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 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 
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  36מס' פרוטוקול  הושלם מבפייסבוק לייב ששידור ישיבות מועצה דיון בנושא עדכון 

 

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, 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.   

 

  ל סדר היום:ע

( אישור המועצה לניהול מחירים לרכב קב"ט 1אישור הוספת שלושה נושאים לסדר היום:  * 

( אישור תב"ר לכיתה  3( פטור מאגרת שילוט בהתאם לנוהל פטור מארנונה. 2בפטור ממכרז. 
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 אקוסטית. 

 .2020 –אישור חוק עזר לאורנית )איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון(, התש"ף  .1

מימון  20%-מימון המשרד להגנת הסביבה ו 80%אש"ח,  27אישור פתיחת תב"ר על סך  .2

 קרנות הרשות. 

למשרת מנכ"ל במשרה מלאה בשכר של  30104337/8אישור מינויו של מר שלמה אפרתי ת"ז  .3

 שכר מנכ"ל.  מ 95%

 התאמת פטור אגרת שילוט לפטור הנחה מארנונה לעסקים בשל הקורונה.  .4

 אישור לקבלת פטור ממכרז לצורך רכישת רכב קב"ט ]התווסף לסדר היום[   .5

משרד  100%אישור לפתיחת תב"ר עבור הנגשת כיתה אקוסטית בבי"ס יובלים. מימון:   .6

 החינוך. ]התווסף לסדר היום[ 

  

תודה רבה אורנה. באמת היו כמה פרוטוקולים עניין הפרוטוקולים,    טל:בר נירמר 

 הועלה.   19חסרים שהושלמו. פרוטוקול מס' 

 

רגע את מה  שנייה, אני פותחתלראות שיש לי את התשובות.  רוצה אני  גב' אורנה רייטר: 

 ניר, שאני לא זוכרת את הכל.  י. אני מתנצלת,ששלחת

 

 , 25-ו 24גם.  21לאתר.  עלההו 19   מר ניר ברטל:

 

 ?  20מה עם   גב' אורנה רייטר: 

 

סיף אלו פרוטוקול שחיכינו, אלעד רצה להו 25-ו 24תיכף נתייחס.    מר ניר ברטל:

 להם או לתקן בהם דברים. 

 

 בשניהם. באחד מהם. אני לא זוכר את המספר. ד. לא באח   מר אלעד כהן: 
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   - שישכתבתי  25-ב  גב' אורנה רייטר: 

 

 שמות?למה יש כמה מקומות שאין    מר אלעד כהן: 

 

 אז בינתיים העלנו אותו כמו שהוא. ברגע שאלעד יעביר אנחנו נחליף.     מר ניר ברטל:

 

 ?  24מה עם   גב' אורנה רייטר: 

 

 עלה.  42   מר ניר ברטל:

 

 עלה מתוקן?    24  גב' אורנה רייטר: 

 

 ככל שיכולנו.    מר ניר ברטל:

 

מה זה ככל שיכולנו? מה שכתבתי לך פה, שאני שלחתי והתיקון שלי    רייטר:  רנהאו גב'

 לא התקבל.  

 

 ? 24-ב   מר ניר ברטל:

 

  , כן. 24-ב  גב' אורנה רייטר: 

 

 עלה.  26. אני לא זוכר את זה. אז זה אני אבדוק עוד פעם    מר ניר ברטל:

 

נים. כי יש פה איזה מין  יקוהת לא, כשאתה אומר עלה זה עלה זה לא   מר אלעד כהן: 
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משהו כזה שאנחנו מעירים הערות. אנחנו לא מקבלים חזרה את ההעתק עם ההערות. מעלים את זה  

    -. אם לא הכל, סבבה ם קיבלו אתאישר.  אז 

 

וב מקבלים את כל ההערות. ומעכשיו,  הערה שלך. לרמקבל את ה   מר ניר ברטל:

 מרגע שיש הערה שלא מתקבלת, 

 

 אז תעשו את זה גם אחורה.    ן: כה לעדמר א

 

 אז בואו נדבר, אחרי שהוא יענה על זה, נדבר על מה עושים.    גב' אורנה רייטר: 

 

פה יותר  . לרוב אנחנו מקבלים את כל ההערות. אין 03-נגיע לתיכף    מר ניר ברטל:

 , 30מדי דיונים על זה. לגבי 

 

 ?  20קודם. מה עם  20לגבי   גב' אורנה רייטר: 

 

הוא לא תומלל. אנחנו עכשיו שלחנו את ההקלטה לתמלול.   20אה,    מר ניר ברטל:

 וזה התפספס. 

 

 ?   30אוקיי. לגבי   גב' אורנה רייטר: 

 

 , הצעה אחת לתיקון החלטה שביקשתם,  30   רטל:יר במר נ

 

 אתה כתבת שם שלא אישרנו הלוואה,     גב' אורנה רייטר: 

 

 ם. ואז זה יעזור, יכיתאררק תגידו    מר אלעד כהן: 
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 זה הקאנטרי.   30   מר ניר ברטל:

 

סולאריים. ותיקנתי   אושרו פאנלים . כתבת שם שלא 20.10-זה היה ב  גב' אורנה רייטר: 

אריים, אין לנו בעיה עם פאנלים סולאריים. זה  ו פאנלים סולאותך שלא אושרה ההלוואה. אושר

 עלם. נגנז.  ה המועצה לתרבותא, שנלגבי הצעת החלטה, מבנתוקן. אבל היה שם משהו  

 

 נכון. כי בעצם אמרנו שנגמרה הישיבה.     מר ניר ברטל:

 

 לית את זה להצבעה.  אבל אתה העלא, לא,   גב' אורנה רייטר: 

 

 בעה.  תה הצהי   מר אלעד כהן: 

 

 זה חסר משמעות כרגע,     גב' אורנה רייטר: 

 

 שהישיבה נגמרה. כן, אחרי    מר ניר ברטל:

 

 אי אפשר לתפוס את השור משני קצוות.     ד כהן: אלעמר 

 

 לא, העלית את זה בצורה מסודרת.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אתה החלטת שהישיבה צריכה להיגמר.     מר ניר ברטל:

 

 אבל אתה קיבלת את זה והעלית את זה להצבעה.     : מר אלעד כהן
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 הצבעה מלאה.   ניר, היתה שם  גב' אורנה רייטר: 

 

רוצים שזה יופיע? יופיע,  אין בעיה. חבר'ה, מה שאתם רוצים. אתם    רטל:יר במר נ

 אין שום בעיה.  

 

בלי הצבעה, אתה צודק. אבל אתה אמרת  צר באותו רגע אם היית עו   מר אלעד כהן: 

 'מבחינתי הישיבה לא הסתיימה'.  

 

אני  הישיבה צריכה להיגמר.אמרנו שנבדוק. אתם העלתם טענה ש   מר ניר ברטל:

 . אנחנו נבדוק את זה אחר כך'.  אמרתי 'אין בעיה

 

 אתה קיימת הצבעה. מה אתה מדבר?     מר אלעד כהן: 

 

יה. נמצא דברים  לא משנה, אלעד. מה אתה רוצה? שזה יופיע? אין בע    מר ניר ברטל:

 קצת יותר טובים לריב עליהם. 

 

    אוקיי. מה להבא?  גב' אורנה רייטר: 

 

אני מציע את המנגנון הבא. איך שמתקבלים הפרוטוקולים,  הבא ל   מר ניר ברטל:

ה 'לא קיבלנו'  א נקבל, נעדכן חזר. הערות. הערות שלas isאנחנו שולחים לכם איך שקיבלנו את זה 

 חלוקת נביא את זה לפה לדיון.  ככה וככה. תהיה מ

 

 ק סופי.   את ההערות, לשלוח עותאני מציעה לקבל, אחרי שמקבלים   גב' אורנה רייטר: 

 

סבבה. אז אחרי שמקבלים את ההערות ומעלים את זה נשלח קישור    מר ניר ברטל:
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  שעולה. שלמה, צריך לזכור את זה.

 

 הוא יקבל פרוטוקול.     גב' אורנה רייטר: 

 

בסדר. אני אעדכן את יפית בעניין. יפית אחראית על הפרוטוקולים.     רטל:יר במר נ

 . הוספנו שלושה נושאים בואו נלך לסדר היום. מעולה.

 

 ההקלטות של ישיבות המועצה, כמה זמן הן נשמרות?   יש לי שאלה.   מר בועז בגריש: 

 

 בפייסבוק, לנצח.     מר ניר ברטל:

 

 דיסק חיצוני?   בה לשמור בהארדשחר, אין חו   מר אלעד כהן: 

 

 יש תקנות ארכיון.    : עו"ד שחר בן עמי

 

רת לא שומרים את זה במקום בפייסבוק. זאת אומ לא, כי הוא אומר   ן: מר אלעד כה

 אחר. מחר הפייסבוק קורה משהו, 

 

ומית, יש תקנות מהארכיב של הרשות המקאם זה משהו שהוא חלק   : עו"ד שחר בן עמי

   -ים שקובעות מועד

 

 מה עושים בפועל? לא מה התקנות אומרות.     מר אלעד כהן: 

 

 דבר או על התמלול?  מה, על הוידיאו אתה מ   מר רועי מוסט:
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דיסק ששומר את כל ההקלטות, מה שנקרא במקור חיצוני  ולא רק    מר אלעד כהן: 

 בפייסבוק. 

 

 אני לא מכיר שצריך דיסק חיצוני.    וסט:מר רועי מ

 

 מה, תחשוב שמחר יש איזושהי בעיה, אז ...     כהן:  מר אלעד

 

 כל פריט.   עכשיו. אני לא זוכר  בתקנות ארכיב ולראות צריך לבדוק  : עו"ד שחר בן עמי

 

 תקנות ארכיב מתייחסות לכל דבר של המועצה אי פעם?    מר ניר ברטל:

 

נראה לך שחר, דברים יותר אלמנטאריים מחייבים לשמור.  גיד,ת   מר אלעד כהן: 

  הגיוני שאת זה לא יחייבו? 

 

 בכלל אין חובה לצלם.     מר ניר ברטל:

 

 שצילמת,   אבל ברגע    לעד כהן: מר א

 

 ברגע שצילמת אתה חייב לשמור.    מר ניר ברטל:

 

ה שזה יישמר. זה סך ניר, אני חושב שזה גם אינטרס שלך ושל המועצ   מר אלעד כהן: 

 כאלה.  12 הכל דיסק, לכל ישיבה. בשנה

 

של  לא, אם אתה תפתח את תקנות הארכיונים, זה רשימות כאלה  : עו"ד שחר בן עמי

דסה, שובר תשלום. אתה יודע, זה לא, אני לא יכול להגיד  ים, שטר חוב, שובר הנבנספח, שכתוב כספ
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   -כה לך עכשיו, זה עשרות דברים. אני לא מסוגל כ

 

קית, יש  אני חושב שגם אם אין חובה חו לא, אין לי בעיה בקטע הזה.   מר אלעד כהן: 

 פה משהו נורמטיבי שצריך לאמץ.

 

 ע מה, יטים. אני יודפר 1,000בערך   : עמי עו"ד שחר בן

 

תראה איזה דברים אלמנטאריים מבקשים לשמור. אז דבר כזה לא    מר אלעד כהן: 

  -ם חובה מן הראוי שתשמור? גם א 

 

 ארכיון. אבל הפרוטוקול מהווה   :לא בטוחהאולי אביבית,   טעות בשם 

 

 זה מצולם, חברים.     מר אלעד כהן: 

 

   -טוקול משנה. אבל הפרו אל  :אולי אביבית, לא בטוחה טעות בשם 

 

 אז אלעד, בואו נפתור את הבעיה. נפסיק לצלם ונפתרה הבעיה.    מר ניר ברטל:

 

 לעשות.  זה אתם לא חייבים  : עו"ד שחר בן עמי

 

   , נכון? סך הכל דיסק. המועצה עושה לא רק מה שהיא חייבת לעשות   ן: עד כהמר אל

 

ה. ואם אין, אלעד יעלה  תבדוק אם יש חוב שחר יבדוק, ייתן תשובה.   מר ניר ברטל:

 את זה כהצעה לסדר היום. 
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 לא, אני חושב שאתה צריך  להעלות את זה. זה אינטרס שלך.     מר אלעד כהן: 

 

 אני מסתפק,    מר ניר ברטל:

 

 ילום.  באתר זה לא עולה כצ   מר אלעד כהן: 

 

 זה עולה כקישור.      מר ניר ברטל:

 

אנחנו צריכים לקנות פה חוות שרתים, עם כל מה, עכשיו יודע  אתה   מר ניר ברטל:

 כמה שאנחנו מדברים.  

 

 זה דיסק.    מר אלעד כהן: 

 

 מה זה זה דיסק? זה דיסק לתקופה.    א בטוחהאולי אביבית, ל טעות בשם :דוברת

 

יותר  זהו. . 12ד. בשנה בסדר. כל חודש יש ישיבה. יש דיסק אח   לעד כהן: א מר

  אחת של תושב. מגרמושקה 

 

 ק.  בסדר? שחר, תבדו   מר ניר ברטל:

 

 היום מאחסנים בענן, דרך אגב. לא חוות שרתים.     גב' אורנה רייטר: 

 

 ם בשכירות, ענן. ת שרתיחוו   מר ניר ברטל:

 

    -חילת ישיבה צריך לאשר את שב שבתאני חו   :טעות בשם 
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לאשר פרוטוקולים. אפשר  החוק אומר שבתחילת ישיבה צריכים   מר ניר ברטל:

ומשהו, את רוב ההערות.   90חנו עושים את זה במיילים, בסוף מקבלים ה. אבל כשאנלעשות את ז

 אבל אם רוצים,  

 

 .   100כן, אבל ... זה יהיה   טעות בשם

 

ו לא קיבלנו, נדון  אם תהיה מחלוקת על איזושהי הערה, כן קיבלנו א    :מר ניר ברטל

 בה בישיבה.  

 

 יש הערות.   לא צריך לאשר פרוטוקול. רק אם  : יר בן עמעו"ד שח

 

  -מי שיש לו הסתייגות צריך    מר אלעד כהן: 

 

 תסתכלו על הניסוח. זו טעות נפוצה. לא חייבים לאשר פרוטוקול.   : יעו"ד שחר בן עמ

 

 לציין. נכון.   רק אם יש לך הסתייגות אתה צריך    מר אלעד כהן: 

 

 ינו? איפה הים יש הערה שלא מתקבלת. ני אומר, אבסדר. א   מר ניר ברטל:

 

חירים לרכב קב"ט ( אישור המועצה לניהול מ1: הוספת שלושה נושאים לסדר היוםאישור   *

( אישור תב"ר 3טור מארנונה. ( פטור מאגרת שילוט בהתאם לנוהל פ2בפטור ממכרז. 

 לכיתה אקוסטית.  

 

נו קיבללסדר היום. יש לנו את המסמכים, חלקם שלושה נושאים שאנחנו מבקשים להוסיף  לנויש 
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להוסיף אותם ונדון   אחרי ששלחנו את הזימון. אחד זה עניין של רכב, אנחנו עכשיו נחליט רק אם

 בהם בהמשך. בסדר?  

 

 נושאים.    יש ארבעה   גב' צדוק תמר: 

 

 מה הנושא הרביעי?     מר ניר ברטל:

 

  .  החלפת יו"ר ועדת הנחות   ' צדוק תמר: בג

 

 ומר שצריך לרדת מסדר היום. נכון. אבל זה נושא ששחר א   מר ניר ברטל:

 

  ?ון בזהאז נד   גב' צדוק תמר: 

 

 שחר, אנחנו צריכים לדון בזה? בבקשה.    מר ניר ברטל:

 חסר ששחר מאשר לדון בנושא.

 אני מבין.   ים איתו,למתחי   מר אלעד כהן: 

 

לושה נושאים  ע, אתם רוצים להחליט אם שכן, אבל בואו נחליט רג   מר ניר ברטל:

 בנתי. מה, אורנה? לא העולים או נדון? 

 

 לא יודעת. תמר.     ר: גב' אורנה רייט

 

טוב, נדון בזה רק שנייה. טכני, נסגור. רכב קב"ט. אנחנו רוצים     מר ניר ברטל:

הצעה. אנחנו  מחירים בפטור ממכרז, כי עשינו מכרז. לא קיבלנו אף צאת לנוהל ללהוסיף אישור 

שילוט. רוצים לאשר פטור מאגרת עלות את זה. אנחנו חייבים לממש את ההרשאה. אנחנו נשמח לה
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 וסי?  לכמה זמן בסוף י

 

בהתאם לתקנות של הארנונה. מה שהיו הנחות על הארנונה, שיהיו     מר יוסף הדרי: 

 על אגרת השילוט.   םהנחות ג

 

דון בזה רק צריכים להחליט שרוצים ל אנחנו לא צריכים להחליט.   מר ניר ברטל:

שיו ב"ר לכיתה אקוסטית, שעכוהדבר השלישי זה לאשר תהיום. צריך את ההסכמה של פה אחד. 

 מעולה. אז נדון בזה בהמשך לישיבה.  הגיע היום בבוקר. למישהו יש בעיה שנדון בזה היום? 

 

ום בשלושת  רגע, אני קצת מבולבל. זאת אומרת אנחנו דנים הי   אלעד כהן:  רמ

 ?  יו"ר,ת, החלפת הנושאים האלו, פלוס הנושא של ועדת הנחו

 

 וס תב"ר, וק עזר, פלופלוס ח   מר ניר ברטל:

 

לא, זה בסדר. זה חלק מסדר היום. זאת אומרת דנים בשלושה    מר אלעד כהן: 

 נושאים, 

 

 ארבעה נושאים לסדר היום.   טעות בשם

 

    -ארבעה נושאים שלא    מר אלעד כהן: 

 

זימון ביום  שלושה נושאים שאנחנו שלחנו אחרי ששלחנו את ה   מר ניר ברטל:

 שביקשו לפני חודשיים בערך.  שי. נושא נוסף חמי

 

 עכשיו הבנתי.     מר אלעד כהן: 
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 דר היום.  ים לסשאנו ארבעההוספת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

. אני ואותת הנחות, להחליף אורנה ואני ביקשנו להחליף את יו"ר ועד   גב' צדוק תמר: 

 רוצה להבין למה זה ירד מהפרק.  

 

  שחר, אתה רוצה להסביר?    :ברטלניר מר 

 

ממנים כאשר זה לא ירד מהפרק. אני הסברתי את המצב המשפטי.   : עו"ד שחר בן עמי

י  לאופוזיציה ועל הסיעות. אתם הודעתם על פרישה. אניחס בין קואליציה ר על ם לשמוצריכי ועדות,

לפרישה. אבל החלפה  ם גםליכיישה סופית. יש הכתבתי שלא ברור לי אם זו פרישה של מה שנקרא פר

של יו"ר מהקואליציה בעוד חבר מהאופוזיציה, משמע שני חברי אופוזיציה בוועדת הנחות. וזה לא 

 דבר אלמנטרי. אפילו לא הייתי צריך להרחיב בזה.  שב שזהאני חו.... תואם את 

 

 למען האמת, מה שאני מכירה מהתנ"ך פה,      תמר: גב' צדוק 

 

 מה זה?     ריאה, שנבין?ת מקמה א   מר אלעד כהן: 

 

 .  2018המדריך לנבחר,    מר ניר ברטל:

 

 שפרסם משרד הפנים.     מר אלעד כהן: 

 

מועצה אזורית', לגבי הרכב הוועדה,  מועצה מקומית ובתוב: 'בן. ככ   גב' צדוק תמר: 

 . 'ת חבר בסיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה. אחד מהם לפחושני חברי מועצה'
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נכון. ויש פסיקה, ציטטתי לך. שאומרת שצריך לשמור על יחסי כוחות    : עמי ר בןד שחעו"

י, יחסים בין אופוזיציה לקואליציה.  עות. כלל שנבמועצה. יש כמה כללים. כלל ראשון יחסים בין הסי

ת החברים. היא רק מאשרת אותם. מי שקובע לכל סיעה זו  וכלל שלישי שלא המועצה בוחרת א

 א יכול להיות שאם את למשל,  מר לכלו ה עצמה.הסיע

 

 לא ... שאלעד, אבל סיעת יחד ...    מר ניר ברטל:

 

לט  יכולה המועצה להגיד, נניח שיוח חינוך. לא  נניח שאת יו"ר ועדת   : עו"ד שחר בן עמי

יה את או אורנה.  הזה. לא יכולה המועצה להכתיב שזו תהשהסיעה שלך היא מקבלת את התפקיד 

כן, המועצה צריכה לכבד את זה. אלא אם כן יש מניעות כגון ניגוד עניינים  חת מ זו אאם החלטתם ש

 או משהו כזה.  

 

  ת זה. מכיוון שבישיבה האחרונה שאתה אומר אהאמת היא שטוב    גב' צדוק תמר: 

הוועדה. אז אם אתה  לדעתי, הוצע לי להיות יו"ר  30ישיבה שכן דובר על זה, כשהיינו בקאנטרי, ב

 סיעה שצריכה ייצוג,   כאל לינומתייחס א

 

 הוצע על ידי הסיעה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

דרך אגב, אני  זה לאורנה. כן. הצעתם לי להיות. אבל אני נותנת את   גב' צדוק תמר: 

לא מעניין אותי. זה מאוד  ת זה לא כי זהני לא לוקחת אאגיד את הסיבה, אם זה מעניין מישהו. א

מאוד עסוקה ולא פנויה לזה. ודווקא בגלל שזאת נראית לי ועדה   פשוטאני מאוד מאוד מעניין אותי. 

חס לזה במלוא הרצינות,  לכך, ויתיי מאוד חשובה, אני מעדיפה שהיא תהיה בידיים של בן אדם שפנוי

 מצוינת. אז אם הצעתם את זה לי,   היא הצעהאורנה מה שלא קורה כרגע, לצערי. ולכן אני חושבת ש

 

 רק העניין המשפטי עצר, אני לא נכנס לכל הדברים האלה.   : מיעו"ד שחר בן ע
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 אני נכנסת.    גב' צדוק תמר: 

 

צריך לשמור על שלושת הכללים  מועצה.  חובתך כחברת לא, בסדר. זה  : עו"ד שחר בן עמי

, תשמע, אני צריך להיות לפי יחסי  ל תפקיד  שהוקנה להאם סיעה אחרת מוותרת למשל ע האלה.

ציגים בוועדת איכות סביבה. אני מוכנה לוותר על הסיעה השנייה, שהיא תהיה. אני  שני נהכוחות עם 

שמור. וההצעה שלכם היתה שיהיו  . אבל בעיקרון צריך למציעה את זה. בסדר, זכותה. אני לא מתערב

   -שתי חברות אופוזיציה 

 

,  שורותאבל איך אפשר, קודם כל אתה מגדיר אותי, במשתמע בין ה   : וק תמרגב' צד

כאופוזיציה. אני לא יודעת על סמך מה ההגדרה אתה מגדיר אותי כאופוזיציה. זה לא מדויק. ודבר 

 ? ה אז גם לנו מגיע ייצוג, לאיעס  לא אותה שני, אם אנחנו

 

הגדרה של אופוזיציה וקואליציה  ההגדרה היא לא מה את מכריזה. ה  : עו"ד שחר בן עמי

להחלטה שלך להגדיר את עצמך. אלא המעשים.  ר. זה לא נתוןהיא לא מה את מכריזה או מישהו אח

א פועלת על פי החלטות  וההחלטות שאת מקבלת. זאת אומרת אופוזיציה נבחנת על פי מעשיה. אם הי 

וך. המבחן ההפוך הוא שיש  או לא פועלת על פי החלטות הנהלה. כאשר זה המבחן גם הפהנהלה, 

ת משפט, שחבר קואליציה אמר שהוא  כבר הגיע  לביויות, זה מתחזים. מה זה מתחזים? יש רש

ן. ובית  חל להתנהג כמו קואליציה. הוא הצביע הצבעות שמלמדות על כך שהוא כאופוזיציה וה

 יך'. דיר אם אתה אופויזציה או קואליציה. אלא מעשיך והצבעותהמשפט אמר 'לא אתה מג 

 

ו את אורנה תה מגדיר עכשיאני רוצה לומר משהו. אם לצורך העניין א  מר בועז בגריש: 

ותמר כאופוזיציה, כן צריך להשלים את המהלך הזה של הפרישה או לא צריך. לקחת את זה גם 

קחת את המקומות של הפסיקה. עשית את זה גם . קראתי בעיון את מה שכתבת. ללמקומות האלה

ניתנה לזה   וימת אולינהגות, נקרא לזה ככה ... למקום של ההתנגדות ובמידה מסבמקום של הת
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זושהי סוג של פרשנות בסאבטקסט. אבל אני אגיד משהו אחר. אם אתה בא ואתה אומר שזאת אי

ת השינוי מכיוון שעכשיו יש ייצוג של וג הולם, אז כן. צריך לעשות אהסיטואציה, וצריך להיות ייצ

, מכיוון למה שאתה קראת אופוזיציה, ועכשיו צריך לשנות את ההרכב so calledחברי אופוזיציה 

שני חברים מהקואליציה. צריך לשנות את ההרכב. צריך להיות חבר אחד מהקואליציה ושהם  שיש 

 שלה.   אופוזיציה תבחר את שני החבריםיבחרו את מי שהם רוצים.  וה

 

   נכון. זה אני לא חולק. ...  : עו"ד שחר בן עמי

 

 וועדות.  ... זה לכל ההכלשנייה, הוא מדבר על   גב' אורנה רייטר: 

 

שחר, קראתי את מה שכתבת. אני חושב שאתה מתעלם מדבר באמת,     ד כהן: מר אלע

ואני גם משפטן אז  הו. אני לא סנגור שלהן, מאחר במלוא הצניעות ובמלוא הכבוד, אתה מפספס מש

  עצמאית. הן לא הצטרפו סיעה לבדות האלו החליטו לפרוש זה קצת כנראה ... שתי הגברות המאוד נכ

ו להצטרף לסיעת יחד. זו עובדה. לא ראית באף מקום שהן ביקשו את זה.  קשלסיעת יחד. הן לא בי

    -זאת אומרת 

 

 האופוזיציה ... רק לכם. ...    מר ניר ברטל:

 

 לא, לא כתבתי ...    : בן עמיעו"ד שחר 

 

ל יה. זאת אומרת במצב דהיום, יש לך בפועיה. תן לי שנישנייה, שני   מר אלעד כהן: 

 עת אופק, שמונה היום ארבעה  חברים, להבנתי.  שלוש סיעות. יש לך סי

 

   -אחד בבידוד. זה שלוש     דובר:
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יש לך את סיעת, אני לא סיעת יחד, שלושה חברים. ו יש לך את אוקיי.   מר אלעד כהן: 

   -יודע, לא משנה 

 

 את תמר ואת אורנה.    : מיעו"ד שחר בן ע

 

 אתי.  זאת וז  גב' אורנה רייטר: 

 

סיעת, לא חשוב. חברות המועצה הנכבדות, לצורך העניין. ברגע שהן    מר אלעד כהן: 

 להבנתי,  עה עצמאית, אתה צריך היום לתת להן, מוגדרות כסיעה עצמאית, והן מוגדרות כסי

 

 אין חולק על זה,    : עו"ד שחר בן עמי

 

 בהתאם להרכב שלהם.  שנייה. וכך קובע החוק, לתת להן ייצוג יחסי    כהן:  מר אלעד

 

 אין חולק על זה.    : "ד שחר בן עמיעו

 

כפי  ברגע שהם זכאים לזה, אז יש להם גם זכות לקבל, בדיוק   מר אלעד כהן: 

 . 2/9של המשקל היחסי.  שאחרים קיבלו. כמובן פועל יוצא

 

 שכתבתי.   זה בדיוק מה  : עו"ד שחר בן עמי

 

 זה לא מה שכתבת.     מר אלעד כהן: 

 

  -א ייצוג יחסי? לא כתוב שם למה? זה ל  : ן עמישחר בעו"ד 
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 את השלב הזה קצת דילגת עליו. לשיטתי. אולי פספסתי.    מר אלעד כהן: 

 

ה מקרים, כולל ציטוט  ולא במשפט אחד, בכמ אני יכול להקריא לך.  : חר בן עמיד שעו"

 של פסיקות. 

