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 פ ר ו ט ו ק ו ל 

 היסודיים בתי הספר 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

מלא.   החדר  אבל  בתמונה,  כך  כל  רואים  שלא  האמת  את  טוב.  ערב  שקט.  על  טלפונים  יאללה, 

שמחים לארח את כל מי שהצטרף אלינו פה ובפייסבוק. אנחנו בישיבת מועצה מיוחדת. מה שנקרא  

נוך, אולי יותר ספציפי בתי  ישיבת מועצה שלא מן המניין. בשני נושאים. אחד, נקרא לו מערכת החי

 א המעונות. מי אצלכם רוצה להתחיל? שהספר היסודיים. והשני זה נו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -טוב. חברים, אני חושב שלא צריך כבר להכביר במילים יותר מדי

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אפשר רגע להציג את האנשים, מי נמצא פה? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כשהם ידברו, המורים. 

 

speaker :  

 בגדול זה נציגי המורים ונציגי ההנהגות. 
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  התקיים דיון שאינו לפרוטוקול.*

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אפשר להתקדם? טוב, חברים. אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בנקודת זמן שכבר לא צריך יותר 

דשנו ודיברנו, ודיברנו ודשנו. ואני חושב שדי  מדי להכביר במילים על המצב הכלכלי של המועצה.  

בלציין איזה שלוש אינדיקציות שמעידות עד כמה המצב שלנו בכי רע. אינדיקציה ראשונה, למועצה  

מיליון ש״ח. משהו שמעולם לא היה.    6-יש, לפחות לפי הנתונים שיש לנו, גירעון בשיעור די גבוה, כ

ר מועצה, לא זכור לי מצב שיש גירעון, בטח לא בסכומים שנה חב  14לא זכור לי באורנית. אני כבר  

האלה. אני חושש שבמובן הזה אנחנו קצת הידרדרנו למחוזות שלא תיארנו לעצמנו שנגיע לזה. זה  

אקונומי מאוד נמוך ואנחנו לא שם. אגב, זה -בדרך כלל שמור לרשויות מקומיות עם מצב סוציו

לזה אחרי שהעלו את   מגיעים  וכולי מצער שאנחנו  הפיתוח  והעלו את היטלי  והבטיחו  הארנונה 

אבל כפי שאמרתי, לא נרחיב בנושא הזה, כי זה בבחינת עובדה מוגמרת. זה שמערך שלם של    .וכולי

תושבים עבור לספקים, גם זה כבר ברור לכולם. אנחנו ביקשנו  מגורמים ביישוב סובל מזה, החל  

מאוד   מאוד  שהיא  אוכלוסייה  היום  סדר  על  יקרים, לשים  ספקים  לנו.  יקרים  כולם  לנו.  יקרה 

תושבים יקרים, אבל מה לעשות. אני חושב שמערכת החינוך, לפחות אצל אנשים שיושבים כאן, 

יחודיים בנושא. כל אדם שמכבד את עצמו  יזוכה בהחלט ליחס קצת יותר מועדף, אבל אנחנו לא  

ר, לא לפני הרבה זמן, לפני ארבע יעדיף לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות. במובן הזה, ני

שנים פחות חודש, גם אתה בקמפיין הבחירות שלך הבטחת במסגרת החתירה למצוינות לשים את  

הקצבנו תקציבים, עשית ערב חשיפה עם תוכניות וכולי וכולי. אלא    .החינוך בראש סדר העדיפויות

ה שאנחנו רוצים ילוסישמשהו שם בדרך כנראה השתבש, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. האוכ

ית התלמידים. גם בתי הספר וגם הנושא השני של המעון. חברים, ילשים על השולחן זאת אוכלוס

כל יום שעובר וכספים לא עוברים הוא לא חוזר. כל יום שילד לא מקבל מערכת שעות תגבור, לא  

יכול לקבל את   משנה מה, הוא לא חוזר. ספקים אגב, לא שאני בעד לדחות להם כספים. אבל ספק

ארבעה חודשים. אם לא משלמים לו בזמן משלמים לו  -כספו, וזה דבר כמובן לא טוב, עוד שלושה

מאוד   מאוד  שתקופה  שלנו  התלמידים  את  מפצים  איך  אותו.  מפצים  הצמדה,  משלמים  ריבית, 

רון  ארוכה נמצאים בסחרור שלא הם אלה שגרמו לזה. ולכן במובן הזה, ניר, צריך לתת עדיפות לפת
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הבעיה לתלמידים. כי שוב, מי שבאמצע כיתה ו׳, גמר ללמוד כבר את כיתה ו׳. במקרה הבת שלי,  

יוסיפו כל מ יחזירו חזרה את הגלגל?  ני מערכי  ילא חשוב. ואחר כך פתאום הזרימו כספים. מה 

שיעור שאי אפשר היה לתת אותם כי לא היה כסף? ברור שלא. ולכן, במובן הזה, כל נושא החינוך  

פתרון. אני ציפיתי שהדברים יבואו ממך. אני ציפיתי מראש העדוף מבחינת  יתהצריך לקבל את  

עדוף לבעיה התקציבית של החינוך. שוב, אני אפתח סוגריים, אני  יהמועצה שיעביר שצריך לתת ת

לא אומר שלא צריך לשלם לספקים. חס וחלילה. אבל כשאתה נמצא במציאות כזאת תתעדף את  

דף, את מי שאי אפשר לדחות אותו קדימה. והזמן עובר והנהגת ההורים כבר ארבעה מי שצריך לתע

אות, בשפת רחוב, וכלום לא קורה ומספרים להם כאו חמישה חודשים זורקת, ״תן ת׳כסף״, במיר

אגב, אני ניזון מהדיבורים. אתה מעולם לא הצגת  -ש״ח על 70,000סיפורים. הכסף עבר. מעבירים 

ש״ח ואז נזכרים, אופס, שכחנו לגבות    70,000ת מצב לגבי מה קורה. מעבירים  שהי תמונולנו איז

ש״ח. אל תתפסו אותי כמובן במילה   65,000ש״ח ולוקחים    70,000חשמל שלוש שנים. אז מעבירים  

הסכומי תראו  םעל  אבל  קורה  ,המלחמות  ,הכסףאת  .  לא  וכלום  הרחוב  להם   .בשפת  מספרים 

הגענו יש טענה שהיא נכונה    .זה אבסורד  זא  , אלף שקל על הגב  70סיפורים הכסף עבר מעבירים  

היא חמורה. חמורה מאין כמוה. שכספים צבועים של משרד החינוך לא הגיעו ליעדם שזה אבסורד, 

אבסורד, אבסורד. חוץ מלהבטיח, וחוץ מלהגיד ״יהיה בסדר״ וחוץ מלהגיד ״אני העברתי״ וחוץ  

מציאות שאי אפשר להשלים איתה. עכשיו, ניר, מה לעשות?   וזאת  ,מלספר סיפורים, כלום לא קורה

. אתה הובלת את המערכת הזאת, אתה הובלת  2023אתה בראש הפירמידה, לפחות עד אוקטובר  

הזאת הספינה  אות  .את  הובלת  לא    ה לצערי,  אני  אבל  בעדינות.  אגיד  אני  טובים,  לא  למקומות 

שב שהסיבה שלשמה התכנסנו היום זה לא מתכוון כרגע לפתוח את ההתנצחות הזאת, כי אני חו

  - כדי להגיד מי אחראי, ברור לכולם מי אחראי. אני חושב שאנחנו צריכים כרגע להתמקד בדבר אחד 

אים שיוצאת מפה בשורה למערכת החינוך? איך מוודאים שראש המועצה מציג תוכנית  וודאיך מ

יכול להיות עוד שבועיים, זה יכול   מיידית, מעשית, להעברת הכספים? זה יכול להיות לא היום, זה

כי עד היום, חוץ מפטפטת, כלום לא   .להיות בפעימות, אבל אנחנו רוצים לדעת שהדברים קורים

היה. אז זימנו ישיבת מועצה בחודש יולי על המצב הכלכלי של המועצה. העברנו הצעת החלטה, 

המצי לא.  דבר.  ושום  כלום  שנקרא,  מה  וכלום.  אותך  לשמוע  יכולה  ציפינו  לא  ניר,  הזאת,  אות 

את חשוב  הלהמשך.  יותר  ועוד  לתלמידים  לתושבים,  וחשבון  דין  לתת  הדין    -צריך  את  עזוב 

חשבון. דין וחשבון זה שלב שהוא חשוב. פתרון. זה לא מעניין אף אחד כל הברברת. פתרון. לבוא  הו

ות אלפי שקלים בהערכה  אני לא יודע, אבל אני מניח שזה כמה מא  -ולהגיד, אוקיי, החוב הוא היום

החוב הוא כמה מאות אלפי שקלים, אני מתכוון לשלם את זה בדרך    -הגסה שלי, הלוואי שזה נכון

יועבר    xהזו, בתוך   אגב, אחד הדברים    yימים  ולא פטפטת.  פתרונות  וכולי. לשמוע  וכולי  וכולי 
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יהיה שזה  כדי  ביקשנו,  שאנחנו  לגלות  האישי,  במישור  אותי,  לפחות  ולא   שמצער,  ענייני  דיון 

פטפטת, לזמן את הגזברית. יש מישהו יותר מוסמך ובכיר בתחום הכספים במועצה שיודע להגיד, 

 אוקיי. לא היום מחר? אני יכול להעביר חלק מהגזברית. איפה הגזברית? לא נמצאת?

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אולי היא כאן? אנחנו לא מכירים אותה. 

 

  מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

זה גם מצחיק. הסיבה היחידה שאורנה שואלת אולי היא כאן כי באמת, יש    -אגב, הסיבה היחידה

לנו מן סיטואציה שהיא בכלל הזויה, שיש גזברית כבר חצי שנה ואף אחד לא יודע מי היא ומה היא 

גיע ובאת. והשד יודע למה. אז אני מכבד מאוד ותודה לך, אדוני, מנהל מחלקת החינוך שביקשנו שת

 מר ישי, יאללה. 

 

 ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 אני רוצה ברשותך להגיד כמה דברים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תכף, עמית.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

- אני באמת מודה לך שבאת, אני כמובן ביקשתי. ואני כמובן מודה לך באופן אישי שבאת. זה מאוד

א לשמוע  חשוב  מאודמאוד  המקצועי.  הדרג  המקצועיים  -ת  העניינים  שלצד  אלא  חשוב.  מאוד 

השוטפים, אנחנו התכנסנו לכאן, כמובן כדי לשמוע תשובות ופתרונות בצד הכספי, בצד המוניטרי. 

לא   אנחנו  בשקיקה,  ואותך  אותך  להפנות  ארצה  כמובן  אני  חשובה.  הגזברית  העניין  ולצורך 

ה? פעם ראשונה שאנחנו רואים אותך בישיבת מועצה, נעים כמה זמן אתה עובד פה? שנ  -מכירים

האחרים החבר׳ה  שגם  מניח  אני  אחרים  ,מאוד.  ואותך    ,משתתפים  הזאת.  בתחושה  משתתפים 

איריס אנחנו מכירים שנים. תמיד מאוד נעים לנו לשמוע, אבל לצורך הנושא, שמבחינתנו התכנסנו  

ה תקציבית בזה שלא מעבירים כספים לבתי  אליו והוא ישיבת מועצה שאמורה לתת פתרון לבעי 

וחבל. עכשיו, יכול להיות שבעוד מספר דקות, כשאנחנו   ,אין ספק שיש פה גורם שלא נמצא -הספר

נעביר את רשות הדיבור לניר, ניר, אני לפחות מקווה, יבוא ויציג בפנינו תכנית מוניטרית מסודרת.  

