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 פ ר ו ט ו ק ו ל 

 נגד מנכ"ל המועצה  [ תביעת "מדרש נכסים"1]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אתה רוצה להעלות את הנושא?

 

 ל[: "שלמה אפרתי ]מנכ

 כן. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 עברנו?

 



 

 part2 -חלק א  24.8מועצה 

 25/8/2022מיום חמישי, כ״ח אב התשפ״ב, 

 נוצר על ידי 

3 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 מעלה משהו.קודם בועז  שנייה, רגע, אני רוצה רגע הפסקה.

 

 ל[: "שלמה אפרתי ]מנכ

 בועז, אתה רוצה קודם להעלות את הנושא שלך? 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אין לי בעיה שתעלה את הנושא שלך קודם. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

שנייה, אני אתן פה בריף קצר. המועצה יושבת במבנה שכור שהוא שכור מחברה שנקראת ״מדרש  

של ״מדרש נכסים״ שנקבעו גם במסגרת החוזה שיש לנו עם כונס הנכסים    יות המחויבונכסים״. אחת  

זה שהם צריכים לעשות איטום לגג של המועצה. ״מדרש נכסים״ לא ביצעו איטום לגג של המועצה  

וכתוצאה מכך, בחורף שעבר המצב של המועצה היה מאוד קשה, מי שהיה כאן, מים נזלו מהתקרה.  

״מדרש נכסים״ עדיין מסרבים לבצע את האיטום לגג והחוזה מאפשר    מצב אפילו של סכנת נפשות.

לנו כמועצה לבצע את האיטום בעצמנו. ובאמת אנחנו הבאנו יועץ שנתן חוות דעת על האיטום שצריך  

אלף שקלים לביצוע איטום ואנחנו הודענו לחברת   350להתבצע וכולל כתב כמויות שכולל משהו כמו  

נכסים״ שאת השכירות כ  ״מדרש  בינואר על כל השנה בסך    500,000-שאנחנו צריכים לשלם להם 

כדי לבצע את האיטום בעצמנו. כתוצאה   350,000-ושמים בצד כ 150,000- שקלים, אנחנו משלמים כ

מכך, ״מדרש נכסים״ פתחו בסדרה של תביעות. כולל תביעות הזויות כאלה ואחרות וכולל תביעות  

ה שדואג לאינטרס של המועצה, הם החליטו לאחרונה, תביעה  אישיות נגדי. אני גם, כמנכ״ל מועצ

עדה המקצועית, תביעה  ואחרונה שהגיעה לפתחי היא תביעה אישית. תביעת הפחדה, זה נקרא. הו
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אישית עליי, מנכ״ל המועצה שכתוצאה מהחלטות, שאני לכאורה קיבלתי בחוסר תום לב, רק כדי  

 -יהילדפוק את ״מדרש נכסים״, שנ

 

 ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

 ולהרע את מצבם. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

כ בסך  כספיים  להפסדים  להם  גרמתי  אני  מצבם.  את  אותי  ושקלים    23,000-ולהרע  תובעים  הם 

 אישית.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 מה שרציתי לשאול זה כל זה בגלל האיטום של הגג? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 כן. בגדול.

 

 ]חבר מועצה[:דורון טישלר 

 עשית לבד את האיטום שם?  המה שאמרת עכשיו הוא מייחס לזה שאת

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 הוא לא מייחס, הוא לא מייחס, אני לא יודע מה הוא מייחס, בסדר? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 זה לא רק איטום של הגג. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -זה עיקר העניין. בסדר? המועצה

 

 טל ]ראש המועצה[:ניר בר

 - , נכון? התביעה שמחובת איטום2017-זה מ

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה רוצה שאני ארחיב? אני יכול להרחיב. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 חבל על הזמן. אבל יש פה היסטוריה עקובה מדם של תביעות ובלאגן. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - זה מתחיל עוד ב

 

 ]מנכ"ל[: שלמה אפרתי 

 כן.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .2014-ב
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - בקיצור, הטענות שלו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הוא טוען שאתה שובר באופן אישי מנעולים? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

לשכור   שהתעניינו  לאנשים  פניתי  שאני  טוען  הוא  שקריות.  הן  בתביעה  שלו  הטענות  שלא.  כמובן 

מעולם לא היה לא דיברתי עם אף אחד כזה    .שלו באורנית ואמרתי להם שלא יעשו את זה   מבנים

ני טענות הזויות ושקריות,  ימעולם. הוא טוען, דרך אגב הוא טען שאני בעבר גם איימתי על חייו. כל מ

כאן הוא גם טוען שעליתי על הגג ושברתי לו דברים. בקיצור כל מיני דברים באמת שקריים שזה  

 תביעות הפחדה, כדי לשפר את הסיכויים שלו בתביעות עתידיות מול המועצה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 להם להגיד. למה סמול טוק? למה שלא נשמע מה יש 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא עניינך.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 :ומר לך דבר כזהה לי על ידי הביטוח עורכת דין. הביטוח אתאז, זה המצב. עכשיו אני, מונ

תקשיב, אנחנו בשלב הזה לא קובעים אם הטענות שלך נכונות או הטענות שלך לא נכונות. אנחנו  

צריכים לבחון את זה. וככה זה בכל תביעה, לאו דווקא התביעה הזאת. אנחנו בוחנים את זה, ורק  
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עורכת   עכשיו,  עושים.  אנחנו  מה  נדבר  אנחנו  וכולי  דיון  את  האחרי  שבחנה  את דין  הסיטואציה, 

על  שמרתי  שאני  מכך  כתוצאה  שבאה  נגדי  אישית  תביעה  שזאת  שכמובן  טענה,  הזאת,  התביעה 

האינטרס של המועצה ולא פעלתי בשום צורה באופן חסר תום לב, בטח לא כדי להרע לאדם הזה או  

גנתי שא בתביעה, תיכנס לנעליים שלי בתביעה בגלל שאני הילחברה הזאת. לכן המליצו שהמועצה ת

על המועצה במעשים שלי ולא נעשה פה איזשהו משהו ממניע אחר ולכן ככה. אמיר, הוא בחן את  

 -הנושא

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 התביעה היא מתוקף היותך מנכ״ל המועצה. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

אישור נכון. אמיר הכין חוות דעת, שגם נשלחה אליכם, שתומכת בכך ובעצם התהליך הוא לאחר  

שלכם, אני מקווה, להגיש בקשה לבית המשפט להמיר את התביעה, מהתביעה אישית נגדי לתביעה  

 ,כלום ובהחזר-פתר בלאיצה ואז להתנהל מול המועצה, שדרך אגב, אני מאמין שהיא תעמול המו

 פסיקה נגדו, כולל החזרי הוצאות. כי באמת, טענות שקריות ובאמת חסרות בסיס. עד כאן.

 

 רייטר ]חברת מועצה[:אורנה 

 שזה הביטוח שפנית אליו?  , נושא משרה, אני מבינהשאלה. בתור דירקטור

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 כן.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 ולמה לא להשתמש בביטוח הזה?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

ש״ח שהוחזרו לי    23,000סי  יבתביעה הקודמת שהוא תבע אותי באופן אישי אני נאלצתי לשלם מכ

 - רק על עו״ד. שהוחזרו לי. אבל רק אחרי כמה שבועות. זה לא תהליך ש

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אז אתה הפעלת את הביטוח?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 כן, כן.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אם הפעלת אז למה נאלצת לשלם?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - ביטוח, עד, כן. נוסף על כך, אני גם אומרה כי זה תהליך מול חברת 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה היו הטענות שם? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 
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שנייה, שנייה. עקרונית, אני חושב שעובד ציבור שעושה את עבודתו נאמנה למען הגוף שאותו הוא  

 -שא בימשרת, ראוי שהגוף י

 

 עצה[:אורנה רייטר ]חברת מו

 כן, אבל שנייה. אני הייתי באמצע הדיאלוג. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנייה, אורנה. כן והוא הסתיים.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הוא לא הסתיים. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הוא כן.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 די, נו חבל ניר. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - השאלה שליהשאלה שלי, 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, את מדברת בלי רשות, תכף תקבלי את זכות הדיבור. תודה. 
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה חצוף. אתה בן אדם חצוף שאתה לא נותן, אני הייתי בדיאלוג. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 חבל להעכיר את האווירה. תן לה שנייה לדבר ונתקדם.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 חצוף.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - לא, סליחה. אני באמת מבקשת כי הייתה לי שאלה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אז תכף תשאלי אותה

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -רציתי לשאול, והיא באמצע

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 תווכח איתה כבר חמש דקות, תן לה לסיים את זה.אתה מ

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז שתחכה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שאלה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תודה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - לא, לא תודה, ניר היקר. לא, תודה. שלמה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה. אורנה. אורנה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 חשוב לי מאוד להבין. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, את לא מנהלת פה את הדיון, את תדברי כשתקבלי את זכות הדיבור. 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אז תן לה את זכות הדיבור.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - הדיבור. הוא ענה לי, הוא לא ענה לי על דבריםה לי את זכות יתלא, הי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ויכוח? יכולנו כבר לסיים את הנושא. וכמה זמן ל

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, אני פשוט לא מבינה את הדבר הזה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא נורא, זה לא הדבר היחיד שאת לא מבינה. 

 

 ]חברת מועצה[:אורנה רייטר 

 אני לא מבינה? תסתכל על עצמך. אני לא מבינה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב, בסדר. סיימת? תודה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 תענה לתושבים.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - תודה. בסדר. אמיר

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 חצוף.

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

דין  השהי פגישה טלפונית עם עורכת  ובר, אני ראיתי את התביעה הזאת ועשינו איזאני אגיד כזה ד

של חברת הביטוח. על פניו, התביעה הזאת אין לה, היא לא מחזיקה הרבה מים, לצורך העניין. אבל, 

לכם   להגיד  יכול  אני  חוק.  לפי  שנעשה  הליך  שהוא  הליך  זה  כאן,  שקורה  מה  שלמה.  של  לעניינו 

 -מניסיון

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אתה מדבר על ההליך פה

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

בקשה שבאה מהאוויר. יש סעיף בפקודת    איזושהיההליך שאנחנו עושים כאן. זאת אומרת, זה לא  

יכול להקריא לכם אותו. זה סעיף  הנזיקין לי פה גם מול העיניים, אני  א׳ לפקודת   7, הוא מופיע 

לעניינינו, זה המנכ״ל שהוגשה    ,הנזיקין שבעצם אומר שבסיטואציה שעובד ציבור, לצורך העניין, 

וכשהוא עשה מעשה שמקים, לכאורה,   ,נגדו תביעה על מעשה שהוא עשה תוך כדי מילוי תפקידו

זיקין, אז אי אפשר לתבוע אותו ובעצם צריך לתבוע את הרשות. היות והתביעה הוגשה  אחריות בנ

נגדו באופן אישי, אז בעצם הסיטואציה פה זה שהרשות בעצם נותנת לו חסינות והיא נכנסת בנעליו 
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תביעות   מאוד  הרבה  במשרד,  שלנו  מהניסיון  נהוג,  מאוד  מאוד  זה  המשפטי.  ההליך  במסגרת 

מקומית מוגשות גם נגד הרשות וגם נגד נושא משרה כזה או אחר, תלוי בתיק.    שמוגשות נגד רשות

אומר זאת  אושרה.  לא  שהחסינות  בסיטואציה  מעולם  נתקלתי  לא  נתקל  תאני  לא  אחד  אף   ,

יכול להגיד לכם מידיעה  בסיטואציה שהרשות לא הסכימה לתת חסינות לאותו עובד ציבור. אני 

. אני מכיר אותה על 2013המחלוקת מול ״מדרש נכסים״ משנת  אני מלווה את    טים,אישית של הפר

הרבה זמן. אני יכול להגיד שכל מה    חייקבוריה, מי שירצה לקבל סקירה על זה אני יכול לתת לו, זה  

ששלמה עשה וכל הטענות שמיוחסות לו פה, מעבר לזה שרובן שקריות לחלוטין ואין להן שום בסיס, 

הוא עשה וגרת תפקידו, כחלק מההנחיות שהוא קיבל. הוא קיבל  כל מה שהוא עשה, הוא עשה במס

אותם במסגרת ליווי משפטי שלנו, ולכן אני חושב שצריך לתת לו את החסינות הזאת וצריך להתקדם 

 עם התביעה הזאת כשהמועצה לוקחת אותה על עצמה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אות אחרת את המציאות. צריך לבחון את  טוב, אני אגיד לכם את דעתי, וכמובן כל אחד יכול לר

תוך כדי הדיון    ההשנייהנושא הזה, אני לא אומר לא ״לא״ ולא ״כן״, חלילה, לקבל את כתב התביעה  

כשיש לך יכולת לעיין בערך ארבע שניות וחצי, אז בעיניי זה משהו שהוא לא רציני ולא ראוי. אגב,  

שאנחנו נפסיק את הדיון כרגע, אנחנו צריכים    חבל שלא העברת את זה לפני. אני חושב שמן הראוי

עוד הרבה זמן, באמצע ספטמבר לישיבה ואפשר להמשיך את הדיון אחרי שכל א  ממילא להתכנס ל

 -אחד מחברי המועצה יקרא ויתרשם שאכן אין פה מה שנקרא, מקרה פרופר של

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בוא, בוא נקרא עכשיו. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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אתה תקרא. אני רוצה לקרוא את זה עם עצמי. ולכן, אני אציע לחבריי, להפסיק את הדיון כרגע  

ולהמשיך את הדיון בישיבה השוטפת הבאה, שצריכה להיות לא עוד הרבה זמן, באמצע ספטמבר. 

באמת   מדובר  האם  להתרשם  ובעצם  בעצמו,  התביעה  כתב  את  לקרוא  יוכל  אחד  כל  כמובן  ואז 

ה רגיל, פשוט של אדם שמילא את תפקידו או מקרה שהוא קצת יותר מורכב וזה  במקרה של, מקר

כמובן רלוונטי לחסינות. אני לא אומר את זה, סתם, כי עיינתי באיזשהו מסמך, ככה על הדרך. יש  

שם טענות, אני לא אומר שהן נכונות אגב, אבל צריך לקרוא, להתרשם ולחשוב. טענות על מעשים  

לי וכולי. אז שלמה, זה לא אומר שלא נאשר. זה אומר שצריך לקרוא ולחשוב. לא  פליליים וכולי וכו

-מזה יותר מדי, שנייה אדוני. וזאת ההצעה שלי לכולנו, נדחה את זה בעוד שבועיים  ץלהילחצריך  

תביעה  זה  הסתכלתי,  מהר.  מהר,  מהר,  צריך  של  מצב  איזשהו  להציג  פה  מנסים  אגב,  שלושה. 

א יולי.  בחודש  זאת  שהוגשה  נספרים.  לא  ימי הפגרה  כל  קיץ,  פגרת  שיש  יודעים  הדין  עורכי  נחנו 

ימשיכו למנות את מספר הימים.    5.9-ורק ב  ,לא נספר  5.9-מהזמן שעבר ויעבור עד ה  80%אומרת,  

ש עוד פגרה. זאת אומרת, במובן של לחץ הזמן, אין לך  יאגב, גם יכנס, ירון, יכנס בסוכות. ובסוכות  

 - מספיק ימים וגם אם יחסרו לך ימים כאלו ואחרים, אפשר לפנות לבית משפט מה לדאוג, יש לך

 

 * מדברים ביחד.  

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

יש לי שאלה אליך, יש כאן את חוות הדעת של היועץ המשפטי. חוות דעת מקצועית. אתה לא מקבל   

 ואתה שם אותו על חבל תלייה? אתה לוקח את מנכ"ל המועצהאותה? אתה לא לוקח אותה? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה מה שאמרתי? 
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 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כן.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא מה שאמרתי. לא, זה 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 - כן. הבן אדם ישב 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - ש״ח בגלל שהוא עשה  300,000תביעה אישית על 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

למען  עבודתו  את  עושה  אדם  הבן  משפטי.  יועץ  של  דעת  חוות  כאן  יש  תביעה,  על  ישב  אדם  הבן 

 אומר לו אנחנו נדון על זה? אני לא מבין אותך.המועצה ואתה שולח אותו הביתה ואתה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - א. אתה לא חייב להבין, זה בסדר. ב. יש לנו הבדלי גישה בסיסיים. אתה מבחינתך, חבר מועצה

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אני לא סיימתי. אני לא סיימתי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 אה, בבקשה.

 

 צה[: אלי הוך ]חבר מוע

פה. כי את ההצגה הזאת, אנחנו רואים כל פעם  א  הקואליציה ל   חבריוזה אגב, תשובה למה חלק מ 

 ואין בה שום טעם. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בסדר.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אנחנו באים לכאן, מבזבזים שעות. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אל תבוא.

 

 * מדברים יחד.  

 

 ]חבר מועצה[:  אלי הוך

 -אני לא מתפטר. אני עדיין  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אלי, אתה לא תסתום לי את הפה! איך אתה מרגיש עם זה שלא מעבירים כסף? איך אתה
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, אורנה, אורנה. את מדברת בלי זכות דיבור. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 את תקבלי תשובות.  

 

 נה רייטר ]חברת מועצה[:אור

 -ואני מחכה לזכות הדיבור לשאול שאלה. העברת הצעת החלטה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלי סיימת? תודה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, אני רוצה לענות למה שאלי אמר.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, אני מחכה לזכות דיבור.

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 מעולה תמשיכי לחכות. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אתה תמשיך לחכות. סליחה, אני
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 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 אורנה, כשנתנו לך את זכות הדיבור את היית בחוץ, בבקשה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סליחה, אמיר, זה לא חוקי. אני מבקשת ממך. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תכף תדברי.  אורנה,

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

הוא לא ענה לי. רציתי לשאול אותו עוד משהו והוא לא נותן לי לדבר. אני מבקשת את חוות דעתך  

 על זה שאני אקבל זכות דיבור נקודה.

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

ניתנת זכות  אני אתן לך את חוות דעתי. ראש המועצה הוא יושב ראש הישיבה והוא מחליט למי  

 -הדיבור

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ולא לתת זכות דיבור לאנשים?

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 כן, בוודאי.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 יש פסיקה שאומרת שצריך לעשות את זה בתום לב וזה לא בדיוק תום לב. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אורנה תפסיקי. לא בתום לב. אורנה תשתקי, אורנה תשתקי,

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כי את מתפרצת. בבקשה אמיר תענה.

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאלעד אמר. עם כל הכבוד, אמנם אלעד הוא עורך דין, אני לא חושב 

  שאם תקרא את פסק הדין, אם סליחה, תקרא את כתב התביעה יהיה לך איזשהו מושג האם מה 

שנאמר בו הוא נכון או לא נכון ולקבוע מה סיכויי וסיכוני התביעה הזאת. אף אחד מכם לא מכיר  

ואני חושב שעל סמך כתב תביעה בלבד, אם כל    ,פה את ההתנהלות, אף אחד מכם לא ליווה אותה

 הכבוד, אתם לא יכולים לקבל החלטה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לשיטתך.

 

 ]יועמ"ש[: אמיר גופר 
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אני לא אומר את זה רק על סמך דעתי המקצועית, אלא על סמך מי שמלווה יום יום שעה שעה את 

משעות העבודה שאני   40%  באזורההתנהלות מול ״מדרש נכסים״. רק כדי לסבר לכם את האוזן,  

 -מהעבודה שלי מוקדשת 40%משקיע באורנית הן ״מדרש נכסים״. 

 

 מדברים יחד.* 

 

 ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 אורנה, את שוב מדברת בלי זכות הדיבור. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 -אם מישהו פה בחדר חושב שבזה שהוא, לשיטתי, לפחות לפי דעתי, יזרוק את שלמה לכלבים

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה מה שאמרנו? 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 -ת הזאת, אלאלו את החסינו ןייתלא אמרתי את זה, רגע. ולא 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לו את החסינות.  ןייתאף אחד לא אמר שהוא לא 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 
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הביטוח, אז הוא טועה. כי השלב הבא של    זהובכך הוא יחסוך כסף כי מי שיצטרך לשלם את זה  

בתיק כך או אחרת. כך  חברת הביטוח זה להוציא הודעה צד ג׳ כנגד המועצה. אז המועצה תהיה פה  

או אחרת. ולכן אני חושב שעם כל הכבוד, אתם יכולים לקבל את ההחלטה הזאת כבר היום. זה עניין  

פרוצדורלי, זה לא עניין מהותי. כן. מעבר, ותסלחו לי, כן? למסר שזה משדר לכל הארגון פה למטה, 

בר, שנמצא פה בין הפטיש  כן? שלוקחים את מנכ״ל המועצה, עובד של המועצה שעושה פה מעל ומע

אותו  לזרוק  זה  זה,  את  רואה  שאני  כמו  ובעיני,  נכסים״,  ״מדרש  מול  בהתנהלות  בייחוד  לסדן, 

 לכלבים. ככה ממש. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 רגע, רגע, אני מבקשת לענות.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בבקשה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -ניר

 

 ]יועמ"ש[: אמיר גופר 

 ואני אגיד לך עוד משהו? אני במקום שלמה שם עכשיו את המפתחות והולך הביתה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שילך.
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אין בעיה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא אמרנו שלא ניתן לו, אמרנו שנשקול. שילך, על זה שלא מקבלים החלטה היום, זה בסדר.

 :דובר

 בבקשה אורנה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

הכוללת?   העלות  אנחנו  300,000מה  הציבור?  כספי  את  שמים  אנחנו  מה  על  כסף   םאחראיי?  על 

 ? -ו 300ציבורי. 

 :דובר

320. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 עוץ המשפטי, בנוסף? שמשלמים אותו בכל מקרה או שאין פה. ימה עלות הי

 

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 ניצול, הכוונה שכר ניצול. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 אחרי שהתיק הזה יעבור למועצה, זה במסגרת השירות המשפטי של המועצה. 
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אין תוספות? זה במסגרת הריטיינר הרגיל? 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 זה לא במסגרת הריטיינר הרגיל.

 

 ה[:אורנה רייטר ]חברת מועצ 

 - אז בוא תגיד לי מה

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - ה, קודם כלייה, שניישנ

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, לא. אני שואלת את אמיר, סליחה. שלמה, תחכה שיתנו לך את זכות הדיבור.

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 - אני לא זוכר להגיד לך בעל פה את התעריף השעתי זה כתוב בזה, מה?

 

 אפרתי ]מנכ"ל[: שלמה 

 חברת הביטוח ממשיכה ללוות את התיק הזה גם אם הוא עובר למועצה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -כספי ציבורמשהוצאתי את הצ׳ק, הוצאתי את צ׳ק כאני פה, 
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 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 -את יודעת כמה תביעות יש 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - דברים אחרים. אני שואלתלא, לא. אל תספר לי על 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 את שואלת אותי שאלה ואני יכול לענות?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הערכה של כמה כסף. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 יופי. את יודעת כמה תביעות הגישה ״מדרש נכסים״ כנגד המועצה שכרגע מתנהלות?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא.

