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   ל סדר היום:ע

 [  על ידי אורנה רייטר עד כה ]התווסף לסדר היום 2021מימוש תקציב  *

 מנהל תקין ]התווסף לסדר היום על ידי אורנה רייטר[  *

]התווסף לסדר היום  חצר בית ספר ומוסדות חינוך סעיף תקציבי צבוע לשיפוצי גוונים מימוש  *

 לעד כהן[  ע"י מר א

 ביטחון ]התווסף על ידי מר אלעד כהן[  *

 משרד הפנים.  ₪100%. מקור מימון:  100,000תב"ר שעונים קראמים. סך התב"ר:  .1

 משרד הפנים.   ₪100%. מקור מימון:  200,000תב"ר שצ"פ ארבל. סך התב"ר:  .2

 משרד החינוך. 100% ₪. מקור מימון 82,300תב"ר מתקני ספורט בתיכון. סך התב"ר:  .3

 משרד החינוך. ₪100%. מקור מימון:  111,800תב"ר כיתות הכלה. סך התב"ר:  .4

 אישור פרויקט להנצחת הראל הנר. .5

  ₪241,302. משרד הביטחון:  267,581הגדלת תב"ר עתודות. מקורות מימון: חברת החשמל  .6

 .₪ 

 . 3הצגת דוח רבעון  .7

 . 2020הצגת דוח כספי חכ"ל  .8

 

 

  

 

טוב, ערב טוב. לפני שנתחיל בישיבה, שני דברים. אחד, הצטרף אלינו     מר ניר ברטל:

דוד כץ ביקש לסיים את כהונתו פה  אלי כחבר מועצה. ברוך הבא, אלי. או ברוך שובך, יותר נכון. 

במועצה. במכתב פנייה או הודעה שהוא שלח לכל חברי המועצה הוא ציין שהעיקר, הסיבה המרכזית  
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וא הצטרף פה למליאה זה לחזק ולשפר את נושא הביטחון. הדברים בכיוון הנכון ודי שלשמה ה

הצליח בנושא הזה. כמובן שאני חושב שהוא הוביל או עזר להוביל, מאוד בשקט, בעבודה עקבית,  

שינויים גדולים. אני חושב שאני רואה את התוצאות. ואני רוצה להודות פה לדוד על שלוש שנים,  

 ה מזמנו וממרצו ומהידע והניסיון שלו. אלי, ברוך הבא, בהצלחה. שהוא נתן הרב

נושא שני, לא יודע אם מכירים, אבל לפני כמה שבועות, שבועיים או שלושה, יצא באופן פומבי  

שבעצם מקודם הקמת מועצה מקומית חדשה פה באזור, שהיא תהיה באיחוד של עץ אפרים ושערי 

ו לה עץ התקווה או שער אפרים. שני יישובים די קרובים אחד  תקווה. הויכוח הגדול כרגע אם יקרא

תושבים. ואני שמח להגיד שבעצם ההחלטה הזאת  10,000או  9,000לשני, שביחד יהיו סדר גודל של 

שמובילה שרת הפנים, ומן הסתם גם בתיאום עם משרד הביטחון, כי הוא הריבון באזור, בעצם קיבלו 

שנה.   20או מכירים את נושא האיחוד שמדברים עליו משהו כמו את עמדתי בנושא. כולם זוכרים 

ובעצם המהלך הזה של התנתקות של שני הוועדים האלה ממועצה אזורית שומרון והקמה של מועצה 

מקומית חדשה, במידה והוא יבשיל, אני מקווה מאוד שישים סוף לסיפור או לאיום של האיחוד של  

שגם אנחנו פעילים בו ומקדמים אותו, שזה עניין אשכול  אורנית, וביחד עם מהלך שני שקורה, 

רשויות, גם תמכנו בהקמה שלו וגם אנחנו מאוד פעילים בהצלחתו, שבעצם מאפשר לעשות שיתופי 

פעולה בין רשויות מעבר למה שאפשר ללא האשכול. שני המהלכים האלה די יחתמו על הגולל על כל  

זמן האחרון, בשנים האחרונות, אבל היה הרבה עיסוק לא דובר על זה הרבה בהסיפור של האיחוד. 

והיו אנשים שכן ניסו לקדם. איחוד גדול, איחוד קטן. והצגנו, לפחות אני הצגתי עמדה מאוד ברורה  

שאורנית צריכה להישאר עצמאית לבד. ואם צריך לקרות פה איזשהו מהלך, הוא צריך להיות פנימי, 

ה שקורה. התנתקות של שני ועדים והקמה של מועצה  של מועצה אזורית שומרון, שזה בעצם מ

מקומית חדשה. אבל בעצם יהיו פה שלוש מועצות מקומיות במערב השומרון, שער השומרון. וכבר  

היום יש לנו הרבה מהמשותף איתם. תלמידי שערי תקווה באים אלינו לתיכון. תלמידי החינוך  

חד של אורנית ושערי תקווה. ועוד שיתופי  הממלכתי דתי לומדים בעל יסודי באלקנה. הצופים בי

פעולה אחרים. אני מברך על שיתופי הפעולה האלה. אני חושב שזה נכון למועצות קטנות. אם נצליח  
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לעבוד ביחד ולהגיע להישגים או נצליח להביא דברים שלא יכולים להביא לבד, ואם יהיו שלוש  

וירה הטובה שיש היום, גם עם הוועד של  מועצות עצמאיות בשער השומרון, ושיתופי הפעולה והאו

שערי תקווה כיום, גם עם אלקנה כיום, בכל הדרגים. בדרגי הניהול במועצה, כמובן אנחנו הנבחרים,  

 אני חושב שזה יעשה טוב מאוד לאזור. 

 

ניר, אפשר לשאול שאלה קטנה לגבי זה? בזמנו כשדובר על האפשרות     גב' צדוק תמר: 

כרת נכון, תקן אותי אם אני טועה, דובר על מהלך שתכליתו לצמצם את כמות  של האיחוד, אם אני זו

 הרשויות בארץ. פה מוקמת רשות חדשה נוספת. אז מה הרציונאל?   

 

משרד הפנים לדעתי לא הקים רשות חדשה במדינת ישראל סדר גודל     מר ניר ברטל:

שות. וב', לאחד רשויות קיימות,  לו מדיניות שא', לא מקימים רשויות חד הייתה שנה.  30או  20של 

רשויות. עמדת משרד הפנים שזה הרבה מדי ואז צריך   257כדי לצמצם. עומדים היום במדינת ישראל 

צור יגאל ועוד הרבה איחודים. משרד הפנים שינה -רעות, כוכב יאיר-מכבים-לצמצם ואז נולד מודיעין

דכי כהן גם אמר את זה באופן פומבי  את העמדה שלו. מנכ"ל משרד הפנים הקודם בסוף תפקידו מר

שאין יותר מדיניות של איחודים ואיחודי רשויות. היו גם איחודים שאוחדו ואחרי זה התפרקו. אז 

כיום המדיניות של המשרד היא לא לאחד יותר רשויות. המדיניות של המשרד היא כיום לקדם את  

ות  לדברים נוספים. זה נמצא היום  הרובד האזורי, קרי שלב ראשון זה האשכולות. יש להם רעיונ

בדיונים. והמהלך הזה של הקמת מועצה חדשה, זה בעצם המועצה  השנייה שמוכרז על הקמתה. יש  

יער ירושלים, שהיום היא ועד מקומי במטה יהודה, מועצה של צור הדסה.  עוד מועצה, פרח לי שמה. 

ועצה. ותוכניות הפיתוח והבנייה שלהם תושבים. וזה ועד מקומי, עדיין לא מ 11,000היום היא מונה 

תושבים כדי להפוך לעיר. וגם עליה הוכרז לפני איזה חודשיים שלושה   28,000-אמורים להגיע ל

שתהפוך להיות מועצה מקומית חדשה. אז בעניין הזה המשרד שינה את עמדתו, שלא מאחדים 

יק את זה, בצור הדסה  רשויות. ובמקומות שזה נדרש ונעשתה בדיקה כלכלית שגם אפשר להחז
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הבדיקה הושלמה. לשערי תקווה ועץ אפרים עכשיו היא קורית. יוקמו מועצות חדשות. ואני חושב  

שהמדיניות העיקרית של המשרד היא לעשות רובד אזורי. שזה רובד ביניים בין המקומיות למשרדי  

 הממשלה. 

 

שם, כי אתה  אני חושב שהשאלה היותר חשובה זה אם זה ייעצר   מר אלעד כהן: 

דיבר על זה שיהיה איחוד בשני שלבים. האיחוד הראשון שדובר   2018-בוודאי יודע שהדוח שפורסם ב

אלקנה. ואם זה יצליח תוך שנתיים ימים יצרפו גם את  אורנית  -עץ אפרים-עליו היה שערי תקווה

יה המשך. וזה לתמונה. אז אני חושב שהשאלה הכי חשובה זה לא מה עושים כרגע, אלא באמת אם יה

 שמנכ"ל ישתנה ושר משתנה ומדיניות.   

 

  -אני מסכים איתך מאוד. אבל נכון    מר ניר ברטל:

 

   -אני הראשון שיברך על זה שהרעיון הזה ירד סופית מסדר היום, אבל    מר אלעד כהן: 

 

  10אני מסכים איתך מאוד. מה שנקרא לא לעולם חוסן. בעוד חמש,    מר ניר ברטל:

שנה מישהו יכול לבוא עם מדיניות אחרת. אבל נכון, המדיניות הרשמית של המשרד, אין יותר  20או 

איחודים ומקדמים את הרובד האזורי. ואני חושב שזה נכון. אם זה ישתנה בעתיד או לא, בכל מקרה 

גם מהלך של הקמת מועצה חדשה זה לא משהו שקורה ביום. זה מהלך שלוקח לו כמה שנים רק 

 וא יקרה ויתייצב. בשביל שה

 

השאלה אם יש החלטה רשמית לא לכלול את אלקנה. באיזשהי כתבה    מר אלעד כהן: 

שראיתי שפורסם, יוסי דגן אמר שהסיפור של אלקנה לא סגור. שוב פעם, אני לא יודע אם יש החלטה  

 רשמית.  
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לה.  כרגע יש את ועדת הגבולות שדנה. עוד לא נתנה את המסקנות ש   מר ניר ברטל:

שהמסקנה של ועדת הגבולות תהיה להקים מועצה מקומית חדשה של עץ  אבל אנחנו מעריכים 

שערי תקווה, בלי לכלול את אלקנה. בעצם להפוך את ההחלטה של הוועדה האחרונה. וכולנו -אפרים

 הוועדה. מחכים להמלצות של 

 

 אנחנו נוזמן לשם? אלקנה זומנה לשם?     מר אלעד כהן: 

 

 אנחנו, אורנית, לא צד.     :מר ניר ברטל

 

 אלקנה זומנה לשם, אתה יודע?     מר אלעד כהן: 

 

אלקנה אם היא זומנה לוועדה? אני לא יודע. אני חושב שלא. אבל אני    מר ניר ברטל:

יכול להגיד לך שהיום ישבתי עם מינצר ויוסי. דיברנו. אנחנו מתואמים. או לפחות מכירים את  

 עד, רוצה להתחיל?  העמדות אחד של השני. אל

 

 עד כה ]התווסף לסדר היום[   2021מימוש תקציב  *

 

 הייתהלא, אני צריכה להתחיל. אז אני מזכירה לראש המועצה מה   גב' אורנה רייטר: 

ההצעה. וההצעה היא כדלקמן. הבקשה להעלות לסדר יום. לאחר עיון בדוחות הנוגעים לתקציב 

הגירעון הנצפה  עד כה.  2021האופן בו מומש תקציב , ברצוני להעלות את סדר היום את 2021

 בתקציב, הבעיות התזרימיות של המועצה ואופן מימוש התב"רים שאושרו על ידי מליאת המועצה.  

קיבלנו אחרי כמה שבועות. ורק בהתערבות   2-ו  1אז לקח הרבה זמן לקבל דוחות. את דוח רבעון 
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אחר שקיבלתי את הדוחות הבנתי למה היה קשה לי משרד הפנים. זהו התקציב השלישי שלך, ניר. ול

לקבל את הדוחות. והבנתי למה יש ניסיון או רצון להסתיר אותם. אחרי קריאת הדוחות המפורטים, 

ראיתי דפוס. והדפוס הוא בסעיפי ההוצאה. בסעיפי ההוצאה שאתה מנהל, ניר, אתה חורג במיליונים. 

תך, אבל אנחנו דחפנו לזה וקידמנו לטובת הציבור, בסעיפי ההוצאה שאנחנו, האופוזיציה, בהסכמ

שקלים לחינוך, פרויקטים חינוכיים,   356,000וזה עבר בתקציב ברוב קולות, אתה אומר 'אין כסף'. 

שהיית צריך להביא את זה בכתב או משלוח או לעשות איתנו פגישה על נושא של   300,000לא עובר. 

יני שיפוצים, היה שם את הנושא של גוונים, חצר התיכון, שיפוץ, ורשמנו שם סדרי עדיפויות, כל מ

 אבל היו צריכים לדבר על זה. לא קורה עם זה כלום. 

 

 זה הנושא שאליו אני מתייחס, כן?    מר אלעד כהן: 

 

שקלים. אין  200,000אלו הנושאים שאתה מתייחס. כסף לביטחון,   גב' אורנה רייטר: 

צול. שלא לדבר על טיפול במפגעים של איכות הסביבה, שפה זה ניצול. שדרוג גני שעשועים, אין ני

הרבה מעבר, לחוסר שיתוף פעולה. עכשיו, בדוח רבעון ראשון, רבעון שני, הדבר שקפץ לי לעיניים, 

בכל הנושא של איסוף גזם, אשפה, הטמנה, וניקיון.   הייתהמול העיניים, זו החריגה הענקית ש

רק רוצה להזכיר לכם. בתחילת השנה, כשהגשת את התקציב, אני ושאלתי מה קורה שם. עכשיו, אני 

שאלתי. לא תקצבתם פה בחוסר? אתה הסתכלת עלי וזלזלת. ואמרת 'את לא רוצה שנתייעל? יש לך  

התנגדות להתייעלות?' אז ממש אין לי התנגדות להתייעלות. אבל אני מחכה לראות את ההתייעלות. 

