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 .2022תקציב המועצה לשנת אישור  (1

 

ערב טוב. אנחנו בישיבה קלה, יש רק נושא אחד. תקציב המועצה     :ניר ברטלמר 

הדברים. לא יותר מדי.  אני אעשה מצגת קלה, רק טיפה אני חושב להראות את עיקרי . 2022לשנת 

ואם יהיו נושאים מסוימים שנרצה אחרי זה להרחיב, אז נחזור אליה ונתעמק. מקובל על כולם? 

מיליון  67-הלאה. התקציב השנה הוא התקציב הכי גדול שהיה אי פעם במועצה. הוא ממש קרוב ל

מיליון, ולפני זה   60 – 2019מיליון,  58היה  2020, 64היה  2021שקל. התקציב של שנה שעברה, של 

 מיליון שקל.  60-גם, סביב ה

מיליון בערך שליש,   67-אנחנו רואים פה את השקף שמפרט בעיקר את מקורות ההכנסה, שמתוך ה

מיליון, שזו ירידה   4-מיליון זה ארנונה. מענקים ממשלתיים, אנחנו עומדים על סביב  ה 24כמעט 

מיליון  20ות שעוד הכנסה משמעותית של כמעט משנה שעברה. אפשר לרא 8.5%קטנה, בערך של 

שקל זה תחום החינוך, שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך. וכן הלאה. אם אני אעבור להוצאות, אלה  

מיליון שקל, גם מתחום החינוך.  27מרכיבי ההוצאות שלנו. שוב, אנחנו רואים שההוצאה הכי גדולה, 

ואני מזכיר שאנחנו קטנים בכמות הילדים כל שנה  שזה בערך גידול של מיליון שקל משנה שעברה.  

קצת. אז יש פה טיפה גם, לא מספרים גדולים אבל זו המגמה. אז פר ילד כמובן שהממוצע עולה. זה  

 בגדול.

יש פה שקף שמתאר את הארנונה אחרת, כלומר ארנונה מגורים של אורנית ביחס לעשר רשויות  

לנו מכירים שאין לנו פה עדיין הכנסות מתעסוקה או  אחרות שנדגמו. אני חושב שאין פה חדש, כו

המענקים שאנחנו מקבלים מהמדינה, שזה בעיקר מענק האיזון, הוא במגמת ירידה בנים  ממסחר. 

. זה משמעותי. משק התברואה,  2022-מיליון ב 4-למשל, עד ל 2019-ב 5,300,000-האחרונות. מ

. שזה  2021-ן, שזה טיפה ירידה ממה שביצענו במיליו  6האשפה, גזם, איכות סביבה יעמוד השנה על 

 שקל.  400,000

, שזה יתוקצב בחסר ביחס לביצוע. ההבדל המשמעותי שיש לנו  2021-אבל זה גידול ממה שתקצבנו ב
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. א', יש פה סעיף נוסף שבפינוי  1,960,000-ל 2,166,000-פה זו ירידה בפינוי אשפה, כן, משתי סיבות. מ

ביחד גם עם הוצאות מחזור. הפרדנו אותם לסעיף בנפרד, שהוא לא מופיע   אשפה שנה שעברה זה היה 

שקל. ואנחנו גם שנה שעברה הוספנו הוצאות של הסכם פשרה על חובות   120,000פה, של עוד איזה 

 –, אז זה גם מסביר את הירידה. ניקיון רחובות 2022-שקל, שהוא גם קטן ב 800,000משנים עברו. 

שקל, שזה  300,000-. איסוף גזם אנחנו הגדלנו ביחס לתקציב של שנה שעברה ב1,300,000אותו דבר. 

פשוט ראינו שכמויות הגזם שיצאו בפועל היו הרבה יותר גדולות ממה שתכננו, אנחנו עומדים . 20%

טון בחודש. שזה גזם בניגוד לאשפה, או יותר מאשפה, הוא מאוד עונתי. אז חודשי  260בערך על 

 תיו כמויות יותר גדולות. האביב וחודשי הס

שמירה וביטחון, אנחנו רואים ירידה בעיקר בהוצאות. יש כמה  וזה מתאזן בחודשי החורף והקיץ. 

שקל לקנות רכב, שאכן נקנה. זה   200,000סיבות לזה. אחד, שנה שעברה תקצבנו בתקציב השוטף 

הסעיפים, סעיפים שעברו   ועוד כל מיני ירידה ביתרהרכב של נריה. ומן הסתם זה לא מופיע השנה. 

 למשל, הקב"ט מוס"ח. שנה שעברה היה פה, הועבר לפרק של מוסדות חינוך. אז זה גם כן הוריד.  

נכסים ציבוריים זה בעצם שם קודם לתאורת רחובות, גינון, גינות, רישיון עסקים. סעיף גם משמעותי 

שקל בתאורת רחובות. אנחנו   200,000שקל שמסתכמת  600,000, שיש פה עלייה של 4,700,000של 

רואים שיש לנו הרבה הוצאות על תיקוני חשמל. גינות, הגדלנו גם את הסעיף, גינות שעשועים, גינות 

ציבוריות. הגדלנו, יש לנו לא מעט גינות שאנחנו צריכים לעשות שם עבודות, רשתות צל וכדומה.  

 ואלה שני הדברים המרכזיים שגדלו. 

 

לי שאלה. אתה ציינת פה את כל התקציבים, כולל התקציבים יש   גב' אורנה רייטר: 

 המותנים.  

 

נכון, כל זה ביחד. המותנים, אני רגע אחזור לשקף הראשון, אם הם     מר ניר ברטל:

תקציב לא מותנה, שאנחנו בהערכה יחסית   1,400,000מופיעים. כן. יש לנו, בעצם התקציב הוא 
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מיליון הכנסות מותנות. ההתניות הן כדלקמן.  3כמעט גבוהה יודעים שההכנסה הזאת תיכנס, ו

שקל בארנונה, אנחנו נדרשים לעשות מדידת נכסים השנה. הסכום הזה של תוצאות המדידה  300,000

ויתחילו לשלם   4ייתכן שיהיה גידול בארנונה. ופרט נוסף זה כמה בתים בעתודות יקבלו טופס 

שקל  330,000משרד הפנים, להגדיר אותו כמותנה. עוד  שקל, זו הנחיה של 600,000ארנונה. מענק של 

גם, מענק ביטחוני שהשנה לראשונה נכנס לבסיס התקציב, אז בכלל אנחנו יכולים לתקצב אותו אבל  

שקל, שכמות היתרי הבנייה שיחולקו,   359,000עדיין אני חייב לתקצב אותו כמותנה. בהנדסה עוד 

כמה כסף ייכנס לקרנות ואם יהיה אפשר למשוך משם. אז סך  פונקציה של מהקרנות.  1,260,000ועוד 

מיליון שקל, שיישבו בין היתר על כל מיני החלטות ודברים שנעשה במהלך השנה. אבל   3הכל יש פה 

 הם ריאליים. אין פה שום דבר שהוא לא ריאלי.  

לנו בתחזית ביצוע, . אנחנו גד2021, אני אציג רגע את הביצוע של 2022-בתחום החינוך, לפני שאעבור ל

כי עדיין שנת הכספים היא לא מבוקרת ולא סופית. סופית נדע את זה עוד שלושה חודשים. אבל  

. תוספות של הסעות, תוספות  27,200,000מיליון שקל. בסוף יצא  26-את כל החינוך ב 2021-תקצבנו ב

נו עוזרי הוראה. ושנה בסייעות, תוספות בתחום הקורונה, נאמני קורונה, פיצולי כיתות, אישרו ל

שזה תקציב החינוך הכי גדול שהיה לנו. מיליון שקל במקור.  27הבאה התכנון התקציבי הוא כבר 

  27מיליון רק  67-כשמסתכלים, כשעושים זום, בגלל שהתקציב הכי גדול, שהוא בעצם מתוך ה

ראות שגני הילדים,  לחינוך, שזה בערך שליש, עושים דריל דאון, לאן הוא מתחלק בגדול. אז אפשר ל

 מיליון שקל הוצאה מגני הילדים, שרובה מתוקצבת על ידי משרד החינוך.  10אנחנו כמעט 

מיליון שקל מהתקציב של המועצה. ויש   1-פה למשל, אנחנו רואים שאנחנו מוסיפים לגני הילדים כ

ם בגנים. ואז לנו פה קצת שליטה. המדיניות שלנו היא לנסות להוריד את המספר הממוצע של הילדי

טרום. ואם -ילדים בגן טרום וטרום 31אתה צריך לשלם על ילדי השלמה, כי משרד החינוך מחשב לפי 

ילדים אתה צריך להשלים את זה מהכיס שלך. ואחד הפרמטרים הכי  31-אתה פותח גן עם פחות מ

שפ"ב ירדנו  צוות. למשל השנה, בת-משמעותיים שאנחנו יכולים להשפיע זה להוריד את היחס ילדים

ילדים בגנים. אבל לא סגרנו אף גן. יכולנו לעשות את זה. ואז אתה נשאר עם מספר יחס  50-בערך ב
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ילדים. זה כמעט חינוך פרטי או אפילו חינוך מיוחד.   18יותר גבוה. אבל ככה יש לנו היום גנים של 

 שזה נהדר. 

 

 הסיפור.   מכירים אתאנחנו איך זה מתייחס למעונות?    מר דורון טישלר: 

 

 מעונות זה משהו אחר לגמרי.    מר ניר ברטל:

 

 עד גיל שלוש זה לא משרד החינוך.     מר יוסף הדרי: 

 

לא, א' כן. לפני יומיים המעונות עברו לפיקוח משרד החינוך. אבל    מר ניר ברטל:

צוות מספר הילדים שם הוא לפי תקן, משרד הכלכלה, לא משרד החינוך. יש תקינה של מה יחס 

זהו.  , תלוי בגיל. וככה המעונות עובדים. 1:11, 1:9, 1:6המקסימאלי. הוא הרבה יותר נמוך מבגנים. 

שקלים. אבל המצ'ינג של  596-, כל תלמיד מתוקצב ב9עוד כספים ביסודי. בגלל שאנחנו סוציו 

ינוך נותן  . במועצות יותר נמוכות בעצם משרד הח9שקל. בגלל שאנחנו סוציו  300המועצה הוא מעל 

 . אז פה אנחנו נדרשים להשלים יותר. וכו'. 50-, נותנים רק את ה2, 1. מועצות 500-את ה

מיליון שקל. יש פה קצת גידול, אבל לא  4-הוא גם לא מבוטל. אנחנו מגיעים כבר לבתחום הרווחה 

 משהו שאני חושב שראוי להיות משמעותי לציון. משק המים, 

 

 תשלום של משרד הרווחה הוא בעצם בק טו בק.   ברווחה  גב' אורנה רייטר: 

 

 . 25-75לא, הוא    מר ניר ברטל:

 

 חוץ מכמה סעיפים, ששם אנחנו ...     מר יוסף הדרי: 
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הרווחה זה אני חושב המשרד היחידי שהיחס בין הרשות לבין המשרד     מר ניר ברטל:

 הוא אחיד בכל הארץ, ללא קשר למשק. 

 

 ו.  לסוצי   מר יוסף הדרי: 

 

 . יוסי, יש משהו להגיד על המים? או אפשר לעבור. 25-75לסוציו.    מר ניר ברטל:

 

אנחנו מתכוונים ... כדי מים זה ... רשת המים זו סוגיה לא פשוטה.    מר יוסף הדרי: 

לא להגזים ולפה ולשם. אבל זו מלחמה יומיומית על ההתנהלות, על כל משק המים, שצריך לבחון 

נחנו עושים בדיקות ימין  ושמאל כל הזמן. כל הזמן מתעסקים במשק המים. כל אותה מאפס. א

 הזמן. אבל ... 

 

היתה בעיה של התשלום? תשלום לשניים? תשלום לאחד? עוד לא    גב' אורנה רייטר: 

 קיבלנו?

 

לא קיבלנו את הכל עדיין. כן העלו לנו את הכמות בצורה משמעותית     מר יוסף הדרי: 

, להשלים לנו את כל  2022-ול 2021לקבל את זה חודש הבא, את כל ההפרשים של ואנחנו צריכים 

 , שלא נצטרך לגרור את זה ... כל הזמן.  day one-הפערים מ

 

 לפי מה תקצבת כרגע?     מר ניר ברטל:

 

כרגע תקצבנו לפי החזר מלא של הכסף, כי זה בעצם הסיכום שלנו     מר יוסף הדרי: 
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ר אנחנו חזרנו לתלם, למה שהיה, למה שצריך להיות. זה עדיין לא יפתור מול רשות המים, שמפברוא

 את בעיית המים, אבל זה ייתן לנו קצת אוויר לנשימה.  

 

הכללי, שבו נכנסים משכורות של נבחרים, תקשורת,  נהל של המהפרק    מר ניר ברטל:

שרדיות ומשפטיות.  שכירות ואחזקה של משרדי ומבני המועצה, הוצאות ממחשוב, מבקרת הרשות, 

שקל, ובפועל אנחנו   370,000-תקצבנו אותו ב  2021-הסעיף המעניין פה זה ההוצאות המשפטית שב

היו הרבה   2021שקל, שזה פי שלוש ממה שתוכנן. שנה שעברה,  1,200,000נסיים אותו עם כמעט 

גיעו לסיום מאוד משפטים, או הליכים משפטיים שהתנהלו שנים ארוכות, חלקם מול המועצה, שה

של המועצה.  לפי התחזית ...  2022-והמועצה נאלצה לשלם הרבה מאוד כסף בגלל זה. תקצבנו כרגע ל

 מנהל כספי, גזברות, אין פה דרמות גדולות. מימון ופירעון מלוות. אם אתם זוכרים, 

 

 חסכת, יוסי.     גב' אורנה רייטר: 

 

-לוואות והחלטנו להוריד באם אתם זוכרים, עשינו מחזור של הה   מר ניר ברטל:

ל בשנים הקשות  שקל את ההוצאות שלנו על פירעון מלוות. וזה מאריך לנו את משך הזמן אב 600,000

שלנו יבשילו, זה עוזר לנו מאוד לעבור את השנים. זהו. סה טו. יותר, עכשיו, עד שאזורי התעשייה 

 יוסי, משהו נוסף שתרצה להציג? 

 

 לא.     מר יוסף הדרי: 

 

 שלמה? תודה. מי בעד? כן, בועז?    ניר ברטל: מר

 

 שאני אפתח, חברים?     מר אלעד כהן: 
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 כן.   גב' אורנה רייטר: 

 

ערב טוב. קודם כל ישיבת תקציב זו ישיבה חגיגית, זכות גדולה    מר אלעד כהן: 

 לכולם, לחברי המועצה, לעובדי המועצה, גם לראש המועצה להיות בישיבה כזאת. 

 

 יועמ"ש?    ה רייטר: גב' אורנ

 

 אה, אני ... אותו.     מר ניר ברטל:

 

 סליחה, סליחה, אמיר.    גב' אורנה רייטר: 

 

לא, הוא לא ראה את זה שאנחנו לא רואים אותו. לא נראה לי שהיינו     מר אלעד כהן: 

מה  חסרים. אפשר להמשיך? שוב פעם, זכות גדולה להיות באירוע שנתי מכונן של אישור תקציב, אבל 

לעשות? לפעמים גם צריך קצת לקלקל את החגיגה ולעשות דריל דאון לגבי דברים שאנחנו חושבים  

שהם לא כפי שצריכים להיות. אני אפתח בשתי הערות מקדימות, לדברים שאמרת. חברים, התקציב  

 בפועל זה התקציב הלא מותנה. תקציב שהוא מותנה בתנאי שיגיע הכסף, אולי, אז נוכל להשתמש בו, 

הוא משהו שלא צריך לקחת אותו בחשבון. כי אם מישהו באמת חשב שהתנאי הזה בטוח יתקיים, 

 היה רושם אותו כתקציב רגיל ולא כתקציב מותנה.  

עצם העובדה שמי שערך את התקציב, הגזבר, ראש המועצה, מצא לנכון חלק מהרכיבים לרשום 

ל המועצה, חברים, המוחלט, הוא  אותם כתקציב מותנה, זה מדבר בעד עצמו. ולכן התקציב ש

₪. זה רלוונטי אגב לכל הנתונים  ששמעתם וכל הנתונים שתשמעו וכל הביקורות שיש   64,109,000

לנו לגבי התקציב הזה. וזה גם רלוונטי לעוד נתון. בא ראש המועצה ואומר 'היום אנחנו הולכים 
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  לאשר את התקציב הכי גדול שהיה אי פעם באורנית'. 

 

 אה, שכחתי להראות משהו.    ברטל:מר ניר 

 

אחר כך. אנחנו הולכים לאשר את התקציב הכי גבוה שהיה באורנית.    מר אלעד כהן: 

וואלה, אבל כשבודקים, א' כשמנטרלים כמובן את החלק הלא מותנה, סליחה את החלק המותנה  

עוד שני  ₪. אבל כשמנטרלים מהמספר הזה  64,109,000מהחלק הלא מותנה, אז נשארנו עם 

פרמטרים שהם חשובים, אחד, היישוב הזה מבחינת מספר התושבים גדל. וכשמספר התושבים גדל, 

 אז גם היקף תשלומי הארנונה גדלים. 

