישנה. אני חש שיש פה כמה שצריכים לשנות. את האמת שאפשר גם להסכים  

   לגבי הצילומים הפיראטיים. מישהו רוצה להגיד משהו או שנעלה את זה להצבעה?

 

, כל עוד הישיבה  שוב פעם, אם אני מבין נכון את הצעת ההחלטה שלך   מר אלעד כהן: 

   מצולמת ומשודרת בלייב, לא יהיו צילומים במקביל? 
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 ללא קבלת רשות.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לי אין בעיה.      מר אלעד כהן: 

 

 הצבענו פה אחד?   מעולה. דורון, בועז, אודי?   מר ניר ברטל:

 

 תמר, תרימי את היד רגע.    מר דורון טישלר: 

 

 תרימי.  לא חשוב,   מר בועז בגריש: 

 

   זהו, תורידי.   מר דורון טישלר: 

 

הנושא שדיברנו עליו כרגע, תמר, זה שאם יש הסכמה שכל עוד זה     מר אלעד כהן: 

 משודר בפייסבוק לייב, שלא יהיו צילומים במקביל על ידי חברי המועצה, ללא הסכמה. 

 

עולם היה. זה  אני אמרתי שלי אישית אין בעיה. לא זכור לי שזה גם מ   מר אלעד כהן: 

 התחיל כשלא היה שידור בלייב. לי אישית אין בעיה. 

 

 איך? עוד פעם?    גב' צדוק תמר: 

 

 כל עוד זה משודר בפסייבוק לייב, לא יהיה במקביל,     מר אלעד כהן: 

 

אבל לא צריך 'כל עוד'. כי יש החלטה שמצלמים בלייב. אם יש     מר ניר ברטל:

  -החלטה שבלייב, אז אתה אומר 
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 אין בעיה, אבל אם זה לא מבוצע.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, השאלה אם היום אנחנו נמשיך? אנחנו נמשיך.    גב' אורנה רייטר: 

 

   -היום כן. כי זה לא משודר     מר אלעד כהן: 

 

חברים, אנחנו בעד? פה אחד, תודה. סגרנו את  היום ממשיכים?    מר ניר ברטל:

 הנושא. 

 

כי לא יורשו צילומים פרטיים במהלך ישיבות המועצה, אלא אם כן   : הוחלט פה אחדהחלטה

  התקבל אישור של רוב חברי המועצה. 

 

 ניר, תסתכל.      מר אלעד כהן: 

 

 אתה צודק, סליחה.     מר ניר ברטל:

 

 אתה צודק. עדיף לצלם אנשים יותר יפים. אתה צודק.    מר אלעד כהן: 

 

  י הדבר הזה. זה לא כל כך נעים ל   גב' צדוק תמר: 

 

 אני מסכים איתך. זה מאוד לא נעים.    מר ניר ברטל:

 

מי עשה לך את זה, אבל. על מה אתה מדבר? כי אתה לא משדר את זה    מר אלעד כהן: 

 אבל. 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 21.01.19שלישי,  מיום 36מועצה מס' ישיבת 
 

 38 
 

 

תן לי בבקשה את הטלפון. תן לי את הטלפון. אדם אלים. אדם אלים    גב' אורנה רייטר: 

 מאוד.  

 

 וצה להראות לו.  ... אני ר   מר ניר ברטל:

 

 אלים.   גב' אורנה רייטר: 

 

אבל היום זה לא משודר בפייסבוק לייב. מה אתה רוצה? חוץ מזה,     מר אלעד כהן: 

 ישודר רק עליך? כשאני דיברתי, זה הופנה אלי. כשבועז דיבר זה הופנה אליו.   

 

עד, חבר'ה, אתם  מבינים את התת רמה שאורנה גוררת אותנו? אל   מר ניר ברטל:

 תודה. אתה מפריע לי לדבר. תמר, את מפריעה לי לדבר. תודה, תמר. את מפריעה לי לדבר. 

 

 אתה קורא לחבר מועצה תת רמה, באמת.      מר אלעד כהן: 

 

 לא, רק לאורנה. תודה, את מפריעה לי, תמר.     מר ניר ברטל:

 

    -אז אנחנו, עם כל הכבוד    מר אלעד כהן: 

 

 ! אתה מפריע לי לנהל את הישיבה.  אלעד!   מר ניר ברטל:

 

 סליחה, אני מוחה על הדברים האלה.     מר אלעד כהן: 

 

תודה רבה על המחאה. פעם הבאה תעשה אותה כשאתה מקבל את     מר ניר ברטל:
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 זכות הדיבור.  

 

הצעה לסדר יום של חברי המועצה גב' אורנה רייטר, מר דורון טישלר וגב' תמר צדוק בנושא   *

 ]התווסף לסדר היום[ ". 20201ועצה לשנת "יעדי המ

 

 אנחנו עוברים לנושא הבא. תמר ואורנה ודורון, בבקשה.    מר ניר ברטל:

 

אוקיי. אז אני ברשותכם אתחיל. באמת הדיון הזה יהיה קצר. הוא    גב' אורנה רייטר: 

 .  2021לא ארוך. כי אין לראש המועצה בכלל רצון לקיים דיון על יעדים לשנת 

 

 אח, הייתי צריך להוסיף שחברי מועצה לא ישקרו.     ניר ברטל:מר 

 

דבר ראשון אתחיל בשאלה אם חשוב לדעתכם להגדיר לאן הולכים.    גב' אורנה רייטר: 

 חשוב, בועז, להגדיר לאן הולכים או ללכת?  

 

 ברור שכן. גם בתורה כתוב 'דע מאין באת ולאן אתה הולך'.   מר דורון טישלר: 

 

 ... לתוכניות עבודה? זה הציווי    ר: גב' צדוק תמ

 

 אלעד, אני אשאל גם אותך. חשוב לדעת לאן הולכים?   גב' אורנה רייטר: 

 

 לגמרי.    מר אלעד כהן: 

 

 חשוב לדעת מה המטרות, בסוף?   גב' אורנה רייטר: 
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 כמובן.    מר אלעד כהן: 

 

חנו הולכים. לאן יופי. בעצם מטרות מגדירות את העתיד לאן אנ  גב' אורנה רייטר: 

הארגון מכוון. כמו לדוגמה איך ייראה היישוב בסוף הדרך. במה נצטיין וכו'. את הדברים האלה, 

שמגדירים לשם, זה המצפן בעצם, פורטים את זה ליעדים מחלקתיים, לתוכניות עבודה, למשימות. 

ת איזה זום? לא, אי זה מה שעושים. עכשיו, כדי שכולם יבינו, מצלמה? סליחה, צלם? אתה יכול לעשו

אפשר? זה צריך להיות יותר רחוק. אוקיי, עשיתי פה, לא, תמר, תחזיקי איפה שאת החזקת, תודה.  

עשיתי פה בעצם איזושהי סקיצה שמדברת על חזון הרשות. אחר כך, בעצם, מטרות או כמו שניר  

סיס החזון. אחר כך, קרא לזה 'יעדי על', כשבעצם המטרות ויעדי העל מדברים על ביצוע תעדוף על ב

כמובן, יעדים מחלקתיים ואחר כך תוכניות עבודה. עכשיו, התפקיד של ראש הרשות,  ואת המשפט 

. יש להם קובץ מיוחד איך לעשות את זה. תפקיד ראש  הזה לקחתי מההדרכה של משרד  הפנים

ן. ועוד יש לו הרשות הוא וידוא כי העבודה שנעשית ברשות קשורה קשר ישיר ליישום בפועל של החזו

 תפקיד, למנוע נתק.  

מיליון ₪,  2.5אישרנו הלוואה של  2019-עכשיו אני אתמקד בתוצאה ובדרך. כי שניהם לא משהו. ב

שתאפשר לך, ראש המועצה, גמישות במימוש החזון. חזון שהיה מצע הבחירות שלנו, של סיעת אופק.  

אישרנו העלאת הארנונה, שעד היום עלתה  אנחנו כבר לא בסיעת אופק אבל באותו שלב היינו. בנוסף,

היה משרד הפנים. ומה   3%, שחלק גדול היתה יוזמה של המועצה, וסדר גודל של 11%הארנונה מעל 

 התוצאה במימוש החזון? הערכה שלי הולכים אחורה, לא קדימה.

נציגי  תוכנית העבודה השלישית, זו תוכנית העבודה השלישית, ואין למידה. שוב, חברי המועצה, 

, אמרת שאין זמן. קבעת יעדי על לבד. התוצאה  2019הציבור, לא משותפים. בפעם הראשונה תקציב 

בעצם, ככה כשחשבתי על מטפורה, זה סוג של בלון שמנפחים אותו, עוזבים אותו. ואז הוא הולך לכל 

בין  קשרמיני מקומות. חלק מהמקומות כן מחוברים לחזון וליעדי העל, מה שנקרא. וחלק לא. 

 התוצאה, בעצם תוכניות העבודה, למימוש החזון, מקרי. 

. ביקשנו לקיים דיון. לא הסכמת. ישבנו יחד, כל חברי המועצה מטעם סיעת 2020פעם שנייה, תקציב 

אופק, ללא ניר, ישבנו בבית של אודי מספר פעמים. ישבנו וחשבנו איך אנחנו גורמים למועצה בעצם 
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לה, לפי התפישה שבגללה נבחרנו. הוצאנו מסמך. לא החלטה. מסמך  להתנהל ביומיום, במשימות ש

לדיון. בקשה לדיון. דיון על יעדים. לא הסכמת לקיים. אמרת שעובדי המועצה עוד לא נמצאים שם.  

מיליון שקל   1.2.  זרקת בתקציב הזה 2020-הם לא מסוגלים. או זה מה שהובן. העברת תקציב ל

פה. אני שואלת אתכם, חברי מועצה יקרים, מישהו הרגיש שיפור?  לזבל. כן, זה לתשלום ספקי האש

מיליון שקל? אל תענו לי, אני יודעת. אני מקבלת את זה מהיישוב. נראה לי שלהיפך.  1.2נוסף לנו עוד 

טעות אחת אני לוקחת על עצמי, שרק נמנעתי בהצבעה הזאת על התקציב, ולא התנגדתי ברעש גדול  

, בעוד תמר ואני חלק מסיעת  2021חודשים, לקראת התנגד. לפני ארבעה ולא גמרתי לעוד אנשים ל 

אופק וחברות הנהלה, ביקשנו תמר ואני לקיים דיון. תמר שאלה אותך במייל 'מי קובע את המטרות?' 

זאת אומרת יש לנו חזון. אנחנו רוצים לשפר א', ג', ד', אני יכולה לקרוא, יש לי פה את החזון, ותיכף 

נחנו רוצים לראות איך אנחנו לא שורפים עוד שנה ובעצם מגשימים את החזון. ענית אשתף אתכם. א

 לתמר 'אני'. עכשיו זו הדרך. 

שורה תחתונה, התוצאה. אז אני רגע חוזרת למשהו שרק תדעו, מישהו יודע, מישהו קרא את החזון 

 אודי, אתה מכיר את החזון של המועצה?  של המועצה? יש חזון כזה. 

 

 בגדול.    וילד:מר אודי 

 

ובקטן? גם. טוב, אז יש חזון באתר המועצה. שאומר ככה. אני אקרא    גב' אורנה רייטר: 

, 2009כמה משפטים: 'המועצה המקומית אורנית ברשות ניר ברטל, שהחלה את פעילותה בשנת 

ות  חרתה על דגלה כמשימה לדאוג לשיפור רווחת ואיכות החיים של התושבים, תוך שיפור רמת השיר

שהיא מספקת'. עכשיו שתבינו, חזון, בגלל שאני בתחום של גיבושי חזון וכל הדברים האלו, חזון זה 

בדרך כלל משפט, שני משפטים. אתם רואים את זה? זה דף שלם, צפוף. זה לא באמת חזון, אבל זה  

 הרבה מילים. וכתוב פה שכמובן, ניקח את זה ונעשה מזה יעדים ומטרות.  

עוד 'תחושת הבית והקהילה משולבים בטבע ונוף בהם טובלת אורנית' טה טה טה  דבר נוסף, כתוב

'ופיתוחם הוא חלק מתפקידי המועצה במטרה להעניק לתושבים איכות חיים גבוהה'. משהו קרה 

יש עוד דברים שם  בשנתיים האלה? עלתה רמת החיים או איכות החיים או תחושת איכות החיים? 
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שום 'כל זאת יגובש ויבוצע באמצעות הנהגת היישוב למימוש החזון'. מי זה  בייעוד, אבל בסוף בסוף ר 

 הנהגת היישוב? מישהו יודע? לא יודעת. יש לכם מחשבות מי זה הנהגת היישוב? 

 

 יושבת פה, לא?    מר בועז בגריש: 

 

 אתה היית שותף?    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא. אני אומר. הנהגת היישוב.   מר בועז בגריש: 

 

אבל זה רשום שאתה שותף. לקחת חברת ייעוץ אסטרטגי, ניר.   אורנה רייטר: גב' 

הוציאו לך חוות דעת. אחד הדברים שמודגשים שם זה  2019-. ב2020-₪ ב 150,000-שילמת כ

תחבורה, חזות ונראות ופיתוח עסקים קטנים הם הנושאים שאתם צריכים לתת את תשומת הלב. 

יו ביעדי העל. עכשיו בואו תגידו לי אתם, קהל שפחות מנוסה  אני חוזרת למה שקרה, מה שיש עכש

 בלעשות את זה, אבל אתם תגידו לי אם אתם, כן?  

 

 רפואה שלמה, יוסי.     מר אלעד כהן: 

 

 *** מר יוסי הדרי עזב את הדיון *** 

 

אז אני חזרתי עוד פעם. אתם זוכרים את הייעוד, ואת החזון ואת יעדי   גב' אורנה רייטר: 

ככה. אז השנה הוגדרו יעדי על ותגידו לי מה אתם חושבים. יעד אחד זה היערכות לקליטת   העל?

תושבים חדשים, תושבים ותושבות חדשים/חדשות. יעד על. יעד על שני זה קידום והטמעת מערכות 

לא.  –דיגיטאליות ושיפור ה שירות הדיגיטאלי לתושב. רק שיפור השירות הדיגיטאלי. שירות בכלל 

 קידום חדשנות במועצה. שזה אפשר לעשות הרבה.  –יעד על ועוד 

כשאני מסתכלת על זה, ולפני שאני אגיד, אני לקחתי, שלחתי את החוברת הנפלאה, המעוצבת  
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גראפית, שבעיני יש שם החל מיעדים, משימות, פעולות שוטפות, ואני לא אגע, כי היא חוברת רעה, 

עצה, כי אני חושבת שהנחייה להם מה לעשות היתה לא רעה מאוד. ואני לא מאשימה את מנהלי המו

ממש טובה. שלחתי את זה לשתי קולגות שלי שמתמחות בנושא הזה. ולא אמרתי להם שום דבר. 

אמרתי להם מה דעתם. אחת מהן עשתה לי 'חה חה חה'. מישהו כנראה מזלזל בלקוחות שלו. 

'זה נראה כאילו נעשתה פה תחרות של והשנייה אמרה לי, בנוסף על דברים משמעותיים, אמרה לי 

 כמות המילים ברשימות'. עבודה לא טובה. זו התוצאה. 

אז דברים  עכשיו, כשאנחנו מדברת על יעדים, אני סתם העליתי. הכוונה היתה לעשות פה דיון יעדים. 

שסתם לדוגמה חשבתי שלקחת מתוך הדברים, זה שיפור השירות לתושב. כיעד על. זה היה חלק 

ים או מהחזון. שיפור השירות לתושב. ראיית התושב וצרכיו במרכז. ועוד כל מיני דברים. אבל מהיעד

עוד פעם, אני אחזור לדיון המאוד קצר. יו"ר המועצה לא רוצה, אז הוא ימשיך בעוד שנה. אנחנו  

נשלם את המחיר. שעוד שנה נהיה אותו בלון שילך או לא ילך. ואין שום קשר בין החזון שבגינו  

 מהתושבים  לבין מה שקורה.    60%צביעו לנו ה

 

 תודה. נעבור לסעיף הבא.     מר ניר ברטל:

 

 רגע, חכה.     מר אלעד כהן: 

 

 אתה רוצה להגיב?     מר ניר ברטל:

 

    כן. לא יודע, אולי תמר, את רוצה לפני להגיב?   מר אלעד כהן: 

 

הבקשה, מתי הגשנו את לי מאוד חרה, ניר, כשאנחנו הגשנו את     גב' צדוק תמר: 

  הבקשה?

 

 ברביעי.   גב' אורנה רייטר: 
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ברביעי לינואר הגשנו את הבקשה הזאת לדיון על יעדי המועצה. אנחנו    גב' צדוק תמר: 

  אני צודקת? אמור לקרות תוך שבעה ימים הזימון, נכון?

 

 על פי חוק.   גב' אורנה רייטר: 

 

שבעה ימים אמורים לזמן. מה שאנחנו קיבלנו שתוך  על פי חוק, נכון?   גב' צדוק תמר: 

זה חוברת שאורנה הרחיבה, אז אני לא ארחיב. הדבר היחידי שאני אוסיף על זה שכנראה גם הגדרה  

לא היתה שם. כי מצאתי שם שבאורנית יש תנועת הנוער העובד והלומד, ובני עקיבא הוכחדה משם. 

ה ואני לא יודעת מאיפה זה הועתק. אבל זה הופתעתי לקרוא את זה. אף אחד לא עבר על הדבר הז

מה שהיה כתוב שם. זאת אומרת במקום לכנס דיון על יעדים, מיהרת להפיץ חוברת על יעדים ומיד  

למחרת זימנת את הישיבה על יעדים. כדי לרוקן אותה מתוכן. אני חושבת שזה מאוד חורה. בדיוק 

בשביל זה יש נבחרי ציבור. אנחנו אמורים התפקיד שלנו, זו המהות, זה הבסיס של התפקיד הזה. 

להחליט על הדברים האלה ביחד והמועצה אמורה לממש וליישם. וזה ממש מצער שזה התהליך. זה  

 בוטה, זה מזלזל וזה מעקר מתוכן.  