ה, זורקים המון גזם, יש קורונה, חבר יקר, קורונה זו שנה  ודבר נוסף, התירוץ הקלוש הזה של מ

קורונה. מצופה מראש מועצה, שזה תפקיד מאוד רציני,  להיות מספיק  הייתהשנייה. שנה שעברה גם 

 .  2-ו 1. ואני מדברת דוחות 50%יסודי ולהציע תקציב שאיכשהו קולע, ולא נמצא בחריגה של 

נו נאסוף זבל? מה יהיה?' או למשל 'מה, נשאיר את היישוב  אז התירוץ הזה, 'אתם לא רוצים שאנח

 מלוכלך?' וכו', אז אנחנו רוצים שתאסוף זבל, אנחנו רוצים שתתייעל.  
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 ותעמוד בתקציב.     מר אלעד כהן: 

 

הוא הציע את זה. ותתכנן נכון. זהו. אז אלו חלקים של התקציב.   גב' אורנה רייטר: 

שעות, אני כבר לא זוכרת, שלחתם עוד פעם   36שעות, סליחה, או  48, שלחתם לפני יום, 3בתקציב קיו

את הדוח שנמסר למשרד הפנים, שזה דוח של סאמס.  זה תקציב חשבונאי, שאי אפשר לראות משם  

שום דבר. וביקשתי שוב לקבל פירוט. וביקשתי שוב לא להעלות את התקציב לדיון, עד שלא יהיה  

 מה שמעניין אותנו זה לא בוא תן.  פירוט שנוכל להתייחס לפירוט. כי 

כי אז באמת יש פה תהליכים חשבונאיים שאני מניחה שיוסי עושה. שיראו כמה שפחות, וזה מובן לי, 

כמה שפחות חריגה. חריגה לא מפחידה אותי בתקציב רבעוני. זה יפחיד בתקציב שנתי, מה שסיימנו  

כן מאוד מפריע לי זה כל הנושא שמצד  חריגה מאוד משמעותית בהוצאות. אבל הייתהשנה שעברה, ש

עד   2018-אחד חורגים בדברים מסוימים, ולא ציינתי את כל הדברים. אנשים אולי לא יודעים, אבל מ

 . 18%-יש עליה משמעותית של תקני כוח אדם. עליה של כ 2021

 

 במועצה. ...     דובר:

 

יפקתם בעבר. פלוס הדוח ברור. במועצה, יש לי את הדוחות שאתם ס  גב' אורנה רייטר: 

של התקציב הנוכחי. אז בעצם מה שאני אפשר להגיד מוחה פה, שאנחנו לא יודעים שום דבר, עד שעת 

השין. בתקציב שהגשתם, רבעון ראשון, רבעון שני, משרד הפנים התערב. ולמה הוא התערב? כי הוא 

לנו להתנהלות. ובטח לא   ראה שם חריגה מאוד גדולה. זה לא טוב. לא טוב לנו כמועצה. לא טוב

 כשיש ציפייה ממך שזה התקציב השלישי שלך לעשות אותו קצת יותר מדויק.  

בנוסף לזה, כל ההוצאות שאנחנו חווים, ההוצאות שבחריגה, אנחנו חווים אותם במקומות שאנו  

התושבים מרגישים באמת שאנחנו משלמים יותר ומקבלים פחות. ארנונה עלתה. הגדלת הוצאות כוח 
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אדם מצד שני, הגדלת הוצאות בפינוי אשפה והשירות יורד. זה לא טוב. ואני רוצה לחזור לסדר  

העדיפויות. כשאנחנו רוצים להעביר כסף לחינוך, כסף צבוע, שאושר, ואני שומעת שאין כסף, שאני  

שומעת שהתמיכות לצופים ולבני עקיבא ולעמותות הספורט שאושרו באוגוסט, מהר מהר מהר, אלעד 

 וד ביקש 'בואו תנו לי לעבור על הנוהל תמיכות עוד יום', אמרו 'לא, לא, לא, מחר בבוקר'.  ע

 

 מחר נותנים צ'ק.     מר אלעד כהן: 

 

עוד לא עבר כל  מהסכום.  50%מחר צ'ק. זה הועבר שבוע שעבר.   גב' אורנה רייטר: 

ומות אחרים. אז איפה הסכום. אז אתה אומר 'אין לי כסף'. מצד שני יש לך הרבה כסף לזרוק במק

 זו בושה. סדר העדיפויות? בעיני 

 

 מנהל תקין ]התווסף לסדר היום על ידי אורנה רייטר[  *

 

ונושא נוסף, שקשור בבקשות שלנו לקבל דוחות על פי חוק. והנושא    גב' אורנה רייטר: 

רים. קיבלתי  הזה אני נותנת לו כותרת של מנהל תקין. וחס וחלילה שקיפות. ביקשתי לקבל דוח תב"

אתמול דוח תב"רים. אחרי שביקשתי לפני שבוע וחצי, שבועיים. קיבלתי דוח ריק. לא מעודכן. כמה  

אתם חושבים שאישרנו תב"רים מתחילת הקדנציה הנוכחית? בעצם לא תחילת הקדנציה, מתחילת  

 ? תנו סכום? תזרקו סכום? 2019

 

 נראה לי שזו שאלה רטורית.   מר דורון טישלר: 

 

 נראה לי שהגזבר יודע את המספר בעל פה.     אלעד כהן: מר 
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 12. 40%-קצת יותר ממיליון ₪. כמה נוצלו לפי הדוח?  29-יותר מ  גב' אורנה רייטר: 

 מיליון ₪. מה עם כל התב"רים שאנחנו מאשרים פה? מאשרים, מאשרים, מאשרים, לאן זה הולך?  

 

 ובלחץ.    מר אלעד כהן: 

 

ב"ר נוסף, אישרנו לדעתי זה היה סביב מאי, אולי אפילו אפריל, ות  גב' אורנה רייטר: 

אישרנו תב"ר ששמו 'בדיקות ותיקון ליקויי בטיחות מוסדות חינוך'. ביקשנו לקבל מפרט. והמפרט  

שעל סמך האישור, אישרנו על סמך המפרט, יש פה דברים. רשומים פה כל מיני דברים. אני מבקשת  

רט. הגראנד קניון פה באמצע. קשר מקרי לחלוטין. ועכשיו אני  את הכרטסת של התב"ר, מול המפ

אתחיל לקרוא שני דברים שהיה דווקא כתוב משהו, אבל לא נראה לי שזה בדיוק אותו דבר. 'בדיקת  

. אני מחפשת פה בדיקת קונסטרוקטור, אין.  32 –הצללות'. עלות שאתם נתתם לנו  –קונסטרוקטור 

שקלים. אני לא מבינה. ניר, בוא תסביר  46,000-עו הצללה בם. ביצנאדה. יש פה הצללה בבי"ס יובלי

לי מה הקשר. הלאה. יש פה בדיקת קונסטרוקטור מזגנים, עמודי חשמל, לא קיים. בדיקת 

קונסטרוקטור תקינות קרוונים, לא קיים. בדיקת קונסטרוקטור תקרה אקוסטית, לא קיים. בדיקת  

. בדיקת מערכות חשמל. יש פה מערכות 27-ם, נגמר בשקלי 57,000כיבוי אש, גלאים. ביקשתם 

כריזה. אולי זה אותו דבר. בדיקת מתקני ספורט, לא קיים. אני לא אמשיך ואקרא את זה. אה, מה 

 .  6.5שקלים אישרנו.  45,000שבוצע מצוין זה החלפת חול. תיקוני כיבוי אש. 

 

  -המצאות אגב, זה לפי הנתונים שקיבלת מהם. זה לא    מר אלעד כהן: 

 

אני זוכרת שבתב"ר הזה, אני אמרתי בפירוש ששנה  ברור. ברור.   גב' אורנה רייטר: 

. דרך  400. אתה אמרת לי שלא. יש המון תיקונים והמון בדיקות נוספות. ונאשר 300קודמת אישרנו 

ש , ממה שאני רואה. אבל אולי אני טועה. אה, י300-אגב, בכל הכרטסת הזאת יצא בסך הכל פחות מ
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, סליחה. אבל דברים אחרים לגמרי. יש עוד כל מיני תופינים פה.  350פה עוד זה, בוא נגיד יצא אולי 

שקלים. זה רשום על פרויקטים חינוכיים. בלוני הליום זה לא  12,000למשל יש פה בלוני הליום, 

 ות,  פרויקט חינוכי, זה מזהם את הסביבה. אפשר לחשוב על מטרה אחרת. הדבר היחידי זה לעש

 

 זה גם לא שיפוצי קיץ.     מר אלעד כהן: 

 

זה גם לא שיפוצי קיץ. בקיצור, ואני עכשיו שואלת, יש פה הרבה.   גב' אורנה רייטר: 

שיפוץ מעון נופר. זה לא בנושא של בדיקות תקינות וליקויי בטיחות. אלא אם כן כל השיפוצים היו 

ואתה "ר עם מפרט. אנחנו מתכוונים אליו. בדיקות, אבל זה לא רשום. בקיצור, אנחנו מאשרים תב

 עושה מה בראש שלך. בעיה. בעיה מאוד חמורה. זהו. אני סיימתי את דברי.  

 

אני רוצה כמה משפטים, ברשותכם. קודם כל, אלו חומרים והאופן     מר אלעד כהן: 

א שבו נרשמו המסמכים במועצה. אחת מהשתיים. אם מה שרשום זה נכון, זה חמור. ואם מה של

רשום, זה לא נכון, זה עוד יותר חמור. כי אני כבר לא יודע מה יותר חמור. בסך הכל אלו מסמכים 

רשמיים של המועצה. ולא סתם יש חובה לתעד את הדברים ולא סתם יש חובה לתעד את הדברים 

 נכון. אז צריך לעשות פה בדק בית אם זה לא נכון. זו נקודה מספר אחת.  

-וגעת לממשק שלי. אני פניתי אליך, ניר, נדמה לי גם לגזבר, אני לא זוכר, בנקודה מספר שתיים, שנ

. לפני שבוע. ביקשתי לקבל את הדוח הרבעוני המפורט של המועצה. לא ענית, בכלל לא 8.11

בני אדם. שלחתי לך אמרתי תשמע, יכול להיות שאולי לא ראית. קורה.  11.11-התייחסת.  עד היום. ב

נענה. לא נענה ב'אני אמציא'. לא נענה 'כי אני לחוץ'. לא נענה 'הגזבר בחופש'. לא  תזכורת. נאדה. לא 

נענה ב'תנו לי כמה ימים'. כלום. אוויר. ואז אנחנו מקבלים בחומרים למליאת המועצה, מן אני אקרא 

לזה דוח רבעוני בפורמט של משרד הפנים. עכשיו, מה מעניין בזה? מעניין שהדוח הזה הוא לא 

הדוח של משרד הפנים, למי שמכיר ולא מכיר, זה דוח שכולל ראשי פרקים. ולכן הוא בגדול  מפורט.
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 בדף אחד. 

 

  -כי הוא לא רוצה שתראה   גב' אורנה רייטר: 

 

עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, כשיש לך דוח מתומצת של משרד     מר אלעד כהן: 

מה זה הפורמט הזה? זה ריכוז של הנתונים. הפנים, פורמט משרד הפנים, ברור שיש לך דוח מלא. כי 

ואז אני שואל את עצמי, קודם כל למה לא העברת את הדוח המלא, בלי שביקשנו בכלל? למה? הרי  

אתה צריך לעשות את זה. ונניח לרגע שחשבת שאם לא ביקשנו אתה לא צריך להמציא את זה 

לחודש. אתה לא מגיב, אתה לא   11-לחודש. אני פונה אליך ב 8-מיוזמתך. אבל אני פונה אליך ב

פונה אליך אורנה נדמה לי היום, נכון? ואומרת לך 'ניר, עוד לא העברת את הדוח מתייחס בכלל. 

 המפורט הרבעוני. תעביר'. אתה לא מגיב.  

עכשיו אני שואל את עצמי, מה אנחנו אמורים להסיק מזה? שמה? שהפניות שלנו זה סתם? שהוראות  

נתך? מה? מילא, שלחנו פעם אחת, לא שמת לב. קורה, בני אדם. שולחים לך  החוק זה המלצה מבחי

תזכורת, אתה מתעלם. פונה אליך אורנה, אתה מתעלם. למה? למה צריך להיכנס לחגיגות האלה? 

 נקודה מספר אחת. 

נקודה מספר שתיים. זה גם משהו שקשור לעניין שעסקתי בו בעבר. אני נדהם לשמוע מהנהגות  

ות, שאתה בא ואומר להם 'חברים, התקבלה החלטת מועצה שמחייבת את המועצה  ההורים השונ

₪ לבתי הספר בצורה ובאופן ובחלוקה שדיברנו עליה ושהוחלטה ברוב דעות'.   356,000-להעביר את ה

אבל אתה לא מעביר כי אין כסף. זו אמירה מקוממת, משתי סיבות. א', אם אין כסף, סימן שכל מה 

רה עליו, בעיות גירעונות, בעיות תזרימיות, זו לא המצאה. זה כנראה מתממש שאורנה אמרה ודיב

לנגד עינינו בפועל. זו נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, ובעיני לא פחות חמורה או מעניינת,  

₪, על סעיף תקציבי שהיה מוסכם וצבוע ספציפית  356,000-שאנחנו מדברים כאן, במקרה של ה

א. ואז אחת מהשתיים. או שמישהו לקח את הכסף הזה והשתמש. שזה חמור להחלטת מועצה בנוש
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מאוד. כי סעיף תקציבי שהיה צבוע למשהו ספציפי, והלכו ועשו בו שימוש לכאורה או כביכול למשהו 

או שיש כסף, ואתה לא מעביר. עכשיו שוב פעם. אני לא יודע מה יותר חמור מבין אחר, זה חמור. 

 השניים. 

ה להזכיר לך, ניר, שאני פניתי באופן אישי למשרד הפנים. יום אחרי שראיתי איך אתה  אני גם רוצ

מתייחס בזלזול להחלטה הזאת. ואמרתי 'ראו, ראש המועצה, לפחות לפי התגובות שלו, לא מתכוון  

לקיים את ההחלטה הזו. אנא ממך, תפעיל את סמכותך ותורה לו לעשות את זה'. אגב, פניתי לא רק  

פניתי למר עידו צ'פניק, מנהל תחום לשכת הממונה ביו"ש, בכוונה. כי אותו מר צ'פניק היה  לממונה, 

למי שזוכר. והוא בא ואמר לנו 'חברים, תגיעו להסכמות. וברגע  כאן בישיבת המועצה של התקציב 

שיהיו אי אילו הסכמות, ההסכמות האלו מחייבות את כולם. וראש המועצה יהיה חייב לפעול 

כמות'. אז פניתי אליו. ואני חושב שההוראה שהוא נתן לך היא כל כך ברורה. אם יש בהתאם להס

צורך אני גם אצטט. הוא כתב לך כל מיני דברים, אני מצטט. אומר, אני מצטט את מר צ'פניק: 'אני 

סמוך ובטוח כי ראש המועצה יפעל אך ורק בהתאם להוראות הדין ויממש את הסעיף התקציבי 

החלטת רוב חברי המועצה'. והוא גם מוציא, לא רוצה להגיד מוציא כרטיס צהוב,  הנדון, בהתאם ל

אומר גם לגזבר 'אדוני, אני גם משוכנע', אני מצטט, 'כי גזבר המועצה אמון על פי החוק על ביטחון  

קופת המועצה וודאי לא יאשר הוצאה כספית שאינה כדין ויפעל לביצוע תקציבי חוקי בלבד'. זאת 

 אומר לך 'זה סעיף שאתה חייב לבצע אותו. זו לא המלצה, כפי שאתה חושב'. אומרת הוא 

ולכן אחת מהשתיים. או שבעיניך, למרות העמדה של משרד הפנים, למרות הכל, הסעיף הזה הוא 

המלצה. שזה חמור. או שיש כסף, ומישהו מתעתע בהנהגות ההורים שיושבים כאן. אגב, אני מרשה  

ורים שיושבים כאן לא יושבים כאן סתם. אני הבנתי, נאמר לי, שהם פנו לעצמי להניח שהנהגות הה

אליכם והם רוצים את הכסף, ומשחקים איתם. לא היום, נראה. נראה אם יהיה כסף. לא בטוח  

 שיהיה כסף. 

