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 - פרוטוקול -

 פתיחה[ -]

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 . אלעד, אתה ביקשת להעלות נושא לסדר? 64המניין מספר -התחלנו בישיבת מועצה מן 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כן. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בבקשה. 

 

 הצעה לסדר: מצבה הכלכלי של המועצה [ 1]

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

יום בנושא  -כל לכולם. כפי שכל חברי המועצה הנכבדים זוכרים, שלחתי הצעה לסדר-ערב טוב קודם

  -היום-מצבה הכלכלי של החברה, כמובן שפירטתי בסדר

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 של המועצה. 
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

בסדר  כמובן  פירטתי  כמובן.  המועצה,  אני -של  הנימוקים.  את  בנושא  את    היום  ואחדד  אחזור 

לצערי, יותר ויותר מידעים מגיעים, שמצביעים על כך שמצבה התקציבי של  :הדברים המהותיים

שירות לא מקבלים את הכספים שלהם באופן סדיר, -רע. קבלנים ונותני-המועצה הוא פשוט בכי

יעים  ידי המועצה כגון המועצה הדתית, מתנ"ס, לא מקבלים את הכספים שמג-גופים שנתמכים על

להם כמו שצריך. אירועים ביישוב מבוטלים, או מצומצמים, על רקע של מצוקה כספית, ראה למשל  

אירוע מתגייסים שבכל שנה נערך, השנה קיבלו הורי הילדים הודעה שזה לא ייערך, על רקע של  

המועצה, אז מצאו איזה  -מצוקה תקציבית. רק אחרי שההורים הפעילו לחץ די מאסיבי על ראש

   -ן קטן כזה, שאמורפתרו

 

 המועצה יצא מהישיבה[-]ראש

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 המועצה יחזור? את צודקת.  -לחכות שראש

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 

 כן, נראה לי.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 את צודקת, אני אחכה. נחכה לו. 

 

 [המועצה חזר לישיבה-ראש]

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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אז אני ממשיך בנקודה שעצרתי. הורי התלמידים קיבלו הודעה, תלמידי י"ב, שאירוע המתגייסים,  

שזה טקס שבכל שנה נערך ביישוב, לא מתקיים על רקע של מצוקה תקציבית, ורק אחרי שההורים  

הרשות, הסכימו לעשות איזשהו קטן, שזה לא אירוע בכלל. אם המידע  -הפעילו לחץ ונפגשו עם ראש

לתי הוא נכון, נתנו איזשהו ואוצ'ר להופעה מחוץ ליישוב, לא מניה, לא מקצתיה, לא מכבד,  שקיב

לא רציני. בנוסף לכך, כפי שבוודאי כולכם מבינים וכולכם ראיתם, היום קיבלנו, הורי התלמידים  

של  ההודעה  ומה  היישובית.  ההורים  מהנהגת  מדרמטית  פחות  לא  היא  שבעיניי  הודעה  ביישוב, 

המועצה הודיע להם שלא יעבירו את הכספים שצבועים  -הורים היישובית אומרת? שראשהנהגת ה

הספר, על רקע של מצוקה תקציבית. עכשיו חברים, אירוע מתגייסים -להם בתקציב המועצה לבתי

הספר שלנו עקב זה שלא מעבירים כספים? -מאוד חשוב, אבל לפגוע בבתי  -זה חשוב, לשלם לספקים  

אדום. החינוך אמור להיות הבייבי של כולנו. אין ערך יותר מקודש  -חצייה של קוזו עליית מדרגה ו

מהחינוך. ולכן, מאחר והתחלנו לקבל יותר ויותר מידעים על מצוקה תקציבית, אני גם אוסיף למשל  

קבלנים שנתנו שירותים למועצה, שירותי חוגים למיניהם, אז המועצה גבתה את הכסף, המועצה, 

היי זה  מעיד  -נוהמתנ"ס,  כמובן  זה  אז  הכספים.  את  מעבירים  לא  הם  להם  אבל  מבחינתי,  הך 

שלמועצה יש בעיה תקציבית, תזרימית קשה, מהותית. אם כבר מגיעים לכך שפוגעים בחינוך, אז  

מקבלים,   שאנחנו  ומידעים  מידע  על  מתווסף  זה  שנדמה.  ממה  קשה  יותר  הרבה  כנראה  היא 

- בגירעון תקציבי מאוד  2022מאוד גדולה, גמרה את  -אודכך שהמועצה, בסבירות מ-שמעידים על

   -אוד, במירכאותמ

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אתה מתכוון.   2021

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

מאוד מכובד,  -בגירעון תקציבי מאוד  2021, סליחה. אלי, תודה. גמרה את שנת התקציב של  2021

מאוד גבוהה, הגיעה  - , שהמועצה בסבירות מאודבמובן השלילי. זה מתווסף גם לכך שמידע שקיבלנו

מאוד  -לגירעון, מה שנקרא מצטבר, בשיעורים פשוט מסוכנים. לכל זה צריך להוסיף עוד דבר מאוד
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לי  קשה  מדויקות,  לא  שהשמועות  להיות  יכול  נכונות,  לא  להיות שהשמועות  יכול  בעיניי.  חשוב 

המועצה,  -תקשיבו אדון מנכ"ל ואדון ראש, כדאי ש-להאמין אבל נניח, אבל את כל הדברים האלו

 אני חושב שזה חשוב. הוויכוח הוא על קפה, כן? נחכה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא, הם חיים טוב.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 תראו את הזחיחות.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 הוא חי מאוד טוב.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לדבר.   אתה יכול להמשיך

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

בתי של  שההורים  מה  זה  קפה.  על  מדבר  שאתה  שבזמן -בזמן  להבין?  אמורים  ביישוב  הספר 

שמדברים על נושא שכואב לליבם, אתה מדבר על המנכ"ל, עם המנכ"ל שאני מכבד אותו, וגם אותך,  

 על קפה. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אתה רוצה שדורון יצעק עליו? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 יש התנהגות יותר צינית ויותר לא מכבדת, ויותר מזלזלת ממה שאתה עושה?  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אני אמנה לך מיד כמה.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

כן. אני גם אתייחס לזה. נחזור לעניינו. עכשיו, חברים, כולנו יודעים שבסופו של דבר הכול אמור  

הכספיים של המועצה. בדו"חות הכספיים של המועצה, הם    להתנקז ולבוא לידי ביטוי בדו"חות

היא,  הבעיה  המצב.  את  שמשקפת  מראה  תמונת  ולתת  הנתונים  כל  את  לכלול  כמובן  אמורים 

שלמרות שהחוק מחייב וחייב כבר להציג את הדו"חות הכספיים של המועצה, וכשאני מדבר על 

ון אחרון, רבעון רביעי ודו"ח כספי של  , רבע2021הדו"חות האחרונים, אני מדבר על דו"ח רבעון  

למרות שהחוק מחייב אותם, אותך, אדוני ראש2022רבעון ראשון   הגזברית,  -.  וגם את  המועצה 

שביקשנו שתהיה ומשום מה היא לא נמצאת. למרות שהחוק מחייב אתכם להציג אותם למליאת  

דיון עליהם במועד שקבוע בחוק, אתם פשוט לא עושים   זה. המועד שקבוע  המועצה, לקיים  את 

בחוק להצגת הדיון ולדיון בו פשוט עבר. עכשיו אני לא יודע אם זה מקרי, אני לא יודע זה מכוון,  

יודע, את הוראות החוק לא קיימתם. אז אחרי שהתברר לנו שמגיעים מידעים  אני דבר אחד כן 

ומאחר  -מאוד ההורים  מהנהגת  היום  ששמענו  מה  את  לזה  נוסיף  מדאיגים,  לא  מאוד  ואתם 

מקיימים את הוראות החוק ולא מגישים את הדו"חות במועד, כפי שהחוק מחייב אתכם, לא נותר  

היום ולדרוש -לנו, לי, לנו, לא משנה, כולנו מוטרדים באותה מידה, פשוט לשלוח לך את הצעת סדר

ג מאוד מפורטת במליאת המועצה, אודות המצב הכלכלי של המועצה. להצי-ממך לתת סקירה מאוד

כי אמירות וסיסמאות פחות מעניינות, מה שמעניין זה הדו"חות, כדי שנדע אחת   את הדו"חות, 

בטווח הקרוב, מה המצב הכלכלי האמיתי של המועצה? אחרי שנדע מה המצב  לפחות  ולתמיד, 

 :הכלכלי האמיתי של המועצה, כמובן שתישאל השאלה

ספר -איך לכל הרוחות הגענו למצב שבתיאיך לכל הרוחות הגענו למצב כזה שכספים לא מועברים?  

לא מקבלים, אנחנו בחודש יולי כבר, כן? סליחה, יוני. את הכספים שהם היו אמורים לקבל, לפי 



 מקומית אורנית מועצה 
 226.21., שלישי מיום , 64מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

8 
 

שיטת התקציב, ניר, שאתה הצגת, אנחנו קצת הגדלנו את זה אמנם, אבל גם את הכסף שאתה היית  

 :גם לא אומר להנהגת ההוריםאמור להעביר ואתה רצית להעביר, אתה לא מעביר. אגב, אתה  

ניר,   חברים, יש פה איזושהי בעיה זמנית, עוד שבוע תקבלו. גם את זה אתה לא אומר. אז הנה, 

אנחנו דורשים שתוצג פה סקירה, אנחנו דורשים שהדו"חות יוצגו, אנחנו דורשים שיינתנו הסברים  

אגב, מה שמעניין זה שיש לנו  ואנחנו דרשנו ולצערי לא קיימת את זה גם, שהגזברית של המועצה, ש

לא   לא.  מישיבות המועצה?  באחת  הגזברית  את  ראה  פעם  מישהו  חודשים,  שלושה  כבר  גזברית 

מכירים, יודעים שהיא קיימת, לא מעבר לזה. דורשים שתתחיל לקחת ברצינות את המחויבות שלך,  

שאתה   העקרונות  שאחד  ניר,  לך,  להזכיר  רוצה  אני  לתושבים.  תשובות  בהם,  ושתיתן  התהדרת 

אחד   הזה,  לעניין  מעבר  תעשה.  ולא  עשית  לא  כבר  זה  את  אה,  מרוסן,  תקציבי  לניהול  מעבר 

העקרונות שדיברת עליהם, היה גם שקיפות ואין יותר, אין דוגמה יותר מצוינת לשקיפות, מלבוא 

ולתת הסברי X, Yחברים, המצב הוא   :ולהגיד לתושבים נוח  ובין אם זה לא  נוח  זה  בין אם  ם  , 

דרכי ולהציג  זה  -ולהסביר,  את  עשית  לא  אז  וכולי.  וכולי  מתמודדים  איך  פותרים,  איך  פעולה 

מיוזמתך, עכשיו אנחנו מבקשים שתעשה את זה ואגב, לכן זה גם התחבר להצעת ההחלטה שאני 

אציע בסוף הישיבה, אבל אני כמובן ארצה לשמוע את הדעה של כל חברי המועצה הנכבדים, ובראש  

 כמובן לשמוע את אותה סקירה שאנחנו דרשנו. תודה.  ובראשונה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תתנהג יפה אבל לשלמה.  