 

 ]חבר מועצה[:  אלעד כהן

 מה זה רלוונטי לנושא? 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 
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 - זה מאוד רלוונטי. כי זה לא משנה, אין לזה שום משמעות. אין שום משמעות

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אז אני עכשיו אגיד לציבור שאין שום משמעות. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

אסביר לך גם למה. כי כך או אחרת המועצה תוציא  בהחלטה שאת מקבלת אין שום משמעות ואני  

את הכסף הזה. או שהיא תוציא את הכסף הזה כמי שעמדה מאחורי העובדים שלה, נתנה לה את  

שא באותו שכר טרחה, באותם סכומים שהציבור  יהגיבוי שמגיע לו והיא עומדת בפרונט, או שהיא ת

נגד המועצה, אז כך היא בוודאות תגיש   צריך לשלם, במסגרת הודעת צד ג׳ שחברת הביטוח תגיש

 את זה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 או שלא, הוא לא יזכה במשפט.

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 -לא, את לא מבינה. הודעת צד ג׳

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני לא מבינה. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 
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ב. הודעת צד ג׳ זה כתב בין דין. בעצם, זאת  אז אני אסביר לך ואלעד אחרי זה יסביר לך יותר טו

כנס יתביעה נגד המועצה. זאת אומרת, שלמה יצטרך להגיש תביעה כנגד המועצה. ולכן המועצה ת

 ק הזה כך או אחרת. ילת

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני לא בטוח שזה מה שיקרה

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 הביטוח.אני אומר לך חד משמעית, כמי שדיבר עם חברת 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אמיר, בלי כעס. בלי כעס. כמה זה אמור לעלות? 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 - אני לא יודע להגיד לך

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אבל אני לא בטוח שזאת השאלה היחידה

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 יקח. יאני לא יודע להגיד לך כי את משלמת לפי תעריף שעתי. אני לא יודע להגיד לך כמה שעות זה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 ם. יכמה עשרות אלפים זה בטוח, נו בוא נהייה ריאלי

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 כן.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

היום   אנחנו  שלי,  בהערכה  אני  אומרת,  של  זאת  גודל  סדר  לאשר  ש״ח    440,000-450,000צריכים 

 -שיגיעו

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

צא  ילא, לא. ממש לא. זה דבר ראשון, גם אם תאשרי אותם וגם אם לא תאשרי אותם, הכסף הזה י

 -מהמועצה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -טוב, זה אני לא בטוח, אגב 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 חד משמעית.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני עכשיו, כמו שאני הולכת לאשר משהו כזה, אני צריכה לקרוא. אלעד ביקש לקרוא.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 -כאילו, אתם פשוט מגדילים את ה

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אתם אומרים ״עכשיו, עכשיו, עכשיו״

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 יחה. אתה פשוט, אמיר, סל

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 , אמיר, סליחה. -אתם פשוט מקדימים את ה

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

אתם צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, כי אלעד מציג את זה כאילו יש המון זמן. זה לא המון זמן,  

 - כי צריך להגיש פה גם כתב הגנה שצריך לעבוד עליו. צריך להגיש את הבקשה

 

 ר מועצה[: אלעד כהן ]חב

 יש לך חודשיים. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 יש דיון בבקשה, אני יודע, תאמין לי. אני מטפל בלא מעט תיקים, אולי יותר ממך.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני חושבת שאתם צריכים להתבייש בעצמכם. 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -יש מספיק זמן

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סליחה, אמיר. אמיר. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

זה דבר אחד. דבר שני, הסיבה היחידה לדעתי שצריך לא לקבל את ההחלטה, לא לחיוב וחלילה לא 

 -לשלילה. אני לא אומר לשלילה. זה שצריך לקרוא את החומר, לעיין ואני גם אומר לכם

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 קראת את החומר? כתוב שם.

 

 .  ברים יחדמד* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה תכף תבין את הפואנטה. כי צריך להבין. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני רוצה רגע לעצור. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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 תן לו להשלים הוא בשוונג.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

נצא. זה כדי להבין האם  אין בעיה, משפט אחד. שיבין על מה אנחנו מדברים. שני משפטים אחר כך  

מדובר פה במקרה שבו אדם עשה, מה שנקרא, מילא את תפקידו כרגיל ואז אין לי בעיה לגבות אותו.  

 למשהו אחר.

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 אני לא מדבר לצופים. אני מדבר איתך עניינית. ומה שאתה אומר עכשיו אין לזה שום בסיס.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אמרתי לא ״כן״ ולא ״לא״.אני לא 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אמיר. עצור.

 :דובר

 תקשיבו, אם אתם לא נותנים את הגיבוי הזה לשלמה באמת אפשר לסגור את המועצה הזאת. 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 זאת בושה וחרפה.  את המנכ"ל,לזרוק לכלבים 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עצור את זה, עצור את זה. 



 

 part2 -חלק א  24.8מועצה 

 25/8/2022מיום חמישי, כ״ח אב התשפ״ב, 

 נוצר על ידי 

32 

 :דובר

מספיק כבר, אני לא אלך הביתה. אתה תלך הביתה. צורה לכם. במקום להגיד תודה לבן אדם שנלחם 

 פה בשביל התושבים אתם זורקים אותו לכלבים. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא סתם הפסקתי את הדיון הזה. תעצור את זה. 

 :דובר

 יש גבול ניר, אני אומר לך, תפזר את המועצה הזאת. 

 

 רטל ]ראש המועצה[:ניר ב

פה  תודה. מי בעד? דורון?    אפשר להמשיך? מישהו רוצה להגיד משהו? אפשר לעלות את זה להצבעה?

 אחד. 

 :החלטה

המועצה מאשרת מתן חסינות כנגד תביעת מדרש נכסים שהוגשה נגד מנכ"ל המועצה בהתאם  

   אושר פה אחד. לפקודת הנזיקין. 7להוראות סע' 

 

 

 [ העברת שטח ביער אורנית מקק"ל לאחריות המועצה2]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בועז?

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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רלוונטי לא  מרגיש  כבר  אנ.  אני  שטח  טוב,  העברת  של  הנושא  את  היום  לסדר  להעלות  ביקשתי  י 

 - שמתחלק ביער אורנית שנמצא בתוך הגדר

 :דובר

 בתוך שטח אורנית. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

שרוצים להעביר אותו, לפי מה שאני מבין מקק״ל לאחריות המועצה.   בתוך תחום הגדר של אורנית.

 : ורציתי לשאול כמה דברים בעניין הזה

. מה המשמעויות של הדבר הזה. א. למה זה נעשה? ב. מה המשמעות של הדבר הזה? האם יש פה  1

, האם יש לזה איזשהן משמעויות כספיות?  -משמעויות כספיות? בזה שאנחנו הולכים לתחזק את ה

דבר אמור להגיע בכלל למליאת מועצה? ה  זכדבר אחרון שאני רוצה לשאול, וזה אותך אמיר, האם  

 -זה הגיע ככה בדיעבדעכשיו, 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 אני לא מכיר את זה בכלל. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אז אני מעלה את זה לפה, כי גם אני לא מכיר את זה וזה נודע לי ככה, כבדרך אגב העניין. ואם אתם  

 יכולים לפרט על מה מדובר.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 משהו?עוד מישהו רוצה להגיד 
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 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

פשוט שוברת שיאים.    חוכא ואטלולאטוב, אז אני רוצה להגיד על הדברים האלה ולומר שלצערי ה

בסופו של דבר, התנהלות הזאת של ביזוי וזלזול בחברי המועצה, במועצה, בתושבים. היא מלווה  

הפנים ממנה בודק, שבסופו של  לאורך כל הדרך. בסופו של דבר, ניר, אנחנו מגיעים למצב שמשרד  

דבר אתה נאלץ להגיש את התשובות אליו. ולצערי הרב, אם אני שואל שאלה כזאת בנאלית, אין  

האם יש פה, אתה לא עונה על   , קשר, אני יודע שאין קשר. אבל כתוצאה ממצבה הכספי של המועצה

 - הדבר הזה. אתה לא מסביר למה, אני באתי לשאול עכשיו שאלה בצורה

 

 לעד כהן ]חבר מועצה[: א

 מה המשמעות.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אלעד. באתי לשאול שאלה בצורה הכי בנאלית. אני רוצה להבין, אמר היועץ גם הוא לא מכיר את  

התשובה של מה שיש לך להגיד, אז אני מאוד מודה לך ואני מקווה שהסאגה    ווזהדבר הזה. אני שואל  

 הזאת תסתיים באוקטובר שנה הבאה.

 :ירון קופפר

 לי יותר בהרחבה מ״נדון ונבדוק"? אני יכול, כחבר שלא במועצה, אתה יכול לענות

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -כרגע לא. דברים שנבדקים 

 :ירון קופפר

 האם התקיימה ישיבה ביניכם לבין קק״ל בנושא? 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בוודאי.

 :ירון קופפר

 לך לקחת את השטח?  והאם בישיבה הזו קק"ל הציע

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הציעו, כן. םשה זאת אחת מהאופציות 

 :ירון קופפר

 מתי התקיימה הישיבה הזו?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .2021ביוני 

 :ירון קופפר

 ?2021יוני 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

 :ירון קופפר

 לא התקיימה ישיבה בנושא הזה? 2022ועד אוגוסט  2021מאז יוני 

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 לא.

 :ירון קופפר
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 קיבלת פנייה בחודש האחרון בנושא הזה מקק״ל? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הם שאלו אם עדיין זה רלוונטי.

 :ירון קופפר

 ומה ענית?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנקבע ישיבה ונדבר על זה.

 :ירון קופפר

 עוד לא נקבעה ישיבה הזו. 

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 נקבעה.

 :ירון קופפר

 אפשר לדעת למתי? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא.

 :ירון קופפר

 למה לא? זה סוד? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 כן, ישיבה פנימית לחברי מועצה.

 :ירון קופפר

 זה סוד.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

 :ירון קופפר

 למה זה סוד ממני?  ואני ציבור, אתה נבחר ציבור,

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לך כרגע.  זאת ישיבה פנימית והיא לא רלוונטית

 :ירון קופפר

 אתה מתכוון להביא את זה לאישור המועצה לפני שתתקבל החלטה? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא יודע.

 :ירון קופפר

 מועצה?היועץ המשפטי, אתה יכול להתייחס לזה? צריך אישור 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 אני לא, אני לא יכול להתייחס לזה כי אני לא יודע במה מדובר.

 :ירון קופפר

 בכלל לא יודע על מה מדובר.
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 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 איך בוחנים דבר כזה ואתה אפילו לא בתמונה? זה כל כך מוזר. אולי יש פה היבטים משפטיים?

 

 ]יועמ"ש[: אמיר גופר 

 פעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה, אני לא יודע להגיד לך. וז

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 הביקורת לא אליך, שים לב מה קורה פה. בגלל זה, אני אומר העניין טרם נבדק.

 :ירון קופפר

 האם המנכ״ל, ראש המועצה, מישהו פנה ליועץ המשפטי לשאול אותו? 

 

 ה[:ניר ברטל ]ראש המועצ

 יפנו אליו, כמובן. בבוא העת.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אל תתפלא, ירון, ככה זה מתנהל.

 :ירון קופפר

 אתם מדברים על דברים שהם לא אפויים.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אם מגיעים לפה פקחים של קק״ל לשטח ועושים מדידות אז זה כבר שלב מתקדם באופן יחסי שראוי  

 לביננובין כפר ברא    והתבלבלשאתה תתייחס אליו, אבל אם אתה אומר הם באו לפה במקרה. הם  
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והם נכנסו במקרה אתה מתנהג כמו כפר ברא. ככה. ואתה מתייחס אלינו כאילו אנחנו גרים בכפר 

 ברא.

 

   .* מדברים ביחד

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

המודדים אמרו שהמדידות, בעקבות זה שיש כבר הסכמה שהשטח עובר. אז אתה בא ואומר שלא  

 -היה דיון ואתה ממש לא יודע מכלום

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא אמרתי שלא היה דיון.

 :דובר

 אנחנו לא עד כדי כך מטומטמים.

 :ירון קופפר

 או שלא? לא היה דיון. שמענו תשובה. 2021ז היה דיון מאז יוני א

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ונוכל לבדוק אותה אחר כך.

 :ירון קופפר

אנחנו מדברים עם קק״ל, הכל בסדר. אבל אנחנו צריכים להבין איפה זה עומד היום. אתם ידעתם  

 פה מודדים של קק״ל? שלמה, ידעת? ושהי

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 



 

 part2 -חלק א  24.8מועצה 

 25/8/2022מיום חמישי, כ״ח אב התשפ״ב, 

 נוצר על ידי 

40 

 - זה לא רלוונטי

 :ירון קופפר

 זה רלוונטי. אולי בסוף גם אני אתבע אותך. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 לתבוע אותי. יש פגישה עם קק״ל אח״כ נדבר. תקשיב, ירון. אתה מוזמן  

 :ירון קופפר

 מתי הפגישה עם קק״ל? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -לא יודע בעל פה מתי הפגישה עם קק״ל, לדעתי נקבעה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 למה יש לי תחושה שאתם מסתירים משהו? 

 

 מדברים ביחד.* 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -מועצה. כנבחר ציבור, אתה יכול לבוא לשאול שאלותישיבת 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל זה עניין אישי שאתה לא מדבר עם קק״ל. 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תשובות. אולי לא מה שרצית לשמוע, אבל אתה קיבלת תשובות.  תאתה קיבל

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 להגיד? בדיחה?מה אלי, יש לך 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 לא בדיחה.  וזלא,  

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אז, זאת לא בדיחה, זה מאוד מאוד רציני. לעניין הזה של קק״ל אני העליתי נושא לסדר היום. רק  

 לנושא קק״ל. זה נושא שלי.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

ה להגיד לכם את זה שוב. אנחנו שאלת אולי שאלות בנושאי קק״ל. לא כל פעילות מועצה, ואני רוצ 

חברי המועצה, התפקיד שלנו, הפומבי, כמו מועצת הנהלים. אנחנו לא נכנסים לכל פינה, לא מנהלים  

 את המועצה.

 :ירון קופפר

 אבל כשיש לך שאלה מותר לך לקבל תשובה? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 קיבלת תשובה. הנושא בבדיקה, בדיונים. גמרנו. 
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 ]חבר מועצה[: אלעד כהן 

 זה תשובות מתחמקות. שספק אם הן נכונות. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הכל טוב.

 

 מדברים ביחד.* 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 עת? כי אתה יושב פה. נרצינו לקבל דו״חות עכשיו. למה הצבעת, למה נמ

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -אני אגיד לך למה אני נמנע  

 

 ]חבר מועצה[: בועז בגריש 

כי אתה   שלא מעניין אותו הנושא של התקציב, המצב    דירקטוריוןכי לא מעניין אותך מה קורה, 

 הפיננסי לא מעניין אותך. על מה אתה מדבר כשאתה אומר לי לא תפקידנו? מה אתה עושה פה? 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 הבן שלך מתקשר שתדבר איתו. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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כול ללכת כמו זה שהחלפת. יש קשר, או שזה מעניין אותך או שזה לא מעניין אותך. תתפטר,  אתה י

אף אחד לא מחזיק אותך בכוח. אם אתה פה כנבחר ציבור, יש לך אחריות. אני לא פה כדי לבזבז את  

 הזמן.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 די, בועז. די, אלי. מה קורה? יאללה נעבור לנושא הבא. 

 

 לטובת הקמת פאנלים סולאריים  הלוואהפתיחת תב"ר ל ישור [ א3]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

נושא ראשון לסדר היום אני בטוח שכולם מעוניינים לשפר את המצב הכספי של המועצה ואני חושב  

 שזה אחד הדברים שכבר נדונו הרבה וכולם מכירים. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ? רוציםגם חברי הקואליציה שלא נמצאים פה 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 גם מי שלא רוצה לראות דו״חות?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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זה פרויקט שכידוע הרבה מאוד רשויות עושות ונהנות מהכספים ואחר כך הוא מגיע לכיס התושבים,  

 -ואישור להלוואהר "בתלכן אני מציע שנאשר לפתוח את 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רגע, אבל דילגת על נושא. נושא ראשון זה סקירה כספית.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא.

 

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 לא, זה בקודם.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 פאנלים סולאריים. לקיחת הלוואה להקמת  מישהו רוצה להגיד על זה משהו?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

לי יש מה להגיד. מליאת המועצה דנה מספר פעמים בנושא תוך דרישת חברי מועצה לטייב נתונים 

הוליות. לנושא. לקרוא שוב? בדיון המסכם שהתקיים בישיבה  והצגת חלופות, מנותחות, כלכליות וני

הוחלט לבחור באחת החלופות שהוצגה על ידי ראש המועצה, והיא    3.5.2021-מיום ה  41המועצה מס׳  

ש״ח ואף יותר, כי החישוב  7,665,991פרויקט זה יכול היה לייצר הכנסה עתידית של . bot-חלופת ה

שנים. אבל נלך על המספר הזה. חשוב יותר,    25- ל  ור החלופות הישנים ושא  15-לחלופה הזאת היה ל

שזה היה ללא השקעה וללא סיכון כספי ציבור. וכל הדברים האלה היו על פי נתונים שהוצגו לחברי  
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המועצה על ידי ראש המועצה, הגזבר ומומחה שנשכר לעניין על ידי ראש המועצה. הייתה החלטה,  

 לא קיימת אותה, הפסדנו. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

חשוב לי לומר, שגם בישיבות הקודמות נאמר וגם עכשיו חשוב לומר. משרד הפנים הודיע לנו, אנחנו  

במשרד הפנים הוא כתב לנו מכתב, אם אני לא טועה, אבל אמרנו  .  botפנינו אליו בדרישה לעשות  

ברים כאלה, מאחר וזה פרויקט שיש בו אפס סיכון. עכשיו  על ד  botמפורשות, אנחנו לא מאשרים  

שנים    3-5התהליך הוא בין  ,  bot-גם אם הייתי אומר לך שזה פרויקט שמתאים ל  botעם תהליך של  

כי אני הייתי מעורב במכרזי    עד שיאושר לצאת למכרז.  ואם אתם   botאני אומר את זה מניסיון 

רוצים אני יכול לשלוח לכם דו"ח שנעשה על הנושא הזה על ידי עמותת מעוז שעובדת עם משרד  

 -ולכן מדובר על מתווה שהוא לא ריאלי. הוא לא ריאלי ,הפנים

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תמשיכו למכור את הלוקש הזה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

בזמנו נתנו את זה, אל תגיד לי לא. אל תגיד  .  botפר רשויות שעשו  אוקיי, אני רגע רוצה להגיד. יש מס

 -לא, כי אתה לא הייתה פה 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 -טוב

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

היה פה הגזבר, הגזבר בדק את זה אונליין. עשו את זה מספר רשויות, קיבלו אישור ועשו את זה 

 -bot-בשיטת ה

 

 ועצה[:ניר ברטל ]ראש המ

 לא.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

עכשיו, הסיבה שאנחנו בחרנו באופציה הזאת כדי לא לסכן כספי ציבור כי אנחנו רואים מה קורה  

. אנחנו הולכים שם לשלם ןבגירעובפרויקט עתודות. שלב א׳ עוד לא זז, עוד לא הסתיים ואנחנו כבר  

 תונים, הוא גם יספר לנו כמה.מכספי ציבור מיליונים. ראש המועצה, שיהיו לו נ

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 ?עתודות מה קשור פרויקט 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אה, נורא פשוט. אין פה אף אחד במועצה, אין במועצה מסוגלות לעשות פרויקטים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה רבה.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 משהו.אני רוצה להוסיף עוד 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

סליחה, אני מצביע כבר כל כך הרבה זמן. אני אתייחס לזה, שלמה. כשאנחנו דיברנו אז בזמנו על  

סניקה שראש   הנושא של תחנת  עניין של  היה שם  עתודות,  האישור של  התב״ר, של הפיתוח של 

המועצה אמר, בוא נוציא את זה. אנחנו כמועצה נעשה את זה יותר זול. זה היה אמור, בתוך המכרז, 

ש״ח. אתה יודע כמה שילמנו?    400-500,000של    באזור ור לעלות קצת יותר. אם אני לא טועה,  אמ

שקל. אחד. שתיים, עוד    900,000או    750,000מכרזים. בסוף זה נגמר בסביבות    תבוועדאתה הייתה  

על משהו    25%ש״ח ועכשיו רוצים לבקש תוספת תקציב של    400,000מעט אנחנו נדבר על גן שאישרנו  

. על  25%תם הגשתם. כתב כמויות ותכנון ויומיים אחרי זה באים ואומרים, איי, יש פה טעות של  שא

מוכח. אתה רוצה שאני אשים את כספי הציבור על    . מה אתה מדבר? אתה לא יודע לנהל פרויקטים

קרן הצבי במצב הגרעוני של המועצה? התשובה היא לא, שלמה. התשובה היא לא, אנחנו בטוחים. 

ודע, מה? אנחנו יותר מבטוחים שגם אם נאשר כזה דבר אנחנו נכניס את המועצה לבור יותר אתה י

גדול. עם האחריות הציבורית שיש לנו עד אוקטובר שנה הבאה אנחנו רוצים לשמור על המצב כמה  

 שפחות בסיכון. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .bot-ואפשר ללכת ל

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -, אפס הקמהאפס פרויקטים
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, לא, לא.

 

 מדברים יחד.* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני רוצה להגיד משהו. לצערי, אנחנו כבר, במירכאות, מכירים כבר ארבע שנים. ואחד מהמאפיינים 

שאנחנו ראינו וגילינו שיש בך, ניר, זה שהחלטות שהן לא נוחות לך אתה לא מקיים ואתה מנסה 

חנו . ראינו את זה בהצעה שלנו בתרבותא. בועז, בוודאי אתה זוכר. אני מיד אתייחס לזה כשאנלטרפד

 -bot-נדון בנושא הזה. וראינו את זה ב

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 - אז אלעד, בוא נדבר על זה שם, לילה ארוך

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אנחנו לא מאמינים לכם בשני מובנים. א. במסוגלות שלכם כי פרויקטים הרבה יותר פשוטים אתם 

 -לא מסוגלים לנהל כמו שצריך בלי חריגות. וב. בכוונה האמיתית

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -חבר׳ה, אחרי זה רק אל תבכו ש

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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ש שאנחנו  שמחים  אנחנו  בוכים.  לא  הציבוראנחנו  כספי  על  עם  .  ומרים  קרה  מה  לנו  תראה  בוא 

החריגות? תראה לנו דו״חות כספיים, מה אתה מצפצף על כולם? אתה מצפצף על כל הציבור הזה  

וכותב לך  כולם, עד שמשרד הפנים מוציא לך מכתב היום  על  שנמצא פה, זה אתה. אתה מצפצף 

 שאתה תשלח את הדו״חות לאותו, איך הם קראו לזה?