 

 עד סוף השנה.    גב' אורנה רייטר: 
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 אולי, כן.    מר אלעד כהן: 

 

 מרץ תקציב חדש. אולי ... יהיה במרץ. ב  גב' אורנה רייטר: 

 

אגב, אין עוד הרבה זמן לסוף שנה. אנחנו חודש וחצי לפני סוף  השנה.    מר אלעד כהן: 

ואם באמת מישהו רוצה שמישהו יוכל לעשות, שנה קלנדרית כמובן. אם באמת מישהו רוצה שמישהו  

ר. הזמנות יוכל לעשות שימוש בכספים האלה, הרי ברור שגם אחרי שיעברו הכספים, יש תהליך מסוד

עבודה או תוכניות עבודה. אני לא יודע, צריך לתת זמן גם לדברים האלו. ואני חושב שאתה צריך 

לתת דין  וחשבון להנהגת ההורים ולתושבים על זה שאתה לא מקיים החלטת מועצה, כשהפעם היא 

לזה   לא המלצה. הפעם היא מחייבת אותך, ואתה חייב לבצע אותה. ואם אתה לא מבצע אותה, יש 

 משמעות. גם חוקית וגם ציבורית.  

 

 אודי? אלי? תודה, נעבור לנושא הבא.    מר ניר ברטל:

 

 אתה לא רוצה להגיב לדברים?    מר אלעד כהן: 

 

 אפשר לשאול שאלה?     מר דורון טישלר: 

 

 לא, יש לנו ישיבה מאוד עמוסה היום.    מר ניר ברטל:

 

 דברים?  אבל למה אתה לא מגיב ל    מר אלעד כהן: 
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 אני אגיב אולי בהמשך.     מר ניר ברטל:

 

למה בהמשך? יכול להיות שכל מה שאורנה אמרה לא נכון. תגיד 'לא    מר אלעד כהן: 

 '. תגיד.   4, 3, 2, 1נכון כי 

 

 אני אגיב בהמשך. יש לנו ישיבה עם מלא סעיפים שאנחנו רוצים,    מר ניר ברטל:

 

 שתגיב כרגע.  לא יותר הגיוני    מר אלעד כהן: 

 

אני אגיב בהמשך.  יספיק הזמן,  אני אנסה, אםאני אגיב בהמשך.    מר ניר ברטל:

 הנושא הבא, אלעד.  

 

 כן, מה שנקרא מעניין לעניין באותו בניין, או עניין.     מר אלעד כהן: 

 

 ניר, אנחנו לא נשב, נחכה פה עד סוף הישיבה.      דובר:

 

 יב, באמת, נו, מה? הוא לא רוצה להג   מר אלעד כהן: 

 

 אתה עקרונית לא אמור להשתתף בכלל.     :דובר

 

 אל תגיד ... פה להשתתף או לא להשתתף. )מדברים ביחד(      :דובר

 

 סליחה, נעשה רגע הפסקה. לא, אנחנו לא בשוק ואין פה צעקות.    מר ניר ברטל:
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 למה אתה פונה בצורה כזאת?      :דובר

 

... להיות מעורבים, שותפים, ... שבעה או שמונה סעיפים על  תודה!   מר ניר ברטל:

סדר היום. ישיבה מאוד עמוסה. סליחה, די. סליחה, עמית, תודה. אני מנהל את הישיבה. יש לנו  

נושאים חשובים נוספים. אני רוצה לאשר אותם ולדון ... אם נוכל, נגיע לדוח הרבעוני. נוכל לדבר שם  

ולים להישאר, אתם יכולים ללכת. אנחנו בשידור? בסדר, תשאיר. אתם על דברים נוספים. אתם יכ

 מוזמנים להישאר, ללכת, לחזור. אני מבקש לא להתפרץ. תודה. אלעד, הנושא הבא. 

 

]התווסף לסדר היום  חצר תיכון ומוסדות חינוך' סעיף תקציבי צבוע לשיפוצי גוונים מימוש  *

 ע"י מר אלעד כהן[  

 

הנושא הבא, קשור במישרין לנושא שדיברתי קודם. אני מזכיר  כן,    מר אלעד כהן: 

לכולם שבמסגרת ההסכמות שהושגו על ידי כל חברי המועצה, בעידודו של משרד הפנים, ונציג משרד 

₪, שהוגדר, ואני מצטט 'לשיפוצי גוונים  300,000הפנים שישב כאן, ניצבע בתקציב, בין היתר, סך של 

באישור מנהלת המועצה'. למען הסדר הטוב, אקריא רק את מספר הסעיף  חצר תיכון ומוסדות חינוך, 

. האישור הזה היה בתחילת יולי. עד כה לא הוגשה למליאת המועצה  1817900782התקציבי. מספרו 

עברו ארבעה חודשים וזה  תוכנית, רעיון, כוונה, לממש את הסעיף התקציבי הזה למטרה שרשומה. 

 לפני תום שנת התקציב. וחצי לא קרה. ואנחנו נמצאים חודש 

עכשיו, משיחות שאני קיימתי, וקיימו איתנו גם הורים, גם הנהגות הורים, עולה שיש ביקוש גדול 

לתקציבים לצורך שיפוצים, בפרט חצרות. ואני הבנתי, לפחות מהפניות שהם עשו אליכם, שהמילה  

וכו' וכו'. אז מאחר ואנחנו צבענו שרווחה, המילה שהם שמעו אז 'אין לי, לא יכולים, אין תקציב', 

תקציב ייעודי לעניין הזה, ואני רוצה להזכיר. תקציב שנצבע בהסכמה, איתך ניר ויחד עם כל חברי  
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המועצה, כולל אודי, סגן ראש המועצה שנמצא פה. הכל היה בהסכמה של כולם. לא חס וחלילה  

אחר ולשיטתנו כל דיוני התקציב  משהו שכפינו עליך. ומאחר ונצבע התקציב הזה למטרה הזאת, ומ

שאנחנו עושים, הם לא נעשים בשביל המשחק. לא נעשים בשביל ההצגה. אלא נעשים כדי שבסופו של 

דבר מישהו יממש אותם בדיוק בהתאם לאופן שבו הוא התחייב בעצמו. ואגב, ההתחייבות הזאת 

ששלחתי... אני אסיים, אני בהצעה לסדר יום המסודרת  מחייבת בחוק. ולכן אני מציע, והצעתי גם

₪ כדלקמן: לחלק את זה בין בתי הספר בהתאם  300,000-אגיד לך הכל. ולכן אני מציע לחלק את ה

למספר התלמידים שיש בכל מוסד חינוכי, זאת אומרת בכל בית ספר, עם הערה קטנה לגבי התיכון.  

ר שיהיה רלוונטי לצורך מאחר ובתיכון יש גם ילדים שהם לא ילדי אורנית, לשם האיזון הפרמט

תלמידים   1,865החלוקה זה מספר תלמידי בית הספר שהם תושבי היישוב. וחלוקה היא כדלקמן. יש 

)תלמידי היישוב בלבד(. אם מחלקים את  480, תיכון 595, שחקים 285, יובלים 505בסך הכל. בגוונים 

, יוצא שצריך להעביר לגוונים  ₪ באופן יחסי בין כל בתי הספר בהתאם לנוסחה שציינתי 300,000-ה

₪. יושבים פה נציגי הנהגת   77,211 –₪, תיכון  95,710 –₪, שחקים  45,844 –₪, יובלים  81,233

₪ יחולקו בדרך הזו, כדי שהם   300,000-הורים. אני בטוח שהם יותר מישמחו שהכספים האלו, ה

די כל בית ספר יהיה תיאום של ביחד, אגב, ההתניה שלי זה שהצורה שבה בפועל ייעשה שימוש על י

הנהלת בית הספר, וכמובן הנהגת ההורים. כי אני חושב שיש פה איזשהו מצ'ינג מעניין שיכול לתת  

מענה גם פדגוגיים, זאת אומרת ראיית המנהלת את הצרכים שלה, הצרכים הפיזיים וגם מבחינת  

יך להיראות חצר בית הספר או  האקלים הבית ספרי, הראייה של נציגי הנהגת ההורים, לגבי איך צר

 איך צריך להיראות מבנה בית הספר וכו' וכו'.  

ולכן הצעת ההחלטה שלי היא כדלקמן:  לחלק את הסעיף התקציבי שכבר את הפרטים נתתי קודם 

   ₪, בהתאם לנוסחה שפירטתי במהלך הצגת הדברים שלי.  300,00בסך 

 

 תודה. עוד מישהו רוצה?     מר ניר ברטל:
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 לא קורה.  356-איך אנחנו יכולים לוודא שזה יקרה? ה  ורנה רייטר: גב' א

 

ברוך השם, משרד הפנים אמר את דברו. ומי שחושב שכאילו זה יעבור    מר אלעד כהן: 

כחלף עם הרוח על איזשהי החלטת מועצה כזאת רגילה, שאפשר לדפדף אותה, כפי שראש המועצה  

הזה, אנחנו נמצאים במקום שונה לגמרי. זה סעיף מדפדף חלק נכבד מהחלטות המועצה בעניין 

 תקציבי צבוע ספציפי, מחייב. 

 

 יש לנו עוד חודש וחצי.    גב' אורנה רייטר: 

 

שבמקרה או לא במקרה הוא גם סעיף שראש המועצה היה חלק    מר אלעד כהן: 

ושה מה מההסכם הזה. אני הרבה זמן לא נתקלתי במצב שראש מועצה מסכם איתך משהו ואחר כך ע

 שהוא רוצה. אבל בסדר. לתשובתך, לא ייעשה. נפנה למשרד הפנים עוד פעם.  

 

 עוד חודש וחצי.    גב' אורנה רייטר: 

 

 מחר בבוקר. בוא נשמע מה הכוונות שלו.      מר אלעד כהן: 

 

תודה. מישהו רוצה להגיד משהו? אמיר, צריך להצביע על זה? זו    מר ניר ברטל:

 הצעת החלטה, נכון?  

 

  -למליאת המועצה אין סמכות   עו"ד אמיר גופר: 

 

 אתה אומר את זה. ברוך השם, משרד הפנים חושב אחרת.     מר אלעד כהן: 
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 אם להצביע.  הייתההשאלה    מר ניר ברטל:

 

 אתם יכולים להצביע על זה. אין לזה שום משמעות.    עו"ד אמיר גופר: 

 

 אין לזה שום משמעות?    גב' אורנה רייטר: 

 

אין לזה שום משמעות. חשוב שיהיה רשום בפרוטוקול למליאת   ו"ד אמיר גופר: ע

 המועצה אין סמכות לנהל סעיף תקציבי אחרי שהוא אושר בתקציב.  

 

 אתה ראית איך הסעיף הזה צבוע?     מר אלעד כהן: 

 

 סליחה!    מר ניר ברטל:

 

 לא, סליחה. הוא יועץ משפטי.     מר אלעד כהן: 

 

 לא, אני לא סולח.     מר ניר ברטל:

 

    -יועץ משפטי נותן חוות דעת, כדי שחוות הדעת    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה סיימת את דבריך.    מר ניר ברטל:

 

 מה זה סיימתי? אני מגיב לו.     מר אלעד כהן: 
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 לא, אתה לא מגיב לו. אתה לא קיבלת את הזכות להגיב לו.    מר ניר ברטל:

 

 ז אני מבקש שתיתן לי, תאפשר לי להגיד לו משהו.   א   מר אלעד כהן: 

 

 אז אני לא מאפשר לך.     מר ניר ברטל:

 

 למה? אתה מפחד ממשהו?     מר אלעד כהן: 

 

 ... לנהל ישיבה מסודרת. לא, אני לא מפחד משום דבר.    מר ניר ברטל:

 

את זה. הוא  הוא מפחד. הוא לא נותן דוחות כספיים. אתה לא מבין   גב' אורנה רייטר: 

 לא מפחד מאף אחד.  

 

 לא רוצה שתפחד ממני.     מר אלעד כהן: 

 

 אני מבקשת לקבל את זה בחוות הדעת.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, את מפריעה.     מר ניר ברטל:

 

 אז אני מפריעה.     גב' אורנה רייטר: 

 

לסדר  אורנה, את מפריעה, בבקשה! אורנה, את מפריעה, בבקשה    מר ניר ברטל:
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 ניהול התקין של הישיבה הזאת. 

 

 תעשה הפסקה.     גב' אורנה רייטר: 

 

תודה. אמיר, אחת הסיבות למה גם לא הגבתי קודם, כי אני רואה     מר ניר ברטל:

 שקשה לנהל פה דיון בוגר.  

 

   -בוגר. מי שמכין תקציב פעם שלישית   גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, את מפריעה!     מר ניר ברטל:

 

 אני מדברת בשקט.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אבל את עדיין מפריעה.     מר ניר ברטל:

 

 אוי.   -אוי-אוי  גב' אורנה רייטר: 

 

תודה. אמרת שבעצם ההחלטה הזאת היא בלי סמכות ולכן היא לא     מר ניר ברטל:

 מחייבת. אבל אנחנו כן מחויבים על פי החוק לעשות הצבעה, 

 

הסעיף התקציבי שעומד בפני עצמו, אני ני רוצה לחדד את זה. לא, א  עו"ד אמיר גופר: 

לא אמרתי שלא צריך לקיים את הסעיף הזה. אמרתי שלמליאת המועצה אין סמכות לקבל החלטה 

 איך מקיימים את הסעיף הזה. 
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 אבל זה מה שכתוב בסעיף התקציבי.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, לא.   עו"ד אמיר גופר: 

 

 לא? אתה ראית את הסעיף?  מה    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד! אתה מפריע!     מר ניר ברטל:

 

 אמיר, תענה לי רק.     מר אלעד כהן: 

 

 אני לא יכול לענות כי אתה לא נותן לי לדבר.    עו"ד אמיר גופר: 

 

 אבל אני שואל אותך אם ראית.     מר אלעד כהן: 

 

 אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.    מר ניר ברטל:

 

 אתה יכול לקרוא בפעם הרביעית גם, זה בסדר.      כהן:  מר אלעד

 

אמיר, אני מתחיל קודם עם הראשונה ואז נגיע לשנייה. יש סדר.    מר ניר ברטל:

בסדר? בסדר גמור. העניין ברור. מי בעד ההצעה של אלעד? בועז, דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד? 

 היום שמישהו ביקש? אני, אודי, ואלי. תודה. היה עוד נושא לסדר 
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 : הצבעה

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

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

₪ בהתאם לנוסחה  300,000: הוחלט ברוב קולות לחלק את הסעיף התקציבי הצבוע בסך החלטה

  שפורטה ע"י מר אלעד כהן במהלך הצגת הסעיף לסדר היום.