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 לשלמה אני תמיד מתנהג יפה. אוהב אותו.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לך על זה, כולנו.  
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 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

ידי מנהל המתנ"ס, או המרכז הקהילתי של  -אלעד, במייל שנשלח עלאני רוצה לחדד את דבריו של 

"לפני כשבוע הודעתי  :אורנית, מר עמוס מרגולין, שהתפטר מתפקידו, אני מקריא את המייל שלו

. ביקשתי ממנהלת  30/06/2022  -לניר על סיום תפקידי כמנהל המרכז הקהילתי באורנית, בתאריך ה

אחר. חשוב לי לציין ולהדגיש את הערכתי הרבה לצוות המרכז המחוז לשבץ אותי במרכז קהילתי  

מנת לתת לתושבי אורנית פעילות איכותית המגיעה  -הקהילתי המסור, אשר עושה לילות כימים על

להם. הצוות עובד בתנאים קשים ומצליח להמציא את עצמו מחדש כל פעם. מנהל המחוז מקיים  

רע. מצב זה  -מצב התזרימי במרכז הקהילתי, בכי. ה2המועצה לגבי ההמשך.  -שיח שוטף עם ראש

עמידה בהתחייבויות לתשלום לגורמים שונים.  -גורם לקשיים רבים בהתנהלות מול ספקים ולאי

איננו לבד בבעיה הזאת, באשר גם המועצה עצמה נמצאת בקשיים תזרימיים משמעותיים. עם זאת, 

לידי דמורליזציה בקרב אנשי הצוות, אשר מעו יכולים  המצב הביא  ואינם  ניינים לקדם תוכניות 

. היום הייתה אמורה 3הזמנים של התשלומים מול הספקים.  -להוציא הזמנות רכש, או לעמוד בלוח

לשנת   הקהילתי  המרכז  של  הכספיים  הדו"חות  לאישור  כללית  אסיפה  רואה2021להתקיים   . -

יליון ש"ח, בין המועצה  חשבון מסרב לאשר את הדו"חות, היות ויש פער רישומי של קרוב לחצי מה

רואה מפורטות.  תשלום  דרישות  עם  המועצה,  מול  מדוקדק  רישום  יש  לנו  הקהילתי.  - למרכז 

כך משמעותי". יש עוד דברים במייל של  -החשבון לא מוכן לאשר את הדו"חות, כאשר הפער הוא כל

 . מר מרגולין, שמדברים על הדברים, אבל אני אעצור פה, אני חושב שהבנו את הנקודה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תודה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אתה חושב שיוצג לנו משהו? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 רצית אבל להגיד משהו, לא? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 הדיבור.  -לא ניתנה זכות

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אתם רוצים לדבר?  

 

 :מועצה[אורנה רייטר ]חברת 

 כן, בשמחה. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בועז? תמר? 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 כך.  -אולי אחר

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אוקיי. בבקשה, אורנה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

אני רוצה להוסיף דבר ראשון על מה שאמר אלעד. תמיכות לתנועות הנוער. אישרנו תמיכות, אישרנו  

. נאמר להם שלא יועבר כרגע כסף,  2022גם בשנה שעברה, הגדלנו את התמיכות בתקציב הנוכחי של  

לא יעברו תמיכות. אפילו לא עשו תהליך ביניים של לאשר את הדרך, את נוהל התמיכות, את זה  

יודעת למה מחכים, אבל צריכים להגיד -וד לא קיבלנו לאישור. זאתע אומרת בגדול, לדעתי, לא 
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המועצה, שאולי אולי יקבלו את זה עד סוף השנה, -ידי ראש-לתנועות הנוער, או שכבר נאמר להם על

המועצה סיימה בגירעון מצטבר    2019  -אם בכלל. אני רגע רוצה לדבר על הקטע הפיננסי, בכלל. ב

 אלף ש"ח.   698 של

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 איזו שנה? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 .  -, דהיינו2019 -ב

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא סיימנו בגירעון.  2019את 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 תקרא את הדו"חות הכספיים של המועצה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אוקיי. 

 

 : ]חבר מועצה[אלעד כהן 

 אל תגיד "לא סיימנו".  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 טוב שאני כלכלנית.  
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אל תצא בהצהרות.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בהחלט. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 סיימנו, סיימנו. אני מדברת כרגע. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 באמת? 

 

 :רייטר ]חברת מועצה[אורנה 

כך, אנחנו בגירעון של -, אולי טיפונת יותר. שנתיים אחר1%גודל זה  -, סדר1%סיימנו בגירעון של  

, שאני  2020  -מצטבר? ב  10%. איך לעזאזל, תוך שנתיים, מגיעים לגירעון של  10%, דהיינו  6,394,000

העלאה   בכלל  הייתה  מזה,  יותר  ועוד  גירעון  היה  בתקציב,  של נמנעתי  העלאה  ההכנסות,  של 

בגירעון, שאפילו לא עברו אישור של המועצה. זאת-ההוצאות, מן יש פה ראש-הסתם,  - אומרת, 

מועצה שהחוק עובר לידו, זה לא מעניין. המצב הפיננסי של המועצה לא היה, לפחות ככל שאני  

אני מאוד אשמח  זוכרת, אני זוכרת מהקדנציה השנייה של ]...[ במצב כזה. כזה גירעון תקציבי, ו

 לראות את הדו"חות באופן רשמי ולשאול מה הולכים לעשות, מה הצעדים הבאים? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

כך? לא, בועז? גם לא. אלי, אתה רוצה להגיד משהו? לא. אלעד, אתה  -תודה. תמר? רצית אולי אחר

 רוצה להסביר?  
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 טוב. 

 

 :מועצה[אורנה רייטר ]חברת 

 אני רגע רוצה לשאול.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 רגע. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אנחנו לא מקבלים דו"חות? אין דו"חות?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

, אורנה, בבקשה. אני חושב שאנחנו כחברי מועצה והציבור שצופה בנו כרגע עוברים, -אני חושב

- כי הזויים שיכולים להיות בסיטואציה הנוכחית. מציגים לראש חוזים וצופים באחד מהמחזות ה

ידי הנהגת -המועצה נתונים שמצביעים בבירור על מצב כלכלי בעייתי, כולל פנייה נרגשת, נזעמת, על

ליצלן פוליטיקאים, לא אופוזיציה, לא -ליצלן בעלי עניין, לא רחמנא-ההורים היישובים. לא רחמנא

נו. הם מצפים לקבל תשובות, הם והרבה תושבים שאני בטוח שצופים קואליציה, הורי הילדים של

בנו כרגע. במקום לנצל את הבמה, ניר, ולהציג את הנתונים, את הסקירה, אולי המצב לא כזה. לא  

המקרה, אבל נניח. אולי המצב הרבה פחות חמור, אולי יש הסברים, אולי זה מצב זמני. במקום  

הדברי את  שומע  שאתה  אחרי  הזאת,  אולי  - ם,  באורנית,  ורע  אח  להם  שאין  דרמטיים,  בעיניי, 

בשמן, עם מצב סוציו לא אנקוב  של  -ברשויות שאני  , שרגילות לשמור את הדברים 3-4אקונומי 

"אתה רוצה להצביע"? במין זלזול מטורף באינטליגנציה   :האלו. הדבר היחידי שאני שומע ממך זה

 של אנשים. ניר, אני במקומך מתבייש. 
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 :המועצה[ -ר ברטל ]ראשני

 תודה. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -"ניר" :ואני גם מתבייש שחבר סיעה שלך יושב ולא קם ואומר לך

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 עד כאן. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

עד אוקטובר   הזה, לפחות  היישוב  פה בשביל להוביל את  נבחרת  תן תשובות לתושבים.  כאן.  עד 

. נבחרת כי הצגת את 2023. מה יקרה אחרי? כולנו יכולים לשער, אבל לפחות עד אוקטובר  2023

עצמך כאדם ראוי, שמסוגל ויודע לנהל בצורה מרוסנת, נבונה, את תקציב היישוב. כשביקרת את 

  -קודמיך

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 עוד שנייה אני אגיד לך תודה שהצבעת לי.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

, 2018למזלי לא הצבעתי לך, אבל זה כבר עניין אחר. אבל אנחנו כבר שכחנו מה היה באוקטובר  

, ואני רוצה להזכיר לך גם, ניר, מעבר  -המועצה של כולנו. במקום-אתה אולי שכחת. אתה כבר ראש

לגבי  אחד  כל  של  דעתם  מה  לחשוב  לכולם  משאיר  אני  דגול,  ככלכלן  עצמך  את  שהצגת  לזה 

הכישורים האלו, נשים את זה בצד, אבל אחד העקרונות שהתפארת בהם זה שקיפות. איך אתה  

מעז לשבת כרגע על הכיסא, כשיושבים, אומרים ולא יודעים איך הגענו למצב הזה, ולהתנהג בצורה  

זלת, זחוחה ויהירה? ניר, אתה חייב לתת תשובות והסבר לתושבים, בין אם זה כך בוטה, מזל-כל
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אולי יש קושי זמני. תגיד   :המצב הוא כזה וכזה. תגיד לתושבים :נוח ובין אם לא. תגיד לתושבים

יש הסבר למה שהיה. תדבר. איך אתה מעז לשבת בצורה כזאת? תראה, אני מדבר איתך   :לתושבים

לפני ארבע דקות דיברת על כוס קפה עם המנכ"ל. איך? מאיפה אתה שואב  ואתה עסוק בלזמזם.  

יודע כמה תושבים צופים בנו אגב, אין לי  את הזחיחות? את היהירות ממה שקורה פה? אני לא 

מושג. אני הייתי במקום התושב הממוצע, בטח אם הייתי במקום הורה לאחד הילדים במסגרות  

ם הסבר. איך אתה מעז להתנהג בצורה כזאת? אני מתבייש, החינוכיות, הייתי מצפה לשמוע היו

כל בשבילך. עכשיו מאחר וכנראה הדברים שלי נופלים על אוזניים ערלות, אז אין לי בררה,  -קודם

 החלטה. -אלא להקריא הצעת

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 אני רוצה רק להגיד משהו בבקשה. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כך. -ההחלטה אקריא אחר-י את הצעת בבקשה. אז אנ

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

שאושרה האחרונים  בימים  לידיעתי  לקבל  -הובא  אשמח  אני  הנתונים,  את  בדקתי  לא  אני   ,

, מלב העניינים, אבל הובא  -התייחסות לזה, אז אני אומרת את מה ששמעתי. אני כבר רחוקה מה

מב"ר בתיכון באורנית. זה לכשעצמו דבר מצוין, זו   החינוך אישר פתיחת כיתת-לידיעתי שמשרד

כיתה שאמורה לתת מענה לילדים עם קשיים כאלו ואחרים. לפני תחילת הקדנציה, כשעוד הייתי  

תיק אנחנו -מחזיקת  איך  לראות  מאמצים,  הרבה  והשקענו  חשיבה  הרבה  עשינו  אנחנו  החינוך, 

לקויות עם  לילדים  מענה  שבהרבה-נותנים  כאלו  לחפש   הלמידה,  דבר  של  בסופו  נאלצו  מקרים 

בעצמם פתרונות מחוץ ליישוב, מכיוון שלא היו להם פתרונות מאורגנים בתיכון. אני חושבת שאחד 

הדברים הטובים שעשתה המועצה הזו, זה הקמת כיתות "לב" בתיכון. זו הייתה החלטה בעיניי 

רים. בסופו של דבר מדובר  חשבון דברים אח- מאוד טובה וגם אמיצה, מכיוון שזה היה על-מאוד
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בכיתה שממומנת מכספי הארנונה, אבל הייתה כאן החלטה שלא משאירים אף ילד מאחור ונותנים 

  -מענה

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 הוא לא מקשיב לך.  