 

 זה מה שרואים התושבים עכשיו?    גב' אורנה רייטר: 

 

לא, לא רואים את זה. אין שיתוף מסך. מה ששכחתי להגיד ואורנה     מר ניר ברטל:

 , הזכירה לי

 

 לא, לא,   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא באמצע.     מר אלעד כהן: 

 

מיליון שקל תקציב של המרכז הקהילתי. אז אם   8יש לנו עוד    מר ניר ברטל:

מיליון חופפים, אז בעצם  1.5מיליון. יש פה  75-, אנחנו מגיעים כבר ל67מחברים אותם ביחד, שזה 

 מיליון.   73.5זה 
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רלים, נקרא לזה הגידול הטבעי של מספר התושבים, שכמובן כשמנט   מר אלעד כהן: 

גם מחייב גידול בהכנסות ובהוצאות בהתאם, וכשמנטרלים גם את שיעור הייקור בארנונה שהיה  

ייקור חובה   2.5%ייקור שלך,  7.5%מאז שאתה, ניר, נבחרת להיות ראש מועצה, ואני מזכיר לכולם, 

בכל השנים, זה בערך, אם סוכמים הכל, זה משהו   1.5%, 1%של המדינה ועוד ייקור מדד של כמעט 

 . 15%כמו 

 

 מה קשור להתייקרות?     מר אלי הוך:

 

אל תפריע לי בבקשה. אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. כשמנטרלים     מר אלעד כהן: 

את השווי הכספי של הייקור הזה, אז אנחנו מגלים למשל שהתקציב של המועצה בפועל הוא אפילו 

  64מיליון אל מול  ₪62.  62,600,000למשל, התקציב היה  2017-. כי ב2017נמוך מהתקציב יותר 

מיליון שמנטרלים את כל גידולי הארנונה וגידול התושבים. אפשר בהחלט לראות שאין   2מיליון, 

יותר מדי במה להתגאות. עכשיו, חברים. התקציב בסופו של דבר קובע את ההתנהלות המעשית של  

כל השנה. מה שמתוקצב אפשר לעשות, מה שלא מתוקצב, אי אפשר לעשות. ולכן יש המועצה ב

חשיבות רבה לבחון, בסופו של דבר, האם התקציב מאפשר ביצוע של דברים ראויים או במילים  

 אחרות האם התקציב מה שנקרא קובע את סדרי העדיפויות הנכונים בעניין הזה. 

ממש לא משקף,  לדעתי, את סדרי העדיפויות הנכונים. אני  אז כפי שאני אראה בדקות הקרובות, זה 

כמובן אתן דוגמאות בלבד. אני יכול לשבת כל הלילה ולעבור סעיף סעיף. אני חושב שדי בדוגמאות 

שאני אתן מיד. עכשיו, רק כפרומו, כהקדמה קטנה, כשבוחנים תקציב, מאחר והמספרים משתנים כל 

יך לבחון את התקציב באחוזים. כי אחוזים מראים בדיוק את  שנה עקב הגידול במספר התושבים, צר

היחס בתוך התקציב, בין רכיבים כאלו ורכיבים אחרים. נתון נוסף שצריך לזכור זה שמה לעשות,  

. ואז היתה טענה 7.5%להעלות את הארנונה בשיעור של  2019ראש המועצה מצא לנכון בשנת 

ו יותר טובים, התושבים יקבלו יותר. אגב, לייקור שמאחר ומעלים את הארנונה אז השירותים יהי
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הזה כמובן, לפחות סיעת 'יחד' התנגדה. אבל זה התקבל ברוב דעות וכמובן זה מחייב. אז נאמר  

שהתושבים יקבלו שירותים יותר טובים. נעשה אתנחתא ונאמר שכשאתה שואל את התושב היום 

 האם הוא חושב,   

 

 האם הוא מרגיש,     מר ניר ברטל:

 

אותו דבר, שבעקבות הארנונה הוא מקבל שירותים חושב, מרגיש,    מר אלעד כהן: 

טובים יותר? התשובה היא לא. ומי שחושב אחרת, פשוט הוזה. והאם הוא חושב שהיישוב התקדם 

קדימה בעקבות ייקור הארנונה, אז התשובה היא לא, ויש בהחלט תחושה, מחשבה של חלק מאוד  

רק שהיישוב הזה לא הולך קדימה, היישוב הזה הולך אחורה. ועם התחושה  גדול של התושבים שלא 

הזאת קצת קשה להתמודד. ואפשר להכחיש, ואפשר להגיד לא, ואפשר לספר סיפורים. אבל 

 המציאות יותר חזקה מכל הטיעונים שמדברים עליהם. 

ומסתמך, אז א',   עכשיו רק כהגדרה קטנטנה אחרונה, מאיפה הבאתי את הנתונים שעליהם אני מדבר

חלקם מצוינים בטיוטת התקציב. חלקם נזכרים בדוחות הכספיים של המועצה, שמפורסמים באתר  

המועצה ובנוסף לכך, אני לא מתבייש לומר, גם הרמתי טלפון ליוסי כשהיו לי כל מיני שאלות כמובן  

 שאלתי אותו את השאלות. 

אני ארחיב. בשניים האחרים קצת פחות, אני רוצה להתייחס, ברשותכם, לשלושה נושאים. באחד 

שבעיני מראים עד כמה התקציב הזה הוא קצת תקציב מטעה ולא משקף את סדרי העדיפויות שצריך  

להיות. אני מדבר על רכיב החינוך. אני חושב שלא צריך להכביר במילים עד כמה חינוך צריך להיות 

ועצה ושל ראש המועצה. וכשברור לכולם  בראש סדרי העדיפויות, מכל הבחינות. בטח בתקציב של המ

שכשרוצים לתת עדיפות לחינוך, צריך קודם כל לתקצב אותו. כי דיבורים  בלי תקצוב אנחנו כבר  

יודעים הרבה זה לא ישנה. אז בדקתי. לקחתי את רכיב החינוך ובדקתי מה קורה עם רכיב החינוך, 

 כאשר אני כמובן עושה השוואה לתקציבים של שנים עברו. 
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כי אתה לא יכול לקחת את השנה ולא לנתח אותה ביחס למה שהיה בשנים עברו. מי שעושה את זה, 

ומה גיליתי? גיליתי שני דברים. או לפחות המסקנה שלי שתקציב החינוך לא  פשוט חוטא לעצמו. 

מועדף מבוססת על שתי בדיקות או שני פרמטרים. הפרמטר הראשון זה מה חלקו של תקציב החינוך,  

חינת הוצאות, בעוגת התקציב הכוללת של המועצה. כדי לראות כמה באמת המועצה משקיעה  מב

יותר בחינוך ביחס לכלל הוצאותיה. אז הממצאים מראים שבשנים עברו החלק היחסי של החינוך,  

. זה הנתון, חברים. הכל מספרים. אחר כך יוסי 14.2%בהשוואה, אמרנו, לכלל הוצאות המועצה, 

. בדיקה קלה  11%-, יורד ל14%. זאת אומר תהיה 11%-זה כבר יורד ל 2022-אותי. במוזמן לבדוק 

ביחסיות. לא גידול, קיטון. במקום שיהיה גידול כי גבו  30%-ל 20%תראה שזה קיטון בערך של בין 

 יותר ארנונה, קיטון.  

תכוון  אבל בדקתי עוד פרמטר. מהו הפרמטר? ההוצאה העודפת של המועצה בחינוך. למה אני מ

הוצאה עודפת. זה לא סוד שלמועצה ברכיב של החינוך יש הכנסות ויש הוצאות. וזה לא סוד  

שההוצאות גבוהות, גדולות יותר מההכנסות. כדי לדעת כמה המועצה משקיעה בפועל בחינוך, זאת  

מיליון שקל, לא מימנת שקל. כדי   10מיליון שקל והוצאת  10אומרת מממנת מכיסה, כי אם קיבלת 

דעת אם היא מממנת בפועל את זה, צריך לבדוק כמה הכנסות המועצה בחינוך אל מול כמה הוצאות ל

שנייה, רק תיקון אחד קל.  הכנסה בחינוך. הדלתא משקפת את ההשקעה בפועל. ומה אנחנו מגלים? 

מתייחס להשקעה העודפת ולא, אני אתקן. החלק היחסי, סליחה, של הוצאות החינוך ביחס   11%

זה כמעט אותו  2021-. ב39.9בכלל, ממוצע בשנים עברו, אני הולך צעד אחד אחורה, הוא  להוצאות

 דבר, כשאנחנו מדברים בעידן שכבר אנחנו ייקרנו את הארנונה. 

עכשיו מגיעים לעניין של ההוצאה העודפת. ההוצאה העודפת של המועצה בחינוך, לפי נתוני תקציב 

רוב. ההוצאה העודפת ביחס לכלל ההוצאות של המועצה, מה מיליון ₪ בקי 7.1שקיימים כרגע, היא 

. 11%. זאת אומרת ההוצאה העודפת של המועצה בחינוך זה 11%שנקרא עוגת התקציב בגלל, היא 

כשמשווים את הנתון הזה בהשוואה לנתוני עבר, מה שנקרא ממוצע של נתונים משנים עברו, מגלים  

 . 14.2%ת היתה שההוצאה העודפת, השיעור של ההוצאה העודפ
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בערך בהשקעה העודפת   25%. זה קיטון של 11%-זה יורד ל 2022-. ב14.2%זאת אומרת הממוצע היה 

של המועצה בחינוך. כמובן ביחס לשאר הוצאות המועצה. וחברים, המספרים מדברים בעד עצמם. 

באמירות   ואתה יכול, אדון הוך, לרצות לתקן. אם תראה לי שטעיתי במספרים, אני אתקן. לבוא

נתקן ולא נתקן, נשמור אותם לפורומים אחרים. תראה לי במספרים שאני טועה. אז מה המסקנה  

 שאנחנו מגלים,  

 

 אני אראה לך.     מר אלי הוך:

 

מגלים לפי  מה המסקנה שאנחנו מגלים מהניתוח הזה? מה המספרים    מר אלעד כהן: 

, כי הוא לא קיים מבחינתי. יבוא התקציב התקציב הלא מותנה? אל תדברו איתי על התקציב המותנה

המותנה, נעשה מחדש ריפרש של כל התחשיבים. אגב, גם לגבי התקציב המותנה אנחנו נראה 

שהממצאים כאן לא כל כך שונים. אנחנו רואים שלא רק שלא באים ומשקיעים יותר בחינוך, אלא  

ד פחות בחינוך. אז סיסמאות לחוד בפועל משקיעים לפי הנתונים, לפני נתוני בחינה שאני הצגתי עו

 ומציאות לחוד.  

נושא נוסף זה עניין של תקציב הביטחון. אני אגע בו ממש בקצרה. הלכתי ובדקתי מה החלק היחסי  

של תקציב הביטחון, ההוצאה, ביחס להוצאות המועצה בכלל, שוב, כדי לדעת עד כמה באמת 

נו רואים, לפי אותה בחינה שפירטתי, אני לא  המועצה משקיעה בביטחון ביחס לכלל הוצאותיה. ואנח

, זאת אומרת הוצאה בביטחון אל מול כלל ההוצאות, 4.4%אלאה אתכם, שהממוצע בשנים עברו היה 

. עכשיו, זה  25%מתמטית זה בערך  3.2-ל 4.4-. אבל חברים, מ3.2-זה כבר יורד ל 2022. בשנת 4.4%

נו שומעים שיש התפרצויות, יש אירועים כאלו  קצת מצער לגלות שאלה הנתונים, בתקופה שבה כול

 ואחרים ומצופה היה שהמועצה תשקיע יותר בעניין הזה. אבל מה לעשות, המספרים מראים אחרת.  

נושא נוסף שאתייחס אליו, ברשותכם, זה מה שנקרא נושא ההתייעלות. כשאתה רוצה לבדוק כמה  

בודק האם הוא יעיל. ואת הנושא של  התקציב הוא נכון, אתה גםהתקציב  הוא רציני, עד כמה 
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התייעלות המועצה או ליתר דיוק התייעלות המועצה בהתאם לתקציבה, בחנתי בכמה פרמטרים,  

 ואני אגיד מה הם. 

קודם כל, הפרמטר הראשון זה מה שנקרא רכיב המנהל הכללי. נהוג, כשאתה רוצה לבחון התייעלות, 

ת חלקו של המנהל הכללי בתקציב הכולל הוצאות, זאת  לשים די זרקור על העניין הזה. וכשמשווים א

אומרת הוצאות מנהל כללי אל מול הוצאות בכלל בשנים עברו, מגלים משהו מעניין. מגלים, ניר,  

. אז נכון שזה קצת פחות נורא ממה שהיה שנה  6%זה כבר  2022-. ב5%שבשנים עברו הממוצע היה 

.  1%חברים זה נראה לכם  5%מול  6%נים עברו. עכשיו, לפני. אבל זה עדיין יותר גבוה ממה שהיה בש

. עכשיו, הזכרת, ניר, ואי אפשר לא להתייחס 20%. במבחן הפנימי זה גידול פנימי של 1%אבל זה לא 

 ₪.  200,000לזה גם, את ההתייקרות של שכר הדירה. משלמים 

ללה מועצת אורנית משלמת אני רוצה להזכיר לך וכולנו בוודאי זוכרים את זה, שהסיבה היחידה שבג

₪ יותר שכר דירה השנה זה כי אתה, ניר, מבחינתנו בצורה לא אחראית, מצאת לנכון לבטל  200,000

את הסכם השכירות עם המשכיר, לפני שאושרה לך פה במועצה חלופה אחרת. וכשכבר ראית שיש לך 

ה נטו, ניר, שלך. זה לא בעיה עם החלופה, רצת למשכיר והמשכיר פשוט ייקר לך את שכר הדירה. ז

    -אפשר ₪ לפחות  200,000-היה, לולא הצעד הפזיז והנמהר שלך. ולכן את ה

 

בוא תדייק כשאתה מאשים האשמות חמורות, שהייתם יכולים     מר ניר ברטל:

 להוריד את הסעיף הזה לאפס, אבל מנעתם את זה.  

 

   - 200,000-בסדר, זו פרשנות שלך. את ה   מר אלעד כהן: 

 

 זו לא פרשנות, זו המציאות.    מר ניר ברטל:

 

  -. בהסכם שאתה חתמת 2023ההסכם היה בתוקף עד ינואר   מר בועז בגריש: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 04.01.22ישי, של מיום, 52מועצה מס'ישיבת 
 

 16 
 

 

 הלכת, קיצרת אותו.      מר אלעד כהן: 

 

 מיליון שקל.  1.5זה טוב מאוד, זה הישג גדול שיכולנו לחסוך פה    מר ניר ברטל:

 

 לנו לא ... את הבעיה. יכולנו לחסוך, יכו  מר בועז בגריש: 

 

קיימנו עשרות דיונים על זה, ומה שיש לנו להגיד על זה כבר אמרנו.     מר אלעד כהן: 

 עכשיו בוא נתקדם. אתה אחר כך תגיב.   

 

 יש גבול עד כמה אפשר לרמות את הציבור.     מר ניר ברטל:

 

 לרמות את הציבור?      מר אלעד כהן: 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

 זו אמירה חמורה. מי שמרמה זה לא אנחנו.      הן: מר אלעד כ

 

 אני מזכיר לך,     מר ניר ברטל:

 

 אתה צריך לבוא ולומר לתושבים שאתה באופן חד צדדי, עם עצמך,      מר אלעד כהן: 

 

 הישג אדיר. הישג אדיר ...     מר ניר ברטל:
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 יים שלך.  אני מאחל לך שתצליח להשיג הישגים יותר אדירים בח   מר אלעד כהן: 

 

 אני מצליח. אני כבר מצליח.    מר ניר ברטל:

 

אני לא רואה את ההישגים האלו בינתיים. אני רואה רק את הנזקים.     מר אלעד כהן: 

 בוא נתקדם.  

 

... שאתה מנתח את התקציב אתה מסתכל כל אני אסביר לך ... אלעד.    מר ניר ברטל:

 כמה ... כך לא נכון, זה רק מראה  

 

 תמשיך לחשוב שכולם מטומטמים חוץ ממך.      לעד כהן: מר א

 

 לא כולם.    מר ניר ברטל:

 

 אבל תן לי להתקדם, ובוא נמשיך.     מר אלעד כהן: 

 

אל תכניס לי מילים שלא אמרתי. ולא אמרתי שאתה מטומטם, אבל     מר ניר ברטל:

 אל תגיד שאני ...  

 

 ר. 'אתם מרמים את הציבור'.  אמרת שאני רמאי, זה יותר חמו   מר אלעד כהן: 

 

 נכון.    מר ניר ברטל:
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 נכון. אתה עוד אומר את זה.     מר אלעד כהן: 

 

 לא אמרתי שאתה מטומטם. אמרתי שאתה לא יודע לנתח תקציב.    מר ניר ברטל:

 

אתה עוד אומר את זה. אני מציע שתחזור בך מהאמירות האלה. כי     מר אלעד כהן: 

 בינתיים לפחות.  לא קראנו לך רמאי. 