זה יהיה, אז אני מניח שזה נעשה על דעתה של    מתי מעבירים וכמה בכל נקודת זמן ואני מניח שאם

 -הגזברית, אז בסדר, ניחא. פחות מקובל

 

  התקיים דיון שאינו לפרוטוקול.*

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ולכן ניר, אני חושב שהישיבה הזאת צריכה להיות נטולת ציניות. היא צריכה להיות עניינית, עם 

שאתה צריך לתת פתרונות לבעיה שנוצרה. לא ההורים, תשובות, עם פתרונות, עם הכרה שלך בזה  

לא התלמידים ולא חברי האופוזיציה, ניר, הם אלה שניהלו את המשק הכלכלי של המועצה בארבע 

שנים האחרונות. ולכן, לא הם אלו שצריכים לתת פתרונות. דבר אחד אני כן יכול להבטיח לך. שאם  

ונית. לא פופוליזם כמו שראינו בישיבה הקודמת.  תבוא עם הצעה, שתתן מענה מידי, שתהיה הגי

שתקבל תמיכה, כי אנחנו באמת רוצים לפתור    תהיה סמוך ובטוח, לפחות אני, באופן אישי אדאג

את הבעיה. התכנסנו כאן לא בשביל לדבר. לא בשביל לפטפט. בשביל פתרון. ואני סיימתי, אני לא  

אם   שליהיודע  מצוין.    -חבר׳ה  רוצה.  ניר,  תמר  ממך,  מבקש  בקשה,  של  לשון  בכל  ממש,  ואני 

 תשובות. תודה רבה. 
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  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

דרדרנו אליו. זה באמת גרוע, מביך עד די בלתי  תעל המצב שה  ראני רק רוצה, קודם כל, להצטע

מת כואב.  מאוד  מאוד  תקופה,  ונסלח.  השולחן  ליד  ישבה  שבאמת  מאחת  גדולות,  באמת  כניות 

על איך להטיס פה    ,מאוד יפות-כניות גדולות ומאודועם מירה, בשעתה, היו באמת תוחשבה יחד  

חות  "נוך למעלה, אבל האמת שבלי משאבים זה כמעט לא אפשרי. אני רק רוצה לציין שבדויאת הח

אולי אפשר למצוא את התשובה לאן הלך הכסף, אוקיי? הרי, שנת  -אפשר לזהות  2021הכספיים של  

בית    הכספים שנה  ספרהשל  היא  המועצה  של  הכספים  שנת  ליולי.  מספטמבר  מתחילה  היא   ,

בעצם, אנחנו הוצאנו   -, שהחריגה2021קלנדרית. אבל אני כן יכולה לומר לפי הנתונים של תקציב  

מיליון יותר    2מיליון ש״ח פחות ממה שהיינו אמורים להוציא, בעוד הוצאנו    2-בפעולות חינוך כ

סעיף ״פעולות כלליות״. אני לא יודעת מה יש לך פעולות כלליות,  מהתקציב המתוכנן בהוצאה תחת  

מיליון יותר. זאת אומרת, אם שואלים איפה הכסף, אז זאת    2זה משהו כללי, אבל שם הוצאנו  

 תשובה אפשרית. זהו. צר לי. צר לי שזה המצב. 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ת כלליות״ זה לדוגמה ניקיון הרחובות, איסוף אני רגע אוסיף משהו על ״פעולות כלליות״. ״פעולו

 -שום, כנסים והכשרותייעוץ, משפטיות, ייגזם, הוצאות 

 

 ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטןעמית ו

 לא הבנתי. מה שאת מקריאה זה מתקציב חינוך? 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -בפועל, xהתקציב היה  2021- לא. מה שתמר אמרה, שב
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  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטןעמית 

 התקציב לחינוך? 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 - ״פעולות חינוך״. דבר שנקרא ״פעולות חינוך״, לא שכר. יש גם שכר. פעולות חינוך הוציאו פחות

 מיליון ש״ח.  2מעל 

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 פחות מהמתוכנן. הוציאו פחות מהמתוכנן. 

 

  ברת מועצה[:אורנה רייטר ]ח

כאילו חצי    -מה לצפותלורק להזכירכם, התקציב אושר ביולי, באמצע השנה. זאת אומרת, ידענו  

מיליון ש״ח פחות    2שנה היה לראות מה קורה. זה לא תקציב בינואר שמשהו קרה במהלך השנה.  

ב״פעולות מיליון ש״ח    2בחינוך. לעומת זאת, נוצרו הרבה פערים אחרים, אבל הדבר שהכי בולט זה  

כלליות״, שאני נתתי דוגמה מהן. זה לא רווחה, זה לא ביטחון, כי ביטחון זה סל סגור, זה לא חינוך,  

 - מים זה גם -זה לא מים

 

  דובר:

 כמה הגדלנו את תקציב החינוך?
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  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

הגענו פה להסכמות.  הגדלנו? לא משמעותי. אבל בעיקר, להזכירכם הייתה לנו פה מלחמה ובסוף  

והייתה לנו מלחמה לקחת כסף מהוצאות כלליות, הוצאות הנהלה ולהעביר לתקציב החינוך. אז 

בסוף זה היה    -לא רק שעבר, עוד עבר פחות. זאת אומרת, אנחנו התחלנו, על כמה? על מיליון, על

זה לא משנה.  , bottom lineאבל בפועל,  .2021ש״ח, אני כבר לא זוכרת את הסכומים של  600,000

יש תקציב, תקציב זה תכנון. בפועל, ראש המועצה הוא מחליט לאיפה יעבור הכסף. עכשיו, נכון,  

זה לא שהוא עושה כל מה שבא לו. או אולי לפעמים כן, אבל אסור לו לחרוג. ומה   -הוא צריך להיות

 בון דברים אחרים. שהוא עשה, בחלק מהסעיפים, הוא חרג ביג טיים. חרג ביג טיים וזה בא על חש 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

  2021-אני אקח כמה דקות מזמנו של בועז, ברשותכם. אני רוצה רק להזכיר ואורנה נגעה בזה. ב

בנושא החינוך. אנחנו הוספנו עליה במסגרת הסכמות,    - אז הגזבר  -הצעת התקציב שאתה והגזבר

עבר. הכסף שלא עבר. עכשיו, כסף שלא  ש״ח. הכסף הזה לא    600,000למיטב זכרוני, משהו כמו  

זה כסף שבהכרח הלך לדברים אחרים. אני חס וחלילה לא חושב שמישהו גנב כסף, כן? זה    ,עבר

אומר שמישהו לקח את הכסף הזה למשהו אחר. משהו אחר יכול להיות גם גינון או משהו אחר.  

ופים מוזרים, בפרט המתנ״ס. הם וכל מיני משרות שצצו בגייכול להיות ייעוצים אסטרטגיים למינ

ברית. היו זהייתה הצעת תקציב שלדעתי הגזבר הכין את זה, לא הג  2022-. ב2021-זה התחיל ב

סכומים שראש המועצה בעצמו, בטיוטת התקציב, שהוא הציג למליאת המועצה, רשם ספציפית  

סופו של דבר, לבתי הספר. אנחנו במסגרת הנקרא לזה, דין ודברים, לא נקרא לזה התגוששות. ב

רוב חברי המועצה אישרו העלאה של התקציב הזה, אלא שמה שמוזר הוא, שלא רק שלא הועבר  

מה שביקשנו, שאתה יכול להגיד אה, זה לא ריאלי, לכן לא העברתי. לא העבירו, ככה לפחות לפי 

ינה.  שהגזבר או הגזברית בעצמה הכ  ,ופיעו בתקציבההדיווחים שאנחנו שומעים, גם את הכספים ש

תקציב מועצה, בשונה מחברה כלכלית שיכולות להיות כל   -עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור הזה

ני דרמות גדולות, שינויים, זה דיבור קשיח. זאת אומרת, אני לא ראיתי משהו כאוטי כזה שיכול  ימ
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ר כזה,  לא מכיר דבר כזה. וגם אם קרה דב.  yובפועל קרה    xהיה לגרום לכך שוואלה, חשבנו שיהיה  

 -לא החינוך צריך לסבול מזה. וזה הופך את הסיפור הזה

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אני נתתי לך דקה מזמני. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני מסיים. זה הופך את הסיפור הזה לעוד יותר בעייתי.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

חנו אישרנו בסופו של דבר את התקציב  אני רוצה רק להוסיף דבר אחד וזה לכם שנמצאים פה. אנ

 -למאי 31-ב

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מרץ.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

למרץ. הגענו בסופו של דבר לתקציב, בנוכחות של נציג משרד הפנים. וזה התקציב שהיה צריך   31-ב

רית החדשה,  תקציב שנשלח למשרד הפנים על ידי הגזבהלעבור למשרד הפנים. למרבה ההפתעה,  

היה עם המון שינויים שבכלל לא קרו ולא אושרו פה בישיבה הזאת. אני, באופן אישי, הערתי על 
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הדבר הזה גם מול משרד הפנים. ביקשתי לתקן את התקציב הזה, התקציב לא אושר בסופו של 

ו דלתאות שהיו שם, שלא אושר  ןדבר על ידי משרד הפנים. אני לא יודע להגיד אם זה בגלל אות

מאשרים   שאנחנו  בסיטואציה  נמצאים  אנחנו  לצערי  אחרות.  סיבות  בגלל  או  המועצה  בישיבת 

דברים והם לא קורים, אין לנו שליטה לבוא ולאשר מה שאנחנו רוצים. בפועל, בסופו של דבר, ראש  

הדו״חות  את  לנו  אין  דיווחים.  מקבלים  לא  אנחנו  שליטה,  לנו  אין  בכספים.  מתנהל  המועצה 

וצים לראות אותם. כל רבעון, ראש המועצה אמור להציג למליאת המועצה על פי חוק  שאנחנו רכ

דו״חות כספיים. אנחנו לא רואים כלום, אין לנו שמץ של מושג מה קורה במועצה. אני יכול להגיד 

לי 3לכם, שבוע שעבר קיבלתי טלפון ממנכ״ל של צוות   בועז, חייבים  לי,  , שהתקשר אליי. אמר 

. אומר לי אני בא לשבת אצל ראש המועצה שלכם, בלשכה, עד שהוא ישלם  2020נת  ש״ח מש  70,000

יודעים. מה   לי את הכסף הזה. אז הבעיה היא כנראה כאוטית, הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו 

קרה לכסף, מה מסלול הכסף ולאן הוא הלך, אין לנו שמץ של מושג. אני מאוד שמח שאתם נמצאים  

לא היום,  בקש   פה  מאודהייתי  אני  מכם.  אחד  אף  עם  לכם-ר  אולי  כי  שמח,  ראש    -מאוד  עלינו 

המועצה מצפצף באופן שיטתי. עלינו ראש המועצה מצפצף באופן שיטתי, אולי לכם, כתושבים, 

יתן תשובות. אני רוצה להגיד לכם, כחבר מועצה, הרמתי ידיים. אין לי ציפיות, אין  יראש המועצה  

משהו, אני לא מאמין לראש המועצה. אני אומר את זה קבל עם  לי אמון, אני לא מאמין שיקרה  

דרך    ןועדה, כל הזדמנות. לא יתכן שהחלטות שאנחנו מקבלים פה ראש המועצה מנסה לעקוף אות

 -משרד הפנים

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שאר בנושא אחד.יבועז, בוא נ

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

ר תדעו מול מה אנחנו מתמודדים. ואם ראש המועצה יבוא היום  אני נשאר בנושא הזה, כי אני אומ

שהי התחייבות, קודם כל, אנחנו פה כדי לשים את שתי הידיים על הדבר הזה. ובערב וישים איז

 בוא נראה שהדבר הזה קורה ובוא נשמע מה יש לראש המועצה להגיד. 
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 ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 ם.אני רוצה רגע אחד ברשותכ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנייה, עמית. דורון? 