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

זה לא משנה, אני רוצה להגיד את הדברים. ונותנים כאן מענה לקבוצה, אמנם לא ענקית של ילדים,  

מאוד שלמה עם ההחלטה שקיבלנו אז ועם הדבר הזה שהיה. עכשיו אני -אבל זה קריטי. אני מאוד

  , אנחנו ניסינו אז להשיג אישור לכיתת מב"ר ולא הצלחנו, לא עמדנו בקריטריונים -מבינה שאושרה

החינוך ואז נאלצנו להוציא כסף מהכיס ולפתוח את כיתות "לב" ולתת מענה לילדים, -של משרד

החינוך אישר לנו מב"ר, כיתות מב"ר, זו אמורה להיות  -מענה שהיה מענה מצוין. אני מבינה שמשרד

בה, שלפחות חלק מהילדים שלמדו בכיתת "לב" מצאו -בשורה טובה, אלא שאני מבינה שאליה וקוץ

עצמם לא זכאים להיות בכיתת מב"ר ולמעשה עם כל המורכבויות שלהם בלמידה, נאלצים את  

בלי להיות  מה -היום  להבין  רוצה  א.  אני  אז  פתרון.  בלי  להיות  היום  נאלצים  לי.  מפריע  אתה   ,

ו להם?  שמציעים  ידיעתי  -הפתרונות  למיטב  פיננסית,  והתנהלות  תקציב  הוא  והנושא  מאחר  ב. 

 יב, אישרנו בתקציב שלנו את התקציב? אורנה את גברת תקצ

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אני לא זוכרת בדיוק אם יש שם כיתות "לב", או לא. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 עד כמה שאני זוכר.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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   -אנחנו הגדלנו

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כן, כן. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 הספר עוד כסף.  -תקציב החינוך, שנתן לבתיאת 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

   -אז אני שואלת

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לאן הלך הכסף?  

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

אומרת אנחנו תקצבנו את כיתות "לב". אוקיי, קיבלנו מב"ר, על הכיפאק. -לאן הלך הכסף? זאת

שנשאר תלמידים  יש  אם  המערכת  אבל  אם  מוודאים,  אנחנו  אם  לשאול  רוצה  אני  מאחור,  ים 

 מוודאה שהכסף הזה הולך כדי לתמוך באותם תלמידים שצריכים את זה?  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תודה, תמר. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 ההחלטה? -זהו? ניגש ישר להצעת
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אפשר לוותר עליה אם אתה רוצה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 זה לא מעניין אותו.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

, אני משתמש בשפה קצת בוטה, מעניין אותך כקליפת השום. אני  -אני מסתכל עליך ורואה שהנושא

ראה קצת לא אשתמש בשפה יותר בוטה, כי אנחנו צריכים לכבד את המעמד. טוב, חברים, זה נ

החלטה בסיטואציה הנוכחית, אבל זה המצב שאליו  - מוזר וקצת הזוי שאנחנו צריכים לבקש הצעת

  14המניין בתוך  -תיקבע ישיבת מועצה שלא מן :ההחלטה הבאה-נקלענו ולכן אני אציע את הצעת

ימים מהיום, במסגרתה תציג גזברית המועצה סקירה מקיפה אודות מצבה הכספי של המועצה. 

המועצה  -. בתוך עשרה ימים מהיום, יגיש ראש2זכיר לכולם, זה היה צריך להיות כבר היום.  אני מ

לחברי המועצה את הדו"חות הכספיים שחובה היה עליו להגישם, בהתאם לחוק. פתח סוגריים, יש  

בישיבת   הסיטואציה.  זו  אבל  זה,  את  לבקש  צריכים  לא  אנחנו  זה,  את  לעשות  חוקית  חובה  לו 

המניין, יוצג, מעבר לעניין התזרימי ומעבר לעניין של הדו"חות של מה שמסתמן  -ןהמועצה שלא מ

המועצה את הדרכים שבהן הוא -כחריגה או גירעון צבור, לא משנה איך נקרא לזה, יציג גם ראש

ההחלטה שאני מבקש, אני אקריא אותה, אפשר? -מתכוון להתמודד עם הסיטואציה הזו. זו הצעת

 פעם נוספת, למען הסדר הטוב, בלי התוספות של הסוגריים.  אני אקריא אותה אולי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 שיהיה בטוח, תקריא עוד פעמיים. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 תמשיך לזלזל, זה בסדר.  
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בך? אתה הרווחת את זה ביושר. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 מצוינת רק לעצמך.  תאמין לי, אתה עושה עבודה 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 נו, אז למה אתם מתלוננים? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 : , האמת לא כואב לי עליך, כואב לי על התושבים, אבל זה כבר עניין אחר. אני חוזר-פשוט כואב לי

מן שלא  ישיבה  בתוך  -תיקבע  סקירה    14המניין  המועצה  גזברית  תציג  במסגרתה  מהיום,  ימים 

מקיפה אודות מצבה הכלכלי של המועצה, כולל פירוט של כל החובות וההתחייבויות לספקים, שלא  

. בתוך עשרה ימים מהיום, יוצגו לחברי המועצה ויישלחו אליהם  2שולמו עד כה, סגור סוגריים.  

המועצה -. בישיבת3הדו"חות הכספיים שיש כבר חובה להציגם, בהתאם לקבוע בחוק.  במיילים  

המניין כמובן, תציג גזברית המועצה נתונים גם אודות הגירעון התקציבי  - שתיערך, הישיבה שלא מן

ראש עם  בתיאום  ותציג  המועצה  של  ראש-המצטבר  שבה  הדרך  את  מתכוון  -המועצה  המועצה 

ית שעימה המועצה מתמודדת בימים אלו. אתה רוצה להציע הצעה להתמודד עם הבעיה התקציב

 נגדית? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -האמת ש

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 מה, גיחוך? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

בעד  מי  נצביע.  הביקורת.  דו"חות  על  בישיבה  הצעת  שאתה  בהצעות  נזכרתי  מחשבה,  בי  עברה 

 ניר, אלי. בעד? תמר, אורנה, בועז, דורון ואלעד. מתנגדים:ההצעה של אלעד? מי 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 בעד, או מתנגד, אלי?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -אין לך, אתה לא רוצה

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אני אגיד לך מה הבעיה שלי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלי, אלי, אלי. 

 

 : מועצה[אלי הוך ]חבר 

 אתה רוצה לשמוע?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כן, כן. 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[
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  -הבעיה שלי

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 שאנחנו אשמים.  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 לא, לא. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תן לו לדבר. 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 תגיד לי, מה הקדנציה שלך הזאת? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלי, אלי, אלי. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 זה מה שאתה רוצה להגיד? עוד פעם לדבר על הדו"חות הכספיים? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אלי, אתה ראית את הדו"חות הכספיים?  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -אלי, אלי, אלי
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 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 שנייה, אני מכיר.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -אלי, אתה

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -אני

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 יש לך רעיונות?  

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 בסדר, הוא לא שלם איתם. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הנושא הבא. יש למישהו עוד נושא שהוא רוצה להעלות? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -לא, רשמת הצבעה, שזה אושר? אולי פספסתי כי דיברתי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 פספסת. 
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זה אושר, אוקיי.  

 

 :הצבעה

 :בעד

 תמר גולן צדיק, אורנה רייטר, בועז בגריש, דורון טישלר ואלעד כהן. 

 :נגד

   ניר ברטל, אלי הוך.

 :החלטה

ימים מהיום, במסגרתה תציג גזברית המועצה סקירה מקיפה   14המניין בתוך -. תיקבע ישיבה שלא מן1

ם, שלא שולמו עד  אודות מצבה הכלכלי של המועצה, כולל פירוט של כל החובות וההתחייבויות לספקי

 כה. 

. בתוך עשרה ימים מהיום, יוצגו לחברי המועצה ויישלחו אליהם במיילים הדו"חות הכספיים שיש כבר  2

 חובה להציגם, בהתאם לקבוע בחוק. 

המניין כמובן, תציג גזברית המועצה נתונים גם אודות  -המועצה שתיערך, הישיבה שלא מן-. בישיבת 3

המועצה  -המועצה את הדרך שבה ראש -המועצה ותציג בתיאום עם ראש  הגירעון התקציבי המצטבר של

 מתכוון להתמודד עם הבעיה התקציבית שעימה המועצה מתמודדת בימים אלו.

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 שנים.  8אני לא שמעתי את קולך במשך 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלי, די. 
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אתה פשוט לא הקשבת.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 זה ברור שהם עושים עם עצמם הצגה. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אוקיי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 יש לעוד מישהו משהו להגיד? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 משהו להגיד? ביקשתי להעלות נושא. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז בבקשה. 

 

 :ורנה רייטר ]חברת מועצה[א

  -והנושא

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 , אורנה, את טעית.  2019 -. ב2019אה, בעצם רגע, ביקשתי התייחסות לנושא הקודם, שכחתי. על 
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אני לא טעיתי. אבל תגיש דו"חות, אז נדע.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 נכון. יכול להיות שהמצב הוא פנטסטי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 באתר, את מוזמנת להיכנס ולבדוק.   2019

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אוקיי. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אגב, משם היא לקחה את הנתונים, לא משנה.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז היא מוזמנת גם להסתכל. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 ? זה מצחיק? 10% -כך זה עלה ל-אומרת שאתה מסכים שהיה אחוז בערך ואחר-אז זאת

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 את מצחיקה, בהחלט.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 תציגי את זה. פנטסטי.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 ? כשנראה את הדו"חות, אז נראה מי צודק.  6,356,000אין גירעון מצטבר של 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 באמת, הרסת לנו את המצלמה. 

 

   [הפסקה בדיון לצורך סידור צילום הדיון]

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

נראה לי שהמצלמה נבהלה מהגירעון, עוד מעט תצטרכו למכור אותה. אגב, אם תציג את הנתונים,  

 כולנו נדע איפה אנחנו עומדים, זו בדיוק אחת הבעיות, זו הביצה והתרנגולת.  