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

הפרמטר השני שאליו אני מבקש להתייחס זה פרמטר של רכיב השכר.    מר אלעד כהן: 

, אנחנו מגלים גידול של 2021אל מול  2022-כשאנחנו בודקים את השכר הכולל ותקני שכר וכו' וכו' ב

נובע מהגדלת שכר. וכל מיני דברים  בערך מיליון ₪. חלק נובע, אגב, מהגדלה של עובדים. חלק 

שהמועצה תוציא, איך בכלל כל כך גדול בהוצאה ייקור מוזרים שמופיעים. וכשאנחנו מדברים על 

אגב, בוא רק נחזור אחורה לארבעה משפטים שדיברתי עליהם לפני כן.   אפשר לדבר על תקציב?

 אז מה הוא אומר לך? ?כשאתה שואל את התושב תגיד, עם איזה תחושה של שירות אתה מסתובב

מנהלים ועובדים. בשורה התחתונה, אני מקבל שירות פחות   15,000ייקרו לי את הארנונה, הוסיפו 

 טוב. 

 

 לא יודע. אנשים שאני שואל אומרים משהו אחר.      מר אלי הוך:

 

לה לנד, זה לא חדש לי. אנחנו  -אל תפריע לי בבקשה. אתה חי בלה   מר אלעד כהן: 

התושבים ורואים בפייסבוק. וזו התחושה שהתושבים מסתובבים איתה, והם צודקים.  שומעים את 
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למה הם צודקים? אם הם היו אומרים את זה סתם, אז ניחא. אבל כשאנחנו רואים את הגידול  

בשכר, עם כל הכבוד לכל עובדי המועצה, כל עובד הפך להיות מנהל, וכל עובד קיבל תקן של מנהל,  

   -ע בכבודם של אף אחד, לכן אני לא אנקוב ואני לא רוצה לפגו

 

 אתה פוגע.    מר ניר ברטל:

 

    -ולכן אני לא אנקוב    מר אלעד כהן: 

 

 אתה מסוגל ליותר טוב מזה. ... ברמה הנמוכה ביותר.    מר ניר ברטל:

 

ולכן אני לא אנקוב, יש צורך לרסן אותך או שאתה תמשיך להפריע     מר אלעד כהן: 

 ע לי. אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.   לי? אל תפרי

 

 יש גבול, אלעד.     מר ניר ברטל:

 

 אתה תגיד מה שאתה רוצה. אל תפריע לי.      מר אלעד כהן: 

 

 אני אומר מה שאני רוצה. אבל אני, כשאתה משתלח בעובדים שלי,    מר ניר ברטל:

 

 אני לא משתלח בעובדים שלך.     מר אלעד כהן: 

 

 אי. כל עובד נהיה מנהל?! יש פה תוספות שכר אדירות? וד   מר ניר ברטל:
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מי שהחליט לקחת תקנים ולהפוך אותם למנהל זה אתה ולא אני.    מר אלעד כהן: 

והמשמעות הכספית אנחנו רואים. הפרמטר השלישי, וואלאק, במקרה זה גם מופיע בשקף, קוראים 

 לו, 

 

 רגע, כמה גידול בשכר?    מר בועז בגריש: 

 

 בערך מיליון שקל. אגב, אתה שאלת שאלה במקומה.    כהן:  מר אלעד

 

 . 5.7-שכר מהתקציב שאישרנו בזה גידול   גב' אורנה רייטר: 

 

 שאלת שאלה מצוינת.     מר אלעד כהן: 

 

 כמה הוא ממומן על ידי ...     מר ניר ברטל:

 

  אני מבקש לא להפריע לי. תרצה אחר כך, תשאל את כל השאלות,    מר אלעד כהן: 

 תעיר את כל ההערות. אל תפריע לי באמצע הדברים.  

 

 אני אשקול את בקשתך, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

 אתה לא תשקול את בקשתי, אל תפריע לי.      מר אלעד כהן: 

 

היה פה אחד פעם שאמר 'אני פה רק בשביל להפריע לך'. אתה פעם    מר ניר ברטל:

 אחת אמרת. 
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 מה?!     מר אלעד כהן: 

 

אני אפנה אותך אפילו ... ישיבת מועצה. אז אלעד, אתה רוצה?    ניר ברטל:מר 

 בבקשה. 

 

 במילה אחת, הזיה. עכשיו אני רוצה להתקדם.      מר אלעד כהן: 

 

 בשתי מילים?    מר ניר ברטל:

 

עוד הזיה. נתקדם. בוא נדבר על המרכז הקהילתי. אחלה דבר     מר אלעד כהן: 

ק נזכיר טיפ טיפה את ההיסטוריה מה זה בכלל המרכז הקהילתי, איפה שבעולם, במירכאות. בואו ר

היינו ולאן הגענו. עד שהוקם המרכז הקהילתי, המועצה ניהלה ברוב הזמן, באמצעותה חלק יחסית  

קטן מהזמן, באמצעות החברה הכלכלית שלנו, האחות הצעירה של המועצה, למעשה את כל הפעילות 

 של המתנ"ס.  

 

 לא נכון.    מר ניר ברטל:

 

אבל, אתה מוכן לא להפריע לי? אתה אפילו לא יודע מה אני הולך    מר אלעד כהן: 

 להגיד. אל תפריע! תרסן את עצמך!  

 

 אמרת. החברה הכלכלית ניהלה את כל הפעילות של,     מר ניר ברטל:
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 אני מבין שקשה לך לשמוע. תרסן ואחר כך תתקן מה שאתה רוצה.      מר אלעד כהן: 

 

מעוותים. אבל אני ארשום. אני יודע   בוודאי שקשה. דברים כל כך   ר ניר ברטל:מ

 שקשה לך לדבר.  

 

הפעילות שאני מדבר עליה זה פעילות חוגים, זה פעילות  תתאפק.    מר אלעד כהן: 

צהרונים, זה פעילות קייטנות, זה מעונות וכו' וכו'. וברגע שהוקם המתנ"ס, נוקזה למתנ"ס פעילות 

ה עצמה ניהלה ופעילות שהחברה הכלכלית ניהלה גם. ובסופו של דבר נוקז גם למתנ"ס.  שהמועצ

 והיום המתנ"ס מאגד בתוכו את החוגים, את המעונות, את הצהרונים וכו' וכו'. לא ניגע בכל ...  

כשאנחנו בוחנים מה קורה או מה היה קורה לולא היה מוקם המתנ"ס, אנחנו מבינים, ואפשר לראות 

ם בנתונים ואדון גזבר בוודאי ידע ויאשר, שהמועצה הרוויחה כסף מהפעילות הזו. מהחוגים,  את זה ג

. ו, ו, ו. וגם מעונות אגב. פשוט הרוויחה. אלא שכשזה התנהל  15%מהצהרונים, היתה ... של בערך 

בתוך המועצה, זה נשאר בקופת המועצה. מי נהנה מהסיפור הזה, במירכאות ובצדק? קופת המועצה,  

את אומרת התושבים וכו'. ברגע שזה עבר למתנ"ס, מי שנהנה במירכאות מזה זה המתנ"ס. כי זה  ז

 לא שהמתנ"ס לקח את הרווחים והחזיר את זה חזרה למועצה. זה פשוט נשאר שם. 

עכשיו, מה קרה במתנ"ס מבחינת התייעלות? רק כדי לסבר את האוזן, ואני מתבסס על נתונים  

נ"ס, שחלק מחברי המועצה הם גם חברים שם, בישיבת התקציב  שהוצגו לחברי הנהלת המת

האחרונה, פשוט העלנו בצורה  משמעותית את המשרות ואת השכר בתחומים ועניינים שפשוט לא 

היו. ואני אתן דוגמאות. הוסיפו משרה של ביטחון קהילתי. אני לא מדבר על הביטחון הקהילתי אחר.  

    -משרה  הוסיפו משרה של רכזת קהילה. הוסיפו

 

 רכזת ביטחון קהילתי?     מר ניר ברטל:
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 לפי טיוטת התקציב.      מר אלעד כהן: 

 

 אתה נגד זה?    מר ניר ברטל:

 

 תן לי ...     מר אלעד כהן: 

 

 לא, אתה אומר את זה בביטחון.    מר ניר ברטל:

 

 אני נגד בזבוז תקציבי, זה כן.     מר אלעד כהן: 

 

כזי מוגנות בבית ספר נגד אלימות של ילדים זה בזבוז  בזבוז? ר   מר ניר ברטל:

 תקציבי? רק מראה כמה אתה לא מבין, אלעד.  

 

   -רק אתה מבין. הוסיפו רכזת    מר אלעד כהן: 

 

 לא, גם יוסי מבין.     מר ניר ברטל:

 

הוסיפו רכזת כוח אדם צהרונית, בנוסף, אני מדבר, שימו לב רק, כדי    מר אלעד כהן: 

ו  מסונכרנים, על משרות שהתווספו. זה לא כל המשרות שיש במתנ"ס. חלק מהמשרות  שכולם יהי

אני עליהם לא מדבר. הוסיפו מנהל אחזקה ובטיחות, הוסיפו אב למעשה מהוות משרות שהיו לפני. 

בית מתקני ספורט. ועוד ועוד משרות. בשורה התחתונה, גרמו לכך וחברי טישלר, אני מניח שאתה  

 כי אתה חבר הנהלה ואתה נכחת בישיבות.   יכול לאשר לי,
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 בישיבות. דווקא לא היה לא, הוא    מר ניר ברטל:

 

 לא, אני לא נכחתי. אני מקבל את החומר.    מר דורון טישלר: 

 

 קיבל את החומר, זה לא משנה, זה היינו הך.      מר אלעד כהן: 

 

 אתה יודע מה קורה ... במתנ"ס?    מר אלי הוך:

 

אני יודע שיש בעיות בצהרונים ואתם תומכים בזה. בוא נתקדם. בוא,   ישלר: מר דורון ט

 בוא נתקדם. עזוב. )מדברים ביחד( 

 

דורון, גם אם לא היית, את טיוטת התקציב הוא ראה וזה מספיק. לא    מר אלעד כהן: 

    -צריך להיות כדי 

 

 זה חדר גם לפה. לא כולם יודעים לקרוא תקציב.     מר ניר ברטל:

 

 נכון, כי כולם מטומטמים, חוץ ממך.     מר אלעד כהן: 

 

 לא כולם.    מר ניר ברטל:

 

 ... לדבר אחרי ... מספרים, אז אני אראה לך כמה אתה לא מבין,    מר אלי הוך:

 

 אתה מבין בכל וניר מבין בכל.     מר אלעד כהן: 
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 במתנ"ס אני קצת מבין.     מר ניר ברטל:

 

 טומטמים חוץ מכם. בשורה התחתונה,   כולם מ   מר אלעד כהן: 

 

 לא אמרתי 'מטומטם', אלעד. אל תכניס לי מילים לפה.    מר ניר ברטל:

 

 לא מבינים, סליחה.      מר אלעד כהן: 

 

 אמרתי רק שאתה לא יודע לנתח תקציב.     מר ניר ברטל:

 

 רק אתה יודע. בשורה התחתונה,     מר אלעד כהן: 

 

  -וד לא, יש ע   מר ניר ברטל:

 

 אלעד, אל תענה. תמשיך, תמשיך. זה לא משנה מה שהם אומרים.   גב' אורנה רייטר: 

 

בשורה התחתונה, בסעיף השכר במתנ"ס, בין עקב גידול, הוספה של    מר אלעד כהן: 

₪ בפועל,  600,000משרות שלא היו, ובין עקב גידול בהיקפי השכר של העובדים, יש תוספת של מעל 

ות התקציב וקיבל את הנתונים במתנ"ס יודע בדיוק למה אני מתכוון. עכשיו, איך זה  ומי שהיה בישיב

 קשור להתייעלות של המועצה? 

 

 שצריך עכשיו משרדים לכל העובדים החדשים.    מר בועז בגריש: 
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  400,000  בוודאי. מישהו חשב, יש לו איזושהי תוכנית, לקחת כמה?   מר אלעד כהן: 

   שקל? אתה זוכר, דורון?

 

 לא, לא זוכר.   מר דורון טישלר: 

 

שקל כדי לשפץ. בסדר. הכל בסדר. אנחנו כנראה חיים   500,000   מר אלעד כהן: 

כשברור שכל כסף שהוא לא יעיל, או שהוא לא גובל או מהווה  בקישורים שונים  ובעולם אחר. 

ם מישהו היה טורח  התייעלות במתנ"ס, זה כסף שלנו, במועצה, כי הכסף הזה יכל לחזור למועצה, א

לבקש את הכסף חזרה, שיעביר מהמתנ"ס למועצה, כשברור שהכסף הזה לא מנוצל ולא מופנה 

למקומות אחרים, אז הנה לנו עוד דוגמה קלאסית לכמה ההתנהלות התקציבית של המועצה, ותיכף 

 תבינו גם איך זה קשור לראש המועצה, בהקשר של המתנ"ס, היא לא יעילה.  

י לסבר את האוזן. לראש המועצה יש תפקיד מאוד מכובד במתנ"ס. הוא יודע בדיוק מה עכשיו, רק כד

התפקיד שם. ראש המועצה יש לו נציגים שם, הן כחברי מועצה והן כנציגי ציבור. כך שמי שרצה 

באמת ובתמים לוודא שהמתנ"ס מתנהל בהתייעלות, יכול היה לוודא. ומי שרצה או אם לראש 

י למנף נכון את הרווחים של המתנ"ס, יכול היה לוודא שהכסף חוזר חזרה. או  המועצה היה מעוף כד

יכול היה לוודא שהמתנ"ס יבצע פעילויות שחוסכות כסף למועצה. בשורה התחתונה, כמו שיש ממשק 

של בין המועצה למועצה הדתית, המועצה מעבירה למועצה הדתית כסף, אבל המועצה הדתית עושה  

ה, וזו אותה גברת בשינוי אדרת, באותה מידה בדיוק אם מישהו רצה, או  פרויקטים במקום המועצ 

אם מישהו היה מבין בכלל איך היה צריך להתנהל בצורה אחראית ויעילה, היה עושה בדיוק את אותו 

 דבר. 

עכשיו חברים, אני יכול להמשיך ולעבור על הסעיף ההוא ועל הסעיף ההוא, ולמה צריך לקצץ פה, 

שם. אנחנו יכולים לשבת כל הלילה. אבל אני חושב שדי בכל מה שציינתי, כדי קצת   ולמה צריך לקצץ
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לקלקל לך ניר את השמחה וכדי להעיד על כך שהתקציב הזה הוא לא תקציב טוב. שהתקציב הזה  

צריך לעבור שינויים. צריכים לעשות שינויים מינמאליים, לפחות בפרמטרים שהתייחסתי אליהם,  

ו ביטחון, היינו קיצוץ כזה או אחר בהוצאות השומן, המנהלה, כדי להגיע  היינו חינוך, היינ

 להתייעלות. וזה המסר שאני אבקש כמובן להעביר.  

אני רוצה להזכיר לכולם ואני אהדהד את זה. מספיק פעמים בישיבת התקציב, כשאתה גובה  

את הארנונה מעבר מהתושבים, אחרי שייקרת להם את הארנונה, יותר כסף מהכיס, כי ייקרת להם 

 לייקור הרגיל, אתה מחויב לתת להם שירותים טובים יותר. 

וכשאנחנו רואים לאן הכספים האלו מנותבים, ושהם לא מנותבים לביטחון, ושהם לא מנותבים  

לחינוך, ושהם נבלעים בצורה כזו או אחרת במקומות אחרים, אז אנחנו מבינים שלא נעשתה פה  

יודע לעשות את המלאכה הנכונה, אז כנראה שאנחנו, חברי האופוזיציה,  מלאכה נכונה. ואם אתה לא 

הישיבה כמובן החברים שלנו  נצטרך להציג מה שנקרא טיוטת תיקונים כאלה ואחרים. ובהמשך 

 יפרטו את השינויים שאנחנו דורשים לבצע. אני מודה לך ובפרט לך, ניר, על כך שלא הפרעת לי.   

 

 שנית.   זה לא יקרה   מר ניר ברטל:

 

אני הייתי רוצה להגיד משהו. אלעד, חברי, אחת הבעיות שיש לך,    מר אלי הוך:

בנאום הארוך שלך, שאתה מציין עובדות, זאת אומרת אני לא יודע מאיפה אתה לוקח אותם.  

'הציבור לא מקבל תמורה, הציבור לא מרוצה'. אז תשמע משהו. ... עם הפייסבוק, ... למועדים  

בפועל, הפעילות הקהילתית באורנית, אתה השטח. , שצצים בפייסבוק, ותראה את האלההקבועים 

 לא יכול להשוות אותה לתקופה שהיתה בתקופה קודמת. 

ואם אתה מדבר על תקציבים, ... תקציבים. דבר נוסף, אתה כל הזמן לוקח מספרים יחסיים. מה  

 Xהאם כל תושב לוקח  איזה קשר יש? קשור גידול או אי גידול בהוצאות הביטחון לגידול בתושבים? 

כסף מביטחון? אני לא מבין את הגישה הזאת. אתה רוצה, בוא תדבר על פרויקטים. תגיד זה צריך  
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לא    לעבוד כך, וזה צריך לעבוד ככה. ולא לעבוד בצורה מספרית באופן יחסי. איזו מין גישה זאת?