 

 נה רייטר ]חברת מועצה[:אור

 מבקר.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 מבקר, הבודק שמונה למועצה. ונראה לאן נגיע עם הדבר הזה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

צריך להמשיך. אני לא מאמין בכנות שלכם ובנחישות שלכם מול משרד הפנים כדי לקבל את האישור  

ולכן, אנחנו לא מתרשמים שאתם באמת   מטרפדה  ראינו ניר, שמה שאתה לא רוצה את.  bot-של ה

 - בחנתם את הסיפור

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אלעד, אני לא בוחן כליות ולב, אני בוחן עובדות. זהו.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני רוצה להגיד משהו. קודם תקיים את החלטות המועצה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 רוצה להגיד משהו? אלי? הצבעה, או שאתה 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שיקיים את הצעת המועצה ואת החלטת המועצה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, את מפריעה. תודה. עצוב לי שיש פה, אורנה, את חוזרת ומפריעה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 חות צד, גם לי מותר.סליחה, גם אתה מפריע. תודה. כשאני מדברת, אתה מדבר שי

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 סיימת?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אז בואי נחכה שתסיימי. עצוב לי מאוד שיש פה חברי מועצה שפשוט פוגעים בעבודת המועצה. ראינו 

מועצה, כמעט מפקירים אותם עם  את זה כמעט בהצבעה הקודמת על איך נותנים פה גיבוי לחברי  

תביעות אישיות, ועכשיו מפקירים גם את התושבים. כל המועצות בארץ עושות, זה אחד הפרויקטים  

הקלים והפשוטים שמכניסים כסף למועצות ואחרי זה הם מגיעים לציבור. בגופכם ובהצבעותיכם  

ני ירי זה מספרים כל מאתם פה, מונעים מהמועצה הזאת להתאושש כלכלית ולהתקדם קדימה. ואח
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ישימות   לא  וסתם מקבלים החלטות לא קשורות,  בצד  יושבים  סיפורים, מאמינים לא מאמינים. 

הצבעה, הורסים  -ואחרי זה עוד מתלוננים שאי אפשר לעשות אותן. בגופכם ובהצבעותיכם, הצבעה

 פה את המועצה, פוגעים במצבה הכלכלי והאחריות היא עליכם בלבד. 

 

 .מדברים יחד* 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

מיליון ש״ח והלוואה   2.5-לר  "בתתודה, אנחנו נעשה פה הצבעה. מי פה בעד ההצבעה, לאשר פתיחת  

 ריים? אני בעד. אלי, אתה בעד?אנלים סולאלהקמת פ

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כן. 

 :דובר

 אלי, מזל שבאת, אחרת הוא היה לבד בהצבעה. 

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 רגע, אבל התחלנו את ההצבעה, תן לסיים. מי נגד? אלעד, תמר, אורנה, דורון ובועז.

 :החלטה

מיליון ש"ח ולקיחת הלוואה לטובת הקמת פאנלים   2.5מאשרת פתיחת תב"ר על סך לא המועצה 

 . נדחה ברוב קולות.סולאריים

 ניר, אלי.   -בעד

  אלעד, תמר, אורנה, דורון ובועז. -נגד
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

- מימוש החלטה מיום ה.  bot-ריים בשיטת האנלים סולאהצעת החלטה, הצעה נגדית. בעד להקים פ

3.5.2021. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אני רשאי להגיד משהו בעניין הזה? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

נקיים. חלק גדול מפרויקטי ההתפלה נעשים באמת בשיטות  תראו אני בא משטח של הפרויקטים הע 

רבות, כל מני צורות. שקובעת את השנים, מה עובר לרשות הרשות וכן הלאה. אנחנו מדברים כאן  

על פרויקט שהוא פשוט בתכליתו. אנחנו לא מדברים על פרויקטים שהם מסובכים. איפה עושים 

פרויקט  ?  botפרויקט   מ,  botעושים  גוף כאשר העסק  אותו  אין מסוגלות של  סובך טכנית, כאשר 

 -שרוצה

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 - היא נותנת על זה

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 
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אגב,    עצמי,  אני  בועז.  באורנית, מקימים להם פםלידיעתכשנייה,  כאן  נלים  א, הרבה מהתושבים 

, זה פשוט. אתה מקבל הסכם, אתה מקבל של הקמהסולאריים. אני עצמי גם כן, עכשיו בשלבים  

 -חוזה, החברה שבאה ומתקינה עושה לך את כל ההתקנה, מה שאתה נותן לה זה גג

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 סטטיסטית, כמה כאלה כבר עשו?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 ור.זה כל הסיפור. זה כל הסיפ 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -רשויות מקומיות, סטטיסטית, אני מכיר את הנושא 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -של דבר, נשאר בידיים של היזם  ופוהכסף הולך בס,  bot-ה, תן לי לסיים. כשאתה הולך ליעכשיו שני 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 לא מדויק, לא מדויק. 

 

 ]חבר מועצה[:  אלי הוך

 אצלו הכסף. עכשיו בוא נהיה אנחנו היזמים. כי כל מה שאנחנו צריכים לתת זה גגות, זה כל הסיפור. - 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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 תעבור לאופוזיציה נעשה איתך ביחד עסקים. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אוקיי. ואני מאוד פשטני.  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 היינו באמצע הצבעה, לא? אפשר לסגור את ההצבעה.סליחה, 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 דורון רוצה לדבר. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

סניקה. המועצה הקח את קו יאני רציתי להגיד לאלי. לשאול אותך שאלה כמה פרויקטים, או בוא נ

 . היא זו שהייתה אחראית על הפרויקט הזה, נכון? של פרויקט עתודות

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אני לא מכיר את הפרויקט הזה, אבל זה שונה לגמרי.  

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אבל זה יותר מורכב? 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 זה הרבה יותר מורכב. אני אומר לך שוב, מה שאתה נותן זה גג. זה הכל.  
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 קשקוש.

 

 ]חבר מועצה[:  אלי הוך

 לא טכנולוגיה, לא תפעול, שום דבר. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

על מה אתה מדבר? אתה לוקח פה סיכון שהתרשימים לא נכונים, שהדברים לא מתממשים. על מה  

 אתה מדבר?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מה הסיכוי? 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

ריים על אנלים סולאיום יאפשרו למועצה להתקין פהאם אתה חושב שבתי הספר במצב הנוכחי ה

 -גגות

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 למה לא? 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 לא יודעת, אני רק שאלתי שאלה, זה הכל.
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 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

פ  שמים  ציבור  מוסדות  ובהרבה  אנשים  הרבה  וכמו  שלי  הבית  של  הגגות  על  שמתי  נלים  אאני 

 סולריים. זה לא חדש. אבל מה, להכשיל כל דבר של המועצה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני אחזור על הצעת ההחלטה.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אתה נותן את הכסף למישהו אחר, לא למועצה.  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הייתה החלטת מועצה אחרת? אתה לא יודע. 

 

 : בועז בגריש ]חבר מועצה[

 יש לי רעיון, אולי נעביר את הכסף בפייבוקס. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מה הקשר, בגריש?  

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 הפרויקטים קרסו ברשויות מקומיות, אתה לא יודע, תדבר על ליקויי עובדות. 
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 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -אתה לא יודע, בגריש. אל תשווה 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -י לא משווה. אני ניסיתי להשוות? אתה אומר עשית אצלך בגגאנ

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 הוק, למרות זה, זה הכל. -אתה סתם מדבר אד 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הצעת, רגע, אני אגיד עוד הפעם. אבל זה הפריע לי. 

 

 מדברים יחד.* 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 עליה. אני מבקשת לחזור 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא מאשר. אורנה, אני לא מאשר לך.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סליחה?
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני סולח לך. לא מאשר. תודה. מי בעד ההצעה שאורנה אמרה מקודם? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - ההצעה הייתה

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 - החלטהלקיים את ה

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

שזו החלופה שהוצגה לנו ונבחרה  ,  bot-ריים בשיטת האנלים סולאלא, לא. שאנחנו בעד התקנת פ

 .3.5.2021בישיבת המועצה, 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ואנחנו בעד לקיים את החלטת המועצה.

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

אני מי בעד? בועז, דורון, אורנה, תמר, אלעד. מי מתנגד?    תקריאי עוד הפעם, אני לא זכרתי.  רגעלא,  

 תודה. נושא הבא. ואלי, 

 .3.5.2021-מימוש החלטה מיום ה. bot-ריים בשיטת הא נלים סולאבעד להקים פ
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 :החלטה

, כך שתמומש החלופה שהוצגה bot-המועצה מאשרת הקמת פאנלים סולאריים בשיטת ה

 אושר ברוב קולות.. 3.5.21ונבחרה בישיבת המועצה מתאריך 

 בועז, דורון, אורנה, תמר, אלעד.  -בעד

   ניר, אלי. -נגד

 

 למועצה קבע [ אישור פתיחת תב"ר לטובת הקמת מבנה 4]

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

העיקרית היא שיפור מצבה הכלכלי של המועצה.  נושא הבא. הנושא, שגם הוא בסופו של דבר, מטרתו  

שנה שכירות, כשכבר היה אפשר להקים    32שנה ועדיין משלמת במשך    32המועצה הזאת קיימת כבר  

אלי,   פעמים מבנה למועצה ובלי תביעות משפטיות, שגם, הן יכולות לעלות עשרות אלפי שקלים.  5

 -מצבה הכספי של המועצה, לכן הצעתנושנייה. אני חושב שזה נכון וראוי וזה גם ישפר את ה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - לעבור לאן רק. לא הבנו

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

במקרה הזה, אני חושב שההצעה הנכונה היא לתרבותא, אבל זה לא משנה אנחנו עושים כאן החלטה  

מיליון ש"ח.   1.5-הולקחת את  התב"ר. לכן ההצעה היא לפתוח את התב"רעקרונית של להגדיל את 

 שסוף סוף יהיו למועצה משרדים קבועים שלנו. וגם נחסוך כסף.
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 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

של מיליון וחצי שקל ואתה לא מסביר   התב"ררק שאלה קטנה, אתה מבקש מאיתנו עכשיו לאשר את  

 על מה? ללכת מפה? בשביל ללכת מפה?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 א. כן. ב. הסברתי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

טוב. אני רוצה לדבר פה על מה שתמר העירה והעירה בצדק. אני פשוט נדהם מהאופן הלא רציני שבו  

 אתה מציג את הדברים. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב, דנו על זה כמה פעמים.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כרגע.אם מישהו רצה הוכחה כמה אתה פופוליסט, קיבלנו את זה 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הערות על פופוליזם מצבי ישתפר פלאים. כשאני מקבל

 

 .  מדברים יחד* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 - אם אני גורם לכם לחייך זה בסדר. כולנו

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כל אחד ומה שהוא מסוגל. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אתה הערת לאורנה לא להפריע ואתה כל הזמן מפריע. כולנו יודעים שבאמת של הדברים יש לך רק  

 -תכנית אחת והתכנית אחת בהקשר של המעבר, של העברת משרדי המועצה, היא לתרבותא

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -לא, סליחה. אני רציתי לדבר על הנושא

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אחרי.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 לא, לא.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא לריב, יש מספיק לכולם.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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מס׳   מועצה  בישיבת  הזה.  בנושא  עניינית  והכי  פשוטה  הכי  בצורה  לדבר  רוצה  אני  - ב  32לא. 

קל לתכנון. קיבלתם  ש  30,000הזה, בסופו של דבר, אנחנו אישרנו ווה תבמ.  ווהתמ, אושר 1.11.2020

 שקל לתכנון, לא ראינו מזה. 30,000

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, לא, לא. זה של התיכונים.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 לא, אנחנו אישרנו כסף לתכנון למהנדסת. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

200,000. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

לתכנון. לא    200,000אישרנו בישיבה ההיא.    200,000סליחה, אתם מתקנים אותי.  , אוקיי,  200,000

ראינו מאז ועד היום כלום. אם רציתם להתקדם לאיזשהו כיוון, מה עשיתם מאז ועד היום? קיבלתם  

ניר, אתה בא ומבקש מאיתנו שוב פעם   200,000-אישור ל וכמובן,  ולא עשיתם איתם כלום.  שקל 

 -כי את מה שכבר היה לך ביד לא עשית בגלל שלא התקדמת לאשר דברים פתטיים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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לשום מקום אחר, אני רוצה ללכת   סלהיכנאם אתה רוצה לחתור לאיזשהו מקום אחר ואני לא רוצה  

 עכשיו להצבעה של הדבר הזה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אני רוצה בכל זאת

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אתה רוצה בכל זאת, בבקשה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מעבר לזה שכל מה שבועז אמר זה נכון ואמת. אתה בשנה וחצי שנתיים האחרונות לא עושה כלום  

 -כרונז

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא נכון.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ימים. מה ראינו מאז?  60בישיבת ההחלטה סוכם שאתם צריכים להגיש תוך 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כלום לא עשית. אתה נזכר בזה כשאתה מנסה לבוא עם הצעות פופוליסטיות. אבל כדי להראות עד  

 - כמה אתה פופוליסט
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 רטל ]ראש המועצה[:ניר ב

 טוב.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני אומר לך שההצעה שלך להעביר את משרדי המועצה לתרבותא היא גם לא אפשרית והיא גם לא  

חוקית. כי בהתאם לתקנון של התב״ע של תרבותא אתה לא יכול להעביר את משרדי המועצה. זאת  

יתי בעניין הזה ליועמ״ש. ביקשתי לשאול את דעתי, אבל מילא זאת הייתה רק דעתי, ניחא. אני פנ

חוות דעתו. ביקשתי לשאול את היומ״ש האם אנחנו יכולים להעביר את המשרדים לתרבותא, כן או  

והיועמ״ש כתב, אני אקריא לכם מה הוא כתב. ברחל בתך הקטנה, אתם לא    ,לא בהתאם לתב״ע

, אני פניתי אליו. לי זה היה ברור, 31.7-יכולים. אני אקריא לכם את זה בדיוק, הנה, פנייה ליועמ״ש ב

 : אבל היה לי ברור שאם אני אגיד את זה אתה תגיד שאני טועה. ואומר לנו היועמ״ש, אני מצטט

פי תקנון תב״ע   על  רב,  כוללים   121/5״שלום  אינם  בניין תרבותא, השימושים המותרים  על  החל 

משרדים״ ואומר ״אתה לא יכול להעביר את המשרדים לתרבותא״. עכשיו, שימו לב את האבסורד.  

 -שוב הזה. פשוט טרללתילפני שנה וחצי אתה טרללת את כל הי

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ה שלך. לא, זאת העבוד

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

יכול   ואני אגיד לך למה. המועצה כנראה מתנהלת כקרקס וקרקס  אלעד, אני חושב שאתה טועה 

 . תב"עהכנס לתוך ,לה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 ישוב. יאתה טרללת את ה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יפה מאוד.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ך עושה תכנון בלי שאתה מקבל את האישור של המועצה, בלי שאתה אתה במשך מספר חודשים הול

בודק אם חוקית אתה יכול. אתה מודיע לבעל הנכס אני עוזב, כשחוקית אתה לא יכול לעשות את  

זה. אתה לא יכולת לעשות את זה אז, אתה לא יכול לעשות את זה היום ואתה לא יכול לעשות את  

לנו, ואל תטעה את הציבור, ותבוא ותגיד שיש תכנית מצוינת  זה בעתיד ולכן אל תבוא ותגיד לי,  

אנחנו  1.11-ואפשרית להעביר את המשרדים לתרבותא. אז א. אתה לא יכול. וב. בישיבה שהייתה ב

גם הראנו לך, כל חברי האופוזיציה, עד כמה התכנית שאתה מדבר עליה היא לא טובה והראנו לך  

יתרונו בחלופות אחרות שהצגנו.    יםמתקיימת במעבר לתרבותא  שכל היתרונות שאתה קורא להן 

חלופות ברורות ומספרים שהם הרבה הרבה יותר זולים ואכן התקבלה החלטה כפי שבועז אומר,  

לעבור לתכנון של מבנה קבע. אבל, באותה החלטה גם כתבנו שאנחנו נפעל במקביל כדי לבדוק אם  

יך הוא ארוך. מה עשית עם זה? כלום ושום  צריך גם פתרונות זמניים. אם וכאשר יתברר שהתהל

 -דבר. לא פתרונות קבע הצגת, לא

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שקל לשיפוץ מבנים. 600,000שקל.  600,000אישרנו כסף. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - לא פתרונות, לא פתרון קבע הצגת. איבדנו שנה וחצי על כלום. על כלום. לא פתרונות זמניים
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 .  מדברים יחד* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

סליחה ומחילה מכבודכם. שנתיים ימים. ואתה עוד מעז לבוא לפה לישיבת המועצה ולהגיד חבל  

בזבזנו כסף. כמה עזות מצח יש לך כדי לבוא ולהגיד דבר כזה? אתה גם הצעת משהו שהוא לא חוקי,  

החלטות המועצה. מה קרה, ניר? אם  אתה גם הצעת משהו שהוא לא טוב ואתה גם לא קיימת את  

לא היית מקבל כרטיס צהוב במשרד הפנים היית משאיר את זה תקוע עוד שנה? עד הבחירות, כי  

אחרי הבחירות אלוהים יודע מה יהיה, או לפחות אני משער מה יהיה. מה נזכרת כרגע? עד כמה אתה  

 חושב שהתושבים מטומטמים?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ני אגיד לך מה נזכרתי. חשבתי שהייתה לך טיפה של התפכחות, שאכפת לך מהישוב. האמת, שא

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שוב. ירק לך אכפת מהי

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 רק לך. מזל שיש בודק. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ות.לא, לא רק לי. גם אלי אכפת לו, גם שלמה אכפת לו, לכם אכפת רק מלעשות הצג
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 איפה אודי ואביבית? לא אכפת להם.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אלי צריך להשלים פער של הרבה חומרים שהוא לא קרא בישיבות קודמות. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 תודה לאל שלא הייתי בישיבות קודמות.  

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ר ולקיחת הלוואה של מיליון וחצי שקל על הקמת מבנה קבע, "בתת הנעשה הצבעה. מי בעד פתיח

תמר אלעד,  מתנגד?  מי  ואלי.  אני  למועצה.  סוף,  ודורון.   ,סוף  בועז   אורנה, 

 

 

 

 :החלטה

ולקיחת הלוואה בסך מיליון וחצי ש"ח לטובת הקמת מבנה   מאשרת פתיחת תב"רלא המועצה 

 נדחה ברוב קולות.קבע למועצה. 

 ניר, אלי.   -בעד

 אלעד, תמר, אורנה, בועז ודורון. -נגד

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 החלטת הצעה נגדית. 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יאללה, שוט.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

את   יקיים  המועצה  שנקרא,  ראש  מה  ושקילת  קבע  מבנה  תכנון  בעניין  שניתנו  המועצה  החלטות 

 פתרונות זמניים, לאלתר, 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 למבנה המועצה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - לנובמבר 1-בתקבלו השלמבנה המועצה, כמובן, אני מדבר על החלטות 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

2020. 

 

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

, ששם אנחנו כבר קבענו פחות או יותר, את המבנה שנלך על  2021ינואר    13-, והיה גם ביום ה2020

 -האופציה שנראית הכי טובה. וזה בתכנון שטח המועצה, שגם אפשר

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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יציג    אתה יודע, אפשר להכניס גם איזשהו סעיף נוסף על ישיבת המועצה הבאה. אנחנו לא בלחץ, 

 ראש המועצה מה נעשה במשך שנה ועשרה חודשים. 

 

 .  מדברים יחד* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שלום, אלי, לא בדקתם את זה?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בדקנו הכל.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אה, בדקתם. אני רק לפני זה, רוצה לשאול את אמיר 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 החלטה. סיימת להציג אותה?הצעת 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כן.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה. מי בעד ההצעה של אלעד? בועז, דורון, אורנה, תמר ואלעד. מי מתנגד? אני ואלי.

 :החלטה
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המועצה מאשרת כי ראש המועצה יקיים את החלטות המועצה שניתנו בעניין תכנון מבנה קבע  

 . אושר ברוב קולות.תרונות זמניים למבנה המועצהלמועצה ושקילת פ

 בועז, דורון, אורנה, תמר, אלעד.  -בעד

   אלי, ניר. -נגד

 

 

  ניצול תב"ר להתקנת שעונים לקריאה מרחוק [ אישור5]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ללא השתתפות של המועצה על סך   לקריאה מרחוק,  יש לנו הקצאה ממשרד הפנים להתקנת שעונים 

 שקל. 100,000

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

אנחנו עשינו איתו פרויקט ש"ח.    110,000אני רוצה להוסיף, אתם אישרתם להעלות תב"ר על סך  

יש מערכת שניתן לראות על בסיסה בזמן    .שעונים, הטמענו את הפרויקט הזה  350פיילוט קטן של  

ים. היא נמצאת בגבייה. תושבים מקבלים אוטומטית סמסים ברגע  אמת את כל הקריאות של התושב

אותם.   לתאם  הדברים,  את  לחדד  עוד  צריך  היה  בהתחלה  פרויקט  כל  כמו  חריגה.  צריכה  שיש 

מאוד חריגות  על  התריעה  בהתחלה  חריגות  -המערכת  על  סמסים  קיבלו  אנשים  אז  קטנות,  מאוד 

ייקנו עם הזמן. זהו, אנחנו רוצים להמשיך עם  דברים נוספים, שדו  ,ובעצם לא הייתה להם חריגה

הפרויקט הזה. הוא חשוב לנו, גם כדי לקלוט את הקריאות בו זמנית, כדי לתת שירות יותר טוב 

 לתושבים, לעדכן את התושבים כשיש להם צריכות חריגות. זה תקציב שכולו ממשרד הפנים.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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. 19.1.2021-כספים ממשרד הפנים ב  ר עםלהגיב על זה. טוב אנחנו אישרנו תב״מעולה. אני יכולה  

הזה,   בפיילוט  נמצאת  אישי  באופן  אני  מהיום.  חודשים  שבעה  נגיד  בוא  שנה,  על  מדברים  אנחנו 

שניתן לקרוא מהם מרחוק, נכון? עכשיו,    ,ני מים קרמיים, אלקטרונייםו אוקיי? המטרה הייתה מ 

פיי על  החליטה  העמידה המועצה  מה  היעדים,  מה  המטרות,  לפיילוט.  בסיסיים  מדדים  יש  לוט. 