 

 להם ייצוג יחסי.  אבל את השורה התחתונה לא כתבת, שמגיע   אלעד כהן:  רמ

 

 כולל אזכור שפורסם בנבו.   : ד שחר בן עמיעו"

 

 שנייה. את השורה התחתונה לא כתבת.     מר אלעד כהן: 

 

 בסיכום.   בגריש:  מר בועז

 

עושה להן  וזה שמגיע להן ייצוג יחסי, בהתאם לזכות שלהן, ולא כמי ש   מר אלעד כהן: 

ות, וכל עוד הם מקבלים לבקש להיות באחת מהוועדטובה. ומתוקף הזכות שלהן, יש להן גם זכות 

ונה,  את החלק היחסי שלהן, ואם המשמעות של זה זה לקבל חברות בוועדת ההנחות, הנחות ארנ

חבר  שונה מוועדת ביקורת, ... ברור לך שחייב להיות חבר מפה וומאחר ובוועדת הנחות ארנונה, ב

ייב להיות אופוזיציה  זיציה. לא אומרים לך שחמפה. אומרים לך חייב להיות בכל מקרה חבר מהאופו

פרשנות וקואליציה. אני לא נכנס כרגע להגדרה של מה הסטטוס שלהן. אני חושב שאתה קצת טועה ב

ת יש להן בהחלט זכות לבקש להיות בוועדת הנחות ובעוד ועדו שלך, אבל זה לא נדרש להכרעה.

ות בפועל סיעה ממנה הן פרשו הופכת להיהנחות, על חשבון הסיעה שממנה הן פרשו. כי הסיעה ש

 מהחברים שלהם למעשה כבר לא חברים שלהם.   30%משש לארבע, זאת אומרת  

 

 . 33%   מר ניר ברטל:
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ו את החבר הנוסף בוועדת  ת של הדבר שהם יקבל. ואם המשמעו33%   מר אלעד כהן: 

ה לא  ד לא עושה להם טובה. וזזה בדין. אף אחלנציגות של סיעת יחד, אז הם זכאים ל הנחות, בנוסף

משנה אם הם מוגדרים כאופוזיציה או כקואליציה. להבנתי זה בדיוק מה שהם מבקשים, ככה אני 

  מבין. 

 

 עונך. ... אתה סותר את עצמך בטי    ניר ברטל: רמ

 

 ר זה מה? רגע, שנייה. כל מה שאני אומ   מר אלעד כהן: 

 

 הארד קור.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 את זה.  מצוין, אז תעשה    כהן: מר אלעד 

 

 כל מה שאתה אומר זה מנוגד לפסיקה הארד קור.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 סיקה.  אה, מנוגד לפ   מר אלעד כהן: 

 

ה, אמרתי לך, קובעת שלושה עקרונות מאוד  ת. הפסיקחד משמעי  : עו"ד שחר בן עמי

לבחור את  סיעות, והזכות של סיעה כבי . יחסים בין קואליציה לאופוזיציה, יחסים בין הרבסיסיים

 נציגיה. 

 

 אבל הם כבר לא בסיעה שלהם, זה לא רלוונטי.      מר אלעד כהן: 

 

   - ים בין קואליציה לאופוזיציהאבל היחסרגע,    מר ניר ברטל:
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 אפשרי. אני חושב שזה מנוגד,  זה לא יישמר בוועדה. לשיטתנו זה  : עו"ד שחר בן עמי

 

 עם כל הכבוד.   לך שאתה טועה,  ני אומראז א   מר אלעד כהן: 

 

רגע, שנייה, להבין. יחסים בין אופוזיציה לקואליציה זה קרי גם     מר ניר ברטל:

 רים בקואליציה והאופוזיציה.  מספר החב

 

 ת. מסתכלים על התמונה הכוללת ולא על ועדה ספציפי    ן: עד כהמר אל

 

חבר אופוזיציה  יש ועדות שכתוב 'לפחות כן, אבל לא בכל ועדה, ניר.   : עו"ד שחר בן עמי

 אחד'. ולעתים האופוזיציה מונה רק חבר אחד. אז יכול להיות שיהיה לה ייצוג יתר,  

 

 סביבה. איכות הושמים אותו בוועדת    ברטל: מר ניר

 

אציה הזאת. צוג יתר בוועדות בגלל הסיטוכן. יכול להיות שיהיה לו יי  : עו"ד שחר בן עמי

 לא אריתמטיקה מושלמת.  פסיקה שמדברת על כך שזויש על זה גם 

 

 וההסתכלות היא כוללת על כל הוועדות. ולא בוועדה ספציפית.    מר אלעד כהן: 

 

אדם. אי אפשר לחלק אותנו שלמת כי אנחנו בני זו לא אריתמטיקה מו  : שחר בן עמי "דעו

יציה ובין הקבוצות של האופוזחס בין הסיעות בע. אבל באופן עקרוני צריך להישמר היבשליש, או ר

מול קואליציה. הבקשה של אורנה ותמר היא לא תואמת את העיקרון של אופוזיציה מול קואליציה.  

האם הבקשה שלהן הוסדרה עד הסוף וכו'. אני   י חברי אופוזיציה. וזה מתעלם מהשאלה יש בה שנ

 שהוא לא מתקבל על הדעת  לא הוסדרה, הם יוכלו להסדיר אותה. לכן בזה זה משהו מניח שאם היא

. דהיינו באה סיעה קואליציונית ואומרת  trade offשיהיה דבר כזה. מתי קורים מקרים כאלה? כשיש 
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כנה לוותר במקום אחר, ואתם תהיו במקום ההוא פה שני חברים בוועדה מסוימת. אני מו'אני מעדי

כמות שבזה לא מתערבים רת שהם עושים ביניהם הסרים, לצורך הדוגמה'. זאת אומאולי שני חב

  דרך כלל. גם לא בית המשפט. ב

 

 אז הכלל הראשון זה פר ועדה,    מר ניר ברטל:

 

 מת אשמח לשמוע. ן שאומר את זה. אני באה. אין פסק דיאין כלל כז   מר אלעד כהן: 

 

 שמה?   : עו"ד שחר בן עמי

 

בצורה שאומר את מה שאתה אומר. שחייב להיות בכל ועדה,    : מר אלעד כהן

 מה שכן הפסיקה אומרת,  הכלל שאתה מדבר. החלטית, מוחלטת, 

 

 .... בכל הוועדות.    גב' אורנה רייטר: 

 

  -י אפשר לחלק ובצדק, א ואמרת,   מר אלעד כהן: 

 

 שהי הסכמה. אבל האופוזיציה והקואליציה צריכות להגיע לאיזו  : בן עמיעו"ד שחר 

 

 חליטים. את זה למליאת המועצה ומאם אין הסכמה, מביאים     מר אלעד כהן: 

 

אחרת אני אגיד לך מה יקרה. אם לא תהיה הסכמה אנחנו נעשה   : עו"ד שחר בן עמי

   -. ניתן הרבה משקל ה שיוויון? נקים ועדה לקישוט היישובשיוויון. איך נעש

 

 יהיו שם.  כל חברי הקואליציה   מר אלעד כהן: 
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   כל חברי האופוזיציה,  : עו"ד שחר בן עמי

 

אופוזיציה. אז האופוזיציה יכולה לתת את כל יש רוב לה הזה במקר   מר אלעד כהן: 

 זים. הזכויות בוועדות זו, ותהיה רק היא בוועדת מכר

 

פעם. היה יותר מאחד. הקימו ועדות רשות  יר שהתחכםהיה ראש ע  : עו"ד שחר בן עמי

יציה היתה , כספים וכדומה, האופוזחינוךלאופוזיציה כמלוא החופן. רק בוועדות החשובות, ונתנו 

בחסר. אמרו זה בסדר, במאזן הכולל. בית המשפט אמר 'יש עוד מבחן'. שאתה לא ממציא ועדות  

  קישוט,

 

  -למה אנחנו  אבל זה לא המקרה.   מר אלעד כהן: 

 

 קיצון.   מדברים על  אל זה לא המקרה. אנחנו  גב' אורנה רייטר: 

 

יש רשויות שהמשקל שלה יא ועדת חובה. ודת הנחות הלהבנתי, וע  : עו"ד שחר בן עמי

משקל. ואתה  גדול יותר או קטן יותר. אני לא נכנס עכשיו לנתח עד כמה היא ... אני חושב שיש לה 

 לא יהיה.  משקל לא יצאו בכלל לא רק לקואליציה ולסיעה ספציפית  מבקש שבוועדה הזו שיש לה

 

ות, שזה לא  ת, ובטח אם ישבנו בחמש סיעהיכן שיש יותר משתי סיעו   מר אלעד כהן: 

 המקרה, 

 

  היינו שיש שלוש סיעות ... ארבע. ושתיים ושלוש, אז דווקא זאת של  : עו"ד שחר בן עמי

 ארבע לא תהיה מיוצגת.  
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יתמטיקה מלאה ברשותך, הרי דווקא בגלל שאתה לא יכול להגיע לאר   ן: מר אלעד כה

ל מאחר ויש פה שלוש סיעות,  נה הכוללת וזה כן נכון. אבוושלמה, דווקא בגלל זה מסתכלים על התמ

י לא רואה איך  נאהיה יותר קל. שלושה אם היו ומאחר ובמקרה יש פה גם ועדה שיש בה שני חברים, 

 .  הפסיקה. ואם יש פסיקה כזאת, תראה לי  ההצעה שלהן סותרת את

 

 היא סותרת. אני גם ציטטתי.   : עמי עו"ד שחר בן

 

 ם שם, עם כל הכבוד.  לא, אתה אמרת דברים שוליי   מר אלעד כהן: 

 

חד משמעית היא סותרת. אם זה היה הפוך, למשל אם הקואליציה    : עו"ד שחר בן עמי

לא תהיה מיוצגת בכלל, גם בוועדות שלא כתוב שצריך כופה בוועדות מסוימות שהאופוזיציה  היתה

 ות חבר מועצה אחד, בית המשפט היה מתערב.  לפח

 

 רה. אם בהתבוננות הכוללת,  אבל שוב, זה לא המק   כהן: מר אלעד 

 

 אבל אתה לא במקום ...    : עו"ד שחר בן עמי

 

רים, אגב, יש  י ועדה, כולל יו"ת זה לראות כמה חברההתבוננות הכולל   מר אלעד כהן: 

 להם זכות גם ליו"רים,   

 

 אפשר לעשות אותה יו"ר ועדת ביקורת.     מר ניר ברטל:

 

ברגע שאתה בוחן ובמובן הזה אין בעיה.  זה בכל מקרה כתוב בחוק   : מר אלעד כהן

בודק כמה חברי ועדה יש  , וברגע שאתה 2/9את המשקל היחסי שלהם, של שתי החברות המכובדות, 

 דברים ביחד( ועדות החובה, שנייה רגע, ... לא מעניין את אף אחד )מבסך הכל בכל 
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ני מאמין לך, בסדר?  מך בה, א. זו דעתך ואתה תובוא נסכם את הדיון  : עו"ד שחר בן עמי

 אנחנו לא נתווכח כי לא נגמור עם זה. 

 

 בסדר גמור.      מר אלעד כהן: 

 

ב את זה, וגם אמר עכשיו  בשביל למצות את הנקודה, שחר גם כת   מר ניר ברטל:

הקים ועדה  אז יש לכם רוב במועצה. אתם יכולים לגם פר ועדה. כי א רק כולל, אלא שהמבחן הוא ל

שום דבר, לשים שם רק נציגים של הקואליציה. וועדת מכרזים, ועדת הנהלה, ועדת לענייני כלום  ו

 כספים, ועדת זה,  

 

  אבל זה לא המקרה, ניר, בוא.    כהן: מר אלעד 

 

 איך אפשר לעשות את זה,  אתה רוצה נחלוק על חוות הדעת שלו?   מר ניר ברטל:

 

 ...  לעשות את זה. לך איך אפשר אני אגיד    מר אלעד כהן: 

 

יש לך פה סיעה שאולי היא סיעה כבר פורשת, שאחת מחברותיה   : עו"ד שחר בן עמי

תה מדבר על ראייה כוללת בלי שאתה י חשובה במועצה, ועדת חינוך. שמע, איושבת בוועדה אולי הכ

   -יה מסביר לי במה העירי

 

 ן. כבר לא.  סליחה, שחר, אתה לא מעודכ  גב' אורנה רייטר: 

 

 אז אולי לא, בסדר.    : עמיעו"ד שחר בן 
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 תדייק.  אין דבר כזה אז אולי. אם אתה יודע, תגיד. אם אתה לא יודע,   מר בועז בגריש: 

 

 ות.  עדות שיש להן חשיבות. יש ועדות שאין להן חשיבר שיש ואני אומ  : עו"ד שחר בן עמי

 

ת  שפטי, בכל הכבוד. באמת, קצ... להגיד משהו מעבר לשיח המ   גב' צדוק תמר: 

סליחה, זה עובר לי מעל לראש. בסופו של דבר ועדת חינוך, חינוך קורה, ועדת חינוך לא קורה. אלה 

ברה בוועדה אז אולי משפטית זה תופס, אבל הלכה  ים שונים. אז בכל הכבוד, בזה שאני חשני דבר

חינוך מאז שהתחלתי להצביע אין בזה שום דבר מכיוון שאני ממודרת מכל מה שקשור בלמעשה 

טיפה שונה. אני שמה את זה רגע הצידה. מבחינתי יש תכלית אחת לישיבה שלי במועצה וזה טובת  

ומתגברת ומתחזקת שוועדת הנחות לא  רשמתי, ומאפריל אני רק בעמדה שהולכתהציבור. אני הת

 בגלל שיש לה יו"ר שלא עושה את עבודתו כמו שצריך.   מתנהלת כמו שצריך 

 

 גמה, שאני אבין על מה מדובר.  תני לי דו   מר ניר ברטל:

 

 ונים? כמה הנחות אושרו השנה? יוסי, אתה יכול לעזור לנו עם נת   גב' צדוק תמר: 

 

 הוגשו?   כמה הנחות    מר יוסף הדרי: 

 

 אושרו.    מר ניר ברטל:

 

 כמה הוגשו, כמה אושרו.     גב' צדוק תמר: 

 

צריך נתונים, אבל אם מדברים . הוגשו, אני לפי מה שהוגשאושרו זה    מר יוסף הדרי: 

 הערכה, 
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 הערכה, בגס.    גב' צדוק תמר: 

 

 י מעריך. בסביבות המאה, אנ   מר יוסף הדרי: 

 

? וגמה להתנהלות מצוינת של יו"ר ועדת הנחות. את רוצה דרגע, תמר   מר אלעד כהן: 

 אני אתן לך. 

 

 ניים שלי רואות.  שהעי להראות את הנקודה. מהאני מנסה פה באמת    גב' צדוק תמר: 

 

 לא, לא, אני רוצה להתייחס.    מר אלעד כהן: 

 

 ר.  מה הוא אומת, זה מאוד מעניין לשמוע  אם מדברים בוועדת הנחו    גב' צדוק תמר: 

 

    -י. אני רוצה מה זאת אומרת? יש לי את הזמן של   מר אלעד כהן: 

 

 מי פילוסופי משפטי. ן אקדעל הזמן. עשית פה דיותיכף. דיברת, חבל    מר ניר ברטל:

 

 בסדר. אבל זה מאוד חשוב לשמוע אותו כחבר ועדת הנחות.     גב' צדוק תמר: 

 

 הנה, נמצא פה גם הגזבר.     בגריש:  מר בועז

 

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

 

 ניר, זה לא בסדר לקבור את הנושא.     : וק תמרגב' צד
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אני מנסה לקבל תשובה. הנושא. אני שואל שאלה.  אני לא קובר את   רטל:יר במר נ

בשמחה. העלית את זה בשם דוידי אני מנסה להבין מה מטריד. אם יש לך בעיה עם ועדת הנחות, 

 פעם? 

 

 יותר מפעם אחת.      גב' צדוק תמר: 

 

ת זה, הוא מעולה. ואני מניח  שמה שאת הולכת להגיד שהוא הדף א   מר ניר ברטל:

 לא התייחס. 

 

 אתה מכניס לי מילים לפה?     ' צדוק תמר: גב

 

 זו היתה שאלה. לא היתה הכנסת מילים.     מר ניר ברטל:

 

יטיקה. זה  בדיוק הבמה. ופה עושים פול סליחה, פה, דרך אגב, זאת   מר: דוק תגב' צ

 .ווח לך מה דיברתי או לאבר הפשוט. אני לא צריכה לדנכון? אני אומרת לך את הדמה שעושים פה, 

 ברתי עם דוד.   די

 

את לא חייבת. אני שאלתי. את יכולה להגיד אני מסרבת לענות. או     מר ניר ברטל:

 , לא מעוניינת.  לא רוצה

 

את זה. אין לה גם לא לענות לזה בכלל. אני לא חייבת להגיד י יכואנ   גב' צדוק תמר: 

 לזה שום קשר לדיון.   

 

 לענות לך באותה מידה. הדדי. גם אני לא חייב  ה גםז   מר ניר ברטל:
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את אל תענה. אין שום בעיה. לא ביקשתי תשובה. אני רק רוצה להגיד    גב' צדוק תמר: 

   מה שיש לי להגיד. 

 

 אז בבקשה.    מר ניר ברטל:

 

י מנסה להבין נתונים  דה הזאת לא מתנהלת ואנאז אני אומרת שהווע   גב' צדוק תמר: 

בעזרת אלעד. כי אני טוענת כאן טענה ואני טוענת אותה כבר  סי ואני מנסה להבין מבפנים בעזרת יו

שבים. ותי זה שהוועדה הזאת תעבוד לטובת התומזמן שמשהו פה לא בסדר. הדבר היחיד שמעניין א

 אתה מתעקש לקבור את הנושא.  

 

בסך הכל  אני לא מתעקש לקבור. את מכניסה לי מילים לפה. אני    מר ניר ברטל:

 שאלתי אותך ...  

 

לא, זאת הפרשנות שלי למציאות שבה אתה לא מוכן לדבר על מתווים     ב' צדוק תמר: ג

 ת, כור אטומי.  כן להעלות אותם בטענה שזאת ועדה סודישאנחנו מעלים. אתה לא מו

 

 היא לא סודית.     מר ניר ברטל:

 

 יין.   אתה לא נותן להשלים משפט. זה לא לענ   ' צדוק תמר: בג

 

  -ן. כי את מדברת על טובת הציבור, התנהלות הוועדה, למען נכו   מר ניר ברטל:

 

שהו מעיר הערת ביניים לך אתה אבל למה אתה מפריע לה? כשמי   מר אלעד כהן: 

 תן לה לסיים.   שתולל.מ
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 בה ...  בישיבה ההיא שהיה    גב' צדוק תמר: 

 

 . י עשיתי ולא עשיתי, בשמחהאם את רוצה לדבר על מה אנ   מר ניר ברטל:

 

 אתה רוצה לנהל דו שיח, אז בוא נעשה את זה בצורה מתורבתת.      גב' צדוק תמר: 

 

פגע. אני שאלתי לפני  עת איפה את חושבת שהציבור ני רוצה לדלא, אנ   מר ניר ברטל:

 עשר דקות שאלה,  

 

כך תגיד מה   אבל אני רוצה להגיד משפט מהתחלה ועד הסוף. ואחר   : גב' צדוק תמר

 ה או מה אתה רוצה להגיד.   שאתה חושב על ז

 

אני אשמח לשמוע מה שאת אומרת. אני רק מבקש לקבל טיפה של     מר ניר ברטל:

הציבור. אני אשמח להבין דוגמה אחת איפה את חושבת שובה. אמרת שהציבור נפגע והכל לטובת ת

 ציבור נפגע.  שה

 

אז אני שואלת  בה. וכיח את הנקודה. תודה ראז הנה, אני מנסה לה   גב' צדוק תמר: 

 את יוסי כמה בקשות הוגשו השנה. 

 

בסביבות המאה, הערכה  אני אומר את זה בשליפה. אני אביא, אבל   מר יוסף הדרי: 

 תיקים טיפלנו.  שלי. לפחות מאה

 

 ה או בכלל?את מדברת על קורונ   מר אלעד כהן: 

 

 בכלל היא ביקשה.     מר יוסף הדרי: 
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בכלל. אוקיי. ובאיזה סכומים, סדר גודל של סכומים,  אני מדברת על    וק תמר: צד גב'

 הנחות באיזה סדר גודל של סכומים? 