 נתקלתי בדבר כזה בחיים.  

 

ברים הכי מדהימים בחיים שלי. כנראה שהיכולת שלך כשזה אחד הד   מר אלעד כהן: 

וההבנה שלך בניתוח תקציב היא כנראה שווה וזהה להבנה שלך במה התושבים חושבים על  

 לנד.  -לה-הביצועים שלנו. אתה פשוט חי בלה

 

אני רוצה רגע להגיד משהו. אני חושב שבמעגל הנהלה אתם צריכים   מר בועז בגריש: 

 קציב. תסבירו.   להסביר איך קוראים ת

 

אני מוכן להסביר לכם את ההסבר. כי באמת שאלי, אולי פעם     מר ניר ברטל:

   -ראשונה נחשפת לניתוח הזה של אלעד.  זה פשוט 

 

 אבל הוא דיבר חצי שעה שטויות.    מר אלי הוך:

 

נכון. בפעם הראשונה שהוא עשה את זה, בישיבת התקציב הראשונה,    מר ניר ברטל:

   -ה ניתוח של אחוזים שאין קשר בכלל שהוא עש

 

    -בדיוק. מה קשור בין    מר אלי הוך:

 

הסברתי לו. אבל אני כבר התייאשתי. כי הוא מתעקש לעשות את זה.     מר ניר ברטל:

 אני כל פעם מתפלא מחדש כמה אין הבנה בתקציב המועצה. 
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 לך.  אנחנו כנראה לא מבינים בכספים, את ההבנה ש  מר בועז בגריש: 

 

 את ההבנה המאוד לקויה שלך.    מר אלעד כהן: 

 

 אפשר להמשיך לעניין?    גב' אורנה רייטר: 

 

 אם זה הולך לשם, אז בואו ... )מדברים ביחד( אז מספיק.   מר בועז בגריש: 

 

אפשר להמשיך לעניין? אני רוצה. אוקיי. אני אמשיך מהנקודות    גב' אורנה רייטר: 

אלעד אמר, התקציב לא מספיק טוב. ואני אתמקד בנקודה הראשונה כמו ששאלעד דיבר עליהן. 

היה  5.7.21-שנקראת נספח שכר ותקנים. התקן שאנחנו אישרנו לפני חצי שנה, אפילו לא לפני שנה, ב

₪.   19,119,000תקנים, בסכום של  124היום אתם מבקשים ₪.  18,203,000תקנים, בסכום של  118

רק לסבר את האוזן למה שאמר קודם אלעד. הארנונה שייקרנו הכניסה   ₪. עכשיו, 915,000עלייה של 

₪. זאת אומרת כבר פה נשאב הכסף. ואני אלך לשלבים   1,200,000לקופת המועצה, בשלב הראשון, 

 מוקדמים.  

 

 לא, חלק מהשכר ממומן על ידי המדינה.     מר ניר ברטל:

 

 תרשום לך.    גב' אורנה רייטר: 

 

 ני אומר. א   מר ניר ברטל:

 

 תרשום לך, ואחר כך תגיב למה שאני אומרת.     גב' אורנה רייטר: 
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 אבל אני אומר עכשיו.     מר ניר ברטל:

 

  16 – 2019וקצת ₪.  15,786,000ההוצאה לשכר היתה  2018-עכשיו, ב  גב' אורנה רייטר: 

ון ₪. כשאני סוכמת  מילי 18הוצאה בפועל  2021מיליון ₪.  17ההוצאה בפועל היתה  2020מיליון ₪. 

 שקלים הוצאות שכר. חברים, הוצאות שכר.   3,279,000עד להיום, מדובר על  2018-מ

 

 נהדר. יותר סייעות לילדים.    מר ניר ברטל:

 

. עכשיו, אני ביררתי קצת.  15%. מעל 15.19%עכשיו, מדובר פה על   גב' אורנה רייטר: 

. וביררתי איך זה ברשויות אחרות. אז שאלו , מוצע על שכר30%-היום מתקציב המועצה, כ 30%

אותי מהקבוצה שאני איתה בקשר, של חברי מועצה, שאלו אותי כמה אאוטסורסינג יש פה. יש לכם 

ורסינג במעונות? אמרתי כן. יש לכם סוג של ? אמרתי כן. יש לכם אאוטסאשפהאאוטסורסינג ב

הוצאה מהתקציב זה המון  30%כסף.  אאוטסורסינג בתרבות? אמרתי כן. הם אמרו לי אז זה המון

   -המון כסף. אז זה הדבר הראשון שמאוד מפריע לי 

 

 מיליון?  19-כמה מתוך ... מה   מר ניר ברטל:

 

 אתה תגיד לנו בטח תיכף.    גב' אורנה רייטר: 

 

 תבדקי לבד.  אז    מר ניר ברטל:

 

יהיה הרבה יותר יעיל.  אתה מוכן לרשום, ניר, ולהפסיק להפריע? זה  גב' אורנה רייטר: 
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עכשיו, אני רוצה לדבר גם על ביטחון, מנקודת מבט קצת שונה. תושבי אורנית משלמים ביטחון. 

משלמים אגרת שמירה, שהסכום לא השתנה משנה שעברה. ויש עוד תשלומים שאנחנו מקבלים מכל 

ר כך אוסיף את מיני גורמים ממשלתיים. סך כל התשלומים מגיעים ללא התקציב המותנה. אני אח

₪. כשאני מסתכלת, וישבתי על התקציב ארוכות עם יוסי, כשאני   2,615,000-התקציב המותנה, ל

₪. אני אומרת לעזאזאל, איפה עוד   2,083,000מסתכלת על ההוצאה אני רואה תכנון הוצאה של 

את הכסף  ₪? עכשיו, אם יש יותר מדי כסף ולא מנצלים בביטחון, סבבה. תחזירו לאנשים  532,000

באגרות שמירה. עכשיו, אנחנו לא במצב כזה. מצב הביטחון, לפחות תחושת הביטחון, ואתה עוד מעט 

 תפרט, 

 

 של התושבים, אלי. של התושבים.   מר דורון טישלר: 

 

 אתה פשוט ... זה לא יאומן.    מר אלעד כהן: 

 

 א אתה. של התושבים, אלי. אני מקבל פניות של הביטחון, ל   מר דורון טישלר: 

 

 אלי, תרשום ותפסיק להפריע.   גב' אורנה רייטר: 

 

 אתה מנותק מהעם, נקודה.    מר אלעד כהן: 

 

 סליחה רגע. תרשום ותפסיק להפריע. בלי הערות ביניים.   גב' אורנה רייטר: 

 

 בלי הערות ביניים תלושות מהחיים, זה כן.     מר אלעד כהן: 
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 בכלל.   בלי הערות ביניים   גב' אורנה רייטר: 

 

 לגבי התלוש מהחיים זה רק אלעד. אנחנו ניקח ...     מר ניר ברטל:

 

 אני אגיד לך, אורנה. יש לי בעיה ...   מר אלי הוך:

 

אה, אה, אני לא, אני מדברת. אני מדברת, תעשה מה שאתה רוצה.   גב' אורנה רייטר: 

וונים לנצל את תקציב הביטחון אני מדברת, לא להפריע לי. אז אני רואה פה בניצול, שמראש לא מתכ

₪ בתקציב מותנה, או שיתקבלו או שלא   335,000במלואו, שזה תקציב צבוע. בנוסף לזה, יש עוד 

יתקבלו, וגם זה צריך  ללכת לתקציב הביטחון. ודורון עוד מעט ידבר על נושא של תקציב, על בכלל  

 נושא של ביטחון.  

איכות הסביבה. הוספנו תקציב לטיפול בשפני הסלע. יע. עכשיו, עוד נושא שלי באופן אישי מאוד מפר

נכון, לא משהו שמטריד את כולם. מטריד רק חלק מהאנשים. וחלק מהאנשים שמאוד חוששים  

לבריאות שלהם. היינו צריכים, המועצה לא משתפת פעולה, לא מעוניינת לעשות את הדברים, היינו  

הסביבה. פנינו לחברי כנסת ששלחו לראש  צריכים לפנות לחברי כנסת מטעם הוועדה לאיכות

המועצה מכתב, ורק אז הוא אמר 'זה ייכנס לתוכנית העבודה'. אבל בתקציב אין תקצוב לשפני הסלע. 

 מה? רוצים להגיע לסוף השנה, שהוא יגיד 'אין כסף'? 

  אני רוצה עכשיו לחזור בכלל על ההתנהלות של שנה שעברה. אמרת שנה שעברה, על ההתנהלות של 

לפני יומיים. מה קרה? מה קרה לנו פה אחרי ההסכמות? הצבענו על תקציב מוסכם. אחרי משא ומתן  

שקל. נאדה, אפס.   200,000. הכנסנו מספר דברים שהסכמנו עליהם. אמצעי ביטחון, תוספת 5.7-ב

שלישי.  שקל. ניצול אפס. אני מדברת על ניצול שידוע לי עד סוף רבעון  200,000אחזקת גנים ציבוריים 

 104,000 –שקלים, אפס. שיפוץ גוונים, חצר תיכון, אפס. ותיקים  356,000פרויקטים חינוכיים 

שקלים. טיפול בשפני הסלע אין. מה כן עלה,   60,000שקלים. החליט ראש המועצה להעביר רק 
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אז התקציב לא מספיק טוב ואחרי  חברים? לאיפה הלך הכסף? אשפה, גזם, ואשפה, ותקנים ושכר. 

 שדורון ידבר, אז אנחנו ניתן את ההערות לסעיפים. דורון? 

 

 אני? או בועז?   מר דורון טישלר: 

 

 נראה לי שאתה.    גב' אורנה רייטר: 

 

טוב, אני שמח, אלי, שאתה אומר שאנחנו מנותקים מזה שאנחנו    מר דורון טישלר: 

אלי, ידידי המלומד.  חושבים שלתושבים יש כאן תחושת ביטחון טובה. אז צר לי לאכזב אותך,

תחושת הביטחון של התושבים ביישוב קשה מאוד. רק לפני כחודש ימים ראש המועצה נכח בבית של 

תושב שנכנסו אליו הביתה וגנבו לו את האופנוע מתוך הבית, שזה האופנוע השלישי שנגנב מהיישוב, 

 שחדרו ליישוב דרך הגדר ההיקפית של היישוב.   

 

 פריצות בשנה?   30זה היה לפני שהיו איפה    מר ניר ברטל:

 

רגע, רגע, שנייה. לא, אני מדבר מעכשיו. אני מדבר מהיום שאתה   מר דורון טישלר: 

 ראש המועצה. אני לא הולך הרבה אחורה.   

 

 ... אין יותר פריצות ...     מר ניר ברטל:

 

 חכה, רגע, רגע, שנייה .עובדות. אני רק עובדות.    מר דורון טישלר: 

 

 אל תפריע לו.    אלעד כהן:  מר
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 אני מדבר רק עובדות.     מר דורון טישלר: 

 

 גם אני.    מר ניר ברטל:

 

שנה אחרונה, גם עבדכם הנאמן חווה התפרצות לבית, שבוא  בחצי   מר דורון טישלר: 

נשאל איך תחושת התושבים פה היא נהדרת בביטחון, שנכנס רכב של פורצים ליישוב, עושה שלום 

בכניסה ונותנים לו להיכנס. זה אפשר גם לשאול, איפה תחושת הביטחון. ובחודשיים למאבטח 

האחרונים, שבעה בתים באותו לילה, התפרצו אליהם. באותו לילה. אז איפה תחושת הביטחון? אז 

 או שאני מנותק מהמציאות, או שאתה מנותק מהמציאות. ולצערי אתה זה שמנותק מהמציאות.   

 

 א, אתה מנותק.  ל   מר ניר ברטל:

 

 לא, אני לא מנותק. אני חי את הביטחון. לא אתם.     מר דורון טישלר: 

 

לא, אני חי את הביטחון של היישוב. בשנתיים האחרונות היו שנתיים     מר ניר ברטל:

 עם הכי הרבה פחות התפרצויות, בחמש שנים האחרונות. 

 

  ניר, הנתונים שאני הוצאתי לפחות,   מר דורון טישלר: 

 

 אבל לפחות בואו נדבר על עובדות.    מר ניר ברטל:

 

   -אני מדבר רק עובדות. ואתה מוזמן   מר דורון טישלר: 
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 פריצות רק ברחוב ...   30... במערכות שהיו    מר ניר ברטל:

 

  -ניר, אתה מוזמן לעשות סקר   מר דורון טישלר: 

 

 את התקציב אתה רוצה...    גב' אורנה רייטר: 

 

אני פשוט מתקן את הטעויות של דורון. שהוא אומר דברים לא     ברטל: מר ניר

 נכונים. 

 

 זה תקציב רביעי, ראבאק, תקציב רביעי.    גב' אורנה רייטר: 

 

אתם מוזמנים לעשות סקר בדעת הקהל של תושבי היישוב. אתה   מר דורון טישלר: 

. צר לי, אני אגיד לכם מעכשיו. מוזמן לעשות את זה. תרים את הכפפה, על תחושת הביטחון ביישוב

חבל על הזמן שלכם, כי אתם פשוט תקבלו מראה לפנים, כמה תושבים מאוכזבים ממה שקורה פה  

-עכשיו בוא נדבר. אורנה הציגה נתונים ותקציבים של הביטחון. וראינו שיש פה כבנושא הביטחון. 

 לי שנייה.    שקל שלא נוצלו מתוך התקציב. ... רגע, שנייה, ניר. תן 532,000

 

 אבל נתתי לך.     מר ניר ברטל:

 

תן לי שנייה. אני לא חושב שאי פעם הפרעתי לך כשאתה דיברת או   מר דורון טישלר: 

התפרצתי לדברים שלך. אז בוא נכבד אחד את השני. ואם אנחנו מסתכלים על מספר חודשים אחורה,  

והחטיבה להתיישבות ועוד כמה גופים ואנחנו יודעים שנינו שיש תקציבים, גם של משרד הביטחון 
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שתומכים בנו, וזה מבורך, ועדיין לא נוצלו הכספים האלה להרכיב עוד מצלמות, בצד הצפוני שלנו, 

שהוא אחד מנקודת עקב אכילס של היישוב, אנחנו לא עשינו עם זה כלום. אז מה אנחנו כן עושים עם  

לא נוצל. למה לא לקחת את הכסף הזה,  שקל מתוך התקציב שאורנה ציינה, שבכלל 532,000זה? 

סתם לדוגמה. אבל בבוקר.  6:00בלילה עד  12:00-להוסיף רכב סיור בשעות הקריטיות של הלילה, מ

 יש קב"ט וראש מועצה שיחליטו איך הם עושים את זה. 

 א'. לקחת ולהתקין מצלמות בצד הצפוני  ולא לשים לי מצלמה על הבית של -אני רק יכול להאיר פה ב

השכן בסוף רחוב התבור, שהיא שווה ככוסות רוח למת, כמו שאומרים. לקחת ולשים אמצעי ביטחון  

שהם רלוונטיים ואפקטיביים, שיתנו לנו מענה גם לשעות הלילה או לחושך, וגם לשעות היום. ונוכל  

לקבל איזושהי חליפת ביטחון נאותה בצד הצפוני של היישוב. בואו, חבר'ה. אי אפשר להתעלם 

 שבשנים האחרונות או בשלוש שנים אחרונות היו הרבה יותר התפרצויות.   

 

 זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.    מר ניר ברטל:

 

 בסדר, אתה יכול לחלוק עלי, ניר.   מר דורון טישלר: 

 

 הוא לא חולק. ... סרטונים במשטרה.     מר אלעד כהן: 

 

 נכון.    מר ניר ברטל:

 

 הוצאתי את הנתונים.   אני  מר דורון טישלר: 

 

 משטרת ישראל.  ...     מר אלעד כהן: 
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 נכון, נכון.    מר ניר ברטל:

 

ואני ציינתי רק מה היה בחודשיים האחרונים. אני חושב שבחודשיים    מר דורון טישלר: 

יחס ישיר לאם אני לוקח את השנתיים האחרונות, רק  האחרונים כמות הפריצות היתה יותר, ב

ת ללילה נשמע בחודשיים האחרונים היתה כמות פריצות כמעט כמו אני לא יודע מה. שבע התפרצויו

זה בחיים לא קרה ביישוב. בחיים. בלילה אחד שבעה בתים, ועוד שניים שניסו ולא  לכם הגיוני?

זה לא משנה. אבל חבר'ה, בואו. יש פה תקציב שלא הצליחו. כי האזעקה פעלה ומה שזה לא יהיה. 

מנוצל. שאנחנו יכולים לעשות איתו הרבה יותר. ולא קורה איתו כלום וזה כסף ששוכב. וזה כסף 

 שמגיע גם ממקומות חיצוניים, 

 

   הוא לא שוכב. מכסים איתו דברים אחרים.   גב' אורנה רייטר: 

 

רים. או מתעדפים אותו למקומות אחרים. אז מכסים איתו דברים אח  מר דורון טישלר: 

 בסדר? 