לא כל    היו כך וכך תקלות, בתבחינים. מאז, שנה ושבעה חודשים כלום. פעם אחת הגיע יוסי ואמר  

כך הרבה תקלות, הכל עובד מצוין. עכשיו, אני לא מהמערכת אני מהחיים. אוקיי? לא ברור אם יש 

שישמר  יאהקר אומר  אתה  אני  חוק.  במקרה,  מרחוק.  לקרוא  יכולה  לא  כתושבת,  אני,  סבבה.   ,

מחוברת במקום אחר לשעון קרמי. אני יכולה, אתם רוצים שאני אראה לכם את זה? אונליין, לראות  

מרחובות   אחד  היה  שזה  שלנו,  ברחוב  נוסף,  דבר  מרחוק.  לקרוא  יכולה  לא  אני  שלי.  השעון  את 

אחר כך אני ראיתי אותו אצלי, ואני לא מדברת על לפני שנה   זה תושב,על  הפיילוט. הגיע, סיפר לי  

ושבעה חודשים, אני מדברת על לפני שלושה שבועות. הגיע קורא מחברת מגער. מה אתה עושה פה?  

 - נכנס לגינה. הוא הגיע

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 החברה שבודקת את השעונים? וז

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ת השעונים. היי, מה אתה עושה פה? אה, באתי לקרוא את השעון. מה, אתה לא  החברה שקוראת א

 , צילם. ראקורא מרחוק? מה, נראה לך שאם הייתה מערכת הייתי בא בחום הזה? בא עם מכשיר וק

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 מתי זה היה?
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

מישהו סיפר לי על זה, ברחוב שלנו. שהוא בא. דבר  שלושה שבועות. אוקיי. עכשיו, הוא כבר בא,  

נוסף, הסתמסתי איתך לפני שלושה שבועות. לא לפני שנה. לפני שלושה שבועות הייתה הצפה של  

סמסים ברחוב האלון. גם ראש המועצה יודע את זה, אחת התושבות התקשרה אליו. נשלח לשם, לא  

אנשים, קיבלו,    5-6נזילה. כל הרחוב שם, זה  זוכרת את שמו, אבי? מהתחזוקה לבדוק. לא הייתה  

נזילות   להם  שהיו  שניים  לפחות  מכירה  אני  בנוסף,  שווא.  התראות  קיבלו  שעוד,  להיות  יכול 

שקלים שקיבלו את ההתראה רק אחרי שקיבלו את    1,000משמעותיות, הגיעו לסכומים של מעל  

ד שאני לא רואה שאני מסוגלת לקרוא  חשבון המים. עכשיו, כשאני רואה את כל זה ביחד, מבחינתי, ע

 - את השעון, מבחינתי

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה זה סותר?ל

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כי לא הצגת. לא הצגת תוצאות פיילוט.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - זה לא נכון. אנחנו הצגנו

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עזוב, עזוב.

 

 ]מנכ"ל[: שלמה אפרתי 
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הצגנו גם אחוזים של חריגות וכמה שעונים חרגו, כמה לא    שדנו בזה,אנחנו הצגנו, ישיבה אחרונה  

 -היו תקלות חרגו. באיזה שעונים

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שנייה, שנייה. אני בזכות הדיבור שלי, נכון? תודה. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 ויקים. אני חושב שאת מציגה את הדברים לא מד

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 תודה. אז אחר כך תתקן אותי.

 

 .  דברים יחד* מ

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -טוב, לא מכבדים זכות דיבור. ומצפים ל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אנחנו מצפים שתקשיבי. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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ב  מאוד פשוטה ואין לי טענות על זה. מהסיבה המאוד  , מסיבה  10-15%-צריכת המים שלי עלתה 

פשוטה שהשעון הקרמי קורא גם בועות אויר. זאת אומרת, כל פעם שיש הפסקת מים, אז הוא קורא  

 - המון בועות אויר אם אני לא מספיקה לסגור אותו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה אתה מגחך, אבל, ניר? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ולהתקין  10-15%-עלה ב . עכשיו, אני חושבת שבמצב של התנהלות המועצה היום, לבוא לאנשים 

לתושב, שהוא יכול  ,  added valueלהם, שאני ממש בעד להתקין. ממש בעד. שאין לך אפשרות, איזה  

לראות את השעון שלו, חושבת שזה לא נכון. בואו תשלימו את הפרויקט שיהיה אפשר לקרוא את  

 ה ונמשיך את הפרויקט בשמחה.השעונים באפליקצי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רואים הכל?מה אתה אומר, למעשה? שזה מחובר וכולם 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - לא. אני אומר שזה מחובר והגבייה שלנו עוד קוראת את זה מרחוק בצורה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .והפיצ׳ר הזה שהיא דיברה עליו

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 
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 אפשר יהיה לדבר על זה בעתיד.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 צריך להפריד את הדברים.  

 :דובר

 בגלל שיש מעט מאוד שעונים.  אתר זה פיילוט. לרוב הוא לא מראה את ה

 

 * מדברים ביחד.  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, אני מציעה שיסיימו פיילוט ויראו לנו תוצאות של פיילוט ולא חארטה. חירטטו לנו תוצאות. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 את.  מי שמחרטט פה זה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בואו נציג את זה בישיבה הבאה בצורה יותר רצינית.

 

   .* מדברים יחד

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -שקל ואני רוצה, אני מאוד רוצה 100,000בל אני אומרת, לק
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

זאת קריאה של מונה ספציפי, אתה יכול לראות אותו. זאת   זאת המערכת, ככה נראית המערכת.

 ומשהו מהמחשב של הגבייה.  7קריאה שהיום אני צילמתי מסך בשעה 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - תושב אתה רואה? זאת קריאה משעון של

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ברגע שנגיע למספר שעונים מספק נוכל להתחיל. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

בתי אב אין מערכת, בולשיט    300-עוד הפעם, אם הייתי יודעת מה המדדים של הפיילוט. אם במעל מ

 מה שאתה אומר. זה בולשיט.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 את חייבת לתקוע. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 מה לתקוע? תעשה פיילוט כמו שצריך.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בסדר, אורנה, תודה. 
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אל תכניס יד לכיסים של התושבים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, זה כסף ממשרד הפנים.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ר מים בלי לתת להם כלום.לא, שאתה תגבה מהם יות 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תודה.  .קח מהם יותר מיםיאף אחד לא י

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ואחר כך תבכה שאתה משלם יותר מדי לרשות המים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רגע, אלי. בבקשה דורון. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 המערכת. שאלה לגבי 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תשובה זה תלוי. 
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

האם לא  בצורה    ,האם,  תעבוד  שהמערכת  שבשביל  גם,  ברשויות אחרות  שבדקתי  ממה  יודע,  אני 

מיטבית וטובה, נדרש לרכוש עם המערכת את אותה מערכת מחשוב שיודעת לקרוא את השעוני מים,  

יש בפיילוט, אותה מערכת, זו גם המערכת הסופית שצריכה להיות? זאת  האם, מה ש  .לנתח ולפלח

 אומרת, היא נותנת היום, בזמן אמת, את אותם נתונים אם כל היישוב היה מחובר?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 כן.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה יכול להציג בישיבה הבאה את התפקוד שלה, איך זה נראה? מה זה? 

 

 ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 הנה יש לך עכשיו. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני לא, אתה מראה לי תמונה, אני לא יודע מה זה. בישיבה הבאה, תציג את זה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אבל זה לא משנה, מערכת, סליחה, למה זה משנה? אתה רוצה לבוא לפה לקרוא את השעון?

 

 מועצה[:דורון טישלר ]חבר 
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 לא. עכשיו אני רוצה לראות. באונליין.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - תראה, זה צילומים

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 - אני רוצה להציע משהו 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

כאן  של כל היישוב מהחודש האחרון, הפיקים זה לדעתי בבקרים הפיקים, כאן זה שעות ספציפיות.

  24/8ך מה הצריכה היומית שלו, הנה זה מהיום. תאריך קליטה אחרון,  זה שעון ספציפי , אומר ל 

דקות. ספיקת מקסימום ביממה האחרונה, כמה הוא ספק בשיא הצריכה שלו, כמה זמן,   53.  5בשעה  

גם אחורה, קיצור. ויש גם שעון של חריגים, שמראה איזה שעונים חריגים, כמה צרכו כל יום. זה  

 זה פרויקט פשוט.  ...לא

 

 לעד כהן ]חבר מועצה[: א

 למה שלא תציגו את זה בצורה מסודרת? 

 

   מדברים יחד.* 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה לא הצגת, שלמה. אתה חושב שהצגת. 
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 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 שנייה. סליחה, ניר, שלמה, יש אפשרות לחבר את התושבים שיוכלו לקרוא המונים שלהם? 

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 יקרה. כן. זה

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

המועצה תדאג שהתושבים שמחובר אצלם מונה  מאשרים את התב"ר,  ויפה. אז בואו נקבל החלטה.   

 קרמי יקבלו קריאה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 החלטת המועצה.  המועצה לא תבצע את ואז 

 

   מדברים יחד.* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שמ לא  יהיו  אתה  מהתושבים  חצי  לי,  כשנדמה  רק,  זה,  את  שיעשו  אמר  הוא  אמר.  הוא  מה  עת 

בתי אב. אתה יודע כמה אתה צריך עוד   2,700, יש פה בערך  300מחוברים. אנחנו עומדים היום על  

 לחבר?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אני, עוד הפעם, שאלתי את שלמה, לא אותך.  
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 .  מדברים יחד* 

 

 ]חבר מועצה[: אלעד כהן 

 אנחנו רוצים להשתכנע שהפיילוט עובד כמו שצריך. 

 

   מדברים יחד.* 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

תדאג שהתושבים שיש להם שעונים קרמיים מחלקת שפ"ע  ו  תב"רדורון, מאוד פשוט. לאשר את ה 

 יקבלו את הקריאה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 חודש? למה שלא תחכו רגע ונאשר את זה עוד 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 . אוי נו באמת 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בר חצי מהתושבים.  ח אתה לא מקשיב למה שניר אומר לך. ניר אומר לך כדי שנעשה את זה צריך ל

 אתה לא מקשיב. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, הוא לא מקשיב כי ממילא לא ממלאים אחרי החלטות המועצה הזאת. 
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 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מהתושבים? 50%מה צריך? כדי שהתושבים יקבלו קריאה נצטרך  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כן.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תקשיב לו. מילא אני אומר, ראש המועצה אומר לך. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .קצתבשאר בלי כלום, מאשר להתקדם יהם מעדיפים לה

 

 ר ]חברת מועצה[:אורנה רייט

 אנחנו מעדיפים לא לגרום לתושבים לשלם יותר. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 את לא תשתלמי יותר, נו באמת.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה נכנס להם לכיס. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 ופופוליסטית.  דמגוגיתאה, עוד שנייה אלעד יקרא לך 

 

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 לא, אני רק שואלת אם האמת זה לנו או למשרד הפנים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל למה שלא תענו על השאלות בצורה יותר רצינית? כולל כל השאלות המטרידות של אנשים. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -כי כל פעם שמציעים לכם דברים

 

 ]חבר מועצה[: אלעד כהן 

 -לא, לא. ניר

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 איזה דברים? אתה לא מציג דברים. שואלים שאלות אתה לא עונה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

במקרה הזה, זה לא נכון. אנשים פה מקבלים החלטה מתוך דאגה. תבוא בישיבה הבאה, תציג את  

 -הנתונים
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אוהב לשמוע את עצמך מדבראתה רק 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - תציג את הנתונים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אין לך שום אחריות ב

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אוקיי, אפשר לקרוא את ההצעת החלטה שלנו? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא. סיימתם?

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

אה, אבל אני רוצה לשאול שוב. האם אותה חברה שנותנת את השירות הזה  לא קיבלתי תשובה מל

 -יכולה כבר לדאוג שהאנשים שכן מחוברים למונים האלה, יוכלו כבר עכשיו, לצורך העניין

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -עניתי לך
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

ביניכם. שיראו כבר עכשיו, לצורך העניין,   חבוויכולא, אני לא שמעתי מה ענית, אתם הייתם עסוקים  

 מחר בבוקר, את הקריאות מים שלהם, שהם יוכלו להיות מחוברים לזה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -שעונים כדי לבדוק את זה 50% -של כ קריטיתאי אפשר לבדוק כי צריך להגיע למאסה 

 

 טישלר ]חבר מועצה[: דורון

 - אם מדברים עם אותו ספק, ואומרים לו, שמע

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הבנו.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 והוא לא מוכן? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -יותר שעונים  וכרגע לא, בהמשך, כשיהי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה בדקת את האפשרויות?

 

 ה[:ניר ברטל ]ראש המועצ
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 כן, אני בדקתי, בזמנו, בעבר, כשדיברנו פעם קודמת. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 פצצה. עובד ,משפחות 100שובים של ייש, אני אומרת לך, יש י

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שאר, ולא נתקדם לשום מקום. יההצעה שלכם. נ  ושאר ולא נעשה כלום, זינ

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 - שקל 100,000כסף שצריך להוריד אותו, יש לנו  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אפשר להציע?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 .50%-ונגיע ל 100,000,-שקל האלה. קח את ה 100,000-קח את היאם לא ת  50%-ולא תגיע ל 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ל פיילוט. ולא פארטץ׳.להביא תוצאות של פיילוט, כמו שמביאים תוצאות ש כשתוכלו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתם רוצים להציג את זה בישיבה הבאה בצורה יותר רצינית? כולל מענה לכל השאלות ש
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .  -הוא לא הציג אף פעם. הוא לא הציג כלום

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הוא הציג פעם קודמת, בועז, והכל.

 

 חד.מדברים י* 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 שלנו, מה אתם אומרים לא? אני לא מבין. 100,000זה  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, אנחנו לא רוצים לפגוע בתושבים.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -אף אחד לא פוגע בתושבים  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -בצריכת המים 10%יה של יאני אגיד לך מה הפגיעה. יש על

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -והציגו לכם את זה טוב מאוד, יוסי הציג לכם את זה אז  10%ה של יאין שום עלי
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אני הייתי בפיילוט ויוסי היה מולי

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 בסדר. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ה בצריכת המים. ייש עלי

 

 ל ]ראש המועצה[:ניר ברט

אחלה, בסדר. אז אם יש לך בוחן לפיילוט אז בסדר, עזוב, תן לה להמשיך עם השטויות שלה. עזוב,  

בעד? מי  יאללה.  שלה.  בסרט  חיה  מתנגד?  היא  מי  וזהו.  ואלי.  מי   אני  הצבעה.  באמצע  אני  תכף, 

 תמר, אורנה. דורון ובועז, מה איתכם? נמנע? מתנגד? אלעד,

 

 טישלר ]חבר מועצה[:דורון 

 נמנע.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 נמנע.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אה, לא רגע, סליחה סליחה, 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז תחליט, זה גורל האומה בהצבעה הזאת. מה החלטת?  לא, זה תיקו, זה לא עובר.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - דברים בצורה רצינית לישיבה הבאהאני אומר לכם שאם אתם תבואו עם 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -אנחנו לא במערכת בחירות  

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

למה אתה מפריע לי? תעמיד את זה במבחן המציאות. תביא את זה בצורה יסודית, תן מענה פה לכל  

 - השאלות, יש סיבה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - ות רציני, תבוא, נשב נראה לך את המערכת, נציג לך את הדבריםאתה יודע מה, אם אתה רוצה להי

 

   מדברים יחד.* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני באמת פונה אליך, ניר. תעמיד את זה במבחן המציאות, תציגו את הדברים האלה בצורה רצינית 

 -ואתה תראה שאנשים ישקלו את הנושא

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 הכל רציני ואתם כל פעם מוצאים סיבה לתקוע.הציגו לכם את 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - הצעת החלטה נוספת

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

רגע, מה החלטת בסוף? מה אתה מצביע? כדי שיהיה רשום בפרוטוקול. למרות שזה לא כזה משנה,  

 אלעד מתנגד.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רת?, מה זאת אומנמנעאמרתי, שאני 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שאלתי אותך שלוש פעמים. אלעד נמנע.

 

 

 

 

 

 :החלטה

ש"ח. מקורות   100,000מאשרת ניצול תב"ר להתקנת שעונים לקריאה מרחוק, על סך לא המועצה 

 הצעה לא עוברת(-תיקו בקולות )משרד הפנים. -מימון
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 ניר, אלי.   -בעד

 .  , תמראורנה -נגד

 בועז, דורון. אלעד,  - נמנע

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יאללה, אורנה, רצית. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

כפי שאמרנו בישיבות המועצה הקודמות, נשמח לאשר את המשך התקנת  כן, הצעת החלטה נוספת.  

 :מוני המים לאחר שיוצג לנו סיכום הפיילוט בהתאם לעקרונות בסיסיים של הפיילוט

 ים, עמידה בתבחינים. מטרות, מדדים, יעד

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה. מי בעד? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני רוצה להציג את ההצעת החלטה שלי.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 בישיבה הבאה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אכלתם את הראש. 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הצעת החלטה שלי. 

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 כסף.  כל הצעה כזו עולהלא יכולתם לתאם ביניכם אחת? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

עם כל הכבוד זה רק מראה שאנחנו אנשים חושבים, בניגוד למה שאתה חושב. לא ראיתי עוד פעם  

 - הצעה נגדית. הצעת ההחלטה הנוספת איזושהיאחת שאלי הוך הציע 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ה להוסיף? אתה רוצ

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 את רוצה, לא?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, מה שבא לך. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אוקיי, אז אני מוסיף להצעת החלטה של אורנה שהנתונים יוצגו בישיבה הבאה כדי שנבחן את זה. 
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אוקיי.

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 מי בעד? דורון, בועז, אורנה, תמר.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 לא, אני נמנע.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .100%בסדר, 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 גם אני נמנע. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלי נמנע, אני מתנגד. תודה. נושא הבא. 
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 :החלטה

המועצה מאשרת את המשך התקנת מוני המים לאחר שיוצג סיכום הפיילוט בהתאם לעקרונות  

בסיסיים: מטרות, מדדים, יעדים ועמידה בתבחינים. הנתונים יוצגו בישיבת המועצה הבאה.  

 אושר ברוב קולות. 

 דורון, אורנה, תמר.  -בעד

 ניר.  -נגד 

   אלי, בועז. -נמנע

 

 

 מערכת טכנולוגיתאישור תב"ר לרכש [ 6]

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 דקות? 10אפשר לעשות הפסקה של  

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה השעה?

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אם יש הפסקה אני הולך הביתה. אין לי כוח. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 אני חייב להתפנות. אז אין הפסקה. יאללה, נושא הבא.

 

 ]חבר מועצה[: בועז בגריש 

 אז אני הולך הביתה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה לא קולט? דורון, הם לא רוצים להציג את זה, בועז,

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 מה הם לא רוצים להציג? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 את הדברים בצורה רצינית.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

י שנלך לאוכל. המועצה פנתה למשרד הביטחון על מנת לקבל  אני רק אתן הסבר קליל על התב״ר לפנ

על גדר הביטחון. זאת כחלק מתפיסת הביטחון של המועצה, בהתאם לכך   כסף להקמת מצלמות 

שקלים, עם תב״ר שאושר לפני לדעתי חצי שנה או קצת יותר, ובהחלט   400,000קיבלנו תקציב של  

 -מהשיזף ל ביצענו אותו. אתם יכולים לנסוע ברחוב השיזף,

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אה, זה יצא כבר? 
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 שקלים להקמת מצלמות.  400,000לא, לא זה. שנייה. תב״ר אחר שאישרתם, 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אז אנחנו מאשרים דברים פתאום.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

תרנים של מצלמות שרואים לתוך עומק השטח    4הגדר הצפונית,  רגע, שנייה. מהשיזף לגפן ועד לסוף  

ז שלנו,  הפרוץ  השטח  הוא  שטח,  שהוא  למועצה  הצפוני  השטח  כל  את  נקודת יתהי  וומכסים  ה 

החולשה שלנו. אחד. ועכשיו ראו את זה במשרד הביטחון, מאוד התלהבו מהפרויקט הזה שעשינו 

שקלים. גם    400,000קט היפה הזה, נתנו לנו עוד  וכחלק מהאמון שהם נותנים בנו, כתוצאה מהפרוי

 - אותם להשקיע בהמשך הקמת מצלמות. להמשיך את המצלמות על הגדר

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 צפונית.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

לא, כבר סיימנו את הצפונית, עכשיו מהצפונית למזרחית ובנקודות מסוימות גם במערבית. זה כסף  

מכך כתוצאה  בשעה   שהגיע  המצלמות,  עם  שעשינו  המכרז  מצוינת.  בצורה  שמוצג  פרויקט  שראו 

טובה, זכתה בו חברת מגלקום. כבר המשך הפרויקט כלול במכרז הזה, כך שאותה חברה תמשיך  

  400,000ישוב וזהו. זה  יה   ןלביטחולבצע את שאר המצלמות, מדובר בתוספת משמעותית ומדהימה  

 הביטחון.שקלים כולם ממשרד 
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 דורון, זה לא מערכת שו״ב הוא אומר. חשבתי שזה למערכת שו״ב. זה לא למערכת שו״ב?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 חלק מזה, זה ערוץ למצלמה, זה ערוץ שו״ב. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

רתם לי, נתתם לי תשובה, אז האמת שכתבתי לי הרבה שאלות על המערכת, אבל חלק מזה כבר פת

שדיברנו על  כ.  2-. איך נקבעו המקומות של התרנים? ו1אני אחסוך מכם את הדברים. אבל שאלות.  

מצלמות   בלי  יום,  מצלמות  רק  הותקנו  פה  גם  האם  בתפקיד,  היה  כשנריה  עוד  ממזמן,  עוד  זה 

 תרמיות?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

ון של יגית לביטחון של המועצה. היועץ הזה גם נתן אפ. המועצה לקחה יועץ שבנה תכנית אסטרט1

 -כל המערכות הטכנולוגיות 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 שזה מגלקום?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

לא. יועץ, שנתן אפיון של כל המערכות הטכנולוגיות, שעל בסיס האפיון הזה יצא המכרז שזכה בו  

מגלקום. בהתאם לתפיסות הביטחון, אנחנו חילקנו את המקטעים של המצלמות איפה נכון לעשות  

  שם שום אמצעי   ולא היה לנ,  blind sidedקודם, כי השטח החיצוני הוא היה הכי פרוץ שלנו, מבחינת  
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. המערכת כוללת גם מצלמות לגילוי לילה, זיהוי תנועה, זיהוי תנועה של  2, לשאלתך.  1זיהוי. אז זה 

 בן אדם.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

לגילוי תנועה. אבל מצלמות לילה על בסיס   vmdזה אומר שיש מצלמות יום רגילות, ויש מצלמות  

 - י בכוונה שואלשל המצלמה, לא מצלמות תרמיות? אנ, infra-redפנס 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - לא, לא תרמיות

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אז זה אומר שבלילה אתה עיוור.