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

את הנתונים  אתה יודע, אנחנו נצחק עליך ואתה תצחק עלינו, זה נחמד, אבל אפשר פשוט להראות

 וגמרנו. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 הפנים, לשמוע מה הם אומרים בנושא. -אפשר גם לפנות למשרד

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 יאללה. אורנה, בבקשה.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 נגיע גם לזה, אני מבין.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -רק לתקן, הנתונים שנתתי 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 .  ZOOM -רגע, זה עוד לא עלה ב

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

המועצה -לא, אז לפרוטוקול, אני לא צריכה לציבור. הנתונים שנתתי הם נתונים מדויקים וראש

ת, תמשיך לחגוג, אז  מגחך, אני במקומו לא הייתי מגחכת. יש סיכוי טוב לחשב מלווה, אולי עוד קצ

 בסוף יהיה חשב מלווה. אפשר לעבור, או עוד לא?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 חכי שזה יעלה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 מבחינת הפרוטוקול זה נכנס? תודה. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 "איך שאבדנו, אבדנו".  :על זה נאמר

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אני כל הזמן שואל, איפה היית כל הזמן הזה?  

 



 מקומית אורנית מועצה 
 226.21., שלישי מיום , 64מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

28 
 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא יודע. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כך יפים. אני יודעת איפה אתה היית ומה עשית.  -איפה אתה היית? הימים כל

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -אלי, אלי, עזוב, נו. מה? ברור לך ש

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 מה עשיתי, אורנה? מה עשיתי? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 בוא, בוא לא ניגרר לזה. אורנה, אל תגיבי.  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אז תדברי על מה שאת יודעת. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 קיים דיון על הנושא הזה? בשמחה.  , יודע מה, אתה רוצה פעם ל-אלי, בוא

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -אני אדבר איתך באמת ברצינות

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 מתי שאתה רוצה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -אין לך מה לדבר איתו ברצינות, הוא לא

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 אבל מה זה רלוונטי למה שקורה עכשיו? מה זה רלוונטי? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אתה רוצה לדבר על הנושא הזה, או שאתה רוצה לספר סיפורי "עליבאבא"?  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 מאוד לא רלוונטי.  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 מאוד לא רלוונטי.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כן. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 סיפורי "עליבאבא"  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 היית צריך להגיד עכשיו שהגירעון זה גם "תרבותא", לא? זה לא מה שיכולת להגיד? 
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 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 , אני לא אמרתי שום דבר  -אני אמרתי ש

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -לא, כי זה ה

 

 : הוך ]חבר מועצה[אלי 

 אל תכניסי לי מילים לפה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 דף המסרים. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -אני חושב שאתה כנציג הוותיקים

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אל תכניסי לי מילים לפה.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -אלי, כנציג הוותיקים

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 , תגידי את מה שאני אמרתי.  -ואת מבינה בהכול
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 :כנציג הוותיקים, אתה היית אמור להיות הראשון שיבוא ויגיד

 "יש פה בעיה, בואו נתמודד איתה". 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

כלל לא כנציג הוותיקים, אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו יותר מניקים מאשר רוצים לינוק. אתה ב

 בקיא במה שקורה. אולי הוא יודע, תשאל את דורון.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -אלי, אלי

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -תשאל את דורון מה ש

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

כל לכם? אתם  הבעיות שיש  יודע מה אחת  לא בשידור. אתה  כרגע  בבועה, אתה -אלי, אנחנו  כך 

ואתה, שאין לכם מושג מה קורה. אין לכם מושג, חברים. תתעוררו, תתעוררו, אנחנו נהיה ביחד עד  

 לפחות, לפחות.  2023אוקטובר 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -נכון, ולכן

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כך, אני יכול להניח מה יהיה. -אחר
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 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -ולכן מה שאתם אומרים

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 ותתחילו להתייחס ברצינות. 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -ולכן אני אבקש, מאחר ונהיה עד אוקטובר

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 שנתחיל? 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -חרת, לבוא לישיבות ולדבר לא בצורה תוקפניתבאמת הידברות א

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -אז בוא נזכיר לך מה היה ב

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 דיברתי אליך בצורה תוקפנית בישיבה הזו?  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -לא אליי. אני רואה את ההתנהלות

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 על מה אתה מדבר? דיברנו עכשיו בטון תוקפני למישהו? 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -עזוב, אני לא

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -חבר'ה, די, די

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -אני כחבר מועצה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 מספיק, מספיק. אורנה, בבקשה. 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -מימיי לא

 

 :המועצה[ -ברטל ]ראש ניר

 אלי, די. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 מימיך. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלי, די. 
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 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -לכן אני שואל

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -אלי

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 תן לו לדבר, מה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא, ניר אמר שלא.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 תן לו לדבר, הוא רוצה להציג את הסקירה הכספית, הוא מפריע לו פשוט, תן לו לדבר. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 סיימתם? תודה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

ם שנתתי הם אז אני אחזור ואגיד משהו שאמרתי קודם בנו/א הקודם של הסקירה הכספית. הנתוני

 מן האמת, חשוב לדעת את זה. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 ניר, אתה בפייסבוק?  
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בדקתי שזה עובד.  

 

 שעשועים וגנים ציבוריים ביישוב-[ גני2]

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

הנתונים נלקחו ממקורות מהימנים. אני רוצה לדבר על נושא הגנים הציבוריים. העלינו את הנושא  

כחודש. הצעת-בישיבה שלא מן לפני  הייתה שבתוך  -המניין  יציג ראש  30ההחלטה  המועצה  -יום 

, אותיות קטנה. תוכנית מלאה ומקיפה אודות -, שנייה, אני אחפש-המועצה תוכנית מלאה-למליאת

השעשועים והגינות הציבוריות ביישוב. מבחינת בטיחות, תקנים, נראות וכולי וכן תוכנית  -ימצב גנ

רב מחכים  -מפורטת,  ואנחנו  חודש  עבר  ראשון,  דבר  אז  וכולי.  שדרוג  תחזוקה,  לשיפוץ,  שנתית, 

 לראות את התוכנית. יש תוכנית? סליחה? ניר? יש תוכנית? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 סיימת? 

 

 :רייטר ]חברת מועצה[ אורנה

 לא, אני שואלת אם יש תוכנית. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אה, אז תמשיכי, תמשיכי. אין לי תשובה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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השעשועים. אני רוצה לדבר על  -אין תשובה? אוקיי. לא אוקיי. טוב, אז כנראה שאין תוכנית לגני

המשחקים, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, מוזנחים.  -הקלעים, אז ככה. גני-מה שמתחולל מאחורי

חלקם יותר, חלקם פחות, יש גנים שהם פשוט מפגע תברואתי. היו פה מספר פגישות עם תושבים,  

"הלוואי  -גישות ראשחלק מהפ פעם בשבוע, הרבה אנשים אמרו  רק  ניקיון  הופתע שיש  המועצה 

בשבוע.  פעמיים  לנקות  שיתחילו  אמר  והוא  לידי",  הגן  את  מנקים  שהיו  בשבוע,  פעם  לי  שיהיה 

בפגישות אחרות עם מנכ"ל המועצה, התושבים לא קיבלו בכלל מענה, הוא לא חזר אליהם במייל. 

רגע  ועוד אחרי שהוא האשי אני  עכשיו,  בגינות הציבוריות.  בזה שלא מטפלים  ם את "תרבותא" 

העבודה אין דבר שנקרא "תחזוקת  -העבודה. הערתי פעם שעברה, בתוכניות-רוצה לחזור לתוכניות

 גנים ציבוריים", לא קיימת השורה הזו בכלל. כן, זה מאוד מעניין אותו.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   הוא לא מקשיב לך בכלל.

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא מעניין אותו שום דבר.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אלי לפחות עושה פרצוף של מקשיבים. הוא לא, הוא בכלל לא אתכם.  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 לא, אני מקשיב.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 בסדר גמור. 
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -אתם חושבים שהעבודה

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אני לא עושה פרצוף, אני מקשיב. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אמרתי את זה לזכותך, לא לגנותך. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 העבודה.  -בתוכנית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלי מקשיב כל הזמן.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

מקשיב, לא מקשיב, לא מקשיב, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות והתושבים שישפטו את  

בגני-ראש להיפצע  וימשיכו  אחרי  -המועצה  קורה  מה  על  תמונות  עשרות  מקבלת  אני  שעשועים. 

ניקיון, אין פיקוח, אין תחזוקה שוטפת, גם כשהחליפו משטח באיזה גן ויומיים אחרי זה, או בוא  

המועצה לא רוצה להראות תוכנית, כנראה -אחרי זה, זה נראה זבאלה. זה המצב. ראשנגיד חודש  

החלטה, אנחנו מחכים למימוש וקיום ההחלטה מלפני -שאין לו תוכנית. זהו, זה המצב. אין הצעת

 חודש. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תודה. 
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אז יש תוכנית, או אין תוכנית? 

 

 :המועצה[ -ברטל ]ראש ניר

 מישהו רוצה עוד להוסיף? אלי? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 יש תוכנית, או אין תוכנית? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בועז? דורון? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 דיברת על שיח.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כן, אני רוצה להוסיף משהו. 

 

 :ה[אורנה רייטר ]חברת מועצ 

 יש תוכנית, או אין תוכנית? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אני רוצה להוסיף משהו.  
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בבקשה, אלעד.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

למקרה שלא היה ברור לך ואני בטוח שברור לך, כל אחד מחברי המועצה שנמצא פה, לא בא לפה 

ולבזבז את זמנו, הוא בא לפה כדי להשפיע, כדי לקדם דברים עד כמה   זמנו  בשביל להעביר את 

כלל  -שכמובן הדברים תלויים בו. והדעת לא סובלת את הסיטואציה שבה חברי המועצה וזה בדרך

ה, כי בצד שלך אתה לא נוהג ככה, שבכלל מגיעים אנשים מהצד שלך. הדעת לא סובלת  בא מהצד הז

את הסיטואציה הזו, את המצב ההזוי הזה, שחברי מועצה מעלים נושאים ראויים, מצב הגנים זה 

נושא ראוי, סקירה כספית זה נושא ראוי וכל נושא אחר, מתקבלת החלטה בהתאם לחוק, בצורה  

דת שיש, ואתה מוצא לנכון לקחת את ההחלטה הזו ופשוט לזרוק אותה לפח הכי דמוקרטית ומכוב

 , הוא לא מקשיב בכלל. -ולהתעלם ממנה. ואני שואל את עצמי, ניר, לאן אתה עוד רוצה

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 אתה לא מעניין אותו, אתה לא מבין? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אתה מקשיב, אלי?  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 זה מספיק שאני מקשיב.  
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

,  -המועצה. לפחות עכשיו, אולי בעתיד אני לא יודע. כרגע לא. לאן-זה לא מספיק, אתה לא ראש

בבקשה, תראו את המחזה ההזוי הזה. לאן אתה עוד רוצה לקחת אותנו, את מליאת המועצה, את 

בחר? לאן? לאיפה עוד אפשר לרדת? יש נושא יותר ראוי מלטפל בגנים הציבוריים? יש נושא  הגוף הנ

החלטה שהתקבלה -יותר ראוי שצריך להתייחס אליו ברצינות? יש דבר שיותר ראוי מלקיים הצעת