 

 תודה, תמר.    מר ניר ברטל:

 

 א', אני שומע היום  לראשונה דבריםאני רוצה להוסיף כמה דברים.    מר אלעד כהן: 

שהתנהלו, נקרא לזה לצורך העניין מאחורי הקלעים. לא בישיבות המועצה. ואני קצת מופתע לשמוע  

את זה. כמובן שאנחנו מחברי סיעת יחד לא היינו בשיח הפנימי שלכם. אבל אם מה שאת מתארת זה 

נכון, ואני לא מפקפק במה שאת אומרת, זה מחדד עוד יותר את מה שאת ציינת כרגע. ואני רוצה  

להגיד לך משהו, אורנה. אני לא מתבייש לומר שהתחום הזה זה לא תחום המומחיות שלי. וכשאני  

שומע את העקרונות ואת הסדר של הדברים ממך, אז אני מוכרח לומר לך שאפו. אם יש רק דבר אחד 

שצריך להצטער עליו הוא שבמקום לאמץ, לחבק, ללמוד, ליישם את כל מה שאת אומרת, ראש  
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שה הפוך. רואים. טוב, גמרנו, בואו נעבור לנושא הבא. מה שנקרא נכנס מצד ימין ויצא  המועצה עו

מצד שמאל. לך, ניר, אני מציע ללמוד דווקא, ללמוד, מהחוכמה והניסיון של האנשים שיושבים פה.  

אחוז מהזמן שאורנה דיברה אני מסתכל   90, 80-ולהפיק מזה תועלת. ולא לגחך ולזלזל עד כדי כך ש 

ואני רואה שאתה בכלל עסוק בלזפזפ בטלפון וכאילו לא מעניין אותך בכלל מה אורנה אומרת.   עליך

זה מצער. כי סך הכל מדובר באדם עם רקע וניסיון בתחום. שאפשר ללמוד ממנה. צריך, פשוט צריך, 

 לנסות ליישם את הדברים האלה ולא לגחך.  

 

 אלעד, זה לא אישית. זה לכולם.   גב' אורנה רייטר: 

 

 זה בדיוק מה שאני אומר. אני כרגע מדבר על מה שראיתי היום.    מר אלעד כהן: 

 

 בל אודי עובד. אני מדברת על שנתיים אחורה. אודי בטלפון. א  גב' אורנה רייטר: 

 

אומרת לך אורנה, בוא נקיים דיון על יעדים, אז תקיים דיון על יעדים.    מר אלעד כהן: 

שלך. שכל חברי המועצה יביעו את דעתם על היעדים ויהיו חלק מזה. זה אינטרס מובהק  מה הבעיה?

אז  איך אתה, כראש מועצה, חוץ מענייני אגו ש'אל תנהלו אותי', איך אתה אמור להינזק מזה? 

   -במקום לעשות את זה אתה מגחיך? אני לא מצליח להבין את זה. יש מקומות שמשלמים כסף כדי 

 

  -אני אמרתי לך  הוא משלם.  גב' אורנה רייטר: 

 

 שנייה. יש מקומות שמשלמים כסף ולא מעט על ייעוץ כזה.    מר אלעד כהן: 

 

 אנחנו שילמנו.    גב' אורנה רייטר: 

 

 שילמנו בעקיפין, את אומרת.    מר אלעד כהן: 
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 לא, לא, שילמנו. משלמים היום.   גב' אורנה רייטר: 

 

 צד. אז זו התחושה שלי כמי ששומע מה   מר אלעד כהן: 

 

 שילמנו, משלמים.    גב' אורנה רייטר: 

 

ואני מאמץ בשתי ידיים, אורנה, את מה שאת אומרת. ואני חושב     מר אלעד כהן: 

שככה זה צריך להיות. ואם זה יהיה אני מבטיח להירתם גם לזה. ונקדם את הדברים כפי שצריך 

ים להעלות את זה להצבעה לקדם. מעבר לזה אין לי כמובן מה לומר. השאלה מה אתם רוצים. רוצ

 אני מניח, נכון? 

 

 כן, היה שם נושא להצבעה.    גב' אורנה רייטר: 

 

 מה הנושא להצבעה?     מר ניר ברטל:

 

אתה יודע מה? אין נושא להצבעה. אתה לא רוצה לדון, לא מעניין    גב' אורנה רייטר: 

 אותך.  

 

  תודה. אז סיימנו את הנושא?   מר ניר ברטל:

 

 לא, אין לי מה להגיד.     רייטר:  גב' אורנה

 

 אורנה, סיימת או לא?     מר ניר ברטל:
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 שנייה, עוד לא סיימנו.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אז בבקשה, תסיימי.     מר ניר ברטל:

 

 סיימתי.    גב' אורנה רייטר: 

 

תודה רבה. לפני שנעבור לנושאים שעל סדר היום, אני רוצה להתייחס     מר ניר ברטל:

היכולת של אורנה להיות גורם מסייע עם ערך  שא של עכשיו. א', בוא נתחיל איתך, עם אלעד. לנו

 חיובי הוא אפסי. ניסיתי את זה הרבה זמן.  

 

 למה? למה?   מר בועז בגריש: 

 

 שנייה, שנייה. )מדברים ביחד(    גב' אורנה רייטר: 

 

את מפריעה לי לדבר.  אורנה, אתם מפריעים לי בבקשה לדבר. אורנה,    מר ניר ברטל:

 תמר, את מפריעה לי לדבר. 

 

    -היכולת שלך לנהל   גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, את מפריעה לי לדבר.    מר ניר ברטל:

 

    -אני אפריע לך לדבר. אתה לא יכול להתייחס   גב' אורנה רייטר: 

 

 .. אבל עכשיו אומרים שחברי המועצה מתנהגים בכבוד, כאילו .   מר ניר ברטל:
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 אתה לא מתנהג בכבוד!     גב' אורנה רייטר: 

 

  -אני ישבתי, הקשבתי לכל מה    מר ניר ברטל:

 

 אתה בן אדם אלים. אתה לא מתנהג בכבוד.     גב' אורנה רייטר: 

 

 לא נעים לי להגיד איך את מתנהגת.    מר ניר ברטל:

 

 ושה דברים אלימים.   תתחיל להתנהג בכבוד. נעים לך מאוד כי אתה ע  גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, את מפריעה לי להביע את דעתי.     מר ניר ברטל:

 

אתה לא תדבר עלי ואלי באופן שבו אתה מדבר. יש לך עוד הרבה   גב' אורנה רייטר: 

 הרבה ללמוד. ואם אתה רוצה שאני אגע עכשיו בעבודה שלך, אתה תתבייש.   

 

 תודה. סיימת?    מר ניר ברטל:

 

    -אני לא אתן לך לדבר ושלא תעיז לדבר   טר: גב' אורנה ריי

 

 אני לא שואל אותך, ואת לא תגידי לי איך לדבר ואיך לא לדבר!    מר ניר ברטל:

 

 תרגיע אותו.    גב' אורנה רייטר: 

 

 ואת לא תסתמי לי את הפה כמו שאת מנסה.     מר ניר ברטל:
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 אודי, תרגיע אותו בבקשה.   גב' אורנה רייטר: 

 

 )מדברים ביחד( תן לו לגמור לדבר.    וילד: מר אודי

 

ד"ר ג'ייקל ומיסטר הייד. יש גבול לבוא ולהגיע 'תתנהגו בכבוד, בואו   מר בועז בגריש: 

 נצביע להתנהג בכבוד',   

 

חבר'ה, אני יכול להביע את  דעתי. ואתם לא חייבים להסכים לה. אבל    מר ניר ברטל:

 תנו לי בבקשה להביע את דעתי. 

 

לא, ... תדבר בכבוד. אתה העלית להצעה, רצית להצביע על זה    בועז בגריש:  מר

   -שהשמש זורחת. ואתה עכשיו ... אתה יכול לבוא ולהגיד 

 

חבר'ה, אז תנו לי בבקשה. קודם כל, ההצעה שאני העליתי זה לגבי     מר ניר ברטל:

 אורחים. ועובדים ומנהלים שבאים לפה. 

 

 ו בסדר.   אנחנ  גב' אורנה רייטר: 

 

אני לא העליתי הצעה איך אני מבקש שידברו אלי. אורנה, את יכולה    מר ניר ברטל:

 מותר לי לדבר, אורנה?  להפסיק להפריע? תודה. 

 

    -אני מציע אבל    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה יכול בבקשה להפסיק להפריע לי?!     מר ניר ברטל:
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 לך לדבר. אסור לך להכפיש אנשים.   אדוני, אדוני, מותר  גב' אורנה רייטר: 

 

 כרגע את הכפשת. כרגע את הכפשת.    מר ניר ברטל:

 

 אסור לך להכפיש אנשים. אני לא מכפישה.     גב' אורנה רייטר: 

 

בוודאי שכן. בוודאי שכן. את כנראה לא רואה מה את עושה. את כרגע     מר ניר ברטל:

 אמרת שלושה שקרים. הכפשות. 

 

 שקרים?    יטר: גב' אורנה רי

 

 בוודאי.    מר ניר ברטל:

 

 איזה שקר אני אמרתי?    גב' אורנה רייטר: 

 

תראי בהקלטה. אני מבין שזה קשה לשמוע ביקורת, אורנה. אבל אני    מר ניר ברטל:

אגיד אותה. ואני לא מתבייש. גם אם זה קשה לשמוע וגם אם זה לא נעים לך, אני אגיד מה שאני 

להערה שלך, אלעד. בלתי אפשרי. נוסה. אני גאה מאוד, נריה נשאר איתנו, שרד,   חושב. אז בהתייחס

ויכול גם להעיד כמה קשה עבדו מנהלי המועצה בחודש האחרון על תוכניות העבודה. ביחד עם חברה 

מקצועית מלווה, שמומחית לתחום, שהיא קבעה את הפורמט. שישבה עם כל מנהל ומנהל והדריכה 

את אותה תוכנית עבודה. אני מדבר על האקסל, לא על החוברת, שאמורה להיות  אותו  איך לעשות 

תמציתית. מי שהגיע אליו. אחרי שכל מנהל ומנהלת ישבו עם אותה חברה מלווה, ישבו איתי לפעמים  

שלוש וארבע ישיבות. ישבו עם מנהלים אחרים. אחרי זה כל מנהל גם הציג לכל המנהלים האחרים  

שעות. אז אותו זלזול שאורנה עכשיו עשתה, לדעתי  10קיבל הערות. רק זה לקח את מה שהוא עשה, ו

 שעות אדם הושקעו בתוכניות העבודה האלה. ועכשיו אורנה אומרת 'אה, לא שווה'.   150, 100
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 זה לא מה שאני אמרתי.     גב' אורנה רייטר: 

 

 ה לי לדבר! רגע, אורנה. את מפריעה לי לדבר. אורנה, את מפריע    מר ניר ברטל:

 

    -אני לא מוכנה   גב' אורנה רייטר: 

 

לא מעניין אותי מה את מוכנה או לא מוכנה. כי הישיבות פה היא לא    מר ניר ברטל:

יושבת אורנה, היא ישיבה מועצת אורנית. וזה שאת מנסה שהכל יהיה רק מה שנוח לך  וטוב לך ומה  

. לפעמים היא לא נוחה ולא נעימה, אבל אני אביע שאת רוצה, אני מצטער. זה לא ככה. גם לי יש דעה

אותה. תוכניות העבודה האלה אני כל כך גאה בהם ואני כל כך גאה במנהלים ובמנהלות שעשו אותם 

וירקו דם בשביל לעשות אותם, וזה פעם ראשונה לדעתי בהיסטוריה, יכול להיות שאני טועה, 

ל כך הרבה זמן בשביל להגיד שני דברים. א',  שלמועצה הזאת, שהמועצה והמנהלים שלה מקדישים כ

להגיד לתושבים התחייבות מה אנחנו הולכים לעשות השנה. עשר שנים היית חבר מועצה? אתה חושב  

שזה כל כך חשוב שחברי המועצה יקבעו את היעדים? מתי פעם אחת העלית הצעה שחברי המועצה  

שנים כחבר מועצה   12יית עושה את זה יקבעו יעדים? אז כנראה שזה לא באמת חשוב לך. אחרת ה

 כבר. וזה רק אולי נוח עכשיו, כי מישהו אחר העלה את זה. 

משימות ויעדים שאנחנו מתחייבים כלפי  547אז דבר ראשון היתרון של התוכניות האלה, מדהימות. 

הציבור לנסות ולהשיג. כל מנהל ומנהלת שמו את מה שהם מתכוונים לעשות והתחייבות כלפי 

יבור. יעדים שאפתניים. אנחנו לא נצליח לעשות במאה אחוז את כל מה שכתוב. כי זה קשה. אנחנו  הצ

אתגרנו את עצמנו. דבר ראשון יש פה התחייבות, יש פה שקיפות. מי שייכנס ובאמת יסתכל, יוכל 

לראות מה נעשה, מה אנחנו מקדמים. דרך אגב, גם מה אנחנו לא, כי זה לא כתוב שם. וגם זה לא  

משהו שקל להגיד. מישהו רוצה ממך משהו, אתה אומר לא, מצטער. אלו סדרי העדיפויות. השנה אני  

 לא עושה את זה.  

אלו תוכניות עבודה שקופות, נגישות, מקיפות ומקדמות טוב מאוד את היעדים, את המצע. וכן, את  
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לחזון הזה. אם הן לא החזון שיש לנו לסיעת אופק, שאורנה ותמר כבר לא שייכות אליה, וכנראה גם 

היו אי פעם. וכשיוגשמו וימולאו תוכניות העבודה האלה, הדברים יבואו לכדי מימוש והלוואי והרבה  

נציגי העובדים, תעבירו את חני, מאוד מועצות נוספות היו מגיעות לרמה שאנחנו הגענו. אז נריה ו

ת סדר, מקפיצות בכמה וכמה המסר לעובדים ולמנהלים בעצם, שעשו את התוכניות המדהימות. עושו

רמות ובסך הכל זה לא משהו חדש. מי שהיה בחוגי בית שלי לפני שנתיים וחצי, שלוש, ראה בדיוק  

שזה מה שהולך להיות. אנחנו נעשה אותן יותר טובות לשנים הבאות. כל הכבוד. יפה. הפסקה? אני  

 גם חייב הפסקה.  

 

   אני מעוניינת להגיד משהו.   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני מצטער. אנחנו עוברים לנושא הבא.    מר ניר ברטל:

 

 לא, אני רוצה לקחת את הזמן של מישהו.    גב' אורנה רייטר: 

 

 *** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה ***  

 

אני מבין שאנחנו הולכים לשבור את השיא של שתים עשרה וחצי    מר אלעד כהן: 

 בלילה היום? 

 

 לא.  לא,  מר בועז בגריש: 

 

 אה, לא? חני נרדמת עוד מעט.     מר אלעד כהן: 

 

עלי, שתים עשרה ורבע סיימנו. בעל הבית. בואו נעבור לדברים     מר ניר ברטל:

 המרכזיים. 
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 ניר, אני יכול לפני שעוברים נושא להתייחס למשהו?    מר דורון טישלר: 

 

 פיק.  די, נו, סיימנו. גמרנו. אני התייחסתי. מס   מר ניר ברטל:

 

 לא סיימנו.    גב' אורנה רייטר: 

 

 הלאה.    מר ניר ברטל:

 

 לא סיימנו, מה זה?     גב' אורנה רייטר: 

 

   -אורנה, כשתבואי, תשבי    מר ניר ברטל:

 

 יש פה שלושה אנשים שהגישו.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, אני מנהל את הישיבות.    מר ניר ברטל:

 

 פשר לקיים דיון? הוא עוד פעם, מפחד מתשובות.  איך א  גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, אני מנהל פה את הישיבות, לא את.     מר ניר ברטל:

 

 אתה מפחד מאוד מתשובות.    גב' אורנה רייטר: 

 

תודה, אורנה. תודה. את רוצה להגיד עוד משהו עלי? אין צורך, תודה.     מר ניר ברטל:

ה לדבר דיבר. אורנה, את מפריעה. מי יכול כבר להשתלט  אני מנהל את הישיבות. מקודם מי שרצ
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 עליה? 

 

לא יותר פשוט לתת לדורון להגיד כמה מילים, במקום להתווכח עשר     מר אלעד כהן: 

 דקות?  

 

לא, לא יותר פשוט. כי אנחנו נדאג שיהיה פה סדר,  ולא השכונה    מר ניר ברטל:

זכר, אומר מה שהוא אומר. עשינו סבב. מי שאמר  שהיתה פה בישיבות האחרונות, שכל אחד נדחף, נ

 את דעתו אמר. סיימנו, תודה. אחלה. אנחנו ממשיכים לנושאים הבאים.  

 

₪ להתקנת מערכות טכנולוגיות על גדר המערכת. מקור מימון:   250,000אישור תב"ר על סך  ( 1

 משרד הביטחון, היחידה להתיישבות.   100%

  

שקל להתקנת  250,000על סדר היום, אישור תב"ר סעיף ראשון    מר ניר ברטל:

ממשרד הביטחון והיחידה להתיישבות.  100%מערכות טכנולוגיות על הגדר של היישוב. מקור מימון: 

פרויקט מצלמות מתקן אזרחי צפוני, ככה היא נריה, אתה רוצה רגע? יש מצגת. תדליק את הברקוד. 

 תיכף הברקו יעלה, יראו את זה.   נקראת?

 

היא מצגת  רק אגיד כמה דברים. דבר ראשון, מצגת שתהיה פה    : נריה זדה מר

... לא רוצה לפרט. כמובן שכל אחד מכם  בלי זה. בסוף בלי מפרטים יותר מדי. חסרה. בלי מיקומים, 

, ורוצה לראות את המצגת המלאה מוזמן, בשמחה. מתי שתרצו, הדלת מה נעשה רוצה לבוא לראות

 שלי פתוחה. 