 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 לא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אודי, אלי? עמית, בבקשה. 

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 קודם כל, ערב טוב לכולם. -ניר

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רק צריך שתציג את עצמך. 
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  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

נשים  אשובית. אני רוצה לתת, ככה, כמה משפטים סקירה, כי הרבה  י, יו״ר הנהגה יוינגרטן   עמית  

ניר, בכל השנים לפני כניסתך לתפקיד, המועצה הייתה מעבירה   גם צופים בשידור הזה. תראה, 

כניות לימוד טובות יותר,  וזה תסכום כסף קבוע לבתי הספר וההורים היו משלימים והיו עושים עם  

 200טובות פחות, כל אחד יחליט. כשהתחילה הקורונה קיבלת אתה החלטה שאתה מחלק את זה.  

ילדים  2,000ש״ח לילד. אם יש פה  200-עושה פעילויות חינוכיות ב 250שקל מעביר למנהלות ועוד 

וה  400,000-ו שקרה,  מה  בפועל,  יותר.  לא  אם  שה  250-ש״ח,  יותר  נכנסש״ח  לתקציב   וחלטת, 

מחלקת החינוך ועכשיו, אם יש שם הוצאות של הסעות, של הסיירות, שלא לא משנה מה, זה יורד 

כפול כמות הילדים ובאמת אנחנו עושים    250משם. במקום לקחת את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי  

וה ות חינוכיות.  שעברה,    200-כניות  שבשנה  לכולם,  מזכיר  אני  למנהלות.  שהולך  בדצמבר,  ש״ח 

ש״ח שנשאר, איך אמרת לנו? חבר׳ה,    360,000ישבנו, אנחנו היו״רים בתרבותא כדי לנסות ולראות  

נגמרה השנה. אנחנו לא רוצים להיות בזה גם היום, שתגיד לנו בעוד כמה חודשים כבר נגמר השנה.  

רוץ וישבנו עכשיו, מתוך איזשהו שיתוף פעולה שנוצר בין כל בתי הספר והגנים, פתחנו איזשהו ע

באיז דבר,  של  בסופו  כאילו,  ישבנו.  דברים,  תכננו  ישיבות,  במספר  השנה  החלטה,  ואיתכם  שהי 

שהיא בהינף יד, ככה במקרה, אנחנו שומעים, חבר׳ה מה שתכננו לא יהיה. ואז, אנחנו ממשיכים 

ל  לשמוע שגם הכספים שהמועצה קיבלה ממשרד החינוך לא מגיעים לבתי הספר. עכשיו, אני יכו 

לה, כן? בתכף אני אדבר על הט -להגיד ב״גוונים״ שהכסף של משרד החינוך, כרגע, מה שאני מדבר

המנהלת לא יכולה הייתה לעשות דברים שהיא תכננה לעשות לילדים בחופש ומדובר בסכום גבוה  

ש״ח שאתם   200-מאוד. עכשיו, תוך כדי אנחנו מבינים, שהשנה הזאת, אתם מתכננים גם את ה

עבירים למנהלות, גם את זה אתם מתכננים לקזז. ומתוך כל מה שאנחנו מבינים היום גם הייתם מ

ש״ח של השנה שעברה בכלל לא הגיע לבתי הספר. זה משהו שלא יכול להיות. זה לא יכול    200-ה

להיות. בוא, יש פה חינוך, יש פה ילדים, הם מעל הכל. ואם יש פה תקציבים שנצבעו לטובת הדבר  

מבקשים שהכסף יגיע באופן מיידי לבתי הספר. אנחנו כהורים לא מוכנים יותר להכניס  הזה אנחנו  

ש״ח ואנחנו   450-את היד לכיס. לא מוכנים, ואנחנו לא נעשה את זה. גם ככה קשה לגבות את ה

 - פשוט לא מוכנים לעשות את זה. אנחנו מבקשים
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ש״ח שהעבירה? 450-מה זה, ה

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  ת עמי

ש״ח שהמועצה הייתה מעבירה ואנחנו מבקשים לסכם    450-ו נותנים והיש״ח שההורים ה  450-ה

לבתי    רוש״ח יעב  450-למנהלות, ה  יםמועבר  ו ש״ח שכל השנים הי  450-את זה פה, בדיון הזה, שה 

לעשות עם זה משהו. עכשיו,  ש״ח ויהיה אפשר    900הספר כמו שהיה כדי שהגבייה מההורים תשלים  

אני רוצה להגיד דבר נוסף. תראה, אף אחד פה מכל היושבים וגם לא מההורים, אף אחד לא רוצה 

לבוא למלחמות, אף אחד לא רוצה לבוא לדיונים האלה, אבל אני חושב שמאז הישיבה האחרונה 

רך אפשרית, כן? שלא שהיינו והייתה התעלמות שלך מהפניות שלנו, מהבקשות שלנו, ניסינו בכל ד

לא  אנחנו  כאילו  מאיתנו  מתעלם  פשוט  אתה  הזה.  למאבק  להגיע  שלא  הזאת,  לישיבה  להגיע 

לא  ואנחנו  תלמידים  של  הורים,  של  גדולה  מאוד  מאוד  כמות  עם  פה  קיימים  אנחנו  קיימים. 

מעניין  מתכוונים לוותר על החינוך. החינוך הזה הוא בראש, מעל הכל. לא מעניין אותי הביוב, לא  

אותי כלום. הילדים צריכים את הכסף ואם צריך לקחת הלוואה כדי לסדר את הביוב, קחו הלוואה  

לסדר את הביוב. זה לא אמור לבוא על חשבון הילדים. ואני מבקש שאנחנו נצא מפה עם החלטה  

כי, באמת, אף אחד לא רוצה להמשיך את המאבק הזה. אני באמת מבקש ממך שנקבל פה היום 

 ים רבלמנהלות, הכספים שלא קיבלו בשנה שעברה מוע  יםשהכספים של משרד החינוך עובר  החלטה

  ו ש״ח, כפי שהיה כל השנים, שיכנס  450-יוכלו לסגור את השנה כמו שצריך וה  םלמנהרות כדי שה

ספר. אני שומע פה מהאנשים שזה בכלל משהו שהוא נמצא בתוך התקציב. אין סיבה שזה הלבתי  

שבאנו עכשיו, מישהו אמר, טוב, אתה חרטת על דגלך את החינוך, אנחנו רוצים  לא יקרה, זה לא  

שהי בקשה של משהו שלא ושתתן אלף שקל. לא. בוא תיתן את מה שהיה עד עכשיו. אין פה איז

גם בשנת הקורונה כסף לא הגיע, וגם עכשיו. בוא,    -היה. בסופו של דבר אנחנו מגלים פה שלאורך

 הראש את החינוך.   ניר. אתה שמת לעצמך על
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  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 -ודבר נוסף

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רק תציגי את עצמך. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

אבר, באמת לא מעניין אותי מי,  -אתם, וואט  - גליה שישיצקי, יו״ר הנהגת הורים ״שחקים״. אתה

המנהלות שלנו במצב בלתי אפשרי, כי אנחנו גילינו שבשנת תש״פ הן נדרשו לסגור  מעמידים את  

. ההשלמות תאת שנת התקציב בלי לקבל את כל הכסף, תוך הבטחה מהגזבר שהם יקבלו השלמו

ליולי כמו    31-האלה לא הגיעו, השנה הם לא יכולות לסגור. הן היו אמורות לסגור שנת תקציב ב

יכולו לא  הן  פה,  שהן  שנאמר  ידעו  שהן  עליו,  הסתמכו  שהן  כסף  כי  התקציב  שנת  את  לסגור  ת 

אמורות לקבל, כל הכספים שעמית כרגע ציין, לא הגיע. אז פוגעים בילדים שלנו מכל כיוון, פלוס  

במי שאמור לדאוג להם הכי הרבה, שזה מנהלות בתי הספר שגם פוגעים הילדים דרכן וגם פוגעים 

במצב   אותן  מעמידים  כי  למשהו  בהן,  מעבר  הרבה  לי  נראה  שבאמת  משהו  וזה  טוב,  לא  מאוד 

 שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

מיטל   להוסיף.  אשמח  יו״ר  ברמןאני  ל"יובלים",  להציג  רוצה  אני  של כ.  השעות  מערכת  את  ם 

 הכיתה של הבן שלי. 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כיתה הוא?  ובאיז

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

, חשבון. םג׳. עברית, עברית, אנגלית, חשבון, חשבון, מדעים, פרשת שבוע, משנה, אנגלית, מדעי

שנה שעברה, יום יער, חוגי מצוינות, הרכב מוזיקלי, נגרות. זה מה שאני אמורה לעשות השנה כי  

 אין כסף.

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 - ש״ח שאתם 890,000-אבל זה תגידי שזה מתוך ה

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

מאוד  מדברים  פה  כולם  כאילו,  זה,  המנהלת.  של  עצמי  מהניהול  זה  לא.  וזה  -לא.  באוויר  מאוד 

באמת, סליחה ממש לא מרגש אותי. אני כתבתי לך הודעה, באמת מהלב, ולא הגבת עליה. מדובר 

רונה. שנתיים שהם ישבו  וק של  שלנו והם צריכים את הכסף הזה, הם אחרי שנתיים    פה בילדים

בבית והיו מול מסכים. הם צריכים לנגר והם צריכים לשיר ולצאת ליום יער ולקבל את כל מה 

וזה פשוט עצוב שאנחנו צריכים לשבת ולדון פה בכלל על פוליטיקה ועניינים, זה לא    ,שמגיע להם

י מעניין ששרון תקבל את הכסף שלה, שהבן שלי יוכל ללכת ליום יער. כשהבאת מעניין אותי. אות

 ת את השרה וראית מה זה יום יער. מה זה בשבילם לשבת ולאסוף אצטרובלים ולצבוע אבנים ולהיו

בשמש, יום שלם מחוץ לבית ספר. לשם הולך הכסף וזה מה שאנחנו בסך הכל מבקשים. וזה למה  

ה פעמים כתבנו לך הודעות, מיילים. שב איתנו, תעזור לנו לפתור את ביקשנו להיפגש איתך, כמ

יום שלישי הקרוב הוא יוצא ליום יער. סליחה, אני  בשלי ש  ן הברוך הזה. כדי שאני אוכל להגיד לב
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מתרגשת כי זה באמת כואב. התלבטתי אם לצלם אותו לפה, באמת, הוא אמר, אמא יש טיול מחר?  