 

היות שהוא מאוד רלוונטי ברגע שמגיע התיק, יכול לשנייה רגע.    מר יוסף הדרי: 

 ו נדחה אותו מראש. אפשרי, ויש שמגיע תיק שאנחנואנחנו עושים את המקסימום ה

 

 בסדר גמור.    וק תמר: צד גב'

 

 העניין הוא עניין תיקי. מבחינת סכומים של כמה אושרו, בסביבות,      מר יוסף הדרי: 

 

 .  01,700,00נחות בארנונה זה בערך הכל ה בסך   מר ניר ברטל:

 

 . כן, אבל היא שואלת כמה הוועדה   מר יוסף הדרי: 

 

  יש כאלה שלא עוברים דרכנו בכלל.   מר אלעד כהן: 

 

 ך זה הנחות מנדטוריות? כמה מתו   גב' צדוק תמר: 

 

 את מדברת על משהו שעובר דרך הוועדה.     מר אלעד כהן: 

 

. אני רואה  2019, של לתי על הנתונים של שנה שעברהשוט הסתכאני פ   גב' צדוק תמר: 

    -בערך. היא אישרה ב שלה מהתקצישהוועדה הזאת אישרה חצי 

 

עברו דרך הוועדה. רגע, אבל זה  600-. לא כל ה600לו סך הכל לא, קיב   מר ניר ברטל:
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 . 600לא נכון 

 

 זה מה שיש בדוחות הכספיים שקיבלנו.   גב' אורנה רייטר: 

 

 .   זה הדוחות הכספיים   גב' צדוק תמר: 

 

 600-נחות בארנונה. לא כל הה 600לא, בדוחות הכספיים כתוב    מר ניר ברטל:

 בל הנחה.  מי שמביא אישור מילואים מק אישרה. יש הנחות, הוועדה

 

 אז על אחת כמה וכמה מה שהיא אומרת.     מר אלעד כהן: 

 

 ן?   , נכו1,400,000קציב של אבל יש מימוש, היה ת   גב' צדוק תמר: 

 

 נכון.    ברטל:מר ניר 

 

 .  659מומש    גב' צדוק תמר: 

 

 מומש יותר.    רטל:יר במר נ

 

 .   2019לא אבל זה   גב' אורנה רייטר: 

 

 אז תיכף יוסי יסביר.     מר ניר ברטל:

 

 לא הבנתי. הדוחות הכספיים שאנחנו קיבלנו הם לא נכונים?     גב' צדוק תמר: 
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  שכן.כנראה    יר ברטל:נ מר

 

 כנראה שהם נכונים?     תמר: גב' צדוק 

 

 נכונים?  שהם לא    מר אלעד כהן: 

 

 '. 19לא, של    גב' צדוק תמר: 

 

 מה שרשום שם.  0192אנחנו מדברים על   רייטר:  גב' אורנה

 

אני יודע שעשינו את האמת שאני לא יודע להגיד אם הם לא נכונים.    מר ניר ברטל:

 נכון?  . 2019-ות בארנונה ניתנו באנחנו עושים בדיקה כמה הנחיו בדיקה, עכש

 

 . ומשהו 1,600,000-, עכשיו הגענו ל1,600,000היה  2019   מר יוסף הדרי: 

 

 . 659? כתוב ,600,0001איך    גב' צדוק תמר: 

 

   -הוא אמר לך. יכול להיות שהדוחות    מר אלעד כהן: 

 

 היות שזה ...  ... יכול ל   מר ניר ברטל:

 

 עכשיו יצא.   הסופי  הדוח   מר יוסף הדרי: 

 

 '. 19לא, על    מר ניר ברטל:

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.12.22שלישי,  מיום, 34מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 36 
 

 רד הפנים שיחזור אלינו.  לא, עכשיו חתמנו, מחכים לאישור מש   מר יוסף הדרי: 

 

 זה נכון.    מר ניר ברטל:

 

 כנתון סופי?  659אז למה הופץ לנו    גב' צדוק תמר: 

 

 את הנתונים, אמרנו מראש,   נתנו לכםגם כש   מר יוסף הדרי: 

 

 . 2019-לא, ל  גב' אורנה רייטר: 

 

 עכשיו חתמנו עליו.   0192   מר יוסף הדרי: 

 

 יר. מה זה?  זה פער אד   גב' צדוק תמר: 

 

 . 2019אבל אתה נתת לנו דוחות של   טר: גב' אורנה ריי

 

 של מתי?    מר יוסף הדרי: 

 

   יותר. זה לא הגיוני. זה יותר ממאה אחוז   גב' צדוק תמר: 

 

 פי שלוש אחוז.    מר אלעד כהן: 

 

 ר ממאה אחוז. אני אומרת, יות   גב' צדוק תמר: 

 

 מדברים?  על איזה קובץ אנחנו   מר יוסף הדרי: 
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 על הקובץ ששלחת לנו.    : גב' אורנה רייטר

 

 איך קוראים לו? ...     מר יוסף הדרי: 

 

בתחילת   ן, כן. זה יצא? אוקיי, בסדר. כ2020ב זה תקציב סופי, תקצי   מר יוסף הדרי: 

. ... אז עשינו 2020שהגשנו. שהגשנו תקציב , 2020ב הקדנציה. בתחילת השנה שלי. כן, כן. זה תקצי

שיו יצא דוח סופי מבוקר של משרד הפנים. מבחינת המערכת  ריכת דוחות כספיים השנה. עכע

ליפים  תם אחרי זה. זו אחת הסיבות שאנחנו מחהמערכת לא העבירה נתונים כמו שצריך, ותיקנו  או 

בדק את זה. זה אני  מבקר חיצוני , בשביל זה מערכת. אני אומר מראש, אני לא סומך על המערכת

 דש וחצי אחרי שהתחלתי לעבוד פה. הערכה שלי, משהו כזה.  את הדוח הזה, בערך חודש, חוהוצאתי, 

 

 לא, הוצאת את זה לפני ...    גב' אורנה רייטר: 

 

 לי.  , היא אמרה 2020קציב  לא, היא מראה לי ת   מר יוסף הדרי: 

 

 קיים באקסל ששלחת אלי.  הזה גם הסכום  גב' אורנה רייטר: 

 

 ל. נו? ניצוב   מר יוסף הדרי: 

 

 עכשיו, לפני חודש, חודש וחצי.   טר: גב' אורנה ריי

 

 נשלח.   5.12-זה ב   גב' צדוק תמר: 

 

 איזו שנה?     מר יוסף הדרי: 
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 '? 19' או 20   מר ניר ברטל:

 

ציב סופי, זה פער אדיר  ', תקציב סופי. מה מצחיק? אם כתוב תק19   תמר:  צדוקגב' 

 . 150%של 

 

 יותר אפילו.    מר יוסף הדרי: 

 

 לא, זה אומר שזו טעות.     :מר אודי וילד

 

תונים  הכל בסדר. אני אומר לכם. היה פה מבקר חיצוני שבדק את הנ   מר יוסף הדרי: 

ייה את הנתונים. יש נתונים במערכת שלא עברו ממערכת הגב כדי להגיש דוח סופי. והוא תיקן

אלה. בשנה כמו שצריך בדברים ה הדוחות הגיש אתלמערכת הנהלת חשבונות. הוא תיקן את זה ו

אלף שקל כבר את שנה שעברה. אני לא  40, 30, השנה  כבר עקפנו במשהו כמו 1,600,000שעברה יצא 

בן אדם אתמול,  מרה. זאת אומרת הנה, למשל דוגמה. אומר לכם סופי מסיבה אחת. השנה לא נג

ל לעצור את ע לו לקבל אותן, אני לא יכולוועדה.  הנחות שמבחינת החוק מגי גיש הנחות, שהן לאכשה

 זה. אני חייב לתת אותם לפי החוק. 

 

 לא ברורים,  זה בסדר. אני אשים רגע, בגלל שהנתונים   גב' צדוק תמר: 

 

אני  ייה אחת. שאלת שאלה אחת. ממש שנייה אחת. כיני לי שנאם תת   מר יוסף הדרי: 

 ותו. קיבלתי אביקשתי את הנתון הזה היום ואני יודע ש

 

ר, אתה תחפש. אבל אני מניחה את הנתונים הלא ברורים כרגע בסד   גב' צדוק תמר: 

לא   הוועדה מאז המתווה שמאוד היה נראה ליבצד. ואני אומרת גם מבחינת ההתנהלות. התכנסה 
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 הוגן ולא מאפשר ולא מקדם, התכנסה הוועדה?  

 

י חבר בוועדה. יוסי גם אני עכשיו הולך לספר לכם את מה, אני הר   ד כהן: אלעמר 

 יחד איתי. זאת אומרת אם אני לא מדייק במשהו, יוסי, תרגיש חופשי לתקן אותי.  חבר 

 

 בציבור. שובה איפה את אומרת שפוגע ין מחכה לתאני עדי   מר ניר ברטל:

 

 לי, אולי  דרכי.   רגע, שנייה. תיכף תבין או    מר אלעד כהן: 

 

 ור?  איפה יש פגיעה בציבאתה עונה לשאלה    מר ניר ברטל:

 

 לא, זה היא תענה לשאלה. אבל בוא תשמע מה יש לי להגיד.     אלעד כהן:  מר

 

  זה ונעשה דיון אחר.יים רק את הדיון האז חכה. בוא נס   מר ניר ברטל:

 

  זה לא דיון אחר, זה באותו עניין.   מר אלעד כהן: 

 

וב  פנים ואני חוששת שמשהו לא טאני רוצה לשמוע אותו. כי הוא מב   גב' צדוק תמר: 

 קורה שם.  

 

 ... הרבה דברים. זה בסדר, לגיטימי.    מר ניר ברטל:

 

אם את   ם תעני לו לשאלה?שאני אציג את הדברי מקובל עליך שאחרי   מר אלעד כהן: 

 רוצה. 
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 בהחלט.     גב' צדוק תמר: 

 

 אם זה יעזור לה לענות על השאלה, אז בבקשה.     רטל:מר ניר ב

 

   -ע. היא לא יודעת אני לא יוד   מר אלעד כהן: 

 

 רק אתה יודע מה אתה הולך להגיד.    מר ניר ברטל:

 

ולוועדה הזו גם ה סופר דופר חשובה. עדת הנחות זו ועדטוב, חברים. ו   מר אלעד כהן: 

   אות מדברת על זה שהדיונים של הוועדה תעשה, אף אחד ורנקבעו הוראות מאוד מיוחדות. אחת מהה

 את. בתקופתו של דקל זה התנהל, הכל היה בסדר.  לא יכול להשתתף בוועדה הז

 

 אתה בעד להחזיר אותו.     מר ניר ברטל:

 

 דע למה הוא הלך. לא אני שלחתי אותו, לא יודע. לא יו   מר אלעד כהן: 

 

 ה ... אבל נעצור. האמת שהוועדה הית   מר ניר ברטל:

 

יכול לשבת איתך שעות. הר. אני ביניים.  אני לא ממאתה מעיר הערות    מר אלעד כהן: 

ר אם יוסי היה  דקות'. לענייננו. התכנסנו, אני לא זוכ 10-אבל אל תגיד לי אחר כך 'אתה עברת את ה

 צה הרי להקשיב, לא?   יון. היה פרוטוקול, חתמנו על הפרוטוקול. לא, אתה רואו אריה היה. קיימנו ד

 

 ע, י מצליח גם לשמואני שומע. אנ   מר ניר ברטל:

 

לא, אז אני אחכה. אני חושב שאתה כראש מועצה תהיה עם הדברים    ד כהן: מר אלע
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הזה, היתה באמת  י. והתחלף היו"ר. ואז עלה כל הסיפור האלו. יופי. הקרבתי חצי דקה מזמנ

ל ם כלליים, אם אני לא טועה. ואז עלה כל הסיפור הזה שאיזושהי ישיבה אחת נדמה לי על נושאי

מדבר עליה, שאני לא זוכר בוודאות באיזה תאריך זה היה, נדמה לי בחודש  הקורונה.  ובישיבה  שאני 

נים. היה דיון ער ביותר. כל  יותר טוב, הראשונה שדנו על הקריטריו  אוגוסט, אתה אולי יוסי זוכר-יולי

תי הערות כי קיבלתי טיוטה של פרוטוקול. ביקשתי להעיר הערות. העראחד הביע את הדעה שלו. 

ממש לא לגבי נושא של פלוני אלמוני, כי זה כמובן אי אפשר להיכנס לזה, אלא יותר   לא,ההערות היו 

לא תגובה ולא את הפרוטוקול.  ת ההערות שלי. לא זכיתי עד היום לקבללקריטריונים. העברתי א 

 אלתי את עו"ד,   פשוט חלף עם הרוח. כשש 

 

  וקולים בוועדה?מי אחראי על הפרוט   מר ניר ברטל:

 

 כששאלתי את עורכת הדין של שחר מה קורה עם זה,     הן: מר אלעד כ

 

 לינוי?    מר ניר ברטל:

 

יבים שום דבר. בטעות  רה לי 'אנחנו מבחינתנו לא חי, היא אמלינוי   מר אלעד כהן: 

 ניחא, בוא נתקדם.  פגם.  לדעתי  העברנו לך את זה'. ניחא.

 

 ת.  ין חשבה אחרעורכת הד   מר ניר ברטל:

 

  ?זאת אומרת, מאז המתווה   רייטר: גב' אורנה 

 

 אין פרוטוקולים.     מר אלעד כהן: 

 

 י המתווה.  היה המתווה. אחרבסדר, אבל זה   גב' אורנה רייטר: 
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בלים זימון לישיבת  יופי. ואז לפני משהו כמו חודש ימים אנחנו מק   כהן: מר אלעד 

ם ביקשו לקיים את הישיבות סליחה, בוא נלך שלב אחורה. ה ה,ועדת הנחות. מהר מהר דחוף, א

ולד. תיכף תבינו בזום. אני אמרתי שלדעתי זה מאוד בעייתי. זה פתח לבעיות. כנראה שראיתי את הנ

ה יו"ר הוועדה. כולם ת. לא אני קבעתי את התאריך, קיים את זך לישיבת הנחוואז קבעו תארילמה.  

 אישרו. 

 

 למתי?   גב' אורנה רייטר: 

 

וקטובר, אני לא זוכר את התאריך. התאריך המדויק פחות סוף א   מר אלעד כהן: 

ומי לא  זו. מחכים ליו"ר ויש איזשהו שיר כזה,חשוב. וכולנו התייצבנו, כמובן דרך הזום, לוועדה ה

כבר נקבע. בסדר, קורה, כולנו בני אדם. מאחר וזה  בא, היו"ר לא בא. בוטלה הוועדה, למרות שזה 

יתו ועם כולם תאריך נוסף. אם זה היה יום חמישי, ליום שני עד  יה חשוב לכולם להתקדם, תואם אה

 כמה שאני זוכר.    

 

יבה הזו ביולי זו הישיבה אז, אני חוזר רגע ליולי. הישה ביולי הישיב   מר ניר ברטל:

 שנפגע פה מקורונה?  שאתה התנגדת לתת הנחות למי

 

 ך בדיוק.   ממש לא. הפו   מר אלעד כהן: 

 

 ו היתה ישיבה לפני כן.  ז   מר ניר ברטל:

 

 ממש לא. בישיבה הזו,      מר אלעד כהן: 

 

 באיזו ישיבה?     מר ניר ברטל:
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לי  והאנשים שלך, שאלת שאלה, תן  אני הצעתי קריטריונים שאתה   ן: עד כהמר אל

 אנשים.  

 

   -והם עוד לא זכאים  אין אנשים. יש לי שלושה ילדים. מאוד קטנים   רטל:מר ניר ב

 

. אמרתי אנשים שלך דאגו לך שהקריטריונים  120שיהיו בריאים עד    ד כהן: מר אלע

   -המקלים, שאלת שאלה, אז תקבל 

 

ה עלה, שאמרת שאסור  ני כן. שבכלל הנושא הזלא, אז אני מדבר לפ   מר ניר ברטל:

 למי ... לקורונה.  לתת הנחות

 

לזה, אני הצעתי י לא התנגדתי ברא. ולא רק שאנלא היה ולא נ   מר אלעד כהן: 

 קריטריונים מקלים ואני חוזר ואני אומר. אתה והאנשים שלך טרפדתם את זה. היו שתי ישיבות

 מועצה ולמזלנו הכל מתומלל והכל,  

 

 ועוד נגיע גם לארכיון.     מר ניר ברטל:

 

   -עים  אני מציע לך לבדוק את הדברים. ואז אנחנו מגי   ן: מר אלעד כה

 

   -אני מדבר על ישיבה לא,    מר ניר ברטל:

 

 מתי הישיבה הזאת נקבעה, השנייה?   גב' אורנה רייטר: 

 

 רבעה ימים אחרי.   בעה שלושה, א הישיבה נק   מר אלעד כהן: 
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הבין איפה פה הציבור  בסדר. אתה יכול בדברים שאתה עוזר לתמר ל   רטל:יר במר נ

   -נפגע. אני באמת 

 

 מתי היא נקבעה?    ה רייטר: גב' אורנ

 

 אבל אני לא יכול להתקדם. אני לא זוכר את התאריך.     ר אלעד כהן: מ

 

  להתחיל. אתה לאריך להתקדם, אתה צריך אבל אלעד, אתה לא צ   מר ניר ברטל:

 התחלת. לא בסיפורים ...  

 

 ובע ולא אף אחד אחר.   תכנים אני קא', את ה   מר אלעד כהן: 

 

 לא, אבל את העניין, חבר'ה.    מר ניר ברטל:

 

 אני חושב שזה לעניין.  אתה יכול לחשוב שלא, ואני מכבד.     מר אלעד כהן: 

 

 ה לעניין. שמח לשמוע שז אבל אני א   מר ניר ברטל:

 

ם שלי. תן לי לא אתה קובע אם זה לעניין. אני קובע כי זה דברי   : מר אלעד כהן

   -להתקדם ותגיד אחר כך 

 

שאתה השתוללת עלינו שלא נפריע ושלא  ישיבה במקום הזהכל אתה    מר: גב' צדוק ת

  -ככה 
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 זה פשוט לא יאומן.     מר אלעד כהן: 

 

   הזמן מתפרץ לדברים שאני דיברתי,  כל אתה   גב' צדוק תמר: 

 

 לעניין.   אני לא מתפרץ. אני רק מבקש שיגיע   מר ניר ברטל:

 

 או לא, לא אתה.   אני קובע אם זה לעניין   מר אלעד כהן: 

 

 וכן, תמר, מה לעשות. יש פה מישהו שמנהל את הישיבה.    טל:מר ניר בר

 

א מכבד תה זורק הערות ציניות.  זה לאתה לא מנהל את הישיבה. א   גב' צדוק תמר: 

 א אותך ולא אותנו.  ל

 

בקש מאלעד שיתקדם ולא יספר לנו רות ציניות. אני מאני לא זורק הע   מר ניר ברטל:

 סיפורים ומבזבז לנו את הזמן. 

 

   -ניר, ניר. אני חוזר ואני אומר. אני קובע אם זה רלוונטי    מר אלעד כהן: 

 

 ל לספר סיפורים. יכול להתחיאני גם    מר ניר ברטל:

 

י, זה הניתוח שלי.  אתה יכול לספר מה שאתה רוצה. אלה התכנים של   כהן:  מר אלעד

 ', מכבד את זה. תן לי לסיים.   'מבחינתי מה שאמרת לא רלוונטייד אתה יכול אחרי זה לבוא ולהג

 

 בבקשה.    מר ניר ברטל:
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, בלי לשים לב קוטע כל שנייה. אגבאבל אתה לא עושה את זה. אתה    מר אלעד כהן: 

 י זה מכוון.   אול

 

 לא, זה  לא מכוון.     מר ניר ברטל:

 

 אז תן לי לסיים.      מר אלעד כהן: 

 

 בבקשה, תסיים.     מר ניר ברטל:

 

 תודה רבה. לא התחלתי.      הן: מר אלעד כ

 

 ודרך אגב, למדתי את זה מהמנוסים ביותר.     מר ניר ברטל:

 

לך צד אחד אחורה ואומר שתואמה מצוין. אורנה, שוב פעם. אז אני הו   מר אלעד כהן: 

נו מתייצבים לישיבה. ואז  טלה בגללו, ליום שני. ביום שני כולשישיבה אחת בו יחד איתו, אחרי ישיבה 

לה הישיבה ומתייצב, כמובן באמצעות הזום, יו"ר הוועדה. ואיך יו"ר הוועדה מתייצב לזום?  מתחי

שומע הכל, תקן אותי אם אני טועה, יוסי. ברכב שלו בחו"ל, נמצא לידו מישהו, ש איך? כשהוא נוהג

 האופן הרציני שבו אתה מתייחס ו 'תגיד, ככה אתה מתכוון לנהל את ועדת ההנחות? זהואני אומר ל

לעניינים? כשאתה תוך כדי נסיעה באיטליה ומישהו שהוא זר שומע את הדברים?' בוא, יוסי פה יגיד  

ו. אחרי משהו כמו חצי דקה אומר לנו אדון דוד יה אחד לאחד. וכמובן שתשובה לא קיבלנלך שזה ה

לא חזר כול להמשיך את הוועדה'. והוא אמת ליבי ליבי איתו. 'המשטרה עצרה אותי, אני לא יכץ, וב

   לוועדה. אז אם זו התייחסות רצינית לוועדת הנחות, צר לי בשבילו. 

 

  ות בוועדה הזו?התקבלו החלט   מר ניר ברטל:
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ושחר  לטות בוועדה. יש פה בכלל שאלה מאוד מעניינת, בלו החהתק   מר אלעד כהן: 

 הוא לא השתתף בוועדה.   ועל תיכף יענה עליה. אם בכלל זה חוקי. כי בפ

 

 אבל היתה בוועדה לינוי.     יר ברטל:מר נ

 

אותו טלפונית ולינוי עמדה על כך שהוא ישתתף. היא ניסתה להשיג    מר אלעד כהן: 

 מספר פעמים. 

 

ין חוקי בישיבת הוועדה מניין חוקי, אגב, אני קוראת בהמשך לזה, מני   תמר:  גב' צדוק

 ממלא מקומו.  או דה יהא בהשתתפות יו"ר הווע 

 

ומאחר וקיווינו, תהיה איתנו יוסי, כי אתה היית הרי שם. שלא יחשבו     מר אלעד כהן: 

 ן.  שאני מספר פה משהו שהוא לא נכו

 

 נות.  באמינות שלך. רק בפרשאנחנו לא מפקפקים    מר ניר ברטל:

 

ת פרשנות.  ש עובדות שלא צריך להתווכח עליהן, מבחינובדות. יגם בע   מר אלעד כהן: 

גם יוסי, 'הוא בטח יחזור עוד חמש דקות. בואו נתחיל להתקדם'. והחמש  ואמרה לינוי, ונדמה לי

פרוטוקול. אין חתימה. דקות. הוא לא חזר לוועדה. אין  20שעה,  דקות הפכו להיות עשר דקות, רבע

, אתה במקרה ו התנהלות רצינית, צר לי בשבילך. ואני אשאל אותךואם אתה חושב כראש מועצה שז

ניר. נראה לך הגיוני שמישהו יקיים ישיבה של ועדת הנחות כשהוא נמצא יושב לידי. סגנו של 

 כולו מרוכז.   באיטליה, בנסיעה, לא בישיבה, כש

 

   קודה ברורה.אלעד, הנ   מר ניר ברטל:
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 ה.  בבקשה. אז הנה תשוב   מר אלעד כהן: 

 

ה? אם קור? איך זה 1,600,000ברו, כמה? יש לי שאלה. איך בפועל הוע   מר אודי וילד:

 אין ועדה ואין החלטות?  

 

זה שקל  150,000, המספר שביקשת, 95מההנחות אם לא  90%   מר יוסף הדרי: 

שקל מוועדת הנחות. כל שאר הדברים מורכבים מכמה   151,000מהנחת ועדות. מוועדת הנחות. 

 מה,  וכ

 

 .  5%ומטית מי שעשה מילואים מקבל אוט   מר ניר ברטל:

 

 תי. הבנ   מר אודי וילד:

 

 אגב, יוסי, אני רוצה רק שתאשר שדייקתי בפרטים.      מר אלעד כהן: 

 

ה הזאת  בסופו של דבר התקבלו בוועדה רגע. אלעד, בסדר. שניי   מר ניר ברטל:

 החלטות? 

 

 ם בכלל הן חוקיות.  לה מאוד מעניינת, אכן. יש עכשיו שא   מר אלעד כהן: 

 

ות היו הגיוניות, סבירות? כי היו שם בסדר. שאלה משפטית. החלט   ברטל:מר ניר 

 ארבעה חברי ועדה נוספים, נכון? היו לינוי, יוסי ודורית. 

 

 עדה לא נוכח. על מה אתה מדבר? אבל השאלה מצחיקה. יו"ר הוו   ד כהן: אלעמר 
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 מניין חוקי אין ... יו"ר.      גב' צדוק תמר: 

 

ה, תמר אומרת יש פה פגיעה  שאנחנו מנסה לעשות חצי שע הדיון אבל   מר ניר ברטל:

 ציבורית. אני מנסה להבין איפה היא. 

 

 זה לא מספיק?     מר אלעד כהן: 

 

 אני מנסה להבין איפה היא.    יר ברטל:נ מר

 

 עוד לא הבנת?      גב' צדוק תמר: 

 

 לא, לא הבנתי.     מר ניר ברטל:

 

 יך להסביר.  טוב, אני אמש   גב' צדוק תמר: 

 

 ה לך הגיוני שככה הדברים צריכים להתנהל?  נרא   מר אלעד כהן: 

 

 אני חושבת שהמתווה שהתקבל,     גב' צדוק תמר: 

 

 יין של פגיעה בציבור. יש פה עניין התנהלותי, ויש פה ענ   רטל:מר ניר ב

 

 יבור. לות פוגעת בצאבל ההתנה   מר אלעד כהן: 

 

 שפיעה.   ההתנהלות מ   גב' צדוק תמר: 
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 שמח לשמוע.  במה? א   מר ניר ברטל:

 

במה? קודם כל בזה שחבר ועדה, אני לא מדבר על יו"ר ועדה, שזה     מר אלעד כהן: 

ה של ועדת הנחות כשהוא בשיחת זום בחוץ  יותר גבוהה, חושב שהוא יכול לקיים ישיב בכלל רמה

 לא אני קבעתי את התאריך.    לארץ, אגב,

 

 התנהלותה. עדה מוסמכת לקבוע את אופן ר, הוובסד   מר ניר ברטל:

 

שנייה. בישיבת זום, כשהוא באמצע נסיעה, כשנמצא לידו בן אדם     מר אלעד כהן: 

 הלות ראויה, קטונתי.  הלך העניינים. אם זה נראה לך בעיניך התנששומע את מ

 

 תה.  הוועדה רשאית לקבוע את אופן התנהלו שמע, בכל זאת... שהוא    מר ניר ברטל:

 

לא יכולה להתנהל בניגוד לחוק, והוא התנהל פה בניגוד   לא, הוועדה   מר אלעד כהן: 

 לחוק. נקודה.   

 

 בניגוד לחוק, אם זה התנהל    מר ניר ברטל:

 

 הוגשו?    ... יוסי, כמה דרישות במסגרת המתווה של הקורונה. זו בעיה   גב' צדוק תמר: 

 

 ריך לבטל את הוועדה.  בסדר. יכול  להיות שצ   מר ניר ברטל:

 

 ממש לא.     הן: מר אלעד כ

 

 חברים, בסדר. נראה לי הנקודה ברורה.     מר ניר ברטל:
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שו  ר את הנקודה. כמה בקשות הוגסיימתי להבהיהאמת שלא    גב' צדוק תמר: 

 במסגרת המתווה של הקורונה? 

 

  -עוד פעם, באמת. פעם הבאה תבקשו    מר יוסף הדרי: 

 

 פלוס מינוס.    : גב' צדוק תמר

 

 אישרנו שבעה.     מר אלעד כהן: 

 

 בערך.  17היא שאלה  כמה אושרו. היו    מר יוסף הדרי: 

 

  ו? שבעה בערך.וכמה אישרנ   מר אלעד כהן: 

 

  ת העצמאיים, הם היו אוטומטית את החמישה, ה לך רק אלא, הי   מר יוסף הדרי: 

 שישה, 

 

   -יה? אני יודעת על אחת  מה היו הסיבות של הדחי   גב' צדוק תמר: 

 

תלוי בהסכמה בסופו של דבר. אם היו ריאלי וזה   99%אחת היתה,    סף הדרי: מר יו

 די מתנהלת בהסכמה פה אחד.   לתת את ההנחה, נתנו. הוועדה

 

טות, בתור חבר  אתה חושב שבסך הכל, יוסי, הוועדה מקבלת החל   טל:מר ניר בר

 גישים לא נפגע? המועדה, סבירות, נכונות ואף אחד מ
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 כל ההחלטות קיבלנו בסופו של דבר פה אחד.     מר יוסף הדרי: 

 

ך שהוועדה האחרונה אז אני רוצה לשאול אותך, יוסי. נראה ל   מר אלעד כהן: 

   כמו שצריך? תסתכל לי לתוך העיניים ותגיד לי. שהתנהלה התנהלה באמת 

 

אשאל אותך גם. יש פה אתה חושב יוסי, לפני שאתה עונה לאלעד, אני    ניר ברטל: רמ

זושהי פגיעה ציבורית קשה בהחלטות שהוועדה קיבלה? אל תענה, בסדר. לא נכניס אותך למריבות  אי

 שלנו. 