מימשנו אותו. הרכבנו   2020-שקל להתקנת מערך מצלמות, כאשר ב 300,000קיבלנו  2019-, בדבר שני

טובה  את מערך המצלמות עם מצלמות אנליטיות, עם רשתית ש... ובאמת, בחזית הטכנולוגית הכי

ברמה מאוד טובה. בגלל ש... ראו את התוצר הזה, ראו את מה שאנחנו  שעולם הביטחון יכול להציע

ראו את ההשקעה שהוצאנו בשביל לייצר מהכסף הזה את התוצר הכי טוב שיש, מעודפים  עושים, 
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שקל, לא יודע אם   250,000תקציביים שנשארו ממש בחודש נובמבר היו אצלנו. נשאר להם כסף, 

, שהחלפנו חברת מוקד. היינו עם חברת מוקד 'מבצר'. ... לחברת  2020אתם זוכרים מה היה בתחילת 

ראינו שלא  רז הזה פתוח, ללא בעיית התקשרות. אישרנו את זה גם עם היועץ המשפטי. המכ'. 3'צוות 

צריכים לצאת למכרז על הדבר הזה. נתנו אישור שאנחנו יכולים באמת לעמוד בהתחייבות 

 שקל.  250,000-ובהתקשרות. וקיבלנו את ה

החשובים זה הנושא   אנחנו קבענו שאחד היעדים והדברים 2020אני אוסיף עוד דבר ואומר שבשנת 

של השיתוף, שותפות יותר נכון למשרד הביטחון ולגופים שמממנים אותנו. והדבר הזה בסוף נשא  

שקל האלה הגיעו. בעיקר בגלל העבודה הקשה שלנו, של לבוא, להראות  250,000-וה 2020-פרי. כבר ב

 ת הביטחון.  להם שכשנותנים כסף הכסף הולך למקומות טובים, זה מנוצל ומגיע באמת לרמ

, הראשון במאי, שוב, לא יודע אם חלקכם ... 2020-כחלק משלושה אירועים מאוד מרכזיים שהיו ב

חלקכם לא, במאי היה לנו אירוע של חדירת שב"חים לתוך היישוב. שוב, הדברים מפורסמים, הם  

נתיבי  . אז אחד מ19כתובים בפייסבוק, לכן אין בעיה להגיד אותם. נתפס בתוך האתר בכרמים 

מקומות שהיינו רוצים לשים דגש זה האזור המזרחי, הואדי שמתחת. ועוד שני אירועים החדירה ב

 של חדירות ליישוב מהצד הצפוני. שוב, מיקומים וסרטים ובדיוק מה הולך להיות אני כרגע לא ...  

ורת  , כבר משהו שרץ, תקש2020אז סתם, כללי. פרויקט המשך תשתית שנבנתה במהלך השנה, שנת 

 מבוססת לינקים, למי שמבין מה זה אומר,  

 

 מה זה אומר? מה זה לינקים באמת?    מר אלעד כהן: 

 

לינקים. יש שני דרכים להעביר תקשורת. או תקשורת קווית, שזה    : מר נריה זדה

כיום עובר לסיב אופטי. בעיקר תקשורת של מצלמות. או בלינקים, שזה שידור רדיו. שתי צלחות  

 ק"מ,  4היות במרחק גם של שיכולות ל

 

 מיקרוגל.   מר דורון טישלר: 
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מיקרוגל, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. בקיצור, שצריכים     : מר נריה זדה

לראות אחד את השני וככה הם יכולים להעביר תקשורת. יתרון לפה וחסרון כל כל מערכת. הלינק  

השני בדיוק התקשורת נתקעת והוא לא יכול  יודע לתת מרחקים, אבל ברגע שהוא לא רואה אחד את 

לעבוד. ולכן הוא טוב למרחקים ארוכים אבל לא טוב נגיד אם אתה רוצה להעביר תקשורת על גדר 

אבל אתה צריך  סיב אופטי יכול לתת לך מענה של תקשורת קווית שהיא בעיקול או משהו כזה. 

תשתית להעביר אותה. כמו גדר או כבל החשמל שיש לנו על הגדר עצמה, שאליו מצמידים בעצם את  

 הסיב. אז בתכנון פה יש שילוב בין שימוש בלינקים ושימוש בסיבים אופטיים. בוצע פה ניתוח שטח.  

 

  אתם שכרתם יועץ בתחום הזה, שייעץ  לכם איפה למקם? או שזה    מר אלעד כהן: 

 החלטה שלך? 

 

בתחילת פרויקט התשתית הראשון שכרנו יועץ. הדבר השני, לחלק    : מר נריה זדה

 .  3הבנו יועץ מטעם חברת צוות  250,000-הזה של ה

 

 זו החברה שעובדת.  3צוות   גב' אורנה רייטר: 

 

זו החברה גם שתבצע. יש לה יכולת ... שהיה לנו איתה. אם   3צוות    : מר נריה זדה

, היא שם. חברה 5של חברת המיגון והשמירה שיש בארץ, צוות  top five-וקח היום את האתה ל

עובדים. חברה מאוד רצינית. מאבטחת את אסדות הגז, מאבטחת חברות סולאריות,   6,500גדולה, 

שוב, פה מפורט, כמו שאמרתי. קטע  חברות קנאביס. חברה מאוד רצינית. יש לה המון פרויקטים. 

תקנו אמצעים טרמיים. והמקטע הצפוני, יותקנו מערכות בשתי זירות במקטע הצפוני,  מזרחי. שם יו

 על פי ניתוח השטח של נתיבי חדירה. יותקנו מצלמות אנליטיקה. 

 . איפה שממוקם החץ. 19פלוס מינוס המקטע המזרחי. מי שמכיר, זה הואדי שמתחת לכרמל 

 

 כדי לראות איפה זה? יש משהו שמרחיב יותר את הגזרה,    מר אלעד כהן: 
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   -שוב, אני בכוונה    : מר נריה זדה

 

 בכוונה הוא לא מראה.     גב' אורנה רייטר: 

 

 זה רחוב הכרמל.     מר ניר ברטל:

 

 לא, לא ביקשתי מיקום מדויק. למעלה זה בית הכנסת?     מר אלעד כהן: 

 

 זה בית הכנסת.     מר ניר ברטל:

 

 שפחת ... המדורגים החדשים.  . מ19מתחת לכרמל    : מר נריה זדה

 

 אה, מתחת, הבנתי. עכשיו אני יודע איפה זה.     מר אלעד כהן: 

 

זה מתחת לרחוב הארבל, בעיקול שלו, בואדי למטה. שוב, אתם    : מר נריה זדה

רואים את המרחק בין הגדר שלנו לגדר ההפרדה. שני אירועים אחרונים, בסוף ספטמבר ותחילת  

 מש ליישוב, שהגיעו מהצד האדום אלינו, שבשניהם גנבו אופנועים. אוקטובר של חדירות מ

 

 ואין כיסוי שם של המצלמות של הצבא?    מר אלעד כהן: 

 

לא, שטח מת. זה סוג של, אתה יודע איפה התורן של אורנית? אם    : מר נריה זדה

ית. כל השטח  אתה ממשיך לכיוון צפון עד לגדר ההפרדה, יש תורן גבוה שאתה רואה את רוב אורנ

. שוב, בכוונה לא רואים 2הלאה. ומקטע צפוני זירה  עם מצלמות.שינוי הזה, בגלל שהוא בואדי, זה 

את הכל. יש נתיב חדירה מאוד ברור. דרך מאוד מפולסת, שמגיעה בדיוק עד לשם. וברגע שמגיעים   
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 לי. את הבתים מאוד קרובה. לכן על פי ניתוח השטח, זה המקום האידיא הדרךלכאן, 

 זה קצת על פריסת הלינקים, על איך זה עובד. להרחיב? 

 

 לא.   מר בועז בגריש: 

 

 אוקיי, סע. זהו. יש את המפרט, העלו אותו.      : מר נריה זדה

 

 הצעת מחיר?    מר ניר ברטל:

 

כן. זה המפרט. יש לנו כאן גם פירוט על מה הולך הכסף. מוסיפים עוד    : מר נריה זדה

על שתי  מיס על השרת הנוכחי. מוסיפים את המצלמות התרמיות בצד המזרחי. שרת כדי לא להע

מוכוונת   PTZ. ברגע שמצלמה תרמית מזהה, יש לה זיהוי, PTZהמצלמות התרמיות יושבת מצלמת 

. שוב זו  IPאליה. ארונות, מתגים, פצ'ים, כל הדברים האלה, לא באמת מעניין. מצלמות צינור 

 טכנולוגיה קצת אחרת ממה, 

 

נריה, אני חושב שאין טעם להיכנס לרזולוציה  הזאת. באמת אני   מר בועז בגריש: 

רוצה להגיד לך קודם כל הכבוד על העבודה. ואני אגיד לך משהו. אתה רעב, ורואים את זה. וזה בא  

 לידי ביטוי ווואלה, כל הכבוד גם לנו.  

 

 too muchאומרים נריה, שברת שיא. פעם ראשונה שחברי מועצה    מר ניר ברטל:

information  .בדרך כלל הם רוצים עוד ועוד . 

 

 שוב, הדברים האלה באמת, קודם כל תודה. נדלג הלאה.     : מר נריה זדה

 

 נריה, שאלה אחרונה. מה הלו"ז לביצוע?    מר ניר ברטל:
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אישור עקרוני, התחייבות  לו"ז לביצוע, בעיקרון אם אנחנו כבר אחרי    : מר נריה זדה

משרד הביטחון. מבחינת משרד הביטחון רק תצא לבצע. יש לנו פה הליכים בירוקרטיים. הראשון  ב

זה שהעירייה תאשר את התב"ר. השני, אחרי שהמליאה אישרה את התב"ר לפתוח את התב"ר. ואז  

 כבר מלפני חודש וחצי.   3יש לנו אישור לזה. הכל פה מוזמן, הכל פה מחכה לצוות 

 

 ב"ר מאושר, תוך כמה זמן סיום התקנה?  ת   מר ניר ברטל:

 

 שבוע וחצי.     : מר נריה זדה

 

 פיקס. שאלות, דורון?     מר ניר ברטל:

 

שאלה. למה בעצם נבחר המקום הזה להתקנת המצלמות. מה היה   מר דורון טישלר: 

 השיקול. 

 

 א', אמרתי.    : מר נריה זדה

 

  אתה יכול לחזור על זה, בבקשה.  מר דורון טישלר: 

 

כן. בגלל ש, שוב, זה שני דברים. אחד, האזור הצפוני, שוב, היסטוריה     : מר נריה זדה

גזרתית, על פי זה אתה עושה את ניתוח השטח  ומתכנן את מערך האבטחה שלך. כל האזור הצפוני  

 מעולם לא היה,  

 

אני מציע רק שנעצור את ההקלטה פה, בגלל שאנחנו מדברים על   מר בועז בגריש: 

 שא הזה. יש למישהו התנגדות? הנו
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 הוא לא מפרט מקומות,    מר דורון טישלר: 

 

 אבל הוא נכנס פה לשיקולי ביטחון ואני לא חושב שכדאי,   מר בועז בגריש: 

 

 אתה חושב שיש הצדקה?     מר אלעד כהן: 

 

אני כן הייתי מעדיף לעשות את זה או לא בהקלטה. בגלל זה אמרתי    : מר נריה זדה

  -, מי שבאמת רוצה מלכתחילה

 

 לא, לא. הדיון כן צריך להתנהל פה. זו ישיבת המליאה.    מר בועז בגריש: 

 

אני אגיד משהו שהוא לא חסוי ויענה לדורון, לדעתי. האזורים נבחרו    מר ניר ברטל:

לפי מקומות שהיה בהם אירועים קודמים וחדירות. ואזורים שעשו מיפוי שהם נקודות שהן יותר 

בהן יש נתיבי חדירה שסייר על הגדר לא רואה. ככה זה נבחר. אני חייב להגיד שהיחידה  מתות, ש

להתיישבות שממנה הכסף, זה אחד הגורמים שהכי קשה לבצע מולם. כי הם יושבים איתנו בדיוק על 

 המפרט של איזו מצלמה, ואיזה מיקום. 

 

 לא, זה בסדר. אני לא מתערב בזה.    מר דורון טישלר: 

 

 בסוף זה כסף שלהם.     ברטל: מר ניר

 

אבל אני רק רוצה לציין משהו ולהתייחס לתשובה שלכם של מה היה   מר דורון טישלר: 

השיקול. אם אני עושה רגע היסטוריה גזרתית, למיטב ידיעתי, אם אני לא טועה, כמות החדירות  

 ך היישוב. ליישוב שהיו מהצד המערבי היו הרבה הרבה הרבה יותר גדולות ומרובות,  לתו
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 אתה צודק.    מר ניר ברטל:

 

התפרצויות  37לערך היו  2019רק בשביל לסבר את האוזן, בשנת   מר דורון טישלר: 

 לבתים, כשרוב החדירות, רוב רובן של ההתפרצויות האלה גם הגיעו דרך הגדר המערבית. 

 

 מסכים לגמרי.     : מר נריה זדה

 

. הקורונה הורידה את הנתונים, אבל היו 14היו בערך  2020-ב  מר דורון טישלר: 

התפרצויות ליישוב, שגם אז הגיעו לפה. אני לא מצליח להבין למה, אם יש לנו תקציב  14בסביבות 

כיפק. בואו נרשת את כל היישוב. אבל אם יש לנו תקציב מוגבל, -א-מוגבל, אם אין לנו תקציב אז על

    -למה אנחנו לא 

 

 מתחילים עם המזרחי ולא עם המערבי? למה אנחנו    מר ניר ברטל:

 

 למה אנחנו לא הולכים למקום שממנו ספגנו את כל המכות?    מר דורון טישלר: 

 

 שאלה מעולה.    מר ניר ברטל:

 

   -שני דברים. אחד, על הגדר המזרחית יש לנו כבר מצלמות    : מר נריה זדה

 

 מערבית.    מר ניר ברטל:

 

 המערבית.    : מר נריה זדה
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 במקומות מסוימים.    ר דורון טישלר: מ

 

כן, לא על כל הגדר. עדיין לא במקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. ואיך    : מר נריה זדה

שאנחנו רוצים לראות אותו. נכון. אני אגיד משהו שאולי אתה תבין אותי. ולא הכי כייף לשמוע אותו. 

 אני פחות פוחד מפלילי. אני הרבה יותר פוחד מפח"ע. 

 

 אני במקומך הייתי נזהר את זה, נריה. אתה נושא בתפקיד של קב"ט.    ר דורון טישלר: מ

 

 אני אגיד לך גם למה.     : מר נריה זדה

 

לא, בוא נראה את המקרה שהיה עם גניבות רכב ובוא נראה מה קרה   מר דורון טישלר: 

 עם התפרצויות ואנשים נבהלו וקיבלו דקירה.  

 

  -לך למה אמרתי  אני אסביר   : מר נריה זדה

 

עזוב, לא משנה. אתה סתם מכניס את עצמך לפינה. אל תגיד את זה.    מר דורון טישלר: 

 אתה נושא בתפקיד של קב"ט היישוב. אני רוצה לשמור עליך ... אל תגיד את זה.  

 

 כשיש לך חדירה של מישהו שעבר מהצד האדום זה לא אותו דבר,     מר ניר ברטל:

 

 איפה אתה יודע?  מ   מר אלעד כהן: 

 

 אדום לכחול זה לא כחול לכחול.    : מר נריה זדה

 

 אין חוקים בדברים האלה, אתה יודע.    מר אלעד כהן: 
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 נכון.    : מר נריה זדה

 

ולכן אני אומר, לא צריך להגיד את הדברים האלה. עזוב, אני פה    מר דורון טישלר: 

 שומר עליך. 

 

 ואיך שאני רואה את הדברים.   בסוף זו תפיסה שלי   : מר נריה זדה

 

 כי בסוף אם מישהו ייכנסו לו ויפרצו לו הביתה והפורץ ידקור אותו,     מר דורון טישלר: 

 

נריה, שנייה. דורון, אני רוצה רגע לשים את דורון, שנייה רגע.    מר ניר ברטל:

קציב של הדברים בפרופורציות. מומש פה תקציב, מתי סיימנו את המערבי? חצי שנה לממש ת

שקל פעם ראשונה יש לינקים. יש שש מצלמות, לא זוכר, ארבע מהן אנליטיות על הגדר  300,000

 המערבית, בדיוק בגלל מה שאמרת, 

 

 נקודות ספציפיות.     מר אלעד כהן: 

 

 אני לא אמרתי שזה לא בסדר.    מר דורון טישלר: 

 

רות, וזה עובד. עובד טוב.  רגע, רגע. בדיוק בגלל שמשם היו רוב החדי   מר ניר ברטל:

כמעט בדרך נס, לא בדרך שגרתית, הצלחנו,  המצלמות מקפיצות והסיור מגיע בזמן אמת וכדומה. 