 

 שהיית אמור לעשות עם זה משהו.    2021מתי ... של    מר אלעד כהן: 

 

המאבטחים של מוסדות החינוך, גם חטיבת אבטחה במשרה, הרשתה   מר דורון טישלר: 

פנים לכם לעשות אבטחה מדלגת. אז אין לך מאבטח בכל הגנים. תאמין לי, אני מכיר את הכל ל

 ומאחור.  

 

 נכון, אנחנו מתייעלים.     מר ניר ברטל:
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מכיר את הכל, ניר. אבל הכסף הזה שציינתי אותו, אפשר לקחת אותו    מר דורון טישלר: 

ולעשות איתו הרבה הרבה יותר למען ביטחון התושבים ותחושת הביטחון של התושבים. כי אנשים  

על אחרים. וכמוני השכן שלי, שאתה היית אצלו ביום סובלים פה. אני אעיד על עצמי. אני לא מעיד 

שגנבו לו את האופנוע  מהבית. אם אתה חושב שאנחנו ישנים טוב בלילה, אתה טועה. לא ישנים טוב  

 בלילה. לא רק אני. גם בני המשפחה שלנו לא ישנים טוב בלילה. 

 

 שלך? מה אתה עושה בעבודה?  דורון, מה התפקיד   מר בועז בגריש: 

 

שנה בתחום  28אני ממונה על הביטחון של רכבת ישראל. סך הכל   דורון טישלר: מר 

 האבטחה הממלכתית. אבל זה לא רלוונטי כרגע.  

 

 באיזה ועדה אתה חבר פה ביישוב?  מר בועז בגריש: 

 

אני חבר בוועדת הביטחון שהתכנסה פעם אחת לצורך היכרות של    מר דורון טישלר: 

   -התכנסה חברי הוועדה. אבל היא לא 

 

מה אתה מתפלא? האדון הנכבד חושב שמצב הביטחון מדהים, וזה כל     מר אלעד כהן: 

... על הביטחון? יש פה הכחשה, יש פה טמינת   התושבים חושבים. אז מה אתה מתפלא שלא שמים

 ראש בחול, וכשטומנים את הראש בחול ומסרבים להכיר בבעיה, אז הכל נראה בהתאם. 

 

 ורון, אלעד לא מפריע לך? ד   מר אלי הוך:

 

 לא, אלעד לא מפריע לי.    מר דורון טישלר: 
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 אה, אוקיי.     מר אלי הוך:

 

זה שהקב"ט הקודם, כשנכנסתי לתפקיד, בא ואמר לי 'ניר, איזה     מר ניר ברטל:

יופי'. היתה פה חניכה של מרכז ההפעלה הזה, ועשו הצגה איך יש פה מערכת שמחוברת למצלמות, 

'ניר, זה היה חרטא ברטא. חיברו פה למערכת שהיא בחינם באינטרנט, ואחרי זה שום דבר   אמר לי

 . 'לא עבד

 

 אבל היום עובד משהו?     מר דורון טישלר: 

 

 בוודאי.    מר ניר ברטל:

 

 מג'עג'ע.   LPR-מה עובד היום? מה עובד היום? ה  מר דורון טישלר: 

 

 לא היה, היום יש.  LPR   מר ניר ברטל:

 

לא הוכיח את עצמו בפריצות   LPR-למה? אבל ניר, שנינו יודעים שה  מר דורון טישלר: 

 האלה.  

 

  -בוודאי שהוא הוכיח. בזכות זה נתפסו    מר ניר ברטל:

 

 איך?! איך?! אם לי אישית פרצו  לבית,     מר דורון טישלר: 
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 דורון, אני אשמח לעשות לך הדרכה על מצב ...     מר ניר ברטל:

 

שלך. הקב"ט שלך נעזר בי, הקב"ט שלך נעזר   LPR-אני מכיר את ה  דורון טישלר: מר 

 הזה.   LPR-בי, ואני עוזר לו, ואני עזרתי לו גם איך להתנהל עם ה

 

 מצוין.    מר ניר ברטל:

 

ולימדתי אותו וחיברתי אותו לאנשי מקצוע אצלי שיעזרו ... אז בוא,   מר דורון טישלר: 

 ני יודע בדיוק איך הוא עובד.   את הביטחון ביישוב א

 

 אני שמח שאתה מראה ... חבר מועצה,    מר ניר ברטל:

 

אף אחד לא יכול ללמד אותי. לא מר הוך, ולא אתה, ... מלפנים   מר דורון טישלר: 

 ומאחור אני מכיר.   

 

... פה ברחבי היישוב שלא היו לפני כן. אתה לא יכול להגיד שלא  30-ה   מר ניר ברטל:

 , ... 2021, גם שנת 2020שה כלום. ששנת נע

 

 ניר, גם מה שעשיתם,     מר דורון טישלר: 

 

 היו השנים עם הכי מעט פריצות בחמש שנים אחרונות באורנית,    מר ניר ברטל:

 

 איך אתה יכול להגיד את זה,    מר דורון טישלר: 
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 כי זה דברים נכונים.    מר ניר ברטל:

 

 חד היו שבע התפרצויות לבתים.   בלילה א  מר דורון טישלר: 

 

 תיקח, תבדוק את הלילה האחד הזה, ...     מר ניר ברטל:

 

לא, בלילה אחד שבעה בתים. איפה זה היה? דורון, הוא לא מדבר על     מר אלעד כהן: 

 , שהיה שם שיא מדהים בהתפרצויות. כי זה לא נוח לו.  2019

 

 .  2019אני מדבר על    מר ניר ברטל:

 

 .   2020אתה דיברת על    כהן:  מר אלעד

 

 ,  2020נכון, אמרתי,    מר ניר ברטל:

 

 מה היה?    2019-ב   מר אלעד כהן: 

 

היה קטסטרופה. נכון, כי ירשתם מכם מסננת בגדר שלקח זמן עד     מר ניר ברטל:

ו  פריצות ... בשנתיים. ולא היה שם שום דבר. ... אז אנחנ 30היו  2019, 2018-שסידרנו אותה. וב

 מתקנים. 

 

אני אגיד משפט אחרון לסיכום. אנחנו מתקנים זה בסדר. איך אומרת    מר דורון טישלר: 
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 הפרסומת? זה טוב, אבל זה לא מצוין. נכון, הותקנו מצלמות בצד המערבי.   

 

 גם.    מר ניר ברטל:

 

 היום בלילה אתהוהמצלמות האלה מה? הן נותנות לנו יופי של מענה.   מר דורון טישלר: 

 עיוור שם.  

 

 לא נכון.    מר ניר ברטל:

 

אותו דבר בצד הצפוני. המצלמות שהותקנו הן מצלמות יום. אתה לא    מר דורון טישלר: 

 רואה שם בלילה.   

 

 לא נכון.    מר ניר ברטל:

 

ושנינו יודעים שאם היו שם מצלמות טרמיות, שיכולות לראות בלילה,   מר דורון טישלר: 

יקציה, אז אולי לא היו חותכים את הגדר של היישוב, נכנסים ויוצאים ממנה וגם נותנות לך אינד

לפחות פעמיים, שגנבו אופנועים מבתים של תושבים, ניר. אז איך אפשר לבוא ולהגיד לי שתחושת  

רוכבי אופנוע. בוא תראה מה קורה  80-הביטחון פה טובה? בוא תראה, יש פה בתוך אורנית קרוב ל

ה אנשים פוחדים. בוא תראה מה אנשים עושים בבתים שלהם, במיגונים. אתם  איתם. בוא תראה כמ

לא יודעים בכלל מה קורה. אז אתם אומרים תרדו לשטח? תרד אתה לשטח ותשאל את התושבים  

 איך הם מרגישים. תודה.   

 

 אתה רוצה להגיד משהו על התקציב?    מר ניר ברטל:
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ה הציגה משקף תמונה לעד הציג ומה שאורנאני רוצה להגיד שמה שא  מר דורון טישלר: 

 מספיק ברורה.   

 

אנחנו לא באסיפת בחירות ... אתה רוצה להעביר משהו מסעיף     מר ניר ברטל:

 לסעיף? 

 

 נגיע לשלב הזה, ניר.      מר אלעד כהן: 

 

 אז יאללה. בוא ... ונגיע לעניין.    מר ניר ברטל:

 

חייב. לפני כן אני רוצה להבהיר משהו גם   לא, ניר, לא. לפני כן אני    מר אלי הוך:

לדורון וגם לאלעד. אני לא אוהב, אני מאוד לא אוהב שאנשים באים  ומציגים מה הציבור חושב,  

 כשהם לא בדקו אותו.  

 

אלי, להבדיל ממך, אני מסתובב בשטח. להבדיל ממך אלי פונים.   מר דורון טישלר: 

 ב.  ולהבדיל ממך ... מה שקורה בביטחון ביישו

 

 דורון, אני מסתובב ביישוב לא פחות,    מר אלי הוך:

 

במקרה הזה של הביטחון? אני לא חושב. כי אם הסיור שלך, אתה   מר דורון טישלר: 

רואה אותי על הגדר ופוגש אותי ואומר לי 'סליחה, אדוני, מה אתה עושה פה?' ואני אומר לך 'סתם, 

ה בתוך היישוב. בוא נסתכל מה קורה על הגדרות. ואני אני מטייל וכל הכבוד שאתה עירוני'. אבל ז
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אישית הצעתי גם למנכ"ל המועצה לקחת אותו למקומות ביישוב ולעשות תרגיל ליישוב. אני מוכן  

לבוא לפה בלילה ולהראות לכם כמה הסיור שלכם לא רואה מה קורה פה בכלל על הגדרות. אני מוכן  

באיזו שעה. אז לא להגיד לי שאני מנותק כי אני מחובר  לעשות את זה. אני מוכן מתי שאתם רוצים.

 יותר מכם עם מה שקורה פה בביטחון ביישוב.  

 

סליחה רגע. אתה לא יורד לסוף דעתי. אני אומר עוד פעם, אני חוזר     מר אלי הוך:

 על זה כבר פעם שלישית. כשאני מציג עובדות, הן ... בשטח. אני לא בא וטוען,  

 

 ... אני לא עשיתי ספקולציות.   מר דורון טישלר: 

 

 סליחה, תן לי לסיים.     מר אלי הוך:

 

 אני לא עשיתי ספקולציות. אני הצגתי רק עובדות.    מר דורון טישלר: 

 

רגע, תן לי לסיים. אתה ציינת עובדות של אירועים אחרונים או     מר אלי הוך:

 אירועי עבר. 

 

  זה אירועי עבר? חודשיים אחורה  איך עבר?  מר דורון טישלר: 

 

אבל אתה לא יכול לבוא ולדבר על תחושת הביטחון של הציבור כשלא     מר אלי הוך:

 בדקת אותו. אני לא מבין את זה. וגם אתה,  

 

 אלי, בוא נשאל. התושבים חושבים שרמת הביטחון ביישוב טובה?   מר אלעד כהן: 
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  -תגיד לי 

 

בדקנו. אתה לא מבין מה אני אומר לך.  אני לא אמרתי שכן או לא. לא    מר אלי הוך:

 אתה לא מבין מה שאני אומר לך. אני לא קובע, אלעד ... )מדברים ביחד(  

 

 עליך אני מתפלא.     מר אלעד כהן: 

 

הם לא מדברים מה שמדברים אליהם. כל הזמן, אני לא בא ואני טוען     מר אלי הוך:

אבל אל תבואו גם אתם בלי לבדוק ולהציג   שתחושת הביטחון היא גבוהה או נמוכה. כי לא בדקתי.

 לציבור מראה שהיא לא נכונה. נקודה. זה מה שאני אומר. 

 

    -אלי, לא הייתי מעז   מר דורון טישלר: 

 

 דורון, דורון, אני חושב ...     מר ניר ברטל:

 

 לא הייתי מעז להגיד דברים שאמרתי אם הם לא מבוססים.   מר דורון טישלר: 

 

 ברור לי.    מר אלי הוך:

 

 אתה צריך להכיר אותי בשביל לדעת מה שאני יודע.    מר דורון טישלר: 

 

תראה לי תושב אחד, חוץ מאלי הוך, שבא ואומר שרמת הביטחון    מר אלעד כהן: 

 משביעה את רצונו. אחד תמצא. וניר ברטל, כמובן.   
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טון בחצי. כל תושב שיסתכל על נתוני הפריצות ביישוב יראה קי   מר ניר ברטל:

 חברים, בואו נתקדם.  

 

 תחושת הביטחון לא מורכבת רק מהתפרצויות לבתים.    מר דורון טישלר: 

 

אני מסכים. שלושה פוסטים בפייסבוק יכולים להשפיע על תחושת     מר ניר ברטל:

הביטחון, אתה יודע. אבל יאללה, אנחנו בדיון תקציב, דורון. איזה שינויים בתקציב הביטחון אתה  

 וצה לעשות? ר

 

 אנחנו תיכף ניגע בזה.     מר דורון טישלר: 

 

 תגיעו. בועז, אתה גם רוצה את חלקך?    מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה לדבר על תקציב.    מר בועז בגריש: 

 

 איזה?    מר ניר ברטל:

 

 מתוך תחושותי.     מר בועז בגריש: 

 

 איזה תקציב?    מר ניר ברטל:

 

 הכינונו מראש.  . 0222תקציב   מר בועז בגריש: 
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 מעולה.    מר ניר ברטל:

 

אנחנו באנו, בניגוד למה שקרה בשנה שעברה, שבסופו של דבר   מר בועז בגריש: 

התקבלה בהסכמה הצעת התקציב, הצבענו עליה כולנו פה אחד. אנחנו תלמידים טובים ומכיוון שמה  

אבל אני לא אכנס עכשיו לכל, זה  שקרה בשנה שעברה היה סוג של משיכת זמן, עד שבסופו של דבר,

אתה תרצה, אני מניח שאתה תרצה לגעת בזה, אבל זה שלך. מכיוון שבסופו של דבר היתה שם  

משיכת זמן, והיו התניות, ואז כשכבר אישרנו את התקציב, בסופו של דבר, כשבאנו גם עם ההצעות 

וב כמובן, נאמר לנו בהרבה מאוד ורצינו לשים בולטים בנקודות החשובות לטעמנו, לטובת הייששלנו, 

. אפרופו 1/12מהסעיפים שאי אפשר לגעת בהן, מכיוון שהתקציבים כבר מומשו ונוצלו בהתנהלות של 

, לא ברור מאיפה כל כך הרבה חריגות, כי 5.7-שהיה אמור להיות עד ה 1/12-התנהלות של תקציב ב

שלו. אי לכך, אנחנו באנו לפה, לישיבה  התקציב בסופו של דבר היה גדול יותר ממה שאישרנו, הבפועל

הזאת, עם אג'נדה של מה אנחנו רוצים לשים בבולטים. מבחינתנו מה שחושב זה כמובן נושא של  

החינוך, הנושא של הביטחון, הנושא של נראות היישוב, נושא של השיפור של הגנים וכמובן הנושא  

כיו"ר הוועדה של מה שאתה שמרכז,  של איכות הסביבה. שאחד הדברים האבסורדיים בעיני, אתה

 בראשות ועדה של רשויות, 

 

 אשכול, אשכול,    מר דורון טישלר: 

 

אשכול. ברגע שיש עניין כמו לישמניא, התנגדות ללכת לפרסם סרטון,   מר בועז בגריש: 

כאילו אני אומר לך, מבחינתי זה היה תחתית. תחתית! זה עניין של איכות חיים פה של האנשים. זה  

של האנשים. ועכשיו, לא היה פה שום עניין של אופוזיציה,  מירה על הביטחון ועל הבריאות ש

קואליציה. דרך הוועדה לאיכות הסביבה, מה ביקשנו שם? לפרסם את העניין הזה? התנגדות? אני  
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רוצה להגיד לך, מבחינתי זה באמת בתחתית מכיוון שפה זה כבר הלך למקומות ככל הנראה אישיים. 

שזה הולך למקומות אישיים טוב זה בטח לא עושה לאף אחד. ולכן אנחנו באנו הפעם,  וברגע

כשאנחנו מבחינתנו יש את הסעיפים של התקציב. אנחנו נציג עכשיו את השינויים שאותם אנחנו  

שקל  900,000-שקל מהתקציב הרגיל ועוד כ 900,000-רוצים לעשות את ההסטות. אנחנו נסיט כ

נחנו תיכף נעבור על הסעיפים. אנחנו לא נאשר את החריגות בשכר. אנחנו נאשר  מהתקציב המותנה. א

את השכר, ודרך אגב, בדקנו את זה עם משרד הפנים. אנחנו יכולים לאשר את השכר כפי שהוא אושר 

, ללא שינויים. כל מה שתרצו אחרי זה, לבוא ולהגיד שינויים שאתם תרצו 2021, לתקציב של 2021-ב

 נגיד כמה דברים בעניין הזה.  לעשות, אנחנו

אחד, אם אתם תבואו, יוסי, ולא ייתכן שאנחנו נבקש לקבל חומרים של פירוט העליות בשכר 

שעליהם הצביעה אורנה ודיבר עליהם אלעד, ותיכף אנחנו ניגע בהם ברמה של השורות בתקציב, לא  

 הסכמי,   יכול להיות שכשאנחנו נבקש את זה התשובות יהיו פלואידיות. יגידו יש

 

 בוודאי שיכול להיות.     מר ניר ברטל:

 

 אתה צודק. לשיטתך.     מר בועז בגריש: 

 

 לא, לפי המחוקק.     מר ניר ברטל:

 

אתה צודק. ומכיוון שזה לא מניח את דעתנו, אז אנחנו בסופו של דבר   מר בועז בגריש: 

אם אתה רוצה, אתה יכול  נצביע על ההצעה שאנחנו מביאים, כמו שהיא נראית לנו. ואחרי זה, 

להמשיך בכיוון הזה. התקציב יאושר כמו שאנחנו נציג אותו. אנחנו מציעים את ההקפאה, בסופו של  

אנחנו לא נאשר מעבר לזה. אם אחרי זה אתם   2021-דבר, בנושא של השכר כאילו מעבר למה שהיה ב

 תבואו ותציגו,   
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 אתה תפטר את הסייעות?    מר ניר ברטל:

 

אתה תפטר את מי שאתה רוצה. שנייה אחת, אורנה. אתה תעשה    בגריש: מר בועז 

 אחרי זה מה שאתה רוצה.  