 

 כן, כן.     מר אלעד כהן: 

 

 איזה?    מר ניר ברטל:

 

 היו תכתובות נוספות.    גב' אורנה רייטר: 

 

 ביטחון.     מר אלעד כהן: 

 

 אה, ביטחון. בבקשה.     מר ניר ברטל:

 

 ביטחון ]התווסף על ידי מר אלעד כהן[ *

 

אותו עניין ובניין.  שנייה רגע. נפתח את זה. על זה נאמר מעניין לעניין ב   מר אלעד כהן: 

אם כי הסיטואציה פה קצת שונה. אז שוב, במסגרת ההסכמות התקציביות שראש המועצה כנראה 

וזה כמובן לקח לנו, כשנגיע לישיבת התקציב, עד כמה  מתכוון להפוך אותם לחוכא ואיטלולא, לצערי, 

לתקציב  אפשר לסמוך על המילה של ראש המועצה והסיכום איתו, אז עלתה הסכמה להוסיף

הסכמה. ראש המועצה הסכים לזה. אפשר לראות גם,  הייתה₪. לא  200,000הביטחון סך של 
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  הייתהכשמשווים בין טיוטות תקציב שראש המועצה הציג לבין טיוטת התקציב המוסכמת, שזו אכן 

הסכמה. וזה היה בחודש יולי. ומחודש יולי, כמובן שלא ראינו דבר ולא חצי דבר, או לפחות לא 

 ₪.  200,000-ובאה לעיוננו איזושהי תוכנית שבמסגרתה יש רצון או נכונות לחלק את הה

זה מתחבר לנושא אחר, שקשור בעניין של הביטחון. בחודש אוגוסט אנחנו ביקשנו, אנחנו חברי 

מועצה, לקיים דיון שבמסגרתו יציג לנו ראש המועצה את תוכנית הביטחון של היישוב. הוצגה  

של היישוב ובסוף הישיבה התקבלה החלטה ברוב דעות. וואללה, הפעם גם אודי  תוכנית הביטחון

וילד תמך בנו. שאומרת שעל ראש המועצה להציג לנו תוכנית רב שנתית לגשר על הפערים בין מה 

פערים, כן, החוסרים בין התוכנית, בין מה שנקרא המצב היום, לבין מה שצריך   שנקרא חוסרים,

מה שצריך להשלים. וההחלטה דיברה על זה שבמסגרת תוכנית רב שנתית  לבצע כדי להשלים את 

₪ מתקציב התב"רים. זו  ₪400,000 בכל שנה. ויושקעו גם  200,000יושקע מתקציב המועצה סך של 

 ההחלטה שלנו. זו החלטה שהתקבלה. זו החלטה מחייבת.   הייתה

ימים. אני ביקשתי בזמנו  60וך בהתאם להחלטה על ראש המועצה היה להציג את התוכנית הזאת בת

יום. אמר לי ראש המועצה 'שמע, קצת לחוץ בזמן. תן לנו יותר   30שראש המועצה יציג את זה תוך 

יום. זה היה  60ימים? אומר לי לא. עוד קצת'. קיבלת  45זמן. אמרתי לו 'כמה זמן אתה צריך? 

יום כבר לא יהיו. וההחלטה הזו,  60באוגוסט. אנחנו נמצאים כרגע באמצע נובמבר. וברור שלצערנו 

 כמו הרבה מאוד החלטות, לא קוימה. 

₪ שצבענו בתקציב כתוספת לתקציב   200,000-עכשיו, איך זה מתקשר לנושא שלי לסדר יום? את ה

₪ שצריך היה לממש אותם בשנה הראשונה של תוכנית החומש,   200,000-הביטחון, זה בדיוק ה

תפיסת הביטחון של היישוב. אני באתי ואמרתי באותו נושא, במסגרת ההחלטה שהתקבלה בנושא 

₪ תוספת לתקציב הביטחון. זאת אומרת לשנה  200,000למי שזוכר, חברים, אנחנו כבר צבענו 

האלה שכבר צבענו, ₪  200,000-₪. קחו את ה 200,000הראשונה כבר יש לנו מקור תקציבי של 

כנית, לא הציגו תוכנית שמראה את האופן שבו  ותשתמשו בזה. שום דבר לא נעשה. לא הציגו תו

₪. ואנחנו, ניר ברטל היקר, לא מתכוונים   200,000-מבקשים לממש את התוספת התקציבית של ה
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לנהל דיונים תקציביים בשביל הפרוטוקול ולא מתכוונים להשחית שעות על גבי שעות בלהסביר מה 

את הדברים האלו, כדי שאתה תיקח את כל  לא טוב או כן טוב בתקציב ולנסות לשכנע אותך לעשות 

ההסכמות ותזרוק אותן לפח. לא זו המטרה שבשבילה אנחנו מתכנסים. אנחנו קצת לוקחים ברצינות  

את העבודה שלנו. ולכן, מאחר וראינו שאתה לא מביא למליאת המועצה תוכנית למימוש התוספת  

תי בהצעה לסדר יום איך אני מציע,  התקציבית של תוכנית הביטחון, שלחתי הצעה לסדר יום. וכתב

₪. ולאחר שהתייעצתי עם מישהו שמבין בביטחון הרבה יותר ממני,   200,000-או מבקש, לנצל את ה

 ₪10 כדלקמן: יירכשו  300,000-שקוראים לו דורון טישלר, שיושב מימיני, הצעתי לחלק את ה

 עה,  מצלמות טרמיות, יוצבו שתיים בצד הצפוני, תקן אותי אם אני טו

 

 שתיים במזרחי,    מר דורון טישלר: 

 

במזרחי סליחה. שמונה בצפוני? שתיים במזרחי ושמונה מצלמות     מר אלעד כהן: 

בצפוני. אגב, כל מה שאני אומר כרגע רשום בהצעה המסודרת לסדר היום ששלחתי לך. אני לא  

יין בדברים האלו.  מפתיע אותך בכלום. מי שרצה להתייחס לזה ברצינות, היה לו מספיק זמן לע

₪,   15,000ובאתי ואמרתי, לפחות לפי הנתונים של מר טישלר, שמאחר והעלות של מצלמה זה בערך 

₪ אפשר יהיה לייעד   50,000-₪. ואת ה ₪50,000, שכנראה תיוותר יתרה של  150,000מצלמות זה  10

אוגוסט, אמר   בחודש הייתהלרכישה והצבה של תרנים למצלמות, כי כולנו זוכרים שבישיבה ש

 הקב"ט, 

 

 וגם הוצג פה על ידו.      :דובר

 

ברור. אמר הקב"ט שמשום מה, למרות שהנושא דן בענייני ביטחון    מר אלעד כהן: 

הוא בכלל לא פה. תבין כמה מתייחסים ברצינות לנושא. מזמנים נושא לסדר יום שקשור במימוש 
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ה לעצמי להניח שאם מישהו היה אומר לו  תקציבי של רכיב ביטחון, הקב"ט לא פה. למה? אני מרש

להגיע, הוא היה מגיע. אפרופו מידת הרצינות שמגלים בהתייחסות לכל מה שקורה פה במליאת 

המועצה. כתבתי גם בהצעת ההחלטה שלי או ההצעה לסדר יום, שכמובן את המיקום המדויק של כל  

לעשות בנדון. ובשורה התחתונה   מצלמה אני משאיר לקב"ט להחליט. אני סומך עליו שהוא יודע מה

₪ של רכיב הביטחון, תוספת,   200,000-אני מבקש ממליאת המועצה כרגע לקבל החלטה שאומרת שה

   מצלמות, באופן שפירטתי בדיון זה.  10ימומשו בדרך של רכישה של 

 

 תודה. להוסיף? צריך לחזור על מה שאמרת קודם לגבי הסמכות?    מר ניר ברטל:

 

 , לא, אין להם סמכות. אין סמכות לקבל החלטה בעניין. לא  גופר: עו"ד אמיר 

 

מעולה. מי בעד? בועז, דורון, אלעד, אורנה ותמר.  מי נגד? אני, אלי     מר ניר ברטל:

 ואודי. תודה.  

 : הצבעה

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

 הוך.נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי 

מצלמות  ₪10 שהם תוספת לרכיב הביטחון,  200,000: הוחלט ברוב קולות לרכוש באמצעות החלטה

₪ כל אחת. שמונה מצלמות תוצבנה בחלק הצפוני של היישוב ושתיים בחלק   15,000-שעלותן כ

 ₪ הנותרים יירכשו ויוצבו תרנים למצלמות.  50,000-המזרחי. בכ

  

 ם? סיימנו.  היו עוד נושאי   מר ניר ברטל:

 

 לתפארת מדינת ישראל.      מר אלעד כהן: 
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 משרד הפנים.  ₪100%. מקור מימון:  100,000תב"ר שעונים קראמים. סך התב"ר:  (1

 

תודה. בואו נלך לנושאים ששלחנו. הנושא הראשון היה בנושא הגדלה    מר ניר ברטל:

 או תב"ר חדש? אני מוריד אותו מסדר היום.  

 

 קראמי? חדש.      מר יוסף הדרי: 

 

שקל. אני מוריד   100,000חדש. פתיחת תב"ר לשעונים קראמים של    מר ניר ברטל:

 אותו מסדר היום כי בועז היה בחופש. ונעלה אותו בישיבה הבאה. בסדר, בועז? אחלה. 

 

 משרד הפנים.  ₪100%. מקור מימון:  200,000תב"ר שצ"פ ארבל. סך התב"ר:  ( 2

  

 . תב"ר ברחוב הארבל. אתה רוצה להציג, שלמה? 2אני עובר לסעיף    מר ניר ברטל:

 

כן. ערב טוב. כחלק מכספי הפיתוח שקיבלה המועצה במשרד הפנים   : מר שלמה אפרתי

שקלים להקמת שצ"פ ברחוב הארבל. מי שמכיר, המשולש בקצה רחוב הארבל,  200,000אושרו לנו 

סים היום. בשיתוף עם כמה מתושבי השכונה ישבנו  ליד גני הילדים, ליד המבנה של נהגי האוטובו

השקלים הללו. ובעצם עשינו תכנון ביחד עם  200,000ביחד, הבאנו מתכנן גינות ונוף. וישבנו לתכנן עד 

תושבי השכונה. את התכנון שלחתי לכם את כתבי הכמויות. יש כבר כתבי כמויות שמוכנים למכרז.  

מימון של משרד הפנים. התוכניות נשלחו אליכם.  100%-, בזהו. אנחנו רוצים לאשר את התב"ר הזה

 ראיתם אותם. מה שנותר הוא לפתוח את התב"ר, לצאת למכרז ולצאת לדרך.  
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טוב, תפקידנו כאופוזיציה זה לבקר את פעילות המועצה ולשמור על   מר בועז בגריש: 

, דרשנו שקיפות בהצגת הקופה הציבורית. לכל אורך הדרך מתחילת הקדנציה, עוד שהיינו במיעוט

תכנון מפורט לכל בקשה. התרענו שלא נאשר במידה והחומרים לא יוגשו כנדרש, כולל כמובן בקרה  

של תכנון מול ביצוע. כפי שפירטה אורנה בדבריה ואלעד, כל הבקשות לקבלת חומרים לא נענות או 

ת המועצה כמתחייב שנשלחות תשובות מביכות, כמו הבקשה ששלחתי לקבל דוח רבעוני על פעילו

 בחוק. ענית,  אני מבקש לא להאט אותי.   

 

 אני לא מבין מה אתה אומר. כי אתה מדבר מהר.    מר דורון טישלר: 

 

אחרי זה תשמע את ההקלטה, דורון. אני לא יכול ככה. יש לי בעיה של   מר בועז בגריש: 

ים לא נענות או שנשלחות  קשב וריכוז. די. כפי שפירטה אורנה בדבריה, כל הבקשות לקבלת חומר

תשובות מביכות, כמו הבקשה ששלחתי לקבלת דוח רבעוני על פעילות המועצה, כמתחייב בחוק. ענית 

'המועצה מפרסמת לכלל הציבור, לא רק למליאת המועצה, דוח בכתב אודות הפעילות של המועצה. 

מתפרסם ונשלח לכלל  לא רק באופן רבעוני, אלא אף באופן שבועי, למעלה מהנדרש בחוק. הדוח 

בקבוצות העדכונים של המועצה ובדף הפייסבוק של המועצה. אז לידיעתך, תושבי אורנית במייל, 

פרסום אינו תחליף להוראת החוק. אתה מחויב על פי חוק להגיש דוחות למליאת המועצה ולדון  

תקין  ובחוסר   בהם. זו לא פריבילגיה, זו חובה. זהו מנהל תקין וזהו שאתה פועל בניגוד למנהל

שקיפות. ויש לנו יותר מחשש סביר שמה שכבר אושר לא מבוצע בהתאם לאישור שניתן. ראה תב"ר  

בטיחות, בדיקות ותיקוני בטיחות מוסדות חינוך, שאין קשר בין המפרט שאושר בתב"ר לבין 

ת ההוצאה בפועל, כפי שפירטה אורנה. וזו דוגמה אחת מיני רבים. אתה מתנהל כמו פיל בחנו

חרסינה. בסופו של יום, משרד הפנים מאלץ אותך לעשות את מה שאתה נדרש. או את מה שאנחנו  

מבקשים. ראה מקרה התקציב שללא התערבות משרד הפנים, ככל הנראה היית ממשיך באותו קו של  



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.11.21שלישי,  מיום, 50צה מס' מועישיבת 
 

 30 
 

 שב ואל תעשה. 

ההתעלמות אתה מאשים אותנו בטרפוד יוזמות וכו'. לידיעתך, אנחנו לא ניתן יד להמשך הזלזול ו

מצידך. אתה יכול להמשיך לא להגיב, או להגיב בחוסר ענייניות, כמו שנהגת עד היום. ואל תרגישו,  

חבר'ה, שאתה מקופחים, כי אתם נמצאים בחברה טובה. זו הדרך של ההתנהלות פה. לאור האמור,  

כפי  אנו נשמח לדון ולאשר תב"רים כאשר יוגשו בצורה תקינה ותשלח את הדוחות והחומרים 

שנתבקשת לעשות במיילים שנשלחו אליך. אני מציע שלא נדון עכשיו בתב"רים. תשלח את החומרים 

לחודש,   30לחודש,  23קשנו, יש לכם אותן את כל הבקשות. תקבע ישיבה בעוד שבוע או שבועיים. שבי

ות  ונדון. עד לקבלת כל החומרים, לא נדון בתב"רים חדשים. הצעת החלטה, אם אתם רוצים להעל

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים  1את זה בכל אופן, כדלקמן: 

ימים או תאריך אחר שיהיה מוסכם, לישיבת מועצה  10שבסדר היום, הדיון בעניינם יידחה לעוד 

רי  ( עד שבעה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו לכל חב2שלא מן המניין שתכונס לצורך הענין. 

המועצה, ואני מדגיש, לכל חברי המועצה, כי יש לך נטייה לשלוח רק אלי כשאני שולח מייל, ופשוט  

להדיר את שאר חברי האופוזיציה. אין לי מושג למה אתה מתנהל בצורה כזאת, אבל קטונתי מלנסות  

, כמובן,  להבין את ההתנהגות שלך. בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים. וכל זאת

 כתנאי לקיום הדיון.  

אני מצטט רק קטע קטן, מבלי להזכיר  אני רוצה לצטט משהו שאחד מהתומכים שלך כתב בפייסבוק. 

את שמו, ואני מניח שאתה יודע על מי מדובר. 'ייאמר לזכותם של אלעד, בועז וטישלר, שהם נשארו  

שארת להם לאכול לזהב. אני  וצעדו צעד אחרי צעד בהתמדה ונחישות, טוו את הקש הפוליטי שה

אמנם לא בצד המפה הפוליטית שלהם, אבל אי אפשר להתעלם. עם כמה שזה', כתוב בא', אבל  

כנראה שזה 'עם כמה שזה יכול לעצבן, לפעמים כשהם נותנים עבודת אופוזיציה מצוינת ותורמת'. אז  

לא ניתן יד להמשך של  כן, אנחנו עושים עבודת אופוזיציה מאוד עניינית, מאוד אחראית. אנחנו

אישורים של תב"רים. לא יהיו אישורים של תב"רים עד שאנחנו לא נתחיל לעבוד בצורה מסודרת.  

לא יהיה פרטץ'. אנחנו לא נאשר דברים מסוימים ואתם תעשו מה שאתם רוצים. אולי לדעתו של  
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ונותנים יד  היועץ לא בסמכותנו לקבל החלטות. בסמכותנו להחליט אם אנחנו מתקדמים הלאה 

לחוסר אחריות הזה. ואנחנו פה בשביל לשמור על הקופה הציבורית. חבר'ה, אל תרגישו מקופחים. 

 תודה. 