 - , זהו. סליחה על האמרתי לא, לא יהיה לך. טוב

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

עמית אתה ציינת את זה, שהייתה    -אני רוצה להוסיף שנייה עוד דבר אחד לשאלה. בשלב כלשהו

דבר מצוין. אז זה נכון שזה    י זהירידה בתקציב פר ראש והלך הכסף, באמת לכיתות לב, שבעיני

לעל  יטהס וכולי,-מהיסודי  זה  על  לחלוק  ואפשר  יפה    יסודי  מאוד  מאוד  פרויקט  פה  היה  אבל 

שהובילה, בשעתה, מירה, והשנה אני משערת שהתשואות הן לישי, שזכינו בכיתת מב״ר, מה שלא  

הצלחנו לקבל כל השנים בתיכון. את כיתות לב פתחנו כי לא הקצו לנו את כיתות מב״ר. כלומר,  

כסף מהכיס ולתת מענה לילדים שזקוקים לתמיכה, לבעלי לקויות למידה וכדומה,  נאלצנו להוציא  

שמשרד החינוך נותן את כיתות מב״ר, למעט  כלתת להם את המעטפת. זה היה דבר מדהים. ועכשיו  

אירועים בשוליים שצריך לטפל בהם, אבל בגדול זאת בשורה ענקית ועל זה, באמת, תודה לאנשי 

ובד איתו, אני בטוחה שעבדו קשה בשביל זה. אז אני שואלת, בעצם, אולי  המקצוע. לישי ולמי שע

זה בתוך כל מה שנאמר כאן זה נשמע קצת חולמני, אבל התפנה לנו בעצם הכסף של כיתות לב  

 שהוצאנו בשנים קודמות, בשנתיים האחרונות לדעתי. איפה הוא?

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

ועיקריים. הכסף שנה שעברה מת, כבר אין לנו מה    -גליה, סליחה שנייה  - דבריםאני דיברתי על שני  

לדבר עליו. אנחנו מדברים כרגע על הכספים של משרד החינוך שצריכים לעבור, כן? זה דבר אחד, 

ש״ח שהובטח למנהלות, שהן רוצות לעשות דברים. זה,   200-דבר שני, התלב״ס של שנה שעברה, ה

פעם אני, עוד   -ש״ח לילד  450סף. והדבר השני, להחזיר את זה למסלול שהיה.  קודם כל, שיעבור הכ

ש״ח. לא שם. חבר׳ה, בואו,    1,000או    800לפני שלי היו ילדים במערכת החינוך, אני שומע שזה היה  

ש״ח, זה לא שאפשר לעשות מזה ניסים. גם ככה זה קשה עם העלויות עם כל    450  -תעבירו את ה

מנהלות את הכסף, בחייאת, בואו נגמור את הפרשה הזאת. אף אחד לא אוהב  תעבירו ל  -מה שיש

 את הניגוחים האלה, לכולנו יש מה לעשות ובטח לא לשבת פה. ניר, בוא תגמור את זה, באמת.
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  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

טופ, זה לא צריך  -להיות אוןוכיתת לב זה דבר מהמם ומדהים והכל, ואני הכי בעדו, אבל זה צריך 

 -להיות על חשבון ילדי היסודי

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 לא, אנחנו כבר לא צריכים.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 -נכון, אנחנו כבר לא צריכים, כי עכשיו יש כיתת מב״ר, אבל עדיין

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא עובר חזרה, זה משמעותי.גם אין כיתת לב וגם הכסף 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 להפך, אמרו לנו שהוא גם לא יעבור.

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 לב הזאת.הולציבור הדתי שלעולם לא יראה את כיתת 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עוד מישהו? מעולה. 

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

נעים מאוד. ישי ממחלקת חינוך. אני רק רוצה לעשות פה סדר מבחינת הנתונים ושנוכל כולנו לדבר 

באותה שפה, בחלקים שלנו, של החינוך. אז, באמת, אנחנו עדיין בחגיגות של פתיחת השנה, אז  

באמת, אני אגיד את זה בשתי דקות כדי לא לגזול מזמנם של כל האנשים כאן. אז באמת זכינו  

לפתוח כיתת מב״ר אחרי הרבה עבודה קשה. אני חושב שראוי להגיד תודה רבה לניר, הייתה   השנה

ה  ר יה הזאת. מקווה שנצליח כל שנה לעשות את זה, זאת ברמת בשויהרבה פוליטיקה סביב הסוג

ב׳ בבית ספר -ישוב. בשורה נוספת, גם הביאו כיתת חינוך מיוחד שנפתחה השנה. כיתות א׳יגדולה ל

שגם אפשר לפתוח בשני בתי הספר, גם ב״גוונים״ וגם ב״שחקים״ שלוש כיתות שזה גם    ״גוונים״

שעות בבתי הספר היסודיים,   60כן, היה מאוד משמעותי. הבאנו שעות, הרבה עבודה מול השרה,  

 שזה נותן המון המון תמיכה וגב, יותר סיוע בכיתות ב״גוונים״.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ם טוב.כותבים שלא שומעי

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

שעות נותנים לבתי הספר היסודיים. מצד הכספים, לפני    60איזה מגניב, אונליין. מקבל פידבק. אז  

שלושה חודשים אני פניתי למשרד החינוך. פנייה ראשונה, אני כבר הרבה שנים מכיר אותה, את  

יהול עצמי, ואמרתי לה את המורכבות שיש  עדי מינץ, שאחראית ממשרד החינוך על הנושא של נ 

כאן. צריך להגיד תודה, לאיילת שנכנסה, הגזברית, שלא איתנו, אבל נכנסה והייתה חלק מהדבר  

ליולי,    31-הזה ועזרה לנו לעשות איזשהו סדר. מבחינתנו, אני יכול להגיד שלפני הראשון, שזה לא ה
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אתכם עם כל מני עניינים טכניים, מקצועיים    לאוגוסט כבר היה תאריך קובע. אני לא אערבב   31-ה

 שקשורים לאיזה סט עברה מערכת החינוך הזה. 

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

ההורים   מהנהגות  חלק  הגפן,  מערכת  על  השנה  שעובר  גדול  מאוד  שינוי  איזשהו  עבר  זה  גם  אז 

ה כאן, אנחנו נפגשים הרבה. פגשתי, אבל נראה לי עיקר החבוראת כולם  מכירות את זה. נגיד, לא  

 הרבה הכוונה לא מעט. הרבה טלפונים לאורך היום. גם היום, נכון? 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה זוכר שהנושא זה אי העברת כספים לבית הספר?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד, תן לו לדבר בבקשה.

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ןניקריטיישי 

ואני אסיי יישור  שתי דקות  ולגבי  קו, אז מבחינתנו, מה שאנחנו מכירים, זה שהכספים של  הם. 

מיני  כל  שצריך  תוספתיים  כספים  של  סוגיה  שהיא  אחת,  סוגיה  עוד  יש  עברו.  החינוך  משרד 

אישורים מול המשרד, אבל מבחינתנו אנחנו צריכים לתת יישור קו שגם הגזברית מכירה אותן, גם 

יבה שאני הכי מפרגן בעולם, שהמנהלות והמנהלן לא היו בבתי  המנהלות. זה לא עבר מלא, מהס

הספר לא היו בשבועיים האחרונים, אני שלחתי מייל סיכום גם למשרד החינוך, יחד עם הגזברית, 

יחד עם המנהלניות, לראות שלפחות על הסיפור הזה אנחנו עושים איזשהו  יחד עם בתי הספר, 

 יישור קו.
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  הנהגה יישובית[:]יו"ר  וינגרטן  עמית 

 נכון ליום חמישי, בבדיקה שעשיתי אצלנו בבית ספר, לא עבר סכום גבוה של משרד החינוך.

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ןניקריטיישי 

ישב איתי פה ביום חמישי וחשבנו עוד מה לעשות עם הכיוון של הדברים, אז זה מה שישבתי   ספיר

ועדי מינץ אמ זה. לא  איתה ואמרנו שנעשה את הסידור  נדייק את  רה שהיא מכירה שכן, אנחנו 

בדיוק, אבל מה שאנחנו מכירים שכן ומה שלא אנחנו נעשה לזה יישור קו ממש בתקופה הקרובה,  

 -מבחינתנו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה זה התקופה הקרובה, ימים?

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

 , אז אני אוכל להגיד מספר, אז כן.העכשיו אם המנהלים שולחים את זמבחינתי, 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ימים, עניין של ימים? 
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  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

 אתה שואל אותי עכשיו מתי יעבור הכסף? 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 חברים, אנשים רוצים לשמוע פתרונות.

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

עוד    -ש״ח, לדעת  100,000לדעת גם אם נשאר שני שקל, סתם אני זורק דוגמה, או  אנחנו רוצים  

 שבוע הן מקבלות את זה, עוד שבועיים?

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

 -אז אני אומר

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה שאתה אומר זה מה שמספר חודשים אומרים להם.

 

  חינוך[:]מנהל מחלקת  ניקריטין ישי 

 לא, לא.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני לא הייתי בתוך השיח איתכם, אני רק אומר מהם הם אומרים.

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

של  הכספים  כל  שהועבר  אותו,  מכירים  שאנחנו  המספר  שאמרתי.  מה  הפעם  עוד  אומר  אני  אז 

בתי הספר צריכים    -עבר והוא יעבור, אחריהניהול עצמי לבית הספר, אלא רק החלק התוספתי לא  

 להעביר איזשהו אישור של מה שהם עשו, אנחנו נעביר את זה כנגד זה. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 מה זה החלק התוספתי? 

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

 -באים בטוב

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 לא, תכלס? החינוך,רק משרד 
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  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

כן, באתי רק על משרד החינוך. אני לבד על משרד החינוך. ואם אתה רוצה, גם עמית, אני מכיר  

 אותך, אין לי בעיה שתציג את המייל הזה ואתם תראו את המייל הזה גם כן. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שהם אומרים שהם כל הזמן פונים אליכם ואתם לא מתייחסים ואתה  אני רואה    -אבל מה שמוזר לי

 - עכשיו בא ואומר לי אוקיי, אני יכול להעביר. אז או שיש פה קצר בתקשורת, מה שלא נראה לי

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 תפריד, תפריד, תפריד. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שים לי רושם של אנשים רציניים. אותך אני לא מכיר, אני אתן לך  מה שלא נראה לי, כי שניכם עו

קרדיט, אותך אני מכיר כבר. אז או שיש פה קצר בתקשורת, או שכל הסיפור הזה נשמע קצת פחות 

הגיוני. הם גם הרי אומרים כל הזמן, פנינו, פנינו, פנינו, פנינו. אומר את זה עמית, אומרת גליה,  

לח אי אפשר  יודע מה אתם אומרת מיטל.  לא  ואני  בא  ואתה  שוד בהם שהם מספרים סיפורים 

 מדברים בכלל. אתם רוצים קבלה, תקבלו. 
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  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

אנחנו פה רק כדי שהמנהלות יוכלו לסגור את השנה בצורה מסודרת. הסיכום כשישבנו ביחד היה  

י מדבר כרגע על כספי משרד החינוך, קודם כל אנ  -ליולי כל הכספים עוברים לבתי הספר  31-שעד ה

 כדי שהמנהלות יוכלו לסגור בצורה מסודרת את בתי הספר.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אנחנו בספטמבר. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אה, אלעד. ישי עוד משהו? 