שקל. אחת הסיבות זה בדיוק בגלל החדירות שהיו במקומות האלה.   250,000נריה הצליח להביא עוד 

נו משתמשים בכסף  וההצדקה לקבל את הכסף זה בשביל להצליח להגן עליהם. אז להגיד שאנח

 שהגיע בשביל לחסום את המקומות שלהם הוא נועד, קצת קשה. זהו.  
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, שכבתי שם פעמיים עד אור הבוקר. אבל 2ציינת במצגת, אגב זירה   מר דורון טישלר: 

הם לא באו. חשבתי שהם באים וזה היה רעש של חזירים לידי. הייתי בטוח שאני שם את היד שלי על 

 יעו אותי חזירים. איזה גודל של חזירים, השולחן קטן לידם.  מישהו שם. אבל הפת

 

 פעם הבאה תגיד, נבקש מהחבר'ה.    מר ניר ברטל:

 

 שציינת, היא תרמית?  PTZ-מצלמת ה  מר דורון טישלר: 

 

 לא.    : מר נריה זדה

 

אז אם רוב החדירות ליישוב או כולן היו בשעות החשיכה, מה עוזרת   מר דורון טישלר: 

 ? נקודה למחשבה. PTZ-הלנו 

 

 אבל אלה מונחים שאנחנו לא מבינים בהם. זה סינית.    מר אלעד כהן: 

 

, אתה יכול לשחק איתה עם  360זו מצלמה מתנייעת.  Z PTמצלמת   מר דורון טישלר: 

ג'ויסטיק ולסובב אותה לאן שאתה רוצה.  לרוב גם מצלמות כאלה שיש לך חיבור למצלמה שנותנת  

   -לגילוי תנועה, היא יכולה להסתובב  לך אינדיקציה

 

 אתה רואה באח הגדול כזה, דומה.    מר בועז בגריש: 

 

 חבר'ה, שתים עשרה וחצי.    מר ניר ברטל:

 

היא טובה ליום. אבל היא לא   TZP-בקיצור, אז אנחנו מבינים שה  מר דורון טישלר: 

 נותנת לנו מענה בשעות החשיכה. 
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  לענות לך?    : מר נריה זדה

 

 נארגן לכם חדר אחר כך, תשבו, תדברו.     מר ניר ברטל:

 

 לא, אנחנו נשב על זה עוד, אל תדאג.   מר דורון טישלר: 

 

 אני אשמח.    : מר נריה זדה

 

והדבר האחרון שאני רוצה לשאול בנושא הזה, זה האם יש לנו תוכנית   מר דורון טישלר: 

מחר מתפנים לנו, לא מתפנים, אם מחר אתה   סדורה שהיא חלק מתפיסת האבטחה של היישוב, שאם

שקל, האם אנחנו יודעים מראש כבר איפה אנחנו הולכים   250,000מצליח להשיג תקציב של עוד 

לשים אותם או איפה הולכים להציב אותם? בין אם זה על הגדר ההיקפית, ציינתם גדר המערכת. גדר 

 הסמנטיקה,   המערכת זה הצבא. אבל הגדר ההיקפית של היישוב. למען

 

  לענות?   : מר נריה זדה

 

 על זה כן.    מר דורון טישלר: 

 

 לזה אני מבקש שתענה.     מר ניר ברטל:

 

בסדר. אז למי שעבר על תוכניות העבודה שלנו, אחד מהיעדים של    : מר נריה זדה

לצאת  זה לכתוב תוכנית לחמש שנים קדימה, עם ירידה למפרטים וכתב כמויות, ברמה של  2021שנת 

 מגיע הכסף אתה יכול לבצע.   Once למכרז, שאתה רק צריך לצאת למכרז ויש לך מכרז מסגרת. 
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 אז אם הבנתי נכון, ... השנה.   מר דורון טישלר: 

 

 ויותר מזה, יש לי כבר הצעות מחיר. זה בעבודה עכשיו להכין תוכנית.     : מר נריה זדה

 

אם הבנתי נכון, כרגע אין. זה משהו   רק בשביל לזקק את הדברים,  מר דורון טישלר: 

 שייכתב השנה.  

 

 אבל התוכנית כמו שאתה מתאר, נריה, זו תוכנית של תפיסת ביטחון?   גב' אורנה רייטר: 

 

 נכון.    : מר נריה זדה

 

 טוב. זה לא כתוב, דרך אגב, כל כך ברור.    גב' אורנה רייטר: 

 

 יושב ועושה את השטח, זו תוכנית שבונים אותה עם יועץ, ש   : מר נריה זדה

 

 אני יודעת. אני במקרה יודעת. דורון, סיימת?   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני סיימתי.   מר דורון טישלר: 

 

אחד, מעולה. פעם ראשונה שאנחנו מקבלים מצגת כזאת, עם הסבר.   גב' אורנה רייטר: 

 אתה, אלא זו המערכת.   אני צריכה להבין משהו. זה לא כל הכבוד. שקפים, בסדר. כל הכבוד, נריה. 

 

 זה אני, זה אני.     מר ניר ברטל:

 

דיברתי על הסתכלות כללית. דיברתי על הנושא של מדיניות או    גב' אורנה רייטר: 
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עכשיו, זו באמת לא  תפיסת ביטחון. אז זאת דוגמה חיה שעובדים בלי תפיסה, בלי היעד הסופי. 

ני שנה וחצי עלה הנושא, לא רמי, ועדת ביטחון.  אשמתך, כי אתה גם רק עכשיו הגעת, לא מזמן. לפ 

להגיש, להראות לנו את תפיסת הביטחון. תוכנית כוללת. מה  2020היו אמורים לעשות עד פברואר 

 שלא קרה.  

 

 עזוב, נריה. אל תתייחס.     מר ניר ברטל:

 

ה  אז זה משהו. ועכשיו מתנהלים מהיד לפה, מה שנקרא וחבל. ועל ז  גב' אורנה רייטר: 

דיברתי, על הנושא של עבודה בלי יעד. בלי כיוון. בלי מצפן. חשוב לי עוד משהו להגיד. שאני מאוד 

וצר לי  מאוד מעריכה את המנהלים ועובדי המועצה. אנשים חזקים מאוד, וטובים. מסורים. 

  -שהתוצאות שרואים הם לא אשמים 

 

 מה הם?    מר אלעד כהן: 

 

אותם לא מדויק ולא מסודר.  זה צר לי.  מחתימיםש הם לא אשמים  גב' אורנה רייטר: 

 אבל באופן אישי, מאוד מעריכה אותך.  

 

 תודה.    : מר נריה זדה

 

 בנושא שאני לא מבין בו הרבה אני מעדיף לא להתבטא  הרבה.     מר אלעד כהן: 

 

 תודה. אודי, בועז? כולם בעד?    מר ניר ברטל:

 

  -צריך איזשהו דרך אגב, אם אתה   גב' אורנה רייטר: 
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 מספיק, די עם ההערות האלה.     מר אלעד כהן: 

 

 איזו הערה? שאלתי אם כולם בעד.    מר ניר ברטל:

 

 אבל הגיחוכים והצחוקים האלה.     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, תפסיק אתה להעיר כל הזמן. מי אתה שתעיר לי בכלל?   מר ניר ברטל:

 

. תאמיני לי, הגדרת את זה נכון. גם פירומן וגם אה, תודה רבה. הבנתי   מר אלעד כהן: 

 כבאי. 

 

 מאיר בן ישי?     : מר נריה זדה

 

 כן. אתה מכיר אותו?    גב' אורנה רייטר: 

 

 כן.     : מר נריה זדה

 

 יאללה, חברים, יש לנו עוד יום ארוך.    מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה שהוא יבוא אלי יום אחד.    : מר נריה זדה

 

 אז הוא חבר טוב שלי. ואני יכולה לבקש ממנו,     ייטר: גב' אורנה ר

 

 תודה, חברים.     מר ניר ברטל:
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 אם ניר נסכים.     גב' אורנה רייטר: 

 

תודה, אורנה. הצבענו פה אחד כולם. מקובל. אפשר לעבור לנושא    מר ניר ברטל:

 הבא? תודה. 

 

כות טכנולוגיות על גדר ₪ להתקנת מער 250,000: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס החלטה

 משרד הביטחון, היחידה להתיישבות.  100%המערכת. מקור מימון: 

 

:  ₪100% לפרויקט החלפת מונים קרמים ביישוב. מקור מימון  110,000אישור תב"ר על סך  (2

 קרן המים.

  

שקלים לפרויקט החלפת מוני מים קרמים.   110,000, תב"ר על 2סעיף    מר ניר ברטל:

ר רגע את השתלשלות הדברים. יש למועצה פחת לא היסטרי אבל גם לא נמוך של מים. אחת  אני אתא

הדרכים גם לקדם את השירות לתושבים, גם מהיבט משק מים יותר טוב, אם תרצו ארחיב על זה 

אחר כך, זה לעבור לשעוני מים קרמים. קרמים זה קריאה מרחוק, או במילים אחרות זה אומר 

מטית מה צריכת המים. הוא גם יודע להתריע על צריכת מים חריגה. פתאום אם  שהשעון מדווח אוטו

יש איזו נזילה הוא ימצא את זה יחסית מהר. וגם הפוך. אם פתאום שבוע אין שימוש, או כמה ימים,  

כמה שאתה מגדיר בהתרעות, יכול להיות עכשיו מישהו מבוגר שגר לבד, ואז פתאום יומיים שלושה 

זה יכול להתריע ואז אתה מרים טלפון, אומר 'הכל בסדר?' 'כן, אני בחו"ל', או אין צריכת מים, 

שעוני מים שפעם בחודשיים עובר בן אדם,   2,400-זה אולי בקצה. אבל היום יש לנו כמשהו כזה. 

שעוני מים שאפילו לא קורא אותם כי הם נמצאים בתוך חצרות  200-רואה אותם אחד אחד. יש לנו כ

 מסכימים שניכנס ונקרא אותם. ואז הם מצלמים את השעון, שולחים בווטסאפ.  של אנשים שלא 

 

 הערכה.    מר דורון טישלר: 
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לא, מצלמים את השעון, שולחים בווטסאפ לקארין. התושב מצלם.    מר ניר ברטל:

והיום עוברים לניהול משק מים שאתה שם שעון בכניסה לשכונה ואז הוא רואה כמה מים נכנסו. ויש 

שעונים בבתים, אתה רואה כל בית, ואז אתה יכול להעריך אם יש לך פחת או אין לך פחת באותה  לך

שכונה, כי אתה מחשב כמה נכנס, אתה רואה כמה יצא בבתים ולאט לאט אתה ככה גם מייעל את 

צריכת המים שלך והופך אותה לחסכונית. אנחנו בעצם מקרן המים, שזו קרן שפתחנו, חייבים, עשינו  

שקלים, לעשות פיילוט ראשון. הרחובות שנבחרו זה   110,000ת סדר במועצה, רוצים להוציא קצ

 רחובות אמנון ותמר, סיגלית, נורית, חרסית, צבעוני, 

 

 מי גר שם?    מר בועז בגריש: 

 

 קרובי משפחה שלי.     מר ניר ברטל:

 

 יש בקרן מספיק כסף כדי לכסות?     מר אלעד כהן: 

 

 אנחנו עושים רגע פיילוט ראשון.    מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה להוסיף על זה משהו.    מר בועז בגריש: 

 

רגע, תן לי, חצי משפט אני מסיים. אנחנו עושים פיילוט ראשון בשביל     מר ניר ברטל:

 להוכיח יכולת. כבר יש חברה שזוכה, חברת רימונים, במכרז. וזאת ההצעה. בבקשה, בועז. 

 

ב, קודם כל, הנושא הזה כבר נדון בוועדת מכרזים. אני מעדכן  טו  מר בועז בגריש: 

אתכם פה, וגם לפרוטוקול אם מישהו מהתושבים זה מעניין אותו. וכן, זה גם חלק מהנושא הזה של 

להתחיל לטפל בכל הנושא של תשתיות. אני מדבר אליכם, כי אודי היה איתי בוועדת מכרזים על  

שכבר יבוא ויפקח ויתחיל לתת איזשהו מענה. זה לא הרפואה, התהליך הזה. אבל זה חלק מהתהליך 
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אבל זו כבר איזושהי מערכת בקרה וחד משמעית היא גם תחזיר את עצמה. אם אני לא טועה, נדמה  

קוב. היום אנחנו מדברים כבר   5,000, 4,000קוב. אחרי זה היה  3,000היה פחת של איזה  2007-לי שב

קוב בשנה. זאת אומרת זה רק הולך ונעשה יותר גרוע.   53,000ל של על סדר גודל של משהו בסדר גוד

חלק מהפיתרון זה משהו שהוא מאסט. הולכים עכשיו לאיזשהו פיילוט, כדי לבוא ולראות. לא 

לתוך הדבר הזה, כדי לראות שהוא עובד ולראות שאין בעיות. למרות  day 1-להעביר את כל היישוב ב

 . נעשה את הפיילוט הזה וקדימה מכבי.   שיש פה ניסיון ברשויות אחרות

 

 אודי, משהו?    מר ניר ברטל:

 

לא, רק היינו רוצים להרחיב את זה כמה שיותר. אבל במגבלת הכסף     מר אודי וילד:

 כרגע. אני מבין שהשכונה החדשה כבר מתוכננת עם זה. 

 

 כן. החדשה תהיה כבר עם קרמי.   מר בועז בגריש: 

 

 ודות זה כבר אמור להיות?  עת   מר אודי וילד:

 

אנחנו צריכים לפתוח תב"ר ולתקצב. פותחים תב"ר, אחרי זה נראה     מר ניר ברטל:

 שהפיילוט טוב בעינינו. נגדיל ונעשה עוד שכונות.  

 

אבל לא יווצר מצב שתתקינו רגילים ותצטרך להחליף אותם? זאת לא    מר אלעד כהן: 

 הוצאה כפולה?   

 

ההחלפה היא לא קריטית. אנחנו כבר עכשיו, היום מישהו   לא.   מר ניר ברטל:

שמקבל היתר בנייה מקבל מאיתנו שעון מים לחיבור. כי הוא בונה, אז הוא צריך להשקות את הבטון 

 וכדומה. 
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 חיבור זמני כזה, אוקיי.      מר אלעד כהן: 

 

יא לא, זה כן, אז אנחנו שמים לו כבר שעון רגיל. אחרי זה ההחלפה ה   מר ניר ברטל:

 בתוך המכרז. העלות לא גבוהה. העלות הגדולה זה השעון עצמו. 

 

 אורנה, את בעד?    מר בועז בגריש: 

 

 כן.    גב' אורנה רייטר: 

 

 דורון בעד?    מר ניר ברטל:

 

 כן. הוא אמר לי.     מר בועז בגריש: 

 

 תמר בעד? אלעד?     מר ניר ברטל:

 

 כן, כן.     מר אלעד כהן: 

 

 פה אחד.    טל:מר ניר בר

 

₪ לפרויקט החלפת מונים קרמים ביישוב.   110,000: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס החלטה

 : קרן המים. 100%מקור מימון 

 
 

 רגע, אבל תחכה לנושא הבא שיבואו. איפה הם. כמה שניות.     מר אלעד כהן: 
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את רועי מאוד  אני אציג ואחרי זה, אם יהיו שאלות. קודם כל עשיתם   מר ניר ברטל:

 מאושר עם הקרמים. הוא מחכה לזה המון זמן.  

 

 מתנת פרידה.     מר בועז בגריש: 

 

 מתנת פרידה. אני אסמס לו, האמת שהוא ישמח.      מר ניר ברטל:

 

לא, אל תסמס לו, כי אני שלחתי היום צילום גם של רכב חונה בחניית   מר בועז בגריש: 

מובן עם הנושא של המצלמות, אבל שלחתי לו כדי שאם יש פקח,  נכים. אני יודע שזה משהו שייפתר כ

זה פשוט ביזיון איך שאנשים מתנהגים. בן אדם חונה על חניית נכים על שניים. ככה. לא היתה  

תגובה, אבל אמרתי בסדר. אני מניח שהוא כבר יטפל בזה. אחר כך יש אצלנו ברחוב התיקון שם של 

הארון של בזק. בזק אמורים להעביר אותו. זו חתיכת יציקת   הגנים שהיו, נשאר שם באמצע הכביש

 בטון ועליו יש את הארון, תקוע באמצע הכביש.   

 

 איפה?   מר ניר ברטל:

 

 בדקל.    מר בועז בגריש: 

 

 מצד ימין?   מר ניר ברטל:

 

כן. זה היה צריך להיפתר כבר אולי לפני שמונה חדשים. לא ידעתי   מר בועז בגריש: 

היום ושלחתי לו את הצילום. ואז אני מקבל הודעה בחזרה, רועי סיים את התפקיד שלו.  שהוא עוזב

 אמרתי לה 'לא פותח שום קריאה, תטפלי'.   לי רווית.  תעזב את המועצה היום. אני שואל מי זה? אומר

 

 טוב, דורון, הצבעת בעד הסעיף הקודם, על הקרמים.    מר ניר ברטל:
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 . כן, כן  מר דורון טישלר: 

 

₪  155,400: ₪80%, שיקום ואיטום מבנה תיכון חדש. מקור מימון  222,000אישור תב"ר  ( 3

 ₪ קרנות המועצה.  66,600: 20%משרד החינוך. מקור מימון 

 

גם כסף שרועי ממש אפשר להגיד הוא בעצמו הצליח להביא. הרבה    מר ניר ברטל:

 66,000, של 20%החינוך, עם מצ'ינג שלנו של ממשרד  155,400עבודה עם משרד החינוך. אישרו לנו 

 שקל נוספים, שכל הכסף הולך לתיכון. שני דברים: אחד, מי שמכיר את המרתף של התיכון,  

 

 ?   155-מ 20%זה  66,000   גב' צדוק תמר: 

 

 .  20-80. זה לא 222-לא, זו טעות, את צודקת. זה מה   מר ניר ברטל:

 

 ות על התב"ר הזה.  יש לי הרבה שאל  מר בועז בגריש: 

 

הכסף הולך  אז רגע, תן לי להציג אותו. את צודקת, זו טעות באחוזים.    מר ניר ברטל:

. אחר כך הכיתות הללו הוצפו 2018לשני דברים. אחד, נבנו שלוש כיתות בתיכון שנפתחו בספטמבר 

ה עוברים, מגיעים שקל אם אני זוכר נכון. פשוט כל המים מלמעל 300,000במים. כיתות שנבנו באיזה 

שקל והכיתות האלה לא בשימוש  300,000לתיכון ויש שם את המרתף למטה שהוא מוצף. הושקעו 

כבר שנתיים. אחד הדברים המרכזיים זה לעשות שם ניקוזי מים שאמור שהמים לא יגיעו לתיכון  

בי, הקיר  אלא לנקז אותם מעבר לגדר, כבר יש צינורות. ב', ג'ימבורי מי שמכיר, כל הצד המער

המערבי של התיכון. יש שם חדירות מים. לעשות שם חפירה ואיטום. וזה גם יעזור לכיתות האלה. 

והדבר השלישי, זה קצת שיפוץ חזית התיכון. לסדר קצת את האבנים. האמת שפה אני לא יודע  

 בדיוק מה זה. אבל יש פה את כל המפרט.  
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 לא, יש רק תמונות של כל,    מר בועז בגריש: 

 

 הרבה זמן לא הסתכלתי, אבל יש שם פירוט. זהו.     מר ניר ברטל:

 

 80%, 155טוב, אכן מה שאמרה תמר. זה הדבר הראשון שרשמתי פה.   מר בועז בגריש: 

. אז יש פה איזשהו, אם יש פה איזשהו יחס לא ברור לי היחס, 30%זה  66,600-, וה38,850זה  20%אז 

זה פעם ראשונה. פעם שנייה, עברתי על המספרים. אם אני   קודם כל. ואז כתוצאה ממה זה נגזר.