 

 ... לפטר?    מר ניר ברטל:

 

אנחנו בסופו של דבר, יוסי, ואני אומר את זה לך, אחד, אם אתם   מר בועז בגריש: 

ה ואנחנו נראה תבואו ותראו על מה היו העליות האלה, אני יכול לבוא להבטיח דבר אחד. בהנח

שבאמת הכל בסדר גמור, הכל יאושר. אני כבר אומר את זה. מכיוון שלא קיבלנו את זה לישיבת  

תקציב הזאת, זה לא יאושר, החריגות האלה. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי כל ההסטות שאנחנו 

 מדברים עליהם,   

 

 בועז, כמה אנשים אתה רוצה לפטר מחר בבוקר?     מר ניר ברטל:

 

 תפסיק עם האמירות ...    אלעד כהן:  מר

 

 אלעד, אלעד.    מר בועז בגריש: 

 

 לא, זה מה שאתה מציע. ...    מר ניר ברטל:

 

זה בסדר. אתה תמשיך לזרוק את ההערות האלה, וזה בסדר. אנחנו    מר בועז בגריש: 
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תה הימרת נתקדם בכיוון שלנו. לא מתכוון להיגרר איתך. אני לא יודע לאיזה שעה הימרת ואם א

שזה יהיה רחוק כדי לקבל את הארוחה. אני אומר לך, אנחנו נהיה מאוד קצרים וענייניים,  

תכליתיים. אנחנו לא נגיע למצב ואחריות, אנחנו החלטנו שאנחנו לא הולכים למקום של להתחיל, 

 חלילה, לפוצץ. אנחנו באים לסגור תקציב היום.   

 

 מעולה.    מר ניר ברטל:

 

כדי שהמועצה תוכל לעבוד, כדי שלא יהיו אחרי זה סיבות לבוא    ש: מר בועז בגרי

ולהגיד למה לא. עכשיו, על העניין של איפה שמים את הסעיפים, זה עניין של תפיסה. ובגלל  

 שהאג'נדה שלנו היא במקומות שאנחנו חושבים,   

 

 זו שאלה עובדתית פשוטה.    מר ניר ברטל:

 

א מתכוון עכשיו להיכנס איתך, תיכף אורנה תפרט.  לא צריך. אני ל  מר בועז בגריש: 

אני רוצה להגיד לך דבר אחרון, יוסי. תצא מנקודת הנחה שמה שאנחנו נאשר עכשיו בתקציב, 

המועצה קודם כל יכולה לצאת לדרך, ללכת לעבוד. אף אחד לא יוכל להגיד 'אני לא יכול לעבוד 

שלצורך העניין יהיה צורך לעשות אחרי זה איזשהם כרגע'. לכו לעבוד, דבר אחד. דבר שני, היה ונגיד 

שינויים. אתה או מי שיהיה אחריך, יבוא בסופו של דבר וירצה לשנות או להגדיל סעיפים, אנחנו כאן.  

אנחנו לא פה בשביל לתקוע. אנחנו פה בשביל עכשיו להתחיל לדחוף את העגלה הזאת קדימה. אבל  

 בים לנו. זה מה שיבוא לידי ביטוי.  על פי  תפיסת העולם שלנו, הדברים שחשו

ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, ניר, שאכזבה שלי היא כל כך גדולה ויש בי כל כך הרבה חוסר אמון  

מהמקום שברגע שאישרנו דברים ובהסכמה והם לא קורים, אנחנו מבקשים לקבל דוחות והתשובות 

הקבוצתי, בפייסבוק, ווטאבר', לא   שאנחנו מקבלים, אני מקבל תשובה שאומרת 'מפורסם בווטסאפ
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 רציני.  

 

 למעלה מהצורך.     מר ניר ברטל:

 

אתה תחליט מה אתה עושה, זה שלך. העניין שלכם לבוא ולהגיד האם    מר בועז בגריש: 

תחושת התושבים היא טובה או לא היא שלכם. לבוא להגיד תעשו סקר, לא תעשו סקר, יש משפט 

תוך עמי אני חי, אם אתם חושבים שהמצב הוא טוב, זה שלכם. אם שאומר 'בתוך עמי אני חי'. וב

 אתם חושבים שאנשים מרוצים, זה שלכם וזה בסדר. העניין הוא,  

 

 ברחוב יקבעו.     מר אלי הוך:

 

 כן, אתה צודק.     מר בועז בגריש: 

 

 ... אתה צודק. הבחירות ...    מר ניר ברטל:

 

שיידרש שינוי בתקציב, תוספת, הגדלה עניינית, יוסי, אנחנו פה. ככל   מר בועז בגריש: 

 אנחנו כאן. אורנה, אני אבקש, 

 

 אורנה, רק משפט אחד. רק משפט, כדי לא לנתק את הקונטקסט.      מר אלעד כהן: 

 

 הבנו.     :דובר

 

שלנו. הכוונה של מה שאנחנו אומרים זה לאשר היום את התקציב    מר אלעד כהן: 
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א עניתם על כל השאלות, מסיבות כאלו ואחרות, שיש בעיה עם תקן, עם היה ותגלו, כי אתם הרי ל

חוק כזה ואחר. תציגו טיוטת תקציב, שינויים, או בקשה לשנות, במליאת המועצה, בחודש הבא, 

בעוד שבועיים, בעוד שלושה, נקיים דיון. נמצא לנכון שאתם צודקים, תהיה נכונות להקשיב. אבל  

א ייווצר מצב שזה לא מאושר ובינתיים אנשים, אני אגיד את זה התקציב יאושר היום, כדי של

 בעדינות, עושים מה שהם רוצים עם התקציב.   

 

 תודה. בואו נעשה רגע הפסקה.    מר ניר ברטל:

 

 המועצה *** ראש  *** הפסקה לבקשת 

 

 מי רוצה?    מר ניר ברטל:  

 

נים לאשר את התקציב, עם אני מדברת על תקציב. אז אנחנו מעוניי  גב' אורנה רייטר: 

. הדברים המרכזיים  920מהתקציב הרגיל להסטה ומהמותנה  932הסטות של תקציב, שבסך הכל זה 

 זה הביטחון.  

 

 זה ...   932   מר יוסף הדרי: 

 

לא, לא, עוד לא. אני אעבור איתך סעיף סעיף מבחינתי. אחד, אחד.   גב' אורנה רייטר: 

שקלים.   703,000פרויקטים חינוכיים, התקציב שנה שעברה היה  תבוא לידי, אין בעיה. בנושא של

 שקלים.   200,000אנחנו יודעים שהוא לא מומש. אתם תקצבתם כרגע  

 

 . 400   מר ניר ברטל:
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שקלים אני מדברת על התקציב הרגיל. לא המותנה.  200,000שנייה,   גב' אורנה רייטר: 

. אל תרשום עוד,  500, דהיינו שבתקציב הרגיל יהיה 300תקציב רגיל. אנחנו רוצים להוסיף פה  200

אני עוברת איתך אחד אחד. זה רק הדברים הגדולים. בתקציב המותנה, ההצעה של ראש המועצה  

. כי סך הכל יהיה בפרויקטים 400, סך הכל זה יוצא 200שקלים. אנחנו מוסיפים עוד  200,000היתה 

 ₪.   900,000חינוכיים 

 

   -נייה, אני צריך ש   מר יוסף הדרי: 

 

 אל תרשום, אני כבר עוברת.   גב' אורנה רייטר: 

 

 תקבל טיוטה מסודרת.     מר אלעד כהן: 

 

 לא טיוטה. אני אשב לידו כדי שנוכל לתקן.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אבל את נותנת לו מסמך מסודר בסוף.    מר אלעד כהן: 

 

זה הכי טוב. צ'יק צ'ק. בפעולות הוא ישב לידי, הוא יתקן אצלו,   גב' אורנה רייטר: 

₪, רגיל   350,000שקלים. ככה שיהיה סך הכל  65,000ואירועי נוער, הוספנו בתקציב המותנה עוד 

 50-לרגיל ו 50מותנה. אנחנו מוסיפים עוד  100רגיל ועוד  100-. הורדתי ל200ומותנה. בתמיכות היה 

בה, תוכניות של איכות הסביבה, לפי  ₪. איכות הסבי 300,000-למותנה, ככה שהתמיכות יהיו ב

המלצת הוועדה לאיכות הסביבה, שתאושר במליאת המועצה, בגדול אנחנו מתכוונים לשני תחומים 

כרגע. הנושא של שפני הסלע והנושא הנוסף זה האוויר שאנחנו נושמים, כל הנושא של קמינים. ופה  
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 במותנה.  50-בתקציב הרגיל ו 50יהיה 

עיף. סליחה, לפני זה. אנחנו מבקשים לאשר את התקן והשכר שאישרנו לפני חצי עכשיו נעבור סעיף ס

שקלים בעודף. ברגע שנקבל הסברים מניחי דעת ונבין למה היתה   915,000. זה מייצר 2021שנה, 

 עלייה כזאת משמעותית, נשמח לאשר את מה שנשתכנע שראוי. 

 

 שקל?   17,000מאיפה עוד    מר יוסף הדרי: 

 

 מה?   ה רייטר: גב' אורנ

 

 שתקצבתם.   932אמרת    מר יוסף הדרי: 

 

 על מה?   גב' אורנה רייטר: 

 

 . 915קודם אמרת שמהשכר זה     מר יוסף הדרי: 

 

  לא, לא, לא קשור. אתה רוצה לבוא עם המחשב?  גב' אורנה רייטר: 

 

   -היא עוד לא אמרה מאיפה היא מכניסה   : מר שלמה אפרתי

 

 זה רק שכר.   915-ון. הנכ  גב' אורנה רייטר: 

 

 אז מהשכר היא אמרה לך חכה.   : מר שלמה אפרתי
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לא, לא חכה. אנחנו חוזרים על האישור של מה שאישרנו לפני  חצי    גב' אורנה רייטר: 

שנה. וברגע שאנחנו נדע, ואם תגיש את זה בעוד יומיים, אז זה יהיה בעוד יומיים, שאפשר להיפגש  

 ולסגור. 

 

נקיים ישיבה עוד יומיים, ניר. אם נשתכנע נשנה, אין בעיה. עכשיו זה     מר אלעד כהן: 

 יהיה תלוי רק בכם.   

 

 זה לא משהו שפוגע מיידית. או עשוי לפגוע בכלל. אוקיי, תיקונים.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא צריך לפטר. אפשר מחר אפילו.    מר אלעד כהן: 

 

אני יכולה לגעת גם ברכיבי השכר, ואני   השאלה, ואני עכשיו שואלת,  גב' אורנה רייטר: 

יכולה לעזוב את רכיבי השכר. אתה יודע, אנחנו יודעים מה אישרנו. ויש את מה שאישרנו באתר  

המועצה ומה שאושר על ידי משרד הפנים, אז אפשר לפסוח על זה. שאתה תתקן בעצמך. ולתקן רק 

 את הדברים ברכיבים. אז אתה מול התקציב?   

 

 תן לה לסיים.  חכי. אי אפשר לנהל את זה ככה.    :מר ניר ברטל

 

 לא, אני רציתי להגיד לו במה לתקן. שיכתוב.     גב' אורנה רייטר: 

 

 טוב, תסיימי.     מר ניר ברטל:

 

 אתה לא רוצה שהוא יתקן עכשיו?   גב' אורנה רייטר: 
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 אני מציע ... אחר כך ולסגור ...    מר יוסף הדרי: 

 

נה, תגישי לו את הטיוטה. על זה עושים הצבעה ובזה נגמר  אור   מר אלעד כהן: 

  -הסיפור. מה את, את רוצה להסביר לו, הוא לא רוצה לשמוע, אין בעיה. נלך בדרך היותר 

 

לא, למשל סתם אני אומרת יש פה כל מיני דברים. טלפון, תקשורת,    גב' אורנה רייטר: 

מיני דברים שעשינו בהם שינוי. ולעומת זאת  פרסום, גרפיקה. ייעוץ ארגוני, הוצאות אחרות, כל

העלינו ושינינו גם  נוסחים בחלק מהסעיפים. השאלה אם אתם רוצים  לעשות את זה עכשיו, שיהיה 

 ליוסי את השינוי ולהצביע. או שאני אשלח לכם את זה ונצביע על זה בלי שהוא מתקן את זה עצמו.  

 

   -יים, בטיוטה של המסמכים יש בתקציב רובריקה של שינו   מר אלעד כהן: 

 

 אתם הולכים עכשיו להסביר שינויים בתקציב? הבנתי, טוב.    מר ניר ברטל:

 

אנחנו יכולים לעשות שינויים בתקציב. לשבת, לעשות סעיפים, לשנות   גב' אורנה רייטר: 

 סעיפים.  

 

 הבנתי, תודה.     מר ניר ברטל:

 

 ת.  אורנה, למה את טורחת? באמ   מר אלעד כהן: 

 

התכתבנו קצת במייל בימים  מישהו רוצה להגיד עוד משהו? ככה.    מר ניר ברטל:
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האחרונים. הצעתי לכם, גם בימים האחרונים, לבוא ולהעיר ולהציע הצעות וחלופות התקציב שנשלח  

 לכם לפני שבועיים וחצי.  

 

 זה לא נכון.    גב' אורנה רייטר: 

 

ו מדבר. שנייה רגע, תודה. אתם סירבתם  ועוד  רגע, אורנה. אני עכשי   מר ניר ברטל:

התעקשתם לא להעביר מראש את הצעות. דרך אגב, אני גם זוכר, אולי בישיבת תקציב שהיתה 

איפשהו בספטמבר או באוקטובר, גם אמרתי לכם 'חבר'ה, אם יש לכם דברים שאתם רוצים, חשוב 

או תעבירו ונוכל להתייחס כשמכינים  לכם חינוך, איכות סביבה, כל אחד עם מה שעושה לו טוב, בו

את התקציב'. עד הרגע הזה, כולם יודעים שיש תקציב השנה הזאת, ששלחנו את הטיוטה הראשונה ל  

פני שבועיים וחצי, לא היתה שום הערה ושום הצעה ושום חלופה. וכל הזמן יש שאלות וכדומה. אתם  

 ה לכם זמן להתארגן. עוד ביקשתם מאיתנו לדחות את ישיבת התקציב בשבוע, שיהי

 

 לא מדויק.     מר אלעד כהן: 

 

 אתם רוצים עוד לעבוד.     מר ניר ברטל:

 

לא מדויק, לא מדויק. אתה לא העברת את החומרים בצורה שצריך     מר אלעד כהן: 

 להעביר. והעברת את זה ברגע האחרון.   

 

 ון. תסיימו רגע לצעוק, ואז אני אמשיך לדבר את מה שנכ   מר ניר ברטל:

 

 תקן כוח אדם, שאתה מחויב להעביר, מתי העברת? לפחות תדייק.     גב' אורנה רייטר: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 04.01.22ישי, של מיום, 52מועצה מס'ישיבת 
 

 58 
 

 

 תסיימו רגע לדייק.     מר ניר ברטל:

 

 העברת רק ביום חמישי.  לפני שבוע.   גב' אורנה רייטר: 

 

תודה. סיימת לדבר? מעולה, תודה. אז כמו שאני חוזר ואומר, אתם    מר ניר ברטל:

ת את ישיבת התקציב היתה שבוע שעבר, כי רציתם עוד זמן להסתכל. וביקשתם עוד ביקשתם לדחו

 חומרים. 