 

 תודה.     וסף הדרי: י מר

 

 תישאר אובייקטיבי ומקצועי.    מר ניר ברטל:

 

הלת טוב. שניר, גם אתה מבין את זה, שהוועדה לא מתנ חושבת אני   גב' צדוק תמר: 

אני אדייק את זה.  כי אין לי טענות לא ליוסי וגם לא לאלעד. היא לא היא לא מנוהלת טוב, אם 

באמת, על התפקוד   העניין, שזה מאוד מצער. אם מסתכלים רגע,מנוהלת טוב. אני חושבת, לסיכום 

לא להצביע,  ה חבל להוריד את הנושא הזה בכוח מסדר היום. חבל של הוועדה הזאת, זה פשוט חבל. ז

עדה הזאת. זה כל מה שמעניין אותי. אם יש מישהו אחר שיכול להוביל את חבל לא לעשות סדר בוו

שלי. אני חשבתי שאורנה  את זה טוב. אני בסך הכל, זאת היתה הצעה זה ולהוביל את זה טוב, שיוביל 

היא יכולה לעשות  יה מספיק, היא מקצועית מספיק, היא הגונה מספיק. היא יסודית מספיק, היא פנו

אה לטובת התושבים. זה כל מה שאני רואה. אני לא רואה שיקולים משפטיים. ואני  את זה בצורה נפל

ורה, לדעתי, מביכה ליו"ר  ים. אני נטו רואה את המצב הזה שמתנהל בצלא רואה שיקולים פוליטי

 המועצה. זה הכל.   

 

עשה בירור עם דוד  מר. אני אשמעתי, אלעד, את דבריך, ואת דבריך, ת   רטל:יר במר נ
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העניין. ובהתאם למה שהוא יגיד, אם הוא רואה את זה כתופעה שצריכה להיות כל הזמן או  לגבי 

ול, מביע רצון ויכולת ועניין להמשיך ב אילוצים. נשמע את הצד שלו. ואם הוא יכמשהו חד פעמי עק

אוי ומתאים, אני חושב שהוא יכול  דה באופן פרוצדוראלי וענייני והתנהלותי ומשפטי רלנהל את הווע

לכך. הוא ילד גדול בדיוק כמו כולנו. ויכול להיות שגם יהיו לו הצעות אחרות, על מנת לשפר את 

זה העניין אני אשמח לבדוק עם דוד ואני מבטיח בין אם זה חילופין או דברים אחרים. אם  הדברים.

שנראה  , זה נושא , אם זה כל כך חשוב לךבזמנו, כבר לא רלוונטיאז ן אותך, תמר. ושוב, גם לעדכ

שמאוד חשוב לך כי את מעלה אותו כבר הרבה פעמים, אבל את לא מוכנה לתת את הזמן הנדרש לכך. 

 בסדר, זו זכותך. זה 

 

ד ראוי. ני נתתי זמן לגבש מתווה שאני חושבת שהיה מאוגב, אדרך א   גב' צדוק תמר: 

 ותו. אז אל תגיד לי,   תם אאבל אתם, כמו שאני אוהבת להגיד, הדפ

 

 נכון, בהנחיית משרד ...     רטל:מר ניר ב

 

בעיניים ותגיד לי  ניר, אני אגיד לך דבר אחד. אני חושבת שתסתכל לי    גב' צדוק תמר: 

 זמן.  ת המועצה. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שלא הקדשתי שלא הקדשתי זמן לפעילו 

 

  אולי  ני אשמח להגיד שהקדשת המון,אני מסתכל לך בעיניים וא   מר ניר ברטל:

אפילו הרבה יותר מדי זמן. תלוי על איזה תקופה את מדברת, אבל בואי ניקח את השנתיים  

נית על היוזמה והמאמץ שהקדשת להם.  ת המון זמן. אני אסיר תודה בשם ילדי אורהאחרונות. הקדש

שב שיש לך הרבה מה לתרום.  רת לא להקדיש יותר זמן בנושאים אחרים, כי אני חוצר לי מאוד שבח

קוליך איתך וסדרי העדיפויות שלך איתך. הצעתי לך מספר פעמים לבוא ולחזור ולתרום, כמו  אבל שי

 בור שכך תעשי בתחום החינוך.  שהתחייבנו לצי

 

ינוך? על מה אתה הצעת לי מספר פעמים לחזור ולתרום בתחום הח   תמר: גב' צדוק 
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 מדבר, ניר?  

 

 הפרטית שלנו פה.  א רוצה עכשיו לעשות את השיחהני לא   מר ניר ברטל:

 

 אז אל תעשה אותה.      גב' צדוק תמר: 

 

 לא אעשה אותה.  אז אני אפסיק, תודה. אני     מר ניר ברטל:

 

 משפט האחרון, בבקשה.  כי זה לא נכון. זור בך מהוגם תח   גב' צדוק תמר: 

 

 ם. אני לא אחזור. בסדר. נישאר חלוקי   מר ניר ברטל:

 

ימי שבן אדם יוצא להתפרנס אחרי שנתיים שהוא נתן את זה לא לגיט   גב' צדוק תמר: 

 הנשמה למועצה?   

 

 ר לפרנסה.  לא, זה לא קשו   מר ניר ברטל:

 

   איתי על זמן. אז אל תדבר   גב' צדוק תמר: 

 

 י לדבר ומה אסור. רשימה על מה מותר לאז בואי תני לי    מר ניר ברטל:

 

 צים ... תחליטו איפה אתם רוצים.  חבר'ה, טיפול זוגי אתם רו    ילד:מר אודי ו

 

   -בפעמים שיצא לי לבוא לדבר, היא לא    מר ניר ברטל:
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 וגי זה מצב אחר. עזבו, מה. לא, בסדר, אני רק אומר. טיפול ז   וילד:מר אודי 

 

ומה שם  אני גם הגשתי את ההצעה, הייתי חת יכולה לדבר?ני א  גב' אורנה רייטר: 

 למטה, בקטנה.  

 

    -אני חושב שנימת הזלזול היא    הן: מר אלעד כ

 

 מי שאומרת שתחזור בך מדבריך ודברים אחרים,     מר ניר ברטל:

 

 ה אבל אל תזלזל.  אתה יכול לחלוק על דעת   מר אלעד כהן: 

 

 באף אחד.  אני לא מזלזל    מר ניר ברטל:

 

    -אה בוטה, זה נראה מאוד זה נראה זלזול. זה נר   מר אלעד כהן: 

 

אלעד, אלעד, מה שאתה עושה, אתה לוקח פה עניין והופך אותו ל'ניר,    יר ברטל:מר נ

 ,  ה רוצה לעשות, אני אגיד לך, אתה תגיד ליאתה ככה, אתה ככה'. את 

 

 .  אני רק מעיר לך שזה לא לעניין   מר אלעד כהן: 

 

  גותו. תטפל קודם בהתנהגות שלך.אז אל תעיר לאף אחד על התנה   מר ניר ברטל:

דברים  נחנו לא בוועדת חינוך פה, כמו שכמה קבוצות. חבר'ה, אנחנו בישיבת מועצה. אחד הא

שהיא מתנהלת. יש פה עניינים  וקחים אותה לנושאיםנהל כי אתם כל הזמן לשמתנהל כמו שמת

 ש. ות, ברפש. בשמחה, נתעסק ברכילות וברפהתעסק ברכילחשובים. אתם רוצים ל

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.12.22שלישי,  מיום, 34מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 56 
 

 רפש?   זה רכילות ו   מר אלעד כהן: 

 

 כן, תסתכל איך אתה מדבר.    מר ניר ברטל:

 

 אה, איך אני מדבר?      מר אלעד כהן: 

 

 בוודאי. תמר, סיימת?     טל:מר ניר בר

 

 אני סיימתי.      מר: גב' צדוק ת

 

לא  ברים להגיד. אז כמו שתמר אמרה, אם אתםש לי כמה דאוקיי, י  גב' אורנה רייטר: 

אם אתה מתעקש להמשיך לנהל את הוועדות באופן כזה שאינו מיטיב  יודעים, והפיתרון שלך, ניר, 

 חד עקום לחלוטין.  . היה מפגש ארעה עם הציבור, יש פה התנהלות

 

 מדברת?  מה את על    מר ניר ברטל:

 

 פציפית הזאת,   על הוועדה הס אני מדברת   גב' אורנה רייטר: 

 

 ות?הנח   מר ניר ברטל:

 

 כן.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא אני ניהלתי אותה. לא הבנתי אז מה את אומרת.     ר ברטל:מר ני

 

ועדות. יש לך חראי על התנהלות של הואתה, כראש המועצה, א  גב' אורנה רייטר: 
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 מה ועדות,  יפית הזאת ועוד כות. ואם אתה רוצה להמשיך לנהל את הוועדה הספצאחרי

 

 מנהל ועדת הנחות, אורנה. י לא אנ   מר ניר ברטל:

 

אה, אתה לא מנהל ועדת הנחות. בסדר. אתה גם לא יודע על זה ולא   אורנה רייטר: גב' 

להצטער. עכשיו, אנחנו קיבלנו חוות  ופן שלא מיטיב עם הציבור, אני רק יכולה יודע על זה. אוקיי, בא

ה את חוות הדעת. אנחנו נבדוק  לילאת הבקשה הזאת לפני חודשיים. קיבלנו אתמול ב דעת. שלחנו

  ל גורמים מתאימים. ה מואות

 

 מעולה.    מר ניר ברטל:

 

ה של חלוקה של כל הוועדות, כדי  וכמו שקודם נאמר, אנחנו נעלה הצע  גב' אורנה רייטר: 

 ך נותנים לנו ייצוג מתאים.  ות אילרא

 

 כחברות אופוזיציה.     מר ניר ברטל:

 

מיתיות. ובוחרות עת אופק. בגלל סיבות מאוד אשפרשו מסיכחברות   גב' אורנה רייטר: 

 לעשות נכון וטוב לטובת תושבי היישוב.   

 

 עם האופוזיציה.     מר ניר ברטל:

 

לא ופוזיציה נבחנת לפי ההתנהלות והלך? הוא אמר לך שא שחר איפה   ר: נה רייטגב' אור

 .  לפי טייטל.

 

  -אופוזיציה. מי שמצביע  של ההתנהלות אתן זה נכון. ברמה   מר ניר ברטל:
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 אז החוות דעת של היועץ הפוליטי שלך,     גב' אורנה רייטר: 

 

   -וא יועץ משפטי של כל הוא לא יועץ פוליטי, ה   מר ניר ברטל:

 

ותן לי לדבר.  חוות הדעת של היועץ הפוליטי שלך, ממשרד, אתה לא נ  ר: גב' אורנה רייט

 זה רשות דיבור שלי.  

 

מישהו משחיל לך מילה אתה זועק חמס.  כן, אתה מתפרץ. וכל פעם ש   מר אלעד כהן: 

עם התכנים, אבל תן לה   אתה לא שם לב שאתה עושה בדיוק את אותו דבר. אתה לא חייב להסכים

 לסיים.  

 

, זה היועץ המשפטי.  קוןרש ,בן עמי ,היועץ המשפטי ממשרד הברמן  יטר: רנה ריגב' או

יש לי עניין בוועדות  הנחות.  להיות דווקא בוועדתמיוחד ין אני ברמה האישית אין לי עניאוקיי. 

ות הזאת כמו שהיא היום, אנשים לא  אחרות. אתה תשמור את ועדת הנחות, אבל תדע שבהתנהל

 את מה שיכלו לקבל.  זה הכל.  מקבלים

 

 דוגמה מקרה.  בל תני לא שמות, אמי למשל?    מר ניר ברטל:

 

 יך להיתמם.  נתנו לך. ניר, אתה ממש  גב' אורנה רייטר: 

 

  -לא ממשיך. אלעד העלה טענות מנהלתיות. לא העלה טענות    מר ניר ברטל:

 

ועדה לא מסוגל לנהל ישיבת  זה משפיע על המהות. אין לך ספק שחבר   : מר אלעד כהן

 יו"ר,  
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נשים לא ה, אלעד. ... היא אמרה שאהיא אמראבל זה לא מה ש   מר ניר ברטל:

 )מדברים ביחד(   מקבלים את מה שמקבלים.

 

 אודי, סליחה. עם כל הכבוד. מה זה בוא תסיים עם זה?   גב' אורנה רייטר: 

 

י תרשום מה שהיא אומרת. זה מה  לא, אני לא אמרתי 'תסיים'. אמרת   וילד:מר אודי 

 מתכוון. ניר.   שאני

 

ראש המועצה היקר. התנהלות לא תקינה גורמת לפגיעה  היקר, ניר   : גב' אורנה רייטר

   ?אם אתה רוצה לדעת שמות שחיכו מחודש יוליה. נקודה. ובתושבים ביישוב

 

 וצה.  לא, אני לא ר   מר ניר ברטל:

 

 מת לא מעניין אותך. חבל.  אוקיי. כי זה באאתה לא רוצה,   גב' אורנה רייטר: 

 

אפילו לא אתייחס. סיימנו את הנושא? אפשר לעבור לנושא  ניא ודה,ת   מר ניר ברטל:

 הבא? 

 

 אתה יכול להתייחס, אם יש לך מה להתייחס.     גב' אורנה רייטר: 

 

.  תר לי, מה אסור לי ר מקודם אמרה לי מה מותודה על ההרשאה. תמ   מר ניר ברטל:

 אז בואו תגידו לי מה מותר לי, מה אסור לי.  

 

    -אתה מתפרץ כמו א, ל  טר: גב' אורנה ריי
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 הבא. סיימנו את הנושא? הנושא    מר ניר ברטל:

 

  ם את שהיו אמורים לקבל.מקבליחבל שהתושבים עוד פעם לא   גב' אורנה רייטר: 

 

 של הנחות ארנונה?  זה? מה הסעיף התקציבי ניר, אפשר שאלה? מה   גב' אביבית אבורוס: 

 

 ון. בערך. מילי 1.5בערך    מר אלעד כהן: 

 

 מיליון.   1.6מיליון. וכמה דיברתם מפה שנוצלו  1.5  גב' אביבית אבורוס: 

 

 לבלת בין שני דברים. את מב    :דובר

 

לחתי אני לא מבלבלת בין שום דבר. אם התקציב לא מנוצל, לא הצ  גב' אביבית אבורוס: 

 פגע.   להבין איך הציבור נפגע. איפה הוא נ

 

 אפשר לעבור נושא? תודה.   לא. חבר'ה,גם אני    מר ניר ברטל:

 

  –רת הניקיון(, התש"ף אישור חוק עזר לאורנית )איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמי ( 1

2020. 

  

הגיד משהו? חוק עזר לאורנית, איכות סביבה, מפגעים. מישהו רוצה ל   מר ניר ברטל:

 וך וממצה, נכון?  נעשה דיון. הבנתי שהיה די אר

 

 .   ון בזוםדי היה    :דובר
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   אפשר להצביע? שאלות, הערות?   מר ניר ברטל:

 

תי בזמנו, רועי, אתה גם נכחת בישיבה.  הדבר היחידי שלא היי    מר אלעד כהן: 

 תופיע זכות להגשת ערעור כלשהו. טיוטת החוק  ביקשתי שב

 

 הוא שלח את זה זוריק.     :י מוסטמר רוע

 

אז אם פספסתי, אני   תי.רון לא ראיבנוסח האח אבל זה לא מופיע. אני    ן: עד כהמר אל

 מתנצל. אם לא פספסתי, זה לא מופיע פשוט.  

 

 למיטב זיכרוני הוא שלח,     ט:מר רועי מוס

 

 אתה זוכר שבישיבת הזום,    מר אלעד כהן: 

 

 . הוא שלח את זה. אני זוכרכן, כן.    מר רועי מוסט:

 

 ת. וישלח למחרתקן את זה הוא אמר שהוא יכין את זה, י   : מר אלעד כהן

 

 הוא שלח את התיקון, לדעתי.    מר רועי מוסט:

 

 שלח. שלח למחרת. הוא שלח,    מר אודי וילד:

 

 לא, אבל מה מופיע בנוסח שיש היום?     מר אלעד כהן: 
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  -ם זה הנוסח שיש היואני אפתח.    מר ניר ברטל:

 

 פסתי את זה אני מתנצל. ם פסא   מר אלעד כהן: 

 

 לא, אני חושב שמה שהוא שלח בתיקון זה מופיע, בהצעת חוק.     :ודי וילדא מר

 

 , control Fה לחפש? אני עושה איזה מיל   מר ניר ברטל:

 

 בית משפט.    מר אלעד כהן: 

 

 הרבה זמן.   . אני לא זוכר, כי עברהוא התייחס לזה בתשובה    מר רועי מוסט:

 

 לא מופיע.    ברטל: נירמר 

 

 פיע? תעשה אולי 'ערעור'.  א מול   ד כהן: מר אלע

 

 בכלל.   רגע, יכול להיות שהוא לא מחפש ליגם לא.    מר ניר ברטל:

 

אולי ששחר בינתיים יבדוק, עד שאנחנו נתקדם בינתיים לנושאים     מר אלעד כהן: 

ת  י שבמסגרת הצעת החוק הזאת, טיוטטיוטה של הוצאת חוק עזר. אני פשוט ביקשתאחרים. יש פה 

 עור של תושב בבית משפט. אוקיי? בן זכות ער, תהיה כמוחוק העזר

 

 זה מה שיש.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 אני, שוב פעם. תבדוק את זה, כי אני לא זוכר שראיתי את זה.    ר אלעד כהן: מ
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 ר על הקנס?  ערעומה,   : עו"ד שחר בן עמי

 

 וצאה.  קנס. זו הזה לא    מר אלעד כהן: 

 

 ? על מה  : מיעו"ד שחר בן ע

 

באותה טיוטה נקבע בגדול, כן? כדי להסיר מפגע כלשהו כהגדרתו    מר אלעד כהן: 

 והיא תוכל להשית את זה על התושב.  X ,Y ,Zוק העזר, המועצה תיאלץ להוציא כמובן בח

 

   -התושב לא ירצה, המועצה תעשה  היא שאם הכוונה  מר דורון טישלר: 

 

 מהותית.  לוקת שיש לנו מחאני לא חושב    מר ניר ברטל:

 

ללכת   אם אתה רוצה לבדוק את זה, הוא לא מוכן לשלם, אז תצטרך  : עו"ד שחר בן עמי

 לבית משפט. 

 

אז אני רוצה שיהיה, אני רוצה שבטיוטת החוק, טיוטת חוק העזר     מר אלעד כהן: 

 דת התעבורה, זה יופיע בצורה מסודרת. כמו שלמשל בפקו הזה

 

 .  ת זה, אלעדאמרת לנו א   מר רועי מוסט:

 

 לא אמרתי?    מר אלעד כהן: 

 

וכר מה התשובה שהוא רשם. ואף  לא, הוא רשם תשובה. אני לא ז   מר רועי מוסט:
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 אחד לא הגיב על התשובה שהוא רשם. לכן הבנתי שזה בסדר. 

 

 ענה על שאלות שנשאל.    לר: מר דורון טיש

 

 הוא ענה על השאלות האלה.    ט:מר רועי מוס

 

בסדר, אבל שיהיה כתוב בחוק העזר שתושב שחושב שהחיוב הזה    הן: מר אלעד כ

לו זכות לערער. אגב, זו שאלה אם אתה רוצה שזו תהיה ברירת קנס או   אינו מוצדק או גבוה, תהיה

 ברירת משפט. אתה יודע, יש הבדל. 

 

  משרד הפניםלהגיד לך, ש ח בחשבון, אני רוצהנוסיף את זה. אבל ק  : עו"ד שחר בן עמי

  -וריד את זה. תוסיף, אין לי בעיה. אבל אני לא רוצה שתגיד לי י

 

  -דידי. לי יש שליטה על מה שאני מבקש. אין לי שליטה שחר, י   מר אלעד כהן: 

 

 תוסיף, אבל באמת,     : עו"ד שחר בן עמי

 

 ברים ביחד(  בוא תגיד לפרוטוקול, ... )מד   רטל:יר במר נ

 

ון ואתה צריך לנסח את זה. שחר, אולי תעתיק העיקרד את י אגיאנ   מר אלעד כהן: 

או יותר מחוקי עזר אחרים. או אפילו פקודת התעבורה,   את זה, שנייה, ניר. תעתיק את הנוסח פחות 

מקום להטיל עליו את ההוצאה הזאת, מכל   ששם זה מופיע. בגדול במהות, תושב חושב שלא היה

 צם החיוב וגם על היקף החיוב.   ת, גם על עיש לו זכו זה לא שם, יבה שהיא, זה לא אני, זה לא פה,ס

 

 וא אומר? אתה תדע לנסח ולהוסיף? שחר, אתה מבין מה ה   מר ניר ברטל:
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 כן, כן.    : עו"ד שחר בן עמי

 

ד להצעתו של אלעד, עוינסח ויוסיף, בהתאם  מעולה. בכפוף ששחר   מר ניר ברטל:

 דברים? 

 

 זה לפני שאתה מעביר את זה הלאה?  את אה ו לא נראנחנ   מר אלעד כהן: 

 

 רק את המשפט הזה. מקובל?  בוא, אנחנו נשלח לכם לאישור במייל   מר ניר ברטל:

 

 בסדר גמור.      מר אלעד כהן: 

 

 מי בעד?    מר ניר ברטל:

 

-)א( ו25סעיף א של פינוי הגזם, קודם כל, לגבי נושרגע, יש עוד משהו.   : מר בועז בגריש

יה בקורלציה בין הימים של הפינוי של הגזם למה שקורה בפועל. ואני מדבר אתכם על בע )ב(, יש פה

רה אצלי ברחוב, שמגיעים פעם ביום חמישי וראשון,  ופעם הם מגיעים ביום שישי ושני. זאת מה שקו

 היות שני, רביעי ושישי.   אומרת אמור ל

 

 לציה.  מה אין קוררגע, בועז, יותר לאט. תסביר    מר ניר ברטל:

 

אין קורלציה בין מה שיש באתר של המועצה, וזה יש פה גם, מה   מר בועז בגריש: 

ם שם במועצה, לבין מה שקורה בפועל לימי פינוי. אז אם יש שינוי בימי פינוי, צריך לעדכן את  שרשו

 כל, ברמה של התושבים.  זה קודם 
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 ובר.  אני לא מח )א()ב(.25רגע, חבר אותי לסעיף    מר ניר ברטל:

 

ההערה שלך כשלעצמה יכול להיות שהיא נכונה, היא לא רלוונטית   : עו"ד שחר בן עמי

וק העזר. כלומר חוק העזר לא קובע מועד. מה שאתה אומר זו תקלה פה, ברשות, שהדברים לא  לח

 ב. זה לא שני, בהירים. שים ל

 

 ן.  ת שילוח הק, אם ככה, סותר את מצוו41סעיף  אוקיי.  מר בועז בגריש: 

 

 איזו מצווה?    מר ניר ברטל:

 

עת או על הארץ אפרוחים או  'כי יקרה קן ציפור לפניך בדרך בכל   מר בועז בגריש: 

'שלח תשלח , שלמה? ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקחנה על הבנים'. נכון

ז. רגע, נא -, פסוקים ודברים כ"ב לך למען ייטב לך והארכת ימים'. את האם ואת הבנים תקח

 )מדברים ביחד( רגע, לא סיימתי, אתם מפריעים לי.  להמתין. 

 

אבל אני אפריע לך ואשאל אותך מאיזה ספר זה. כי בראשית ושמות    ר ברטל:מר ני

 כבר עברנו.   

 

. סיימנו. אנחנו בפרשת ויגש דברים כ"ב. אנחנו עכשיו בפרשת כי ..  ש: מר בועז בגרי

 וב. בקר

 

בועז, תושב במודיעין עילית עלה לקומה רביעית ועשה את מצוות    : בן עמי שחר עו"ד

מה? היתה תקלה קטנה. הוא שילח לא רק את הגוזל, גם את עצמו. והגיש תביעה נגד   שילוח הקן. רק

ם את התקן. מסתבר שיצא היתר  בל גם נגד הקבלן שהמעקה שלו בבית לא תואהעירייה, בין היתר, א

חוקי הזה. ואז היה היתר שינויים. בהיתר שינויים, בינתיים את התקן ה בניין שתאםיה ראשון לבני
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מהעירייה, אבל יש ביטוח, אבל הרבה מהקבלן ה, והוא הצליח לזכות במשהו קטן התקן השתנ

 סעיף, מצוות שילוח הקן,  ת לעניין של מצוות שילוח קן. תסתכל על הומהמומחה. ואני נכנסתי קצ

 

 אבל לא סיימתי, רגע.    ריש: עז בגמר בו

 

 אה, אוקיי.   : עו"ד שחר בן עמי

 

הדות מצוות שילוח הקן ... הוראה מן התורה, אבקש לסיים. בי  מר בועז בגריש: 

רתה אין לקחת את הציפור וגם את הנוגעת לדרך בה יש לנהוג כאשר נתקלים בקן ציפורים ובמסג

 סותר מצווה.   41יף גוזלים. סעים או את החת את הביצלא יש לשלח את האם ולאחר מכן לקביציה, א

 

 וא רוצה להגיד.   סותר את הגנת הציבור. זה מה שה   מר אלעד כהן: 

 

ם  לא, לא, בועז. תקרא את הסעיף. הוא לא אוסר עליך לקחת בעל חיי  : עו"ד שחר בן עמי

 ולאפשר לו לעוף.  