, 200,855-, הגעתי ל20%לוקח עכשיו, טוב, עכשיו אחרי זה מסביר, כי אני עשיתי את החשבון לפי 

 , כן, ניר?  222אבל זה לא רלוונטי. אנחנו מדברים על מספר של 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

 . סבבה.  66,600לשים.  66-את הואנחנו צריכים כאילו   מר בועז בגריש: 

 

 נכון. אני אתקן את האחוזים.    מר ניר ברטל:

 

עברתי על המסמכים. יש שם את האישור של מה יפית משנת טרפפו.   מר בועז בגריש: 

ויש גם את הצעת המחיר, שזה המפרט של מחירון דקל, שלא ברור לי מה זה. אני לא יודע אם זה  

שקל. ובקשת  600,000שקל. בהצעת המחיר. מדובר פה על  602,000קשור לזה, אבל רשום פה 

 לחידוש מבנים.    857,727היא על  4.3-המועצה מה

 

 נכון.    מר ניר ברטל:

 

אני לא הצלחתי לעשות חיבור בין כל המספרים האלה ביחד. כאילו    מר בועז בגריש: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 21.01.19שלישי,  מיום 36מועצה מס' ישיבת 
 

 76 
 

, זה עם המע"מ. וזה היה באפריל. 56,487זה לא מסתדר לי. עכשיו, אדם עבודות עפר נתן לקו הניקוז 

 .   253,890-וסאמר נתן פה, עיסא סאמר, איזושהי הערכה לחדר מחוזק ב

 

 נכון.    מר ניר ברטל:

 

פלוס מע"מ. אני לא מצליח לחבר את כל המספרים האלה בכלל  217  מר בועז בגריש: 

 לדבר אחד.  

 

 אני אעשה סדר.     מר ניר ברטל:

 

ה אחד. שתיים, אם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על סכום  אז ז  מר בועז בגריש: 

שקל. האם יוצאים למכרז על הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים, אני מזכיר, אודי, שמה   222,000של 

שאנחנו בוועדת מכרזים עשינו, אישרנו מחירון דקל. בא אלינו רועי, אמר 'תשמעו, לתקלות שבר, יש 

נשברה מדרכה עכשיו וצריך לתקן אותה, אני לא הולך לפתוח מכרז'.  לי עכשיו חריץ באיזשהו מקום,

ר הוכחנו שאם אנחנו הולכים למכרז, זה אפרופו בדיקה קטנה בנושא שעשינו  אמרנו סבבה. אבל כב

בנושא של השיפוץ של הגנים, ראינו שזה המון כסף שיכול לבוא לידי ביטוי. ואתה יודע מה? עם כל  

ים של דברים של מה שצריך לעשות. אז קודם כל אני רוצה לדעת שזה התמונות שיש שם, יש שם 

מגיע לוועדת מכרזים, בטח בסכומים כאלה. ושתיים, אני רוצה להבין מה זה הצעת המחיר הזו של  

מחירון דקל שמופיעה פה. האם זה משהו שנלקח מתוך מחירון דקל ואנחנו שמנו את זה כמו שנעשה 

 מחיר כבר של מישהו?  בדברים אחרים? או שזאת הצעת

 

, ומאשרים תב"ר  600אולי שאלת המשך. אם הצעת המחיר הובאה על    מר אלעד כהן: 

 מהעבודה, ככה חישוב גס, של הצעת המחיר הופכת להיות לא רלוונטית.    60%, זאת אומרת 200על 

 

לא, לא, רגע. בוא ננסה להבין כי אני לא הצלחתי לחבר את   מר בועז בגריש: 
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 . המספרים

 

 לא, אני ממשיך את מה שאתה אומר פשוט.      מר אלעד כהן: 

 

ככה. אנחנו הגשנו בקשה למשרד החינוך הרבה יותר גדולה. לעשות     מר ניר ברטל:

עוד דברים. אושר לנו רק חלק מהסכום. מה שמוגש לכם, מה שפה זה מה שהגשנו במלואו למשרד  

מהדברים, חסר בקומה למטה ממ"ד. יש שם גם  החינוך. וחלק מהדברים לא אושרו לנו. למשל אחד

תלמידים. הגשנו את זה למשרד החינוך. זה לא אושר. הסיבה זה שוב ענייני תקציב של המדינה. ואז  

חלק מהכסף כן הצלחנו לקבל ועשינו את מה שיותר חשוב מבחינתנו, שזה הניקוז והשיפוץ של  

 החזית, שאפשרי בכסף הזה. 

 

 מדברים על הדבר הזה.   222-. זאת אומרת ההבנתי  מר בועז בגריש: 

 

 ? 222איך אנחנו יודעים מה פירוש    מר אלעד כהן: 

 

 למה?    222אלעד, רגע. אז זו בדיוק השאלה.   מר בועז בגריש: 

 

 לעשות ניקוז, מה לא?     מר ניר ברטל:

 

מה לא. אני אומר תשמע. אם אנחנו הולכים לכזה דבר, אני מבחינתי   מר בועז בגריש: 

שצריך להיות זה מעבר לזה שאנחנו נבוא ונצביע. ואני הסתכלתי, ראיתי שם את התמונות וראיתי 

שם את הקירות והסורגים והחלונות. עברתי על זה. יש שם מה לעשות. השאלה מה אנחנו הולכים  

 שמבחינתי פאושלי. שבאים אומרים לקבלן ,  222לעשות. זה 

 

 דרום.  -דבר ראשון הוא עושה תעלה שהולכת צפון אז אני מסביר לך.   מר ניר ברטל:
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 . יש.  56,487  מר בועז בגריש: 

 

 מעולה. אני לא זוכר את המספרים.    מר ניר ברטל:

 

שנייה רגע. אז מה שאני מבקש, ניר. שבוע הבא יש לנו עוד ישיבת    מר בועז בגריש: 

    -מועצה. להביא 

 

 לא, זו ישיבת תקציב.     מר ניר ברטל:

 

עזוב, בוא ניקח את זה. זה סעיף קטן. אני רוצה לדעת שאנחנו עושים   בועז בגריש:  מר

אני   857, פעם אחת שזה הולך לוועדת מכרזים. פעם שנייה, שאנחנו יודעים על מה. מתוך 222-עם ה

. זה 3890, 250ממה שאתה אומר, פחות  200לא יודע להצביע. הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פחות 

 יחיד.  הדבר ה

 

רגע, רגע, שנייה, בועז. אם אני מבין נכון, יש פה שלושה פרויקטים     מר אודי וילד:

 ?  220-שונים בתוך זה? בתוך ה

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

זאת אומרת זה מתחלק לשלושה נושאים שונים לגמרי. בדיוק בשביל    מר אודי וילד:

יל לא לצאת עכשיו על כל עבודה של לא יודע  זה הוא הוציא את המכרז הזה מול כל הקבלנים. בשב

 שקל, עכשיו הוא יעשה מכרז. זו המשמעות.  70,000מה, 

 

  222,000אודי, אבל לא מדובר פה על תיקון של מדרכה שנשברה.   מר בועז בגריש: 
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 שקל, 

 

  -הוא לא עושה את זה בשביל תיקון של    מר אודי וילד:

 

   - אני מוכן, עוד פעם  מר בועז בגריש: 

 

תקשיב. המכרז הגדול שהוא עשה לקבלנים, זה לא רק בשביל תיקון     מר אודי וילד:

 מדרכה. כי כל דבר כזה,  

 

 זה מחירון דקל.    מר בועז בגריש: 

 

כל דבר כזה זה עניין של עבודה, זה עניין של כסף בירוקרטי. זה     מר אודי וילד:

 המצב. 

 

ו, אני אסביר לך. אנחנו כשאישרנו מחירון  לא, אודי. אנחנו אישרנ  מר בועז בגריש: 

 דקל זה מחירון דקל. אין פה למישהו בכלל יכולת לבוא להזיז אותו ימינה, שמאלה. 

 

 אתה לא יכול לעקוף את חובת המכרזים.     מר אלעד כהן: 

 

 לא, אגב. יש לך הנחה מדקל.     מר אודי וילד:

 

 עשינו מכרז.    מר ניר ברטל:

 

 עשינו מכרז.    מר אודי וילד:
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  -נכון, אבל זה בשביל לבוא ולהגיד   מר בועז בגריש: 

 

 אתה מדבר על עבודות קטנות.   גב' אורנה רייטר: 

 

מי הקבלנים שמוכנים לעבוד איתנו על פי מחירון דקל במידה ונצטרך    מר בועז בגריש: 

 שקל ילכו למחירון דקל.  222,000-אני לא מסכים שאותם. 

 

 אבל זו הנחה ממחירון דקל.     מר אודי וילד:

 

שנייה. נעשה מכרז עם קבלנים. על כל מיני עבודות קבלנות. עם כל    מר ניר ברטל:

. כל מיני, אז נעשה מכרז.  15או  12מיני סעיפים. ובמכרז הוא נתן דלק מינוס אני לא זוכר אם זה היה 

 יש קבלן זוכה.  

 

 תראה לי את הסעיפים.    מר בועז בגריש: 

 

הם ילאמה זאת אומרת? אבל זה עבודות ספציפיות שצריך לצאת    לעד כהן: מר א

  למכרז. 

 

 לא, נעשה מכרז.     מר ניר ברטל:

 

סליחה, לפי התיזה שלך, מתוקף המכרז שאתה מדבר עליו, אתה יכול    מר אלעד כהן: 

 מעבודות הבנייה ביישוב.    99%לעשות 

 

 ון. נכון מאוד. זה בדיוק הרעי    מר ניר ברטל:
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 ממש לא.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, זה לא מה שאישרנו בוועדת המכרזים.    מר בועז בגריש: 

 

אתה לא יכול לקחת, תראה, כל עוד אתה עומד בהוראות חוק     מר אלעד כהן: 

המכרזים מבחינת סכום וזה, אני עוד יכול  להבין. אבל לפי התיזה שלך, תעשה פעם בחמש שנים  

 ל תעשה יותר מכרזים בכלל.   מכרז עבודות דקל, וא

 

 נכון.    מר ניר ברטל:

 

 מה פתאום? זה לא חוקי.      מר אלעד כהן: 

 

 ודאי שכן.    מר ניר ברטל:

 

  70,000לא, ממש לא. יש הגדרה מעל איזה סכום, אם אני לא טועה   מר בועז בגריש: 

 שקל זה מקסימאלי.   

 

 אבל עשינו מכרז כבר.     מר ניר ברטל:

 

   -אתה לא יכול לפצל את העבודות בצורה כזאת    כהן:  מר אלעד

 

אודי, אי אפשר להגיד שזה שלושה פרויקטים באותו בית ספר, באותו    מר בועז בגריש: 

מתחם, הניקוז פרויקט, הזה פרויקט. קבלן אחד לוקח את כל העבודה הזאת. ואני מוכן להביא 

 .  222-יותר יקר משלושה קבלנים שיתנו הצעות מחיר ואני אראה לך שזה 
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 אבל אני לא בטוח שזה קבלן אחד.    מר אודי וילד:

 

 אודי, תקשיב. אני אביא לך שלושה קבלנים, אני, בועז,    מר בועז בגריש: 

 

 אני לא מבין מה אתה רוצה? שיהיה מכרז?     מר ניר ברטל:

 

 קודם כל כן. פעם אחת כן.    מר בועז בגריש: 

 

 כרז.  אבל היה מ   מר ניר ברטל:

 

 אבל המכרז לא היה על זה.     מר אלעד כהן: 

 

בטח שהוא היה על זה. הוא היה על הסעיפים האלה. אני אסביר לך,    מר ניר ברטל:

אלעד, רגע, תקשיב שנייה. אתה יכול עכשיו על כל תב"ר שאנחנו פותחים, פותחים פה שניים, שלושה  

 בחודש. כל תב"ר אפשר לעשות מכרז. 

 

   -שקל  70,000עד    : מר אלעד כהן

 

רגע, אלעד, נו! אני יודע שאתה יודע יותר טוב ממני. תן לי להסביר לך     מר ניר ברטל:

כמה אני לא יודע ואחרי זה תתקן אותי. תודה. אנחנו פותחים פה שניים, שלושה תב"רים בכל חודש, 

רז. מכרז זה עוד כמה?  על עבודות. עכשיו, אחרי כל תב"ר שהמועצה תפתח, עכשיו נתחיל לעשות מכ 

חודש, חודשיים לוקח? סבבה. אתה צריך זמן, הערות, תגובות, לפתוח וזה. מה שעשינו, עשינו מכרז  

 לפני שנה, לא זוכר, על הרבה מאוד סעיפים, עבודות קבלניות. מתיקון מדרכה, קו ביוב, צביעה,  

 

 סעיפים, אם אני זוכר נכון.   22   מר אודי וילד:
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, אתה  3סעיפים. וניגשו לשם כל מיני קבלנים. וזה נתן דקל מינוס  22   :מר ניר ברטל

זוכר יותר טוב ממני, אני לא בוועדת מכרזים. בחרנו קבלן אחד, ויש לנו מגבלת התקשרות איתו, 

לדעתי מיליון שקל בשנה. אם אני זוכר נכון. אנחנו יכולים, עכשיו בא כסף, פתחנו תב"ר, עשינו כבר  

מוכרז כבר. יש מחירים, קיבלנו הצעות מחיר, עכשיו אומרים 'הנה, קח את הכסף,  את המכרז, זה

 שלך הרבה יותר גדולה. גופים גדולים עושים את זה. זה חוקי. ככה זה עובד.  אבל יכולת ביצוע  תבצע'. 

 

אני מאוד מצטער, ניר. אבל שוב פעם, אני בטוח שהכוונות טובות. אני    מר אלעד כהן: 

ה חושב שלא. אבל הרעיון של לקחת עבודות בשווי שכבר מחייב מכרז ולהתחיל לפצל  לא חס וחליל

אותן בצורה כזו שזה מה שנקרא יותר נמוך מהרף שמחייב מכרז, זה משהו שרבות דובר וסופר  

ותואר. שנייה, ניר. וזה משהו שהוא לא אפשרי. זה שעשית מכרז לעבודות נקרא לזה קטנות, זה 

 , נכון?  70ת כבר את הרף, הסכום המינימאלי נדמה לי זה עבר onceבסדר. אבל 

 

אלעד, תנו לי. מכיוון שאני גם חבר בוועדת מכרזים, מכיוון שאני    מר בועז בגריש: 

בתוך הנושא הזה, תנו לי. אם יהיה לכם משהו להוסיף, תוסיפו. חד משמעית, ואני אומר בצורה הכי  

שקל חובה לצאת  70,000משהו שהוא בניגוד לחוק. מעל  ברורה, לא אישרנו  ואנחנו לא יכולים לאשר

 למכרז, נקודה. תפתחו ותבדקו את זה.   

 

 אבל עשינו.   מר ניר ברטל:

 

רגע, לא. וזאת לא היתה כוונת המחוקק ומה שאנחנו קבענו בוועדת   מר בועז בגריש: 

כדי שלא נצטרך על  מכרזים חד משמעית, בוא תפתח את הפרוטוקול ותראה. דיברנו על תקלות שבר, 

שקל אני אומר לכם, אני  222,000ולהפוך את זה עכשיו להצעת מחיר של כל דבר ללכת לעשות מכרז. 

 מתנגד. אם זה המצב, אני אומר לכם, אני מתנגד. לא מתנגד, עוצר את זה בשתי ידיים.  
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 למה?    מר ניר ברטל:

 

ה עכשיו, שנייה רגע, שנייה.  ככה. אני רוצה מנהל תקין. כשבא לי פ  מר בועז בגריש: 

שבא עכשיו נריה ומציג פה, אין לי שאלה. אני גם לא רוצה שהוא יוסיף יותר מדי. אני רואה שהוא  

עשה פה עבודה באמת, בלי לחלק עכשיו ציונים לאחרים, עשה פה עבודה נפלאה. אני מבחינתי 

 בעיניים עצומות סוגר את הדבר הזה. מצביע עליו בלי לפקפק.  

 

 על מה המנהל הלא תקין?    ניר ברטל: מר

 

שקל חובה לצאת למכרז. לבוא ולהגיד   70,000אני אסביר לך. כי מעל   מר בועז בגריש: 

   -שקל מתפצלים עכשיו לשלוש, גם אם אני אחלק אותם זה כבר יוצא באזור  222,000-ש

 

 לא, זה ממש לא מה שנעשה פה. זה הולך לקבלן אחד.    מר ניר ברטל:

 

   -אבל לא היה מכרז    אלעד כהן:  מר

 

 אבל זה חייב לצאת למכרז.    מר בועז בגריש: 

 

 זה מוכרז כבר.     מר ניר ברטל:

 

לא, לקחת את הקבלן שקיבל אישור לעבוד על פי מחירון דקל   מר בועז בגריש: 

 לתקלות שבר, והפכת אותו לפרויקטור.   

 

 זה? מה הבעיה עם זה? מה לא תקין ב   מר ניר ברטל:
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 מה פתאום. בכזה דבר צריך לצאת למכרז.     מר בועז בגריש: 

 

 למה?    מר ניר ברטל:

 

בא  אני אסביר. בוועדת מכרזים, אודי ואני חברים בוועדת מכרזים.   מר בועז בגריש: 

  -אלינו רועי, המנכ"ל בזמנו,  ואמר 

 

  -יקליטו  כדאי שתשבי ליד מיקרופון. לא שומעים אותך וגם  גב' אורנה רייטר: 

 

בא אלינו בזמנו רועי, המנכ"ל, ואמר 'אני רוצה לאשר קבלנים שאני   מר בועז בגריש: 

אוכל להפעיל בעבודות בתקלות שבר. כי אני לא רוצה עכשיו שכשיש לי שבר במדרכה ללכת להפעיל  

ה יהיה  מכרזים וסיפורים, לעמוד על פי חוק המכרזים'. אמרנו 'בסדר. בוא נלך מחירון דקל, כדי שז

גם קל. כי אף אחד לא יבוא לעבוד עכשיו בשביל שקל וחצי בשביל לתת, בטח לא בתקלות שבר'.  

נבחרו שלושה קבלנים שאיתם אפשר לעבוד על פי מה שהוחלט באותה ועדה. בפרוטוקול של ועדת 

מר  המכרזים, חד משמעית, זו היתה הכוונה. ואפשר לפתוח את הפרוטוקול הזה, אודי, ולבדוק מה נא

שם. וזאת היתה ההחלטה. זאת היתה הכוונה לשמה זה הוגש המכרז הזה, וזה גם מה שהוחלט.  

