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 מקומית אורניתמועצה 
ין  מועצהישיבת   51מס' מן המני

 21.12.21, ב"פתש טבתב י"ז, שלישימיום 
         

 

 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד

 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 

  חבר מועצה -  מר בועז בגריש

 

 מנכ"ל המועצה -  שלמה אפרתימר   :מוזמנים

 היועץ המשפטי -  אמיר גופרעו"ד 

 

 חבר מועצה -   אלי הוךמר   :חסרים

 חברת מועצה -  גב' אביבית אבורוס

 מועצה תחבר -  גב' צדוק תמר

   ל סדר היום:ע

 .  משרד החינוך 100%מקורות מימון:  .  ₪ 30,000סך התב"ר: . וניםתב"ר הנגשת כיתה בגו .1

 . משרד הפנים 100%מקור מימון: . ₪ 100,000סך התב"ר: . תב״ר שעונים קראמים .2

 .  משרד הפנים 100%מקור מימון: . ₪ 200,000 סך התב"ר:. תב״ר שצ״פ ארבל .3

 . משרד החינוך 100%מימון:  מקור.  ₪ 82,300 סך התב"ר:. תב״ר מתקני ספורט בתיכון .4

 .  משרד החינוך 100%מקור מימון: . 111,800 סך התב"ר:. תב״ר כיתות הכלה .5

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

₪ . 
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. 51ערב טוב. קצת באיחור אנחנו פותחים את ישיבת מועצה מס'    :ניר ברטלמר 

ד, אתה ביקשת להגיד משהו. אני רוצה רגע, טוב, אני אוותר על העדכון על הקורונה. עשינו היום  אלע

, שמצטרפים 11 – 5מהילדים מגיל  15%ילדים, כל הכבוד, התחסנו. שזה כמעט  185מבצע חיסונים. 

ל מחוסנים בגילאים האלה. שזה כבר מתחי 40%-מהילדים שכבר התחסנו. אנחנו נגיע קרוב ל 25%-ל

להיות איזושהי חסינות עדר. יש לנו כיתה אחת בבידוד, בגוונים. עוד שתי כיתות, אחת בגוונים, אחת  

  -ביובלים, לדעתי במתווה כיתה ירוקה. ואנחנו בגל שהולך 

 

 יש כיתה של התיכון גם, להבנתי.     מר אלעד כהן: 

 

שערי תקווה.  כיתה של התיכון יש שם מישהו אחת שמאותת. שגרה ב   מר ניר ברטל:

מאומתים   10,000הכיתה עדיין ירוקה. אבל ההערכה היא שאנחנו תוך שבועיים שלושה נהיה עם 

 במדינה כל יום. בגלל שהאומיקרון המכפיל שלו כל יומיים שלושה. ולשם זה הולך. 

 

 ומחר בתרבותא עמדות בדיקה.    מר דורון טישלר: 

 

עמדות בדיקה. במיוחד גם לצופים, שיש ומחר בתרבותא, נכון, יש פה    מר ניר ברטל:

. אז כולם נדרשים להיבדק. מוזמנים ביחד בצהריים מבודדים עד להם בסוף השבוע הזה סמינר

 שלוש. אחרי שלוש, כולם. לכו להתחסן, שמרו על עצמכם. אלעד, רצית להגיד משהו. 

 

ל בוא נתחיל  כן. יש לי כמה משפטים להגיד על העניין של התקציב. אב   מר אלעד כהן: 

עם ההסכמות. בוא נתחיל מה שנקרא ברוח טובה. כפי שסיכמנו, סיכמנו הכוונה זה כל הפורום, אוף  

דה רקורד, לפני שהתחילה הישיבה, אנחנו נאשר היום את התב"ר של מתקני התיכון. פה אחד כמובן.  

את התב"ר הכלה,   אלא אם כן אודי יתנגד, מה שלא סביר. נאשר את התב"ר של הנגשת גוונים. נאשר

 משהו כזה.  
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 כיתות הכלה.     מר ניר ברטל:

 

 כיתות הכלה של יובלים  וגוונים.    מר אלעד כהן: 

 

 וגוונים.   גב' אורנה רייטר: 

 

 כן, אמרתי. יובלים וגוונים. נאשר את שני התב"רים של עתודות.    מר אלעד כהן: 

 

ב"ר לעתודות, שמקורות המימון זה זה לא שני תב"רים. זה הגדלת ת  גב' אורנה רייטר: 

 הביטחון.  חברת חשמל ומשרד 

 

 חטיבה והתיישבות.     מר ניר ברטל:

 

ובשל השעה המאוחרת, הנושא שלי לסדר היום בעניין המעונות    מר אלעד כהן: 

יידחה לישיבה הבאה. אגב, הוא יידחה כי אני מבין שיש איזושהי התפתחות בשעות האחרונות,  

את ההיתכנות שלה עד הישיבה הבאה. להבנתי, בועז, וגם דורון, דוחים לישיבה הבאה  שצריך לבחון 

את שני הנושאים שלהם לסדר היום. לא נדון היום בתב"ר של הארבל ולא נדון היום בתב"ר של  

 ההכרה ממים.   