בכל אומר  שאתה  כפי  מסודרת,  תוכנית  לך  יש  שאם  מזה,  הגיוני  יותר  דבר  יש  וכדין?  מני  -כדת 

המועצה? ישיבות המועצה, ניר, ברור לך  -הקלעים, שתציג אותה פשוט במליאת-חוריהזדמנויות מא

. למה הן משודרות? כי אנשים רוצים לראות Facebook Live  -שהן ולא רק באורנית, משודרות ב

ולשמוע. מי שרוצה, שומע, מי שלא רוצה, לא שומע. שומע, צופה, כמובן. והדרך הכי טובה להציג  

ע, זו הדרך הזו. אז אחד מהשניים, ניר, וכרגע אני חוזר לנושא הקונקרטי שלנו.  לתושבים את המיד

אם יש לך תוכנית לשיפוץ הגנים, תציג אותה. אם אין לך תוכנית לשיפוץ גנים, אל תספר סיפורים 

לתושבים שיש לך. לאן אתה עוד רוצה לקחת את היישוב שלנו? יש לנו לחיות ביחד במירכאות, עוד 

חודשים. תתחיל לקחת את העניינים בידיים, כי בקצב הזה, למי שיבוא אחריך כבר    שנה ושלושה

כל יהיה  תטפל  -לא  יקרה.  מה  יודע  שהשד  חורבות,  כאלו  אחריך  תשאיר  אתה  לעשות.  מה  כך 

בעניינים, מה זה משנה אם אלי העלה את הנושא, חבר הסיעה שלך, אם אורנה העלתה את הנושא  

גינות  וכל אחד אחר, אני סתם זור ק שמות בצורה שרירותית. מה זה משנה? יש נושא ראוי כמו 

מליאת את  כבד  ברצינות,  לזה  תתייחס  את -המשחקים?  קיים  הדברים,  את  תציג  המועצה, 

ההחלטות של המועצה, סבבה, אנחנו יכולים לראות דברים אחרת. אבל הצורה הזו היא פשוט בלתי  

ראינו, בדיוק לפני מספר דקות. תיקח את עצמך  מתקבלת על הדעת וזה מתחבר לזלזול המטורף ש

מועצה  -, אתה יכול להיות ראש-בידיים, אני כרגע פונה אליך כאדם אל אדם, אנחנו יכולים להיות

אדם, תיקח את העניינים ברצינות ותתחיל להבין  -ואנחנו יכולים להיות חברי מועצה, אנחנו בני

זה, הזחוח הזה. היישוב הזה הוא יותר גדול ממני  , תראה את החיוך ה-שהיישוב הזה הוא יותר גדול

, סליחה, זו תופעה  -וממך והחיוך הזה שלך, אין לי, אין לי, אין לי איך להתמודד עם זה, זו תופעה ש 

עוד מעט כחבר מועצה והאמן לי שאני גם    14שאין לי מה לעשות עם זה. האמן לי, אני כבר שנה  
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ישיבות   מועצה. צורה כזו של התנהלות לא ראיתי. תראה את  מעורב במקומות אחרים, וראיתי 

 החיוך הזה, עזוב בצד את כל השטויות. אתה צריך עזרה במשהו? אנחנו איתך.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כן. תמשיך, תמשיך עם הסיסמאות. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

התוכנית, תגיד מה האימפקט אתה צריך עזרה בלקדם את תוכנית הגנים? אנחנו איתך. תציג את  

של התוכנית, תגיד מה הקשיים, תגיד מה הכשלים, תגיד מה המקורות התקציביים, נחשוב ביחד. 

הצורה הזו שלך, שאתה מנפנף הכול רק בגלל שאו אלעד, או תמר, או אורנה, לא משנה מי, מציג 

מקווה מאוד שהיום  את הדברים, היא בלתי נתפסת, היא משהו שאתה חייב להשתחרר ממנו ואני  

ותגיד-בלילה, אחרי ישיבת ואני  :המועצה, תסתכל במראה  יכול להמשיך בצורה הזו".  "אני לא 

אפשר להמשיך -"ניר, אי :מקווה מאוד שחברי הסיעה שלך, חלק נמצאים וחלק לא, יבואו ויגידו לך

אפשר". ויש פה עוד שנה וחצי, יש פה עוד הרבה מה לעשות ועוד הרבה יותר חמור, -בצורה הזו, אי

הרבה מה להרוס. אנא ממך, אתה משחק בעתיד של הילדים שלי ושלך גם. תעזוב את השטויות 

 ותתחיל לקחת את הדברים ברצינות. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 וד מישהו? אז אין לנו הצבעה בעניין הזה? תודה, אלעד. ע

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא צריך, יש את ההחלטה הקודמת. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 יש החלטה, צריכים לממש את ההחלטה.  
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 יש לך הכוונה להציג לנו את התוכנית בצורה מסודרת? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

א הבא, אני  נושא  ובהתאם.  וברצינות  בכבוד  תתייחסו  כשאתם  וברצינות,  בכבוד  אליכם  תייחס 

 שלמה, בבקשה.  

 

 אישור הארכת שירות שרה חזן[ 3]

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

לגיל פרישה והיא ביקשה להאריך את השירות    1/4  -כן. יש לנו סייעת בשם שרה חזן, שמגיעה ב

. העובדת, יש לה ציונים טובים במשובים שעשינו, צירפנו גם את זה.  31/8/23  - שלה בעוד שנה, עד ה

 אנחנו מבקשים לאשר את הארכת שירותה של העובדת, שרה חזן. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הערות, שאלות? מי בעד?  

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 איפה היא נמצאת רק?  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הילדים.  -סייעת בגני
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 באופן קבוע, במקום? או שהיא מחליפה? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 נדמה לי שהיא הייתה ב "צבעוני", נכון?  

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 לדעתי היא באופן קבוע במקום מסוים. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 . זה משנה?  אני חושב שהיא סייעת קבועה

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא, סתם. שנדע רק.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 נושא רפואי אחרי גיל פרישה, נבדק? 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 כן. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אוקיי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש
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 מי בעד? פה אחד? תודה.  

 

 :הצבעה

 , פה אחד: ניר ברטל, אלי הוך, תמר גולן צדיק, בועז בגריש, דורון טישלר, אורנה רייטר ואלעד כהן.  בעד

 :החלטה

המועצה החליטה לאשר פה אחד את בקשתו של המנכ"ל, שלמה אפרתי, להאריך את שירותה של    מליאת

 .31/08/2023עובדת המועצה, שרה חזן, בשנה נוספת, עד לתאריך  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הלאה. 

 

 מעמותת משכן הרשב"י אורנית [ אישור קבלת תרומה 4]

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

ספר "יובלים" והגיע -הגיע אלינו הרב בטיטו. היום ישנה, מסתבר שישנה קהילה שמתפללת בבית

הספר, איפה שהם מתפללים כבר היום באופן  -הרב בטיטו בבקשה לבנות בעצם על המרפסת של בית 

פרוביזורי בתוך איזה אוהל, לעשות שם איזושהי בנייה קלה, שזה יהיה מוסדר. זהו, אז הם הגיעו 

כל לחתום על הסכם תרומה עם  -, אין להם עדיין תוכניות כי הם רצו קודם-יזשהן תוכניתעם א

מכן זה כמובן יגיע לוועדת תכנון ובנייה. התכנסה ועדת תרומות כדי לדון בתרומה -המועצה ולאחר

  -ועדת תרומות אישרה את ה-שלהם ו

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 מי זו ועדת התרומות?  
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 :]מנכ"ל המועצה[ שלמה אפרתי

מדרש, לימוד,  -משפטי וגזבר. התרומה היא בניית בית-ועדת התרומות זו ועדה פנימית, מנכ"ל, יועץ

 מ"ר.  95כנסת בגודל של -בית

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 הספר? -זה על חשבון השטח של בית

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

  -הספר ב-זה בתוך שטח בית

 

 : ר מועצה[בועז בגריש ]חב

 הספר?  -ואז מה? מורידים מהשטח של בית

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

  -לא, לא, זה

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 אז? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זה חלק על הגג.  

 

   ]מדברים ביחד[
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 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 זה על הגג? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כן, זה על המרפסת.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 מרפסת, לא גג. 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

בשיתוף נעשה  זה  המרפסת.  על  בשיתוף-פעולה-כן,  לא  הסכמת -,  ואישור,  ביידוע  אלא  פעולה, 

ועד-מנהלת בית הספר. חשוב להדגיש, התרומה הזאת, זה הם תורמים  -ההורים של בית-הספר, 

וב למועצה  ביתמבנה  גם  את  -הסכמת  שתורמת  עמותה  יש  בעצם,  שתורמת  העמותה  וגם  הספר 

הספר ישתמש במבנה הזה במהלך שעות הלימודים, או יוכל להשתמש כמקום  -המבנה הזה. בית

בית או  לימוד,  או  ולאחר-תפילה,  אחר-מדרש  בשעות  תוכל  -מכן,  המועצה  הערב,  או  הצהריים 

לבית  או  אחרים,  לצרכים  הזה  במבנה  ועדת  -להשתמש  זהו,  אז  בזה.  וכיוצא  בשבתות  כנסת 

  -התרומות אישרה את התרומה

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 ומה הם מבקשים בתמורה? 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

   -פי-לא מקבלים בתמורה דבר, הם נותנים תרומה. עברנו בעצם לנוהל תרומות, על , הם לא-עכשיו

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[
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 הכנו חוזה. 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 המשפטי של המועצה, הכנו חוזה. זהו.  -פי היועץ-על

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 מה, מה המועצה מחויבת? 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 שום דבר. 

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

  -אלף שקל, מחר בערב 95אומרת? הוא עכשיו תורם -מה זאת

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 מ"ר.  95

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

   -עזוב מטר, כמה כסף

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -הוא תורם לך

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

580 . 
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 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 ר.  הוא תורם לך את המבנה ובזה זה נגמ

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -כן, אבל הוא תורם את המבנה ואז

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

   -אבל הוא עושה את המבנה, ואז מה? אפשר להגיד לו אחרי חצי שנה

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

  -לא, אבל אתה כרשות לא מתחייב

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

   -לא מתחייב לכלום

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

"תשמע, אתה מקבל את המבנה הזה לשימוש במועדים מסוימים", או משהו כזה.  :לא אומר לו

 המבנה הזה שייך למועצה. 

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

נגיד   בוא  איזשהו  יהיה,  או  להיות,  יכול  הזה  הדבר  האם  אחרים,   study caseשאלה,  למקרים 

  -שאנשים ירצו לבוא למבנים

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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 ספר "גוונים" אולי.  -לבית

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 מני מוסדות אחרים של המועצה? -כנסת בכל-לעשות בתי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 מי שירצה לתרום, מוזמן.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זה לא מה שהוא שאל.  