שקל   70,000שקל לפרויקט שאני מבחינתי מעל  222,000עכשיו מביאים פה להחלטה לאשר תב"ר, 

המחוקק מחייב אותנו לצאת למכרז. אני לא יכול לקחת את המכרז ששם היתה הכוונה, ואני הייתי 

ם, שהכוונה היתה שם לפתור תקלות שבר, לקחת לעשות אותו לפרויקט כזה ולקחת ולהכיל  נוכח ש

 אותו על זה.  

 

 נזילה בתיכון זה לא שבר?     מר ניר ברטל:

 

 שקל.   220,000אבל הסך הכל זה    מר אלעד כהן: 
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 אבל זה כבר עבר מכרז.     מר ניר ברטל:

 

    -ו.  אלו עבודות אבל לא על כל העבודות האל   מר אלעד כהן: 

 

כל העבודות האלה מוכרזו. שנייה, אני אשלים רגע את מה שבועז    מר ניר ברטל:

אמר. המחלוקת היחידה שלי עם בועז היא נורא פשוטה. עשינו מכרז מסגרת לקבלן, עם כל העבודות  

עבודות   האפשריות שאפשר, על סך התקשרות של מיליון שקל בשנה. ניגשו שלושה, זכה אחד. יש לנו

על מיליון שקל בשנה, עבודות שנכללות במכרז. זה כבר מוכרז. נותנים לו. בועז אומר שבוועדת 

מכרזים נאמר שזה רק שבר. אם זה נכנס לכן שבר או לא שבר, אני לא זוכר. אתה זוכר יותר טוב 

מסגרת.   ממני. אני לא בוועדה. קראתי את הפרוטוקול, אני לא זוכר. אבל לא משנה.  עשינו מכרז

עושים את זה כל הזמן להרבה מאוד דברים. שאלה האם אפשר את העבודה הזאת לבצע במכרז 

 המסגרת או לא.  

 

למפרט השירותים אבל ככל אני לא ראיתי את הוראות המכרז   עו"ד לינוי ג'ובאני: 

 שהעבודה נמצאת שם במפרט, אני לא מוצאת סיבה שלא. 

 

 שקל?  0070,0גם אם זה מעל    מר אלעד כהן: 

 

אם זה נמצא במפרט השירותים, אין סיבה שלא. לא ראיתי את    עו"ד לינוי ג'ובאני: 

 המכרז. 

 

 בועז, בוא נפנה למשרד הפנים, יאשר את זה, סבבה.     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, רגע.   עו"ד לינוי ג'ובאני: 
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 אולי אנחנו טעינו.     מר אלעד כהן: 

 

ם לא יודעת כי לא ראיתי את המכרז. שוב אני אומרת. אבל  אני גרגע.   עו"ד לינוי ג'ובאני: 

    -ככל שזה נמצא 

 

   נפתח לך את המכרז.    מר ניר ברטל:

 

 אני אישית לא חושבת שיש בעיה. אבל לא ראיתי את המכרז.   עו"ד לינוי ג'ובאני: 

 

אני לא חושב שזה המבחן ושזו השאלה. עכשיו, אפשר לפנות למשרד     מר אלעד כהן: 

 נים ולשאול את השאלה. אם זה אפשרי, סבבה.   הפ

 

אני צריך לפנות למשרד הפנים בשביל לדעת אם אני יכול להשתמש    מר ניר ברטל:

  במכרז?

 

 בסדר. אז אני אפנה מחר למשרד הפנים.      מר אלעד כהן: 

 

 תפנה אתה.  הנה המכרז.     מר ניר ברטל:

 

טיפה יותר מקיפה לגבי זה. אני לא ראיתי את  ... חוות דעת משפטית  עו"ד לינוי ג'ובאני: 

 המכרז. ... ממה שזה נראה כרגע, על פניו זה נשמע בסדר. 

 

 ביצוע עבודות אחזקה קטנות.     מר אלעד כהן: 

 

 נכון.    מר ניר ברטל:
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 אבל אני לא ראיתי את המכרז.   עו"ד לינוי ג'ובאני: 

 

 הנה, הוא מראה לך את זה.    מר אלעד כהן: 

 

 בסדר, שוב אני אומרת. ...  לעבור על המכרז.    "ד לינוי ג'ובאני: עו

 

  -עבודות אחזקה קטנות זה     מר אלעד כהן: 

 

אתם רוצים שנעבור עכשיו על המכרז? אני יכולה לקרוא את המכרז.   עו"ד לינוי ג'ובאני: 

ה נמצא במכרז ..  תנו לי שעה, אני אקרא את המכרז ונמשיך  הלאה. שוב אני אומרת. יכול להיות שז

 אני אישית לא חושבת שיש בעיה. אם אתם רוצים לקבל התייחסות טיפה יותר מקיפה, בכיף.  

 

 שנתית לא יעלה. לא לאירוע.    מר בועז בגריש: 

 

 נכון, שנתית.     מר ניר ברטל:

 

 שקל.   70,000נכון, אבל אתה לא יכול לקחת את הסכום של מעל    מר בועז בגריש: 

 

בטח שאתה יכול. עזבו, חבר'ה. יש פה סוגיה משפטית. לא נכריע    ל:מר ניר ברט

 אותה עכשיו. לינוי תבדוק. אם אי אפשר, אני הראשון שאומר לא. 

 

 ואם אפשר, אפשר.      מר אלעד כהן: 

 

 מעולה, סבבה.     מר ניר ברטל:
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-אם הבנתי נכון, בתחילת הדברים, כשסך העבודות הוא למעלה מ   גב' צדוק תמר: 

 שקל.  800,000

 

 לא, מה שביקשו.    מר אלעד כהן: 

 

 לא הבנתי נכון?      גב' צדוק תמר: 

 

 ומשהו.  600, לדעתי זה 800מה שהגשנו למשרד החינוך זה לא    מר ניר ברטל:

 

 .  857  מר בועז בגריש: 

 

 , ולא קיבלנו את כל מה שרצינו. 857   מר ניר ברטל:

 

 קראתי בדקדוק. אמרתי לך. אני   מר בועז בגריש: 

 

 אבל יכול להיות שנקבל בעתיד את ההמשך?      גב' צדוק תמר: 

 

 אני מאוד מקווה שכן.     מר ניר ברטל:

 

זאת אומרת, אני חושבת שכן ראוי פה לחשוב ולהיזהר. כי יכול להיות     גב' צדוק תמר: 

 לאשר.  שזה יהפוך באמת להיות פרויקט שהוא אפילו מעבר לסכום הזה שאנחנו מבקשים  

 

נכון. אבל לא כל הדברים יבוצעו עם הקבלן שזכה פה. יש דברים     מר ניר ברטל:

שהקבלן הזה לא יודע לתת גם. לפעמים אתה יכול לעשות פרויקט של מיליון שקל. אחד קבלן מים,  
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אחד קבלן ביוב. אחד קבלן סלילת כבישים. ואז עם כל קבלן אתה עושה מכרז או את ההתקשרות  

בר'ה, אני מבין שאתם מאוד רוצים למצוא כל מיני דברים. יש לנו ועדת רכש, התקשרויות, שצריך. ח

 יושב שם גזבר, מנכ"ל. דואגים שהכל יהיה תקין.  

 

זה הגיע לועדת זה הגיע לוועדת מכרזים, בועז. אם אני לא טועה,   עו"ד לינוי ג'ובאני: 

 ם עושים היום?  מכרזים. לא ראיתם את זה שם בתוך סל השירותים, מה שאת

 

 חבר'ה, עשו טובה.     מר ניר ברטל:

 

 הציגו את זה כנראה אחרת.   גב' אורנה רייטר: 

 

 עוד פעם, במסגרת תקלות שבר, הכללנו שם,     מר בועז בגריש: 

 

בועז, אנחנו באמת, סתם מתקשקשים. חבר'ה, אני לא רוצה בטח    מר ניר ברטל:

לעשות אותה. ואם צריך לצאת למכרז נצא למכרז. ככה,   לתת את העבודה הזאת למישהו שלא יכול

אני מבקש את הדבר הבא. תנו לפתוח את התב"ר. כי עד שמשרד הפנים מאשר את זה לוקח חודש.  

 הולכים, מאשרים, וכדומה. עד שחוזר הפרוטוקול וכדומה. 

 

 על מה התב"ר?     גב' אורנה רייטר: 

 

 שקל, לעבודות בתיכון.   220,000ר הוא רגע, שנייה, אורנה. התב"    מר ניר ברטל:

 

   ?850-על איזה עבודות מתוך ה  גב' אורנה רייטר: 

 

 אמרתי את זה שלוש פעמים כבר.    מר ניר ברטל:
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 אני לא הייתי פה.     גב' אורנה רייטר: 

 

תיקון הנזילות בקומה למטה, תיקון הנזילות מהקיר המערבי והחזות    מר ניר ברטל:

 החיצונית. 

 

   יש את זה רשום בצורה מסודרת?  ב' אורנה רייטר: ג

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

   -אני לא ראיתי. אפשר   גב' אורנה רייטר: 

 

 .  220-לא, זה לא הוגש כמסמך של ה   מר אלעד כהן: 

 

טוב, עזבו, אני מוריד את זה מסדר היום. ניפגש עוד חודש. ימשיכו     מר ניר ברטל:

 ון. הנזילות עוד חודש בתיכ

 

₪ לתכנון ראשוני וכתיבת פרוגרמה למבנה קבע למועצה. מקור   200,000אישור תב"ר  ( 4

 קרנות הרשות.  100%המימון 

  

שקל. תיקון ראשוני וכתיבת   200,000סעיף הבא, אישור תב"ר    מר ניר ברטל:

דם, להיות  פרוגרמה למבנה קבע למועצה. דיברנו על זה יום רביעי שבוע שעבר. אנחנו רוצים להתק

 רציניים עם מה שהחלטנו. 

 

כן, אני רוצה להגיד כמה דברים בנושא הזה, וזה בעקבות דברים שהיו    מר אלעד כהן: 
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ועלו בישיבה. כי היה ערב רב של מונחים. לא, זה לא תכנון, זו פרוגרמה, זו לא פרוגרמה. תוגש  

היה לפני מספר ימים והדברים מדברים  פרוגרמה וכו'. לא נחזור על הדברים, כולנו היינו בישיבה. זה 

היועץ ייקבע שבשלב הראשון היועץ יכין   בעד עצמם. מה שחשוב לי אישית לפחות לוודא שבהסכם עם

את הפרוגרמה הראשונית, תכנונית מה שנקרא. הפרוגרמה הזו תוגש לעיון ואישור מליאת המועצה. 

    -בו ורק אחרי נתקדם הלאה. כי אני לא רוצה למצוא את עצמי ש

 

  לא הבנתי. רק מה זה נתקדם הלאה?   מר ניר ברטל:

 

אחד הדברים שדנו בישיבה וראית שיש דעות שונות זה לגבי כמה     מר אלעד כהן: 

צריך או לא צריך, שלב ראשון, שלב ב'. כמה בכלל צריך וכמה כדאי אולי לשלב הראשון. והיה מגוון  

איזושהי הצעת החלטה שאמורה לתת מענה לעניין הזה, דעות. מה שחשוב לי שייקבע, ואני גם הכנתי 

זה שאחרי שהיועץ ייבחר כמובן, דבר ראשון הוא יכין את הפרוגרמה התכנונית. הפרוגרמה התכנונית 

תובא לדיון ואישור במליאת המועצה. אותה פרוגרמה, ככל שתאושר, עליה הוא יתחיל לעבוד ולגביה 

ליהן דיברנו. כי הדבר האחרון שהייתי רוצה שיקרה שהוא  הוא יתחיל להציג את כל האפשרויות שע

ירוץ, מה שנקרא, יקבל אור ירוק, יתחיל לעבוד, ירוץ קדימה, יעבוד כבר ברמה של תוכניות הרבה 

יותר מפורטות. זה יגיע לישיבת המועצה ונתחיל לשמוע מגוון של דעות ואז רגע, לא, אבל הוא כבר  

 צה יותר כסף על זה. תכנן את זה. ועכשיו אולי הוא רו

 

 אלעד, על מה אנחנו מדברים, סליחה?   מר בועז בגריש: 

 

, ירד מסדר 3על הפרוגרמה של התכנון הראשוני. הנושא של סעיף   גב' אורנה רייטר: 

 היום. 

 

ולכן מה שאני מציע, א', אין לי כמובן התנגדות לפתיחת תב"ר, אבל    מר אלעד כהן: 

לקמן: המועצה תתקשר עם יועץ לשם תכנון מבנה קבע למועצה אני מבקש שייקבע בהחלטה כד
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בשטח המועצה במרכז המסחרי. עד כאן כמובן אין בעיה. זה תואם למה שדובר עליו בישיבה 

הקודמת. סעיף שני, בהסכם ההתקשרות עם היועץ שייבחר, ייקבע מפורשות כי בשלב הראשון יכין  

המועצה. סעיף שלוש, שזה השלב הבא. רק לאחר עיון   היועץ פרוגרמה תכנונית לעיון ואישור מליאת

ואישור הפרוגרמה התכנונית במליאת המועצה, תנחה מליאת המועצה את היועץ להכין חלופות 

תכנון שהיא מבקשת. לרבות מה שדיברנו, בנייה בשלבים, עם שטחי מסחר, בלי שטחי מסחר. כן  

שכדי לאפשר וכדי להתניע את התהליך, המועצה בנייה תעשייתית, לא בנייה תעשייתית וכו'. וכמובן 

כמובן מאשרת פתיחת תב"ר למבנה הקבע. ולי חשוב שזה יובא כמקשה אחת, כדי שלא יווצר מצב 

שבו היועץ רץ קדימה ואנחנו לא מעודכנים כי אנחנו לא יושבים איתו כל יום. ובסוף התהליך מגלים  

על רוב חברי המועצה. והמנגנון שהצעתי כאן,  שאולי הוא בכלל הלך לאפיקים שהם פחות מקובלים 

אני חושב, מאפשר  לכולנו ללכת עקב בצד האגודל עם היועץ, באופן שינחה אותו בכל שלב מה אנחנו  

   רוצים. וזו הצעת ההחלטה שאני מבקש להציע. 

 

עוד מישהו? תודה. אלעד, מה שאמרת זה בדיוק מה שהולך לקרות     מר ניר ברטל:

שקל לתכנון וכתיבת פרוגרמה. מן הסתם, אם נרצה אחרי   200,000תמציתיות. יש פה וגם כתוב פה ב

שקל, זה צריך לבוא למליאה ואנחנו נציג את התמונה ומה   200,000-זה לעשות דברים נוספים מעבר ל

 הכיוונים. לכן כל מה שאמרת זה כמו להגיד שהשמש זורחת במזרח.  

 

 וק זה יירשם ואלו יהיו השלבים בילט אין.   אז אני מבקש שככה בדי   מר אלעד כהן: 

 

 אני חושב שזה מיותר כי זה כמו להגיד 'השמש זורחת במזרח'.    מר ניר ברטל:

 

 בעיניך מיותר.      מר אלעד כהן: 

 

אבל כנראה שהשמש היא דבר סובייקטיבי. אבל אם זה חשוב לך, אין     מר ניר ברטל:

 סף להגיד? מעולה. לי בעיה שזה יהיה. מישהו רוצה משהו נו
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 אתה רוצה שאני אקריא לך?     מר אלעד כהן: 

 

תחסוך לכולנו. נדאג שזה יופיע בפרוטוקול. מי בעד מה שאלעד אמר?     מר ניר ברטל:

 אלישבע מאוד מאושרת. תודה. 

  

₪ לתכנון ראשוני וכתיבת פרוגרמה למבנה   200,000תב"ר על סך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

ה. המועצה תתקשר עם יועץ לשם תכנון מבנה קבע למועצה בשטח המועצה במרכז  קבע למועצ

המסחרי. בהסכם ההתקשרות עם היועץ שייבחר, ייקבע מפורשות כי בשלב הראשון יכין היועץ  

פרוגרמה תכנונית לעיון ואישור מליאת המועצה. רק לאחר עיון ואישור הפרוגרמה התכנונית  

 ועצה את היועץ להכין חלופות תכנון שהיא מבקשת. במליאת המועצה תנחה מליאת המ

 
 
 התקנת פאנלים סולאריים במבני ציבור, מוסדות חינוך.  ( 5

ובת התקנת פנאלים סולאריים טמיליון ₪ ממפעל הפיס ל 2בקשה לאשר לקחת הלוואה של  א.

 ביישוב. 

   מיליון ₪ לטובת פנאלים סולאריים ביישוב. 2בקשה לאשר פתיחת תב"ר של  ב.

משיכת כספי ההלוואה ממפעל הפיס יהיה באישור מליאת המועצה, לאחר אישורה   ג.

לבחירת אופן ביצוע )מי הגורם המבצע(, אופן מימון הפנאלים. ייבדק מול מפעל הפיס להאריך את  

 תקופת הזמן לאישור ההלוואה.

 ככל שלא יהיה אפשרי נפעל בהתאם למצוין לעיל.   ד.

  

סולאריים. קיבלנו הערכה שהגיעה אחרי ישיבת המועצה אז  פאנלים   מר ניר ברטל:

להלוואה לפאנלים סולאריים דרך מפעל הפיס. ואנחנו רוצים לקחת אותה ולהתקדם בפרויקט הזה. 