 

 שלחת חומרים לא רלוונטיים. שלחת חומרים חסרים.    גב' אורנה רייטר: 

 

תודה, אורנה. אני אחזור מהתחלה עוד פעם. בימים האחרונות עשינו     מר ניר ברטל:

 י לכם אם יש לכם הערות והצעות, בואו תגידו. תחלופת מיילים. אני מספר פעמים אמרת

 

 עד היום אין תשובות לגבי כוח האדם.     מר אלעד כהן: 

 

   -מעולה, אני אחזור    מר ניר ברטל:

 

 הודעות אורנה שולחת לך, ואתה לא מגיב. לא אתה ולא הגזבר.    80   מר אלעד כהן: 

 

מש אומר, אתה משקר. אז אני  זה לא נכון, אתה משקר. והפעם אני מ   מר ניר ברטל:

 אחזור מהתחלה. בימים האחרונים היתה לנו תכתובת מיילים. 
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 איזה נחמד שזה מתועד.      מר אלעד כהן: 

 

והרבה. לא פעם  נכון. בימים האחרונים היתה לנו תכתובת מיילים.    מר ניר ברטל:

משל עניין איכות הסביבה,  אחת באתי ואמרתי 'חבר'ה, יש לכם הצעות ורצונות ועניינים. אורנה ל

אחרי שהיא סיימה להתעסק בעסקים. אז בואי תגידי מה את רוצה ועל חשבון מה אפשר לנייד לשם 

כספים'. אתם נלחמתם בי והסברתם לי למה אתם לא רוצים להעביר את ההצעות שלכם ואתם תגידו  

ותה להיום, הייתם את הכל. ואתם עוד ביקשתם לדחות את הישיבה שנקבעה שבוע שעבר, לדחות א

 צריכים עוד זמן וביקשתם עוד חומרים וקיבלתם עוד חומרים וקיבלתם עוד הסברים. 

 

 קיבלנו את כל החומרים?     מר אלעד כהן: 

 

 קיבלתם את כל החומרים.    מר ניר ברטל:

 

 כולל תשובות לתקני כוח אדם?     מר אלעד כהן: 

 

ע שאנחנו נדרשים לתת  לכם. ואף  קיבלתם את כל החומרים והמיד   מר ניר ברטל:

למעלה מכך. ומישהו שחושב שביום לפני ישיבת התקציב יתחיל לעשות פה ביקורות שכר, אז הוא לא 

 מבין בכלל, וכל ... צריכה לעמוד לדום, כי עכשיו הוא נזכר, אחרי שעוד דיברתי, הצעתי להם את זה,  

 

 ... בדיקות שכר,     גב' אורנה רייטר: 

 

אני אחזור. סליחה, אני מפריע, אז אני אחזור מהתחלה. בימים    ל:מר ניר ברט

האחרונים ניהלנו תכתובת מיילים לגבי לבוא ולהציע הצעות ולהעיר הערות על טיוטת התקציב  
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ששלחנו אליכם לפני שבועיים וחצי בערך. לא רק שהתעקשתם לא להעביר את הדברים, אתם 

ת הישיבה בלי שתעבירו את זה, והפצרתם, היו כאלה  התעקשתם לקיים  והייתם לחוצים לקיים א

שכל פעם שפונים למשרד הפנים חזר עם הסבר למה הם   שגם איימו, 'נפנה למשרד הפנים', למרות 

 טועים, אני אחזור מהתחלה, עוד פעם. 

 

 ... להגיד את זה עשר פעמים.   גב' אורנה רייטר: 

 

 ת?   אתה רוצה שנקריא את המכתב שקיבל   מר אלי הוך:

 

 לנד.   -לה-אתה חי בלה   מר אלעד כהן: 

 

בימים האחרונים, אלי, אלי, תודה. אלעד כנראה צריך להסביר למה    מר ניר ברטל:

 כל פעם משרד הפנים מסביר ... 

 

 ... במשרד הפנים.      מר אלי הוך:

 

 אלי, אלי. אני אחזור, )מדברים ביחד(    מר ניר ברטל:

 

 נה שלך שהציבור מרוצה מרמת הביטחון. זה בערך נכון.   כמו שהטע   מר אלעד כהן: 

 

טוב, תודה רבה. ניסיתי להסביר לכם, שתבינו. אבל אני רואה שאתם     מר ניר ברטל:

מתעקשים להתפרץ. אז אני אעשה את זה קצר, כי אני רואה שקשה לכם לשמוע אחר. כדלקמן: 

 אנחנו מסיימים את הישיבה. 
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 ממש לא.    מר אלעד כהן: 

 

 לא, לא, יש לנו ... לתקציב. מותר לנו,    גב' אורנה רייטר: 

 

 חבר'ה, תודה רבה. אורנה, תודה רבה.     מר ניר ברטל:

 

 הישיבה לא מסתיימת. )מדברים ביחד(      מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתם מפריעים לי. אני ניסיתי להסביר לכם. אתם סירבתם,     מר ניר ברטל:

 

 ש המועצה לא רוצה שיהיה תקציב למועצה.   רא  גב' אורנה רייטר: 

 

 הישיבה הסתיימה. תודה רבה לכולם.    מר ניר ברטל:

 

 הישיבה לא הסתיימה. יש פה יועץ משפטי.      מר אלעד כהן: 

 

 אפשר להפסיק את ההקלטה.    מר ניר ברטל:

 

 סליחה, אם אתה רוצה לסיים את הישיבה,      מר אלעד כהן: 

 

 יבה הסתיימה!  היש   מר ניר ברטל:

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 04.01.22ישי, של מיום, 52מועצה מס'ישיבת 
 

 62 
 

   *** הפסקת הישיבה לבקשת ראש המועצה *** 

 

טוב, אנחנו נמשיך את הישיבה מהנקודה שהפסקנו. אתם הצגתם את     מר ניר ברטל:

 ההצעה שלכם. בבקשה.  

 

 הצבעה.     מר אלעד כהן: 

 

 לא מצביעים. אני לא יודע על מה מצביעים.     מר ניר ברטל:

 

רה לך שעכשיו היא רצתה להקריא ליוסי סעיף סעיף,  אז היא מסבי   מר אלעד כהן: 

 ויוסי הלך.  

 

  אוקיי. אז מה אתם רוצים לעשות?   מר ניר ברטל:

 

אז עכשיו תקריאי את כל הסעיפים ונצביע. את כל השינויים. כי מה    מר אלעד כהן: 

מסודר.  שאת לא נוגעת, את לא צריכה מה שנקרא, ואני כבר אומר לך שאתה תקבל את זה קבוץ 

 תקריאי.  

 

 אני ביקשתי מכם שבוע שלם ...    מר ניר ברטל:

 

 אנחנו כרגע נאשר את זה. וביום ראשון נתייצב,     מר אלעד כהן: 

 

 בואו נתחיל. ספרים ועיתונים, ציוד משרדי,    גב' אורנה רייטר: 
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  איזה מספר סעיף זה?   מר ניר ברטל:

 

 .  342זה שורה   גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, לא, תגידי מספר סעיף. צריך לדעת מספר סעיף.     ניר ברטל:מר 

 

 באקסל שלכם.   342זה בשורה    מר אלעד כהן: 

 

 מספר סעיף.    מר ניר ברטל:

 

 .  161100520  גב' אורנה רייטר: 

 

 רגע, רגע, אני רושם. אני רוצה לרשום את הכל.     מר ניר ברטל:

 

 ך. בוא נדפיס את זה כרגע, תקבל את זה, יש לי פיתרון בשביל   מר אלעד כהן: 

 

רגע, אורנה. תשלחי את הקובץ הזה לכל חברי המועצה עכשיו. תשלחי    מר בועז בגריש: 

את הקובץ הזה ואז יהיה לו מול העיניים. לא צריך לרשום, הוא יראה את זה מולו. ועל זה אנחנו  

 תשלחי.   מצביעים. 

 

 , 1611   מר ניר ברטל:
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 תשלחי רגע את הקובץ. לכל חברי המועצה,    ש: מר בועז בגרי

 

 יש פה מדפסת, נכון?    מר אלעד כהן: 

 

 לא צריך. אלעד, לא צריך.    מר בועז בגריש: 

 

 עכשיו אתה מגזים. עכשיו, בועז, זה העלבת את אלעד.    מר ניר ברטל:

 

 בועז, מה זה העלבת אותי.     מר אלעד כהן: 

 

 אתה מנצח בתרבותא. ...   שלמה, נראה לי   מר ניר ברטל:

 

 יכולת לקבל את זה כקשיח. ואתה רוצה ...     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אלעד.    מר בועז בגריש: 

 

 בואו נעשה הפסקה. אתם רוצים לעשות הפסקה?     מר ניר ברטל:

 

 לא.    מר אלעד כהן: 

 

    -לא. אני פשוט   גב' אורנה רייטר: 

 

 . 23:00-. נחזור ב22:47דקות. השעה עכשיו  10בואו נעשה הפסקה    מר ניר ברטל:
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 *** הפסקת ההקלטה לבקשת ראש המועצה ***  

 

  

טוב, א' תודה רבה על העבודה המאומצת. יש לכם פה הצעת תקציב.    מר ניר ברטל:

יש להגיד, היא לא מאוזנת. ויש פה גם דברים שהם, יש פה בעצם הפחתות שכר והפחתות תקנים,  

 בין נכון.  נכון? אם אני מ

 

 לא, אתה לא מדייק.    גב' אורנה רייטר: 

 

 הבהרנו לך מאה פעם שזה לא ...    מר אלעד כהן: 

 

 הבהרנו מאה פעם,     גב' אורנה רייטר: 

 

 איפה התקנים שלכם?     מר ניר ברטל:

 

 אני אחזור עוד פעם.    גב' אורנה רייטר: 

 

 פעם.    40על מה שהסברת    מר אלעד כהן: 

 

 איפה התקנים?     ל:מר ניר ברט

 

שנייה, בעצת משרד הפנים, מאחר ולא קיבלנו הסבר על הנייר של   גב' אורנה רייטר: 
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, ביקשנו לקבל הסבר לעליות האלה, 2022לתחילת שנת  ₪2021, מאמצע שנת  915,000, של 5%

 לעליית תקן ועליית שכר.   

 

 יוסי הסביר.     מר ניר ברטל:

 

 קיבלנו הסבר מניח רצון,    מאחר ולא  גב' אורנה רייטר: 

 

 אבל אני שאלתי על התקנים.    מר ניר ברטל:

 

 מאחר ולא קיבלתי הסבר מניח רצון,  אמרנו בהצעה,   גב' אורנה רייטר: 

 

 בעצם אתם בעד לאשר את זה, בלי תקנים.     מר ניר ברטל:

 

 ,  2021אנחנו ... על פי התקנים של   מר בועז בגריש: 

 

 פה הם? אי   מר ניר ברטל:

 

 בתוך התקציב.     מר בועז בגריש: 

 

 לא, לא ...    מר ניר ברטל:

 

 .  PDF. אני אעביר לך את הקובץ PDFזה בגלל שזה   גב' אורנה רייטר: 
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 אז בואי תעבירי.     מר ניר ברטל:

 

טוב, אנחנו רוצים לקיים הצבעה. כי אין לנו כוח למשחקים. אין לנו     מר אלעד כהן: 

 שלך.  כוח למשחקים 

 

אני לא צריכה, שנייה, באחד המיילים ששלחתי וביקשתי הסבר,    גב' אורנה רייטר: 

 .  2021צירפתי את קובץ התקן שאושר על ידי משרד הפנים ואושר פה במועצה של 

 

 מעולה. תעבירי, אני רוצה לעבור עליו.    מר ניר ברטל:

 

   טוב, אנחנו מבקשים לקיים הצבעה עכשיו.   מר אלעד כהן: 

 

 אני עכשיו מעבירה את המייל. עושה פורוורד למייל.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לי חשוב להגיד,    : מר שלמה אפרתי

 

 פעם הסברנו לכם בהפסקה.   40בערך    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע לשלמה.    מר ניר ברטל:

 

ר גם באוף רקורד, היות ואנחנו און רקורד, חשוב לי ... את זה, זה נאמ  : מר שלמה אפרתי

וכך. עיינתי עכשיו לראשונה בהצעה ששלחה אלי אורנה. וחשוב לי לומר. ההצעה הזאת, איך שהיא, 

המועצה תהיה חייבת לחרוג מהסעיפים כפי שהם הוצגו, בנושאים קשיחים. דוגמה טיפול בשפכים, 
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 דוגמת סעיפי מים.   

 

 ם. אבל תעבור, צריך לעבור על כל הסעיפי   מר ניר ברטל:

 

 עכשיו לעבור אחד אחד, ... את זה הרגע,   : מר שלמה אפרתי

 

 אין מה לעשות. קיבלנו עכשיו את ההצעה. ...     מר ניר ברטל:

 

    -חברים, אנחנו    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אתה מפריע.     מר ניר ברטל:

 

חנו  אנחנו מודיעים על קיומה של הצבעה. אתה מושך זמן במכוון. אנ   מר אלעד כהן: 

 בחמישה לשתים עשרה מקיימים הצבעה. לא ניתן לך את המשחק שאתה חושב,  

 

 שמקצצות פה, מחר צריך לפטר עובדים, מי שמשחק, ...    מר ניר ברטל:

 

אתה מספר סיפורים. הסברנו לך בהפסקה שהיתה פה שעתיים מאה    מר אלעד כהן: 

 פעם כמה מה שאתה אומר הוא מופרך בעליל.   

 

 ממש לא.    טל:מר ניר בר

 

 טוב, בואו נקיים הצבעה. בוא נקיים הצבעה. )מדברים ביחד(   גב' אורנה רייטר: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 04.01.22ישי, של מיום, 52מועצה מס'ישיבת 
 

 69 
 

 

 יש לך שתי דקות.      מר אלעד כהן: 

 

 ... כמה זמן להגיד, אלעד, נו, באמת! יש גבול!     מר ניר ברטל:

 

 אני לא אתן לך ...      מר אלעד כהן: 

 

 ה זמן לדבר. בחייך, מי אתה?! אתה לא תגיד לשלמה כמ    מר ניר ברטל:

 

 אתה ביקשת לעשות את ההפסקה, סגרת את השידור,   מר בועז בגריש: 

 

 קיבלת את כל התשובות.     מר אלעד כהן: 

 

 ואמרת לשלמה ...     מר בועז בגריש: 

 

אמרתי שנדבר אוף רקורד, וצריך להגיד את זה און רקורד, כי זו     מר ניר ברטל:

ו ממשרד הפנים. אז שלמה יגיד את הדברים, ותפסיקו להפריע לו שהוא יוכל ההנחיה שאנחנו קיבלנ

 להגיד את זה.  

 

 כשיבוא משרד הפנים,     : מר שלמה אפרתי

 

תעשו טובה, בבקשה. שלמה רוצה שלמה, רגע, שנייה.  חבר'ה,    מר ניר ברטל:

 להתקדם. תנו לו להגיד את הסעיפים שהוא ממך יתייחס אליהם. 
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כך. כשיבוא משרד הפנים  וישאל מדוע יש חריגות, אני אפנה אותו   : רתימר שלמה אפ

למקטע הזה בפרוטוקול, על כך שדיברנו על כך מראש. בסעיפים קשיחים, כגון אחזקת צנרת ביוב,  

 טיפול בשפכים, סעיפים כמו שיפוצים,  

 

 תקרא, שלא תהיה מחלוקת. איזה סעיפים.     מר ניר ברטל:

 

יר, אנחנו עוד חמש דקות מקיימים הצבעה. זה לא יעזור המשחקים  נ   מר אלעד כהן: 

 האלה למשיכת זמן.   

 

 נקיים הצבעה כשאני מוכן לעשות את ההצבעה.     מר ניר ברטל:

 

 לא ניתן לך לעבור את הארבע שעות. לא ניתן לך.      מר אלעד כהן: 

 

 אתה מפריע לשלמה.     מר ניר ברטל:

 

שורת, הוצאות מים על גינות ציבוריות, אחזקת גנים  הוצאות תק  : מר שלמה אפרתי

ציבוריים, גינון עבודות קבלניות, כל הדברים האלה אלה דברים קשיחים. בטיחות במוסדות ציבור, 

   -סעיפים 

 

 אלעד, נו, די כבר!      מר ניר ברטל:

 

סעיפים שחלה עליהם ירידה. תיקוני תאורת רחובות, ואני אומר    מר ניר ברטל:
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רשות, תיקוני תאורת רחובות, אם הסיפא זה יאושר כפי שהוא, תהיה חריגה. כלים, מכשירים  מפו

וציוד, חומרים  ותיקונים בוודאי. אחזקת רכב מים. אחזקת רכב תחזוקה של גני הילדים. עבודות  

 קבלניות, בניין  ותכנון עיר. אלה סעיפים של מתכנני כבישים, מתכנני תנועה, ייעוץ הנדסי,  

 

 למשל אם יש איזה חבר מועצה שרוצה לתכנן מעבר חצייה,     ניר ברטל: מר

 

 אם צריך לתכנן מעבר חצייה חדש, זה מהסעיף הזה. אם צריך לתכנן,    : מר שלמה אפרתי

 

שלמה, כרגע אמרת שאי אפשר לעשות שם מעבר חצייה. על איזה   מר דורון טישלר: 

 מעבר חצייה אתה מדבר עכשיו? 

 

 ... אי אפשר לעשות מעבר חצייה חדש.   : ימר שלמה אפרת

 

 די עם השקרים האלה.    מר דורון טישלר: 

 

שלמה, שלמה, אני מזכירה לך את הפיץ' שאתה נתת על הציליות.   גב' אורנה רייטר: 

 שעד היום אין ציליות.  