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

חשוב להדגיש, בהסכם כתוב בצורה מפורשת שהוא תורם מבנה עבור המועצה. מחר המועצה יכולה  

  -כנסת, או סתם-כנסת, או לא כבית-להחליט להשתמש בו כבית

 

 :המועצה[ -]ראשניר ברטל 

   -מרכז לצעירים

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

להכניס שם קהילה או לא להכניס שם קהילה, או לצורך אחר והם מודעים לזה באופן מלא, הם  

 חתומים על זה גם.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כנסת?  -למה אבל בבית
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 ספר התכוונת.  -למה בבית

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 ספר?  -למה בבית

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 ספר יש שטחים פתוחים גדולים מאוד.  -בבית

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 הספר הזה?  -כן? בכל בתי

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 ורנית.  הספר הדתי בא-ספר "יובלים", בית-לא, אני מדבר על בית

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

, הנושא הזה עלה בעבר וזה התפוצץ למיטב זכרוני. הייתה איזושהי התניה, אם  -בעבר הייתה שם

מורים בגודל מתאים, היא גם  -הספר הקודמת התלוננה שאין לה חדר-אני זוכרת נכון, מנהלת בית

יום ואם הבעיות שלהם טופלו, אבל  כנסת במקום. אני לא יודעת איפה זה ה- התנגדה להקמת בית

 חסר כאן קצת צדדים נוספים של הדבר הזה, באמת להבין שזה מקובל על כל הצדדים. 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

   -אנחנו עשינו את

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש
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 לא היינו עושים את זה אם לא הייתה הסכמה.  

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

לא התקדמנו דקה בלי אישור לא של המנהלת ולא של ועד ההורים. והם הלכו והם בדקו, והם ישבו  

ביחד איתם וישבו ביחד עם העמותה שרוצה לבנות ובהסכמה מלאה, אפילו לא הייתה חריקה אחת.  

 זה היה ברור.  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אפשר היה למצוא לזה מיקום אחר? -אי

 

 :מועצה[דורון טישלר ]חבר 

- שנים כבית  4-5אמיר, יש לי שאלה משפטית. הם חתמו על החוזה ונניח שהם מתנהלים שם כבר  

 נסת והמועצה רוצה להוציא. מה המשמעות של נוהל במקום הזה מול הסכם משפטי? כ

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אין. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אתה רואה היתכנות שהמועצה פתאום מפנה אותם?  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  - לא, חוקית אין בעיה אבל

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אבל חוקית אין עם זה בעיה. 
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -כנסת? זה יהיה-אבל אתה יודע מה זה יהיה פינוי בית

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 בפועל אני לא יכול להגיד לך. מבחינה חוקית אין עם זה בעיה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 זה מקום שלא יפונה בחיים. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -, תראה-אתה onceבסדר, חוקית ופורמלית אתה צודק, אבל 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -כנסת היה- לקחנו שני כיסאות מבית

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 הייתה מהומת אלוהים.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -צריך לחשוב על דבר כזה. אתם באים, זה לא שאתם 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 זו מהומה. 
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 המעשה הוא מורכב ואני צריך לחשוב על זה.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 גם, גם, סליחה שאני מתערב. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אלעד, אני יכולה להגיד משהו? 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

כנסת, גם לזה עושים -גם אם אנחנו נותנים להם, גם אם המועצה נותנת להם להשתמש בזה כבית

  -הסכם. כאילו זה לא שהם באים

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -פקטו-כן, אבל דה

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

   -מאוד כואבים במקומות אחרים שאני באופן אישי מכירה-יש תקדימים מאוד

 

 : גופר ]יועמ"ש[ אמיר

 אין בעיה, אני לא מתווכח עם זה. 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 כנסת יש סנטימנט.  -כי יש סנטימנט. לבית
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 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אני מבין מה את אומרת.  

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

ים מתחלפים גם אם מגיעים ומסכימים מראש, אבל בסוף כשזה נהיה מקום שמתפללים בו ואנש

ואולי גם ראשי ובמרוצת השנים אם  -וחברי מועצה מתחלפים  מועצות מתחלפים, דברים קורים 

מאוד מורכב  -פעם רוצים לממש את זה למטרה אחרת וזה מותאם להסכם, להזיז את זה, זה מאוד

 ולכן אני חושבת שזו החלטה שצריך לקבל אותה בכובד ראש, אין לי דעה בעניין. 

 

 : ]חבר מועצה[אלעד כהן 

אבל תמר, כשמישהו הלך ותרם מכספו. שימי לב, זה לא שקיבלת אישור ובסדר, קיבלת אישור,  

   -חרתייםומחר מ

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

  -הזמנים- אני רק אדגיש את לוחות

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -יכול להיות שבמישור החוקי, הפורמלי

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 בנייה זה רק בקיץ.  ה

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 שנייה, בסדר, לא משנה. אני יכולה לשאול כמה דברים? 
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 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

  -לא צריכים לעבוד עד אז, ככה שאם זה לא יאושר היום

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 הזה, אנחנו יודעים? כנסת יש היום באורנית? פעילים? כולל -, כמה בתי-כדי להבין

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 אין לי את הנתון הזה בשלוף. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כנסת בשכונת 'צמרות'", זה זה? -העבודה שלך רשום "הקמת בית-אין, אוקיי. בתוכנית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא. 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 לא. 

 

 :רייטר ]חברת מועצה[אורנה 

 כנסת, זה לא זה.  -, גג גן ברחוב "הזית" לצורך בניית בית-הקצאת גן

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 לא. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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 כנסת בתחילת רחוב "הארבל", זה זה?  -בית

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 כנסת ברחוב "הארבל"? -בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כן, כן. 

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

  -זה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -לא, זה

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 מדרש.  -סליחה, בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

ספר "יובלים" לבית הראשון  -כשהם פנו אלינו בהתחלה, הם רצו להקים שם על השטח, יש בין בית

ברחוב "הארבל", יש שם שטח, זה אמור להיות שם. בהתחלה הרעיון המקורי היה זה שהם רצו  

לעשות שם, זה שטח חום, צריך הקצאה, כמו שעשינו ב "צמרות". ראו את התהליך והעלויות והם 

 וכרגע הרעיון הוא הרעיון של התרומה.   ירדו מזה.

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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אני רוצה משהו להציע. אני חושבת שהגיע הזמן שאורנית תצא קצת מחושך לאור ושייעשה פה  

הילדים. -ספר, לא בגני-כנסיות, מוסדות ציור, לא בחצרות בתי-תכנון אמיתי, תכנון מתאר, עם בתי

כנסת, זה כמו שתמר אמרה. הרי מה הם עושים  -ם עכשיו עוד ביתצריכים לעשות את זה. להקי

נכון? זאת כנסת, במקום שזה משהו  -אומרת שאתה בונה שם בית-עכשיו? עכשיו הם מתפללים, 

בית להוציא  מהומת -זמני.  פה  הייתה  אוהל,  מאיזה  פלסטיק  כיסאות  שני  איזה  תוציא  כנסת, 

 אלוהים. 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 מקרוואן. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא יודעת. 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 בגבעה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כן. מהומת אלוהים הייתה פה. 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 מאוד נפיץ. -זה ברדק גדול, מאוד

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 ה. אומרת איך אומרים? ברגע שזה ייעשה, זה ייעשה, נקוד-זאת
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא, בוא. 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 זה ייצור פעולה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

כנסת. יכול להיות שאנחנו  -צריך לעשות איזושהי סקירה. שלמה, אנחנו לא יודעים אפילו כמה בתי 

   -עומדים מבחינת צביון

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כנסת.  -אנחנו לא מדברים על הקמת בית

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כנסת.  -אבל זו הקמת בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 מה.  לא, זו קבלת תרו

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כנסת. -בפועל, זו הקמת בית

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אפשר לנתק את התרומה למטרה שלשמה זה מבוצע.  -לא, אבל אי
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 שנייה, שנייה, אני רוצה רגע להציע משהו.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בוודאי שכן.  

 

 :]חברת מועצה[אורנה רייטר 

 אני רוצה להציע משהו.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כנסת. -זה לא כתוב ואנחנו גם לא מחליטים עכשיו שזה יהיה בית

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 נו, אז למה הם תורמים את זה? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 ספר. -לבית

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 התרומה הזו.  אבל זו המשמעות המעשית של 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -אני רוצה רגע להציע

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש
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 אתם לא חייבים, הכול בסדר. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

, אני לא חושבת שברמה של הצביון, צריך לדבר גם על הצביון -אני רוצה רגע להציע משהו. אם

שלנו. אנחנו לא ירושלים ולא יהיו פה שטיבלך בכל מקום, למרות שאין לי התנגדות ברמה האישית,  

אבל אני חושבת שמבחינת צביון זה אולי קצת פחות. אני חושבת שצריכים לעשות תוכנית מתאר 

כנסת, כמה צריך, איזה רצונות יש ולייעד להם שטחים, כמו שעשינו, לא לפי  -ם שם כמה בתיולשי

תוכנית מתאר, כל פעם ייעדנו שטח. כרגע מתפללים, יש להם ספר תורה, יש להם כיסאות פלסטיק,  

   - יושבים ומתפללים? מעולה. תמצאו להם שטח אחר, אני מציעה שזה יבוא בראייה כוללת ולא רק 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כן, אבל הוא אומר שהשטח צמוד, לא צריך למצוא אותו אפילו. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כנסת. -לא, זה נעשתה תוכנית לבתי

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -כנסת "חברינו"-לאט. אני יכולה לספר לכם שגם בית-בסדר, לאט

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לו.  ןתיתאל 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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בית לכם משהו, כשנבנה  לפני  -אני אספר  "חברינו"  בנינו שם. בהתחלה -שנה, לאט  30ספר  לאט 

-, וזה בית-לאט בתרומות של המועצה הדתית, לא-לאט הרימו קומות ולאט-השתמשנו בגן ולאט

 כנסת. ולא איזה משהו כלאיים שבחיים לא תצליח להוציא משם, בחיים לא.  

 

 : לעד כהן ]חבר מועצה[א

כך חס וחלילה אחרי שהם תרמו כסף? השאלה אם  -ואתה באמת מאמין שתוכל להוציא אותם אחר

 זה לא להכשיל אותם גם.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בוודאי שכן.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -בוא לא נגלגל עיניים. הסיכוי שנצליח להוציא

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אבל למה שנרצה להוציא אותם? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -אה, אוקיי, אז בהכרח אתה אומר שזה יהיה הפתרון ה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -לא, אתה אומר

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -אני גם לא חושבת שצריכים לקחת חלק
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

מאוד קשה לקחת את התרומה ולהוציא אותם,  -כי אני אגיד לך, גם מצפונית לי תהיה בעיה מאוד

 חס וחלילה. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 חבר'ה, הכול בסדר.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -אז ההצעה היא בעצם לאפשר להם הקצאת שטח

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -לא

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 ומבנה קבע. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, זו לא ההצעה. ההצעה היא תרומה.  

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

 קבלת תרומה.  