מיליון שקל ממפעל הפיס לטובת פאנלים סולאריים. והוספנו שאנו רק   2כרגע ההצעה פה היא לקחת 

ר עם הכסף. אנחנו נעשה מכרז לקבלן שיעשה את ההתקנה לוקחים את ההלוואה. לא עושים שום דב
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למבנים. וזה יבוא לפה. הוא יציג את הלו"ז. כל העבודה, מה זה, איפה מתקינים וכדומה. ניתן 

 יעוף כדור, כל מיני דברים אחרים. ואז אנחנו נממש. זאת ההצעה.  התייחסות לכל שאלות קרינה, 

 

ברים. אני רוצה להזכיר לכולנו שכולנו ישבנו אני רוצה להגיד כמה ד   מר אלעד כהן: 

. אותה ישיבה מפורסמת שיכול להיות שכדאי לשכוח. אבל הצעת 20.10.2020בישיבה בקאנטרי ביום 

ההחלטה ומסד הנתונים כפי שהוצגו שם, בהקשר של הפאנלים הסולאריים כמובן, למרבה הפלא  

ואו טיפ טיפה נהפוך את הסדר. כי אנחנו  זהה לחלוטין למה שקורה. גם שם באו  ואמרו 'חברים, ב

באילוצי לוחות זמנים, אנחנו חייבים מהר מהר לאשר את ההלוואה באופן עקרוני, כדי שלא נפספס 

אותה. אז בואו קודם כל נאשר עקרונית, ואחר כך נתחיל את התהליך. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. 

ב חברי המועצה אמרו לא. יש סדר של דברים, זה אישור עקרוני' וכו'. וכבר בישיבה הזו, ניר, רו 

והדברים צריכים להיעשות בסדר מסוים. ומאחר וזה לא נעשה בהתאם לסדר, ומאחר ולא ראינו, 

לפחות רוב חברי המועצה, את הנזק הגדול מהעיכובים שדיברו עליהם, לא מצאנו לנכון, לפחות רוב 

בציניות, מה נשתנה הלילה הזה מכל  חברי המועצה, לאשר את זה. ואני שואל את עצמי קצת 

באתם ואמרתם 'בואו   20.10-? הרי גם ב20.10-הלילות? מה שונה הלילה הזה מהמצב שהיינו בו ב

מהר מהר נאשר עקרונית את ההלוואה, כדי שנעמוד בלוח הזמנים של מפעל הפיס. ואחרי זה נבצע  

ה שמה לעשות, לפרויקט הזה  את כל התהליך'. אבל כבר אז, ניר, שמעת פה מחלק מחברי המועצ

שנקרא פאנלים סולאריים, שיכול להיות שהוא פרויקט מבורך ויש לו השלכות כלכליות, יש גם  

השלכות נוספות, וצריך לדעת איך לגשת אליו ואיך לנהל אותו. ואחד הדברים שאני זוכר שאני  

ם סולאריים  וגם חלק מחברי המועצה, היה 'חברים, אתם מדברים על להקים פאנליאמרתי, 

במוסדות ציבור שרובם אגב הם מוסדות חינוך. צריך לקיים תהליך סדור, תהליך מסודר, מול אנשי  

החינוך במועצה. מול ההורים. מול הנהגת ההורים. וככה לנהל את התהליך'. עכשיו ניר. אנחנו לא  

 המצאנו את זה. ככה זה התנהל גם ברשויות אחרות. 

חוף. ובסופו של דבר, למרות שחשבת אחרת וזו זכותך לחשוב אחרת, אז אמרתם שזה בהול, בהול, ד

בסופו של דבר רוב חברי המועצה אמרו לך 'לא, תעשה תהליך מסודר. בסוף תבוא עם כל הנתונים  

 ונקבל החלטה'.   
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 תודה, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

חסר  ממש לא. תן לי לדבר. אני מבין שזמנך קצר ואתה אולי קצת   מר אלעד כהן: 

 סבלנות.  

 

 הרבה חסר סבלנות.     מר ניר ברטל:

 

זה כבר עניין שלך. מאז, לפחות למיטב ידיעתי, שום דבר ממה     מר אלעד כהן: 

ולא רק שלא נעשה, כפי שצפוי היה שיהיה, שאמרתי שיהיה גם מפעל הפיס  שדיברנו לא נעשה. 

תפנו גם תקבלו הארכה נוספת. ולכן,  האריך לכם את המועד ועכשיו בעידן הקורונה אין לי ספק שאם 

. אלא שאנחנו לא 20.10-לצערי, יש לנו פה דג'ה וו, ואנחנו חוזרים בדיוק על אותה טעות שנעשתה ב

. זאת אומרת שלושה חודשים אחרי, 20.1-, אלא אנחנו כבר נמצאים כמעט ב20.10-נמצאים ב

מסודר שדיברנו, זה לא נעשה. ושוב  ובמקום לנצל בפרק הזמן הזה כדי לקיים בדיוק את אותו תהליך

פעם באים אלינו ואומרים 'חבר'ה, מהר מהר, דחוף דחוף, תאשרו את ההלוואה, כדי שלא נפסיד את 

  20.10-התנאים הטובים'. ואני לא מצליח להבין איך בכלל יכולת לחשוב שמה שלא אישרו לך ב

לטה שלדעתי צריכה להיות היא  . אבל זו זכותך לחשוב אחרת. ולכן הצעת ההח19.1-יאשרו לך ב

. ואני  20.10.2020כדלקמן, והיא למעשה תואמת לכל הדברים שדיברנו עליהם בישיבת המועצה מיום 

 מקריא את הצעת ההחלטה. ניר, אתה מקשיב או שאתה ישן?  

 

 חצי. -חצי   מר ניר ברטל:

 

ה לא  להמתין לך כמה שניות, שתהיה קצת יותר עירני, או שאת   מר אלעד כהן: 

 מעוניין להקשיב?   
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 לא, ככל שאתה מדבר אני פחות עירני.    מר ניר ברטל:

 

בסדר גמור, מצוין. הצעת ההחלטה היא כדלקמן: המועצה תקיים    מר אלעד כהן: 

הליך מלא ומתועד של שיתוף הציבור בדבר כוונה להקים פאנלים סולאריים על מבני ציבור ביישוב,  

תפרסם לציבור ת הדברים והשלבים הבאים. שלב ראשון, המועצה ובמסגרת זו תבצע המועצה א

באתר האינטרנט של המועצה וכן בפייסבוק בדבר כוונה להקים פאנלים סולאריים על מבני ציבור 

ביישוב, ותזמין את התושבים להציג עמדה ותגובה. סעיף שני, המועצה תקיים הליך שיתוף  

חינוך בהם יש כוונה להקים  את הפאנלים הסולאריים. והתייעצות עם הנהגות ההורים של מוסדות ה

סעיף שלישי, המועצה תקיים מפגש הסברה עם הורי הילדים של מוסדות החינוך בהם יש כוונה  

להקים את הפאנלים הסולאריים, במתכונת פאנל בו יאפשרו את הצגת  הנושא ומתן אפשרות לשאול 

י, למליאת המועצה תוגש תוכנית מסודרת שאלות, הצפת חששות, מתן מענה וכו'. סעיף שליש

המראה כיצד התוכנית להקמת פאנלים סולאריים עומדת בהוראת החוק, לרבות בהוראות הנחיות  

משרד החינוך לתהליך תכנון ואישור מערכות סולאריות לייצור חשמל בתחומי מוסדות החינוך. סעיף 

 שלישי, אתה לא מקשיב, אתה הולך?  

 

 ב להשתין.  חיי   מר ניר ברטל:

 

  אז אני אחכה לך. זה מיועד לך, ניר.    מר אלעד כהן: 

 

 אני אקרא אחר כך.     מר ניר ברטל:

 

 אה, אתה תקרא אחר כך. אפרופו כבוד. אני אקריא לכם.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, לא, אל תקריא, חכה.    מר דורון טישלר: 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 21.01.19שלישי,  מיום 36מועצה מס' ישיבת 
 

 98 
 

  -ל אותה טעות? זה פשוט איך, בשם אלוהים, אודי, אתם חוזרים ע   מר אלעד כהן: 

 

 אתה לא מקשיב מה שהוא מבקש ממך.    מר אודי וילד:

 

 . 20.10-אבל אותו דבר הוא ביקש ב   מר אלעד כהן: 

 

אתה לא מקשיב מה שהוא מבקש ממך. ואתה נואם ואתה נואם ואני     מר אודי וילד:

 לא מבין למה. אתה סתם מבזבז את הזמן שלך ושלנו. 

 

 אין בעיה. הכל בסדר.     מר אלעד כהן: 

 

זה כל כך מיותר. אתה יודע למה זה מיותר? אני אגיד לך למה זה     מר אודי וילד:

 מיותר. 

 

 תגיד את זה כשהוא יחזור.    מר אלעד כהן: 

 

 אין בעיה.    מר אודי וילד:

 

אז אתם  ודחו לכם את זה.  20.10-בייחוד שאותם דברים ביקשתי ב   מר אלעד כהן: 

 .  20.1-ד פעם בחוזרים עו

 

 מה השתנה ...    גב' אורנה רייטר: 

 

 שום דבר, כלום. שום דבר.    מר אלעד כהן: 
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 א', נעשית פעילות. נעשים דברים. קורים דברים.     מר אודי וילד:

 

 מה? מה? תגיד,    גב' אורנה רייטר: 

 

ול  קודם כל קידמנו את כל הפרויקט הזה. היה צריך לקדם אותו מ   מר אודי וילד:

 הרשויות. מול חברת חשמל. מול רשות החשמל.  

 

 שנייה, אם אני לא טועה, אמר היועץ שסגרתם עם חברת חשמל.   גב' אורנה רייטר: 

 

 שמה עשינו? לא שמעתי.     מר אודי וילד:

 

 שנסגר התהליך והכל היה מסודר גם באוקטובר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 בר צריך להשלים אותו.  לא, אמרנו שעד סוף דצמ   מר אודי וילד:

 

  -לא, הוא ישב לידי והוא אמר   גב' אורנה רייטר: 

 

לא, לא. היה סיפור  שם עם התעריף. ואחרי זה, בגלל הקורונה, הם     מר אודי וילד:

נתנו עוד איזה גרייס של חודש, והשלמנו את מה שרצינו לעשות. החלטנו מה תוואי הפעולה. נתיב 

 עם מירה ועם מוסדות החינוך וכל מה שאנחנו מבקשים היום,  הפעולה כרגע שצריך לעשות

 

 שום דבר לא נעשה. שום כלום.    מר אלעד כהן: 

 

 מה זה עם מירה? רגע, רגע, אלעד.   גב' אורנה רייטר: 
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 לא עם ההורים ולא עם הנהגת ההורים.     מר אלעד כהן: 

 

 עם מירה?  אלעד, אלעד. שנייה רגע. מה אמרת שנסגר  גב' אורנה רייטר: 

 

 מול הנהגות הורים.  מירה מטפלת בכל ההליך הזה של שיתוף ציבור.    מר אודי וילד:

 

 מתי זה נסגר איתה?    גב' אורנה רייטר: 

 

   -אני בתור ציבור לא    גב' צדוק תמר: 

 

 היא עוד לא עשתה את זה. היא צריכה לעשות את זה.    מר אודי וילד:

 

 להגיד שזה נעשה? אז איך אפשר    מר אלעד כהן: 

 

לא, אבל אנחנו לא אומרים שנעשה. גם לא אמרו שאנחנו עשינו את     מר אודי וילד:

 זה. לא, חכה רגע. אני אומר, אלעד, דבר כזה.   

 

   -... מועצה ... עזוב    מר ניר ברטל:

 

 בסדר. אני אומר דבר כזה, אלעד. תקשיב.      מר אודי וילד:

 

 לו לסיים. שלוש דקות. יאללה, תן    מר ניר ברטל:

 

 כי ניר ביקש ...      מר אלעד כהן: 
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 לא, בסדר, תמשיך.     מר ניר ברטל:

 

, למליאת המועצה, אני חוזר על הסעיף, אני לא בטוח שזה, 2סעיף    מר אלעד כהן: 

בתוכנית להקמת פאנלים סולאריים עומדת למליאת המועצה תוגש תוכנית מסודרת, המראה כיצד 

וק, לרבות בהוראות הנחיות משרד החינוך לתהליך תכנון ואישור מערכות סולאריות  בהוראות הח

לאחר שהתקיימו כל השלבים והתנאים לייצור חשמל בתחומי מוסדות החינוך. סעיף שלוש ואחרון. 

הנ"ל, יובא הנושא לדיון ובחינה מחדש של הנושא ותתקבל ההחלטה באם לאשר את ההקמה של 

מוסדות החינוך ובאלו תנאים. תקיימו את השלבים האלה, תבואו לכאן,   הפאנלים הסולאריים על 

למליאת המועצה, אחרי שקיימתם את כל השלבים האלו, כולל שיתוף הורים, כולל פרסום, כולל  

שיקוף, נקיים דיון. עכשיו, אתם כנראה חושבים, אודי, שאתם המצאתם את הגלגל. אבל מה לעשות? 

רשויות אחרות קיימו את זה. בית שמש, למשל, כדוגמה. תוך כדי   תיכנסו לאינטרנט ותראו איך

התהליך קיימו מפגשים עם ההורים של מוסדות החינוך. במהלך הפגישות האלו הציגו בפניהם את  

התוכניות. עלו שאלות של הורים, חששות. נתנו מענה וכו'. ככה מקיימים תהליך כזה. התהליך הזה, 

כליות. יש פה השלכות של מעבר לכלכליות. אתה מדבר על פאנלים על אודי, יש לו השלכות לא רק כל

 מוסדות חינוך. 

עכשיו, אני לא בא ואומר, אני כרגע מדבר בשם עצמי, שאני מתנגד קטגורית לזה. ממש לא שמעת את 

זה. אני רק בא ואומר תקיימו תהליך מסודר. אני לא מצליח להבין מדוע לא הפקתם את כל הלקחים  

 באתם ואמרתם 'בואו, רק תאשרו לנו',    20.10-. כי גם ב20.10-בממה שהיה 

 

 אלעד, תודה. הבנו.     מר ניר ברטל:

 

 לא סיימתי.     מר אלעד כהן: 

 

אתה סיימת, כי אתה חוזר על עצמך עשרים פעם. יש גבול כמה אתה    מר ניר ברטל:

 יכול לבזבז את הזמן של האנשים. או שתתקדם.  
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 ליחה? לא אתה מחליט.   ס   מר אלעד כהן: 

 

 אני מחליט. אני מחליט.     מר ניר ברטל:

 

   אתה לא מחליט.    מר אלעד כהן: 

 

 בשעה אחד עשרה וחצי בלילה אני מחליט.     מר ניר ברטל:

 

 סליחה, אתה לא מחליט. כשאני אסיים,      מר אלעד כהן: 

 

חדשים. יש גבול  אתה סיימת. אלא אם כן אתה רוצה להגיד דברים    מר ניר ברטל:

 כמה אפשר לסבול אותך.  

 

 סליחה? שאני אגיד לך כמה אני צריך לסבול אותך?      מר אלעד כהן: 

 

 אתה יכול ללכת.     מר ניר ברטל:

 

 אולי אתה תלך?      מר אלעד כהן: 

 

אני באמת כבר נמאס לי ואני רוצה לסגור את הישיבה הזאת.     מר ניר ברטל:

 תתקדם, אלעד. 

 

 אני אתקדם אחרי שאני אסיים.     כהן: מר אלעד 
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 אז תסיים כבר. תסיים כבר. כמה אפשר לשמוע אותך מקשקש?    מר ניר ברטל:

 

 תגיע לפאנץ' ליין, נו.     מר אודי וילד:

 

 אתה מדבר על כבוד לחברי מועצה.     מר אלעד כהן: 

 

 אתה מבזבז פה את הזמן לעשרה אנשים.    מר ניר ברטל:

 

 אתה ממילא לא מקשיב.      : מר אלעד כהן

 

 אתה צודק.    מר ניר ברטל:

 

ולכן, תעשו את הדברים האלו כמו שצריך. זה יגיע למליאת המועצה     מר אלעד כהן: 

ואז יוחלט מה שיוחלט. תפסיקו לשנות את הסדר. פעם אחת זה לא עבד. תפיקו את הלקחים 

 ותקיימו את זה כמו שצריך.  לא יותר ולא פחות.  

 

 תודה. עוד מישהו? מעולה.    יר ברטל:מר נ

 

אני רוצה משהו קטן לומר. מעבר לדברים שאלעד אמר, למרות חוסר     גב' צדוק תמר: 

הסבלנות פה, אני חושבת שיש טעם להקשיב להם. ואני לא אחזור. אבל אני רוצה כן להוסיף שלפני  

את וכשקראתי על  כמה שבועות היה אירוע שפה החרדות שחשתי כששמעתי על התוכנית הז

הסיכונים שכרוכים בה, התממשה. החרדות התממשו. ותקרה נפלה בבי"ס כדורי, אם אני לא טועה. 

תקרה נפלה מתחת לפאנלים סולאריים. זה בדיוק הדבר שחששתי ממנו. אני לא מצליחה להבין איך 

שאנחנו   אנחנו מקדמים את הדבר הזה, בלי באמת להיות בשיתוף ציבור וביטחון של מאה אחוז

עושים את הדבר הנכון, על התשתיות הנכונות. אם אני לא טועה, בי"ס גוונים נמצא ברשימת המבנים  
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שמיועדים להתקין מעליהם פאנלים סולאריים. מהתקופה שבה הייתי מעורבת עמוק אני זוכרת  

נזלו מכל  שכיתות בקומה העליונה של בי"ס גוונים גרטו אותן. הן לא היו ראויות לשימוש בגלל שהם 

אני לא  הכיוונים ודברים נפלו מהתקרה למטה לרצפה. וחלילה יכולים היו ליפול על התלמידים. 