 

   -לעוף או וב לא יפריע אדם לבעל חיים ל כתאב  מר בועז בגריש: 

 

 לא, לא יפריע לו לעוף.   : עו"ד שחר בן עמי

 

ה ממש בניגוד להלכה. מצפונית אני לא לא יטריד אדם, זאת אומרת ז  מר בועז בגריש: 

 יכול להצביע על זה.  

 

ולכן וח הקן היא הפוכה. ממנו לעוף. מצוות שילבועז, אסור לך למנוע   : עו"ד שחר בן עמי

 הקן.  זה לא נוגד את מצוות שילוח
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סליחה, לא ייקח ולא ינסה לקחת אותו, את ביציו. מצוות שילוח הקן    מר יוסף הדרי: 

 שאתה לוקח את הביצים.  נוגעת בזה

 

 אבל לא, אתה לוקח את הגוזל כבר.   : עו"ד שחר בן עמי

 

ב להגיד רק דבר אחד, יצים. את הביצים תיקח ... אני חייאת הב לא,   מר יוסף הדרי: 

 שלי רק מה משרד הפנים יגיד על זה.  רים ביחד( בראשבועז. )מדב

 

 ת החוק כלשונו.   אני מציע שתירגעו. אני מאשר א  מר בועז בגריש: 

 

 לא, לא, עכשיו אני מוטרד ...    מר ניר ברטל:

 

 זו לא הכוונה, חבריא.     : עו"ד שחר בן עמי

 

 ד. אם אתה רוצה זכות דיבור, תגי   מר ניר ברטל:

 

 בוא'נה, השקעתי.     ריש: מר בועז בג

 

 אני לא מבין למה. כאילו מה.    מר ניר ברטל:

 

 אפילו.   41תראה, קראת עד סעיף   מר בועז בגריש: 

 

 שאלה. יש לי   גב' אורנה רייטר: 
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חיטה לא נחשבת ה יודע שגם אסור להתעלל בבעל חיים, ושאת  : עו"ד שחר בן עמי

 התעללות, מה לעשות.  

 

 ברוב ... כן.   גב' אורנה רייטר: 

 

 ישראל.  ...בחוק. אצלנו לא. והפרשנות באה גם על רקע   : עו"ד שחר בן עמי

 

יש לי שאלה עקרונית עם חוקי העזר. רציתי לשאול שאלה. חוקי    גב' אורנה רייטר: 

 אשהיו עם איז cut and pasteומות. זה קצת דברים די סטנדרטיים שמופיעים בעוד מק העזר, זה

 שקל ולא לעשות את זה לבד?   20,000קחת יועץ חיצוני, לשלם לו סדר גודל של התאמה. למה ל

 

 אבל עשו את זה כבר.      כהן: מר אלעד 

 

 אני חושב שהשאלה צריכה להיות אולי לרועי.     מר ניר ברטל:

 

 כן, אני מסתכלת על רועי.    רנה רייטר: גב' או

 

  -ישב, יעשה, ייקח  מי יעשה חוק עזר? מי יעשה את זה?   מר רועי מוסט:

 

את חוקי העזר. למיטב זיכרוני חייקין בקדנציות הקודמות עדכן    מר אלעד כהן: 

 במסגרת הריטיינר.  

 

 שקל לדעתי.  20,000אגב, זה לא    מר רועי מוסט:

 

 כן, אתה אמרת.    יטר: גב' אורנה רי
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 ם. כולנו נהיה רגועי מקסימום את הסכום הזה תקזז לשחר.   מר אלעד כהן: 

 

 ... הוא עושה מאות חוקי עזר לכל המועצות. אני לא יודע.    מר רועי מוסט:

 

... בסופו של דבר מוגבלים במידע. אם מישהו בא ועושה את זה בהמון    יוסף הדרי: מר 

  -דע. זאת אומרת יכולנו פה להתייחס יישובים, יש לו מי

 

 מהאינטרנט.   תה מוריד חוקי עזרכן, אבל היום א  גב' אורנה רייטר: 

 

יך אנשי אתה צריך בסופו של דבר לעמוד גם מול משרד הפנים. צר   מר יוסף הדרי: 

 מקצוע בנושא הזה. כשאתה מגיע בלי אנשי מקצוע, משרד הפנים צריך לאתר בעיות, 

 

. באמת שלא יגידו. לא בחוקי עזר,  לא, לא יגידו מה החאפ לאפ הזה  רייטר: גב' אורנה 

  -שזה משהו 

 

 אז אני אומר לך יוסי, שעד היום לא שילמו באורנית על זה.    לעד כהן: מר א

 

 '. 91-'. לא יודע מי עשה אותו ב91-חוק עזר הזה עודכן מ   :מר רועי מוסט

 

 80שהוא אמר, רק הוא התעסק עם איזה  בסדר, אבל לפי מה  גב' אורנה רייטר: 

 קומות. מ

 

 ים בתוך המכרז.   בי חוקי העזר נמצאכל תחשי   מר יוסף הדרי: 
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 ... המשפטית.    מר ניר ברטל:

 

 ה.  שווה לבדוק את ז   מר רועי מוסט:

 

  -לא יודעת. יכול להיות שאין הרבה שינויים. שלא כל פעם   גב' אורנה רייטר: 

 

 זה המון חוקים. ...     מר רועי מוסט:

 

 כל פעם תשלם ותשלם,    טר: גב' אורנה ריי

 

 ל פעם? זה פעם בארבע, חמש שנים.  מה זה כ   י מוסט:מר רוע

 

מים על זה.  אני אסביר על מה אתם  חבר'ה, אני אסביר. אתם לא משל  : עו"ד שחר בן עמי

מה. לוקחים את היועצים  משלמים. מה שאומרת אורנה, היא צודקת. המעטפת המשפטית היא די דו

 להציג תחשיב. כשיש בחוק עזר,  בגלל שיש חובה 

 

 ל פה אין תחשיב.  אב  דורון טישלר:  מר

 

    -אין תחשיב. אנחנו לא   גב' אורנה רייטר: 

 

 את העתיד של הקנסות. יש    מר ניר ברטל:

 

ים זה כן, צריך לעשות פה, להראות את ... והסיבה השנייה שלוקח  : עו"ד שחר בן עמי

 רים כאלה. שיודעים מה, אתה יודע, להשוות, דבהבאנץ' מארק מול רשויות אחרות. 
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 אפשר גם לקחת ...    ורנה רייטר: גב' א

 

ה רשום הקנס. בשביל זה צריך  ... ושל זה ולראות את חוק העזר כמ   מר אלעד כהן: 

 מישהו חיצוני? לא הבנתי.  

 

שר  ית שומרון. יש שם מלא חוקי עזר. אי אפלא, תיכנס למועצה אזור  גב' אורנה רייטר: 

 אלא להתאים.אוטומטית,  להעתיק ? ... לא copy and pasteלעשות 

 

שם  אני אקח את זה לתשומת ליבי במועצה הבאה שאני אהיה. אני רו   מר רועי מוסט:

 את זה.   

 

   -חבר'ה, עוד מישהו רוצה    מר ניר ברטל:

 

 כ"ל החדש. לא, אבל נמצא פה המנ  גב' אורנה רייטר: 

 

 כן לקבל החלטה שהוא יעשה לבד. חדש אני מוהמנכ"ל ה   מר רועי מוסט:

 

מאד  בקיצור, צריכים להסתכל על זה. כי לפעמים זה לדעתי לא   אורנה רייטר:  גב'

 מורכב.

 

שנייה, בוא, אל  אגב, לא שילמו על זה בעבר באורנית, כעובדה. ...     מר אלעד כהן: 

 תגיד סתם דברים. שצ"פ שלא היה,

 

 צוני, שתדע. יזה לקחתם יועץ ח  : עו"ד שחר בן עמי
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   -מדבר על עכשיו. אני מדבר על  אני לא   מר אלעד כהן: 

 

 ת.  אני יודע גם שהוא היו לו כל מיני טענות ומענו  : עו"ד שחר בן עמי

 

 אני לא מדבר על התחשיב הכלכלי. אתה מבלבל פה בין שני הדברים.     מר אלעד כהן: 

 

 הוא עשה גם את המעטפת.   : עמי עו"ד שחר בן

 

 שפטי. סליחה, אני מדבר על הפן המ   עד כהן: למר א

 

חוקי העזר שהם ישנים, ברובם, המעטפת המשפטית נעשתה על ידי ...   : עו"ד שחר בן עמי

 ... אני לא יודע מה אתה מדבר.     היה 80%

 

יש לנו מספר חוקי  שחר, חבר'ה, מספיק. יש לי אחריות על הוועדות.   מר ניר ברטל:

ואיכותי ככל האפשר. מקבל את ההערה  תקן. אנחנו נעשה את זה באופן חסכוני לעזר שאנחנו רוצים 

שא הבא? בכפוף להערה של  של אורנה, תודה. אפשר לעבור לנושא הבא? אפשר להצביע ולעבור לנו

 אלעד, לקחנו לתשומת לבנו לדבר התורה.  

 

 רי המועצה.  על ההחכמה של חב  מר בועז בגריש: 

 

 י מילה ממה שאמרת, אבל סבבה.  תלא הבנ   מר ניר ברטל:

 

 רועי, תראה לו את הסרטון.    רון טישלר: מר דו

 

 רועי, יישר כוח.  כולם בעד? פה אחד. חוק העזר אושר. תודה.   מר ניר ברטל:



 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.12.22שלישי,  מיום, 34מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 74 
 

 

 רועי, תכניס גם את הסייג הזה.    מר אלעד כהן: 

 

 ח את זה ...  ... אני אשל   מר רועי מוסט:

 

ניעת מפגעים  ושמירת  שר חוק עזר לאורנית )איכות הסביבה, מא: הוחלט פה אחד להחלטה

ס מכוח חוק עזר לציין בחוק העזר כי לאזרח תהיה זכות ערעור על קנ. יש 2020 –הניקיון(, התש"ף 

 זה במידה ויסבור כי הקנס אינו מוצדק או גבוה מדי. 

 
 
מימון  20%-בה וימימון המשרד להגנת הסב 80%אש"ח,  27 אישור פתיחת תב"ר על סך  (2

 קרנות הרשות.

 

במימון המשד  80%-שקלים, ש 27,000הנושא הבא, פתיחת תב"ר על    ברטל: מר ניר

מועצה דרך הקרנות. שגית או יוסי, מי רוצה להציג את התב"ר?  במימון ה 20%-להגנת הסביבה ו

 שגית או יוסי?

 

א הזה קיבלנו  רבשביל זה. בעיקרון זה תב"ר, קול הקו  הגעתי  : גב' שגית פרבר

ניגשו משהו  עשינו איזשהו קול קורא לתושבים להגיש כל מיני הצעות. מהמשרד לאיכות הסביבה. 

צה שזכתה זו קבוצה שהגישה קול קורא בשביל הקהילה, זה  כמו ארבע קבוצות של תושבים. הקבו

לפתח   . בנה של בני עקיבא יש איזשהי חלקת יערשביל בתוך יער אורנית, מי שמכיר, מאחורי המ

א 'בשביל הקהילה', שזה יהיה שביל שיהיו שם פינות ישיבה, אותה, לעשות איזשהו שביל שייקר

תהיה בסוף גם גינה קהילתית. בתוך הקבוצה הזאת  שיהיו שם כל מיני דברים אינטראקטיביים. ש

 נמצאים משהו כמו שמונה עד עשרה אנשים.  

 

 מי זו הקבוצה?    רייטר:  גב' אורנה
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 שרי ממן, מזל הלפר, מנשה שמש,   : בררגב' שגית פ

 

 תושבים.    מר רועי מוסט:

 

 את אומרת שעשיתם קול קורא? איפה זה פורסם?     מר אלעד כהן: 

 

 פורסם בפייסבוק של המועצה.   : פרבר גב' שגית

 

 בלבד? זהו?    מר אלעד כהן: 

 

 המועצה ולפי דעתי גם בווטסאפ.  בפייסבוק של   : גב' שגית פרבר

 

 ו מודעות? ומי שאין לו נגישות, לא הי    עד כהן: למר א

 

ניגשו ארבע קבוצות, אלעד. עשינו איזשהו מכרז ביחד עם המשרד   : גב' שגית פרבר

סביבה. נבחרה קבוצה שאיגדה בתוכה עוד קבוצות אחרות כמו רוני ויינגרטן, שעשתה  לאיכות ה

ל הקהילה. פרסמנו את זה מספיק שכיתה שלה, והם גם ייכנסו לתוך השביל איזשהי פעילות עם ה

מדנו בכל תנאי המכרז של איכות הסביבה. בסדר? בעיקרון לתוך המיזם הזה התכנסנו גם בני זמן. ע

הותיקים. זה הולך להיות משהו מאוד יפה. והכי חשוב, זה יהיה בתוך אורנית. אנשים נוער. קבוצת 

מצאת בשכונה הותיקה. וזהו. תאשרו  נים. זה ישרת גם את כל הקהילה הדתית שלא יצטרכו לצאת ל

 א לדרך. ונצ

 

 האם השטח המדובר לא שייך לקק"ל?   מר דורון טישלר: 
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 שטח אלינו. קק"ל מעבירים את ה  : גב' שגית פרבר

 

אז בישיבה הקודמת, אם אני לא טועה, דיברנו על זה והצגת שיש    מר דורון טישלר: 

   להעביר, בעיה 

 

זה יעבור, לא  שיח עם קק"ל, שהשטח ה-לא מעט זמן בדו אנחנו כבר   מר ניר ברטל:

 הגדרנו את זה משפטית עד הסוף, 

 

 ו לנו.  אולי הרשאת שימוש. הם לא יעבירו אות   מר אלעד כהן: 

 

   אבל קק"ל היו איתנו בישיבות זום. אנחנו הצגנו להם את התוכנית.   : גב' שגית פרבר

 

 מאוד בשטחים האלה,  ההמועצה כבר השקיעה שם הרב   יר ברטל:מר נ

 

זה בסדר. האם עכשיו ההשקעה הזאת, לא יכולים לבוא קק"ל ולהגיד    : מר דורון טישלר

   זה איתם, שזה בסדר גמור. אני בעד. אבל שהם לא יגידו מחר, חבר'ה, תפנו את המקום. או שיש חו

 

 ית, את כל הדברים האלה.  ... גן גפן וגן בראש   מר ניר ברטל:

 

הם לא יכולים לעשות את זה. אם אני מבין. השאלה אם מחר בבוקר   שלר: ימר דורון ט

   טח הזה לאיקס דבר. יש איזשהו הסכם איתם שהם נותנים לך להיות, נקרא לזה בר רשות, על הש

 

איתם  אז עדיין עוד אין הסכם רשמי אבל לשם זה הולך. וקק"ל עשינו    מר ניר ברטל:

ם רוצים שהדברים יקרו. מתכננים והם מאוד בעד. וזה הכיוון שה סיור ביער והראינו להם מה אנחנו

 ואפילו יתמכו בנו,  
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   ם. הם אפילו יתנו לנו גם שולחנות, ספסלי  : גב' שגית פרבר

 

הם תומכים בעניין הזה ומאוד רוצים. סך הכל זה מגשים את    מר ניר ברטל:

 ר.  מטרתם, מפתח את היע

 

    -הצד השני? אם כבר אנחנו  םהלוואי. ומה ע  מר דורון טישלר: 

 

 אתה רוצה גם את הצד השני, קח בעלות.     ברטל: מר ניר

 

   זים. נהפוך אותו לפארק יישובי. שהעילא, אני רוצה את השטח איפה   מר דורון טישלר: 

 

ות, ואז נשב לדון בואו נעשה עסק. נגמור את הישיבה הזאת בארבע שע   מר ניר ברטל:

 ו עוד רוצה להגיד משהו?  העל הסיפור הזה. מיש

 

   זה פרויקט יפיפה. תאשרו, תנו  לנו לצאת לדרך.   : רברגב' שגית פ

 

? להעלות הסתייגויות? שנשנה, שנקשה,  יוסי, אתה רוצה להגיד משהו   מר ניר ברטל:

 שנשאל? 

 

  ?את מובילה אותו ה .שגיתכל הכבוד   גב' אורנה רייטר: 

 

  חינוך. בשיתוף מחלקת האני ונירה.   : גית פרברגב' ש

 

 חברים, פה אחד כולם? אושר, תודה.    מר ניר ברטל:
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גנת הסיבה מימון המשרד לה 80%אש"ח,  27: הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר על סך החלטה

 מימון קרנות הרשות.  20%-ו

 
 
 מנכ"ל במשרה מלאה בשכר למשרת 30104337/8אישור מינויו של מר שלמה אפרתי ת"ז  ( 3

 נכ"ל.  משכר מ 95%של 

  

לסדר היום. שלמה, לפני ששלמה יגיד כמה מילים על עצמו,  3עיף ס   מר ניר ברטל:

שינו. אל תדאג, לא נפרדים ממך היום. נביך  אני רוצה להגיד כמה מילים על שלמה ועל ההליך שע

עצה. אני לא  נו לסיים את תפקידו במואותך בהזדמנות אחרת. יש לך פה חודש. רועי הודיע על רצו

ארוך ונשמור את זה להזדמנות אחרת. ויצאנו להליך לאיתור מנכ"ל   חיב על זה כי זה פשוט יהיהאר

מקומות המתאימים גם, וקיבלנו המון קורות  או מנכ"לית חדשים. פרסמנו יחסית באופן נרחב ב

. אמרתי לו עתי שאתם מחפשים מנכ"ל'קורות חיים ואתמול מישהו שולח לי 'ניר, שמ 80חיים. מעל 

וצרים באיזשהו שלב זה היה גם מעבר לזה. מנכ"ל זו משרת אימון. דה רבה'. אז אם לא היינו ע'תו

אנשים ועשינו הליך מאוד ארוך.  80ת רצינו והגיעו אין חובת פרסום. זה לא הליך מכרזי. אבל בכל זא

על   דבר שלמה יספר לה שלא נשברו. בסופו שלמבחן מי לא נשבר. ושלמה זה אחד מאזה היה בעיקר 

 ד שבאת ואתה איתנו. בוא תגיד כמה מילים על עצמך.עצמו. אבל אני שמח מאו

 

ה כבר כמעט שעתיים ערב  טוב לחברי מועצת אורנית. אני יושב פ  : מר שלמה אפרתי

רק אגיד   בשקט ומקשיב לכם בקשב רב. ובאמת הימים האלה, עוד לפני שאני אציג  את עצמי אני 

למידה, למידה, למידה, מכולם. בטח   ה. יותר אוזניים, פחות פה.שמשים לי ללמידשהימים האלה מ

 הלים. זה אחד.  מהמפגש הזה כאן. וגם ממפגשים אחרים עם ניר, עם רועי, עם יוסי, עם שאר המנ

. בשכונה קצת על עצמי. שלמה אפרתי, נשוי פלוס ארבעה. אני נשוי למעיין. מעיין גדלה באורנית

אחרי זה  ר כך גרנו באורנית ארבע שנים ושהתחתנו גרנו בירושלים. אחהגפן. ואנחנו כהדתית, ברחוב 

ה. כשהגענו ככה הכל  בחריש. עברנו לחריש. הייתי שם עוזר מנכ"ל העיר בחריש בתקופת ההקמה של
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לא ידענו איפה היה שדות והרים. אני זוכר את עצמי אומר למעיין, 'נראה לי שכאן קנינו'. ממש, 

חד הפרויקטים הציוניים בעיני הגדולים, חלק מצוות שהיה אמון על א מש זכיתי להיותבכלל. ומ

היבט המוניציפאלי.  שהוא בשנים האחרונות, הקמת עיר מאפס. זה היה בית ספר של החיים. בטח ב

ד מכם  עשינו בחריש הרבה דברים. מי שרוצה יותר פירוט אני אשמח. אני גם אפגש עם כל אח

ן הייתי מנכ"ל היישוב עץ אפרים, יותר ולספר יותר. לאחר מכ קצת להכיר אתכםלפגישות אישיות, 

 בשנה וחצי אחרונות. ועכשיו הגשתי לאורנית.  

בעיני זה אתגר גדול של למידה. מאוד נרגש לקראת התפקיד הזה. אז כמו שאמרתי, אני עכשיו בשלב 

קטנה שלי קודת מבט מאוד ובאמת רועי עשה פה, מנ להיכנס למקום שהוא כבר באיזשהי תנופה

 אוד יפה וטובה ויש צוות ויש כבר התחלה של תנועה. ולהמשיך את זה זאת משימהבינתיים, עבודה מ

 ת אותה בהצלחה בעזרתכם ויחד אתכם. זהו.  . מקווה לעשושיושבת לי על הכתפיים

 

 חבר'ה, שאלות, משהו?     מר ניר ברטל:

 

 בן כמה אתה, שלמה?    מר בועז בגריש: 

 

 . 33אני בן   : מר שלמה אפרתי

 

 אוקיי. הם לא יודעים.    ריש: מר בועז בג

 

 אני ידעתי.    גב' אורנה רייטר: 

 

גם אני לא אהיה ראש מועצה לנצח אני אשאל שאלה אחת. מאתגרת.    מר ניר ברטל:

עצמך, שמה עשית  וגם אתה לא תהיה מנכ"ל המועצה לנצח. לכשזה יקרה, מה תרצה לזכור ל

 זה מראש.   ? לא תיאמנו אתבאורנית

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.12.22שלישי,  מיום, 34מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 80 
 

כן, לא תיאמנו מראש. אני אומר בגדול, אחד, שהייתי שותף בבנייה    : מר שלמה אפרתי

ך זמן. וזה דבר שברשויות מקומיות, אני נמצא כבר  של מערכת שתדע לתת שירות מצוין לתושב לאור

ה  ת מעולות אבל ז. לפעמים מגיעים לתוצאומקומיות ורואה גם רשויות אחרותכמה שנים ברשויות 

ם כי המערכת לא יודעת לתפוס את זה. ולפעמים התהליך הוא אינסופי  לזמן קצר זה לא מחזיק מי

לי מהנוכחות שלי כאן. ויש כמה סוגיות שהן  ואין בסוף דליברי וזאת באמת השאיפה הגדולה ש

ן. אם זה  משמעותית בתקופה שלי כאאסטרטגיות שאני חושב שאני אשמח אם תהיה להן פריצת דרך 

ור ההמשך שזה קורה. זה לא סימן שאלה אפילו, ונושאים אחרים גישה נוסף, אם זה בשכונת דכביש 

 בתוך היישוב. זה ככה זה.  

יש שאלה מעניינת. על חפצו גברא. זאת אומרת האם על כל קן שאתה רואה  סוגית מצוות שילוח קן, 

 ודם, ה צריך להרים קרק כשאתה רוצה לשלח את אותו אתה צריך לשלח אותו. האם

 

 ע, בואו נצביע קודם ...  רג   מר רועי מוסט:

 

אני נורא שמח שהצלחתי לעורר אותך. כי ... של קמצא ובר קמצא. ...   מר בועז בגריש: 

 ראיתי שאתה כל הזמן יוצא. אבל הנושא הזה מרתק.  

 

ביתה?  למה? אפשר לשחרר אותו החבר'ה, תודה רבה. אין שאלות לש   מר ניר ברטל:

 , שלמה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה

 

 רגע, צריך לאשר לו גם את הוועדות.    : ו"ד שחר בן עמיע

 

. אבל הוא לא  24.1-מית באנחנו צריכים אותו פה? שלמה ייכנס רש   מר ניר ברטל:

מחר אנחנו מכינים מתאפק והוא כבר מתחיל חפיפה. רועי מעביר לו מקל מאוד מסודר, הכין חומר. 

 יטה.  כנית כניסה וקללו תו
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 יה בהצלחה.  שיה   מר אלעד כהן: 

 

 תודה.    : מר שלמה אפרתי

 

 אנחנו צריכים להצביע על כמה דברי. שחר,     מר ניר ברטל:

 

צריך להצביע ככה. לא צריך לאשר אותו כמנכ"ל, כי זה ראש הרשות    : ן עמיעו"ד שחר ב

זה אחד. שתיים, רועי היה בחוזה בכירים. לאשר את ההתקשרות איתו חייב לאשר אותו. אלא צריך 

 ציג בכמה וכמה גופים.   נ

 

 זה הייתם צריכים לבוא עם רשימה מסודרת.     מר אלעד כהן: 

 

 גם עם המהנדס עשינו את זה.  נכון.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 אם תרצה, אפשר להעביר את זה לישיבה הבאה.     מר ניר ברטל:

 

 לא, חבל.   : חר בן עמיעו"ד ש

 

  -מסוגל  יש לך רשימה מסודרת שאתה   מר אלעד כהן: 

 

 כן, כן.   : עו"ד שחר בן עמי

 

נשמטו.  תגיד, אבל מה קרה בישיבה  הזאת שכל כך הרבה נושאים    מר אלעד כהן: 

 היה פה איזה משהו מיוחד?  
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 לא, מה נשמטו?     מר ניר ברטל:

 

 .   מביאים מחוץ לסדר היום שלושה נושאים   מר אלעד כהן: 

 

בלנו עכשיו, הבוקר. רכב קב"ט היה צריך  את הכיתה אקוסטית קי    טל:מר ניר בר

 לחכות לאישור ועדת מכרזים על פסילת המכרז. והסעיף השלישי של השילוט,  

 

 אני העליתי אותו.      מר אלעד כהן: 

 

זה משפטית טיפה.  אתה העלית את הצורך. היו צריכים לסגור את    מר ניר ברטל:

. ואנחנו חייבים להעלות את זה עכשיו, כי בינואר  את זה משפטית, הבאנו את זהשהבנו, וסגרנו וברגע 

ות שלך. אנחנו מבקשים ששלמה  אי אפשר כבר להעלות את זה, כי זה כבר לא רלוונטי. רגע, לשאל

ג המועצה באשכול יחליף את רועי בוועדת מל"ח. בתאגיד ערים לאיכות הסביבה שומרון וכנצי

 יו"ש.  רשויות

 

 ם.  רק אם רועי מסכי   עד כהן: מר אל

 

 מה עם זכויות חתימה וכל הדברים האלה?     גב' אורנה רייטר: 

 

 זבר. זכות חתימה כספית יש לי ולג   מר ניר ברטל:

 

 אבל יש עוד ועדות שזה ועדות רכש נדמה לי, לא?     מר אלעד כהן: 

 

כנס אוטומטית. לא יש מנכ"ל הוא נתוך חוזה מנכ"ל. ברגע שרכש זה ב   מר רועי מוסט:

 ר.  צריך לאש
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והקצאות ותמיכות זה משהו שלא תלוי אישור  רכש, התקשרויות   מר ניר ברטל:

 מועצה. 