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

 אם אני טועה.לא נראה שיש בינינו קצר בתקשורת, תקנו אותי 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

יש קצת קצר בתקשורת, האמת שקצת. אולי קצת בהסברים כי כשעברו שתי הפעימות הראשונות  

ביולי, אמרו לנו שזה חלק לניהול העצמי וחלק לתלב״ס. עכשיו, כשעדי מינץ דיברה עם שרון, היא 

 אומרת, התלב״ס אפילו לא הועבר. אמרה לה עבר רק לניהול עצמי. זאת 
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  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

 אז אני אדייק. עדי מינץ ממשרד החינוך היא לא מכירה, היא לא יודעת מה זה תלב״ס בכלל.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

כול יהול עצמי וכבבדיוק, אז היא אמרה, אנחנו קיבלנו דיווח שכל הכספים שקיבלנו עד עכשיו זה ני 

 -אין חוב

 

  ]מנהל מחלקת חינוך[: ניקריטין ישי 

שמ מייל  הוצאתי  יודע,  שרון  גם  הזה,  בדבר  סדר  לעשות  וגם   כותבתולכן,  מינץ  עדי  גם  אליו 

מנהלניות וגם המנהלות יחד, שכולן ידברו באותה שפה. זה יצא בשבוע שעבר, אחרי שישבתי עם  

 איילת, כדי שנדבר כולנו באותה שפה, ניישר קו על מה שאנחנו מדברים. זאת הייתה המטרה. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

כספי משרד החינוך, אותם אתם מחויבים להעביר ואם לא, אז    אז זה מה שזה אומר, שבעצם את

בכלל לא עניין של אף אחד מאיתנו פה, זה חוקי מדינה וכאלה. אז את זה, מן הסתם, המועצה  

פרויקטים חינוכיים שכבר    ו וגם, ענייני התלב״ס, שמסתבר בדיעבד, שלא עבר, שהי  -תסגור ואז שוב

 -שילמו

 

  "[: יובליםם "]יו"ר הנהגת הורי ברמןמיטל 

 זאת אומרת את ההסעות של יובלים שרון כבר שילמה בידיעה שהמועצה תשלם לה זה.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רגע, אפשר לשאול את ישי שאלה?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 היא ארוכה?

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

החינוך זה עניין של כמה ימים, לא, אבל אני חושב שהיא פרקטית. אוקיי, לגבי הכספים של מערכת  

 מצוין, אני מאושר. אבל לא קיבלתי תשובה מתי יעברו הכספים האחרים. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני אענה לך. טוב, אני רוצה להגיד כמה דברים זה יהיה קצת ארוך, אז אני אשמח אם

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 ברשותך, ניר. זה בסדר?אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נו.
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  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 - אני רוצה שתבין

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רגע, רק תציגי את עצמך. 

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

נעמה, יו״ר הנהגת הגנים. המאבק הזה שאנחנו נמצאים בו היום זה מאבק שהוא לא קשור למי  

השנמצא   לכל  קשור  הוא  בהכרח.  קטנים יבחדר  לילדים  לדודים,  לסבתות,  לסבים,  הזה.  ישוב 

שנמצאים עכשיו בגנים ובמשפחתונים, שעוד ממש כמה שנים יהיו בבתי הספר, המאבק הזה הוא  

שוב. אני מחזקת את כל החברים שלי שדיברו פה, ואנחנו, נראה לי שזה היה  ימאבק שהוא חוצה י

מתכוונים לוותר על כל מה שהולך להיות פה ומה שבתי הספר אמורים לקבל, ברור, שאנחנו לא  

ישאר, אנחנו מקווים  יישוב מאחורינו וככה זה  יאבל המאבק הזה הוא מאבק שהוא חוצה. כל ה

 ישאר ושהיחס יהיה בהתאם.ישככה זה 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שבאתם, מכיוון שככה הישיבה שלנו    אז לפני שאני מתחיל, עוד מישהו? טוב. קודם כל אני שמח

 - הרבה יותר טובה מהממוצע שלנו, אז אתם מוזמנים כל פעם כל מי שאורח פה

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 רדם, ניר.יכל מה שעוזר לך לה
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

תמר    -מאוד זמןבואי נעצור. ואני גם שמח מעוד דבר. אנחנו, ניסינו פה במועצה כבר הרבה    -דווקא

הזכירה את מירה, זה התחיל עוד בתקופת מירה. ניסינו לגבש פה הנהגת הורים יישובית ביישוב. 

מאוד ואני  בנפרד  התנהלו  מסגרת  כל  או  ספר  בית  שכל  שנים  מאוד  הרבה  על -היו  שמח  מאוד 

י הנהגה  שנקרא,  מה  לנו,  יש  שהיום  מיט יהעובדה  וגליה,  בראשה  לעמוד  נבחר  שעמית  ל  שובית, 

ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בשביל לעשות מערכת חינוך, זה שיהיה לה   ונעמה שם. 

הדגמה   מן  זה  ראשון,  דבר  הצליח.  שזה  שמח  ואני  יקרה,  שזה  בשביל  קשה  מאוד  ועבדנו  ייצוג 

כללית. אני רוצה רגע להתייחס יותר ספציפית לפחות לתשפ״ג, השנה שאנחנו פתחנו אותה לפני  

שוב, והרבה פעמים אנשים שואלים ין. כמו שאמרת, נעמה, אני חושב רק שזה לא כל הילא הרבה זמ

  - אותי למה החלטת לקחת על עצמך את התענוג הזה של להיות ראש המועצה. בראש ובראשונה

הרבה סיבות, אבל בראש ובראשונה, זה בשביל לקדם פה את החינוך. אז אני לא חושב שיש פה  

ה את זה כמאבק. יש פה, אני חושב, אני שמח, אני מקווה שזה אינטרס  מאבק, לפחות אני לא רוא 

ורצון משותף, אני בטוח, עם כל מי שיושב פה בחדר ועוד הרבה אחרים שלא יושבים פה בחדר,  

לפחות לגבי המטרה והתוצאה הרצויה, אני חושב    - ולכן, אני לא רואה את זה כמאבק. אז יש פה

ה. אז אני רוצה לספר על כמה דברים שכן קרו השנה במערכת שיש פה תמימות דעים, כמעט אחיד

החינוך על מסגרותיה השונות. ישי אמר את זה במשפט אחד, אני רוצה להרחיב טיפה יותר. כמו  

בשנה שעברה, גם השנה, הרבה בזכות עבודה של ישי, קצת עזרה שלי, הצלחנו להביא שעות נוספות  

מדב אנחנו  היסודיים.  הספר  בתי  על  לשלושת  ״שחקים״   20רים  ל״גוונים״,  שבועיות  שעות 

ו״יובלים״. מעבר להקצאה הקבועה או האחידה שמשרד החינוך נותן לכל בית ספר. כשהופכים את  

ש״ח נוספים לכל    200,000-זה, רוצים לגלם את זה לערך כספי, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ

זה, למשל, לתוכניות שאתה רוצה לקנות  בית ספר, אבל השווי האמיתי של זה, אם משווים את  

ש״ח לשעה, לעומת    70-100כי היום שעת מורה, פלוס מינוס, היא בין    . 2מבחוץ, אז זה שווה פי  

ש״ח לשעה בהפעלה. זאת אומרת,    150-200שעות שאתה קונה מבחוץ מספקים, זה בדרך כלל בין  

  200ילדים, אנחנו מדברים על  350ל אם נגיד בית ספר ״יובלים״ דיברנו עליו מקודם, בסדר גודל ש

ש״ח בשנה, אז אנחנו מדברים פה, אם עושים אותו מכנה משותף, אז אנחנו    70,000ש״ח לראש, זה  

על   לעומת    70,000מדברים  המועצה,  400,000ש״ח  מכספי  הגיעו  לא  שאפילו  מכספי    ש״ח  או 

 -התושבים
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 את אותו דבר. ספר כמה רשויות קיבלו בדיוק 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא חושב שהרבה בכלל.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, לא הרבה בכלל. 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

לא, אני לא חושב שהרבה בכלל. טוב, אלעד. אני מבין שזה קשה לשמוע, אבל אני בטוח שאתה 

 תצליח להתאפק עד הסוף. 

 

  :אורנה רייטר ]חברת מועצה[

 למה לא נותנים לו תשובה? אנחנו מחכים לתשובה מה עם הכסף.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז תמשיכי לחכות, תכף. כמו שאמרתי, זה יהיה ארוך, אני בטוח שאתה תצליחו להתאפק.
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  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כמה לחכות? אני מחכה הרבה זמן כבר. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

תוספות לבתי הספר.    4תודה. אז כששמים את זה על אותו משקל, אנחנו מדברים פה, אז יש פה פי  

הדבר הכי חשוב זה שכבה ספציפית, ששם  שאחד מבתי הספר, למשל, אחת המנהלות החליטה,  

צריך לייעד את כל השעות, אז השכבה הזאת מקבלת תגבור. בית ספר אחר, פיזר את זה על כמה 

כי משרד החינוך    הכניות, ואני חושב שזה נהדר. זה לא קרה מעצמו וזה לא קורותשכבות ובשלל  

מחלק לכולם כמו שמישהו רומז. יכול להיות שיש מועצות נוספות שקיבלו גם, אני לא פוסל בגלל 

את האפשרות הזאת, אבל זה לא בטח משהו אוטומטי שקורה מעצמו או מאליו. היה צריך לעבוד, 

ה. ואני שמח, שגם שנה שעברה וגם השנה, זה נותן וזה מחזק את בתי הספר.  ועבדנו ועשינו את ז

שעות, אמרתי, פחות או יותר, מה השווי הכספי של זה. גם בתיכון, דיברתי מקודם, אותה כיתת    60

ש״ח שנתי בשעות    650-800,000מדברים על משהו בין    ומב״ר, שמתרגמים אותה לשווי כספי, אנחנ

ה כיתה וזה מבורך וזה נהדר. וגם פה, זה הכל מכספי משרד החינוך ודווקא  לימוד שמגיעות לאות

ה עבודה קשה מאוד ולא פשוטה בכלל בשביל  ית הי  ופה מי שצריך, בעיקר, להוריד את הכובע, שז

להצליח להביא לראשונה את הכיתה הזאת לאורנית, זה בעיקר ענת המנהלת והצוות שלה. זה היה 

עבדנו. הם עבדו בעיקר בתוך בית הספר ומול משרד   - חורה, שעובדיםתהליך של תשעה חודשים, א

כמעט  הלימודים,  פתיחת  לפני  ימים  שלושה  עוד  אנחנו  יודע,  שלא  מי  לכם,  אגלה  ואני  החינוך 

מאוד -והכיתה הזאת נלקחה ובוטלה לנו והצלחנו להשאיר אותה. גם זה, אני חושב, חיזוק מאוד

מקווה שגם שנה הבאה אנחנו נצליח לפתוח כיתה נוספת בשכבה    גדול לבית הספר התיכון שלנו ואני

התחיל לראות את זה מתממש בימים האחרונים, החצר האחורית של התיכון.    - י׳. דבר נוסף שקורה

 יש שם א׳. לסדר שם את הניקוז שהרס שלוש כיתות שנבנו לפני ארבע שנים. 
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  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 קשור למועצה הדבר הזה.אבל זה לא 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -בוודאי שזה קשור למועצה. זה לא קורה מעצמו, זה לא שמישהו בא משמיים ואומר

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 -נתנהזה לא כסף שהמועצה 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנייה, עמית. עמית. אני ניסיתי להסביר לך את זה. 

 

  נה רייטר ]חברת מועצה[:אור

 זה תקציב של אורט. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -לא, זה לא תקציב של אורט. אורנה, תני לי רגע לסיים
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תני לו לסיים כדי שתשכחי את זה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

יתן לך ואני מבין שקשה לשמוע דעות שונות.  יאם את צריכה עט, אני בטוח שמישהו    -לא, את יכולה

 את חושבת אחרת. 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא, פשוט קשה לשמוע שאתה מברבר

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תודה. אני לא מברבר, אני מספר מה קורה. אורנה, תודה.