מצליחה להבין איך מבנה כל כך רעוע יכול להיות בסיס, תשתית כזאת. משהו פה לא מסתדר לי. זה  

לא ארגיש  מאוד מפחיד, לי ברמה האישית והאופן שבו אני מבטאת את זה ברמה הציבורית. עד שאני 

ביטחון של מאה אחוז שהדבר הזה הוא בטוח, יהיה לי מאוד קשה לתמוך בזה. למרות שאני מבינה 

שזה חלק מפיתוח. אני מבינה את זה. אבל אני לא יכולה להתעלם ממה שאני רואה. ומאוד חשוב 

שההורים יהיו שותפים בדבר הזה ונקבל החלטה מושכלת אם אנחנו רוצים לקחת את זה על 

נות, לצד הביטחונות שאפשר לייצר, או לא. זה משהו שצריך להיזהר בו. ואני עוד יותר, לנוכח הסכ

התגובה של ניר, שגם אתה ראית בקבוצת הווסטאפ, כשאני ראיתי את הפרסום של המקרה בכדורי,  

והעברתי אותו בקבוצת הווטסאפ, ושאלתי את השאלה, לא יודעת אם אני מצטטת מדויק, אבל האם  

באמת רוצים פאנלים סולאריים מעל מבני חינוך, והתשובה שקיבלתי, או מעל בית ספר   אנחנו

שאלתי. והתשובה שקיבלתי היתה 'זה לא מעל בית ספר'. כי זה היה מעל מגרש הספורט של בית  

הספר. שם זה בסדר שזה ייפול ויפצעו, אבל בית ספר לא. התשובה כמובן היתה בציניות, אני מעריכה  

בוא נגיד, לא נסך בי ביטחון שאפשר להתקדם קדימה עם הדבר הזה, או למצוא את הפתח.  וקובעת. ו

אנחנו רוצים לעשות פה פיתוח. בואו נעשה את זה כמו שעושים. בתהליך סדור, עם שיתוף ציבור, עם 

ניתוח של הדברים בצורה מסודרת. כי ככה בשיח הזה אנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום. אי  

 ל את החששות שלנו.  אפשר לבט

 

 תודה, תמר. אלעד, אתה סיימת.    מר ניר ברטל:

 

 אני יכול לענות?      מר אודי וילד:

 

 תיכף. כן, רגע. אולי דורון ובועז רוצים עוד משהו? בבקשה, אודי.    מר ניר ברטל:
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אז תראו. קודם כל, נעשתה התקדמות. ההתקדמות היא לא    מר אודי וילד:

ה שדיברנו עכשיו, כי יש התקדמות שנדרשת להגיע לשלבים האלה. כשהשלב הבא  במישורים האל

שצריכים לעשות זה לצאת למכרזים. התהליך עצמו הוא תהליך שצריך ללכת מהר, כיוון שיש לוחות 

זמנים קצובים גם מבחינת המדינה. אם אתה רוצה ליהנות מהתעריפים שיש, אתה צריך לעמוד 

הליך שאנחנו, מה שעלה פה, זה לא שיורים עלינו. זה לא שאנחנו צריכים בלוחות זמנים קבועים. הת

לעשות את זה כי מישהו לוחץ אותנו.  אבל אנחנו רוצים לממש את זה. תהליך שפה ביקשנו היום זה  

להתניע את התהליך מול מפעל הפיס, שבסופו של יום נדע שיכול להיות ויהיה לנו תקציב. זה לא 

שאמרתם עכשיו. לא אלעד ולא תמר. אנחנו חייבים לעמוד בכל התהליך הזה,  חוסך כהוא זה מכל מה

ולעשות אותו עד שאתם ואנחנו נהיה רגועים שאנחנו עושים את הפרויקט  נכון. כולל ביטחון, כולל  

קונסטרוקטור לכל מבנה. אבל זה אחרי שיש קבלן. אנחנו לא עושים את זה היום, כי אנחנו לא  

ב להביא לנו את האישורים. אנחנו חייבים לצאת למכרז. רק אחרי זה נקבל את  יכולים. הקבלן מחוי

הנתונים האלה. זה התהליך. בשביל לצאת למכרז אנחנו צריכים כסף. וכל מה שרצינו עכשיו זה  

 אישור לצאת, שיהיה לנו באיזשהו שלב שיגיע לנו גם כסף, שנדע שיש אותו.  

 

   -? יכול להיות מי אמר שבכלל נצא לזה   מר אלעד כהן: 

 

 אתה לא מממש.      מר אודי וילד:

 

 ... תחליטו לעשות את זה.     מר אלעד כהן: 

 

 אבל אלעד, אתה לא תיגע בכסף.    מר אודי וילד:

 

 אתה הופך את הסדר. אתה בונה את הגג לפני היסודות.    מר אלעד כהן: 

 

 עושה את הפרויקט.  תקשיב. אתה לא תיגע בכסף, בהנחה שאתה לא    מר אודי וילד:
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 . 20.10-דג'ה וו. אותם דברים אמרנו ב   מר אלעד כהן: 

 

 זה התהליך שאנחנו צריכים לעשות אותו. אנחנו לא חייבים.     מר אודי וילד:

 

 עזוב, עזוב. ... חבר'ה, תודה.    מר ניר ברטל:

 

הדבר   אני שואלת שאלה. מה מונע מאיתנו לעשות שיתוף ציבור של   גב' צדוק תמר: 

 הזה? מה מנע? 

 

 אנחנו נעשה שיתוף ציבור.     מר אודי וילד:

 

 אבל למה לא עשיתם את זה?    מר אלעד כהן: 

 

 כיוון שאנחנו עוד לא בשלב הזה.    מר אודי וילד:

 

אני עוד לא אמרתי משהו, אם אפשר. שלושה חודשים שיתוף ציבור    גב' אורנה רייטר: 

ששמעתי שרוצים להעלות את הנושא שאלתי פה והתשובה של ניר עלה. שבוע שעבר, רק שבוע שעבר 

היתה שהיועץ רושם הודעה לציבור. זה מה שהוא אמר פה, בישיבת המועצה. יש פה שלושה חודשים  

 עיכוב בשיתוף הציבור.   

 

 אין שום עיכוב בשיתוף הציבור.    מר ניר ברטל:

 

 .  יש חוסר עשייה. סליחה, לא עיכוב  גב' אורנה רייטר: 
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לא יש חוסר עשייה. יש עשייה רבה וזלזול מבזה שלך. ומיד אני     מר ניר ברטל:

 אסביר במה.  

 

    -חוסר עשייה   גב' אורנה רייטר: 

 

אחרי זה את אומרת שאני משמיץ. תסתכלי מה את אומרת. חוסר     מר ניר ברטל:

 עשייה. 

 

  חוסר עשייה בשיתוף הציבור.   גב' אורנה רייטר: 

 

   -איזה, תאמין לי    ברטל:מר ניר 

 

אודי. צריכים לשתף את הציבור. אף אחד, אני לפחות, לא יודעת, לא    גב' אורנה רייטר: 

אקח על עצמי כזה דבר שאני ראיתי, הסתכלתי על המסמכים, גני ילדים, אשכולות גנים, בתי ספר,  

קיי? יכול להיות שהיו  מעונות, על הראש שלהם חשמל. לא בטוחה שהייתי משתפת פעולה כהורה. או

צריכים לשכנע אותי. ואולי הייתי משתפת פעולה. עם כל הכבוד לחיסכון. אז אני כהורה לא בטוח 

 שהייתי משתפת.  

 

 בסדר, תראו. אורנה, יש כאן מערכת שהאופרציה,      מר אודי וילד:

 

 עזוב, ... בוא,    מר ניר ברטל:

 

ד את זה. האופרציה שסביבה וסביב לא, אני חושב שצריך להגי   מר אודי וילד:

 הפרויקט הזה היא לא פשוטה. בסדר? 
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 אבל מה היתה הבעיה, אודי, שלושה חודשים להתחיל לעדכן.   גב' אורנה רייטר: 

 

יש בעיה. תראי, אני אסביר לך למשל מה הבעיה. אחת הבעיות. אתה     מר אודי וילד:

 לא רוצה? 

 

 נייה רגע. שנייה.  לא, לא, אודי, ש  גב' אורנה רייטר: 

 

היא חושבת שאיזה הערת אגב של מישהי בישיבת מועצה הופכת    מר ניר ברטל:

 תוכניות עבודה ... בגלל שהיא יושבת פה על הכסא. עזוב, ... זה בלתי אפשרי. חבר'ה, בואו נצביע.  

 

שבעצם, כשהולכים על כזה פרויקט, אפשר לעשות גם דברים    גב' אורנה רייטר: 

והנושא של שיתוף ציבור עלה מאוד חזק בישיבה הקודמת. היה מצופה לראות איזושהי   במקביל.

מיליון  2.5-התקדמות בנושא של שיתוף הציבור. להזכירך, בישיבה הקודמת הגעתם לבקש בקשה ל

 ₪ הלוואה. פלוס פתיחת תב"ר לפני שבכלל הוחלט לעשות את זה באופן עצמאי. 

 

 בעיה בזה?  כן, אבל מה ה   מר אודי וילד:

 

 למה לאשר משהו שעוד לא יודעים אם צריך אותו בכלל? נו, באמת.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אז לא נשתמש בו.      מר אודי וילד:

 

 עזוב, אודי. דיברנו ...     מר ניר ברטל:

 

 מה זה לא נשתמש בו? מה זה, ניתן צ'ק פתוח, אודי?    גב' אורנה רייטר: 
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 ומר לך דבר כזה.  אני רק א   מר אודי וילד:

 

 הם יודעים יותר טוב.     מר ניר ברטל:

 

אנחנו רק לאחרונה סיכמו פחות או יותר על איזה מבנים רוצים    מר אודי וילד:

 לעשות את זה. איך זה ייראה. 

 

 , אודי.  20.10-על מה אתה מדבר? הצגתם לנו תוכנית ב   מר אלעד כהן: 

 

 הזמן.   אודי, עזוב. חבל על   מר ניר ברטל:

 

 לא לענות?     מר אודי וילד:

 

חבל על הזמן. עזוב. הם יודעים יותר טוב. עוד מישהו רוצה להגיד    מר ניר ברטל:

משהו? תודה. אני אחרי ישיבת מועצה הקודמת הזמנתי את כולם לבוא לשבת על זה. אף אחד לא 

בוא לפה ולהשמיץ ולהגיד 'כן בא, אף אחד לא ענה למייל. אף אחד לא באמת מעניין אותו. רק נוח ל

עשיתם, לא עשיתם', בגלל שתמר אמרה איזו הערה, אז עכשיו המועצה צריכה לעבוד. ככה לא  

עובדים. אני מצטער. תודה. מי שרצה, באמת אכפת לו, היה יכול לענות. אלעד, אתה מפריע לי לדבר.  

 תודה. 

 

 וד.   כבוד, כבוד. יש לנו דוגמה אישית לכב  גב' אורנה רייטר: 

 

 תודה, אורנה, תודה. תודה. אני לא צריך את הערות הביניים שלך.     מר ניר ברטל:

 

   תודה, ניר. תודה.   גב' אורנה רייטר: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 21.01.19שלישי,  מיום 36מועצה מס' ישיבת 
 

 110 
 

 

 תודה, אורנה. באמת אין לי צורך. ההערות שלך אף פעם לא תרמו.    מר ניר ברטל:

 

 מה? לא שמעתי מה אמרת.   מר אלעד כהן: 

 

ע. תקרא בפרוטוקול אחר כך. מי שרוצה להבין למה הדברים  אני יוד   מר ניר ברטל:

כן קורים או לא השתנו, חבל שהזמנו אותו לבוא ולהגיד את דעתו. פשוט לא בא. תאשימו את  

עצמכם. לפני שנצביע, בשביל שלא נשכח. יש עוד סעיף שיוסי ביקש, פתיחת תב"ר, שנתקן. אז רגע,  

ביע על זה. מי בעד ההצעה שהצענו על סדר היום? אני  אני רק אומר את זה, לא לברוח אחרי שנצ

 ואודי. תודה. מי נגד? בועז, דורון לא ראיתי, אורנה, תמר ואלעד.  

 

: הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה להתקנת פאנלים סולאריים במבני ציבור, מוסדות החלטה

 חינוך. 

 

 הפעם מהר.  הצעה נגדית, אני אקריא אותה פעם נוספת.    מר אלעד כהן: 

 

 אין צורך להקריא. שמענו, תביא, נכניס את זה לפרוטוקול.    מר ניר ברטל:

 

 לא, כדאי להקריא.     מר אלעד כהן: 

 

   -כן, כן, כדאי. כי אנחנו בעד. רק אנחנו בעד עבודה   גב' אורנה רייטר: 

 

  המועצה תקיים הליך מלא ומתועד של שיתוף הציבור בדבר כוונה    מר אלעד כהן: 

להקים פאנלים סולאריים על מבני ציבור ביישוב, ובמסגרת זאת תבצע המועצה את הדברים בשלבים  

הבאים: א( המועצה תפרסם לציבור באתר האינטרנט של המועצה וכן בפייסבוק, בדבר כוונה להקים 
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ך  תזמין את התושבים להציג עמדה. ב( המועצה תקיים הליפאנלים סולאריים במבני ציבור ביישוב, ו

שיתוף והתייעצות עם הנהגות ההורים של מוסדות החינוך בהם יש כוונה להקים את הפאנלים  

הסולאריים. ג( המועצה תקיים מפגש הסברה עם הורי הילדים של מוסדות החינוך בהם יש כוונה  

להקים את הפאנלים הסולאריים, במתכונת פאנל בו תהיה אפשרות להצגת הנושא ומתן אפשרות 

( למליאת המועצה תוגש תוכנית מסודרת המראה כיצד 2, הצפת חששות וכו'. לשאול שאלות

התוכנית להקמת פאנלים סולאריים עומדת בהוראת החוק, לרבות בהוראות הנחיות משרד החינוך 

( לאחר שיתקיימו כל 3חינוך בתחומי מוסדות חינוך. לתהליך תכנון וייצור מערכות סולאריות לציבור 

ל, יובא הנושא לדיון בבחינה מחדש של הנושא ותתקבל החלטה באם לאשר השלבים והתנאים הנ"

 את הנושא ובאלו תנאים. אתה רוצה שאני אתן לך את זה?  

 

תודה. מי בעד? בועז, דורון, תמר, אורנה, אלעד. מי נגד? אני ואודי.    מר ניר ברטל:

 תודה. 

 

עד של שיתוף הציבור בדבר כוונה  כי המועצה תקיים הליך מלא ומתו: הוחלט ברוב קולות החלטה

להקים פאנלים סולאריים על מבני ציבור ביישוב, ובמסגרת זאת תבצע המועצה את הדברים 

בשלבים הבאים: א( המועצה תפרסם לציבור באתר האינטרנט של המועצה וכן בפייסבוק, בדבר 

ציג עמדה. ב(  כוונה להקים פאנלים סולאריים במבני ציבור ביישוב, ותזמין את התושבים לה

המועצה תקיים הליך שיתוף והתייעצות עם הנהגות ההורים של מוסדות החינוך בהם יש כוונה  

להקים את הפאנלים הסולאריים. ג( המועצה תקיים מפגש הסברה עם הורי הילדים של מוסדות 

החינוך בהם יש כוונה להקים את הפאנלים הסולאריים, במתכונת פאנל בו תהיה אפשרות להצגת 

( למליאת המועצה תוגש תוכנית 2הנושא ומתן אפשרות לשאול שאלות, הצפת חששות וכו'. 

מסודרת המראה כיצד התוכנית להקמת פאנלים סולאריים עומדת בהוראת החוק, לרבות בהוראות  

  יצור מערכות סולאריות לציבור חינוך בתחומי מוסדות חינוך.הנחיות משרד החינוך לתהליך תכנון וי

יתקיימו כל השלבים והתנאים הנ"ל, יובא הנושא לדיון בבחינה מחדש של הנושא  ( לאחר ש3

 ותתקבל החלטה באם לאשר את הנושא ובאלו תנאים. 
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שקל מהמשרד לאיכות הסביבה,   ₪27,000.  ₪27,000 במקום  33,700ע"ס  תיקון תב"ר  *

 מקרנות הרשות ]התווסף לסדר היום[   6,750

  

שקל מהמשרד  27,000"ר. פתחנו לפני שתי ישיבות תב"ר על תיקון תב   מר ניר ברטל:

שקל זה הכסף שקיבלנו מאיכות   27,000-שקל. ה 33,700לאיכות הסביבה. זה היה צריך להיות על 

 מקרנות הרשות.  6,750הסביבה. אנחנו נדרשים למצ'ינג של 

 

 לי ...  תזכיר    מר אלעד כהן: 

 

היה על היער. עם שגית שבאה והציגה. אתם  התב"ר לאיכות הסביבה    מר ניר ברטל:

 זוכרים? 

 

 נשאלה שאלה. זה עלה באחד מהפורומים.      מר אלעד כהן: 

 

 יש לנו בספרייה.     מר ניר ברטל:

 

לא, לא, השאלה הכללית שאנחנו מתכוונים לבצע, שדיברנו בפגישה     מר אלעד כהן: 

 הזאת וכו', היא נמצאת בשטח שבתחום שיפוט המועצה?  

 

חבר'ה, אני לא הולך. אנחנו רק מתקנים את הסכום. אני לא הולך     מר ניר ברטל:

 לפתוח על זה דיון.  

 

 אתה לא יודע, או שאתה לא רוצה להעלות?     מר אלעד כהן: 
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אמרתי. אני לא הולך לפתוח על זה עכשיו דיון. אנחנו מתקנים את     מר ניר ברטל:

 ת התב"ר. רק צריך לתקן את הסכום.  הסכום. כבר הצבענו על תב"ר, פתחנו א

 

יש פה שאלה לגיטימית, למה אתה לא עונה? זה בשטח המועצה או   גב' אורנה רייטר: 

 לא? 

 

אתה יכול להגיד 'אני לא יודע', זה בסדר. חבר'ה, תודה רבה. שאל     מר אלעד כהן: 

 שאלה. זכותי להגיד אם אני עונה או לא עונה. אנחנו מתקנים את הסכום.  

 

אתה יכול לבוא ולהגיד 'אני לא יודע, הדברים צריכים להיות הדדיים.    מר אלעד כהן: 

 אני צריך לבדוק'. זה לגיטימי. אבל כשאתה יודע מה התשובה ואתה לא רוצה להתייחס,  

 

 לא אמרתי לא רוצה. אמרתי שאנחנו מתקנים את הסכום.    מר ניר ברטל:

 לגיטימית.   אז תענה לשאלה. שאלה   מר אלעד כהן: 

 אני יודע שהשאלה לגיטימית.    מר ניר ברטל:

 אז למה אתה לא עונה?     מר אלעד כהן: 

כי אני אומר אני רוצה לתקן את הסכום. בואו נתקן את הסכום.     מר ניר ברטל:

 תב"ר שכבר אישרנו ופתחנו. אתם לא רוצים, לא חייבים לעשות את זה. בבקשה. 

 משרד הפנים אז לא יאשר את זה.   כי  גב' אורנה רייטר: 

 תודה, חברים, ערב טוב. אנחנו לא נבצע את הפרויקט הזה.    מר ניר ברטל:

 

                                                                                                              

 ___________________                           __________________ 
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