 

   הייתי יכול להגיב ... היה אפשר להגיב, אז      :דובר

 

 יתנו לך.  לא   מר בועז בגריש: 

 

 קהל, תודה.    מר ניר ברטל:

 

 לך? אתה יכול לבקש, אולי יתנו    מר אלעד כהן: 

 

 עוד מישהו רוצה להגיד משהו? תודה.    מר ניר ברטל:

 

אני רוצה להגיד משהו. אני במקרה עליתי היום על איזשהו משהו.    גב' אורנה רייטר: 

רגע, רגע. אוקיי. עליתי על משהו ממועצה אחרת. אתה מכיר את ראש המועצה. ראש המועצה שם  

סט. הוא הסתכל על שני הרבעונים הראשונים ראה שהתקציב לא מתאים לו, איפשהו בחודש אוגו

והוא ראה שהוא צריך לעשות שינוי. אז לעומת מה שקורה פה, שממשיכים להתנהל וזורקים את  

הכסף בצורה מסוימת, הוא העלה את הנושא בישיבת המועצה והשקיע סכומים מתוך תקציב 

היו מתוקצבים קודם. זה  שקלים. הוא אומר, 'זה לא הדברים ש 800,000המועצה, סדר גודל של 

אקסטרה על האקסטרה על האקסטרה. ובנוסף למה שיש ותוספת עוד'. והוא מדבר על כל הנושא של 

קשיים נקודתיים בכל בית ספר, כל הנושא של תמיכה רגשית, כל הנושא של היציאה מהנושא של  

וכננת. ובאמצע הקורונה. אז יש גם מקומות שמתנהלים בצורה סדורה. בצורה מחושבת. בצורה מת
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 , מביאים את הדברים וחושבים עוד פעם על חלוקת העוגה.  2-ו 1שנה, אחרי רבעון 

 

אורנה, אני לא מבין למה להיכנס לזה בכלל. את רואה את    מר בועז בגריש: 

 ההתנהלות. 

 

בסדר, יש פה בעיה של מנהל תקין. אפרופו שומר הסף, יועמ"ש, יש   גב' אורנה רייטר: 

 בעיה. 

 

כי אסור להתרגל לדבר הזה.  אסור להתרגל. מה שקורה פה, שאנשים     צדוק תמר:  גב'

 מתרגלים. 

 

 בסדר.    מר בועז בגריש: 

 

תודה, אורנה. עוד מישהו? אודי? אלי? אני אגיד כמה מילים, בועז,    מר ניר ברטל:

ן להוציא את קודם כל כתב הכמויות לתב"ר הזה נשלח. אפשר לראות בדיוק על מה מתוכנברשותך. 

הכסף, לכן אני לא מבין בכלל מה יש לך לדבר פה על העניין הזה. בועז, תודה. הלאה. ב', אני אחזור 

כמו תקליט שבור. כבר שלוש שנים. מי שבאמת חשוב לו לקדם את היישוב ולא לתקוע דברים, חזור 

ים, אתם מונעים ותקוע, והרבה דברים טובים, עם כספים שמגיעים ממשרד הפנים למועצה, לתושב

אותם, ובאמת רוצה לקדם פה דברים, מוזמן לבוא ולעשות את זה. מי שרק רוצה לעשות פה הצגות 

לפייסבוק, בשביל נושא של דעת קהל וקולות ולייקים, זו דרכו. וחבל. לא בשבילי. בשביל תושבי  

 היישוב. 

 

 להעביר כסף זה בפייסבוק?    גב' אורנה רייטר: 
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 ורנה, את מפריעה לי!  א   מר ניר ברטל:

 

  אז למה אתה לא מעביר את החומרים שמבקשים ממך?    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע לי!     מר ניר ברטל:

 

 נכון. תעביר את הכסף.     גב' אורנה רייטר: 

 

אתם מפריעים. בגלל זה אני גם נמנע מלהגיב על כל הדברים שאתם    מר ניר ברטל:

 מדויקים ורחוקים מהמציאות ומסולפים. אורנה, את מפריעה. אמרתם, אתם כל כך לא 

 

 יש פה דוחות. זה כתוב.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אתה תסביר למשרד הפנים ...    מר בועז בגריש: 

 

 אני פעם ניסיתי להסביר,     מר ניר ברטל:

 

 למבקר ממשרד הפנים. לכולם.    גב' אורנה רייטר: 

 

  -ה להסביר. גם כשאני מנסה אני רואה טוב, אני מנס   מר ניר ברטל:

 

 לא, אני אומרת דברים פופוליסטיים.   גב' אורנה רייטר: 
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 אבל ניר, הציעו לך להעביר את החומרים ולהתכנס שבוע הבא.     מר אלעד כהן: 

 

 העברנו את כל החומרים.     מר ניר ברטל:

 

   לא העברת. למה אתה סתם אומר?   מר אלעד כהן: 

 

 דוח תב"רים ריק. מה אתה מדבר?    רייטר:  גב' אורנה

 

 טוב, ניסיתי.     מר ניר ברטל:

 

 מה כל כך קשה להעביר את החומרים אבל?      מר אלעד כהן: 

 

אלעד! תודה. ניסיתי להסביר. חבל. תישארו בשלכם. וכל פעם    מר ניר ברטל:

נצביע. מי בעד להקים  שמישהו אומר משהו אחר אז תתנפלו ותצעקו. כנראה שזאת השיטה. בואו 

שקל ופתיחת תב"ר. מי בעד   200,000-גינה בסוף רחוב הארבל? כספים שמגיעים ממשרד הפנים, כ

  -להקים גינה בסוף רחוב ארבל? אודי, אלי ואני. מי נגד להקים גינה בסוף רחוב  

 

 יש לי הצעה נגדית.     מר בועז בגריש: 

 

 שנייה רגע. אבל תנו לסיים את ההצבעה הראשונה.     מר ניר ברטל:

 

 אין בעיה.   מר בועז בגריש: 
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 צריך להציג את שתי ההצעות ואז להצביע.      מר אלעד כהן: 

 

 אבל אני כבר התחלתי את ההצבעה.    מר ניר ברטל:

 

 לא, לא, לא,    גב' אורנה רייטר: 

 

 כן, כן, כן,    מר ניר ברטל:

 

 שתי הצעות.   : גב' אורנה רייטר

 

 מציגים את שתי ההצעות.    מר בועז בגריש: 

 

 אנחנו נסיים את ההצבעה.    מר ניר ברטל:

 

 מציגים את שתי ההצעות. זה מנהל תקין. זה הסדר.     מר בועז בגריש: 

 

 אנחנו התחלנו את ההצבעה.    מר ניר ברטל:

 

משיכים אותה לפני שאני  לא, לא התחלנו את ההצבעה. כי אנחנו לא מ  מר בועז בגריש: 

 נותן הצעת ההחלטה.   

 

תודה. אני אגיד ככה. אנחנו התחלנו את ההצבעה. אנחנו נסיים     מר ניר ברטל:
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 אותה. 

 

 אל תרימו יד.     גב' צדוק תמר: 

 

יועמ"ש, צריך להציג את שתי הצעות ההחלטה לפני שמצביעים    מר בועז בגריש: 

 עליהן.  

 

 ה, חברים. תודה רבה. )מדברים ביחד(  בועז, תוד   מר ניר ברטל:

 

אמר הבחור שיש הצעת החלטה, עוד לפני שהוא אמר את המילה    מר אלעד כהן: 

 הראשונה.  

 

 תעצור את ההקלטה. תודה רבה, אנחנו נעשה הפסקה.    מר ניר ברטל:

 

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

 

קמת גינה בסוף רחוב הארבל. בועז, יש לך  טוב, היינו בנושא של ה   מר ניר ברטל:

 הצעה נוספת? אתה רוצה לחזור עליה?

 

כן. הצעת החלטה נגדית. בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון   מר בועז בגריש: 

ענייני ומושכל בתב"רים שבסדר היום, הדיון בעניין התב"רים יידחה לעוד עשרה ימים לפחות,  

תכונס לצורך העניין. עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל לישיבת מועצה שלא מן המניין ש

. ב( דוח מפורט ומעודכן של  3יישלחו לכל חברי המועצה הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 
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שימוש בתב"רים שאושרו, כולל תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי  

ת מוס"ח' לבין הביצוע בפועל, וזאת כתנאי לקיום הדיון  בדיקות בטיחוההלימה בין תחולת התב"ר '

 בתב"רים. בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 

תודה, בועז. לפני שנעשה הצבעה אחת לאשר הקמה ולהקים גינת    מר ניר ברטל:

שלי, שלא  משחקים בסוף רחוב הארבל ואחרי זה הצבעה על ההצעה של בועז. אני אחזור על ההצעה

צריך להצביע, פשוט צריך ליישם אותה. מי שבאמת חשוב לו לדעת מה קורה, מוזמן אלי, לשבת איתי  

עם שלמה ועם יוסי, לראות את כל החומרים ולעשות דיון. מבחינתי אפילו ללא הגבלת זמן, עד כמה  

ר ויהיה בטוח שצריך. בשביל להכיר וללמוד את כל הדברים. ומי שבאמת חשוב לו ידע, ילמד, יכי

שהוא מצביע. ורק אגיד שגם בשביל לאשר תב"ר לא נדרש, נכון, אמיר? בשביל לאשר תב"ר לא נדרש 

יועץ משפטי, כתבי כמויות ודברים כאלה? נדרש רק שיהיה מקור תקציבי ומימון לדבר הזה. יש פה 

רק שיגיד שהוא הרבה מעבר לאילוצים ודברים מעבר לחוק שנדרש. אבל עדיין, מי שרוצה, מוזמן. 

מעוניין  ואנחנו נקבע את זה. בכל אופן נחזור להצבעה. מי בעד להקים את הגינה? אני, אודי ואלי. מי  

 נגד? בועז, דורון, אלעד, אורנה ותמר נגד להקים את הגינה. 

 

 : הצבעה

 בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

 לר, תמר צדוק.  נגד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טיש

₪. מקור   200,000סך התב"ר: : הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר שצ"פ ארבל. החלטה

 משרד הפנים.  100%מימון: 

  

בועז, אני לא אחזור על כל ההצעה. מי בעד ההצעה של בועז? בועז,    מר ניר ברטל:

 דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד? אני, אודי ואלי. תודה. 
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 : הצבעה

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

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים 1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

עצה שלא מן המניין, ימים לפחות, לישיבת מו 10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו לכל חברי המועצה 2שתכונס לצורך העניין. 

דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל  ב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

ולת התב"ר,  תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין תכ

'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום הדיון בתב"רים.  

 בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

  

 אישור פרויקט להנצחת הראל הנר. (5

 

 ים?  נקפוץ רגע לנושא של ההנצחה. אודי, אתה רוצה להגיד כמה מיל   מר ניר ברטל:

 

כן. אנחנו רוצים להעלות הצעה להנצחה של בחור צעיר. הראל הנר,    מר אודי וילד:

זיכרונו לברכה. מדובר על אתר הנצחה שנמצא צמוד לרחוב לוע הארי. זה סוג של מצפור או נקודת  

 גובה חולשת, שהיום לא כל כך מטופלת. המקום לא מזמין. 

 

   לה?שעולה למע מה זה איפה שהשביל    :דובר

 

הגיעו משפחות אבל ... חברים שלו. רצו   ...כן. ... רוצים להפוך אותו   מר אודי וילד:
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מקום להתייחדות. מקום שהם יוכלו לשבת ולדבר. כי זה משהו שהם כנראה עשו ביחד והם רוצים 

להמשיך את זה. ההצעה שעלתה זה לסדר את המקום קצת על מסלעה, עם שולחנות. זה מקום  

 שר לשבת ולדון בנושאים השונים.  שבאמת אפ

 

 זה יוצר איזשהי כיתה של ...      :דוברת

 

 תני לו רק לסיים ותוכלי להשלים.    מר ניר ברטל:

 

בסופו של דבר, קיבלנו תוכנית. אני חושב שהיא כבר הופצה באיזשהו    מר אודי וילד:

להיראות. המשפחה והמועצה,  שלב. תוכנית עם איזושהי הדמיה מה הולך להיות שם ואיך זה הולך 

שקלים, לפחות. והמועצה   15,000כל אחד נרתם למשימה. זאת אומרת המשפחה אמורה לתרום 

אמורה לתרום יום של טרקטור ועוד איזה חומר שצריך. נדמה לי סומסום או משהו שרצו שם לשים. 

 תוכנית,  זהו. היו לנו לא מעט דיונים על הנושא הזה. בין היתר כדי להגיע לאיזושהי

 

 תגיד רק איפה התנהלו דיונים,    מר אלעד כהן: 

 

היו די הרבה דיונים על זה. אני חושב שישבנו על זה לא מעט. ולכן זה    מר אודי וילד:

גם לקח קצת זמן. בסופו של דבר גובשה תוכנית. הועלו הצעות. וסוכמה התוכנית והיא אושרה 

שלים זה מהלך של תרומות. שזה עובר לטיפולו של יוסי.  מבחינת הוועדה. מה שאנחנו צריכים עוד לה

 בהנחה שאנחנו מאשרים את זה כאן.  בהנחה שגם המהלך הזה יושלם, אז אפשר לצאת לדרך. 

 

שאלה. היוזמה בעיני היא מבורכת. רק מכיוון שיש בתים שצמודים   מר דורון טישלר: 

ת של דיירים שגרים בצמוד למצפור? יש  למקום הזה, כמו שאני זוכר אותו, לא יכולה להיות התנגדו
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 שם מטרים בודדים לבתים שם. ואם אנשים ישבו שם בלילה, לא יכולה להיות התנגדות? 

 

 לא אמורים לשבת שם בלילה.    מר אלעד כהן: 

 

 זה לא אמור להיות, אבל, אבל,    מר אודי וילד:

 

יירים שצמודים  פינת ישיבה מביאה אנשים לשם. השאלה אם הד  מר דורון טישלר: 

 לשם, זה מטרים בודדים.  

 

קודם כל אין שם תאורה בלילה. דבר שני, גם היום מגיעים לשם   : גב' שגית פרבר

 ויושבים שם. 

 

   –בסדר. אני רק שואל. שלא יהיה מצב שאנשים   מר דורון טישלר: 

 

והיום המקום הוא לא מטופח. כל הרעיון הוא לקחת פינה, גן    : גב' שגית פרבר

 שועים, שע

 

אני מכיר את המקום. אמרתי, זה מבורך. מקום יפה לנצל אותו,    מר דורון טישלר: 

 כשלעצמו. מקום מאוד יפה. 

 

לא, דורון. היה לנו את זה במקומות אחרים. אנשים התלוננו על גני     מר אודי וילד:

 ילדים. אם יש בעיה מקומית, צריך לטפל בה. 
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 שטח ציבורי שהמועצה יכולה לעשות בו שימוש,   מעבר לזה, אם יש   מר אלעד כהן: 

 

כיפק. זה מבורך. זה מקום יפה. יש בו נוף יפה והכל טוב  -א-לא, זה על  מר דורון טישלר: 

 ויפה. 

 

 שנייה. זה בסדר שהוא מביע התנגדות.    מר אלעד כהן: 

 

י אני לא רוצה להוסיף. אני חושבת שאודי אמר הכל. אני רק רצית  : גב' שגית פרבר

להוסיף שבנספח לשיפוץ של המקום, יש שם תוכנית חינוכית שנבנתה על ידי חברי המועצה, שזה  

אלעד, אודי, אני ואור פירון. כדי שהמקום הזה לא יהיה רק איזושהי אנדרטה, אלא שהוא יהיה  

איזשהו מקום של כיתת לימוד, של קבוצות של בני נוער במהלך היום, לא בלילה, יגיעו לשם ויעשו  

למידה של כל מיני תכנים של מוגנות ברשת. ולייצר עוד איזשהו מרחב לימודי, עם איזושהי הנצחה. 