 

אגיד שנדמה לי שער שומרון, לא? מנכ"ל לא חבר שם? בחברה  יש ת   מר אלעד כהן: 

 הכלכלית לא חבר?  

 

 לא.    מר רועי מוסט:

 

 בעבר.  היה  גב' אורנה רייטר: 

 

ה הכלכלית מתכנסת כל שבועיים שלושה יש אני הבנתי שהחבר   עד כהן: מר אל

 ישיבה, לא? 

 

 כן.    גב' אורנה רייטר: 

 

 וועדת מל"ח צריך לאשר.  ד  ערים של איכות הסביבה באשכול, באיגו   מר ניר ברטל:

 

 אוקיי. יומיים,     מר אלעד כהן: 

 

 ם?  למה, אנחנו נפגשי  יטר: גב' אורנה רי

 

 .  28-ב  טישלר: מר דורון 

 

 אתה מגיע, דורון?     רטל:מר ניר ב
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 זומנתי, אני לא אבוא.     מר דורון טישלר: 

 

 בסדר גמור.    מר ניר ברטל:

 

 אל תעשה את זה רק בזום בנסיעה, כן?      כהן: מר אלעד 

 

 חברים, הערות, שאלות?     מר ניר ברטל:

 

   ת שכר שרועי עובד בה, כן? . זו אותה מסגררק לוודא פורמאלית   ן: מר אלעד כה

 

.  100%אני אגיד רגע משהו ככה. הכוונה היא לאשר לו מסגרת של    מר ניר ברטל:

. עם זאת, החוזה 100%ה סיפרת לי, אז אני מצטט אותך. אושר לו . את100%רועי כשנכנס אושר לו 

 היה על פחות.  

 

 .  90על    מר רועי מוסט:

 

 גם עכשיו. לאורך השנים. זאת הכוונה  , ועלה לך90על    מר ניר ברטל:

 

 מה, להעלות אותו לאורך השנים?    גב' אורנה רייטר: 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

 ולהעלות לאורך השנים?   90-בל אותו בלק  גב' אורנה רייטר: 
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 ,  90-אני מציע לאשר אותו כ   מר רועי מוסט:

 

 י. פשוט עושה אותו דבר. כה נעשה עם רועולחזור למועצה. כי כ   מר ניר ברטל:

 

חודשים, למה ללכת  X-ב 90לא, אם אתה מלכתחילה מתכוון לעשות    מר אלעד כהן: 

 המועצה מתכנסת פעם בחודש.  ככה? 

 

 פשוט הלכתי על הנוהג ...     מר ניר ברטל:

 

 לא זוכר מה היה.     מר אלעד כהן: 

 

 . 95%רנו לה סת. אבל אז אישלא, מה שהיה עם המהנד  גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, אבל זה  משהו אחר. שם הגדילו בהשוואה למצב קיים.    : מר אלעד כהן

 

 .   95אני מציע לאשר לו    מר רועי מוסט:

 

 .  95כן, אני בעד לאשר לו    ברטל: מר ניר

 

 כמה הוא קיבל יחסית לתפקיד הקודם שלו?    גב' אורנה רייטר: 

 

 בל פה פחות.  הוא מק   מר רועי מוסט:

 

 ץ אפרים? למה? איך זה יכול להיות?   פחות מע  גב' אורנה רייטר: 
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 לא, לא.    מר ניר ברטל:

 

 כמה אתה מתכוון לאשר לו.    מר אלעד כהן: 

 

 ?  100%כמה זה   ר בועז בגריש: מ

 

 זמן,   Xכרגע. ושבעוד  95ברוטו. אני מעוניין לאשר לו  23   מר ניר ברטל:

 

תה מאשר מלכתחילה  תאשר את זה ככה. אז למה א אין בעיה, אז   מר אלעד כהן: 

 , לא הבנתי?   100

 

 , 95אין בעיה. אם אתם רוצים לאשר    מר ניר ברטל:

 

 הגיוני, לא?  שזה    מר אלעד כהן: 

 

 מה זה בעוד כמה זמן? חצי שנה?    גב' אורנה רייטר: 

 

ים אותו, הוא ים, אנחנו אוהברגע שנראה שאנחנו מיוצבפלוס מינוס, ב   מר ניר ברטל:

 אוהב אותנו.  

 

 אז תתקן רק את הצעת ההחלטה.     מר אלעד כהן: 

 

קידו, מל"ח, איגוד מקובל על כולם? כולל מינוי מכניסתו לתפ 95%   מר ניר ברטל:

 ערים איכות סביבה ונציגנו באשכול. 
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 ין מס' זיהוי גם.  בהחלטה נדמה שלי צריך לצי   מר אלעד כהן: 

 

 ן, כן.  כ   רועי מוסט:מר 

 

בסדר? פה אחד? תודה. רשום. תחסוך ממני להקריא, תעשה טובה.    מר ניר ברטל:

 וכל יתר הדברים.   95%

 

למשרת מנכ"ל   30104337/8את מינויו של מר שלמה אפרתי, ת"ז : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

ערים לאיכות  ת מל"ח, באיגודויו כנציג המועצה בוועדמשכר מנכ"ל, כולל מינ 95%מלאה בשכר של 

 ול רשויות יו"ש. הסביבה ובאשכ

 
 
 התאמת פטור אגרת שילוט לפטור הנחה מארנונה לעסקים בשל הקורונה.  ( 4

  

 ור מאגרת שילוט. יוסי, ספר לנו על מה מדובר.  פט   מר ניר ברטל:

 

וב  השנה אני מוציא בעצם חי אוקיי. גם דצמבר שעבר, גם דצמבר    מר יוסף הדרי: 

מאגרת שילוט. מה שקרה השנה, שנת קורונה. הנחת   ל השילוט שיש במועצה.  חלק לשילוט על כ

 ארנונה ניתנה לעסקים בעצם על הארנונה עצמה.  

 

 היה ביטול או הנחה? היה ביטול ארנונה?    ר: גב' אורנה רייט

 

יכלו ילמו ארנונה לחלוטין.  המונחים קצת זה. שלושה חודשים לא ש   מר יוסף הדרי: 

מו ארנונה. אין דבר כזה ואין שום התייחסות לזה לגבי שלושה חודשים מלאים לא שיללבקש גם, 

רה שווה לשני הדברים האלה, כי בסופו אגרת השילוט. אם אנחנו עושים, איך שאני רואה את זה, גזי

יב  נה, על השלט בכניסה לחישל דבר, אותה חנות שלא עבדה שלושה חודשים, יש לה פטור מארנו 
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בעצם נתלים באילנות גבוהים. עיריית תל אביב, עיריות  ה היגיון. עכשיו אנחנו פה אותה, אין פ

הזאת. ובאים  ואומרים דבר כזה:   לישיבת המליאה את הטענה אחרות שעשו את הדבר הזה. והביאו 

 א זוכר את התקנות האלה,הבקשה שלי להשוות בעצם את אותם פרמטרים שניתנו על ידי המדינה, ל

 ת אותו הדבר באגרת שילוט.  טור לקורונה בארנונה, לעשותקנות הנחות פ

 

השאלה היא, שחר, מבחינת סמכות, בשונה מארנונה, אני מבין     מר אלעד כהן: 

 של השילוט הוא בסמכותנו המלאה לטוב ולרע, נכון?  שהעניין

 

יא עשתה.  את זה. אני ראיתי מה ה תראה, עיריית תל אביב עשתה  : עו"ד שחר בן עמי

 את ההחלטה?   יבלה החלטה, צירפתם את זה,היא ק

 

 לא את ההחלטה של העירייה.   גב' אורנה רייטר: 

 

 יית תל אביב?  אנחנו מסתמכים על תקדים של עיר   מר אלעד כהן: 

 

 כן. אני אגיד לך את האמת, לא נכנסתי לעומקם של דברים.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 איתך.   אני פרו, אני   עד כהן: מר אל

 

 תל אביב הגדולה עשתה את זה,   אמרתי עיריית  : שחר בן עמיעו"ד 

 

   -זאת אומרת אם עירייה אחרת עושה, אז אנחנו    מר אלעד כהן: 

 

לא, לא בכל מצב. באמת, אתה יודע. אפשר למצוא גם סיבות   : יעו"ד שחר בן עמ

. יצטרכו טענה למה אישרהשאם יבואו לאיזו רשות במשפטיות לא לאשר את זה. אבל אני מניח 
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תל אביב הגדולה ולא איתנו. אתה מבין מה אני מתכוון? כי משרד הפנים לפעמים קודם כל לדבר עם 

 ר לך באלפי פיתולים למה אתה לא יכול או כן יכול. נכנס לעובי הקורה בימים אלה ומסבי

 

 גדולה עושה,   זאת אומרת אם רשות אחרת מספיק   מר אלעד כהן: 

 

וגמה של הרכבים. עיריית אריאל  לא בכל מקרה. אני אתן לך דזה   : ר בן עמיעו"ד שח

לא בכל  אישרה רכישת רכבים בלי מכרז. יש חוות דעת של היועץ המשפטי ואני לא הסכמתי. זה

 מקרה, בואו, זה לא עובד ככה. 

 

את זה. כי כשדיברנו   לא, למה אני שואל את זה? אני לא סתם שואל   מר אלעד כהן: 

 חות ארנונה קורונה, בסדר?  ת ארנונה ובאנו ואמרנו, הנהנושא של הנחו על

 

 אני לא מסתמך במובן הזה.   : עו"ד שחר בן עמי

 

תבין למה אני שואל. כשדיברנו על הנחות, אתה  שנייה, רגע. תיכף    מר אלעד כהן: 

ין היתר שוהם,  ת אחרות עושות את זה. באיתי, שחר? הנחות קורונה ארנונה, באנו ואמרנו שרשויו

 את זה. אני יודע שגם הרצליה עושה 

 

 כן.   : עו"ד שחר בן עמי

 

ה לי  הרצליה מספיק גדולה. אמנם לא תל אביב, אבל בטח בטופ. ונדמ   מר אלעד כהן: 

ה שגם זיכרון עושה את זה. אז באו ואמרו 'לא, אי אפשר. אנחנו לא יכולים לעשות את זה'. אז השאל

אני לגמרי בעד. אבל באותה  ולהגיד אוקיי, אגרת שילוט ווה בכל. לבוא למה לא לעשות גזירה ש

 מידה גם, אם רשות אחרת עשתה את זה, בטח רשות מכובדת, 
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 תי לך, לא כל רשות. אל תנסה להוביל לשם, כי אני לא שם.  אז אמר  : עו"ד שחר בן עמי

 

זה  ד לי אם לדעתך לים את זה, ואחר כך תגישנייה, אני רק רוצה להש   מר אלעד כהן: 

מר נעשה גזירה שווה גם לנושא ארנונה קורונה מה שנקרא. ונבוא ונגיד אם רלוונטי. אז אני בא ואו

מו שוהם, וכמו נדמה לי זיכרון יעקב עושות את זה, אז  רשות אחרת מספיק מכובדת כמו הרצליה, כ

 ת בעייתי. אפשר לעשות את זה זה קצכנראה שאפשר לעשות את זה. ולבוא ולהגיד שאי 

 

לך עוד פעם. אני לא נכנסתי לעובי הקורה בנושא הזה, אני אני אענה   : "ד שחר בן עמיעו

 אומר לך בכנות.  

 

 ,  אם אנחנו מאשרים  גב' אורנה רייטר: 

 

 אני לא יכולה להצביע על משהו ...    גב' צדוק תמר: 

 

ריית תל אביב,  שראיתי את ההחלטה של עיואני עונה לך שאני, כ  : עו"ד שחר בן עמי

ו את הסמכות. אבל אני חושב שאם הם היו החלוץ לפני המחנה בעניין  שאלתי את עצמי מנין הם שאב

צים גם כן לסייע פה לבעלי עסקים, אפשר בעניין הזה, ולקחו את המשימה הזאת על עצמם, ואתם רו

 הזה, 

 

 זה לא הויכוח. אני בעד,     מר אלעד כהן: 

 

  -ע לאנשים גם רוצים לסיי אנחנו  ב' אורנה רייטר: ג

 

 בדיוק. אל תתבלבל, אני לא בעד. לא פעם אחת, פעמיים.    מר אלעד כהן: 
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 זו החלטה שלכם. ...    : עו"ד שחר בן עמי

 

אורנה ותמר. כדי שהדברים לא יובנו שלא כהלכה. אני בעד לתת את     הן: מר אלעד כ

ר ספק. אני רק אומר, את. זה למען הסרך אפילו לבוא יותר לקראותה הנחה. והלוואי שתימצא ד

אותו עיקרון, אפשר גם לבוא ולעשות את אותו דבר בהנחות ארנונה קורונה, כי כשם שעיריית  מכוח 

 דמה לי, זו לא מועצה.   שוהם, זו כבר עירייה נ

 

 אבל הבאנו אז את הדוגמה,    מר ניר ברטל:

 

   כשם שעיריית הרצלייה,ו עדיין מועצה.   מר אלעד כהן: 

 

  ועצת שוהם הביאה?לא הבנו את הדוגמה שמ   ד:מר אודי ויל

 

 אבל שים לב מה קרה. כשהגיע הדיון,    מר אלעד כהן: 

 

 ותנו. אמרת שזה לא בסמכ  גב' אורנה רייטר: 

 

 שנייה, בוא אני אזכיר לך. כשהגיע הנושא, רגע, אורנה, תמר.    מר אלעד כהן: 

 

 ?  מה? מאיפה אתה מביא את זה על ועדת הנחות?רגע, אתה מדבר על    ד:מר אודי ויל

 

הנחות. הנחות ארנונה קורונה. כשהגיע הנושא, מה לא מכירים? היו     מר אלעד כהן: 

הגיע הנושא של הנחות ארנונה קורונה, באנו ואמרנו, נדמה לי שאפילו זה לנו שתי ישיבות על זה. כש

בהרצלייה עשו את זה, אז   ונדמה  לי שגם בשוהם עשו את זה, ומאחרדי היה גורף פה, שמאחר וגם 

נראה שזה כן. וכמו שאתה בא ואמרת היתה רשות שהיא נחשון בנושא השילוט, שקראו לה תל כ
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לבוא ולהגיד שהיתה רשות נחשון שקוראים לה שוהם, שלימים   אביב, אז באותה מידה אפשר

ליאת  חברי המועצה ומ, ושם ברשויות האלו כן הצטרפה אליה גם רשות שקוראים לה הרצלייה

 קביעת הקריטריונים,  ב sayהמועצה היה להם 

 

 אבל זה הובא לוועדת הנחות.   : עו"ד שחר בן עמי

 

בוועדת הנחות. ממש לא. הם הביאו את זה   שנייה, לא, זה לא הובא    מר אלעד כהן: 

 לישיבת מועצה.  

 

 זה לוועדה, אני זוכר.   יוסי, אז אתה הבאת את  : עו"ד שחר בן עמי

 

הו אחר. בוא אני אזכיר לך מה קרה פה.  לא, לא, אני מדבר על מש   מר אלעד כהן: 

 שחר, בוא אני אזכיר לך בדיוק מה קרה.  

 

  -. הם לא יכולים להעביר את בוועדת לא ועדת הנחות   מר יוסף הדרי: 

 

צה, שמאחר ומדובר אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו חברי המועשנייה.    מר אלעד כהן: 

 תיו, שיוצא מד' אמו בנושא

 

עצור, עצור. שנייה, שנייה. לא, לא, סליחה. אני לא מדבר עכשיו על    : עו"ד שחר בן עמי

אגרות זה. אתה מנסה פה לעשות משהו, קח את ...   הטריבונאל המוסמך. אין ועדת הנחות לנושא של 

 המשפט, נגזור ממנו דבר פוליטי. כל הכבוד,  

 

  פוליטי?   עד כהן: מר אל
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 ים. סליחה! אתה חוצה את הקוו  : "ד שחר בן עמיעו

 

 אני מבין שזה מלחיץ אותך.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, זה לא מלחיץ.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 ם כל תירגע.  קוד   מר אלעד כהן: 

 

 לא, זה לא יפה. אני רגוע מאוד. זה לא יפה מה שאתה עושה.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 גע.  קודם כל תיר   לעד כהן: מר א

 

 פטי והופך אותו לפוליטי.  אתה לוקח דבר מש  : בן עמי עו"ד שחר

 

   -זה לא דבר משפטי. אתה באת ואמרת, אל תגיד לי    מר אלעד כהן: 

 

 סליחה, אלעד, סליחה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 זה דבר ציבורי.     מר אלעד כהן: 

 

 רתי על הטריבונאל.  סליחה. אני לא דיב  : עו"ד שחר בן עמי

 

  טריבונאל?מי דיבר על  יזה טריבונאל?א   אלעד כהן:  מר

 

אתה עכשיו ערבבת בין שני נושאים. ואתה הטעית פה את חברי    : עו"ד שחר בן עמי
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 אמרתי. אני לא אמרתי שאני פוטר את ועדת הנחות מלדון בהנחות ארנונה.  המועצה בדברים שאני 

 

  אמרתי כרגע?  זה מה שאני   מר אלעד כהן: 

 

בשוהם אישרו את זה במליאת  חה, כן. אתה הצבעת על כך שסלי  : ר בן עמיעו"ד שח

מרי, המועצה כהסבר מדוע צריך ללכת אחרי תל אביב. זה לא היה הנושא פה. הנושא היה אחר לג

אלעד, ואתה עושה פה הטעייה לא יפה. סליחה, אלעד, זה לא יפה מה שאתה עושה. לא מכובד.  

מרתי משהו אחר ונאל צריך להיות המועצה. אואמרתי שהטריב לא מכובד. אני לא באתי סליחה,

ותקשיב לי טוב. זה לא קשור לוועדת הנחות. אין שום מסלול של ועדת הנחות לנושא של אגרת 

אין. מה לעשות? באה עיריית תל אביב, לא בוועדת הנחות, שהיא לא רלוונטית לנושא הזה שילוט. 

מאוד חריג העיתים, באמת אנחנו במצב  שהיא לאור צוק במועצתה ופרסמה את זה, בכלל, והחליטה

בנושא של בעלי עסקים. מצבם אפילו יותר גרוע מאשר חלק מהתושבים שאינם בעלי עסקים. כי  

אדם עסק הוא גמור. ואמרה 'אני קיבלתי מהמדינה הנחייה על ארנונה לא לגבות   כשסוגרים לבן

ישלם על השלט שלא משרת  ואותו בעל עסק נת ישראל פוטרת מארנונהממנו. לא ברור איך מדי

תו'. הרי ארנונה זה מס, להבדיל מאגרת שילוט. מס אתה גובה גם אם אתה לא נותן שירות. באה או

מרה העירייה: 'איפה ההיגיון? מה עם אגרת שילוט?' היא קיבלה החלטה המדינה, פטרה ממס. א

אני מזה צריך להסיק לבוא ולהגיד ש לא יהיה. זה לא רלוונטילפטור במליאת המועצה או איפה ש

קיבלה את ההחלטה על הנחות, אז היא גם צריכה לקבל פה את ההחלטה על  עצת שוהם שאם מו

 שני דברים שונים ואתה מערבב אותם. זה לא מה שאמרתי.   הנחות בבחינת 'כזה ראה וקדש'. זה

 

 למה? למה?   גב' אורנה רייטר: 

 

יש לך  לעד, אני לא מחקה כל רשות.מחקה, סליחה, אשנית, אני לא   : בן עמיעו"ד שחר 

רשויות סמוכות שיש להן תרבות של מינויים נפוטיסיים. אתה רוצה שנחקה אותם פה? אתה רוצה  

את שורת ההחלטות הלא תקינות ברשויות אחרות? זה לא עובד ככה. אז אם הרעיון שאני אמנה לך 
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זה לאמץ את זה, התשובה  אני אצטרך בגללתה תצביע על רשות אחרת הוא שמעכשיו כל פעם שא

א לא. אתה לוקח את זה למקום לא נכון. יש פה ניסיון של הגזבר, שאני בדוחק רב מנסה לגבות  הי

ם. צוק העיתים, זו המילה. יש פה אנשים שסובלים מאוד קשה מהנושאים  אותו בגלל צוק העיתי

ש בהן יותר עסקים זה  בערים אחרות שי אולי לו פחות באורנית. האלה. לא רק באורנית, אולי אפי

יותר משמעותי. ואמרתי אם עיריית תל אביב לקחה על עצמה את המשימה הזאת למצוא את הרבה 

ו שם את הבדיקות הראויות. לא תמיד אלה הבדיקות, לפעמים הדרך, אני בטוח וסמוך שהם עש

של מטלות ת זה בכנות. למת לא מרשות, אני אומר אעיריית תל אביב מרשה לעצמה מה שערים אחרו

לינו. ועדיין אמרתי 'אוקיי, אז אם זה ככה בעניין הזה נלך באותה דרך'. לא מעבר יזמיות, הלוואי ע

החלטה ולא פרשנות שמועצת שוהם תדון בהנחות ארנונה גם פה לזה ולא פרשנות שאני אאמץ כל 

ולא  מטרה פוליטית  למקומות אחרים שמשרתים  נדון. זה לא מה שאמרתי. אתה הובלת את זה

 בעניין המשפטי.  

 

 פוליטית?    לעד כהן: מר א

 

 ועוד ייחסת את זה לי.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 להגיד לפני, אז אני אתן להן.  תיכף נתייחס. אבל הן רוצות   מר אלעד כהן: 

 

בים כאן, אני מאוד רוצה לתמוך בדבר הזה. אבל כשאנחנו יוש   גב' צדוק תמר: 

חוות דעת משפטית, ממך כיועץ משפטי.  ריכה, היא לקבל רים אני מעואולי גם של אחהציפייה שלי, 

אחר כך נצטרך  זאת אומרת אני חלילה לא רוצה שנמצא את עצמנו במצב שאישרנו במליאה משהו ש

הייתי   . וכשאתה אומר 'אישרו את זה בתל אביב, זה בסדר', אני לא כל כך נרגעת.undoלעשות לו 

 ו לעשות את זה. נו מבחינה משפטית שמותר לנק שיניח את דעתשמחה לשמוע נימו

 

אין לי. אני לא אספר לך סיפורים. אין לי. אני נתתי לכם, איך    : עו"ד שחר בן עמי
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 הכלי היחיד שמצאתי אולי כדי לתמוך בזה. אין לי מעבר לזה.   אומרים, את

 

 הסתמכו? על מה הם בתל אביב    גב' צדוק תמר: 

 

מן הסתם גיבה את זה. אני לא . החלטה, היועץ המשפטי שם אני יודע  : עמיעו"ד שחר בן 

רשויות  יודע איך. תל אביב מרשה לעצמה. ואני שואל את עצמי לפעמים למה משרד הפנים נטפל ל

קטנות ואת עיריית תל אביב הוא עוזב. אז אם הם יטפלו אלינו, אני בא ואומר 'טלו קורה מבין  

ה אתם לא שמים לב. אלינו אה עסקים מאשר אורנית, אליה, שיש בה פי מעיניכם'. תל אביב הגדול

היות בעניין  אתם באים? אני חושב שבעניין הזה יש פה איזשהו סיכון מסוים, לא כל כך גדול. וצריך ל

הזה משרד הפנים או גורם אחר שיבוא וינסה למנוע מאיתנו לתת כזה פטור שהוא משתלב עם 

 דבר כזה.  ערל לב לעשות  רנונה, יש פה להיות קצת א

 

 לא, אין כאן ערלי לב סביב השולחן הזה.     גב' צדוק תמר: 

 

 מאיתנו, אז הוא,  לא, לא אתם. אני אומר, משרד הפנים ינסה למנוע   : עו"ד שחר בן עמי

 

 כן, אבל מגיע לנו לדעת את הדברים האלו.     גב' צדוק תמר: 

 

   ורה הכי גלויה.הנה, אני אומר את זה בצ  : עו"ד שחר בן עמי

 

 חרי שככה ...  יפה. א   גב' צדוק תמר: 

 

להיפך. אמרתי מהתחלה שאני הבעתי איזשהו ספק מאיפה הם הביאו    גב' צדוק תמר: 

 את זה בכלל. 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.12.22שלישי,  מיום, 34מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 97 
 

אני רגע רוצה לשאול. יש את העסקים שנמצאים במרכז. אנחנו   ב' אורנה רייטר: ג

ום  וד עסקים שנמצאים בבתים. היש עבמרכז. לל אלו עסקים בדרך כ ילוט. וש מדברים פה על עסקים 

 אופיס. משרד קטן. חלקם מדווחים כעסקים, חלקם זה שולחן וכסא.  