 

  ]חברת מועצה[: אורנה רייטר

 אתה מדבר ולא שם עובדות אמיתיות על השולחן. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כמו  תודה.  הדברים.  לכל  אגיע  אני  אבל  קשה,  יהיה  זה  ולחלק  ארוך  יהיה  זהי  שאמרתי,  כמו 

יפתר יודרך אגב, גם פה, היו הרבה פניות בעניין הזה. אז אחרי שעניין הניקוז בתיכון    -שאמרתי
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וגם פה זה כמה מאות אלפי שקלים טובים נעבור   ב׳, שזה שיפוץ של החצר מאחורה  שם לשלב 

שהושקעו בבית ספר התיכון. ואומנם זה לא כסף שמגיע מהמועצה, אבל זה כסף שבהחלט המועצה 

ישי גם אמר מקודם, הזכיר את הכיתה הקטנה בבית ספר   יגיע לבית ספר התיכון.  דאגה שהוא 

  ילדים מאורנית ועוד שניים משערי תקווה,   9ילדים. זאת אומרת    11מדת על  ״גוונים״ שהיום היא עו

שאם מכמתים את הערך הכספי שלה, אנחנו מדברים פה עוד על כמה מאות אלפי שקלים של שנות 

לימוד שמגיעים ספציפית לילדים האלה שאני חושב שזה בצדק ומוצדק. דבר שלא היה, לפחות  

ילדים שנחסך מהם ונינתה להם   9הספר היסודיים. אז אלה אותם    ישוב ובביתייממה שאני יודע, ב

 -או ילדים 7-8ישוב ולא לנסוע החוצה. גן שפתי נוסף שפתחנו. גם גן של יהאפשרות ללמוד פה ב

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 שמונה ונסגר גן אחד. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, הוא לא נסגר, הוא עדיין פעיל.

 

  דובר:

 גן חובה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ילדים    8כן, גן נסגר כי אין ילדים. אז במקום לסגור גן לגמרי ושהוא לא יפעל, עם גננת וסייעת על  

 ובדרך. הם מבינים שהיחס הזה לילדים לא קיים באף מקום אחר במערכת החינוך. וגם פה, ז  9-וה

נכון, גם פה, אני שמח שהצלחנו לפתוח את זה ולהקים את   - השקעה מאוד מאוד גדולה של כספים
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השנה, שכבה    -הגן הזה עבור אותם ילדים שאני חושב שהם מברכים עליו. אתם מכירים טוב מאוד

כיתות שנפתחו עם מספרי תלמידים יחסית נמוכים,    7-א׳ בשלושת בתי הספר היסודיים, הצלחנו ש

תלמידים כל שכבה א׳ בשלושת בתי הספר    22-24תלמידים. בין    24, אף כיתה היא לא מעל  לדעתי

 -אני בטוח שכל מה שטיפה מבין מה זה להיות בכיתה או ללמד בכיתה -היסודיים, ואתם

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ש״ח?  450רק סבלנות, אנחנו מחכים לתשובה איפה 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ני אגיע לזה. נכון, א

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - תדבר אולי גם על הצפיפות בכיתה ז׳, כי הבת שלי לומדת בכיתה

 

   מדברים ביחד.* 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני שהיא    -חבר׳ה,  כיתה  של  במשמעות  מזלזלים  אתם  של    30-34אם  כיתה  לעומת    27ילדים 

 תלמידים.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ה יש לך על זה בכלל?שליט ואיז

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מלאה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה תקן של משרד החינוך. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -רגע, אלעד

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תמשיך לחשוב שאנחנו לא יודעים ושאנחנו מטומטמים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -יודעבמקרה הזה, אתה באמת לא 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה קבעת תקן ייחודי לאורנית במשרד החינוך, זה מה שאתה רוצה להגיד לי 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

עברת,  לא  לפיצול.  הולכים  בגדול  עברת את התקן,  ילדים,  יש תקן של  זה מה שאתה אומר.  כי 

שנה, בדרך כלל זה עניין שרירותי. עברת,    14שליטה וכמי שנמצא פה כבר  ה לך  יתבבעיה. לא הי

 מפצלים. לא עברת, לא מפצלים. צריך להגיד את האמת. יש דברים שלא תלויים בך, ניר.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז אתה טועה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה טועה.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני יכול גם להסביר, אבל אז תתחיל עם הערות שוליים. אז במקרה הזה אתה   -רוצהאוקיי, אתה 

טועה. גם במקרה הזה אתה טועה, אלעד. זה לא דבר שקרה מעצמו ובהחלט הייתה יכולה להיות  

ומשהו ילדים. וגם פה, מהלך של    30כיתות א׳ עם    4פה סיטואציה, שבמקום חמש כיתות א׳, יהיו  

 - תו בשביל להגיע למצב הזה. היו״רים מכירים חלק ממנוחצי שנה שבנינו או

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 וגם פה היה לנו מריבות ומה לא. עזוב, נו. זה לא משנה, ניר.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה מאוד משנה. 

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 ה עם המכתב שלא עבר. עזוב, אבל זה לא דיון.זה לא משנה, כי אני מזכיר לך מה היה פ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ילדים זה חזון    22-24זה מאוד הדיון, אבל תנו לי רגע להשלים את דבריי. אני חושב שכיתות בין  

שצריך להיות בכל מערכת חינוך בארץ, בוודאי ובוודאי בבתי הספר היסודיים וזה כיתות שבסוף,  

היחס   רואים את  לא קרה  אם  וזה ממש  יותר  הילדים שם מקבלים  הילדים.  בין הצוות למספר 

ותודה רבה לישי שהוביל את המהלך הזה ועבד על זה הרבה מאוד    ,מאליו ולא קורה אוטומטית

, אבל אני רק אסקור אותם בקצרה, כי בסוף מי םשעות. יש עוד כמה דברים שאני לא ארחיב עליה
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שיבות שלהם, שכל אחד מהמרכיבים שציינתי ואני תכף אציין, שנוגע במערכת החינוך מבין את הח

מייצרים פה מערכת, שאני חושב, שמערכת החינוך שלנו, באורנית נמצאת במקום טוב מאוד ביחס 

גם לבתי ספר אחרים וגם ביחס, אני חושב לתקופות אחרות. אחד הדברים, לא יודע אם מישהו  

אנגלית בזום עם מורים מהודו, כי אין להם פשוט   שמע, יש מועצה מסוימת, שילדים לומדים שם

 מורים לאנגלית. 

 

   מדברים יחד.*

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 גם פה אין מורים לאנגלית.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ופה    -בועז, שנייה. גם פה אנחנו חלק ממדינת ישראל, עם כל האתגרים שיהיו עם צוותי ההוראה

ונכון שהקשיים שיש בכל הארץ במספר המורים,דווקא הקרד בעיקר   יט בעיקר מגיע למנהלות. 

במקצועות של אנגלית ומתמטיקה, משפיעים גם עלינו והלוואי והמצב בארץ יהיה אחר. אבל פה,  

לה לתת  שהצליחו  למנהלות  בעיקר  מגיע  הקרדיט,  שאמרתי,  יותר    ןכמו  הרבה  יחסית  פתרונות 

טובים ממקומות אחרים, עד כי כמעט, אני חושב, שאנחנו נצליח לעבור את השנה הזאת עם השפעה  

לא גדולה על העניין הזה. שני דברים, שאני אגיד אותם כי אני מייחס להם חשיבות, גדולה אבל 

ילדים השנה של   84לנו    אולי לא מדברים פה יותר מידי לאנשים, שיבוצים של חינוך מיוחד. יש

שוב. בדרך כלל שנת לימודים, בטח למועצות קטנות שאין להם  יחינוך מיוחד שלומדים מחוץ לי

לרוב בפערים של ילדים שמגיעים בדצמבר ולא משובצים וגם    -לפעמים בתי ספר של חינוך מיוחד,

ו, זה הרבה עבודה, ילדים וזה לא משהו שקרה מעצמ  84השנה אין לנו אף מקרה כזה. אני מדבר על  

מאוד גדולה של מחלקת החינוך וישי. הרבה עבודה הושקעה בזה. מועדונית משפחתית, שיש  -מאוד
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אפשר להכניס את    - ילדים. אני חושב שזה שיא שהיה אי פעם והיא מתפקדת מעולה. חינוך  15בה  

 - זה לחינוך הבלתי פורמלי, אבל שנה שעברה

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ם מה הנושא שלשמו התכנסנו? אתם זוכרי

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן, תכף. אני מדבר על מערכת החינוך. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 דיברנו על נושא מאוד ממוקד.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן, כן. תכף אני אגיע אליו. 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הכל דבש.
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  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 -בטוח לא הקטסטרופה שאתם ניסיתם לייצר בהתחלה

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה מנותק ממה שקורה בשטח.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני מחובר טוב מאוד למה שקורה בשטח. 

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: ינגרטן  יועמית 

מתי, היום ובכל ישיבה, עד שהכסף  חבר׳ה, אנחנו לא הולכים מפה. אנחנו נשארים עד לא יודע עד  

 יעבור. לא מעניין אותנו, כולנו פה, כל מה שקורה. אנחנו רוצים את הכסף של בתי הספר.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אבל, סליחה, עמית. אתה לא מבין, מחלקת החינוך פה היא המובילה במדינת ישראל, אתה רק לא 

יצא מפה ימקבל תשובות. אני אמרתי לך בתחילת הישיבה אני לא מאמין לאף מילה. בוא נראה מה  

 בסוף הערב. לא מאמין. חוזר ואומר, לא מאמין לאף מילה.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שדרך אגב, את הצהרונים, שזה מה שנקרא החינוך הבלתי פורמלי, פתחנו    - שכתבתי  אחלה. אז כמו 

ילדים שזה גידול   440, כמעט  400  לילדים רשומים, השנה אנחנו כבר עומדים ע  300שנה שעברה עם  

 -יפה ואני חושב שזה הבעת אמון

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 יש לנו בעיה עם הכיתות. 

 

  ר ברטל ]ראש המועצה[:ני

לא אומר שאין בעיות, אני רק אומר שהקטסטרופה שניסו פה לייצר,   -פתר. הבעת אמוןיכן, היא ת

 כאילו העסק קורס וילדים לא מקבלים.

 

   מדברים יחד.*

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 לא, יש בעיה עם התקציב, אי אפשר להתעלם מזה. 

 

  ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

 שנייה. תכף אני אגיע לזה. 
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  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הכל טוב.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

את   באמת  ונתתי,  לציין.  חלק  פה  שמנסים  כמו  רע,  הכל  לא  גם  אבל  טוב,  שהכל  אמרתי  לא 

דברים   הם  מעצמם.  קורים  לא  שהם  לפרט  יכול  שאני  דברים  הרבה  עוד  פה  ויש  ההיילייטים 

מבורכים והם בעיקר עבור הילדים שלנו. לכן, אני מבין את הרצון לצייר מערכת קורסת וילדים לא  

מקבלים. אני חושב שיש הרבה הרבה הרבה מאוד נקודות אור, אני חושב שהמערכת שלנו היא 

יש לנו   לנו ארבע מנהלות בתי ספר מעולות, אחת אחת.  יש  גנים באמת    21מערכת טובה מאוד. 