 

 כך הוסכם.    מר ניר ברטל:

 

המשך של התקציב.  כך הוסכם. ויש לי שלושה, ארבע משפטים לומר ב   מר אלעד כהן: 

חברים, אנחנו ביקשנו, אני באופן אישי, ולהבנתי גם החברים הנכבדים הצטרפו לבקשה שלי, להעביר 

את החומרים בצורה מסודרת בהקשר של טיוטת התקציב. למה התכוונתי, כתבתי במייל. שלמה  
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 העביר אלי היום חומר.   

 

 ... הוא לא טוב?     מר ניר ברטל:

 

ן, אבל הגבתי כבר לשלמה ואמרתי שבקובץ שקיבלנו אין נתונים מה כ   מר אלעד כהן: 

שנקרא של ביצוע בפועל של, מה שכתבתי  לך. אני כרגע מדבר מתוך זיכרון. אין נתוני ביצוע בפועל  

 . אין נתוני כוח אדם,  2019, 2018, אין נתוני ביצוע בפועל של 2020של 

 

 ב. לא תקציב ולא נתוני תקצי   גב' אורנה רייטר: 

 

לא משנה, הכל כתוב במייל. אז באמת, בוא נחסוך מאיתנו סתם     מר אלעד כהן: 

פסטיבל מיותר. עכשיו, כל יום פה הוא קריטי. אנחנו אנשים עובדים. וכל יום עיכוב בנושא הזה לא  

שנבוא לישיבת יאפשר  לנו לבוא מוכנים לישיבת התקציב ואני חושב שהדבר האחרון שתרצו זה 

יד 'לא יכולים לדון כי לא קיבלנו את זה בצורה מסודרת'. בוא נחסוך את כל הפסטיבל התקציב ונג

של שנה שעברה. שלמה, המספרים האלו והטבלאות נמצאים אצלכם, בפרט אצל יוסי. עבודה של  

 חצי, שעה. 

 

העביר את מה  לא עבודה. הוא פשוט צריך להעביר במקום להוריד. ל  גב' אורנה רייטר: 

 שקיים. 

 

בסדר. תעבירו את זה, כדי שנוכל להתקדם. חבל להמשיך להתקשקש    אלעד כהן:  מר

 בקטע הזה. מקובל עליך ניר ושלמה? יבוצע?   

 

 אין שום בעיה.     מר ניר ברטל:
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אבל הטיימינג פה הוא חשוב. אנא כמה שיותר מוקדם. אז בוא נקיים    מר אלעד כהן: 

   ה. ל התב"רים. הרי זה בהסכמכבר את ההצבעה ע

 

 . משרד החינוך 100%מקורות מימון:  . ₪ 30,000סך התב"ר: . תב"ר הנגשת כיתה בגוונים ( 1

 

אנחנו רוצים לפתוח תב"ר להנגשת כיתה אקוסטית בבי"ס גוונים.     מר ניר ברטל:

 במימון משרד החינוך. מי בעד? פה אחד.  100%שקל,  30,000

 

₪. מקורות מימון:   30,000ה בגוונים. סך התב"ר אחד לאשר תב"ר הנגשת כית: הוחלט פה החלטה

 משרד החינוך.   100%

 

 . משרד החינוך 100%מקור מימון: . ₪ 82,300 סך התב"ר:. תב״ר מתקני ספורט בתיכון ( 4

  

₪ להקמת מתקני ספורט  82,300אנחנו רוצים לפתוח תב"ר של    מר ניר ברטל:

 ה אחד. משרד החינוך. מי בעד? פ מימון 100%-בתיכון ב

 

₪. מקור מימון:   82,300: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מתקני ספורט בתיכון. סך התב"ר החלטה

 משרד החינוך.   100%

 

 . משרד החינוך 100%מקור מימון: . ש"ח 111,800 סך התב"ר:. תב״ר כיתות הכלה ( 5

  

חת  אחת בבי"ס גוונים, א לה. ₪ לשתי כיתות הכ  111,800תב"ר של    מר ניר ברטל:

 משרד החינוך. מי בעד? פה אחד.  100%בבי"ס יובלים, במימון 
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  ₪100%. מקור מימון:  111,800: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר כיתות הכלה. סך התב"ר החלטה

 משרד החינוך.  

 

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

₪ . 

  

ורוצים להגדיל את תב"ר של עתודות משני מקורות. אחד מחברת     מר ניר ברטל:

  ₪241,302, החזר על החדר טרפו. והשני זה ממשרד הביטחון, היחידה להתיישבות,  267,581חשמל 

 ₪. מי בעד? 

  זה מעמיד את תב"ר עתודות בכמה?   גב' אורנה רייטר: 

ל לסיים את השכונה. צטרך להגדיל אותו עוד בשבינבערך.  13,300   מר ניר ברטל:

 נדבר על זה בהמשך.  

₪.  267,581: הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר עתודות. מקורות מימון: חברת החשמל החלטה

 ₪.   241,302משרד הביטחון: 

  

 סיימנו? מישהו רוצה להגיד עוד משהו?    מר ניר ברטל:

 

 , אודי.   כן, אני חייב ללכת  מר בועז בגריש: 

 

 תודה רבה.    מר ניר ברטל:

 
 
 

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל       
   ראש המועצה                

             

 המנכ"ל המועצ                                          

  
 