 

 ]מדברים ביחד[ 
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -זה שטח של המועצה, נשאר של המועצה. להיפך, המועצה לא נותנת שום דבר

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -אני מציעה ש

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אנחנו לא מעוניינים בזה אבל. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -אני מציעה שתדברו איתם שוב ותקצו להם שטח

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא מעוניינים.   הם

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לאט. -שיתרמו שם ויבנו לאט

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אבל הם לא מעוניינים. טוב, חבל. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

, אני לא רוצה להכשיל אותם אבל מצד אחד  -ליבי איתם-אני רוצה להגיד איזה משפט. אני ליבי

   -לקחת את התרומה ומצד שני להיזהר ממצב כזה שכאילו בכל מקרה הזמן
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 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 אין מחויבות.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -א. אין מחויבות ואין בעיה לקחת את ה

 

 :המועצה[ -ברטל ]ראשניר 

 המשפטי. -את זה אמר היועץ

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

את המבנה הזה בחזרה, זה קצת להכשיל אותם. אין ספק שמה שאמרה אורנה, זה יכול לפתוח 

   -פתח, כי מחר גם ב "שחקים" אולי מישהו ירצה לעשות משהו, אז מה תגידו לו, לא? ומחר אולי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 ן. כ

 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 למה? 

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

ומחר ב "גוונים" אולי מישהו ירצה להציע נושא דומה, מה תגיד לו, לא? הוא יגיד לך "אדוני, עשית 

טוב אם אנחנו -אומרת שזה מעין מדרון חלקלק כזה, שצריך לחשוב טוב-את זה במקום אחר". זאת 
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אם באים ואומרים שאין בעיה עם הקונספט וכולם    :ס אליו, כאשר אחד מהשתייםרוצים להיכנ

יכולים לבקש את זה, אז תיתנו לכולם. אבל אם באים ואומרים שלא רוצים לעשות את זה ורוצים  

   -לעשות את זה במקרה הספציפי הזה, אז זה יוצר איזשהו קושי ובמובן הזה

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  40אבל לא רק, אני חושבת שצריך להסתכל קצת יותר רחוק, לצאת מהחושך. אנחנו יישוב כבר בן 

 כנסת, להקצות קרקע.  -כמעט, צריך להכין תוכנית מתאר, איפה יש בתי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 טוב, נראה לי שאלעד, אורנה ותמר סגורים על עצמם. דורון ובועז? סגורים על עצמכם? 

 

 :ישלר ]חבר מועצה[דורון ט

 כן. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אתה לא רוצה להגיב למה שאמרנו? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא, הוא לא מגיב.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -אם הייתי חושב שיש פה איזה משהו בכלל

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אתה לא ברמה שלו.  
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 :המועצה[ -]ראשניר ברטל 

 שנים.   3.5ניסיון של 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אתה לא ברמה שלו.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אם הייתי חושב שהיה אפשר לנהל דיון ענייני איתך, הייתי עושה את זה.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא מנהלים דיון כרגע בצורה מכובדת? מה הבעיה?  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא. כרגע אמרת שאני לא מגיב. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  - לא חייבים להסכים, אבל

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 מה אתה רוצה, אלעד? אתה בטוח בעצמך?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -עלא בטוח בכלום, אני רוצה לשמו
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 מה אתה רוצה לשמוע?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

התייחסות לכל מה שאמרנו ואיך אתה פותר את זה. אם אתה רוצה, בבקשה. אתה לא רוצה? זה  

 גם בסדר, אני לא יכול להכריח אותך.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תודה. אני מודה לך על חוסר ההכרח. 

 

 : ]חבר מועצה[אלי הוך 

אומרת יש צורך בבית הכנסת הזה? זה מה שאני  -יש לי שאלה, יש שימושים של המבנה הזה,  זאת

 מבין. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -כנסת, מדברים על מישהו שרוצה לתרום-אלי, אלי, אני אחדד. אנחנו לא מדברים על בית

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 בסדר. 

 

 :[ המועצה-ניר ברטל ]ראש

 אלף שקל.  400מבנה בשווי 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 זה לא מה שהצגתם.  
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 זה לא נכון, זה לא נכון.  

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 כנסת.  -בחוזה כתוב בית

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 זה כתוב בהסכם, בהסכם. 

 

 :מועצה[ ה-ניר ברטל ]ראש

 חבר'ה, בהסכם כתוב למה יכול לשמש המבנה.  

 

 :שלמה אפרתי ]מנכ"ל המועצה[

   -כתוב "כיתת לימוד"

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כיתת לימוד. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 כנסת גם.  -כתוב בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש
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 כנסת. -וזה גם יכול לשמש כבית

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 אוי, נו. אתם זורים לנו חול בעיניים? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אף אחד לא זורה עליך חול ולמה אתה אומר כאלו דברים? אנחנו צריכים לעבוד עליך? 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

  -אומריםכנסת", אז למה אתם -אבל כתוב בחוזה "בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -לא, אבל אם היית מקשיב 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 אני מקשיב. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -אין לי כוח, אתה מבין למה אני לא

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 אבל אני מקשיב בקשב רב. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, אתה לא. 
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 :טישלר ]חבר מועצה[דורון 

 אני הקשבתי בקשב רב.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, אתה לא. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

  -גם אז

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז הבעיה היא חוסר ההבנה כנראה. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

  -יכול להיות שיש לי בעיית הבנה, אבל אמר כאן המנכ"ל

 

 :המועצה[ -אשניר ברטל ]ר

  -אז אני מסביר לך שוב שבהסכם

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 כנסת.  -כנסת ובחוזה מופיע בית-לא בית

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

  -העבודה-המנכ"ל גם אמר, אתה אמרת שזה גם בתוכנית

 



 מקומית אורנית מועצה 
 226.21., שלישי מיום , 64מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

71 
 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -איסטור ולהקתו-וואי, אללה

 

 :מועצה[צדוק ]חברת -תמר גולן

 הכנסת שבתחילת "הארבל", זה מה שאמרת.  -בית

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 בסדר, בואו.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תגידו מה שאתם רוצים. תעוותו את המציאות.  

 ]מדברים ביחד[ 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 , עזוב, טוב. -עזוב, לכל דבר רק

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 בשמחה כל תרומה.  אנחנו מקבלים

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -, תשמע-לא, לא, לא. צריכים לעשות

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 צריכים לקרוא לילד בשמו. 
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -קלף, חלק משיטת ה-צריך קלף

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 טוב. אלי, אתה בעד או נגד? 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אני בעד. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

אני גם בעד. יש עוד מישהו בעד? לא. מי נגד? אלעד, דורון, בועז, תמר ואורנה. אין לנו נמנעים, תודה 

 רבה. 

 

 :הצבעה

 :בעד

 ניר ברטל, אלי הוך. 

 :נגד

 דורון טישלר, אורנה רייטר ואלעד כהן.תמר גולן צדיק, בועז בגריש, 

 :החלטה

 .מליאת המועצה החליטה שלא לאשר את קבלת התרומה

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 יש פה הצעה נגדית.  
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אפשר להציע הצעה נגדית? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 להצטער? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אני יכולה להציע הצעה נגדית. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 ההצעה נגדית היא להצטער? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אה, ככה חשבתי.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אוקיי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 היא בנושא התרומות, ההצעה? 
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -המועצה בנושא הזה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, זה לא קשור לנושא.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 תן לה להשלים, תניח לה.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, אני לא אניח לה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 מה זה "תניח לה".  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זה קשור לנושא, תן לה להציע את ההצעה הנגדית.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 , נכון, אם זה קשור לנושא. -אבל

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא, זה לא קשור לגידול חסה בשטחים. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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  -המועצה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הנושא זה תרומה.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -זה נושא ש

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -המועצה תקצה שטח

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אורנה, שנייה, שנייה. תודה. אמיר, אפשר עכשיו להעלות הצעה בכל נושא שהוא? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זה לא בכל נושא שהוא.  

 

 :המועצה[ -]ראשניר ברטל 

 אלעד, אתה מפריע. אתה יכול להיות בשקט?  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 היא מציעה הצעה נגדית.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש
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כן, כן, שנייה. אבל הצעה נגדית יכולה להיות בכל נושא שהוא? למשל אני יכול להציע הצעה נגדית  

  -עכשיו, ש

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 קשורה לנושא שעלה. ההצעה הנגדית 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 נכון, הנושא שהועלה הוא תרומה. 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אוקיי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז ההצעה חייבת להיות קשורה לנושא? 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 כן. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אוקיי. בבקשה, אורנה.  

 

 :]חברת מועצה[אורנה רייטר 

  -המועצה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש
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 הקצאה בנושא תרומה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -, אפשר לדבר? המועצה-אוקיי. המועצה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

, סליחה יכולה, את עוד לא יכולה. חכי רגע. אם ההצעה היא לא בנושא, אז צריך  -רגע, ואם ההצעה

 להצביע עליה? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -היא חושבת ש

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלעד, לא שאלתי אותך.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אולי נשמע את זה.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

כן, כן, אני יודע, תכף נשמע את ההצעה. אבל נגיד ועכשיו היא מציעה לשתול פרחים בערוגה ברחוב  

  -"המרגלית"

 

 : ]יועמ"ש[אמיר גופר 

  -לא, אבל
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז על זה צריך לעשות הצבעה? 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -היא מציעה משהו אחר

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תכף נשמע. 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אם ההצעה לא קשורה בשום דרך ואופן ולא יודע מה, לנושא התרומה, אז לא.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אוקיי, תודה.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אבל היא מעלה הצעה נגדית. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז בואי נשמע אותה, בבקשה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

בית לבניית  שטח  להקצות  מהמועצה  מבקשים  ואנחנו  לתרום  הרצון  על  מברכים  הכנסת  -אנו 

הספציפי הזה. אנחנו עוד מבקשים שאם המועצה תוכל להתקדם ולהראות לנו תוכנית מתאר, שבה  

 הכנסיות באורנית, זה יהיה רווח. אתה רוצה לעזור לי בניסוח? -יש את כלל בתי
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -אנסח את זה אני

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הספר? -רגע, שנייה, אני רוצה רגע. השטח שאת מבקשת שהמועצה תקצה, הוא בתוך בית

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 הספר? -הוא חייב להיות מחוץ לבית

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כנסת.  -ספר ולא בית-ספר אמור להיות בית-כן. בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -אוקיי. אתה רוצה

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אפשר לעזור לך לנסח?  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כן, כן. 