אני רק עוד מוסיפה משהו קטן ששכחת להזכיר. שהבקשה להנצחה של המקום הזה הגיעה בעצם 

 מהחברים של הראל, שנפגשנו איתם אני וניר, לפני משהו כמו שנה.  

 

   אמרתי את זה.   מר אודי וילד:

 

 סמוך למוות שלו.    : גב' שגית פרבר

 

 בסוף זה הוגש מהאבא.     מר אודי וילד:

 

זה הוגש כאבא, כאל ילדים. אבל זה הגיע מהחברים של הראל, שהם    : גב' שגית פרבר

 נהגו להיפגש שם. וזה איזשהו תהליך שככה מקדם את הנושא. זהו.  
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לו שקבעו את התכנים רק הערה אחת. חברי הוועדה הם לא א   מר אלעד כהן: 

הפדגוגיים. מי שקבע את התכנים הפדגוגיים והציע אלה הגורמים המקצועיים במועצה, וזה הובא  

 אלינו ואנחנו רק עשינו טיפ טיפה סדר. לא התערבנו בתכנים הפדגוגיים.  

 

מחלקת הנוער ומחלקת החינוך ומחלקת ביטחון קהילתי קבעו את    : גב' שגית פרבר

ת. והאבא אישר את הבקשה. הוא ביקש. לפי הבקשה של האבא. של תכנים שיהיו התוכנית החינוכי

 בנושא של מוגנות ברשת.  

 

 יוסי, יש פה עניין של תרומה. זה צריך לעבור אצלך.     מר אודי וילד:

 

מה שכן, בהמשך למה שאני אומר פה, יש טופס בקשה מסודר,     מר אלעד כהן: 

רטים ואת כל הנתונים. כך שהאבא מלווה את הסיפור הזה  שהאבא חתום עליו, שכולל את כל הפ

 בצורה מאוד הדוקה.  

 

 כן. הוא ממתין לאישור הזה כבר הרבה זמן.     מר אודי וילד:

 

 ... כמו שאמרתי לאודי, נוהל תרומות גם כן, יש ...     מר יוסף הדרי: 

 

 זו לא הוועדה שלנו. זו לא ועדת הנצחה.      מר אלעד כהן: 

 

אני רוצה להודות לחברי ועדת ההנצחה, היו"ר שלה אודי, אלעד,    רטל:מר ניר ב

שגית, אור, שעשו הרבה שעות ישיבה על הנושא הזה. לוודא שכל האספקטים נסגרים. אני חושב 
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שאנחנו עושים פה כמה דברים מאוד יפים ומכובדים. דבר ראשון מנציחים בן היישוב שנפטר  

יזשהו מקום שיהיה לבני נוער. וגם יהיה מקום חינוכי, פדגוגי  אבצעירותו. דבר שני, מקימים פה 

 ובטבע. יש מישהו שלא מאשר? אז פה אחד, כולנו מאשרים. שגית, תודה רבה.  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הפרויקט להנצחת הראל הנר.  החלטה

 

    נקרא לי לאורנה שנייה. כי נראה לי שהיא לא יודעת בכלל שהתחלנו.   מר אלעד כהן: 

 

 בסדר. אורנה לא השתתפה בהצבעה.    מר ניר ברטל:

 

 בסדר. לנושא הבא, מן הסתם.     מר אלעד כהן: 

 

 אז לפרוטוקול, אורנה לא השתתפה בנושא.    מר ניר ברטל:

 

 משרד החינוך. 100% ₪. מקור מימון 82,300תב"ר מתקני ספורט בתיכון. סך התב"ר:  (3

  

, מתקני ספורט בתיכון. אני אציג  3לסדר היום. סעיף אנחנו חוזרים     מר ניר ברטל:

מהכסף  100%שקלים,  82,300אותו בקצרה, ברשותך, שלמה. אנחנו מבקשים לפתוח תב"ר ע"ס 

ממשרד החינוך. בעצם הכסף התקבל במענה לקול קורא שאנחנו הגשנו למשרד החינוך. במסגרת  

ו לא יכולים לסטות ממנו. מה שאושר על הקול קורא ניתן מפרט מאוד מסודר. ניתן המיקום. אנחנ

מתקני הספורט נקבעו ביחד עם  ידי משרד החינוך אנחנו צריכים לבצע, אחרת הוא לא יממן את זה. 

 בית הספר. מנהל מחלקת הספורט של המועצה. וזאת הבקשה לאשר.  
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 הצעת החלטה נגדית.     מר בועז בגריש: 

 

 תפתיע אותי.    מר ניר ברטל:

 

 בדיוק אותה הצעה כמו קודם. האם להקריא אותה?    ריש: מר בועז בג

 

 כן, כן, תקריא. תקריא. מי שנכנס ...   גב' אורנה רייטר: 

 

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון 1טוב, הצעת החלטה:   מר בועז בגריש: 

לישיבת  ימים לפחות, 10ענייני ומושכל בתב"רים שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו 2מועצה שלא מן המניין, שתכונס לצורך העניין. 

. דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים 3לכל חברי המועצה הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

בין תכולת   שאושרו. כולל תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה

ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום הדיון  ס"ח', והתב"ר, 'בדיקות בטיחות מ

 בתב"רים. בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 

 רגע, שאלה רגע. מה זה תב"ר שביל לקהילה?     מר ניר ברטל:

 

 והוא לא מופיע.  ₪.  40,000-אישרנו תב"ר כ  גב' אורנה רייטר: 

 

 לדעתי.  27-ב   מר אלעד כהן: 

 

 . לא זכרתי. 27  גב' אורנה רייטר: 
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רק להדגיש, אני לא אתחיל עכשיו לנאום, אנחנו נתחיל לנאום את    מר אלעד כהן: 

 אותם דברים. כל ההנמקות שהיו בנוגע לתב"ר,   

 

 סליחה, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

 ודם, רלוונטי לכאן. העתק הדבק מה שנקרא.  בנוגע לתב"ר הק   מר אלעד כהן: 

 

מאה אחוז. תודה. אני אחזור, אם אתם חוזרים. מי שבאמת מעניין     מר ניר ברטל:

אותו לדעת לגבי התב"ר הזה, לגבי תב"רים אחרים, רק צריך לבוא ולהגיד. מוזמן לבוא לשבת, נסביר  

ם או חושב שלא קיבל הכל, מן הסתם יש  לו את כל הדברים. גם אם קיבל דברים במייל ולא הבין אות

דברים שאפשר גם להסביר בעל פה. אתם מסרבים לעשות כך. ולכן אתם נשארים עם הרבה סימני  

   -שאלה וגם עם דברים לא נכונים שאתם אומרים בעקבות זה. נצביע על שתי ההחלטות. מי בעד 

 

ושבת שיש לנו פה תפקיד, אני חאני רוצה להגיד משהו, בקשר לתב"ר.   גב' אורנה רייטר: 

בישיבת המליאה, וזה גם רשום בתקנון, צריכים לדון בדברים. לשבת במקום אחר ולא במליאת  

המועצה זה לא רלוונטי. דבר נוסף, כשמבקשים חומר והחומר נשלח ונשלח חומר לא מלא, בצורה  

הוצאה, אי אפשר  , אין שם שום 2020חריגה, כמו שדוח התב"רים נשלח, שהוא לא מעודכן  מאמצע 

להתייחס לזה. נקודה. ושאר הדברים שביקשנו, ביקשנו דברים שלוקח שבועות עד שמקבלים. לא  

מקבלים תשובה במייל. רק צריכים להפנות למשרד הפנים ומשרד הפנים לוחץ עליך, ניר, לענות. אז  

 חשוב שידעו שאנחנו לא מקבלים חומרים. נקודה.  

 

 שבלחיצת כפתור שולחים אותם.   ואלו חומרים    מר אלעד כהן: 
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תודה. חברים, נאמתם את זה מקודם, וכמובן זה לא נכון. אבל אין     מר ניר ברטל:

בעיה. זכות הדיבור ניתנת גם למי שלא מדייק. ושוב, מי שבאמת חשוב לו לקדם את היישוב, מוזמן 

ה פחות מביא קולות אבל לעשות את זה, וכן אפשר גם להיפגש כשאין מצלמה ופייסבוק לייב, אולי ז

אלה החיים. אז מי בעד להקים מתקני ספורט בהתאם למפרט שנשלח למשרד החינוך? משרד החינוך 

אישר אותו ויממן רק אותו ובהתייעצות עם בית הספר? מי בעד? אודי, אלי ואני. מי נגד? בועז, דורון,  

 אלעד, אורנה ותמר.  

 : הצבעה

 וך.בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי ה

 נגד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

₪.   82,300: הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר מתקני ספורט בתיכון. סך התב"ר: החלטה

 משרד החינוך.  100%מקור מימון 

  

מי בעד ההצעה של בועז? בועז, דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד?     מר ניר ברטל:

 אני, אודי ואלי.  

 : הצבעה

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

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים 1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

ימים לפחות, לישיבת מועצה שלא מן המניין,  10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו לכל חברי המועצה 2שתכונס לצורך העניין. 

דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל  ב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

פורט לאי ההלימה בין תכולת התב"ר,  תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מ
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'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום הדיון בתב"רים.  

 בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 

 אלי, תתרגל, זה ככה.    מר בועז בגריש: 

 

   אני אגיד בסוף את דברי.    מר אלי הוך:

 

 משרד החינוך. ₪100%. מקור מימון:  111,800"ר כיתות הכלה. סך התב"ר: תב (4

 

הנושא הבא. לפתוח תב"ר נוסף. מדובר על לשפץ שתי כיתות בבי"ס     מר ניר ברטל:

מימון ממשרד החינוך. גם פה קול קורא שלל משרד החינוך,   100%שקל. שוב,  111,800גוונים, ע"ס 

סודר. מה הולך להיות, באיזה כיתות. ביחד כמובן עם בית הספר,  שנענינו לו. שלחנו מפרט מאוד מ

בהתאם לצרכים שלו. ובעצם המליאה נדרשת להחליט אם היא מסכימה לפתוח את החשבון שיש לו 

מקור מימון. זה בסמכות המליאה. אחרת אי אפשר לבצע את זה אם לא. אתה רוצה להקריא עוד 

 פעם? 

 

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון 1דית: הצעת החלטה נג  מר בועז בגריש: 

ימים לפחות, לישיבת  10ענייני ומושכל בתב"רים שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו 2מועצה שלא מן המניין, שתכונס לצורך העניין. 

. ב( דוח מפורט ומעודכן של שימוש 3פורט רבעון לכל חברי המועצה הדוחות הבאים: א( דוח מ

בתב"רים שאושרו. כולל תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין  

תכולת התב"ר, 'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום  

 לגופו של עניין בתב"רים.   הדיון בתב"רים. בישיבה שתיקבע ייערך דיון 
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שוב פעם, ההנמקות שלנו להחלטה הזו הם בדיוק ההנמקות שפורטו    מר אלעד כהן: 

 בתב"ר הראשון. תעביר את החומרים, ניפגש שבוע הבא, נדון לגופו של עניין ובא לציון גואל.   

 

  מיד נצביע. גם כשמעבירים חומרים, מחפשים תירוץ אחר לתקוע.   מר ניר ברטל:

 

    -אתה יוצר מציאות שלא    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע לי! אלעד, אתה מפריע לי!     מר ניר ברטל:

 

 מספיק לזרות חול לעיניים של אנשים. מספיק.      מר אלעד כהן: 

 

סיימת? אני יכול לדבר? גם כשמנסים להגיב, אז זה היחס. אז אני     מר ניר ברטל:

 כבר אומר למה להגיב.  

 

 אל תגיב.    ב' אורנה רייטר: ג

 

אני בהחלט בחלק מהמקרים בוחר לא להגיב. תודה. ובחלק     מר ניר ברטל:

מהמקרים אני כן בוחר. גם כששולחים חומרים, מוצאים תירוצים אחרים. סך הכל נראה פה עקבי  

לכם. באופן שיטתי וסדור לחפש תירוצים לתקוע את העבודה של היישוב ומליאת המועצה. בהצלחה 

חבל מאוד שתושבי אורנית ותלמידי אורנית, גם בתיכון וגם בבי"ס גוונים יסבלו מזה. אבל זו בחירה  

מי בעד לפתוח תב"ר ובעצם לשפץ שתי כיתות בבי"ס גוונים? אני, אלי ואודי. מי נגד? בועז,  שלכם. 

 דורון, אלעד, תמר ואורנה. 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.11.21שלישי,  מיום, 50צה מס' מועישיבת 
 

 49 
 

 : הצבעה

 בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

 : אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  נגד

₪. מקור מימון:   111,800: הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר כיתות הכלה. סך התב"ר החלטה

 משרד החינוך.   100%

  

מי בעד ההצעה של בועז? בועז, דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד?     מר ניר ברטל:

 .  אני, אודי ודוד

 : הצבעה

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

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים 1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

ישיבת מועצה שלא מן המניין, ימים לפחות, ל 10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו לכל חברי המועצה 2שתכונס לצורך העניין. 

דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל  ב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

ה בין תכולת התב"ר,  תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימ 

'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום הדיון בתב"רים.  

 בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 

 ₪241,302. משרד הביטחון:  267,581הגדלת תב"ר עתודות. מקורות מימון: חברת החשמל  (6

 .₪ 

 

מעולה. הדלת תב"ר עתודות. אני אגיד. בקצרה ברשותך, יוסי, בסדר?    : מר ניר ברטל 
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במסגרת הפרויקט קיבלנו החזרים או תשלומים מחברת חשמל ומשרד הביטחון במסגרת עבודות 

שהמועצה עשתה עבור משרד הביטחון, היחידה להתיישבות, ועבור חברת חשמל. זה בעצם בשביל 

נחנו צריכים לאשר את זה פה. בועז, אתה רוצה להציע את  להכניס את הסכומים האלה לתב"ר, א

 ההצעה החלטה נגדית? 

 

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון 1הצעת החלטה נגדית:   מר בועז בגריש: 

ימים לפחות, לישיבת  10ענייני ומושכל בתב"רים שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו 2ס לצורך העניין. מועצה שלא מן המניין, שתכונ

. ב( דוח מפורט ומעודכן של שימוש 3לכל חברי המועצה הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

בתב"רים שאושרו. כולל תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין  

ת מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום  תכולת התב"ר, 'בדיקות בטיחו

   הדיון בתב"רים. בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 

תודה. מי בעד שהמועצה תקבל חצי מיליון שקל מצטבר מחברת      מר ניר ברטל:

מיליון שקל מחברת חשמל   חשמל ומשרד הביטחון? אני, אודי ואלי. מי נגד שהמועצה תקבל חצי

 וממשרד הביטחון?  

 

 תקרא שוב.   גב' אורנה רייטר: 

 

... אנחנו מציעים הצעת החלטה נגדית, זאת הצעת החלטה לסדר    מר בועז בגריש: 

 היום.  