  - 18פשר בהחלט להתגאות בהם, ומערכת החינוך, לפחות המנדטורית, החובה, עד גיל  נהדרים שא

דרך אגב, שבוע שעבר התפרסמנו בציונים של זכאות לבגרות של מחזור ד׳ בתיכון, מחזור שעבר,  

שהיה בשנתיים של לפני כן. אני חושב שזה גם מעיד על איכות    91%-, שזה עלה מ95%  -עלייה ל

לי לא מעט שעות מערכת החינוך, עם התיכון, הצוות של יש  ו והתלמידים כמובן. אז בסך הכל, 

מורות, הורים מנהלות על כל הרבדים. סייעות, גננות על כל הרבדים, בכל הגילאים. אני חושב שיש  

לנו הרבה מאוד במה להתגאות, יש לנו הרבה מאוד דברים טובים. נכון, יש בעיות. תמיד יש בעיות 

יש לאן להתקדם, תמיד יש לאן להתקדם, אבל אני בהחלט חושב שהילדים שלנו במערכות חינוך.  

 במקומות טובים מאוד. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 - החינוך הפורמלי מעולה
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אני מדבר. את רוצה, אני יוכל לתת נאום על החינוך הבלתי פורמלי, אני יכול

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

אבל לא דיברנו על החינוך הפורמלי אבל. אנחנו היינו בישיבה שביקשה מאיתנו לחלום. וחלמנו. 

 וכל החלומות האלה התרסקו, אין חלומות. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז תכף אני אגיע לזה. קודם כל, יש חלומות. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 יש חלומות, הם לא מתממשים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא נכון. כרגע נתתי לך דוגמה. אנחנו הלכנו, רצינו לפתוח כיתה קטנה בבית ספר והשנה זה קרה. 

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 - אבל זה תקציב של משרד החינוך, זה לא
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ואדרבה. זה רק אומר שצריך לחזק את זה יותר.מעולה, אדרבה 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 - שארו ממוקדיםיעמית, ת

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 בועז, תעזוב אותך, נו בחייאת.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 חכו לתשובות, הוא הולך מסביב, הוא יגיע מתישהו. 

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 עמית, נגיע לזה שנייה. תן לי.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אני לא מאמין. 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ודה. לכן, אני חושב שבהחלט חלק מהדברים, גם כיתת מב״ר חלמנו עליה הרבה  תבסדר, בועז הבנו,  

להתגאות. ואני מבין   מאוד זמן ועל עוד הרבה מאוד דברים נוספים. אני בהחלט חושב שיש לנו מה

חושב  אני  קודרת.  תמונה  לייצר  מצריך  מאבק  לעשות  של  מהדרכים  ואחד  למאבקים  שיוצאים 

 שחייבים לבוא ולהגיד את זה, לא בשבילי. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 המנהלות אומרות שהן לא מסוגלות לסגור שנה, על מה אתה מדבר? אתה מחובר למציאות בכלל? 

 

 מועצה[:ניר ברטל ]ראש ה

 -קצת יותר ממך. שנייה, תן לי לסיים

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כנראה שלא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כנראה.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כנראה זה מצוין, היו״רים מציגים, לא אנחנו. היו״רים. מציגים אובייקטיבים. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

לבוא   רוצה  אני  אז  לא  בסדר,  והטובה  המצוינת  הנוספת  התמונה  את  לצייר  לי  שחשוב  ולהגיד 

כשהם  כי  והצוותים.  המנהלות  אחד,  גורמים.  שני  בשביל  בשבילי.  הקרדיט  בשביל  לא  בשבילי. 

עכשיו רואים מה קורה פה, והן נותנות את הנשמה שלהן, בטח אחרי השנתיים של הקורונה ובסוף  

 -פר כי ככה וככה וככהההורים אומרים להם שזה חרא של בית ס

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

אף אחד לא אמר את זה. הצוות החינוכי מקבל מאיתנו גיבוי מלא ותמיכה מלאה, זה ממש לא  

 נכון.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא אמרתי שאתה אמרת את זה, אבל אני בהחלט שומע קולות כאלה. 

 

   מדברים יחד.*
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  שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: גליה 

אבל זה חלק מהמאבק, גם כדי שהם יבינו מי אחראי על מה. המנהלות, באמת באמת והצוותים 

 - בוודאי ובוודאי עושים עבודתם הכי נאמנה שאפשר

 

  ]יו"ר הנהגה יישובית[: וינגרטן  עמית 

 מעל ומעבר.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - התוצאות. לבוא ולהגידנכון ורואים גם את 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

יניים שלא קשורים לדיון. איפה התשובות על הכסף? לאן יויכוחים לא ענוושוב הוא גורר אתכם ל

 השיטה שלו, ככה הוא עובד.  וגררו, זיהלך הכסף? ״יגיע בהמשך״. אל ת

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שיטה. ואיז

 

  :וינגרטןעמית 
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לא ממשיכים. חלאס,  אנחנו לא ה היום, אנחנו  לא תהייה תשובה  עד שאין תשובה.  ולכים מפה 

 מספיק.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בועז, הבנו. -אוקיי. מעולה. אז אני

 

  :וינגרטןעמית 

 הוא אומר שיש לו תשובה, בוא נשמע.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הדברים הנהדרים שיש במערכת החינוך ביישוב.  בשביל שתי הקבוצות אני רוצה רגע להציג את  

 - אחד, זה בשביל הצוותים והמנהלות שעושות, ויש להם הרבה במה להתגאות

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 שכבר אמרת.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

נכון, אבל הפרדנו ולכן אני אשלים את זה. דבר שני, זה גם בשביל הילדים. הילדים של מערכת  

צריכים  אני חושב שהם  לי שלושה, מתוכם תרמתי למערכת החינוך המון,  יש  החינוך מאורנית 

לדעת שיש להם גנים, שיש להם בתי ספר יסודיים ושיש להם תיכון טובים מאוד והם מקבלים פה 



 
 מועצה מקומית אורנית 

 20229.4., ראשון, מיום 67מס'  שלא מן המניין ישיבת מועצה
 
 

 נוצר על ידי 

51 

, ואני רק רוצה שהם יחשבו אחרת על מערכת החינוך שלהם פה בישוב. לכן היה לי  הרבה מאוד

, איך שפתחנו, דיברתי ןחשוב להדגיש את זה. אני בהחלט גאה מאוד, בראשון לספטמבר האחרו

רק על התחומים הפדגוגיים ועוד לא דיברתי על התחומים התשתיתיים, שגם רוני עשה לא מעט 

מערכת החינוך, מה   אבל יש להם השפעה גם על פדגוגיה. אני חושב שהשנה ואני חוסך את זה כרגע,  

לא נגיד עתירה, אבל    -שסקרתי ועוד דברים נוספים שלא ציינתי פה עכשיו, אני חושב שהיא עתירה

יש לה הרבה מאוד משאבים, שחלקם כן, הצלחנו להביא ממשרד החינוך ואני גאה בזה, זאת הייתה  

לבוא ולהגיד, חבר׳ה, משרד החינוך, אני לא לוקח מכם, כי אני רוצה  המטרה. המטרה לא הייתה  

 -לממן בעצמי כי רק שעות של שיעורים שאני מממן בעצמי יש להם ערך ואלה ש 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

רך  לא, להפך. תביא ממשרד החינוך, רק בנוסף. באון טופ. כל מה אתה מביא ממשרד החינוך זה מבו

ואנחנו הראשונים לומר את זה, אבל און טופ על מה שהיה, ולא להוריד ממה שהיה ולהגיד לנו שיש  

 ממשרד החינוך עוד שעות פורמליות.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

חשוב לבוא ולהגיד את זה, אני חושב, כדי לייצר את התמונה היותר מלאה לגבי מערכת החינוך  

 גע, אלעד יצעק עליי, בועז יצעק עליי.בישוב. אתם יכולים עכשיו, ר

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 לא, אני רק רציתי להוסיף. בבית ספר ״יובלים״ יש כיתות מא׳ ועד ו׳. יש. 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בועז, אני מבין את הרצון להגחיח.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

א מאמין לך. כבר אמרתי לך את זה אלף פעם. אני  אני מחפש תשובות ענייניות, עייפת אותי, אני ל

  בלה מסביב. איפה הכסף?-רוצה לראות מתי תגיע ללתת להם תשובות ענייניות בלי בלה

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 מצחיק שיש פה בדיחות. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז מה, לבכות?

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 כן, תבכה. באמת תבכה. לבכות. אני עוד שנייה בוכה פה, באמת. זה כאילו נורא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני אחזור ואגיד שאני בראשון לספטמבר הזה, שידעתי שכל התכניות קרו ועוד דברים נוספים, 

הצוותים, בשביל המנהלות, הייתי מאוד מאוד גאה בשביל המועצה, בשביל מחלקת החינוך, בשביל  
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שנה זו הולכת להיות. אני בטוח ואין לי    ובשביל הסייעות ובשביל הגננות, איך שנפתחה השנה ואיז

ספק בכלל שהמצב של מערכת החינוך פה הרבה הרבה יותר טוב מאשר בהרבה מקומות אחרים,  

חינוך, אני חושב  וגם יותר מאשר הרבה מאוד שנים אחורה. אז אם עושים פה ישיבה על תחום ה

 שצריך וחשוב להדגיש את זה שגם אנשים ישמעו את התמונה המלאה לגבי מה שנעשה פה.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 - אני רק רוצה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -בועז

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

שהנושא הראשון היה אי  כלא, אנחנו לא מדברים על החינוך. אנחנו זימנו ישיבה שלא מן המניין,  

העברת כספים לבתי הספר. זה הנושא. לא מערכת החינוך באורנית. הוא מערבב אתכם כמו את כל 

ישוב הזה, כמו שהוא מערבב אותנו. הזימון לישיבה הזאת לא יצא כפי שמחויב על פי חוק, לפי  יה

ם בבית ספר שלכם,  מה שאנחנו דרשנו בישיבה שלו מן המניין. והוא ימשיך לערבב אתכם, כן, ג 

 , ח׳, סליחה. -גליה, אני מניח, יש מא׳ ועד ו׳

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -ואוו, איזו טעות, סוף העולם
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

בועז, באמת. עם כל מה שאתה, ככה, זורק לפח את כל מה שאמרתי, הכל קרה בעבודה קשה של  

 - הרבה מאוד אנשים

 

  ועצה[: בועז בגריש ]חבר מ

זורק לפח את השטויות שאתה מדבר. תדבר עניינית כבר. בשביל מה כינסת ישיבה, כדי לשמוע מה  

 יש?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בועז, בועז.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה חצי שעה מדבר מסביב. -תדבר על הנושא שלשמו התכנסנו

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ך עם אנשים שמדברים לא לעניין והרבה. תודה. אני מאוד מאוד גאה, ל אלעד, אני שמח שקשה  

והרבה תודה לצוותים בבתי הספר, בגנים ולמחלקת החינוך על מה שהצלחנו להביא ומה שהולך  

להיות לילדים השנה ויש לנו חברים במערכת החינוך שצריכים להיות גאים בה, לתמוך בה ולחזק  

ת לקדם אותה קדימה ולפתור את הבעיות שקיימות, אבל יש לנו מערכת חינוך טובה  אותה, לרצו

 .ועכשיו רגע לעניין.  18מאוד מגיל שלוש עד גיל 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ברוך השם.

 

  :וינגרטןעמית 

 -ניר, אני רוצה להגיד שנייה 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 תכף. תן לו.