 

   מדברים יחד.* 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 infraאני אחדד, את מה שאמרתי עיוור בלילה. זאת אומרת, שבאמצעות אותה מצלמה שיש לה פנס  

red  ,  100מטר, לצורך הדוגמה, אבל אתה לא תראה למרחק של    20-30-50אתה תראה למרחק של  ,

  200-מטר, בסדר? אז בוא, בשביל לדייק אפשר לקחת את המרחקים ולהגדיל אותם. אם הפנס היה ל

למה תרמית תראה לקילומטר. בסדר, אז רק כדי להבין, אין מצלמות תרמיות? על הצד  מטר ומצ

 הזה, שהיו לנו ממנו רוב החדירות האחרונות וגניבת אופנועים משם וכולי. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 טכנולוגיה אחרת. ויותר מזה, ז

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

? תראה אני לא מבין הרבה בביטחון, אבל אני  400-השאלה מי קבע. כאילו, איזה שימוש נעשה ב

, אוקיי צריך לנצל אותם. מצוין, זה ברור.  400שומע את דורון והוא אומר דברי טעם. השאלה, יש  

 השאלה, באמת, מה הכי נכון לנו, מבחינת צרכי ביטחון, לעשות?

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 איפה שהגיעו וממשיכים מזרחה. הוא אמר שיש פריסה על הצד הצפוני, עד 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 הצפוני סיימנו. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 שקל מספיק לנו לכמה תרנים? 400,000-זאת אומרת ש

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - תרנים במזרח ועל חלק מהמערב, עוד תורן במערב ויש גם, צריך לש 2לעוד 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רחי. החלק המז

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 
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 -לא, אחד גם

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 כל השידור שלהם במיקרוגל?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -כן, סיב ל

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 .מיקרוגל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ששלמה אמר, האלה נוסיף מצלמות בחלק המערבי, מה  400,000-ישאר כסף מהיויכול להיות שאם 

 - לא בטוח, לא תורן כזה גבוה, אבל עמודים

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - במערבי יש לך מצלמות

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בחלקן, בחלק הדרום מערבי.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 זנב מלא.-גם המצלמות שקיימות היום במערבי הן לא ראש
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כרגע. עוד שאלות? 

 

 רנה רייטר ]חברת מועצה[:או

 איפה הבקרה מבוצעת? למערכת יש שליטת בקרה. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 לאן משדרות המצלמות? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

הן משדרות לפה, למטה, יש גם בש.ג, אפשר לראות ובשאיפה בעתיד גם שיהיה לנו, איך קוראים  

 -לזה

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 ישוב מקבלים את החיווי?יאם המצלמה מתריעה, אז בשער כניסה של ה זאת אומרת,

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -חיצוני 24/7בוודאי, אנחנו בכוונה לצאת למכרז למוקד שיהיה 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אבל עכשיו, זמני, עד למוקד? מישהו מקבל את ההתראות?
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - עושים פיילוט עם המוקד הזה, לראותכן, עכשיו 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 ה.ירק צפי וישוב, הם לא מקבלים את ההתראות, זיאז המסך מצלמות שיש בכניסה ל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ומתריע.  24/7אין צפייה, אבל כרגע יש מישהו שצופה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לעמוד בו? באיזה עלויות מדובר? זה לא היה עד עכשיו. ומבחינת עלויות, זה משהו שנוכל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שקל.  200-300,000מוקד כזה אמור לעלות בסביבות 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 יש כסף בביטחון. אתה שכחת שלא מוציאים את כל התקציב.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -מערכת של זיהוי ש בלי קשר, גם אם אין מי שיצפה, יש לך פה

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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לא, אין בעיה, לא מחייב מוקד, אם תגיד שהמצלמות יודעות להתריע על הסכנה. אם יש מאבטח  

 - בכניסה בבקרה על המסך מצלמות אז על הכיפאק

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 פה אחד.  לא, זה לא מספיק . יאללה מי בעד?

 :החלטה

₪ , מימון מלא של  400,000המועצה מאשרת פתיחת תב"ר לרכש מערכת טכנולוגית על סך 

 אושר פה אחד.. תלהתיישבוהיחידה 

 

 

 [ אישור תב"ר טרקטורון לכיבוי אש7]

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 - אגב, אני אשמח 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

במסגרת אותו סיור שעשה פה משרד הביטחון לראות את הביצוע של המצלמות, הם מאוד התלהבו  

לנו   אישרו  גם  הביצוע,  תסתכלו    100,000מאופן  אש.  כיבוי  טרקטורון  לרכישת  נוספים  שקלים 

 - מפרט שלו. זה טרקטורוןהששלחתי לכם גם את 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ותו?א פספסתימפרט? אני לא ראיתי. 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שזה   בגלל  מפרט,  מדי  יותר  אין  מציעיםגם  שהם  המפרא  את  בדיוק  קונים  פרויקט  אנחנו  אבל   ,

 מסובך.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -שקלים 100,000זהו, זה רכישת הטרקטורון. הם מממנים לנו 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 מה המטרה שלו? 

 

 ]מנכ"ל[: שלמה אפרתי 

מערך הביטחון שלנו מטפל הרבה מאוד בכיבוי אש. המון, ויש לנו מתנדבים מדהימים שנותנים מענה  

לזה. וגם, החבר׳ה שלנו. גם רועי בתור קב״ט יוצא לכיבוי שריפות ומוקי וזה. יש לנו הרבה הצתות  

צוותים שמוכנים   טחונית אנחנו נכנסים לכוננות,יעל היער, יכול להגיד לכם שכל תקופת מתיחות ב

טחונית יש לנו שריפות ביער, הצתות משום מקום. שמנו יכבר על גוררי מים, כי כל תקופת מתיחות ב

 - רביםאמצלמות ציידים, כמה פעמים, למצוא את המציתים, עשינו פעולות, מ

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה מדבר על היער. על החלק המערבי, מה עם השריפות פסולת?

 

 ה אפרתי ]מנכ"ל[: שלמ

 - השריפות של פלסטינים זה לא קשור בכלל
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא קשור לטרקטורון? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 לא. זה לא קשור בכלל. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא יודעת מה נכון. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - לכיבויזה קשור למסוק, אנחנו חשבנו להביא מסוק 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אז זה מעולה

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

לא. אז הטרקטורון, צריך לתת מענה לזה. וזהו. יש מפרט מאוד מאוד מפורט של משרד הביטחון על 

הטרקטורון הזה ומה הוא צריך, איך הוא צריך לעבוד וזה, אני כבר עונה על השאלות של דורון. הנה  

 -1,400הטרקטורון  אז ככה. שלדת

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

רגע, רגע. אני רוצה לשאול חמש שאלות ותענה, רוצה שאני אתן לך את השאלות ותענה עליהן, או  

 להקריא אותן? 
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 אני איתך, דורון. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

ישוב? ייום יום? האם הוא אמור להסתובב בקטורון, מה הייעוד של הטרקטורון הזה בר, לגבי הט1אז  

האם הוא אמור לעבוד על פי קריאה? האם הוא אמור להיות באחסנה ורק באירוע לצאת? שאלה  

. מי אפיין את הכלי הזה? ולמה דווקא את זה, ולא כלי אחר? ואם הוא נקרא טרקטורון 2ראשונה.  

א מספיקה, לאיזה גודל של שריפה?  כיבוי, אז מה קיבולת המים שהוא יכול לקחת עליו? למה הי

שאלה. אם יש טרקטורון כיבוי כזה, אז מה התפקיד של הכבאית, שאלה, רגע. עוד שתי שאלות, 

האמצעים, שנמצאים, או שאמורים להיות על הטרקטורון הזה, אני מבין ממך שהם אופיינו על ידי  

שמתאימים גם לנו? או שזה  יחידה להתיישבות. האם מה שיהיה על הטרקטורון הזה, זה דברים  ה

ישוב? כי אנחנו קצת שונים, בגלל שאנחנו צמודים לחורש, בגלל  ימאפיינים גנריים שמתאימים לכל  

זה אני שואל על כמות המים. וכמובן, שאלה אחרונה, על עלויות של תחזוקת הכלי מהרגע שרכשנו 

 הציוד וכשירות הציוד שלו. אותו. אז כמובן, עלויות תחזוקה שלו ועלות תחזוקת הציוד, בדירת 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 אוקיי.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - אלה חמש שאלות ש

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 
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ישוב, מבחינת שריפה  ישוב, שהן בתוך הייש לי שאלה נוספת בעניין זה. כמה אירועי שריפה היו בי 

 בתוך מבנה? אני לא מדבר על שריפות יער.

 

 אפרתי ]מנכ"ל[: שלמה 

 תקופה? ובאיז

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 בתוך מבנה שאלת? בשביל זה יש כבאית. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - ח לו המנגל, דברים כאלה. אני רגע, אתחיל. השיקול דעת שלנוקהתפוצץ צינור גז, מישהו התל

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 רוצה את השאלות? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

ובעצם   ,תבדוק אותי אם אני זוכר נכון. כמו שאמרתי, בעצם, זה לא שאנחנו החלטנו איזה טרקטורון

מאוד הוגדר לנו איזה סוג טרקטורון לקנות. מצד אחד הוא גנרי, מצד שני הוא מאוד מתאים לנו.  

 - עם יכולת הגעה

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אמיול?מה ההגדרה של הטרקטורון הזה? זה מיול, זה 
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -זה אמיול כזה והוא כמו כבאית, הוא מוזנק רק כשיש שריפה, הוא לא משמש כ

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 איפה הוא יעמוד? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

לאיז אותו  לתפוס  אפשר  בקיץ  כשאנחנו  בעונות.  תלוי  זה  יעמוד,  הוא  איפה  יודע  לא  נקודה    ו אני 

ם תלוי מי מסיע אותו. וזה בהתאם לתרחיש מבצעי. בחורף אולי נאחסן אותו יותר,  קדמית, זה ג

 - נשמור עליו. מיכל המים

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 . 134ליטרים לפחות.  180

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

טרקטורון,  לא, אבל הכוונה, בשביל זה, וזה עונה לך למה בעצם צריך את הכבאית. הרעיון הוא של  

יכולת התגובה המהירה, שאתה תופס שריפה קטנה ומהירה, אז אתה יכול למנוע שריפה יותר גדולה.  

 אז הרעיון, זה כל הרעיון של טרקטורון, אני אומר. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 -לא, אני אומר נכון. המשפט שלך אמיתי ונכון. תפוס אותו בקטן

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 
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ך עם אלעד. זה כל הקונספט של הטרקטורון הזה, שזה זמן תגובה מהיר ויכולת הגעה  אתה מסתב

 רונה, או משהו?חמהירה וזה. לפחות זה מה שהם הכתיבו לנו. ומה הייתה השאלה הא

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 עלויות תחזוקה של הכלי, של הציוד ומי בודק את הכשירות שלו? מי שם חותמת על הציוד?

 

 ה אפרתי ]מנכ"ל[: שלמ

של   התקציב  בסיס  על  יהיו  תחזוקה  עלויות  תחזוקה.  עלויות  כולל  לא  מקבלים  שאנחנו  התקציב 

המועצה. ועלויות התחזוקה של המועצה נכון להיום, אנחנו מקבלים על זה תקציב מהג״א, של כמה  

השוטפת  עשרות אלפי שקלים בשנה, ועל בסיס התקציב הזה אנחנו מבססים את עלויות האחזקה  

 של הכלים. הכלי הזה יתווסף לתוך האחזקה השוטפת הזאת. זהו, מהבחינה הזאת.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 בדיקה של הציוד? ולבדוק שהוא תקין.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 כן, כן, כן.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 זה חלק מבודק מוסמך שאתם תביאו שיבדוק את הציוד הזה?

 

 אפרתי ]מנכ"ל[: שלמה 

 כן.
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 טוב.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רצית לשאול משהו? 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

ישוב, כי באמת טרקטורון מתאים יותר ילא, אני שאלתי על העניין הזה, של כמה שריפות בתוך ה 

 -לדברים האלה ולא לשריפות יער

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 - לא, דווקא להפך

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אוקיי. -ראני לא יודע אם שריפות יע 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, רצית לשאול משהו?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כן. כמה שריפות יש? אמרת ולא שמעתי.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תקופה? ובאיז

 

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 בשנה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - זה מאוד משתנה

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 בבתים, לא בחורש. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

בוא של,  גודל  בסדר  זוכר,  שאני  ממה  אמרתי,  לשריפה,   ובבתים  אזעקה  שיש  פעמים  חמש  נגיד 

זוכר התפוצ זה גם בסוף מתברר ככלום, אבל אני  בלו  ץלפעמים  והיה מישהו  פה  גז באיזה בית.  ן 

 זה עם הגזמה.  5-לו הפרגולה. ה השעשה מנגל ונדלק

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אוקיי, עם הגזמה. ושריפות בחורש, אנחנו מדברים רק על החלק המערבי? לא מדברים על השטח 

 תן שום שירות.יהוא לא י ,הפלסטיני

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 יכול לתת שירות שם?למה הוא לא 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא יכול לתת שירות, אתה לא יכול לעבור לצד הפלסטיני.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - לא, מעבר לגדר הפרדה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הפרדה, כמובן. העד גדר 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אה, לזה התכוונתי. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שאנחנו עכשיו בעיצומו אני לא זוכר עוד שריפה ביער. נלך קיץ אחד אחורה, שזה היה   2022בקיץ  

, שזה היה שומר חומות ואחריו יולי אוגוסט, רק בשומר חומות, לדעתי היה סדר גודל של  2021מאי 

 שריפות. 15שבועיים היו שם שריפות, בסדר גודל של  -שבוע וחצי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -יפות, זה הצתות זה לא שר

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 -בסדר, הצתות. זה ברור לך שטרקטורון כזה לא נותן מענה ל
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 .  מדברים ביחד* 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

רגע, בעתות משבר, בעתות קונפליקט, משמעותי, באזור ה . באזור שאין, בשגרה, זה סדר  20-אני 

בשנה. עכשיו אני רוצה לעלות משהו שאני מסתכלת עליו. נכון, מקבלים  10עד  5גודל, של בוא נגיד, 

לעוד    100,000פה   נכון    100,00שקלים, אבל צריך להכניס פה את היד לכיס  שקלים. והאם היום, 

שקלים שאנחנו רוצים לשים על טרקטורון? שזה השימוש שלו. השימוש שלו   100,000-להיום, זה ה

ו בחורף, נאחסן אותו בקיץ. עכשיו, אני ביקשתי לדעת מה מצב הקרנות?  יומי. נאחסן אות-זה לא יום

לאיז שיוך  לא  אפילו  מספרים.  ארבעה  של  יתרה,  בנק,  חשבון  מצב  שלא   וקיבלתי  בטח  זו.  קרן 

שמחר איזה צ׳ק יוציא    200,000קיבלתי, אני לא יודעת מה מצב הקרנות. זאת אומרת, אם יש שם  

העברה. אין מושג. עכשיו, אנחנו חברי מועצה, יש פה עוד כמה דברים משם את הכסף, או לא צ׳ק, או  

שאנחנו צריכים להכניס את היד לקרנות. אין לנו מושג כמה כסף יש בקרנות. מה סדרי העדיפויות?  

ה ה  100,000-האם  או  אני    100,000-לפה  אז  אוקיי?  צורך,  יהיה  או  צורך,  לנו  שיש  אחר?  למשהו 

המועצה חברי  אתכם,  השואלת  לדעתכם  האם  שי  100,000- ,  למשהו,  לחמיהאלה,  מענה  , שתן 

ישוב. ובמצב של שומר חומות, שאני מניחה שלא נגיע לשם עוד הפעם. ידוע  יבהגזמה, שריפות בתוך ה

עכשיו, במצב של    100,000. האם צריך  20, נגיד במצב הקיצון  15עכשיו איך להתארגן. הלוואי. עוד  

 רנות?המועצה ושלא יודעים מה יש בק

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כשיש סכנת חיים, זה שווה. שריפה אחת זה שווה.  

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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שנייה אלי, יש לי שאלה משלימה. האם את אותו טרקטורון, שואל, ככה תוך כדי שאורנה דיברה 

ת של, מי  עלה לי לראש. האם הטרקטורון הזה המועצה מחויבת לעשות בו שימוש רק על פי הנחיו

 תרם את הכסף? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 היחידה להתיישבות במשרד הבטחון.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

או שאתה יכול לעשות עם הטרקטורון הזה מה שמתאים לצרכי המועצה. ואני    ,היחידה להתיישבות

 -אשאל שאלה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 קח אותו הביתה לעשות סיבוב.ילא, לא נ

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

ליטר, ומיול    180האם אפשר לעשות בטרקטורון הזה שימוש נוסף. לדוגמה, מכיוון שיש לו מיכל של  

 בגודל של ג׳יפ. האם אתה יכול להשתמש בו בשטיפת המדרכות ביישוב? כי הן מטונפות. זה לא 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 התשובה היא לא. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 לא כי אסור, או לא כי זה לא פרקטי?
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, כי המטרה של הטרקטורון לשמש כפתרון לכיבוי.

 

 טישלר ]חבר מועצה[:דורון 

אין בעיה, אתה עובד איתו, הוא אצלך כל הזמן. האם, על אותו מיול, שיש לו גם ארגז מאחורה,  

ליטר? סתם    100ליטר תופס את כל המקום הזה? או שאפשר לשים עליו עוד מיכל של    180המיכל של  

בות ירסס נגד יתושים ליטר, בשביל, שהמיול הזה, שהוא נוסע ברחו 100אני שואל. סתם, אני אומר 

 שאנחנו סובלים מהם. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 התשובה היא לא. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 זאת אומרת, רק את המשימה שקובעת החטיבה להתיישבות?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

להוריד, להוציא שקלים. עכשיו יש לי שאלה נוספת. לא מכל קרן, אפשר    100,000הכוונה, משקיעים  

נכון ל לחודש? מאיזה קרנות רשות אתם   19-משם את הכסף הזה. מאיזו קרן וכמה כסף יש בה, 

 אמורים להוציא את הכסף הזה?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 קרן פיתוח.
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כמה יש שם?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

400,000. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שר פיתוח? זה מאושר?זה יאו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ניר, זה יכול לצאת מקרן פיתוח?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תן לי רגע, לראות. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שקל? 400,000לחודש  19-יש נכון ל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רק רגע. לא בטוח. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 אמור לצאת משם עוד כסף?אוקיי, 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לקחנו הלוואה לגוונים. לקחת בחשבון את ההחזרים? החזרים התחלנו לשלם.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה הקשר?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה זה מה הקשר, לקחנו הלוואה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה לא מהקרנות. 

 

 [: אלעד כהן ]חבר מועצה

 אז מאיפה?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ההלוואה יוצאת מהתקציב השוטף.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל היא מוגדרת כהלוואת פיתוח, אתה מקבל החזר.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן, אבל היא יורדת מהתקציב השוטף.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 למה?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני אסביר לך בהזדמנות.כי ככה זה, 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הוא לא צודק.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 טיים. -אתה טועה ביג

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה טועה. אתה לא צודק.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אוקיי, אני טועה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מהשוטף? אתה עושה עסקה סיבובית, זה יוצא 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני יכול להעביר מהקרנות 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה זה, אתה מעביר? זה מה שצריך להיות. 

 

   מדברים יחד.* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 על זה אנחנו מדברים, אם יש מספיק כסף בקרנות. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב.

 

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

לא מעט   פה  יש  ניר, ברשותך. בהמשך למה שאורנה שאלה. באמת  רוצה לשאול שאלה,  אני  רגע, 

גם  שאולי  להניח  לעצמי  מרשה  ואני  מהקרנות.  יוצאים  היו  הם  אז  מאשרים  היינו  שאם  חיובים 

בישיבה הבאה ובישיבה אחרי, גם יגיעו עוד חיובים. השאלה אם ישבתם? כי הנתונים אצלכם, לא  

נו, ועשיתם איזשהם חישובים, מה שנקרא, צפי, של גם של חיוביים, גם של תקבולים, כאילו, אצל

כי אם לא, אז   .בכל זאת חסרים תקבולים, באופן כזה שבאמת אפשר לדעת שיהיו מספיק כספים

ברור שצריך לתעדף את זה. אני אגב, לא אומר שהתעדוף בהכרח אומר שהטרקטורון יוצא החוצה. 

מאוד חסרה של העניין הזה, כי אנחנו לא יודעים. השאלה אם ישבתם -לנו תמונה מאוד  לא. אבל יש
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יופי שזה  כדי  זה  את  שתגיד  מאוד  שמח  והייתי  אנחנו    עובדקתם?  איפה  שנדע  כדי  בפרוטוקול, 

 עומדים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ת.אני מעלה דברים להצעה, אני חושב שהם מקרים חשובים, בראש סדרי העדיפויו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, זה לא מה שאמרתי, ניר.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אבל זה מה שעניתי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אבל אתה לא עונה על השאלה. אני שאלתי, אם אתם ישבתם. אתה והגזברית 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -הדברים, שיש כסף בקרנות, אי אפשרלכן אני עונה. כשאני מעלה הצבעה אני בודק את 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל הכסף זה לא כרגע. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אתה רוצה לשמוע את התשובה או לצעוק ישר? 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תענה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ם בקרוב וגם לפתוח את  כשאני מעלה הצעה אני בודק שיש מספיק כסף בקרנות, גם לדברים הצפויי

 רים ולמלא אותם כי אני חושב שהם חשובים. "בתה

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 קרן אתה רוצה את התב״ר של איטום תרבותא?  וזה מקרן פיתוח. מאיז

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מבני ציבור.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 קמת שצ״פ?קרן אתה רוצה את התב״ר לה ומבני ציבור. מאיז

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שצ״פ.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אוקיי. מה הסכומים בכל קרן, לא קיבלתי תשובה מהמנכ״ל.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -בסך הכל, בכל הקרנות, ביחד

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא, לא בכל הקרנות. בכל קרן בנפרד

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

ש״ח נכון להיום. אם אני זוכר   2,200,000אורנה, תודה. אני אענה. סך הכל בכל הקרנות ביחד יש לנו  

והיתר   ,שקל בשצ״פ  500-600,000או מיליון שקל במבני ציבור ועוד איזה    800נכון, פחות או יותר, זה  

 מתחלק פחות או יותר מסודר.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ש ראיתי  המקומות.    1,600,000ם  אני  מכובד  1,200,000באחד  ולא  מכבד  לא  זה  ניר.  בקיצור,   .

 - שמבקשים חומר

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כשיהיה חומר מוכן את תקבלי, כמו שקיבלת תשובה היום.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 מה זה מוכן?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה זה מוכן?



 

 part2 -חלק א  24.8מועצה 

 25/8/2022מיום חמישי, כ״ח אב התשפ״ב, 

 נוצר על ידי 

123 

 

 צה[:אורנה רייטר ]חברת מוע

 אתה אומר שאתה יודע. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני יודע, אני אעביר לך אותו, יהיה לך מוכן. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 תשמע, אני לא. אני מצטערת. הוא ילמד שצריך לעבוד כמו שצריך. 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 זה חשוב שכל התושבים ידעו.