 

 עם שילוט?   : עו"ד שחר בן עמי

 

 ,  לדוגמה. . מדריכי טיוליםנפגעיםבלי שילוט. הנחת ארנונה. הם גם   רייטר: גב' אורנה 

 

 קית? רנונה עסגובים מהם א  : עו"ד שחר בן עמי

 

 עסקית. גובים מהם ארנונה לא   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, אם היא לא עסקית, אז יש פה בעיה.     מר אלעד כהן: 

 

 כל השנה.   ... הרבה יותר גבוהה. הם מרוויחים  מר דורון טישלר: 

 

אתה מדבר על נושא של לקחת מרשות אחרת ולקבל החלטה במועצה.    גב' אורנה רייטר: 

גם פה? למשל מדריך טיולים, שלא  . למה זה לא עובד לעשות, וניסינו שוב ושוב ושובשניסינו זה מה 

  -עובד כבר 

 

 לא, אבל נתנו לך, חסכו לך בהנחות,   : עו"ד שחר בן עמי

 

 מה נתנו לי?   : גב' אורנה רייטר

 

 נתנו גם את האפשרות לתת הנחות לאנשים על בסיס מגורים ולא רק  : עו"ד שחר בן עמי
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יך לתת אותה, יש מקום שלא את הדלת. ההחלטה איש לך מסלול. זה לא שסגרו לך עסקים. 

 משאירים לך שיקול דעת. יש מקום של שיקול דעת.  

 

הבאנו את זה ואמרנו שכמו מועצת שוהם,  לא, העניין הוא שאנחנו   גב' אורנה רייטר: 

 חייב דרך ועדת הנחות.  אמרת זה רצלייה, נדון במליאה ונקבל החלטה. פסלת אותה. כמו עיריית ה

 

 ה. אני מזכיר לך מה היה בישיבה האחרונה.  סליח  : שחר בן עמיעו"ד 

 

 לא אחרונה.   גב' אורנה רייטר: 

 

חה. את ההחלטה  מקבלת ועדת הנחות. אם  אחרונה בנושא הזה, סלי  : עו"ד שחר בן עמי

י מדיניות של ועדת א לאיזשהאתם רוצים, ודיברתי על זה במפורש, אם אתם רוצים לבוא ולקרו

זה בישיבה ... ביחד עם זאת, הטריבונאל המוסמך זו לא המועצה.   זכותכם. אמרתי את הנחות, זאת

 הטריבונאל המוסמך זו ועדת הנחות. 

 

אז מה שאתה אומר, מה שעשו בשוהם, מה שעשו בהרצלייה, זה לא    גב' אורנה רייטר: 

 תקין? 

 

  -בנקודה ך בדיוק הוא ... להמשי   מר אלעד כהן: 

 

 צה לבקר אותם. אורנה, אני לא רו  : עו"ד שחר בן עמי

 

אני אגיד לך למה התכוונתי, שחר. ואהבתי את הנאום שלך, לא כל כך    מר אלעד כהן: 

 קשור למה שאמרתי.  
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 זה עניין ... ?    גב' צדוק תמר: 

 

 ברור.   גב' אורנה רייטר: 

 

קק. חוקק, לתת הנחה ונזקק, נכה נזאפשרות לשנייה רגע. יש הרי    מר אלעד כהן: 

אין צורך להכביר במילים. הויכוח היחידי שהיה והמחלוקת היחידה שהיתה בנושא  כולנו מכירים,

רונה, דיברת על צוק עיתים וכו' וכו', האם בנושא  הזה זה רק בדבר אחד. האם בנושא שקשור לקו

ה,  ללי, מעין מסלול ירוק קראו לזיטריון כשקשור לקורונה, ששם אנחנו רוצים לקבוע איזשהו קר

נקבעו הקריטריונים במסלול  onceם שמוסמכים להחליט את הקריטריונים, כי הגורמים היחידי

נושאים שיגיעו בוועדה, ברגע שיעמדו בקריטריונים, אני אגיד לך 'יוסי, כל ההירוק, יש פה סרט נע. 

ק,  נים, אני מדבר על המסלול הירובקריטריולמעשה לא דנו בהם'. נכון, יוסי? מבחינתנו עמדו 

לקבל. האם מי שמוסמך לדון בזה זה אנשים שבאופן אקראי נבחרו לשבת בוועדת   אוטומטית זכאים 

ה. או לבוא ולהגיד שמאחר ומדובר בנושא רוחבי  הנחות? זו אפשרות אחת, שאני חושב שהיא שגוי

    -ציבורי, שכמובן יוגבל לסיטואציה מאוד ברורה 

 

 לים להתאפק. יש פה חבר'ה שכבר לא יכו    ל:ניר ברט מר

 

אלעד, אתה יכול לדון. אני אמרתי שאתה לא יכול לדון. אתה לא יכול    : ד שחר בן עמיעו"

  -לקבל החלטה. אלו שני דברים 

 

 רגע, שנייה.     לעד כהן: מר א

 

 אין בעיה, אני רק יכול ללכת להשתין?    מר ניר ברטל:

 

 ו חוזרים על הדיון הזה. אנחנ  : יעו"ד שחר בן עמ
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ני אגיד לך מאיפה התחלנו ולמה זה עלה כרגע. אתה באת  לא, א   אלעד כהן: מר 

תל אביב עשתה את זה,   ואמרת, אני פשוט רשמתי את מה שאמרת. 'אני מבחינתי, ברגע שעיריית 

ז עכשיו, ם זה'. אולמרות שאני כיועמ"ש לא בטוח עד כמה יש לזה גיבוי משפטי הרמטי, אני זורם ע

דוע כשעיריית הרצלייה ועיריית שוהם, שאני מניח שהן אני מנסה להבין מ מתוקף אותו עיקרון, 

יית הרצלייה, שהיא עירייה  עיריות מכובדות, לא נפוטיזם ולא כל הדברים שדיברת עליהם, בטח עיר

עיריית מדוע כש לא יודע אם מהעשירייה הראשונה אבל בטח מהעשירייה השנייה מבחינת הגודל,

 זיכרוני, אותו דבר, למיטב   הרצלייה עושה בדיוק את

 

 זה משהו אחר.    : עו"ד שחר בן עמי

 

שנייה. לבוא ולהגיד 'אנחנו במליאת המועצה קובעים את    מר אלעד כהן: 

ברור לכולנו שוועדת ההנחות צריכה לאמץ ולממש   ריטריונים, ואנחנו מצפים, מה זה מצפים?הק

ליחה על הביטוי, רק  רים או תקדימים, סמקריונים. מדוע אנחנו לוקחים ותם קריטוליישם את א

 כשנוח? זו השאלה. ועל זה לא קיבלנו תשובה.  

 

לך שאסור לדון. עכשיו גם ישבתי  אלעד, תשמע. אני אענה לך. אמרתי   : עו"ד שחר בן עמי

אז הסמכות  נתך. כפי הבט על זה לעומק. אתה יכול לדון על מה שאתה רוצה. ואתה יכול גם להחלי

שתיקה של המחוקק. אין שום אמירה איפה ומי ואם מותר ואם  ות שילוט, הרי יש פה בשאלת האגר

 אסור. שתיקה מוחלטת.  

 

 ברור לך הבסיס המשפטי.  כן, אבל אתה אומר שלא    מר אלעד כהן: 

 

 נכון, שתיקה מוחלטת. אני אומר.   : עו"ד שחר בן עמי
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כנע כרגע, מה  נעת משפטית שם, אם אתה לא משתלא השתכ ואם   מר אלעד כהן: 

  ל?ההבד

 

אלעד, זה שונה. כי כשיש לך שתיקה מוחלטת, זה דבר אחד. אז אתה   : עו"ד שחר בן עמי

   -ה מפורשת של המחוקק, שהסמכות היא הולך אולי לקולא. כשיש לך אמיר

 

 . בתל אביב אתה השתכנעת שמה שהם עשו מגובה? הוא בטון?   מר אלעד כהן: 

 

   -יכול להגיד לך  אני לא  : עו"ד שחר בן עמי

 

 אתה אמרת שלא, לפני רגע.    מר אלעד כהן: 

 

 אני לא יכול להגיד שהשתכנעתי,   : עו"ד שחר בן עמי

 

 מאוד. אז על אותו עיקרון. צוק העיתים, זה, זה. יפה    מר אלעד כהן: 

 

אל שהמחוקק קבע אותו ברחל  ה טריבונאבל זה לא אותו דבר. יש לי פ  : עו"ד שחר בן עמי

 הנחות. הקטנה, שזו ועדת  בתך

 

 אני לא התכוונתי לעקוף אותו. יש לי חדשות בשבילך.    מר אלעד כהן: 

 

יץ מה שאתה רוצה.  זה לא העניין שאני אמרתי  אתה יכול לדון ולהמל  : עו"ד שחר בן עמי

ת הנחות. זה דומה, אגב, ר של ועדשאי אפשר. רק מה, שיקול הדעת וההחלטה הם בסופו של דב

יאת המועצה, שהרכבה זהה לוועדת תכנון ובנייה, מקבל החלטה בנושא  למצב שבו אתה במל אלעד,

נון. ודברים כאלה קורים חדשות תכנוני, כדי ליישם אותה תיאלץ לקבל החלטה בוועדת התכ
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 לבקרים. 

 

חריג. לא נשמע   ייחודי,איך אמרת? צוק העיתים? זו התשובה. מקרה    מר אלעד כהן: 

זה שני חברי, ולא משנה מי היו"ר של זה, ממש לא רלוונטי, כולל ל שוועדת הנחות, שלי הגיוני בעלי

דת שירותים, שאגב, אני מעריך כל אחד  שלושה אנשי מקצוע, שזה גזבר, יועמ"ש ונדמה לי נציגת וע

ים לב, החלטת מדיניות. לקבל, ש בפני עצמו. לא נראה לי הגיוני שהם אלו בסופו של דבר שיצטרכו

 כי זו לא החלטה שנוגעת לתושב אחד.    מדיניות?י קורא לזה החלטת למה אנ

 

 אני לא ... לגבי ההחלטות האלה, אתה יודע את זה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 נוגע, זה משהו רוחבי,  זה    מר אלעד כהן: 

 

שפטי בוועדות האלה  ל יועץ מאני רק בודק אם הן חוקיות. בדרך כל  : עו"ד שחר בן עמי

  -אם יש דיניות. הוא בודק לא עוסק במ

 

 אבל זו המשמעות.     מר אלעד כהן: 

 

ו שלוש. אני אתה יודע, היית איתי גם בישיבת ועדה אחת או שתיים, א  : עו"ד שחר בן עמי

 לא מתערב בנושאים האלה. אני בודק אם אחת מהחלופות היא חוקית או לא. בזה אני מסתפק.  

 

 דה מבצעת.  עות של הוועדה. ועאבל שחר, זו המשמ  רנה רייטר: גב' או

 

לא, אורנה, אני אדייק. התפקיד המסורתי של הוועדה זה בכלל לא     מר אלעד כהן: 

   -שאים כאלו רוחביים. התפקיד של ועדה לדון, ויסכים איתי שחר, בנו
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 , ת ההחלטהאתה גם יכול לדון בזה. אבל אם הצעתם א  : עו"ד שחר בן עמי

 

ורנה, זה לדון במקרה קונקרטי של פקיד של הוועדה, אשנייה. הת   מר אלעד כהן: 

   -תושב. כמובן בראי 

 

 מה עשו בשוהם?    גב' אורנה רייטר: 

 

 שוהם.  זה לא רק ב   מר אלעד כהן: 

 

בדיוק. אני רק יודע מה שיגיד יוסי. אני לא הלכתי לבדוק  אני לא יודע   : עו"ד שחר בן עמי

 ם. ש

 

 ה ורצו עליו. תווה במליאת המועצאז בשוהם אישרו מ   אלעד כהן: מר 

 

 לא, אבל הביאו את המתווה הזה לוועדת הנחות. אתה זוכר.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 שרו מתווה במועצה. ונתנו את זה לוועדת הנחות. לא, אי  גב' אורנה רייטר: 

 

 חות. אחר כך אימצו את זה בוועדת הנ  : עו"ד שחר בן עמי

 

 .  בסדר. אימצו  ב' אורנה רייטר: ג

 

אבל לא כאופציה בכלל. מה, יגיד לך הגזבר. אם אנחנו נקבל פה     מר אלעד כהן: 

דה, נכון? יש לך זכות הצבעה, בשונה מקרה קלאסי שלך. אתה יושב שם בווע החלטה, אתה יודע מה?

, אתה 3, 2, 1ת כים להיומוועדות אחרות. אם מליאת המועצה תקבל החלטה שהקריטריונים צרי
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   -ין אותי'? תסתכל לי לתוך העיניים ותגיד 'זה לא מעניכיועמ"ש תבוא 

 

 לא, אני לא אגיד.    : עו"ד שחר בן עמי

 

הגזבר יכול לבוא בישיבת המועצה ולהגיד  יפה מאוד. וגם הגזבר. אז   מר אלעד כהן: 

 'אני חושב שזו הפקרות תקציבית. חושב'.  

 

 ת. לא מעבר לזה. סתכל על זה רק בעיניים משפטיואני מ  : עו"ד שחר בן עמי

 

מצוין. אבל אתה בעל זכות הצבעה שם. גם הגזבר יכול לבוא ולהגיד,    מר אלעד כהן: 

בוא ולהגיד 'אני חושב שזו טעות. מבחינה פיסקאלית'. בישיבת המועצה, כשאנחנו דנים בזה, ל

 לגיטימי. אבל ברגע שמתקבלת החלטת מועצה?  

 

  דע שזה אסור, כן, אבל אם והגזבר יו  : ן עמי"ד שחר בעו

 

שנייה, אז פתאום חברי הוועדה המפורסמים שם, שאני אחד מהם    ר אלעד כהן: מ

דו 'זה לא מעניין בכלל'? זה נראה לך הגיוני. עכשיו  במקרה, אם יבואו ומה שנקרא יגלו עצמאות ויגי

איך קראת לזה? בצוק העיתים   קרה הזה. שים לב. צמד המילים שהשתמשת בהם הוא קלאסי במ

בצוק העיתים מועצת שוהם אימצה את זה, ובצוק העיתים עיריית הרצלייה,  אזוצאים פתרונות? מ

 אביב עשתה מה שהיא עשתה. שנייה, עשתה מה שעשתה. ובצוק העיתים עיריית תל 

 

מדבר יש  אלעד, זה לא דומה. אני אגיד לך למה. כי במצב שאתה   : עו"ד שחר בן עמי

זה לא שאין לי סמכות. פה היתה שאלה   שר גם יותר הנחות.סמכות מוחלטת לוועדת הנחות לא

 עזר.  אחרת. האם יש בכלל סמכות ובנושא הזה יש שתיקה של המחוקק ויש שתיקה גם של חוקי ה
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 אתה יודע אבל מה עכשיו קורה? אנחנו נאשר את זה. אני בעד,   גב' אורנה רייטר: 

 

 חה. ביל להקטין את ההנר. מה שאנחנו אומרים זה לא בשברו   ן: מר אלעד כה

 

 עכשיו מה שקורה, כל העסקים בבית נופלים.    גב' אורנה רייטר: 

 

 למה? יש להם מסלול אחר.   : עו"ד שחר בן עמי

 

אורנה, סליחה רגע. אורנה, את יודעת שאני אוהב אותך, אבל שנייה    יוסף הדרי: מר 

 יוב ארנונה של בית ולא עסקי, בבית, ח קבל בעסק,מרגע. מי ש

 

 יש לו בעיה, אורנה. מה?     מר אלעד כהן: 

 

   -מי שמקבל בבית עסקי   גב' אורנה רייטר: 

 

ם, יקבל הנחה, נקודה. אם הוא עסקי  מוזמן לפנות. יעמוד בקריטריוני   מר יוסף הדרי: 

  -הוא יקבל 

 

עסקי על האזור שלהם.  שמשלמים סתם דוגמה. יש פה סוכני ביטוח  גב' אורנה רייטר: 

 ת? ו פטור בתקופה הזאהם קיבל

 

הם קיבלו פטור. אם לא קיבלו פטור, מוזמנים לפנות אלי. יש לנו     מר יוסף הדרי: 

שצריך לעמוד בקריטריונים של החוק. אין לי בעיה. אני לא   פטור. עסקים שעומדים, אבל זה עסק

עסקית. ועם  ונה עסקית, צריכים ... ארנונהבים בארנמתעלם מזה. ההיפך. אם יש עסקים שלא מחוי

 וא גם הפטור,  זה יב
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   -די, אורנה. מי שמנהל עסק בבית ומשלם ארנונה    מר אלעד כהן: 

 

 יטריונים מגיעה לו הנחה.  עסקית והוא עומד בקר   מר יוסף הדרי: 

 

 מה שנקרא ביתית, והוא לא משלם ארנונה עסקית,     מר אלעד כהן: 

 

 זו בעיה. זה לא חוקי.     ף הדרי: מר יוס

 

 נונה עסקית מגיעה לפעמים פה כמה וכמה מארנונה רגילה. אר  : ד שחר בן עמיעו"

 

 צריך להחליט. אי אפשר ליהנות מכל העולמות.    מר דורון טישלר: 

 

  -אני חייב להגיד, יש לי מקרה    מר יוסף הדרי: 

 

. איפה שכתוב בית עסק על  או למבצעאצלי ברשות למשל, עכשיו יצ  : עו"ד שחר בן עמי

 ם לגבות מהם. אני חושב שהם שוגים. , שלחו עכשיו פקחיהבית

 

 סליחה, יש לי פה מקרה באורנית של מישהו שהגיש בפברואר,    מר יוסף הדרי: 

 

 יוסי, אנחנו בהצבעה.    רון טישלר: מר דו

 

   -הפסקנו. עכשיו כשהוא קיבל את הפטור    מר יוסף הדרי: 

 

 דיון על זה.  ותר יסודית. נקייםאנחנו נבדוק את זה בצורה י   לעד כהן: מר א
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 קיימנו על זה ארבעה דיונים. על מה אתה מדבר?    : עו"ד שחר בן עמי

 

 ה. אנחנו בפתחו של סגר שלישי. וצריך לקיים גם עשר   מר אלעד כהן: 

 

כות היא אגב. הסמאני לא אומר, אני לא מפריע אותך משפטית, דרך   : עו"ד שחר בן עמי

 שלנו. 

 

  -י. אבל כשאתה אתה לא מפריע ל   מר אלעד כהן: 

 

... גם לוודא את זה, מאחר שאתה מאוד התעקשת ביקשתי מראש    : עו"ד שחר בן עמי

ה במשרד הפנים. חד משמעית הם קיבלו את זה. אני לא פועל פה בחלל המועצה שהוא יוודא את ז

  גם לא חדש. זה לא  לא חדש. הנושא שאתה מדבר הוא .  זה גםריק. אתה צריך להבין את זה, אלעד

 משהו שלא הפכו בו אבן.   

 

 מה הוחלט? אתה בעד? יוסי, מה הצעת ההחלטה שכולם בעד?    מר ניר ברטל:

 

 אמץ קריטריונים של חוק הפטור מארנונה גם לאגרת שילוט.  ל   מר יוסף הדרי: 

 

 לכמה זמן?     מר ניר ברטל:

 

 .   2020-רק לסיים. כרגע זה -תו החוק. סייםאו   טל:מר ניר בר

 

המשמעות של זה שבעל עסק שיש לו שלט, שיחויב באגרת שילוט של    ניר ברטל:מר 

 שקל לשנה,   1,800כמה? 
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 י בגודל השלט, אבל רק עסק שעומד בקריטריונים.  תלו   מר יוסף הדרי: 

 

  -ור עסק שעומד בקריטריונים, יקבל פט   מר ניר ברטל:

 

 ם? של מה?  איזה קריטריוני   ר אלעד כהן: מ

 

 של עסק בהנחה לארנונה.     יר ברטל:מר נ

 

  . 2020זה עד    מר יוסף הדרי: 

 

 לקבל. ... קריטריונים יהיה עסק שזכאי    מר ניר ברטל:

 

 אם הוא היה זכאי לקבל את הארנונה, הוא יקבל גם את השילוט.    גב' צדוק תמר: 

 

  לושה חודשים, לא? הם קיבלו אוטומטית, לדעתי. ש אבל   ן: מר אלעד כה

 

 לא, היו קריטריונים מי זכאי, מי לא זכאי.     מר ניר ברטל:

 

ה הזאת. הוא עבד כרגיל,  אלעד, למשל ויקטורי, לא יקבל את ההנח    מר יוסף הדרי: 

 הוא הרוויח והוא שילם.  

 

  -רגע, תן לי להבין. משרד הפנים    מר אלעד כהן: 

 

 ים ביחד(  לות החריגו. )מדברבמפורש שמכו...   : שחר בן עמיעו"ד 
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משרד הפנים קבע שכל העסקים יקבלו פטור מארנונה לשלושה     מר אלעד כהן: 

 חודשים?

 

 ה שאני אומר. לא כל העסקים. מכולות, מרפאות, לא, זה מ   מר יוסף הדרי: 

 

 א? אתה יודע שגם חנויות צעצועים ל  : עו"ד שחר בן עמי

 

 כולם בעד? פה אחד, תודה.  ת. כים לבחירות. בכנסעוד שעה וחצי הול   ניר ברטל:מר 

 

התאמת פטור אגרת שילוט לפטור הנחה מארנונה לעסקים בשל  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 נה, לגבי עסקים שעומדים בקריטריונים לפטור מארנונה. הקורו

 

 ]התווסף לסדר היום[  כב קב"ט ראישור לקבלת פטור ממכרז לצורך רכישת  ( 5

  

 . שוט, רועי.  רכב קב"ט   ברטל: מר ניר

 

קיבלנו בנובמבר הרשאה לרכישת רכב חדש ממשרד הביטחון. לצערנו    מר רועי מוסט:

יום. כלומר עד סוף   60-וקח הרבה זמן לקבל אותו וגם הוא בתוקף להרב, גם תהליך ההרשאה ל

 השנה אנחנו צריכים להציג להם, 

 

 עד אמצע שנה הבאה.     הן: ר אלעד כמ

 

 יום בדיוק מרגע ההרשאה.  60 לא.   רועי מוסט: מר
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 אז זה לא סוף שנה. זה אמצע ינואר.    מר אלעד כהן: 

 

הגיש להם את התהליך של או אישור מכרז או סוף דצמבר צריך ל   מר רועי מוסט:

ת מכרז. עושות הצעת מחיר לא עושו אישור ועדת התקשרויות או רכישת רכב. רוב המועצות שבדקנו

היועמ"ש הטיל על זה וטו ואמר לצאת למכרז. יצאנו למכרז מסודר.  אחת בתפיסת עולמה.וכל 

 פורסם. הקלנו מאוד,  

 

 שאלה אחר כך. תסיים, יש לי   מר דורון טישלר: 

 

הקלנו מאוד על המכרז מבחינת אפילו לא לשלם אגרת מכרז, כדי    מר רועי מוסט:

וד נמוכים. ולצערנו הרב ביום  מרות שהסיכויים מאתחרות ולייצר מישהו שיגיש, ל שתהיה פהבאמת 

  -ראשון האחרון היתה צריכה להיות פתיחת מעטפות ולא הגישו 

 

 פוי.  זה היה צ  : עו"ד שחר בן עמי

 

 לא הגישו לנו.     מר רועי מוסט:

 

שום הצעה.   שלא תהיהידעתי שאני מתעקש על החוק פה. למרות   : עו"ד שחר בן עמי

מכור להם רכב בצורת מכרז. אבל עדיין זו לשון החוק. מה  ת למועצה בהצעות לחברות רכב לא פונו

 אני יכול לעשות?   

 

רכישת רכב ביטחון, כי ידענו שאמור אושר  2020בתקציב של שנת    מר רועי מוסט:

מוד בקריטריונים של  חון, שיעשקל מחיר מקסימום לרכב ביט 200,000-להיות תקציב כזה. הגדרנו כ

    ב המכרז נכשל. אנחנו צריכים להציג לפיקוד העורף נוהל הצעות מחיר. רף. שוב, לצערי הרפיקוד העו
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 רף. חטיבה להתיישבות. לא פיקוד העו   מר ניר ברטל:

 

בסדר, זה  כן, אבל זו חטיבה להתיישבות שהכסף עובר לפיקוד העורף.    מר רועי מוסט:

 ן.  מנדל, לצורך העניידק. חטיבת ההתיישבות זה נוחי ל אתה צותהליך. אב

 

 זה הסכום שאקוניס הבטיח לנו בזמנו?    מר אלעד כהן: 

 

נחנו מבקשים, אחרי לא, זה משהו אחר. זה רכב ביטחון. ובעצם א   מר רועי מוסט:

ת  ום לישיבשניסינו באמת במכרז ונכשלנו, ביקשתי את הרשות מוועדת המכרזים להעלות את זה הי

עושים במצב כזה. בעצם מבקשים מהמועצה   ייעצתי עם שחר מה מליאה, לקבל בעצם, אחרי שהת

דרת. זה  לאשר את הפטור מהמכרז ולצאת לנוהל הצעות מחיר מסודר, שיעבור ועדת התקשרות מסו

 לא באוויר, אבל שנוכל לפחות להציג את ההתחייבות על הרכב הזוכה עד סוף השנה. שלא נאבד את

איזו הקפאה ואנחנו לא יודעים מה ציב המדינה הולך להתקציבית. כפי שאתם מבינים תקההרשאה 

 . ולכן אני רוצה לתפוס את ההתחייבות בעוד היא קיימת.  2021יהיה בינואר 

 

שאלה. נניח לשם הדוגמה שאתה פנית לשלושה סוכנים שמוכרים    שלר: מר דורון טי

  הגישו הצעה למכור  סוכנויות רכב שמוכרות רכב לא חת מאותןבסדר? לצורך הדוגמה. אף אסובארו. 

 לך רכב? 

 

 לא.    מר רועי מוסט:

 

 במכרז. לא הצעה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 אתה פנית אליהם?    גב' אורנה רייטר: 
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 לא, במכרז.    י מוסט:מר רוע

 

 הוא פרסם מכרז. מה שקרה, אני אסביר.    : עו"ד שחר בן עמי

 

 ול  ליידע.  אתה יכ  מר בועז בגריש: 

 

בו, תקשיבו. פרסמנו מכרז ויידענו אותם. בועז יגיד  לא, יידעתי. תקשי   מר רועי מוסט:

רכבים, היתה פה  10, 20לך בעולם הזה, אם זה רכב אחד, זה לא מעניין אף אחד. אם אתה קונה 

נו רות, פניתחרות. יש רכב אחד פעם בחמש שנים שאנחנו מפרסמים, זה לא מעניין. פנינו לחב

מחיר כדי להבין את הסכומים. הם לא מגישים. זו  עים שהגישו הצעות לאנשים, סוכנים שאנחנו יוד

 פרוצדורה, זה ביטוח, זה בנקים. 