 



 מקומית אורנית מועצה 
 226.21., שלישי מיום , 64מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

80 
 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 נראה לי שכדאי, שצריך לעזור לה. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -ההחלטה היא כדלקמן-באנשים, יש לך הרבה מה ללמוד מאורנה. הצעתאל תזלזל 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בעיקר איך לצרוח לתוך מיקרופונים. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -ההחלטה-לקחתי אוויר. הצעת

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תמשיך ככה, זה כיוון טוב. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

הכנסת, לא בשטח הנוכחי, אלא  -המועצה תקצה שטח להקמת בית  :ההחלטה היא כדלקמן-הצעת

הכנסת לקהילה הנדונה, שלשמה תועבר, תוקצה -בשטחים הזמינים והפנויים לטובת הקמת בית

המועצה  -. המועצה תציג למליאת2. סעיף  1היום. זה סעיף  -ותמומש התרומה שנזכרת בנושא לסדר

  -דכנית כנסת ע-תוכנית בתי

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

   -כנסת, כנסיות-מתאר, מתאר. הכוללת בתי

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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  -, מתאר זה בומבסטי-לא, לא נלך על

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 אוקיי. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -הכנסת-המועצה תציג תוכנית עדכנית של בתי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 ר להציע הצעה חליפית להצעה החליפית?  אפש

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

המועצה, או מנכ"ל, אני -. ראש2תקשיב להצעה. תקשיב, אולי תשתכנע. עוד פעם, אני חוזר לסעיף  

-כנסת עדכנית, שתציג את הצרכים העדכניים של בתי-המועצה תוכנית בתי-לא יודע, יציג למליאת

  -. ועם אותה התוכניתהכנסת ביישוב

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אני יכול להציע הצעה נגדית? 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -יש לי, אני פשוט לא

 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 עזוב, אלי, אנחנו לא מצביעים על זה. 
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 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 אני פשוט לא מצליח להבין. 

 

 :המועצה[ -]ראשניר ברטל 

 חברים, תודה, הישיבה ננעלה. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 רגע, למה לא מצביעים על זה? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כי זה לא קשור.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 מי אמר שזה לא קשור?  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 לא קשור? זה קשור מאוד. 

 

 : מועצה[אלי הוך ]חבר 

 אני חייב להגיד משהו.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כנסת. -הנושא הוא תרומה, הם מדברים על תוכנית מתאר לבתי
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -כנסת-ממש לא. הנושא הוא תרומה לבתי

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אין קשר. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -שאני מציג

 

 :ה[ המועצ-ניר ברטל ]ראש

 לא, התרומה היא תרומה, הגדרנו לכם למה התרומה, חבל שלא הקשבתם.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  - בסדר גמור, זכותך. זו ההצעה שלך, ההצעה הנגדית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 היום.  -לא, זו לא ההצעה, זה הנושא שעל סדר

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -ההחלטה-טוב, נמצא פה יועמ"ש שאומר לך שיש קשר בין הצעת

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -כך -אז אני אדון איתו אחר

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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  -אנחנו בוחרים לא לקבל את ה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אז בוא נעשה הפסקה ונעשה דיון אם זה קשור, או לא קשור. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אוקיי. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 נעשה רגע הפסקה.  

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

"אני רוצה לתרום, אני מוכן לתרום, להקים מבנה   :אדם ואומר-אני לא מבין את ההיגיון. בא בן

, שנייה. ואתה בא יחד עם אורנה -אופן מלא", ואתה בא והופך אותולצרכים שהם לא מוגדרים ב

  -הכנסת אשר-ואתה הופך את התרומה הזו לייעוד לבית

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -אלי, אתה מכיר את המשפט

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -עזוב אותי

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כנסת?  -יש עלי שיבא ויש עלי נענע. עלינא? מה, לא ברור שזה הולך להיות בית
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 : אלי הוך ]חבר מועצה[

  -אפשר להתייחס לכל תרומה בחשדנות-אלעד, אלעד, אי

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא, לא חשדנות.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 שום חשדנות. 

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 , זה ההסכם. -כנסת, כיתת-לא, זה לא כתוב לכם. לא כתוב שזה הולך להיות בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אלי, אלי. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -אלי

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

   -אדם-אלי, בוא. אתה בן

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 הכנסת.  -הפכתם את זה לעשות שטח ייעודי לבית

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[
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 למה לא? למה לא? אני ממש בעד. שיהיו עוד קהילות. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 אדם מספיק חכם. -אתה בן

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 ספר?  -למה בבית

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

   -מסכימההספר - למה לא? אם הנהלת בית

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -בגלל ש

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[

 מה זה מי? 

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 הוא אמר "תרומה", גם אני אמרתי "תרומה".  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -יש פה תרומה

 



 מקומית אורנית מועצה 
 226.21., שלישי מיום , 64מועצה מס' ישיבת 

 
 
 
 
 

87 
 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -רגע, רגע, רגע, רגע. הישיבה הסתיימה כי עוד פעם הוא עובד לפי

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 יש חובה לקיים הצבעה?  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 כן. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 תודה רבה, איפה הבעיה?  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 בבקשה. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -לא, יש חובה

 

 :ה רייטר ]חברת מועצה[אורנ

  -אם הוא לא מעלה להצבעה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -אם הנושא קשור

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[
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 אבל שאלנו אם זה קשור, והוא אומר שכן.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, הוא אמר שלא.  

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 הוא אמר שכן.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 מה? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -הוא אמר

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -"אני לא אמרתי שלא" :הוא אמר

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -, אנחנו בוחנים תרומה במקום אחר, זה נושא-ההחלטה תהיה-הוא אמר שאם הצעת

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 קשור. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 ההחלטה. -אבל זו לא הצעת
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -ההחלטה מדברת על-הצעת

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -על הקצאת קרקע

 

 : מועצה[אלעד כהן ]חבר 

  - הוא אמר שזה קשור לזה, כי התרומה אמורה ללכת

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אבל אין תרומה כזאת.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -ניר, ניר

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -לא

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 היועמ"ש אמר שזה קשור לנושא, נגמר הדיון.  

 

 :מועצה[ ה-ניר ברטל ]ראש
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 הנושא הוא תרומה.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אם הנושא היה עכשיו שתילת ברזים, אתה צודק.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 נכון, זה מה שאני אומר.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 ממש לא. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כן. 

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

   -אלף שקל 95 -אם זו באמת תרומה, שייקח את ה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

40-  

 

 :צדוק ]חברת מועצה[-תמר גולן

 וישים את זה בכיתת "לב", אה? אין בעיה, שישים את זה בכיתות "לב".  
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 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 יש לך יועמ"ש. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

  -רלי שאומר לך שההצעה קשורה, אתה חייב לקיים הצבעהרגע. תמר, אלי. הוא גורם ניט

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -, הוא אמר-הוא אמר שההצעה קשורה, אם זה

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אבל הוא אמר לך שזה קשור. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 תרומה במקום אחר.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אבל הוא אומר לך שזה קשור, אתה לא מקשיב.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אבל מה הקשר לנייד את זה? 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא, לדעתך זה קשור?  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[
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 כן. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -תתחיל

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 הנה, אנחנו פה. מה הבעיה? 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -מה הקשר בין תרומה

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -הקצאה זה נוהל אחר

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 נכון, זה מה שאני אומר.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

  -על קרקע

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -ספר-אז אל תגיד הקצאה, תמצא מקום אחר שהוא לא בית
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -לתרומה

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 זה לא אותו דבר, זה ממש לא אותו דבר.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -אם תבוא ותגיד

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -הפנים-, אתה חייב אישור גם של משרד188נוהל הקצאת מקרקעין לפי סעיף 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -נכון

 

 ]מדברים ביחד[ 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

  -כתבת "המועצה תקצה קרקע"

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 ספר, זה מה שאמרתי. לא תרומה.  -המועצה תמצא מקום אחר שאינו בית

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 החלטה. -אוקיי, אז זו הצעת
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אז זה מה שאמרתי.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 לא, זה לא מה שאמרת.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

  -אז בואו נתחיל. המועצה תמצא

 

 :המועצה[ -ר ברטל ]ראשני

 לא, אין. הישיבה הסתיימה כבר. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא, הישיבה לא הסתיימה, אתה לא יכול לנעול אותה. אתה לא יכול לנעול אותה. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

   -אם אתם רוצים להעלות החלטה אחרת

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זו אותה הצעת החלטה, אין לי בעיה לנסח הצעה אחרת. 

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 זו לא אותה, זו הצעה אחרת. 
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אין לי בעיה גם לנסח הצעה אחרת. 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 ננסח אותה אחרת.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

בבקשה.   אחרת?  שננסח  רוצה  ההצעה אתה  אפשרות.  גם  בניסוח?  לי  לעזור  רוצה  אתה    , בוא, 

  -המועצה

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אמיר ינסח. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 בבקשה, אמיר. יאללה. בתיאבון, אמיר.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -הסנדוויצ'ים האלו

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אני רק מקווה שמשלמים לך שכר, כי אתה מוציא פה הרבה הוצאות.  

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 אני רק פשוט מבקש מהם שיחליפו לי את המרכיבים. 
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 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

אז אני אומר, אני מקווה שאתה מתוגמל כמו שצריך, כי אתה מוציא פה הרבה הוצאות. גם דלק,  

 גם סנדוויצ'ים, גם קפה.  

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 כן. 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -"המועצה תשקול את התרומה ב :אם הנוסח יהיה

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 במקום אחר. 

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -"במקום אחר"

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 בבקשה, מעולה.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אבל את זה לא אמרת.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 זה אותו דבר.  
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 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 המועצה. 

 

 :דורון טישלר ]חבר מועצה[

 זה בסדר? 

 

 :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 בסדר. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 אפשר לעשות מזה קרקס. -אז רגע, בוא ננסח את זה, אי

 

 :[ המועצה-ניר ברטל ]ראש

   -בסדר, אורנה

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא, חכה. בוא, הוא נתן כיוון. בוא ננסח את זה.  

 

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 די, שיגעתם את רבי, נו.  

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

   -הכנסת לצורך הפניית-המועצה תסייע לעמותה באיתור מקום שאינו בית

 

 : אלי הוך ]חבר מועצה[
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   -בתוך השטח

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 הספר. - לא, אמרתי לא בתוך בית

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

   -תרשום, אני לא

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 לא משנה, זה מוקלט.  

 

 :מועצה[אורנה רייטר ]חברת 

 הספר.  -לא בבית

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

זה.  -לא בבית ומימושה למקום  . אתה רוצה, הייתי  2הספר, לצורך מה שנקרא הפניית התרומה 

   -בטוח שאתה תשמח. שהמועצה תציג גם תוכנית

 

 : אמיר גופר ]יועמ"ש[

 לא, אל תתחיל. 

 

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 בסדר, לא הולך לשם. סבבה. 
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 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 כמו שאמיר אמר? אתם בעד התרומה במקום אחר?  

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 נכון. לאותו ייעוד, לאותה המטרה, לאותה העמותה.  

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 בסדר. עבר, אורנה, דורון ואלעד בעד, אני נגד.  

 : אלעד כהן ]חבר מועצה[

 כל דבר?   יופי, סבבה. אז למה להתווכח על

 :המועצה[ -ניר ברטל ]ראש

 אולי ככה תקשיב.  

 :הצבעה

 :בעד

 אלעד כהן. ודורון טישלר, אורנה רייטר 

 :נגד

 .ברטלניר 

 :החלטה

המועצה תסייע לעמותה    ההחלטה של חבר המועצה, אלעד כהן, לפיה-מליאת המועצה מאשרת את הצעת

 התרומה לאותו ייעוד, לאותה המטרה, לאותה העמותה.הספר לצורך הפניית -באיתור מקום שאינו בית

 

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 

 

 _______________  _________________ 

 ניר ברטל
 ראש המועצה

 שלמה אפרתי
 מנכ"ל המועצה

 