 

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 שכל התושבים ידעו שגם את הנתונים הוא אפילו לא יודע כמה כסף יש לו. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רגע, היו שאלות. רצית לשאול משהו.

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

אני לא מצליחה להבין את האירוע, אנחנו נדרשים לקבל החלטה לגבי תב״רים, בלי לדעת בצורה 

מסודרת מה יש בקרנות. זה כמו לבוא לסופר בלי רשימת קניות ובלי לדעת כמה כסף יש לך בארנק.  

ואז אומרים לך הנה יש במבה במבצע תקנה במבה. סבבה, קניתי במבה. ככה זה מרגיש לי. זאת 
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, אין לי שום דבר נגד הטרקטורון הזה, אבל למה אין לנו תמונה, לא של מה יש בקרנות ולא  אומרת

של מה שאנחנו רוצים לעשות בכסף שיש או אין בקרנות, אז אנחנו עומדים רק מול האופציה הזאת, 

רק מול הבמבה. רק תאשרו לנו טרקטורון. אני חושבת שאי אפשר לעבוד בצורה כזאת, אי אפשר 

 בצורה כזאת ואי אפשר לקבל החלטה בצורה כזאת.לשקול 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עוד משהו, מישהו? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הוא רצה לשאול משהו. אורנה את רצית לשאול משהו?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, אני אציע תכף הצעה נגדית.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יאללה, שאלות.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 שקל?  100,000-אתה יכול רק להזכיר לי מאיפה אמרת שה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מהקרנות.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 פיתוח, לא?

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 נקבת בשם של אחת מהן. 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 קרן פיתוח.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 פיתוח.

 

 ורון טישלר ]חבר מועצה[:ד

יש לי שאלה מאוד ישירה. האם אתה, כראש מועצה, חושב שההשקעה מאותן קרנות של הרשות, 

שקל האלה, האם זו ההשקעה הנכונה ביותר לעשות. אם    100,000-שאתה יודע מאיפה לקחת את ה

 5נתונים שאתה ציינת, של  שקל להוציא מהקרנות לאותו טרקטורון, שאנחנו יודעים לפי    100,000

נגיד,    6שריפות שאמרת שזה קצת מעל   ב  5בשנה, אבל  זה הישריפות בשנה,  - ישוב, האם באמת 

 שקל שאנחנו צריכים לקחת לטרקטורון הזה או להשקיע אותם במקום אחר. 100,000

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

מ בתחום  מדברים  לא  אנחנו  כי  תלוי.  זה  שהתשובה  כשאמרתי  בסדר?  צדקתי  כמו  וחלט,  לא  זה 

גן משחקים, או משהו ואתה יודע מה יש לך בדיוק. יכול להיות שאנחנו נשב פה עוד שלוש    להקים

שקל כי לא הייתה שריפה אחת, ואנחנו יכולים לשבת פה עוד שנה    100,000אנה שרפנו  ושנים ונגיד, ב
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ת הבתים של אנשים. להגיד לך  ער. ואולי גם איולהגיד איזה מזל שקנינו טרקטורון הוא הציל את ה

 - אם יהיו בוודאות את השריפות האלה או לא

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

לא, לא, לא. אני לא אומר אם יהיו שריפות או לא, אנחנו לא נביאים. אגב, אם היית שואל אותי  

-הכסף, על האו שיהיו או שלא יהיו. אבל אני מדבר על הסכום של    50%סטטיסטית הייתי אומר לך  

מה    100,000 זה  לעשות?  הנכון  הדבר  זה  מבחינתך  האם  בטרקטורון.  אותם  להשקיע  האלה  שקל 

 שרציתי לשאול.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שקל.  200,000שקל שקונים לך   100,000בעיקר בגלל שזה 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אז אתה חושב שזה דבר נכון לעשות?

 

 ה[:ניר ברטל ]ראש המועצ

 אני חושב שזה נכון. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כן, במקום שני במבה הוא מקבל ארבע.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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ישוב צמוד יער. היום יש לנו ניסיון של הרבה שריפות שאנחנו רוצים  יואני חושב שזה בגלל שיש פה  

ים, אם זה הצדיק את זה או  להגיע לכבות אותן כמה שיותר מוקדם. ובסוף אם נסתכל עוד כמה שנ

 לא, זה המציאות תגיד. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

טוב, אני רוצה להגיד שלושה משפטים. מה שהכריע אצלי את הכף זה הדברים הבאים. א. כשמדובר  

וגם אם זה שישה מקרים  ורכוש, מבחינתי, אפס רצון לקחת סיכונים  וחיים של אנשים  בביטחון 

א מוכן לקחת את הסיכון, גם אם זה יהיה מקרה אחד. כשזה מגיע לרכוש  בשנה, סטטיסטית. אני ל 

ונפש, אני בדיוק שם. אני לא אסלח לעצמי, אם חס וחלילה, יקרה מקרה, שאולי היה אפשר למנוע  

את זה. זה אני, כל אחד רואה את הדברים אחרת. ב. יחד עם זאת, צריך גם להוציא לך כרטיס צהוב  

מאוד לגיטימיות שאנשים שואלים. אני לא -וגל לתת מענה לשאלות מאודנוסף על זה שאתה לא מס

 - התרשמתי שאתה באמת

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שאלה לא לעניין.  ואיז

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שנייה, ניר. אני רואה את התשובות, את המימיקה ואת שפת הגוף ואני מבין עד כמה באמת היה פה  

בדיקה של כמה כספים יש בקרנות, כמה כספים צפויים, למה אתה מפריע    תהליך מסודר של בדיקה. 

 לי?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא קיבלנו פירוט. איזה פירוט?
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

חוץ מאמירות כאלה, סתם, כלום לא קיבלנו. אבל, אצלי השיקול הראשון של הביטחון, גורם לי קצת  

וללכת שבי אחרי ההבטחות שלך, שאתה באמת בדקת את הדברים. אגב, מהר  להוריד את הראש פה  

שלושה, אם באמת יש מספיק כספים ואם באמת עשית תהליך מסודר -מאוד נגלה, בעוד חודשיים

של בדיקה של התחייבויות מול תגמולים. מהר מאוד נדע את זה ומהר מאוד נדע גם אם נתת תשובה  

פעם, כשמדו ושוב  ונכונה.  אני  מלאה  בטן  כאבי  עם הרבה  ולכן  סבלנות  אפס  עם  אני  בביטחון  בר 

 אתמוך בזה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

דורון ובועז. מי נגד? תמר  אלעד,  מי בעד? אני, אלי,    מישהו רוצה להגיד משהו? אפשר ללכת להצבעה?

 ואורנה. אין נמנעים.  

 :החלטה

 שר ברוב קולות. המועצה מאשרת את תב"ר רכישת טרקטורון כיבוי אש. או

 דורון, בועז. אלעד, ניר, אלי, -בעד

   תמר, אורנה. -נגד 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יש לך הצעה נגדית? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אנחנו מאוד בעד רכישת טרקטורון לכיבוי שריפות. יחד עם זאת, מאחר ואין לנו מושג מה מצב    כן.

ש״ח   100,000הקרנות. אנחנו מבקשים דו״חות ולא מקבלים ואנחנו לא יודעים אם זה נכון להשכיב  
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 ם. לפיכך, אנחנו נמתין עד שנקבל את המצבזשריפות, בגדול, כשיש כבאית, זה מוג 5לסדר גודל של 

 בקרנות, נראה מה סדרי העדיפויות ונשמח לאשר את זה אחר כך.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ואלעד.  זטוב, אז מי בעד ההצעה של אורנה? תמר ואורנה. מי נגד? אני, אלי. מי נמנע? דורון, בוע

 :החלטה

רכישת טרקטורון כיבוי אש עד לאחר   בנוגע לאישור תב"רצעתה של אורנה המועצה דוחה את ה

 קבלת הנתונים בנוגע לקרנות. נדחה ברוב קולות.  

 אורנה, תמר.  -בעד

 ניר, אלי.   -נגד 

 דורון, בועז, אלעד.  -נמנע

 

 

 [ שיפוץ גן חצב 8]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נקסט. גן חצב. אתה רוצה אתה להגיד.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

שקלים, זה מימון מלא של משרד    29,400ממשרד החינוך לשיפוץ גן חצב על סך  כן. קיבלנו הרשאה  

 -החינוך

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 



 

 part2 -חלק א  24.8מועצה 

 25/8/2022מיום חמישי, כ״ח אב התשפ״ב, 

 נוצר על ידי 

130 

 אפשר להצביע?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -מבחינתי כן. אני רק אגיד, הבעיה העיקרית מבחינתי ״גן חצב״

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 א? ראיתי איזה פוסט משהו, על מה שהיה בגן חצב, ל

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 לא, אנחנו עשינו משהו אחר בגן חצב.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - היה איזה פרסום שעשינו

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

על  בעיקר  מדברים  אנחנו  בקיצור,  שם.  הגדר  על  בעיקר  החצב,  בגן  שיפוץ  שעברה  שנה  עשינו 

באורני הישנים  המבנים  אחד  נבנה,  חצב  גן  יש,  שם  אקוסטיקה,  והאקוסטיקה  גבוה  שלו  הגג  ת, 

 עיקר מה שאנחנו רוצים לעשות עם הכסף.בנוראית, זה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 טוב, יאללה. נתקדם. 

 

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

 :החלטה

משרד  ₪100% לשיפוץ גן חצב. מקור מימון:  29,400המועצה מאשרת פתיחת תב"ר על סך 

   אושר פה אחד.החינוך.  

 

 

 אגרת שמירה עדכון תחשיב [ אישור9]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אגרת שמירה. אתה רוצה להגיד?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - אגרת שמירה זה סיפור ש

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

והיא עובדת לפי נכס.    90-ישוב היא לדעתי נקבעה בשנות היב. אני אתחיל. אגרת שמירה של הכוא

כאילו, נכס צריך לשלם אגרה, לא משנה אם הגודל שלו קטן או גדול. יש הנחיה של משרד הפנים  

 :לשני דברים

 - . להפוך את האגרה מנכס למטר מרובע, בדיוק כפי שנעשה תחשיב הארנונה1

 

 ]חבר מועצה[: אלעד כהן 

 חל ביו"ש.זה לא נכון זה לא 
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

זה אומר שבית קטן ישלם פחות, בית גדול ישלם יותר. אחד. והדבר השני, אם זה לא קורה, אז משרד  

 שמירה.ההפנים אומר שלא יאשר לנו להמשיך לגבות את אגרת 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 חד משמעית לא נכון. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שלו,   חישוב , את התחשיב, להתחיל את השמירהה אוקיי, בסדר. לכן, אם אנחנו לא נאשר את אגרת 

 - יבוא ממשרד הפנים יום אחד וגידו תפסיקו לגבות

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 חד משמעית לא נכון. 

 :דובר

 תקפה ביו״ש.  בדקו את זה והיא לאאז 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אז אני אומר לך שלא ובדקו את זה והוא לא חל וסתם מטילים אימה פה. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מי בדק את זה?  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 טוב, אפשר להגיד משהו, אלעד?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אתה לוקח את הסיכון שיגידו לך לא

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שישאל את ברוך, למשל, אם זה חל או לא. תשובה,בבקשה, שאדון יועץ משפטי יגיש לך 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אפשר להגיד משהו על אגרת השמירה?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עכשיו את יכולה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

תודה רבה. אוקיי, תקציב השמירה הוא משק סגור, אתם יודעים, נכון? לצערנו הרב, נוכחנו לגלות 

הבנו, שחלק   2022, בתקציב  תמההוצאות. זאת אומר  תמשמעותי  ותההכנסות בתחום גבוה  כי סך

שמירה    םבתקציב הביטחון והשמירה מנותבים לדברים אחרים שאינ  םמהתשלומים של התושבי 

 - בנוכחות נציג משרד הפנים דרשנו 31.3.2022בישיבת התקציב  .בביטחוןו

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אורנה, לא. 
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 ה רייטר ]חברת מועצה[:אורנ

 - אם תתעמק בתקציב

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 לא, אורנה סליחה, מה זה קשור לעניין? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אם תתעמק בתקציב אז תבין. אבל עכשיו תן לי לדבר, אתה מפריע לי. קיבלתי זכות דיבור. בישיבת 

ש״ח    400,00הפנים, דרשנו לקבל הסבר לסדר גודל של  התקציב שהייתה בסוף מרץ בנוכחות משרד  

כננים להיות מנוצלים לצורכי ביטחון. לא  ומיליון ומשהו, זאת אומרת, חלק נכבד שלא מת  2מתוך  

קיבלנו שום הסבר, אנו מניחים שאין הסבר. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, שהכספים שאנחנו 

תכבד ראש המועצה ימנוצלים לדברים אחרים.  התושבים משלמים לאגרת שמירה, שזה משק סגור,  

ויחזיר לתושבים את הכספים שהוא לא משתמש לביטחון ורק אח״כ יבוא לעשות שינויים ולהעלות 

, ראש  בלאת אגרת השמירה. עכשיו, יגידו לי פה, זה לא להעלות, זה לסדר את זה בצורה אחרת. א

פה הוא אמר את האמת, אבל שם הוא ציין המועצה ציין בפני משרד הפנים, שאני עוד לא סגורה אי

שזה ישפר את מצבה הכלכלי של אורנית. אז בואו נגיד, מוציאים עוד פעם, מכניסים יד לכיס של  

התושבים ולוקחים ועושים עם זה משהו אחר. אנחנו עדיין מחכים להסבר על הסעיפים הספציפיים  

משק סגור על פי חוק. קצת אומרת,   האלה ולראות שכל מה שאנחנו משלמים, וזה על פי חוק, זה

 אנחנו, אני לפחות, מתקשה לשתף פעולה לקחת מהתושבים ולא לתת להם שירות.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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אני רוצה שהיועץ המשפטי יגיש חוות דעת מפורטת שמראה מתי החילו את חוזר המנכ״ל הזה ליו״ש. 

כר או לא זוכר, הנושא הזה היה כבר לפני מספר כי פעם אחרונה שאנחנו היינו בישיבה, אגב, למי שזו

 - חודשים והיועמ״ש, נדמה לי שזה היה מרשי

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 אם זה היה לפני מספר חודשים, זה אני.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סליחה, אני הייתי באמצע. עוד לא סיימתי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אה, סליחה.

 

 ]חברת מועצה[:אורנה רייטר 

סליחה, אמיר. כי הנושא הוא מעבר לאם זה חל ביו״ש או לא חל ביו״ש. הנושא הוא לקחת כסף 

פה  ארצה  שאני  ההחלטה  הצעת  אז  חוק.  לפי  מחויב  שהוא  למה  בזה  להשתמש  ולא  מהתושבים 

זה   את  ויחזיר  יתכבד  לביטחון,  משתמש  לא  שהוא  הכספים  כל  את  המועצה,  שראש  זה,  להעביר 

 .לתושב

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רצית להגיד משהו? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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כן. מעבר לדברי הטעם שאורנה פה אומרת, לבוא ולהציג טענה כזאת, שאם לא נאשר את זה אי  

אפשר יהיה לגבות אגרת שמירה, זה לא מדויק בעליל. חוזר המנכ״ל הזה לא חל ביו״ש. אני אישית  

מאוד מוסמכים, לא נכנס כרגע לשמות. ואני חס וחלילה  -ם אנשים מאודבדקתי את זה. בין היתר ה 

ולכן מאחר והנושא הזה שנוי במחלוקת, שיתכבד היועמ"ש ויגיש  ,לא הייתי רוצה להכשיל אף אחד

כ״ל  נלמליאת המועצה חוות דעת מנומקת שמראה, מתייחסת כמובן לעניין הזה, ומראה שחוזה המ 

אחרי   דקה  חל,  עליו,  יש  שמדברים  מתודולוגיות  טעויות  כמה  לכם  מראה  גם  אני  חל,  שהוא 

 בתחשיבים שעשיתם. אבל מאחר שאנחנו לא שם, לא נכנס לזה בכלל. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

.  xמטר, אני משלם  180רגע, אני רוצה רגע להבין את מה שאורנה אמרה. בעצם, אם הבית שלי הוא 

 ?x+yמטר, אני משלם  200אם הבית שלי הוא 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בתחשיב החדש כן. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

בי פרטי  בית  שבעלי  אומרת  זאת  החדש.  מ,יבתחשיב  יותר  הרבה  ישלמו  שגר    שוב  מדייר  רגע, 

 במדורגים?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כמו ארנונה. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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 הולכים לשלם פה הרבה יותר כסף. כמו ארנונה. אז בעצם, אנשים 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 לא בהכרח. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

איך לא בהכרח? אם הסכום של אגרת השמירה של מי שגר בבית פרטי עולה בעלות שלה ממי שגר 

 בדירה במדורגים, אז איך לא בהכרח?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

. בבית פרטי  100מי שגר במדורגים ואחר כך, מחר הוא ישלם    150אתה יכול להגיד שהוא משלם  

 .150ישלם 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 רעון. יאז לא היית מציג את זה כפתרון לג

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - בוודאי שכן, כי ברגע שאתה לא יכול לגבות אגרת שמירה כמו שצריך

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל זה לא נכון. 

 

 ברטל ]ראש המועצה[:ניר 
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 אלעד, בסדר. הבנו. 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 מה המטרה של השינוי? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנוכל להמשיך לגבות את אגרת השמירה. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אז בעצם מתייתרת השוויוניות בין התושבים באגרת השמירה.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 בארנונה בדיוק. כמו  

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

יכול להיות שמישהו גר בבית פרטי ואין לו ילדים, שגם במדורגים יש לו שלושה ילדים, הוא משלם 

 פחות ארנונה. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אבל הסל כולו לא ישתנה.  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לדברים אחרים על פי חוק.דבר ראשון, תחזיר לתושבים את מה שאתה משתמש 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -הרי, ניר, אתה למעשה מסביר

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - שקל שלא נוצלו 400,000אורנה ציינה שהיו 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כן, ולא קיבלנו הסבר. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 ולהתקין עוד מצלמות? כי זה רכיב ביטחון. שקל האלה אפשר היה לקחת  400,000-בעצם ב

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 נכון.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 כן?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בוא, אני אעשה לך ספויילר, דורון.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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 לא?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -ה, יכולנו לעשותיכולנו להוסיף עוד איזשהו, רכב ביטחון לליל

 

 .  מדברים ביחד* 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שקל 400,000בוא אני אעשה לך ספויילר, זה 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 - לא הצעת דיון וז 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אני רק רציתי להבין את הדברים טוב יותר. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

טעות מתודולוגית שהכניסו    םשקל שיש ש  400,00שמזכירים, זה בדיוק אותם  שקל    400,000אותם  

 -שקל 398,000בתחשיב. רואים את זה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הסברים   קיבלתי  הרגע  אני  הפעם,  עוד  אגיד  ואני  אחזור  של אני  הכסף  הולהאגרת    כל    ך שמירה 

 אחד. דבר שני, ולא למקומות אחרים כמו הפייק שאורנה מפיצה.  ,לביטחון
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

סליחה, פייק? איך אתה אומר פייק? היינו בישיבה וזה נכתב. על מה אתה מדבר? אתה לא הסברת  

 לא למשרד הפנים ואתה לא הסברת לנו. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הסברנו.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אף אחד לא הסביר לי. 

 

 עצה[:ניר ברטל ]ראש המו

 יוסי הסביר לך. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 יוסי לא הסביר לי כי אתה אסרת עליו להסביר ואסרת עליו להעביר אלינו את התקציב להסביר. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -ש הפייקאז אני חוזר ואומר על 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -עוד הפעם
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רוצה להמשיך לצעוק? את 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, לא, לא. אתה פשוט תספר לנו איפה אתה אומר את האמת. במכתב למשרד הפנים או לנו? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בסדר.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 איפה אמרת אמת? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, נו.

 

 [:אורנה רייטר ]חברת מועצה

 תמשיך, אף אחד כבר לא מאמין לך.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אני יודע. אחד הדברים, דרך אגב, בשביל הסספקט זה לחזור עליו הרבה פעמים. לכן אני חוזר

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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מהטוב ביותר. הוא מספר על חינוך, זה מה היא כתבה שם? מקום עשירי   למדנוזה מתודולוגיה ש

 חינוך.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב. תודה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אמרת את זה הרבה פעמים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תודה. סיימת? תודה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 א רציתי לקטוע אותה.אני רציתי להגיד משהו, פשוט ל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עכשיו נזכרת?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לא, כי אנחנו משתדלים להיות מנומסים. במקום אורנה תודה, אורנה תודה, אורנה תודה. מבזבזים 

 זמן על שטויות.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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 להגיד.אז תן לה להשלים את הארבע מילים וחצי שהיא רצתה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני חוזר ואומר, אנחנו צריכים להיות רציניים וזה לא הוגן גם כלפי היועמ״ש להתקיל אותו בשאלה 

לא, כי אתה בא ומציג איזושהי תזה שאם אנחנו לא מאשרים את זה, אי  , הזאת. שיתכבד היועמ״ש 

מאוד פשוטה, אם זה לא חל אז זה -מאודאפשר לגבות יותר את אגרת השמירה. זה תלוי בשאלה  

ולכן כדי לקבל החלטה מושכלת אני חושב שכולנו   ,קשקוש ואם זה כן חל, אז אנחנו במקום אחר

צריכים להגיד ליועץ המשפטי לבדוק את הנושא בצורה יסודית. הוא כמובן יגיש חוות דעת ואם יש 

אני   לך,  אומר  גם  אני  אז  הבאה.  בישיבה  זה  על  נדון  הטעויות  צורך  את  לך  אראה  אישית 

 המתודולוגיות שיש בתחשיבים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אתה מוזמן להעביר לפני הישיבה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה יכול לשבת איתו ולהצטרף לקואליציה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא בגלגול הזה, בגלגול הבא.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - דברים, אני עומד מאחוריהם על אני חוזר
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ר ואומר. זה לא להעלות דעה או חוות דעת אישית עליך או מה שאורנה אמרה, יש פה  אתה שוב חוז

 את העובדות כמו שאנחנו מכירים אותם.  