 

 .  זה לא מעניין אותם  : עו"ד שחר בן עמי

 

 אתה רוצה, תקנה. אתה לא רוצה, אל תקנה.     מר רועי מוסט:

 

 הצעת מחיר בלי כל הטררם.  וט לעשות אנחנו נצטרך פש  : עו"ד שחר בן עמי

 

ז בהתאם לחוק חובת המכרזים, עד איזה סכום, אני יודע אצלי א  ר דורון טישלר: מ

  -בעבודה, עד איזה סכום פה אתה יכול לעשות פנייה  

 

 פלוס מע"מ.    70,000   מוסט: מר רועי

 

של מכרז נכ שקל, רק עם 70,000שקל אפשר. אם זה מעל  70,000עד    מר ניר ברטל:

כם. אנחנו רוצים לקנות את הרכב. לא הצלחנו  אים לקבל את אישור באישור המליאה. אז אנחנו ב
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 במכרז. אנחנו רוצים לעשות נוהל הצעות מחיר, צריך את אישור המליאה.  

 

עוד שאלה. יש, גם אצל בועז בחברה זה קיים, וגם אצל חבר אחר   ורון טישלר: מר ד

ם עליהם יד אפס ק"מ ואתה נרש רכשנו ככה רכב. יש רכבים שהם את זה כישעובד באלדן, אני מכיר 

 שנייה. 

 

 הם לא מסכימים.     מר רועי מוסט:

 

 אסור.   : עו"ד שחר בן עמי

 

 מי זה הם?   מר דורון טישלר: 

 

 רק יד ראשונה.    אורנה רייטר:  גב'

 

 אסור לרכוש ככה.    : עו"ד שחר בן עמי

 

שהצי של הרץ קונה נסע על הכביש. נגמרה שנה, או דש, שלא זה רכב ח  מר דורון טישלר: 

 שקל פחות.  10,000-אתה קונה את האוטו בהוא משאיר אצלו ...  20מאה רכבים, 

 

יטב זיכרוני ואני לא רוצה להטעות אותך,  רגע, אני מסכים איתך. למ   מר רועי מוסט:

 הם לא מאשרים את זה. הם רוצים רכב יד ראשונה, חדש. 

 

 כתוב את זה ...    ייטר: אורנה ר גב'

 

 יד ראשונה אפס ק"מ. ...  זה   : שחר בן עמי עו"ד
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דורון, דבר עם האנשים הנכונים. אם היה אפשר, היינו עושים את זה    מר ניר ברטל:

 בשמחה. 

 

 אני מוכן לבדוק את זה שוב. למיטב זיכרוני,     מר רועי מוסט:

 

ני אעלה  ושא הזה. כי זה חיסכון נטו. אאילתה בנדורון, אני אעלה ש   מר יוסף הדרי: 

   ה בנושא. להם שאילת

 

 אתה מקבל הרשאה. ... פחות מהרשאה, הכסף לא נשאר אצלך.    מר ניר ברטל:

 

 יד ראשונה.  הם רוצים רכב חדש, למיטב זיכרוני    מר רועי מוסט:

 

 זה חדש.   מר דורון טישלר: 

 

 שנייה.  יד ראשונה. אין יד    מר רועי מוסט:

 

 ת זה?  אתה מכיר א  מר דורון טישלר: 

 

 כן, אני מכיר יד שנייה אפס ק"מ. אבל זה יד שנייה.     וסט:מר רועי מ

 

 זה רכב חדש, שלא עלה על הכביש.   מר דורון טישלר: 

 

 נכון. אבל זה יד שנייה. הם לא רוצים.    עי מוסט:מר רו
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י אני מסכים איתך. ... כי א הזה. כדורון, אני אעלה שאילתה בנוש   מר יוסף הדרי: 

 סובארו לצורך העניין, אותו סובארו.  הבדל. ינתנו כמועצה אין מבח

 

 שניהם חדשים שלא עלו על הכביש.    מר דורון טישלר: 

 

 מסכים איתך.   אני   מר יוסף הדרי: 

 

אני מוציא  80מכוניות מסוג סובארו,  100אני כחברת ליסינג קונה   מר דורון טישלר: 

 אני משאיר ...   20 לליסינג,

 

 שאילתה. אני לא מכיר ... אני אעלה    הדרי: מר יוסף 

 

 דורון, עוד משהו? אני מסכים איתך. ... מישהו עוד רוצה משהו?    מר ניר ברטל:

 

 כן, אני רוצה להגיד משהו.     ן: מר אלעד כה

 

 ועדת הנחות.     מר ניר ברטל:

 

בת מכרז א צריך להכביר במילים, אבל חוחברים. לאפשר גם. תראו,    מר אלעד כהן: 

שכתובה בחוק ולא סתם המחוקק מצא לנכון לציין שיש חובה כזו ולא סתם האפשרות של היא חובה 

לך, כי יכול להיות ריג. אני רוצה לדבר יותר מעתה ואילפטור ממכרז היא החריג של החריג של הח

אחד,  . לא זכור לי מקרה 12כבר שנה ר מועצה שבמקרה הזה צריכים לסטות מהכלל. אני באמת חב

יכול להיות שהיה אבל קשה לי להאמין, שהמועצה ביקשה וקיבלה אישור לפטור ממכרז,  לא זכור לי, 

לא על מקרים שלא צריך. ואם כבר דיברתם על ביקוש  אני מדבר כמובן על מקרים שצריך מרכז. 

שאתה אולי, תקשיב גם אתה,  זוכר 100%והיצע, וכן אפשר לא אפשר, אני בסבירות של כמעט 
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למועצה, ואתה זוכר שהיה טרקטור למועצה, אני לא יודע אם הוא עדיין  פילו לרכוש טרקטורשא

 קיים,  

 

 לא, כבר לא.    מר ניר ברטל:

 

יד שנייה, יצאו למכרז, מכרז מסודר, והיו הצעות ונמצא מי שנמצא     הן: מר אלעד כ

ע עד כמה  לם שנצליח, לא יודה כאילו וואלה, אין סיכוי בעוהמקרה הזהזוכה. כך שלבוא ולהציג את 

זה עומד למבחן המציאות. זה דבר אחד. דבר שני, לנגד עיני גם מקרה נוסף שעמד להגיע למליאת  

ז. בסוף הורידו אותו מסדר היום.  והמקרה שאני מדבר עליו זה נושא של תחנת  המועצה לפטור ממכר

אני לא אחזור ודעים במה מדובר, נת עתודות, אני מניח שכולנו יה של שכוהסניקה. גם בתחנת הסניק

על הפרטים, באו ורצו לקבל אישור של מליאת המועצה לתת פטור. זה הופיע כבר בסדר היום. בסוף 

אבל עצם העובדה שמישהו חשב שצריך ללכת למסלול הזה, ותקן אותי אם אני טועה,  זה לא הובא. 

בסופו של דבר  דברים שהיו החלטתםעדת מכרזים, ובעקבות כל מיני בזה בוו אודי, אתם אפילו דנתם

לא להמשיך עם זה. עצם העובדה שבפרק זמן יחסית קצר אנחנו כבר נתקלים במקרה שני שבו 

רכאות, ממליאת המועצה פטור ממכרז, הוא קצת קצת בעייתי בעיני.  יקש", בממבקשים, "מעיזים לב

קבעתי את  חובת מכרז. לא אניי, שוב פעם, באתי ואמרתי שיש . לא בכדואני מדבר יותר אולי בעתיד

 קבע את זה המחוקק וברור שהנימוקים מאחורי זה גם הלאה.  זה. לא חברי מועצה קבעו את זה. 

לגעת, ברשותכם, במשהו שלי במישור האישי קצת הפריע, רועי, בכל מה שקשור  עכשיו, אני גם רוצה

ת תעבור  נראה ממועצת אורנישזה פחות רלוונטי אליך. כי כ ול להיותבמתן האינפורמציה. אז יכ

למועצה אחרת. אולי למועצת החלב, אני לא יודע איזו מועצה. ולכן הדברים שאני אגיד הם יותר  

בתפקיד. אבל כשבאים ואומרים שהאישור הזה פוקע בסוף שנה, ככה כתבתם,  רלוונטיים למחליפך 

את זה   ם מגלה, ואני אומר ין מה הרציונאל, ואז אני פתאוכדי להב וכשאני מבקש לראות את האישור

לינואר, ואז מן   12-הימים פוגעים ב 60-ברמה הכי בונה, וכשאני מקבל את האישור אני רואה ש

הזה לא פוקע בסוף השנה, אז יש לזה טיפ טיפה, לא נוח לי לראות דברים הסתם מבינים שהאישור 

. תי חושב שזה מדויקשואל ולא הייתי רואה, אז היי לא הייתיכאלה. כי אם לא הייתי מבקש ו
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 ותסכים איתי, רועי, שזה לא היה מדויק.  

 

זו לא  זה מדויק. אגיד לך גם למה אתה טועה. אחד, מה שיש לך ביד    מר רועי מוסט:

 הרשאה תקציבית. רגע, שנייה. שאלת, 

 

 לא סיימתי. אני אסיים.     מר אלעד כהן: 

 

 סליחה. אז אני אענה לך. אה,    :מר רועי מוסט

 

יום מיום  60רגע שבאישור שביקשתי כתוב שהוא תקף אבל ב   אלעד כהן: מר 

לוקח אותך יותר קדימה   יום מיום קבלתו  60יום מיום קבלתו, כי  60הוצאתו, אני לא מדבר אפילו 

  12-ב ור לפקוע בסדר? גם לפי המסמך הזה זה אמבזמן אפילו. בטח לא באותו יום קיבלת את זה. 

זה פוקע. עכשיו   10.1-זה לא פוקע. וגם לא ב  5.1-ם לא בזה לא פוקע וג 31.12-לינואר. זאת אומרת ב

להתווכח. זה דבר אחד.  לא אני כתבתי את מה שכתוב במסמך. ועם מה שכתוב במסמך קצת קשה 

לנו את  ה הציגו דבר שני, בכל מה שקשור גם נקרא לזה במהירות ובזריזות שבה יצאו למכרז. כי מ

הר, מהר, מהר צריך לאשר את זה. אחרת נאבד את זה.  משהו שהוא בהול. מזה? הציגו לנו את זה כ

 , דיברנו על זה כרגע. 12.1אז א' לא מאבדים את זה לפני 

 

לא, לא, אתה אמרת את זה, זה לא נכון. אתה אומר, אלעד, אל תגיד    סט:מר רועי מו

 את זה כסגור. זה תהליך.  

 

 ך.  על מה שרשום במסמ רועי, יקירי. אני מסתכל   הן: ר אלעד כמ

 

  תקציבית. הורשה בסדר, תקרא את המסמך. הוא לא    מר רועי מוסט:
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 ריך, רגע, רוצה לסיים ואחרי זה אם צ   מר ניר ברטל:

 

במסמך כתוב עד מתי ההתחייבות הזו בתוקף. לא אני כתבתי את זה.    מר אלעד כהן: 

    תסכים איתי.

 

 סמרות.  לפני שאתה קובע מ אלעד, תן לו להשיב   יר ברטל:מר נ

 

אין בעיה. עכשיו, גם מבחינת הטיימינג של היציאה למכרז. קיבלנו    מר אלעד כהן: 

, משהו כזה. יוצאים למכרז. אם אני הבנתי נכון, יצאו למכרז  12.11-את זה לכאורה, נדמה לי ב

  ראשון נכשל. קורה. ה? זה חשוב כי אוקיי. המכרז הה חשוב פבתחילת דצמבר או משהו בסגנון. למה ז

לא נעים. אין לך שום בעיה לצאת למכרז השני. וככל שאתה מקדים את התהליך, אתה גם יכול יותר 

ת למכרז פעם אחרי פעם, ותסכים איתי שפורמאלית גם, גם היום למצות את האפשרות שלך לגש

וא התאריך  שה 12.1-ת אז, ועדיין להגיע לים שדיבראתה יכול לפרסם מכרז, עם אותו לוח זמנ

במסמך. חברים, זה מה שמופיע מסמך. זה לא מעניין אותי מה מישהו אמר לך במקומות שמופיע 

 אחרים. זה מה שמופיע,  

 

 אם זה לא מעניין, זה לא מעניין.    מר רועי מוסט:

 

 אבל זה מה שמופיע במסמך.    מר אלעד כהן: 

 

 קובע ....    אבל אתה   מר רועי מוסט:

 

 אלעד, סיימת?   מר ניר ברטל:

 

לא סיימתי. יש עוד שתיים, שלוש דקות. ולכן, אני חושב שכדאי    אלעד כהן:  מר
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 לקחת לתשומת לב.   

 

 ה שהוא יענה לך כשתסיים ולא יתפרץ.  אני רוצ   מר ניר ברטל:

 

ניין  חלטות בעכדאי לקחת לתשומת לבם של כל מי שמקבל את הה   מר אלעד כהן: 

קצר יחסית, שפונים למועצה בבקשה לתת פטור  שפונים בטווח מאודהזה, שזו כבר פעם שנייה 

לל, לדברים  וכדאי מאוד לברור את המקרים שמגיעים, אם בכממכרז. שזה משהו חריג שבחריג. 

ים  האלה. והייתי גם מצפה שטיפ טיפה ידייקו בפרטים שמוסרים לנו, כי מה לעשות, אנחנו נדרש

וסמך מטעם המועצה באשר הוא. אז מקבלים מהגורם המ החלטות בהסתמך על מידע שאנחנולקבל 

ל  למרות הכלל, ואחרי ששמעתי את כל מה ששמעתי, אני נוטה כן לאשר את זה. אבל אני מצפה שכ

ההערות שדיברתי עליהן כרגע, באמת יילקחו ברצינות וייושמו בעתיד. כי אין לנו עניין לבוא בעוד  

 להעיר את אותן הערות.  צי שנה וח

 

  -יח שרועי מעולם לא יבקש עוד אני מנ   יר ברטל:מר נ

 

 רועי לא, כי הוא עובר למועצת החלב.     מר אלעד כהן: 

 

  -שהו רוצה עוד משהו? מי בעד לאשר את הפטור חברים, עוד מי   מר ניר ברטל:

 

  יש לי שאלה. למה המבקרת לא פה?   גב' אורנה רייטר: 

 

 , אני לא זוכר, מצטער. טיול, חופשהר מה. יש לה משהו, לא זוכ   ר ברטל:מר ני

 

 היא לא חייבת להיות.      מר יוסף הדרי: 
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 אודי, אביבית? בעד, פה אחד.    מר ניר ברטל:

 

 : הוחלט פה אחד לאשר קבלת פטור ממכרז לצורך רכישת רכב קב"ט.  ההחלט

  

 לעדכן.   שלושה דברים רגע   מר ניר ברטל:

 

משרד   100%ית בבי"ס יובלים. מימון: הנגשת כיתה אקוסט אישור לפתיחת תב"ר עבור ( 6

 החינוך. ]התווסף לסדר היום[ 

 

 .   לא, יש לנו את התב"ר של האקוסטיקה   מר רועי מוסט:

 

 נכון. בבקשה.     מר ניר ברטל:

 

 לא צריך, נו, באמת. יאללה.    מר בועז בגריש: 

 

 א, חבר'ה, בואו נדבר, לא, ל   מר ניר ברטל:

 

אנחנו יודעים מה זה. בואו, די. תקריא את זה כהצעת   קראנו,  עז בגריש: מר בו

 החלטה. 

 

לצרכים מיוחדים בנושא  הסברתי בעבר שיש ילד, תלמיד או תלמידה    מר רועי מוסט:

החינוך   , ממערכתשל נגישות אישית. יש נוהל ... בקבוצת החינוך. אנחנו מגישים בקשות דרך נירה

   זו הנגשה אקוסטית,להנגשות מסוימות. פה 

 

 די, באמת, לא צריך להלאות אותנו.   מר בועז בגריש: 
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 אני רוצה לשמוע, בועז.     מר אלעד כהן: 

 

 אני באמת, אני מתנצל. אז   מר בועז בגריש: 

 

 שלוש דקות, בוא נשמע את זה, וזהו.    מר אלעד כהן: 

 

 טוב. אני מתנצל. לילה  ד. אני מתנצל. אתם רוב בלעדי.די, אלע די,  מר בועז בגריש: 

 

שקל, שזו בעצם העלות לעשות כיתה  30,000משרד החינוך מקצה   גב' אורנה רייטר: 

יש יועץ שמלווה אותנו בנושא הזה, יועץ נגישות. ובדרך כלל זה   בבית ספר יובלים לפי הצרכים שלו.

 נקרא נגישות אקוסטית.  קה, וזה מצריך שינוי במזגן, בתקרה, באקוסטי

 

 תוכנית מוגדרת מראש? זה לפי    עד כהן: מר אל

 

תוכנית שמוגשת למשרד החינוך על ידי יועץ נגישות שמגיע לכיתה,    מר רועי מוסט:

 יות, אומדנים. זה ממש מסודר.  בודק, עושה עלו

 

 שאתם הכנתם את זה וזה כבר אושר?    מר אלעד כהן: 

 

המייגע  א אחרי כל התהליך את זה, ... על זה וההרשאה הי מכינים   מר רועי מוסט:

 הבירוקרטי של משרד החינוך. 

 

 ? 100%וזה מכסה לנו מבחינת,    מר אלעד כהן: 
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 מימון של משרד החינוך.   100%ל זה מכסה. כן, זה מכסה. בדרך כל   מר רועי מוסט:

 

 בסדר גמור.    מר אלעד כהן: 

 

 ע את זה עכשיו? לכים לבצהו  גב' אורנה רייטר: 

 

  נחנו מאוד מחכים לזה. כן. מיידי. א   ט:מר רועי מוס

 

 צריך רק שהתב"ר ייפתח. פה אחד?    מר ניר ברטל:

 

 

ר הנגשת כיתה אקוסטית בבי"ס יובלים. מימון:  : הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר עבוהחלטה

 . משרד החינוך 100%

 

 שלושה דברים.     מר ניר ברטל:  

 

  -רז? או שזה לא ה. זה גם יוצא למכשנייה רגע, בקשר לז  ה רייטר: גב' אורנ

 

 לא, לא, יש מחיר, יש לנו מסגרת.    מר רועי מוסט:

 

 שקל?  30,000  : עו"ד שחר בן עמי

 

 לא, ... יתקבל במסגרת.      :מר רועי מוסט

 

  ונומיים. שבוע שעבר הלמ"ס עדכנה את טבלת האשכולות הסוציו אק   מר ניר ברטל:
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 ו,  על 52רשויות,  257. סך הכל מתוך 9-ל 8-עלינו מ

 

 .  57   מר יוסף הדרי: 

 

רשויות   16רשויות עלו. ורק  16, 15לדעתי זה  9-ל  8-עלו בסוציו. מ 57   מר ניר ברטל:

 ו. ירד

 

 .   9רשויות סוציו  24משש רשויות הפכו להיות     מר יוסף הדרי: 

 

מצד אחד זו   .24ת שש רשויות ועכשיו אנחנו ו בסביבו. אז הי18אז    מר ניר ברטל:

כבוד לתושבי היישוב. מצד שני אנחנו כולם מבינים שאנחנו הולכים להיפגע מזה במצ'ינג שלנו   תעודת

 בדברים נוספים.  בקולות קוראים ויכול להיות 

 

 מענק האיזון.      מר אלעד כהן: 

 

מאוד גדולה, לא שאני מכיר,  ו קפיצה מענק האיזון. יש פה, מכיוון שז   מר ניר ברטל:

י גדלה שהיתה הרבה זמן בסוציו של רשויות, יש פה איזשהו ניסיון מרוכז של ל לדעתי הקפיצה הכאב

פורסם. הגישו בקשה לא לפרסם. בכל מקרה, כמו   השלטון המקומי לבטל, או לעשות משהו לפני שזה

 ל זה.  ההשפעה ששהבנו, גם משרד הפנים יש לו איזושהי כוונה לרכך את 

 

ר ראשון, צריך לזכור שהנתונים האלה תך, שני דברים. דבברשו   מר יוסף הדרי: 

שני, כרגע  דבר' ומבססים את הנתונים על ארבע שנים אחורה. 21-. זאת אומרת אנחנו ב2017מבוססי 

במשרד האמירה היתה של משרד הפנים, של ראש איגוד הגזברים ... הולך להיות ... השלטון המקומי 

  נים. הפ
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 וניציפאלי.  אגף מ   מר ניר ברטל:

 

 שתהיה הקפאה לזה כרגע. כרגע זה הדיבור, שיש הקפאה לזה.    וסף הדרי: מר י

 

 ,  2021זה לא ישפיע על   גב' אורנה רייטר: 

 

 כנראה יש הקפאה בנושא הזה.  2021   יוסף הדרי: מר 

 

  זה לא אמור להשפיע, אתה אומר.  גב' אורנה רייטר: 

 

 .  8ילו אנחנו סוציו כרגע יש הקפאה. כא   סף הדרי: מר יו

 

 יש החלטה רשמית?    מר אלעד כהן: 

 

... בעל פה. לא ראינו שום דבר מצד אחד שמבסס את הטענה הזאת.     מר יוסף הדרי: 

 צד שני, אין לנו הוראות לשנות את הנתונים שלנו כרגע. מ

 

רד הפנים, לפי מה אתה ב לפי משאבל אתה כשאתה נערך לתקצי   מר אלעד כהן: 

   נערך?

 

כבר קיבלנו התחייבות למענק איזון. זה ישפיע אולי על מענק  2021   מר ניר ברטל:

 . 2022איזון 

 

אתה מסתכל על כל המגמה שקיבלו שם,   תקשיב, צריך להבין שאם    מר יוסף הדרי: 

ספי שאיך אנחנו סכמתי כ אתה רואה איזשהו, אני אומר את זה באמת בכאב לב, איזשהו רעיון



 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.12.22שלישי,  מיום, 34מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 125 
 

 ה לא משהו מהותי. חוסכים כסף. ז

 

 זה יהיה לדעתי משמעותי יותר כשיצאו מהקורונה.    גב' אורנה רייטר: 

 

הי רשות ספציפית למשל שעדיין ... שם רשויות שעמדו, יש איזוש   מר יוסף הדרי: 

א ברורים. ... מגמה  נתונים ל, ירדה בדירוג, אבל עלתה בדירוג הסוציו. כאילו ה142במקום  150לקחו 

 ברמת השלטון המקומי, כי אין שום מקרה ...   פשוט ללכת נגד זה ארצית של 

 

ארנונה עדכון נוסף. אישרנו את צו הארנונה. הבקשה שלנו היתה צו    מר ניר ברטל:

שלא יעלה. שבוע שעבר, אם אני זוכר נכון, הגיעה ההודעה של משרד הפנים שהוא בעצם לא אישר 

 .  1.1%-עולה ב 2021-שלנו והארנונה לת הבקשה א

 

אני חייב להגיד גם על הנושא הזה. אני נמצא, חלק מאיגוד הגזברים,     דרי: מר יוסף ה

אנחנו ביקשנו לראות   ה זה קטסטרופה. כז וא', לקבל את זה שנייה לפני שאתה מתאם תקציב

דבר אף אחד מהגזברים  ל. אני מנימוקים למה לא אישרו את אלה. עדיין אף אחד מאיתנו לא קיב

 יכולים להגיש ערעור ולא כלום עד שאין לנו תירוצים למה, למה לא.   צית. כי אנחנו לא ברמה האר

 

 מתי אתה מוציא את הואוצ'רים?    מר ניר ברטל:

 

 יומיים, שלושה וזה יוצא.      יוסף הדרי:  מר

 

מקום זמני.   "ס, ממלאדבר אחרון. הגיע היום למועצה מנהל מתנ   מר ניר ברטל:

וא יהיה פה חצי משרה, לסדר גודל של חודשיים, עד שההליך  לעבוד שבוע הבא. הרשמית הוא מתחיל 

 של לבחור מנהל מתנ"ס קבוע, 
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 אותו, נכון?   לא אנחנו בוחרים   מר אלעד כהן: 

 כן.     מר ניר ברטל:

    לא החברה למתנ"סים?   מר אלעד כהן: 

  הממלא מקום או על  למתנ"סים, על מה אתה מדבר? על. החברה לא   מר ניר ברטל:

 הקבוע? 

 גם וגם.     מר אלעד כהן: 

נתחיל עם הקבוע. הקבוע החברה למתנ"סים עושה איזשהו הליך    מר ניר ברטל:

אצלה. מועמדים שמציעים את עצמם מציעים. בסוף מביאים אלינו ובהחלטה משותפת אנחנו  פרסום 

 שזה זמני, לא את זה. מכיוון  הזמני, איתרו מישהו שיכול למ לא המקוםבוחרים. לגבי ממ

 הוא יוכל גם להשתתף במכרז על הקבע?      מר אלעד כהן: 

יה פה איזה פעמיים, שלוש  אז הוא רשמית יתחיל להגיע. יהכן.    מר ניר ברטל:

 בשבוע. מישהו שכבר ניהל שלושה מתנ"סים בעבר, גר פה באזור. 

  גר באזור? אני הבנתי מהצפון.   רייטר: גב' אורנה 

 אני פשוט לא רוצה לדבר על הבן אדם. אני לא יודע מה,    מר ניר ברטל:

 א  חלק מהזמן.  לא, אני אומרת שהוא מהצפון, בגלל זה הוא ב  גב' אורנה רייטר: 

  הוא עבר לגור באזור. עושה את הישיבה ... תודה, נעלנו.    מר ניר ברטל:

 

 

   

 ______________________    ___________________ 
 רועי מוסט       ברטל ניר  
 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה            

 
 
 
 
 

 

  
 