 

 אורנה, תני לו עוד שתי דקות לסיים.     מר אלעד כהן: 

 

 אחד פה.   ... להגיד משהו   מר ניר ברטל:

 

 הוצאות ביטחון.    : מר שלמה אפרתי
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 הוצאות ביטחון הוספנו.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אני רואה פה עמלות והוצאות בנקים, שהורדתם שם.   : מר שלמה אפרתי

 

 שזה סגרתי עם יוסי,    גב' אורנה רייטר: 

 

 תני לו, עוד שנייה הוא מסיים.    מר אלעד כהן: 

 

 שקל.   90,000גבייה, ירדו  שירותי  : מר שלמה אפרתי

 

 אני מפנה אותך לזה ... ידעת שאסור להתייחס ...    מר ניר ברטל:

 

טלפון ותקשורת. צרכי משרד. השתלמויות וכנסים. ייעוץ ארגוני.    : מר שלמה אפרתי

 טלפון ובולים.   

 

 ,  אנחנו בשידור? סליחה, אנחנו און רקורד, נכון? אני צריך שזה יהיה   מר ניר ברטל:

 

משרד ואחזקה. קבלניות תחזוקה בניין מועצה. זה ניקיון מבנה    : מר שלמה אפרתי

 מועצה. 

 

 כן, צריכים להצטמצם קצת, צריכים להתייעל.    גב' אורנה רייטר: 
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תיקונים ואחזקה. פרסום, גרפיקאי, ייעוץ ארגוני, על הדברים שעוד    : מר שלמה אפרתי

ם סעיפים שחלו בהם קיצוצים דרמטיים שחלקם, אם לא אפשר, אבל גם כן, כל הסעיפים האלה ה

 רובם, הם סעיפים קשיחים. 

 

 הם לא קשיחים.     גב' אורנה רייטר: 

 

 תנו לו להגיד את דעתו.     מר ניר ברטל:

 

בוחרים מתי יהיה פיצוץ ביוב זאת אומרת לא המועצה ולא אני   : מר שלמה אפרתי

נו לא בוחרים, אנחנו יודעים מראש, צופים מראש, כמה  ואיפה, ואיזה קו צריך להחליף ומתי. ואנח

מים הגינות הציבוריות שלנו ישתו, וכמה עולים שלושה גננים ומנהל עבודה. אנחנו יודעים את זה.  

כתבנו  את זה בסעיפי התקציב. וזה מקוצץ. אנחנו יודעים מראש שאנחנו רוצים לעשות פעולות  

ת, לסדר ציליות, לעשות משטחי דשא סינתטי בגינות  בשפ"ע, כמו להוסיף ברזיות, לתקן ברזיו

ציבוריות, לתקן משתלבות, לתקן כבישים, לתקן בורות בכביש. הדברים האלה הם דברים שבהתאם  

 לסעיף הזה והתקציב הזה, הם מקוצצים בצורה דרמטית. 

 

 אתה מוכן לציין מה היה הניצול שנה שעברה?    גב' אורנה רייטר: 

 

 רנה, אורנה. הוא אמר את מה שיש לו להגיד. בסדר, שמענו. או   מר אלעד כהן: 

 

אני רואה את התקציב הזה בפעם הראשונה. ואני אומר שוב, לממש   : מר שלמה אפרתי

אותו, כמנכ"ל המועצה, אני לא רואה איך זה מתכנס עם המציאות. לא איך הוא מתכנס עם 

כנס. בעיקר לא בסעיפים, אני אומר היותר  ... אני מדבר על מציאות. למציאות זה לא מתהמדיניות. 
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 קשיחים, כמו ביוב, מים, הוצאות חשמל ואחרות. תקשורת. וכיוצא בזה.  

 

 ציליות, כן. 'תנו לי לעבוד'. 'מחר בבוקר אין ציליות בגנים'.   גב' אורנה רייטר: 

 

 טוב, יאללה,    מר אלעד כהן: 

 

ון ששלמה מדבר און דה רקורד, אני  רק רגע, אני רוצה להתייחס. מכיו  מר בועז בגריש: 

 גם אדבר און דה רקורד. כשאישרנו תקציב, באתם ואמרתם שיש בתיכון בעיה וניגרים המים,  

 

 תן לו לדבר,     גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, אבל אתה ... תב"ר.     מר ניר ברטל:

 

 זה רק מראה את הרצינות שלכם.    מר אלעד כהן: 

 

וא ולעשות את התיקון. היו שם פערים עצומים בין מה  ביקשתם לב  מר בועז בגריש: 

 שהוגש למשרד הפנים ומה שהוגש אלינו,   

 

 לא הוגש ... למשרד הפנים.    מר ניר ברטל:

 

הבקשות שהוגשו למשרד החינוך, סליחה. מה שהוגש, בסופו של דבר,   מר בועז בגריש: 

הביצוע, כמה שיעלה, יעלה. עד היום  שקל לתכנון. תביאו רק את התכנון ונאשר את 30,000אישרנו 

לא הגיע התכנון הזה. אז בוא תיקח עכשיו בבקשה את הסעיפים, ותבדוק גם מה אתם עשיתם 
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יש סעיפים שאתה  בביצוע ולמול מה שנעשה גם בביצוע, בדקנו ובהתאם לזה קבענו את הסעיפים. 

יש שם סעיפים עצומים ברמה  יכול לראות אותם, ששם יש פערים עצומים, לא הפרעתי לך כשדיברת. 

של ניצול פחת ממה שאושר. ולכן בהתאם לזה אנחנו עשינו. כמו שאמרנו קודם,  ואני אומר את זה  

עכשיו און דה רקורד, אנחנו מעבירים את האישור של התקציב כמו שהוא. במידה ויהיו איזשהם  

וד דברים שאישרנו ולא  פערים, ואתה תבוא ותראה לנו, אנחנו מחכים לראות תוכניות בהרבה מא

בוצעו. אם אתה תבוא עם איזשהו אירוע שתגיד 'אני צריך לשם כסף', אני לא מדבר על שבר. באירוע  

שבר אתה יודע להגיב לדברים האלה ואתה לא צריך אישור מאף אחד. אבל במידה ואתה תרצה 

נמצאות פה בתוך  ללכת לעשות איזושהי פעולה של פיתוח,  או ללכת לעשות איזשהם תוספות שלא 

התקציב, ואתה תגיש אותם עם תוכניות, אנחנו פה מתי שאתם תזמנו, לא בתוך ישיבות המועצה. גם 

ישיבות שלא מן המניין אנחנו נגיע, נראה תוכניות, נראה שאתם הולכים באמת לעשות עבודה כמו 

 כמו שהגשנו.   ואנחנו מבקשים להצביע עכשיו על התקציבשצריך, אנחנו פה בשביל לאשר את זה. 

 

רק משפט אחד. רק להזכיר לכולנו שמעבר לתקציב השוטף, יש את    מר אלעד כהן: 

תקציב קרנות הפיתוח. אז כל הסיפור של שברים, כל הסיפור של תיקוני גנים, אחזקת גנים, אם אתה  

ר כל כך רוצה, אתה יכול לעשות את זה גם מתקציב הפיתוח. ובשביל זה אתה לא צריך בכלל לחזו

 למליאת המועצה.   

 

 למה? תספר לי איך?     מר ניר ברטל:

 

 בסדר.    מר אלעד כהן: 

 

 טוב, בואו נצביע.     גב' אורנה רייטר: 
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 לא הבנתי איך.     מר ניר ברטל:

 

 תשאל את הגזבר, הוא יסביר לך.     מר אלעד כהן: 

 

 להוציא כסף מהתב"ר,     מר ניר ברטל:

 

  -מתב"ר צריך   להוציא כסף  : מר שלמה אפרתי

 

טוב, אני מבקש להצביע. אנחנו רוצים, אני לא יודע, אתה מעלה את     מר אלעד כהן: 

 שלך להצבעה? כן או לא? אם לא, אנחנו מעלים רק את שלנו.  

 

 לא מעלה שום דבר להצבעה. אני מעלה להצבעות פה. אתה    מר ניר ברטל:

 

 בבקשה, תעלה.     מר אלעד כהן: 

 

 תעלה.    : מר בועז בגריש

 

 יפה. שלמה, עוד משהו?     מר ניר ברטל:

 

 אני אמרתי את ההסתייגויות שלי מהתקציב הזה. חשוב שזה ייכתב.    : מר שלמה אפרתי

 

 אמרת, שלמה. אמרת והבנו.   מר בועז בגריש: 
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 יאללה, קדימה.      מר אלעד כהן: 

 

פה כל, שלחנו לכם את טוב, אני אחזור להגיד מה שאמרתי לפני שהיה    מר ניר ברטל:

התקציב עם הצעת תקציב לפני כשבועיים וחצי. וקבענו גם ישיבת תקציב לפני שבוע. ואתם ביקשתם  

לבטל את ישיבת התקציב שקבענו לפני שבוע. כי אתם רציתם עוד זמן ועוד נתונים לעבור על 

לות. על שכר, ויוסי התקציב. שלחנו לכם קובץ אחד ועוד קובץ שני ובימים האחרונים הגיעו עוד שא

 הגזבר התייחס. ורציתם עוד נתונים ועוד ועוד, ורציתם עוד זמן. 

והדבר הנוסף שקרה במקביל לזה, כיוון שאני יודע, הערכתי שיהיו לכם הערות, אמרתי 'חבר'ה, בואו 

תשלחו את ההערות, שנוכל להתייחס ולעבור עליהם לפני הישיבה. שזה יהיה רציני, לא פרטץ''. אם  

ה היה, אני חושב שבועז, בועז כאילו ממש נלחם בי שלא להעביר את ההערות. אמר לי 'לא, נבוא  ז

 ונציג אותם רק בישיבה, אנחנו מוכנים לישיבה'.  

זאת אומרת, אני מבין מזה שאתם ידעתם כבר לפני ארבעה, חמישה ימים, איזה שינויים הולכים  

תם להעלות אותם רק עכשיו. עכשיו, השינויים להיות. ואתם נמנעתם בכלל מלשלוח אותם. והתעקש

שאתם מציגים פה הם לא שינויים קלים. אם אתה מקצץ פה במיליון שקל מהשכר,  והתקנים, שאני  

  -לא רואה אותם. אני גם לא יודע על איזה תקנים אתם רוצים להצביע, יכול להיות שלפי 

 

 נשלח לך.    גב' אורנה רייטר: 

 

 , בבקשה.  תשלחי   מר ניר ברטל:

 

 נשלח לך.   גב' אורנה רייטר: 

 

אנחנו עומדים על כך שתהיה הצבעה עכשיו. אתה חוזר על אותם     מר אלעד כהן: 
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 פעם.    70דברים 

 

 נכון, כי אתה לא נותן לי לסיים.    מר ניר ברטל:

 

 פעם.   70אמרת אותם    מר אלעד כהן: 

 

 לא, אתה רוצה למשוך זמן.   גב' אורנה רייטר: 

 

אתה מושך זמן במכוון, וזו התנהגות בחוסר תום לב. ואנחנו מוכנים     אלעד כהן:  מר

פעם אתה חוזר על אותם דברים. אתה   40עוד שתי דקות לשמוע שתשלים את הדברים שלך. מספיק. 

 כנראה חושב שיש לך עסק עם מטומטמים.   

 

וחוזר מתחילת  אני לא אמרתי מטומטמים. אל תכניס לי מילים לפה.    מר ניר ברטל:

 מבינים תקציב. הערב. אני אמרתי סך הכל שאתם לא 

 

 בסדר גמור.      מר אלעד כהן: 

 

 אם אתה מושך את זה לטמטום זו בחירה שלך.    מר ניר ברטל:

 

 טוב, תקיים הצבעה.      מר אלעד כהן: 

 

אני אחזור ואני אגיד מה שרציתי להגיד. אנחנו שלחנו לכם הצעת    מר ניר ברטל:

 יב, תקצ
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 אני לא מוכן! אני לא מוכן!    מר אלעד כהן: 

 

 בואו נצביע.   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני לא מוכן למשחק הזה. אתה מושך זמן במכוון.      מר אלעד כהן: 

 

 מי שמשחק פה,     מר ניר ברטל:

 

 אתה מתנהל בחוסר תום לב. אני מעלה את זה כרגע להצבעה.    מר אלעד כהן: 

 

 אז תעלה.    ר: גב' אורנה רייט

 

 אין לך שום זכות להעלות ...    מר ניר ברטל:

 

 אני נותן לך אפשרות,      מר אלעד כהן: 

 

   -בטח אם לפני שאני סיימתי להגיד את מה שאני    מר ניר ברטל:

 

 אתה שבע פעמים אמרת את זה מה שאתה רוצה.      מר אלעד כהן: 

 

ברים להצבעה לפני שאנשים אחרים  רגע, אלעד, אתה בעד שנעלה ד   מר ניר ברטל:

  -מסיימים 
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 פעם אמרת את זה.   70אתה    מר אלעד כהן: 

 

 לא, אני לא סיימתי להגיד.    מר ניר ברטל:

 

פעם אמרת את זה. אתה עושה את מכוון. אתה עושה את זה   70   מר אלעד כהן: 

 בצורה מכוערת.   

 

 אחזור מהתחלה.  נכון, בכל פעם שאתם מפריעים, אני   מר ניר ברטל:

 

 אמרת את זה. אנחנו לא מטומטמים.     מר אלעד כהן: 

 

 אני לא אמרתי שאתם מטומטמים.    מר ניר ברטל:

 

 אתה כנראה חושב שאנחנו, אנחנו מעלים את זה להצבעה.     מר אלעד כהן: 

 

  -אתם לא מעלים שום דבר     מר ניר ברטל:

 

מי בעד, אדוני, אני מוכן לתת לך עוד דקה.  ואנחנו לא שואלים אותך.    מר אלעד כהן: 

 אתה רוצה?  

 

 אתה לא ...    מר ניר ברטל:
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 תודה רבה. מי בעד אישור טיוטת,     מר אלעד כהן: 

 

 חבר'ה,... אתה לא מעלה שום דבר להצבעה,     מר ניר ברטל:

 

 אני לא שואל אותך. אתה איבדת את הלגיטימיות שלך.     מר אלעד כהן: 

 

מיליון שקל בגוונים ו... בתרבותא  2אלעד, נו, באמת. לך תאשר    ברטל:מר ניר 

 ואחרי זה תדבר איתי על לגיטימיות. ההצבעה הזאת ... 

 

   -מי בעד טיוטת הצעת התקציב    מר אלעד כהן: 

 

 אני לא סיימתי להגיד את דברי.    מר ניר ברטל:

 

 אני לא אתן לך!      מר אלעד כהן: 

 

 אני יודע. זה בדיוק העניין.    מר ניר ברטל:

 

 אני לא אתן לך! כי אתה מתנהג בחוסר תום לב.      מר אלעד כהן: 

 

 אני מתנהג בחוסר תום לב?!    מר ניר ברטל:

 

 בוודאי.     מר אלעד כהן: 
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 אני רוצה לסיים את דברי.    מר ניר ברטל:

 

 אז אין בעיה. אתה מוכן עוד חמש דקות לסיים?      מר אלעד כהן: 

 

 אני אסיים כשאני אחליט שאני מסיים.    מר ניר ברטל:

 

תודה רבה. מי בעד אישור טיוטת תקציב השינויים שאנחנו הצגנו    מר אלעד כהן: 

 היום במליאת המועצה?  מי בעד? מי נגד?  

 

 ההצבעה הזאת לא תקפה. והיא לא, אין לכם זכות להעלות אותה.    מר ניר ברטל:

 

 רבה ולהתראות.   תודה   מר אלעד כהן: 

 

 יש תקציב למועצה.     גב' אורנה רייטר: 

 

 אני עושה הפסקה בישיבה.    מר ניר ברטל:

 

 יש תקציב למועצה.    גב' אורנה רייטר: 

 

   *** הפסקת ההקלטה לבקשת ראש המועצה *** 

 

  שלום, אנחנו מחדשים את הישיבה אחרי ההפסקה. אמיר, אתה פה?    מר ניר ברטל:

לא, יש רוב.   מה? , כמו שהוגשה?2022ושים עכשיו הצבעה. מי בעד הצעת התקציב לשנת אנחנו ע יפה.
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נעשה את ההצבעה. בואו נעשה את ההצבעה. מי בעד הצעת התקציב כפי שהוגשה על ידי המועצה  

 מי נמנע? אף אחד.  לישיבה? ניר, אודי ואלי. מי נגד? אף אחד.

 

 : הצבעה

 וך. , אודי וילד, אלי הניר ברטלבעד: 

 .  2022פה אחד לאשר את התקציב לשנת : החלטה

  

מי בעד הצעת התקציב שהאופוזיציה, בהצעה חלופית שהגישו פה? אף    מר ניר ברטל:

אחד לא בעד. מי נמנע? אף אחד. מי נגד? אני, אודי ואלי. תודה רבה. אושרה הצעת התקציב לשנת 

  ום טוב. תודה. הישיבה ננעלה. , כפי שהוגשה לישיבת התקציב הזאת. שנה טובה, י2022

 

 :הצבעה

 אורי וילד, אלי הוך.  ,ניר ברטלנגד: 

שהעלתה האופוזיציה כהצעה  2022לדחות את הצעת התקציב לשנת : הוחלט פה אחד החלטה

  חלופית.

 

 

 

                             

 ______________________   ___________________ 
 שלמה אפרתי                ניר ברטל      
 נכ"ל המועצהמ    ראש המועצה                          

  
 

 