 

 ... יכול או מותר, לא שלישית, מותר הצעת החלטה?     מר ניר ברטל:
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 אבל אתה העלית.    גב' אורנה רייטר: 

 

 הנושא לסדר יום זה פתיחת תב"ר, אדוני.      כהן:  מר אלעד

 

 ... אתם מתפרצים.     מר ניר ברטל:

 

 לא, הנושא לסדר יום זה פתיחת תב"ר.      מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע. כרגיל.    מר ניר ברטל:

 

    -אתה, אתה   גב' אורנה רייטר: 

 

שואל משהו את היועץ   אני רגע גם את מפריעה כרגיל, אורנה.    מר ניר ברטל:

   -המשפטי. אני יכול לעדכן את הצעת ההחלטה 

 

 בסדר היום,     מר בועז בגריש: 

 

 ולהרחיב אותה טיפה?     מר ניר ברטל:

 

 נושא לסדר יום זה אישור תב"ר.     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע.     מר ניר ברטל:
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 לא, מה ש...    מר בועז בגריש: 

 

 שקל לשעה.   400תם רוצים לייעץ ליועץ? הוא בסוף ייקח מכם א   מר ניר ברטל:

 

 אתה לא יודע.    מר בועז בגריש: 

 

 אני לא אמרתי שאני לא יודע, אמרתי שאני לא שומע.    עו"ד אמיר גופר: 

 

עזוב, בסדר. אני רואה שאפילו את הדיון הזה קשה לעשות. יפה, אז    מר ניר ברטל:

, יצביע מי שרוצה להצביע בעד. מי בעד להגדיל את תב"ר עתודות אני אחזור מהתחלה. והדבר הבא

שקל ממשרד הביטחון, כך שסך התב"ר של עתודות יגדל   241,302-שקל מחברת חשמל וב 267,581-ב

והמועצה תקבל כחצי מיליון שקל שזכאים והתושבים יקבלו כסף שהם זכאים. מי בעד? אודי, אלי  

 ואני. 

 : הצבעה

 ודי וילד, אלי הוך.בעד: ניר ברטל, א

 נגד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

: הוחלט ברוב קולות לא לאשר את הגדלת תב"ר עתודות. מקורות מימון: חברת חשמל החלטה

 ₪.  ₪241,302. משרד הביטחון:  267,581

  

שקל. בועז, דורון,  מי נגד ההצעה הזו שהמועצה תקבל חצי מיליון    מר ניר ברטל:

 אלעד, אורנה ותמר. מי בעד הצעת ההחלטה של בועז? 
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 בועז, תקרא שוב את ההחלטה.    גב' אורנה רייטר: 

 

 בועז, דורון, אלעד, אורנה ותמר. מי נגד? אני, אלי ואודי.    מר ניר ברטל:

 : הצבעה

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

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים 1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

ימים לפחות, לישיבת מועצה שלא מן המניין,  10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

הישיבה הנ"ל יישלחו לכל חברי המועצה ( עד שלושה ימים לפני מועד 2שתכונס לצורך העניין. 

דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל  ב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין תכולת התב"ר,  

וזאת כתנאי לקיום הדיון בתב"רים.  'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, 

 בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 

 . 3הצגת דוח רבעון  (7

  

. יוסי, בוא תציג אותו בקצרה. כי שלחת ולא התקבלו  3דוח רבעון    מר ניר ברטל:

 שום שאלות. 

 

 רגע, רגע, רגע.     גב' אורנה רייטר: 

 

 ח?  מה, שלחת דו   מר אלעד כהן: 
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נתתי את זכות הדיבור  אתה מפריע, אלעד. אתם מפריעים. תודה.    מר ניר ברטל:

 ליוסי. תודה.  

 

 סליחה, אבל אתה משקר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אני לא סולח.    מר ניר ברטל:

 

 אתה אמרת שלא התקבלו הערות. התקבל מייל מידי.   גב' אורנה רייטר: 

 

 פורט בכלל.  זה גם לא דוח מ   מר אלעד כהן: 

 

אז יוסי יתייחס. תודה. רק אני אחדד, הסעיף שעכשיו אנחנו מדברים     מר ניר ברטל:

סדר היום. שבו נדרשים להציג דוח רבעון שלישי ויוסי יציג את הדוח שנשלח. בקצרה,   7בו זה סעיף 

 יוסי. 

 

בר בישיבה שקל. כ 4,161,000דוח רבעון שני סיימנו אותו בגירעון של    מר יוסף הדרי: 

אמרתי לכם שאני עושה צעדים לצמצם את הפערים, כי היינו גבוהים מדי. היום אנחנו עומדים על  

נובעים מהכנסות  בהוצאות יתר. וכל השאר נובעים שקל  532,000-שקל. ש 1,800,000גירעון של 

סביר.  זה 5%-ממשלה בעיקר שצריכות להגיע. לתקופה זו, גם הצגתי את זה בפעם הקודמת, פחות מ

  -אנחנו היינו בגירעון גדול לטעמי. עכשיו אנחנו עומדים 

 

 גירעון?  6.5%, לא? 6.5%-היינו ב  מר בועז בגריש: 
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 ? 46מתוך  1,800,000עכשיו?    מר יוסף הדרי: 

 

 . 6.5%לא, אז באותה ישיבה   מר בועז בגריש: 

 

 לי את זה מול העיניים.   מיליון שם, במה שאני זוכרת. אין 5כן, היה   גב' אורנה רייטר: 

 

 היה גבוה. ...     מר יוסף הדרי: 

 

 לא, אל תעשה מה ש...    מר בועז בגריש: 

 

אבל היה גבוה. עשינו פעולות כדי לצמצם את הדברים. עכשיו אנחנו     מר יוסף הדרי: 

 אחוז.    3, 2עומדים על אחוזים, משהו כמו 

 

 . 3.7   מר ניר ברטל:

 

ר סביר לתקופה הזאת של רבעון. צריכים להתקבל כספי שזה דב   מר יוסף הדרי: 

   -ממשלה, היו דברים שהוצאנו מראש וכאלה. אז די הצלחנו לאזן את 

 

 אתה מבין שהאיזון זה על אי הוצאות דברים אחרים.   גב' אורנה רייטר: 

 

 יש לי שאלה.    מר אלעד כהן: 

 

 אני יכולה לשאול ... אתה קודם?   גב' אורנה רייטר: 
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כן. קודם כל, האם נכון שאתה שלחת לנו בדוח, מה ששלחת, זה ריכוז    ר אלעד כהן: מ

דוח רבעון שלישי ללא פירוט? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, למה לא שלחת לנו דוח רבעון מפורט,  

   למרות שהתבקשתם כמה פעמים לעשות את זה? 

 

 תודה, אלעד. עוד מישהו רוצה להגיד משהו?     מר ניר ברטל:

 

 לא, אני שאלתי שאלה, אני רוצה תשובה.      מר אלעד כהן: 

 

 שמענו ששאלת.    מר ניר ברטל:

 

הוא לא שלח. הוא לא שלח כי הוא מסתיר. זו התשובה. הוא מושתק   גב' אורנה רייטר: 

 והוא מסתיר.  

 

 הגזבר מושתק, וזה מה שקורה כאן.     גב' צדוק תמר: 

 

   יוסי, אתה מושתק?   מר ניר ברטל:

 

 שאלתי שאלות עובדתיות. מה התשובה שלך?      מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, שמענו את השאלה. הוא רשם אותה אפילו.     מר ניר ברטל:

 

 למה אתה לא מאפשר לו לענות?     גב' צדוק תמר: 
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 תמר, את רוצה לדבר? להגיד משהו?    מר ניר ברטל:

 

 לא מדבר.   כן, אני רוצה לשאול למה הגזבר    גב' צדוק תמר: 

 

 אורנה ביקשה קודם לפניך.    מר ניר ברטל:

 

 לא, לא, לא, היא יכולה. אני מוותרת לה. אני אחריה.   גב' אורנה רייטר: 

 

אני שואלת מה מונע. אם הכל כל כך תקין, כפי שאתה מנסה להציג,    גב' צדוק תמר: 

וע תשובות סדורות? למה  למה אתה מונע מיוסי להגיד את הדברים? למה אנחנו לא יכולים לשמ

הטענה שנשלח דוח מצומצם ומתומצת נהדפת ואתה לא מרשה לגזבר להתייחס, אם אתה פועל 

 בניקיון כפיים? אם אתה פועל בשקיפות, למה אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת?  

 

 כי אני רוצה שקודם תסיימו ואז הוא יענה. תודה. אורנה.    מר ניר ברטל:

 

אחד, איך שנשלח הדוח המצומצם, אני ביקשתי לשלוח דוח מורחב.   גב' אורנה רייטר: 

בנוסף, ביקשתי לא להעלות את הנושא, כי רק כשאנחנו קוראים את הדוח, מתעמקים בדוח המורחב  

אנחנו יכולים להגיב. ואי אפשר להגיב לדוח הזה. עכשיו, יש לי שתי שאלות. כי זה דוח חשבונאי. ולי 

הטענה הראשונה שלנו. באיזה   הייתהאיפה, באיזה סעיפים יש יתרה, וזו  חשוב על מה מוצא הכסף. 

סעיפים יש יתרה ובאיזה סעיפים לא השתמשו. ולפי מה שאני מבינה, ואני מניחה שזה אותו דבר,  

. והסעיפים שלא 2-ו 1יתרה. אולי הצטמצמה ברבעונים  הייתהביתרה נשארה יתרה במקומות ש

ינוך, אותו סעיף ביטחון. זה לדעתי המצב. והסיבה שאתה לא מקבל, השתמשו בהם זה אותם סעיפי ח
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רק דרך משרד הפנים נקבל, כי מסתירים. עכשיו יש לי שאלה לגבי הדוח. שאתה עושה דוח חשבונאי,  

וזה לגמרי חוקי, שלא ישתמע שאני אומרת משהו שהוא לא חוקי, אתה יכול לקזז דברים כדי 

כמו למשל צפי בנושא מים, רכישות מים וכל הדברים האלה.   להראות בעצם גירעון יותר נמוך,

השאלה אם זה בוצע פה. כמו גם, הארנונה הכללית. כנראה שגם פה מבוצע איזשהו תהליך. בתקציב  

. פה בתקציב ארנונה כללית, זה  24,371שאישרנו, פורמט משרד הפנים, ארנונה כללית רשומה על 

מיליון. האם בוצע   3.5. זאת אומרת יש פה הבדל של איזה 20,900הכנסות, דרך אגב, למי שלא יודע, 

 נלקח בוודאות,    1,700פה איזשהו קיזוז? אולי קיזוז של הנחות בארנונה, שזה 

 

 , 1,700,000   מר ניר ברטל:

 

. נלקח בוודאות שכל ההנחות יתקבלו וכו'. כי אני רואה 1,700,000  גב' אורנה רייטר: 

ז אלו השאלות הענייניות שלי. אבל אנחנו באמת לא יכולים להגיד שום  באמת פער בין זה לזה. א 

דבר. זה שזה גם הצטמצם, ואני מאמינה, יוסי, שעשית עבודה לצמצום, אבל מה שמעניין זה באמת 

 מה החלוקה בתוך הסעיפים. זה מה שמעניין אותנו.  

 

 הכי חשוב, למה לא המציאו דוח מפורט מלא?      מר אלעד כהן: 

 

בועז? דורון? אודי, אלי? אני אגיד קודם כל, אנחנו מציגים את הדוח    יר ברטל:מר נ

מה שמשרד הפנים מבקש. זו רמת הפירוט שהוא  הרבעוני באמת לפי איך שמשרד הפנים מבקש. זה

 מבקש? מעולה. אז בוא תתייחס. 

 

 לא ענית למה לא העברתם את הדוח המלא.      מר אלעד כהן: 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.11.21שלישי,  מיום, 50צה מס' מועישיבת 
 

 59 
 

 לעד, אתה מפריע.  א   מר ניר ברטל:

 

 תן לו לענות על השאלה.      מר אלעד כהן: 

 

 אתה לא נותן לו לענות.     מר ניר ברטל:

 

 אז בבקשה, בוא נשמע אם הוא עונה לעניין הזה.      מר אלעד כהן: 

 

  מה נהיה איתך?   מר ניר ברטל:

 

 בוא נשמע אם הוא עונה לעניין הזה.     מר אלעד כהן: 

 

 ז תפסיק להפריע ונשמע. א   מר ניר ברטל:

 

ניר, ההצגות האלה תשמור אותם למקום אחר. שאלתי שאלה    מר אלעד כהן: 

 פשוטה. שיענה תשובה פשוטה.  

 

 אלעד, אתה מפריע!     מר ניר ברטל:

 

 אם הוא לא מבין את השאלה, אני אחזור על השאלה.     מר אלעד כהן: 

 

טוב מאוד. אתה פשוט צריך להפסיק  אתה לא צריך להסביר. מבינים   מר ניר ברטל:

 להפריע. כהרגלך.  
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 בבקשה.    מר אלעד כהן: 

 

ברשותך, נתחיל מהסוף להתחלה דווקא. אורנה, לגבי הארנונה וכל     מר יוסף הדרי: 

. התוכנה יודעת לקחת את כל הסעיפים והכל. את התקציב איך שהוא ...בעצם הדברים האלה. אנחנו

. הדבר 20,971ט של משרד הפנים. זאת אומרת ארנונה כללי רשום והיא מתרגמת את זה לפורמ

. כי התוכנה מפרקת למשל את  20,971הראשון שהסתכלתי זה, ולהסתכל גם ברבעון הקודם זה היה 

של ההכנסות של הנחות ארנונה והיא עושה כל מיני תחשיבים. בסופו של דבר, ככה  1,700,000-ה

זה מה שאנחנו עושים. אז השאלה שלך לגבי ארנונה, אנחנו לא  משרד הפנים רוצה לראות את הדוח, ו

   -עשינו פה שום משחק. זו תוכנה עשתה את זה לבד. אני מבחינתי, בתוכנית 

 

    -אז רגע, סעיף שאושר   גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, את מפריעה. תני לו בבקשה לענות לשאלות. מה יהיה? גנון.     מר ניר ברטל:

 

אני, בדוחות שאני מכין, בסופו של דבר מגיש, ובתוכנה אצלי זה לפי    מר יוסף הדרי: 

על פי דרישתו. זו תוכנה של  שעוסק בנושאים התקציב שאושר. לא לפי מה שרשום פה. זה הדוח 

משרד הפנים. וככה זה זה. לגבי מה נכנס, לקבל מראש דברים כאלה ואחרים. הדוח הזה עובר דרך 

 וסי הדרי יושב ובא לו להזיז מספרים ימינה ושמאלה. משרד רואה חשבון. זה לא י

 

 זה ...   לא, לא אמרתי.  גב' אורנה רייטר: 

 

  אני יודע.    מר יוסף הדרי: 
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 אורנה, מה יהיה? תפסיקי להפריע.    מר ניר ברטל:

 

גם הדוח הקודם עבר דרך רואה חשבון. גם הדוח הזה. מה שבוצע     מר יוסף הדרי: 

יו. הדוח הקודם, בניגוד לדוח הזה, עובר עוד בקרה של עוד גוף חיצוני, שבסופו של קודם בוצע גם עכש

דבר מבקר את רואה החשבון שמבקר אותי. אבל זה עוד לא נעשה עדיין. גם אמרתי את זה בפעם 

הקודמת. החציון עוד לא נבדק על ידי מבקר חיצוני. זאת אומרת הוא יכול לבוא ולהגיד 'חבר'ה, 

או תזיזו שמאלה'. הוא גוף חיצוני שלא תלוי בנו. הדברים האלה נעשו קודם, נעשו גם  תזיזו ימינה 

עכשיו. זאת אומרת אמורה להיות פה די הלימה בין הדברים בשווי שלהם. זה אחד, זה שתיים. אז 

 כמו שעכשיו אני חוזר, שנייה רגע,  

 

 אורנה, שנייה, את מפריעה. הוא לא סיים.     מר ניר ברטל:

 

בנושא הזה. אני רוצה לשאול, הוא סיים, הוא עבר נושא. אני יכולה    אורנה רייטר: גב' 

 לשאול?  