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אאוקיי.   אורנה,  תמר,  מתנגד?  מי  וניר.  אלי  בעד?  מי  להצביע?  מתנגדים. אפשר  ודורון  בועז   לעד, 

 

 

 :החלטה

 מאשרת את עדכון תחשיב אגרת שמירה, כפי שהוצג. נדחה ברוב קולות.לא המועצה 

 אלי, ניר.   -בעד

  תמר, אורנה, אלעד, בועז, דורון. -נגד

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 : כן, הצעה נגדית

 -לאור, כמובן, חוות הדעתשהיועמ״ש יגיש חוות דעת מסודרת בנושא ואנחנו, הנושא יבחן 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

לאשר  להמשיך  נוכל  לא  המקורי  לייעודן  מנוצלות  ההכנסות  שכל  נבין  שלא  עד  ולהוסיף.  אוקיי 

 העלאת תשלומים לתושבים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - תודה. מי בעד? בועז, דורון, תמר, אורנה ואלעד. מי מתנגד? אני מתנגד
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 חבר מועצה[: אלי הוך ]

 א לא לעניין. ישל אורנה, ה תוספתגד לנאני מת 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הצעה אחת.  ואין, ז

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אז אני מתנגד.  

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלי מתנגד.

 :החלטה

השמירה,  המועצה מאשרת כי היועמ"ש יגיש חוות דעת מסודרת בנוגע לעדכון תחשיב אגרת 

והנושא ייבחן בהתאם. המועצה מבקשת לקבל נתונים בנוגע לניצול הכנסות הביטחון לטובת 

 ייעודן המקורי. אושר ברוב קולות.

 בועז, דורון, תמר, אורנה, אלעד. -בעד

 ניר, אלי.  -נגד 

 

 [ אישור תב"ר שיפוץ התיכון10]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נקסט.
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 ל[: "שלמה אפרתי ]מנכ

שקלים, מתוכם   222,000שיפוץ לתיכון. כן. קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך כבר ממזמן על סך  תב"ר  

שקלים. אנחנו יכולים לבצע בתב״ר הזה אך    155,400שקלים ומשרד החינוך    36,600המועצה ממנת  

ורק מה שיש בכתב הכוונות שנשלח למשרד החינוך ושנשלח אליכם. דהיינו, איטום סביב החזית  

המערבית למבנה וצביעה של חלק מחזית המבנה, כולל הסרה של חידוש של סורגים. זה סך הכל,  

 - אני מבקש לאשר את זה, בסוף זה לשפץ את החזית של התיכון, אין פה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

קח את רשות הדיבור. למה נזכרתם בזה כרגע? איפה הייתם שנה וחצי? כמה ישאלה לפני שבועז י

 -ים אתם חושבים שאנחנומטומטמ

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ר הזה, שיהיה  "בתאתה די הרבה, אני חושב. ואני אענה על השאלה. מה שחיכינו כדי להעלות את ה

 -ניקוז שמבוצע עכשיו על ידי

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 פשוט מבייש.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בועז.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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אני רק רוצה להגיד שאישרנו, אני כבר לא זוכר מתי, בישיבת המועצה אז, כשזה עלה,    ייף.אני ע

 שקל לתכנון, לא קרה עם זה כלום.  30,000נשאר עוד 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא נכון.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

רכה שעשינו באותה  הע   ושקל השארנו לתכנון. בזמנו. באיז  30,000הייתם אמורים להציג תכנית. אז  

 -ישיבה ואמרנו ונתנו עוד איזשהו פוש מלמעלה. כלום לא קרה מאז

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אתה הצגת לנו תכניות? אז מה אתה אומר לנו

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -אלעד, סליחה רגע. יכול להיות שקרה, לנו אין מושג 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עדכנתי אתכם עכשיו.. לכן נכון

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 לכן, אנחנו לא נגיש יותר בצורה הזאת.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 תגיש ונדון. תגיש את התכניות, נבחן אותן. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מי בעד התב״ר? אני ואלי. מי מתנגד? בועז, דורון, אורנה, תמר ואלעד. 

 :החלטה

 תב"ר שיפוץ התיכון. נדחה ברוב קולות. פתיחת מאשרת את לא המועצה 

 ניר, אלי.   -בעד

  בועז, דורון, אורנה, תמר, אלעד. -נגד

 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הצעה נגדית. למליאת המועצה, אפילו בישיבה הבאה, יוצגו התכניות שלטענתך קיימות בנוגע לתב״ר  

 הזה, וכמובן שהן יבחנו. 

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 תודה. מי בעד? בועז, דורון, תמר, אורנה ואלעד. מי מתנגד? אני ואלי. נקסט. 

 :החלטה

המועצה מאשרת כי בישיבת המועצה הבאה יוצגו התכניות הקיימות בנוגע לתב"ר שיפוץ התיכון,  

 אושר ברוב קולות.  והוא יאושר לאחר בחינתן. 

 בועז, דורון, תמר, אורנה, אלעד.  -בעד

 ניר, אלי.  -נגד
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 אישור תב"ר איטום תרבותא[ 11]

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

שלושה גגות. גג אחד זה הגג של האולם, שבגג הזה,   . המבנה של תרבותא יש בותב״ר איטום תרבותא

היריעה הזאת הונחה לפני כעשר שנים ויש בה הרבה מאוד חורים.  .  pvcיריעת  ,  pvc-זה גג שעשוי מ

עם יריעות וכולי.    יסודי  אנחנו בחורף שעבר ביצענו איטום על הגג של הספרייה, שזה איטום ממש

לא היה לנו מספיק כסף, אז לא עשינו גם את הגג העליון. חייבים לבצע את האיטום הזה לפני החורף,  

המצב שם קשה. אנחנו סובלים מנזקים של המבנה. אני שלחתי לכם הצעות מחיר שקיבלתי לאיטום  

הצעת מחיר סופית, אבל שקלים, זה טעון בהצעת מחיר, מכרז, זאת לא    170,000הזה בסדר גודל של  

 -שקל האלה מקרנות המועצה 170,000-ביקשתי את ה

 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 איזו קרן?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

עדר איטום בודק חשמל לא מוכן לאשר את רוב החשמל ימבני ציבור. וזהו, אני אגיד יותר מזה, בה

 - של תרבותא, אז זה מייצר גם בעיה אחרת

 

 ]חבר מועצה[:  אלעד כהן

 כמה זמן זה ככה? 
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 מה זה ככה? מהחורף זה ככה. מהחורף שעבר היו שם נזילות.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שמירה יש שם, מה שנקרא,    ואבל אנחנו נמצאים אוטוטו לקראת החורף. איפה היינו עד עכשיו? ואיז

 -שצריך עכשיו לעשות את זה

 

 ועצה[:ניר ברטל ]ראש המ

 לא ישנו, עבדנו על זה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 על הכל עבדתם, עבודה אינטנסיבית מאוד. 

 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - על הכל הם עבדו. יש לי שאלה. את התקציב אישרנו בדיוק אותו דבר, איטום

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 אני רוצה לבצע את זה כבר, עוד שנייה חורף.  .2021עוד על התקציב לא, אנחנו 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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  120,000ש״ח שאושר מהאיטום של הגג של תרבותא,    120,000-אז חשוב לי לפרוטוקול שהסעיף של ה

לניצול מחדש של התקציב הזה.    ,ש״ח, שאושר על האיטום על הגג של תרבותא יבוא לדיון מחודש

 זה.אלוקציה של התקציב ה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

רגע, אבל אני רוצה לשאול באמת, למה לקחת תב״ר על כל הסכום ולא לקחת את החלק שהוא מעבר  

 שקל כבר אישרנו.  120,000שקל. כי  120,000-ל

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כי התקציב לא מאושר, בגלל המצב של המועצה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 המצב של המועצה.לא, לא בגלל 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אז בגלל מה הוא לא מאושר?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בגללנו.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא, בגלל שהמשק סגור. 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בעיה. זה בסדר. והם חושבים שאנשים מטומטמים, ז

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סגור. אכלו לי, שתו לי.המשק 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -יאללה, עוד מישהו? אפשר להצביע? מי בעד? ניר, אלי, אלעד

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כן. רק לפני זה אני רוצה משפט.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 פה אחד.

 :החלטה

קרנות  ₪100%. מקור מימון:  170,000על סך  המועצה מאשרת את תב"ר איטום תרבותא

 אושר פה אחד.   הרשות. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רק משפט אחד אני רוצה להגיד.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 זה חשוב? 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כבר הצבענו.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 לא חשוב. גמרנו.  

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - אישור עבודה נוספת לחברי המועצהנושא הבא, 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מתי הן צריכות לקרות העבודות?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 חייב להיות מיידי. יש שם חשמל. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אנחנו צריכים פה מכרז, עד שהתב״ר הזה יאושר

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רו לנו מיד מיד. גם בשיפוץ של חטיבת הביניים אמ

 

 [ אישור עבודה נוספת 12]
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 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

טוב, מנהל מחלקת החינוך שלנו, ישי, מעוניין לקבל אישור לעבודה נוספת בעמותה שנקראת צוהר 

מורכבים מיוחדים  צרכים  בעלי  ומבוגרים  נוער  לילדים,  מענה  ונותנת  אישור    , הלב  מבקש  והוא 

 לעבודה נוספת מהנהלת המועצה.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מה השעות? שעות, ימים?  

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שאלה. האם בדקתם שהעבודה שלו, בעבודה השנייה שהוא מבקש, אין לו ניגוד עניינים, בתפקיד  

שלו. ניגוד עניינים עם התפקיד שלו במחלקת חינוך? האם העבודה שהוא מבקש, הנוספת, לא תהיה  

לו במועצה? או שבעצם יבוא על חשבון שעות עבודה שהוא צריך להיות  מושפעת משעות העבודה ש

 נוספת?ה העצה ובמקום זה בעבוד ובמ

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 לא.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -סליחה

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

אומרת,  הר לו שהיקף השעות והשכר חייב להיות נמוך יותר מזה שהוא עושה במועצה. זאת  בגם הו

 המועצה נשארת העבודה העיקרית שלו.
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 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 באיזה היקף שעות מדובר? 

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

 מעט מאוד.

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 מה זה מעט?

 

 אמיר גופר ]יועמ"ש[: 

רד  לא זוכר כמה. שעות אחר הצהריים כזה. בכל מקרה, הוא כרגע, תקן אותי אם אני טועה, הוא י

 משרה, או שזה בסוף לא קרה. 70%-ל

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ביקש לרדת אבל בסוף זה לא קרה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -כאילו

 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:
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סליחה, אותי מעניין לשמוע מה ניר חושב על זה, שאתם מעלים את זה להצבעה, אבל אני רוצה להבין 

 חינוך שאני מאוד מעריכה, מה אתם חושבים על זה? מה אתה חושב על זה.יש כאן מנהל 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני בעד, כמובן. אני חושב שישי הוא, אם ישימו אותו שם, הוא בהחלט יכול לעזור בעמותה לחינוך  

 וישי הוא בחור אחראי ואני גם סומך עליו ובטוח שזה לא יפגע בעבודה שלו. ,מיוחד

 

 צדוק ]חברת מועצה[:תמר 

אותי מאוד מטריד המצב של החינוך באורנית ואני חושבת שהחינוך באורנית, לוקח את המשרה  

ולחלוק אותו    ,שהוא לוקח וזה לא נראה לי נכון לחלוק את מנהל החינוך שלנו שידיו מלאות בעבודה

 עם מקום עבודה אחר. אני לא מצליחה להבין למה זה עולה.

 

 מועצה[:ניר ברטל ]ראש ה

 לדעתי את פוגעת בו, אבל בסדר.

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 שוב, אני באמת לא מבינה.יאני פוגעת בו? אני חושבת על הי

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שוב. יגם אני חושב על הי

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא כזה בטוח. לא ראינו את זה.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מאוד רציני ואחראי כמו מנהל מחלקת חינוך,  - להגיד. מי שנוטל על עצמו תפקיד מאודאני רוצה  

 מצפה ממנו שיתמקד אך ורק בתחומים שבאחריותו. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ולא יעשה דברים אחרים, כאילו?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הוא עושה מילואים. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

תמר. הלוואי שתחום החינוך היה כל כך טוב וכל כך מצוין ונטול בעיות, באופן כזה ובצדק אמרה  

 - שאפשר היה לבוא ולהגיד, תשמע, זה מתנהל כמו שצריך בוא נשחרר טיפה את החבל. ממש לא

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -לא משחרר לו את החבל, פשוט

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 למה אתה מפריע לי? 

 

 ]ראש המועצה[: ניר ברטל

 כי אתה אומר דברים לא נכונים.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -לשיטתך. המצב של מערכת החינוך באורנית הוא לא טוב

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה לא טוב בה? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - קיבלנו שתי דוגמאות. מה שקורה עם בתי הספר, קיבלנו כדוגמה

 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 מה קורה בבתי הספר. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -ניר, אתה יכול להגיד שזה לא נכון

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אתה טועה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתה יכול להגיד, שזו דעתך

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 אני שואל.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתה, אל תפריע לי באמצע 

 

 ל ]ראש המועצה[:ניר ברט

 -אתה אומר הערות חמורות, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 המצב של מערכת החינוך שלנו לא טוב בעיני. אתה חושב שהמצב נהדר, תמשיך לחיות בנדמה לי. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא מבין למה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בבקשה, תפנה לציבור ותשמע מה הם חושבים על מערכת החינוך. למה? 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אני מבין שקשה לך לנמק את זה ובגלל זה אתה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני לא אנמק למישהו ששם לו שתי רטיות על העיניים ומסרב להכיר במציאות כשהמציאות היא לא  

 -טובה
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 :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 הבנתי, הבנתי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני לא ראיתי עוד בן אדם ביישוב שלנו

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

דברים שאנשים שומעים פה, זה לא מעניין את התושבים. התושבים רוצים בית ספר עם משאבים 

 - מתאימים לטובת החינוך

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לעניין?כן הבנתי, אבל איך זה קשור 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 תנו את הכסף לבתי הספר. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה, אורנה. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - לא, ושאלת מה לא בסדר
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - מה הקשר לחינוך

 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 קרה בחינוך.לא, אני לא יודעת. הוא אמר שהוא לא יודע מה 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ישוב שאמר שלשיטתו מערכת החינוך טובה ומתפקדת. תראה את  יאני עוד לא ראיתי עוד מישהו ב

המשבר שהיה לך במעונות שנה שעברה, ועוד היד נטויה והמצב רק הולך ומחמיר. בסיטואציה כזאת,  

ירמידה של החינוך להפנות חלק דבר אחרון שצריך לעשות, זה עוד לאפשר למי שנמצא בראש הפ

, כן אם הוא צריך לבוא ולהשקיע יותר מילואים  מזמנו ומרצו לדברים אחרים. ומי שאמר בצחוק

שעות ממה שצריך כדי לרפא את המערכת מצופה שהוא יעשה. אם זה לא נראה לו שיפנה את המקום  

 למישהו אחר. הוא מנהל מחלקת חינוך, הוא יושב בראש הפירמידה. 

 

 צדוק ]חברת מועצה[: תמר

 ישוב? קב״ס? קב״סית?ייש לנו קב״סית ב

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אנחנו כרגע במכרז. 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 אז למה שלא יעבוד פה, אם הוא כבר רוצה עבודה נוספת עם החינוך המיוחד? 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -מאחר והכל מתפקד כמו שצריך

 

 

 ]חברת מועצה[:תמר צדוק 

 אני לא מצליחה להבין איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הפריווילגיה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יש דברים שאת לא צריכה להבין.

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 -כן, אני מבינה שאתה חושב שכולנו מטומטמים, זה בסדר

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 . לעדלא, בעיקר א

 

 צדוק ]חברת מועצה[:תמר 

 סליחה?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אלעד מטומטם באמת. טוב.
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 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

בחינוך. עבודה  לך  לעשות  צריך  שאנחנו    הוא  חושבת  לא  שאני  פריווילגיה  זאת  רגע.  אלי  סליחה, 

 יכולים לקחת, התחושה שאני מקבלת זה שבחינוך האדמה בוערת.

 

 [:ניר ברטל ]ראש המועצה

 מה בוער?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הוא חי בסרט. היא מדברת, זאת זכות הדיבור שלה, תפסיקו להפריע. ניר, אתה מפריע.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אנשים נוטשים את המעון, למה? כי מערכת החינוך היא טובה?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 קשור.זה לא 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה לא קשור? קשור הכל. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 היה מצוין שנה שעברה. תמשיך לחיות בסרט. 

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 - ההורים על בריקדות, יש מחסור במורים, יש בעיות של תשתיות, ההורים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 איזו בעיית תשתית? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה מוכן לתת לה לדבר? תרשום את השאלות בסוף.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אבל אתם אומרים

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה מפריע.

 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

להרחיב אני  אני אומרת את מה שאני אומרת, אם אני ארצה להרחיב אני ארחיב, אם אני לא ארצה 

 לא ארחיב.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון.
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 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

לגיה לדבר הזה. עם על הרצון הטוב כן לאפשר וזה יפה  יאוקיי? ואני לא חושבת שיש לנו את הפריוו

 מאוד שהוא רוצה, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים אותו פה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

 טר ]חברת מועצה[:אורנה ריי

 וזאת מחמאה.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אני רוצה להגיד משהו. אני הבנתי שישי ממלא את תפקידו לשביעות רצונך. זה מה שאני מבין, נכון?  

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - ישוב. רצון ראש המועצהי״רצוני״, רצון ה

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

אני שמעתי אותך,    לא.  הבנתי.  ,  שמעתי את תמרלא,  בן אדם שעושה את  תראוככה אני  , לקחת 

 -עבודתו נאמנה, אנחנו יודעים שהוא עושה את עבודתו נאמנה

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 איך אתם יודעים? 
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 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 איך אני לא יודעת? 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 אוקיי, אז אני יודע.  

 

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 מאיפה יש לך מושג. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - מצב החינוך

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

אני לא רוצה לדבר על מצב החינוך טוב או לא באורנית. כרגע, יש פה מנהל מחלקת חינוך שרוצה   

לעשות כמה שעות בדבר שהוא רוצה לתרום למענו. עכשיו, מה אתם רוצים לקחת ממנהל החינוך 

 ה?הז

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שיעשה את זה בהתנדבות. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מה אכפת לך איך הוא עושה את זה? 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה אכפת לי? כי החוק מחייב אותו לקבל ממני הסכמה, אז אל תגיד לי הוא רוצה לעשות משהו, 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 מבקש.אבל זה לא מה שהוא  

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אלי, הוא עובד פה. אנחנו לא מרוצים ממערכת החינוך

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 ללכת ולפגוע באדם שזה מה שהוא רוצה ללכת ולעשות? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לפגוע? לא לתת לו אישור זה לפגוע בו?

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כן. זה מאוד לפגוע.  

 ר ברטל ]ראש המועצה[:ני

טוב, נראה לי שכולם פה די סגורים על עצמם. יאללה, בואו נעשה הצבעה. מי בעד? אני ואלי. מי  

ודורון. אורנה  תמר,  אלעד,   מתנגד? 
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 :החלטה

 נדחה ברוב קולות. מאשרת עבודה נוספת למנהל מחלקת החינוך. לא המועצה 

 ניר, אלי.   -בעד

  דורון.אלעד, תמר, אורנה,  -נגד

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

הצעת החלטה נגדית. כשמערכת החינוך תתייצב וההורים יהיו מרוצים, מכל הגילאים וכל המשרות  

 במערכת החינוך יאוישו, יהיה אפשר לשקול את הנושא שוב.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תעשי לי טובה. בואו נצביע.

 

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 לא, לא. למה נצביע? זאת ההצעה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רגע, רק איך תדעי שכל ההורים מרוצים?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני שומעת.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אה, את הקריטריון? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - אני שומעת, ברגע שאני ארגיש שזה יותר טוב

 

 כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

 לא, ניר. כי אתה כן הקריטריון. אלי היא יודעת, אל תזלזל.

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 תיקים.והומהיא שומעת על  

 

   מדברים יחד.* 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -אתה יושב במתנ״ס תהיה הגון. ואתה יודע מה נעשה עכשיו 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

דברים לא טובים קרו במתנ״ס. בוא לא נפתח את המתנ״ס כי זאת דוגמה לא  אלי, אני יודע כמה  

 טובה, נכון?

 

 .  מדברים יחד* 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תודה. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אפשר לא לחכות לבועז בשביל ההצבעה? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 בועז יצא, בועז איננו. 

 

 ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

 אורנה, את רוצה להצביע על ההצעה שלך?

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 לא. זאת ההצעה שלנו. 

 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 את רוצה להצביע עליה? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 בוודאי, כשבועז יחזור מהשירותים.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 את רוצה לחכות לו? 

 

 ]חבר מועצה[: אלעד כהן 

 בבקשה.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - בינתיים אני אסביר את

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תסביר עוד הפעם.אחר כך ירצו שלא, לא. חכה, בוא נעשה הפסקה. 

 

 אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 עוד כמה נושאים יש?  

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בעד ההצבעה של אורנה?מי  שלושה.

 

 ]חבר מועצה[: אלעד כהן 

 אני עקרונית, עובד צריך לעבוד פה. אני לא נותן לזה יד.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 טוב.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מי בעד ההצעה של אורנה? אורנה, תמר ודורון. מי נגד? אני, אלעד ואלי. 

 :החלטה

מאשרת כי הבקשה לעבודה נוספת של מנהל מחלקת החינוך תישקל בשנית לאחר  המועצה 

 אושרשמערכת החינוך תתייצב, ההורים יהיו מרוצים וכלל המשרות במערכת החינוך יאוישו. 

 ברוב קולות. 

  אלעד, תמר, אורנה, דורון. -בעד

 ניר, אלי.   -נגד

 

 התאנה שינוי רישומי בנוגע לגני ילדים ברחוב [ 13]

 יר ברטל ]ראש המועצה[:נ

 , שלמה.11

 : שלמה אפרתי 

. לצורך כך קיבלה המועצה משרד החינוך 2017- המועצה בנתה גני ילדים ברחוב התאנה, אי שם ב

 -שקלים בקירוב  2,032,000

 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אני ארחיב, ברשותך. שני גנים בתאנה שאנחנו לקחנו אחריות עליהם

 

 כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

 אני לא חושב שצריך להרחיב על זה.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה שינוי רישומי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אורנה, את בעד? 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כן.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מי בעד? פה אחד. 

 :החלטה

 אושר פה אחד. המועצה מאשרת את השינוי הרישומי בנוגע לגני הילדים ברחוב התאנה. 

 

 

 [ הארכת שירות לסייעות שהגיעו לגיל פרישה 14]

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 סייעות היא צריכה לשמוע כי לא היה ברור בכלל מהנושא.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 סייעות? 7או  6
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 ]מנכ"ל[: שלמה אפרתי 

6. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בסדר, אבל היא צריכה לשמוע. שנייה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז בוא נעשה הפסקה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אה, היא הלכה לשירותים?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

ת הן בת  יש לנו שש סייעות שהגיעו לגיל פרישה ואנחנו רוצים להאריך את השירות שלהם. הסייעו

 -שבע זילברמן

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תראה לנו מה זה אומר. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

לא, לא. לא שלחתי את הפרוטוקול של אחת אחת, אבל שלחנו    אני אשלח לך, זה השמות של כולן.