 

 לא, את לא יכולה לשאול. כשהוא יסיים לענות על הכל.    מר ניר ברטל:

 

 סליחה, מה זה? סליחה, זה דוח. יש ...     גב' אורנה רייטר: 

 

 זה נקרא ישיבת מועצה.     מר ניר ברטל:

 

 לא, לא, לא, לא, לא, לא,     רייטר: גב' אורנה 
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 כן, כן, כן, כן, כן,     מר ניר ברטל:

 

 אדוני היקר.    גב' אורנה רייטר: 

 

   -הצורה שאתה מנהל    מר אלעד כהן: 

 

יש דיון על דוחות כספיים. אין לסגור את הפה. הוא סיים את הנושא,   גב' אורנה רייטר: 

 לא קיבלתי תשובה.   

 

.. להתפרצויות הנזעמות שלך. תני לו לסיים לדבר. הוא כתב, הוא  .    מר ניר ברטל:

 רוצה להתייחס. תפסיקי להפריע לו. 

 

 לא, לא. זה לא דיון. כתוב שצריכים לעשות דיון.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, תודה רבה. את מפריעה. כהרגלך.     מר ניר ברטל:

 

 כהרגלי. יועמ"ש,     גב' אורנה רייטר: 

 

 אורנה, תודה רגע. את מפריעה.    ברטל:מר ניר 

 

 לא, לא, אני ... כתוב פה, אני אקרא את הקטע,     גב' אורנה רייטר: 
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 את לא תקראי את הקטע עכשיו!    מר ניר ברטל:

 

 לא, אני כן.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אז תעשי מה שאת רוצה וזהו. אבל תעשי את זה בבקשה בחוץ.    מר ניר ברטל:

 

   -למה לא לנהל את זה בצורה    כהן:  מר אלעד

 

 זה מה שאני מנסה לעשות! ... יושב פה עובד מועצה,     מר ניר ברטל:

 

   -הצורה שבה אתה מנהל    מר אלעד כהן: 

 

ואתה סותם לו את הפה. ואתה סותם לו את הפה. אתה לא נותן לו    גב' אורנה רייטר: 

 לענות!  

 

 -אני לא מוכן    מר ניר ברטל:

 

שנים לפניך,  וראיתי איך ישיבות   10בוא, עם כל הכבוד, הייתי    אלעד כהן:  מר

 מתנהלות. למה ככה?   

 

 אני לא מוכן ...     מר ניר ברטל:

 

 למה ככה? למה אתה מנהל את זה בצורה כזאת?!      מר אלעד כהן: 
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נו תודה, בבקשה לעצור. אנח... אלעד, מביאים את ישיבות המועצה.    מר ניר ברטל:

 עושים הפסקה. 

 

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

 

 המשכנו, תודה. יוסי, בוא רגע, קטעו אותך, הפריעו לך, בוא תסיים.     מר ניר ברטל:

 

ככה, אלעד, דוח משרד הפנים, זה מה שמשרד הפנים מבקש להעביר.     מר יוסף הדרי: 

את זה ביום יומיים הקרובים. כמות הלחץ שיש לגבי דוח רבעון מפורט, אני אשתדל להעביר לכם 

כרגע על הגזברות היא מטורפת, לסגירת שנה. יש מעלינו שש בקרות שונות כרגע.  אני אפנה את הזמן 

    -מחר כל היום ואדאג להגיש לכם את החומר 

 

 לא, אל תפנה את כל היום. תעבוד קצת.    מר ניר ברטל:

 

דוח רבעון מפורט, ואז לשאלתך, אורנה, את תראי  אני אגיש לכם את    מר יוסף הדרי: 

 כבר באיזה סעיפים יש יתרה ובאיזה סעיפים לא השתמשו ודברים כאלה בדוח. 

 

 אתה פונה אלי?     גב' אורנה רייטר: 

 

 רגע, אורנה. שנייה.     מר ניר ברטל:

 

 לא, הוא פנה אלי. סליחה,    גב' אורנה רייטר: 
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 . עניתי לשאלות   מר יוסף הדרי: 

 

אוקיי. יש לי שתי שאלות ליוסי, ועוד שאלה לאמיר היועמ"ש. ליוסי,    גב' אורנה רייטר: 

כשאנחנו אישרנו בישיבת המועצה את התקציב, בספר התקציב היה רשום ארנונה כללית  

. עכשיו, זה גם היה בפורמט משרד הפנים. זו מערכת. המערכת של משרד הפנים? או שזה 24,371,000

 ר?  היה משהו אח

 

 לא, זה אקסל שלנו.     מר יוסף הדרי: 

 

 לא, לא אקסל.   גב' אורנה רייטר: 

 

 זה כן. ...     מר יוסף הדרי: 

 

 יוסי, יוסי, תן לה לשאול את הכלל. תענה אחר כך.     מר ניר ברטל:

 

כמו שאלעד  זה? אוקיי. דבר נוסף, בקשר לשליחת הדוח המפורט.   גב' אורנה רייטר: 

נבנה מהדוח המפורט. אז למה אתה צריך לשבת יום או חצי יום להכין אותו? זה  ציין, הדוח הזה 

 קיים.  

 

 מה השאלה לאמיר?     מר ניר ברטל:

 

 טוב, אני רוצה לשאול את אמיר.   גב' אורנה רייטר: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.11.21שלישי,  מיום, 50צה מס' מועישיבת 
 

 66 
 

 

 אמיר היקר.    מר אלעד כהן: 

 

 . 74אמיר, דוח תלת חודשי, תיקון מספר   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא מקובלות עלי ההערות האלה. ההערות הציניות האלה, של אלעד.   ופר: עו"ד אמיר ג

 

 אני אומר לך אמיר היקר. זה לא בסדר?    מר אלעד כהן: 

 

 לא.   עו"ד אמיר גופר: 

 

 אז אמיר הלא יקר.     מר אלעד כהן: 

 

 זו הבעה של זלזול, ואני לא  מקבל את זה. כן, דברי. לא, לא אליך. אל  עו"ד אמיר גופר: 

 אלעד אני מתכוון.  

 

 לא, גם כל מה שקראתי לך יועמ"ש זה לא זלזול. באמת לא.   גב' אורנה רייטר: 

 

 .  1994, אני לא אקרא, 74דוח תלת שנתי, תיקון מס'   גב' אורנה רייטר: 

 

 מאיפה את מקריאה? מאיזה חוק?   עו"ד אמיר גופר: 

 

 מהמנהל. מה שיש פה, ביועמ"ש.   גב' אורנה רייטר: 
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 התקנון המועצות המקומיות?   "ד אמיר גופר: עו

 

)ב(. אני אקרא לך  34תקנון המועצות של יהודה ושומרון. יש שם סעיף   גב' אורנה רייטר: 

אותו, פשוט יש לי צילום שלו. 'א. ראש המועצה ימסור למועצה אחת  לשלושה חודשים דין וחשבון  

נסותיה. ב. ראש המועצה יגיש למועצה על מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הוצאותיה והכ

אחת לשלושה חודשים דין  וחשבון בכתב על פעולות המועצה. ג. המועצה תקיים דיון במועד שתקבע 

ב''. עכשיו, אני באמת רוצה לשאול אותך.  -על כך. בדין וחשבון שנמסר לה על פי סעיפים קטנים א' ו

 מה זה דיון? 

 

 זה דיון?  מה זאת אומרת מה  עו"ד אמיר גופר: 

 

 משפטית, מה זה דיון?    גב' אורנה רייטר: 

 

 אין לזה הגדרה משפטית. אני לא מכיר הגדרה משפטית של דיון.     עו"ד אמיר גופר: 

 

 תודה. אורנה,     מר ניר ברטל:

 

דיון, אנחנו אולי נפתח את ויקיפדיה. מה שאני זוכרת דיון זה אנשים   גב' אורנה רייטר: 

 י ועונים אחד לשני.   מדברים אחד עם השנ

 

 בצרחות? בהתפרצויות?     מר ניר ברטל:
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 לא, אם אתה לא תסתום לנו את פה, אז אנחנו נעשה את זה בניחותא.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אף אחד לא סותם פה את הפה.    מר ניר ברטל:

 

י  זאת אומרת, אני חושבת שלפי התקנות, אתה מפריע לי, ניר. לפ  גב' אורנה רייטר: 

התקנות, אני שאלתי את יוסי שתי שאלות. ואני מצפה, במסגרת הדיון, לתשובה. אתה יכול לענות לי,  

 יוסי? 

 

ג. רשום לך גם -ב, א-כן. אז ככה. בדוח שנשלח לך, יש לך את פורמט א   מר יוסף הדרי: 

ו עובדים, למטה זה. האקסל שעבדנו עליו, זה שישבנו עליו גם לפני, זה הבסיס לתקציב. עליו אנחנ

או  22גם תראי כשתקבלי אותו שרשום למעלה עלי ואנחנו מגישים, אותו אנחנו מכניסים למערכת. 

משהו. את תראי בדיוק כמה התקציב  שאישרנו, זה התקציב שמופיע בארנונה, לדוגמה. אוקיי? זה  

 לשאלתך. זה הבסיס שלי, של העבודה והכל.  

 

ון אני לא מבינה? מאיפה הגיע המספר הזה מילי 24-אז מאיפה ה  גב' אורנה רייטר: 

 שאישרנו אותו בישיבת מועצה? זה הוצאתי מהמייל ששלחת לאישור ישיבת המועצה. 

 

 על מה את מדברת? את מדברת על?    מר יוסף הדרי: 

 

 . 24,371, 2021על ארנונה כללית, תקציב    גב' אורנה רייטר: 

 

חות בארנונה, הוא מכניס שורה נפרדת שימי לב שפה למשל, בדוח הנ   מר יוסף הדרי: 

, שהוא מבטל אותו מאשר בדוח הזה. אם אני זוכר נכון את הדוח. זו תוכנה, עוד פעם, 1,700,000של 
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 תראי, יש לוגו למטה ...  

 

. בגלל זה אני  20. ופה זה 22, זה יוצא 1,700-אז גם אני מורידה את ה  גב' אורנה רייטר: 

 זה משמעותי.  אני חושבת שההכנסות שלנו.  לא מבינה פה כמה בסוף תקציב

 

התקציב שאני עובד עליו, ונצמד אליו לכל דבר זה האקסל שאישרנו    מר יוסף הדרי: 

 והעברנו בינינו לא פעם ולא פעמיים.  

 

 יוסי, אתה יכול לעשות עוד בדיקה רגע לעניין הזה.     מר ניר ברטל:

 

 . זה לא יהיה מעכשיו לעכשיו   מר יוסף הדרי: 

 

 לא.   גב' אורנה רייטר: 

 

 אין לי בעיה. אני אעשה את הבדיקה הזו ואתן תשובה.    מר יוסף הדרי: 

 

 ואני אשמח כן לדעת מה הארנונה הכללית.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אבל אומרים שנותנים תשובות, אז לא כל כך נותנים תשובות.    מר אלעד כהן: 

 

 מפורט. כמו שאמרתי, תקבלי אותו.  יש לך את זה בדוח ה   מר יוסף הדרי: 

 

כן, לא נותנים תשובות. סותמים פיות ולא נותנים ליוסי  לענות.     מר ניר ברטל:
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 תודה. 

 

 למשל, אני מחכה לתשובה של המנכ"ל על הגזם מהישיבה הקודמת.      מר אלעד כהן: 

 

 נושא הבא.    מר ניר ברטל:

 

 ה שהוא היה צריך לענות לי.  עוד שאל הייתהלא, לא,   גב' אורנה רייטר: 

 

 השאלה השנייה?  הייתהמה    מר ניר ברטל:

 

כל דוח שיוצא, לפני שאני שולח אותו, במיוחד למליאה, אני עובר עליו    מר יוסף הדרי: 

   -עוד פעם, כדי לראות 

 

 אז הדוח קיים.    גב' אורנה רייטר: 

 

. משתדל לא לעשות כמה שיותר  הדוח קיים. אני צריך לעבור עליו. ..   מר יוסף הדרי: 

 טעויות. הדוח הזה הוא לא קצר של עשר שורות. זה דוח שצריך להיסגר ...  

 

 ...   אבל על זה נסמך ... אם יש טעויות גם זה   גב' אורנה רייטר: 

 

 הנושא הבא.    מר ניר ברטל:
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 . 2020הצגת דוח כספי חכ"ל  (8

 

עדכון על דוח כלכלי, סגירת שנה בעצם,  הנושא הבא, חברה כלכלית,    מר יוסף הדרי: 

. הוצג כבר בדירקטוריון. חלקכם חברים שם. בסופו של דבר, הפעילות נעשתה עד אוגוסט.  2020שנת 

 באוגוסט די סגרנו את הפעילות. מה שנשאר שם זה הפיתוח של אזור התעסוקה.  

 

 ? 2020אוגוסט    מר אלעד כהן: 

 

אפשר לראות את זה גם בדוח שהגירעון מצטמצם  , כן.2020אוגוסט    מר יוסף הדרי: 

ונחתך פשוט באופן יחסי. מה שנשאר שם בסופו של דבר כיום זה בעיקר הפעילות של אזור התעשייה.  

וכאלה, אבל כל שאר הפעילות הועברה למתנ"ס. אז  החלטותכרגע היא די מוקפאת עד שיהיו שם 

ואים שהגירעון פשוט נחתך באיזשהו שלב. הוא  משם מושפע הדוח. וזהו. הדוח מונח לפניכם. אתם ר

לא הגיע לממדים של שנה שעברה, כי הפסקנו את הפעילות. שנה הבאה אני צופה שגירעון לא יהיה,  

 ...  אבל הפעילות גם תהיה בהיקפים ממש זניחה ולא 

 

זאת אומרת אם אנחנו רואים פה, אני כשהסתכלתי על הדוח, ראיתי     מר אלעד כהן: 

   -פחות או יותר חצי. חשבתי וואלה, עשינו את זה. אני מבין  2020-ל 2019בין 

 

 לא, כי העברנו פעילות.    גב' אורנה רייטר: 

 

 סגרנו את הפעילות. סגרנו את הפעילות שנה שעברה.     מר יוסף הדרי: 
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זה מה שנקרא פעילות ... ולא מהקטנה של גירעון, נכון? של הפסד,    מר אלעד כהן: 

  ליתר דיוק.

 

 אמרתי. אנחנו הפסקנו את הפעילות. העברנו אותה למתנ"ס.    מר יוסף הדרי: 

 

יש עדיין, מה שאמר רואה החשבון, חשוב לזכור את זה. שיש הפסדים   גב' אורנה רייטר: 

 בחברה. והדרך הכי טובה היא אולי להכניס כן פעילות. 

 

קטוריון. ברגע שקצת אנחנו בודקים את הדברים. ואמרנו גם לדיר   מר יוסף הדרי: 

תתבהר התמונה אנחנו נציג כיוונים מה אנחנו עושים הלאה וכאלה. יש גם סיפור של המע"מ. אנחנו 

איך שתרצו,  בודקים את כל הדברים. אנחנו נגיש את זה לדירקטוריון מסודר. סך הכל החברה, 

 באיזשהו מקום כי הפסקנו את הפעילות ההפסדית.  התייצבה 

 

 תודה רבה. חברים, סיימנו את הישיבה.     מר ניר ברטל:

 

 

 

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה            

 