 את השמות.
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שאלות, אפשר להצביע? מי בעד? פה אחד. 

 :החלטה

המועצה מאשרת את הארכת השירות של הסייעות שהגיעו לגיל פרישה, כפי שהוצג בישיבה. 

 אושר פה אחד.  

 

 [ הגדלת תב"ר להקמת שצ"פ ברחוב הארבל 15]

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 : רגע, נגיד לפרוטוקול

 בועז הלך, לא ישתתף בהצבעה הזאת. נקסט. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

ה להקמת  "בתהגדלת  הר  את  אישרנו  אנחנו  הארבל.  ברחוב  ברחוב  "בתשצ״פ  השצ״פ  להקמת  ר 

 שקלים. 310,000ך סהארבל מתקציבי משרד הפנים ב

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שקלים. 390,000

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 
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לא, לא. תן לי אני יודע גם על מה אתה מדבר. אנחנו תכננו את השצ״פ    שקלים.  310,000לא, לא, לא.  

לתכנן שצ״פ בסכום כזה זה מאוד מאוד קשה. ישבנו עם תושבי השכונה וניסינו להתכנס כמה  הזה.  

 - שאפשר, על מנת שגם נייצר להם מרחב ציבורי

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אתה מדבר על הגן? 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 סוף רחוב הארבל, כן. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 ילדים?על הגן מצד שמאל, הגן 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

כן. בסופו של דבר עמדנו בפני ברירות מאוד מצומצמות. בסכום כזה, גם לעשות פיתוח גם לעשות  

שבילים, אתה חייב לחתוך משהו. וחתכנו הרבה דברים. חתכנו הצללה, חתכנו תאורה בלילה, חתכנו 

ישיבה, דברים כ ועדיין הגענו לאזור ה הרבה דברים רק שיהיה בסוף, איזה מתקן, ספסלי  - אלה. 

 310,000שקלים בכתב כמויות, נכון? אמרנו, טוב, נצא למכרז. אנחנו יודעים שאושרו לנו רק    400,000

הצעה ונעבוד לפי מה שנזכה במכרז. יצרנו מכרז דרך האשכול,   איזושהישקלים, נצא למכרז, נקבל  

רת, לא קיבלנו הנחה נוספת על כתב  מחיר שנקבע בכתב כמויות המקורי. זאת אומההמכרז נסגר על  

הכמויות הזה ויצאנו לביצוע. בסדר הדברים הזה המשמעות הייתה שמה שנשאר לנו זה רק לפתח  

 את השטח, לעשות בו ריצוף וזהו. קירות תמך וזהו. 
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - אתאבל קיבלתם 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

ו בכל זאת כן רוצים לשים בגינה הזאת, איזשהם כמה ספסלים, כן, כן. קירות תמך ריצוף וזהו, אנחנ

שקלים לתב״ר שאנחנו מבקשים   97,000תוספת של    ומתקן נינג׳ה, שיהיה לילדים משהו לשחק. ז

 להוציא אותו מקרנות המועצה מקרן השצ״פ. זהו. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אני רק, לפני שאתה מתחיל. אני רוצה לקחת את זה כדוגמה, שלמה. אנחנו חברי מועצה, אנחנו  

חייבים להסתכל על דברים בצורה יותר רחבה. מה שאני מרגישה, במיוחד עם הגן הזה ובטח אחר  

כך תפרט יותר, אבל אתם מצפים שנראה ראיית קשית. מבקשים שני שקל, מאשרים. מביאים את 

 שקלים.  97,000ץ, רק מבחוץ, רק מבחוץ. הופס. חסר לנו. בואו תאשרו עוד זה רק מבחו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אורנה, יש פה בעיה יותר רצינית.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

עכשיו, כל הגן הזה לא היה בסדרי עדיפויות. היה בסדרי עדיפויות של ראש המועצה. לא בסדרי 

ים שגרים ליד, סבבה. ואני לא אמשיך. יש סדרי עדיפויות לגנים במצבים  העדיפויות שלנו. של התושב

 הרבה יותר קשים שחייבים להכניס שם כסף. סליחה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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ר לצורך תכנון וביצוע של  "בתמתישהו, לפני מספר חודשים, מביאים לנו כהצעה לסדר היום פתיחת  

מטר מגן תקני, גן    400בתכניות. גן שנמצא במרחק של בערך  גן סורק. להזכיר, גן שלא היה בכלל  

 -ארבל

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 . בדוק.200

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מטר, לא משנה. שהמצב הרעוע של הגן הזה, אני מניח שכולכם ראיתם לפני חודש    200קרוב מאוד.  

להיות היחידי והמפואר בשכונה הזאת.   בערך סרטון איך נראה הגן הזה. איך נראה הגן שהיה אמור

ו לנו את ההצעה, בסדר היום אז, צירפו גם כתבי כמויות. לפי כתבי הכמויות הכל היה אמור  עכשהצי

להתכנס בסכומים שמשרד הפנים אישר והעביר. מה באו ואמרו? אנחנו הצלחנו לקבל ממשרד הפנים  

 .רפלוס ועוד תב״ 200שני תב״רים, זה לא היה תב״ר אחד, 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

210. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - ובסכום הזה אנחנו הולכים להקים את הגן כמו שצריך, הכל סגור, הכל בסדר, יוצאים לדרך

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

כבר סגרנו, זה לא יהיה לאף גן אחר. זה גן צבוע. רק על זה קיבלנו את הכסף. אם זה היה עולה לדיון  

 מיתי של סדרי עדיפויות זה לא היה שם. א
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מאוד פשוטה. באנו ואמרנו, גן נוסף לא אמור  -אנחנו מאוד מאוד התלבטנו. התלבטנו מסיבה מאוד 

צריך למעשה להשכיב את הכסף. ואז התחיל ויכוח אם זה    םלהיות שם, יש גנים במצב לא טוב, שש

שזה לא צבוע, אבל מאחר שהאמירה הייתה, לפחות המצג, מצג שווא, צבוע, לא צבוע. אני אומר לך,  

שהכסף ממשרד הפנים אמור לגרום לכך שהגן יוקם בהתאם לתכנית. עם הרבה מאוד כאבי בטן  

כי זה כאב בטן על זה שמקימים גן חדש בשכונה. ממש לא, זה נחמד. כאב בטן   ,אישרנו את זה. לא

צריך לקחת להיות שהיה  זה שיכול  גנים   על  של  ושיפוץ  זה בשדרוג  ולהשקיע את  הזה  את הכסף 

אחרים. על זה היה כמובן כאב הבטן שלנו. ואנחנו יודעים איזה שיח היה, לא לפני הרבה זמן, כולל  

דיון בישיבת מועצה, על מצב הגנים הרעוע, אנחנו מבינים שזו לא הייתה אמירה סתמית של חברי  

שלושה, או ארבעה, אל תתפסו אותי -ומה קורה? חודשיים  האופוזיציה, המצב של הגנים בכי רע.

 - במילה, פתאום באים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אנחנו מכירים אלעד. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שחסר   מגלים  ופתאום  באים    97,000באים  אז  הייתם  אם  חברים,  לכם,  אומר  אני  אז  שקלים. 

כסף, לא היינו מאשרים לכם. היינו אומרים לכם, אוקיי,  שקל וצריך להשקיע    97,000ואומרים חסר  

 -תצמצמו את התכניות לכספים ממשרד הפנים. אתם לא מסוגלים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה מה שעשינו.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כנס למסגרת של הכספים שנכנסו מבחוץ? תפדאל.  יאתם לא מסוגלים? אל תעשו. אתם מסוגלים לה

עם הרבה כאב בטן כי יכול להיות שצריך להשקיע את זה במקום אחר. ולבוא היום, אחרי שהתחלתם 

את העבודות, תוך ניהול רשלני. למה רשלני? כי היו כתבי כמויות. איך זה יכול להיות שאנחנו מגלים  

 - םארבעה או חמישה חודשים אחרי שפתאו-שלושה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני מסביר לך. 

 

   מדברים ביחד. *

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני לא רוצה לחלק ציונים. ניהול

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - איזה משא ומתן? סליחה, לא. אני לא מוכן ש

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני תכף אענה לך. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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, אז תגיד לי, אני שואל  -מה ניהול רשלני? כי אתם באתם ואמרתם אנחנו מתכנסים בסניהול רשלני. ל

 אותך שאלה, שלמה. אז אמרתם שנדרש להשקיע סכומים נוספים כשהצגתם את זה לאישור?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני אסביר לך בדיוק מה קרה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני שאלתי שאלה. 

 

 ]מנכ"ל[: שלמה אפרתי 

 אני הסברתי לך עכשיו. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אמרת לי? אמרת או לא אמרת?

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הוא יסביר לך בדיוק מה קרה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 תן לו לענות. אתה אמרת שצריך להוסיף כספים מקרנות? לא.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 
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-מוע, אז אני רוצה להסביר שוב פעם את מה שאמרתי. אני לא מוכן שאוקיי. מאחר ואני נמצא בשי

 -, אמרת או לא אמרת. חבר׳ה, אני לא מנהל פרוטוקול של דברים שאמרתי או לא אמרתי

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 חבל מאוד.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

יפה, יותר כיף לתושבים סביב את היישוב הזה יותר טוב, יותר    עשותאורנה, אני איש ביצוע, באתי ל

רחוב הארבל ולילדים שלהם. בין היתר. במסגרת תוכנית העבודה, לא יודע, אמרת השצ״פ הזה לא  

 - הופיע בתכניות. אני מכיר תכניות עבודה שנעשו פה

 

 מדברים יחד. *

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

שצריך למליאת המועצה, מליאת  אנחנו עשינו תכנית לשצ״פ הזה עם כתב כמויות. הראנו אותו כמו 

 שקלים.  310,000המועצה אישרה 

 

   מדברים יחד. *

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

הסברתי את הפער. אנחנו יצאנו למכרז דרך האשכול. מדובר בשצ״פ מאוד קטן, מאוד מאוד קשה  

כי   התב״ר  לסכומי  שלו  העבודה  את  העובד  לקבלן  צמצמנו  אנחנו  הזה.  לסכום  אנחנו להתכנס 

בלי  מתקן,  בלי  מסכן  הזה  השצ״פ  את  להשאיר  לא  עכשיו  מבקשים  אנחנו  באחריות.  מתנהגים 
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  407,000שקלים כדי לעשות שצ״פ נורמלי. בסך הכל    97,000ספסלים ובלי פח אשפה, אלא לאשר  

 שקלים שזה סכום נמוך להקמה של שצ״פ.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - לנו מצג שווא. או שהייתם רשלנים בכמויות, בתכנון, או אתה יודע למה, שלמה? כי אתם הצגתם

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - הצגתי לך את אותו כתב כמויות שהקבלן קיבל

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שנייה, אתה הצגת לנו, אני לא פונה אליך באופן אישי. אתה וניר מבחינתי באותה סירה, שניכם. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 אחת. אנחנו ישות 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 פנטסטי. תזכור רק את המשפט הזה, משפט מפתח. 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 חבל רק שלא קיבלתי חסינות היום.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, זה משפט מאוד חשוב. 



 

 part2 -חלק א  24.8מועצה 

 25/8/2022מיום חמישי, כ״ח אב התשפ״ב, 

 נוצר על ידי 

185 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 נכון.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -והמבין יבין. כשאתם הצגתם לנו

 

 ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 די חבר׳ה, נו. אלעד תמשיך בשצ״פ.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כשהצגתם לנו את השצ״פ, את התכנית גם, לא משנה. הצגתם לנו, באתם ואמרתם, אנחנו קיבלנו  

 - כסף מהמדינה רק לזה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

יש מתקנים, נינג׳ה, טה, טה, טה, אני לא אחזור על הדברים. הדבר   הכסף מספיק. יש כתבי כמויות,

 -האחרון שהצגתם לנו זה שלמעשה הכסף לא יספיק ונצטרך לתרום מהקופה הציבורית

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 ישוב שלך, אלעד. י"לתרום״, אתה מפתח את ה
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שקל. אנחנו לא היינו מאשרים לכם שקל.תפסיק לבלבל את המוח, אני לא מאשר לך 

 

   מדברים ביחד. *

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אתה יודע מה זאת דמגוגיה? אם היית בא ואומר, זה בדיוק ההבדל בין זה לבין הטרקטורון שדיברנו

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -התושבים שלך שגרים שם 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

התושבים, אבל התושבים שלנו זה לא רק בארבל. במה שונה הסיפור הזה מהסיפור  אני אוהב את כל  

של הטרקטורון? פה, ברוך השם, אין עניינים של בטיחות ויש פה אפס סבלנות. אם הייתם באים  

 -ואומרים, הכספים שאנחנו גייסנו ממשרד הפנים לא מספיקים, בדקנו לא מספיקים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ומרים. היינו א

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אז זאת אומרת התנהגתם בצורה רשלנית
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - לא נכון. זאת הסקת מסקנות לא נכונה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - חד משמעית. תראה, יש פה שתי אפשרויות

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 - לפרויקטזאת לא פעם ראשונה שראשות מקומית מבקשת להוסיף כסף 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 יש פה שתי אפשרויות. או שהצגתם מצג שווא או שהכנתם את כתבי הכמויות בצורה רשלנית.

 

   מדברים ביחד. *

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שקל בגנים אחרים 97,000שקל בשצ״פ הזה או  97,000ואני אומר לך שאם נצטרך להשכיב 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ברימון, נכון? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בארבל, שנמצא לא רחוק משם.
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 בנופית, יש שם מפגעים תברואתיים.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שקלים האלה 97,000-שנייה, אם אני צריך להחליט, אני, איפה אני משכיב את ה

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בטח אצלך.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ברור. זכותך לראות אחרת. אם אני צריך, אני רק רוצה לסיים, להעביר את הפואנטה. אם אני צריך  

שהם שלי, לא כספים שהבאתי ממשרד הפנים לשדרג, או לא    97,000-להחליט איפה להשכיב את ה

לטפל בארבעה או  הזה  לטייב את השצ״פ הספציפי  לזה,  איך תקרא  חד   ,גנים  חמישה-משנה  אני 

שנים תוכלו לארגן כספים ממשרד הפנים, אני מקווה   xמשמית עושה את זה שם. יכול להיות שבעוד  

מאוד שלא תצבעו אותם ותשאירו לנו שיקול דעת. יכול להיות, שכשיגיעו עוד כספים, יכול להיות  

לא נאפשר מצב   כשהמצב הכלכלי ישתפר נוכל ״להשכיב״, במירכאות, עוד כספים בגן ארבל. אנחנו

כזה, שגן שלא היה, נשקיע בו כספים מאצלנו כשגנים אחרים מדממים. מדממים. אתה ראית את  

 הסרטון של גן ארבל? ראית איך זה נראה? איך אתה יכול לחזור ולבקש דברים כאלה.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הבנו, הבנו.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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. איך אתם  33%זה    25%. טעיתי, זה לא  300,000על    100,000מבקש    אני רוצה להגיד משהו. אתה

 -? זה דבר אחד. דבר שני33%מעזים לבוא ולבקש לנהל פרויקטים עם חריגה של 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 .33%לנהל פרויקטים עם חריגה של . מה זה 33%זה לא 

 

   מדברים יחד. *

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אני אסביר בדיוק

 

 רנה רייטר ]חברת מועצה[:או

אני מדברת, אני מדברת. זה דבר אחד. הגן הזה לא היה צריך להיות, לקום. נקודה. הגן הזה, אתם 

סידרתם את המערכת, עבדתם, ניר, היה לו מאוד חשוב הקבוצה של התושבים שם, שדיברו איתי  

 - ואני מכירה את חלקם

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 היסטוריה, זה אושר כבר.אבל זה 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שנייה, חשוב לי להגיד את זה, אלעד. גם כשזה היסטוריה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 בסדר.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

, זה שאמרתם שזה צבוע.  80והסיבה שאני אישרתי את הגן הזה ולא גנים אחרים, שהם בקדימות פי  

 - האמנו לכם, אנחנו לא מאמיניםאבל באמת לא 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 -הקמה של גנים. אנחנו מדברים על הקמה, לא על תחזוקה

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סליחה, תן לי לסיים. 

 

   מדברים ביחד. *

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אם לא נאשר לא יהיה  לא היינו מאשרים את הדבר הזה. ואנחנו לא מאמינים לכם, אנחנו האמנו ש

 -כלום

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 נכון.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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ריים. לא אנלים סולאלא עושה דברים, מעבר מועצה, פ.  my way, or the high way-כי ניר נוהג ב

 -עושה עם זה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אולי הוא מממש את הכסף במקום אחר, בקיצור. 

 

 רייטר ]חברת מועצה[:אורנה 

 זאת הסיבה היחידה שאישרנו את זה, כי זה היה כסף מבחוץ. נקודה. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 תודה שאתה מודה לי, לא סיימתי.

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז תסיימי.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

עכשיו, עוד משהו שלמה וגם ניר. אתם שניכם יודעים שיש גנים במצב  אני אסיים, יש לי עשר דקות. 

 תברואתי קשה מאוד. גם רימון ויש עוד שני גנים בנופית. מצב תברואתי. אנשים באו והתחננו, 

 

   מדברים יחד. *
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

וטואימוניות ואתם  תברואתי. תחזוקתי. אנשים באו והתחננו, אנשים עם אלרגיות שם, עם בעיות א

מאשרים להם את הגן עם הקקי של הכלבים, בעלי חיים וחתולים מול הפרצוף שלהם ולא מטפלים  

 בהם. לא נכון? טיפלת בהם? אני יודעת מאתמול לא טיפלת.

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 זה שני תקציבים שונים. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

בוא   לו הרבה  סליחה? התב״ר? להוציא כסף? אז  יש  נוח,  גן  אני אגיד לך שלא תבלבל את המוח. 

 חלקים. יכולת, על חלק מאוד משמעותי להקים גן חדש. מה קרה?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 או לשפץ את הקיים. 

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

  משרד הפנים אומר שזה נוח? וזה פיראטי? מה קרה? יכולת לשים את זה במקום אחר. גן הרימון 

ח גן  להקים  להדיכולת  הולך  שם  כי הכל  אני  יש  באמת.  במוח.  מבלבל  באמת  אתה  אל,  אז  הרס. 

. לבוא ולבקש, 33%סיימתי. וחברים יקרים, לא מקובל ולא מתקבל על הדעת חריגה בפרויקט של  

 אני הייתי מתביישת. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 יש לך עוד הרבה דברים שאת צריכה להתבייש. 

 

 ]חבר מועצה[:  אלעד כהן

שקל,   97,000ר של  "בת אני רוצה להגיד לך שלמה שכשתבוא למליאת המועצה עם הצעה לאשר את ה

שקל שאתה מדבר עליהם, לאשר אותם לצורך שדרוג גנים קיימים במסגרת תכנית   97,000אותם  

 -מסודרת, אני אומר לך שאני בעד

 

 שלמה אפרתי ]מנכ"ל[: 

 ישרת את זה. זה היה בתקציב השוטף, אתה לא א

 

   מדברים ביחד. *

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -תפסיק לשקר. אתה משקר בגלל

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני לוקחת את הזכות של תמר. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -רגע. תודה. אני מבין שזה נושא אמוציונלי, אבליאלעד, בבקשה. וגם אורנה. בבקשה לה

 

 ]חברת מועצה[:אורנה רייטר 

 - אני רוצה לדבר לשלמה
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

מבין שבהחלט יש פה עניין של סדרי עדיפויות. אז שצ״פים, כן, אם לשדרג,  אני  אורנה, תודה די.  

לשפץ, להקים במקומות קיימים, או לעשות השלמה לגן שהוא בהקמה. בהחלט תנאים לגיטימיים 

ואם אתם מעדיפים את זה, זה בסדר גמור. מה שאני לא מקבל, זה    של סדרי עדיפויות. זה אני מקבל

ה פה רשלנות וחריגות. הגשנו לכם את התב״ר עם כתב כמויות לפני מכרז, הנחת יתלבוא ולהגיד שהי

בדיוק  ה הייתה  וכפי   ,שלמה אמר  כמועבודה,  וכפי ששלמה אמר  ואפשר להתכנס.  נמוך  שהמחיר 

היה מתחת לתב״ר לא יבוצעו כל העבודות וכך נעשה. מוצע ששלמה עשה, במידה והמחיר שנקבל י

. יאללה, בואו 100%פה עכשיו להשלים את העבודות, אתם לא מעוניינים, זה בסדר. זה לגיטימי.  

 ., דורוןנצביע. מי בעד? אני ואלי. מי נגד? אלעד, תמר, אורנה

 :החלטה

 נדחה ברוב קולות. המועצה מאשרת את הגדלת התב"ר להקמת השצ"פ ברחוב הארבל. 

 ניר, אלי.  -בעד

 אלעד, תמר, אורנה, דורון.  -נגד 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - שקלים שרצו להשקיע בגן ארבל 97,000- יש לי הצעה נגדית. את ה

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 הנוספים.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -בוודאי. תוגש תכנית מסודרת
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 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 ממש תוגש.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - בוודאי, מה אתה רוצה שאני אאשר לך בלאנקו? ממש לא, לא בבית ספרי

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 חשבתי שאתה מסודר ואתה יודע מה אתה רוצה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שקלים   97,000ת לניצול  תכנית מסודר  תוגש תכנית על ידי המנכ״ל, אפשר גם לישיבת מועצה הבאה.

 -לגנים

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שדרוג.

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אני אגיד לך את זה. בגן רימון

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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רגע. לא חייבים לאשר את זה. קודם שיגיש, נראה אם הם מגישים. לשדרוג, שיפוץ, פתרון בעיות  

של גנים שיש בהם הכרח. תוגש התכנית, יכול להיות שקצת נקבע תברואה, לא משנה איך תקרא לזה  

 סדרי עדיפויות שונים. הגן הזה, הגן ההוא, נדון ואני אומר לך מראש שאני מאשר את זה.

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -תודה. לא אל תגיד מראש שאתה מאשר

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כבר אומר לך שאני מאשר את זה. אני

 י ]מנכ"ל[: שלמה אפרת

 אני רוצה את הצ׳ק הפתוח של אורנה מתחילת הישיבה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רק תדייקו בפרטים. 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד. מי נגד? אני ואלי.ומי בעד? דורון, תמר, אורנה 

 :החלטה
 

ש"ח שתוכנן להשקיע בגן ארבל תוצג תכנית  97,000המועצה מאשרת כי בנוגע לסכום של 

 אושר ברוב קולות. למימושו לטובת פתרון בעיות תברואה בגנים ביישוב. 

 דורון, תמר, אורנה, אלעד.  -בעד

 ניר, אלי.  -נגד

 

 - המליאה ננעלה-

 

 בברכה,
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 _______ ________  _________________ 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 מנכ"ל המועצה

 