 

  ש המועצה[:ניר ברטל ]רא

אינטרנט   אתר  פעם  חשוב,  הכי  הביטחון  פעם  כי  מבולבל.  קצת  יוצא  פה  מועצה  ישיבת  כל  אני 

לשעונים קרמיים זה הכי חשוב. כל פעם משהו אחר יותר חשוב. היום זה החינוך הכי חשוב. ומישהו  

כמה ימים  אמר פה, החינוך בראש מעיינינו ולא צריך להתפשר ומעל סדרי עדיפויות, ישב פה לפני  

 -ואמר שדברים אחרים חשובים לו. וישבנו פה, ויכולנו פה, באמת

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מי אמר את זה? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 -ליון אלפי שקליםי רגע, אלעד. אתה מפריע לי. ואמר לי, יכולנו פה בהינף החלטה, להביא פה עוד מ

למה הוא יכול לקבל החלטה להביא בעוד מאות אלפי   בהרי אררט  -דרך אגב, חלק מזה מבתי הספר

 שקלים ואחר כך אני גם זה גם לבתי הספר ואנשים התנגדו.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ריים בטח הוא רוצה להגיד. אנלים הסולאכן. הפ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא התכוונתי לזה, אבל גם זה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מערבב, תגיד לי.למה אתה 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אלעד, אלעד.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 קשה לדבר? מה קשה לכם לשמוע כל כך?
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, תענה לעניין. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -קחו חבית  ,אני עונה. אני אענה. חבר׳ה, אתם רוצים לעשות

 

  צה[:אורנה רייטר ]חברת מוע

 -לא כסף עתידי, לא כסף קיים  -מבקשים ממך תשובה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, תודה. אני תכף אתייחס להכל.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 השארת אותנו במתח, אנחנו לא עומדים בזה פשוט. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ולעשות את זה.אני בטוח שאתה תצליח להתגבר על זה ולהתאושש 
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 מדברים ביחד. *

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אז תעשה הפסקה שלא  -סוף הגענו לנושא נפל הפייסבוק, אז נחכה-עד שסוף

 

  :וינגרטןעמית 

 אורנה, לא מעניין העתיד. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - לא, כל מה שדיברנו זה על ההווה והעבר. דורון

 

   מדברים ביחד.*

 

  ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

אפילו פה, לפני כמה ימים היו אנשים שהיו להם סדרי עדיפויות   -המשכנו. אז כמו שהתחלתי להגיד

אחרים ואני מצר על זה וחבל לי מאוד. אז כנראה שהאמירה שנאמרה פה קודם, שהחינוך הוא 

ו לשעתה  פויות והוא דורס כל שיקול אחר, הייתה נכונה לשעתה, מה שנקרא, איבראש סדרי העד 

אין יותר מי שמצר ממני על הדבר הזה ומי שמבין    -הנוכחית. לפחות לא לשעות הקודמות, ואני

 לא.  -מבין ומי שלא 
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אפשר רגע להתייחס לזה? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ואני אומר הרבה דברים זה לא יגמר  לא. לא כרגע. אני אסיים, כי אם כל אחד יתייחס לי באמצע  

היום. אחד. אני רוצה רגע לדבר על הכספים של בתי הספר היסודיים. אני רוצה גם לחלק אותם 

זה לא כספי משרד החינוך, זה כספים   -לשלושה. אחד, מה שנקרא כספי ניהול עצמי, שזה כספים

הנחיות משרד החינוך. של המועצה שהמועצה נדרשת להשקיע או להעביר לבתי הספר בהתאם ל

 ביולי עברו לבתי הספר במלואם. 31-הכספים האלה עד ה

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 לא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הם כן.

 

  :וינגרטןעמית 

 הם לא. נו, מה? אנחנו סתם יושבים פה? באמת. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 
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 הלות אומרות.זה לא מה שהמנ

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 זה גם לא מה שמופיע במיתר גם.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -זה לא קשור למיתר בכלל, הכספים של הניהול העצמי. הם לא עוברים דרך המיתר בכלל

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 הם כן.

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 -הם לא

 

  :וינגרטןעמית 

 תגיד, למנהלת יש אינטרס להגיד שהיא לא קיבלה כסף? בחייאת.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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שבאה   עדי,  בחורה,  אותה  שזאת  מדויקת,  התמונה  את  להגיד  אינטרס  יש  לי  מה.  לך  אגיד  אני 

ול עצמי עברו. אני  ממשרד החינוך, שבאה ובדקה בדיוק את הדברים האלה ואמרה שכל כספי ניה

 בסך הכל מצטט אותה. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 -אז איך אתה מסביר אז שכל המנהלות

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 איך המנהלות לא יודעות את זה?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כספי   -ה חלקים. אז זה החלק הראשוןבסדר, אני, כמו שאמרתי אני רגע מחלק את הדברים לשלוש

ביולי השנה. יש כספים    31-ניהול עצמי. גם על בסיס משרד החינוך, כל הכספים האלה עברו עד ה

נוספים, שהם אותם תוכניות, באים בטוב, הכלה, שילוב, שזה תוכניות שמשרד החינוך רוצה לקדם  

או דרך אחרת לחלק את המשאב בבתי הספר. אחת הדרכים של לקדם זה להוציא קולות קוראים 

הזה. המנהלות מבצעות, משרד החינוך מעביר את הכסף למועצה והמועצה אחרי זה מעבירה אותו  

לבתי הספר, שהוא משלם לאותם ספקים שביצעו את התכנית. ספקים, הורים שביצעו את אותן  

וך, שעוד הפעם, תכניות. בדרך כלל זה ספקים. ובחלק מהמקומות, לא קיבלנו כספים ממשרד החינ

לא התקבלו במלואם, אפילו במועצה. ואנחנו נעלה את זה מול משרד החינוך ואנחנו נדאג שזה יגיע 

אלינו. זה יקרה, עיכובים וזה, זה דברים של משרד החינוך. חלק מהדברים, בינינו לבין בתי הספר,  

זה יקרה, כל הכספים   ישי מקודם אמר, מנהלנים שהיו צריכים להעביר דו״חות וכדומה, זה יקרה.

האלה יעברו. להגיד לכם מתי זה קורה? מכיוון שלא הכל תמיד תלוי רק בנו, זה גם תלוי בבתי  

הספר, אנחנו רוצים שזה יקרה בהקדם האפשרי. אין לנו פה שום כוונה וגם כל הכסף הזה יגיע. 

לו תלב״ס או   ילדה בכ  200החלק השלישי, שזה עלה, אפשר לקרוא  לילד או  ל בית הספר.  ש״ח 
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עברו עדיין השנה לא  חודש  -הכספים האלה  איזה  עברו  לא  2022חודשיים בשנת  -אולי הם  אני   ,

ואני רוצה רגע לצייר את תמונת   נכון, החינוך הכי הבטוח בזה, אבל מאז הפסיקו לעבור.  מצב. 

לנו דברים  מה זה לצערי? זה המצב, לא יודע אם זה לצערי או לשמחתי. עדיין יש    -חשוב, אבל לצערי

שמשרד   למה  מעבר  שאמרתי,  כמו  האקסטרה.  התוספתי  הכסף  לפני  אליהם  נדרשים  שאנחנו 

לא אני אישית, הלוואי והמועצה הייתה   -דורש, שאנחנו יכולים לתת. הלוואי ויכולתי לתת  החינוך

ה  ש״ח לילד, אני בטוח שכולנו רוצים את זה והיינו שמחים שז   2,000ש״ח, אלא    200יכולה לתת לא  

יקרה. אבל, בקצרה, בלי עכשיו להיכנס יותר מדי לדיונים, כמו שבועז אומר, זה לא נושא הישיבה.  

תחומים שלושה  איזה  לנו  יש  בגדול,  אבל  המועצה,  של  המצב  ההוצאה   -על  שבהם  קטגוריות, 

הייתה מעבר לאותו תקציב מתוכנן, שגרמה לזה שצריך לצמצם   2021הכספית של המועצה בשנה  

הקצבנו אגרת    2021מקומות אחרים. בעצם, ארבעה. אחד הדברים הראשונים, בשנת  הוצאות ב

תלמידי חוץ. זה ילדי אורנית שלומדים בבתי ספר ומוסדות מחוץ ליישוב והמועצה נדרשת לשלם 

ש״ח, אם אני זוכר נכון, שההוצאה בפועל הייתה כמעט פי שתיים   370,000-אגרה. בגין כך, תוקצב ב

זאת לא הוצאה, חלק מזה לפעמים, אגרות תלמידי חוץ שהמועצה חייבת לרשויות  ש״ח.    700,000  -

 - אחרות. כפר סבא, הרצליה, רמת השרון וכדומה עוד משנים עברו

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 סליחה, אבל זה בתקציב החינוך, בוא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון, נכון. בתוך תקציב החינוך.

 

  רייטר ]חברת מועצה[:אורנה 

 מיליון ש״ח, זה בפנים. 2זה במינוס 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - לא, המינוס נכנס שם קצת יותר מדי דברים

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 זה דו״ח שהגשת למשרד הפנים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -כן, אבל את נותנת לי את זה

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ח שאתם הכנתם, לא אנחנו.זה דו״

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 מה נותנת לזה? אני קוראת מספרים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -נכון. אחד מהדברים האלה זה מספרים
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מספרים לא נכונים. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, לא.

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 מצב.יש 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני מבין שאתה מעוניין שאני אציג את זה בצורה מסוימת, אבל זה לא נכון. אולי אתייחס לזה 

בהזדמנות אחרת, כדי שבועז לא יגיד שאני מדבר לא לעניין. נושא אחר שגם היה חריגה ממנו בשנת  

ש״ח ונגמר בחריגה, מעבר   500,000או    400, יש סעיף שנקרא הוצאות משפטיות או תביעות  2021

ש״ח. המון, המון, המון כסף למועצת אורנית. גם פה, זה תביעות שנגמרו בבתי    1,200,000לזה, של  

שנים, וכשבית משפט נותן פסק דין שאתה    6או    7או    8משפט. בדרך כלל אירועים שהתחילו לפני  

מעבר למה שתוקצב וגם פה זה  צריך לשלם אתה חייב לשלם ועוד כל מני תביעות נוספות. הרבה  

ערך אליו. נושא שלישי, שגם הייתה ממנו חריגה, אם  ילא משהו שהיה אפשר לצפות אותו או לה

ש״ח, זה בתחום משק מים והביוב, שהיו שם הוצאות, שגם    1,500,000אני זוכר נכון, סדר גודל של  

ביוב, אין לך אפשרות   צינור  ביוב או קריסת  יש לך פיצוץ  זה. עם כמה אותן, אם  לא לתקן את 

שהחינוך חשוב, והוא חשוב לנו מאוד, אתה עדיין לא יכול שיזרום ביוב ברחובות, או לא יהיה מים  

 לאיזשהו תושב בבית. זה התחום השלישי שהייתה ממנו הוצאות חריגה. 
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  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

נם מדויקים. איך אומרים  ביקשנו ממך להביא את הדו״חות שלא תטעה את הציבור בדברים שאי

 את זה, אלעד? אינם מדויקים בלשון המעטה. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ומרבית הדרכים הלכו לתקציב פיתוח ולא לתקציב שוטף. את צינור היניקה במבנה, אתה מימנת 

 - את זה על ידי תב״ר

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אלעד

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -זה פיתוח

 

  נה רייטר ]חברת מועצה[:אור

 הוא לקח את זה למשרד הפנים וגם משרד הפנים מבין שהוא ערבב אותם. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 - אני מבין ש -אורנה, אני לא מערבב אף אחד

 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 הציבור. חד משמעית. אתה לא מדייק בלשון המעטה. אתה קורא להם דברים ואתה מטעה את 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

בסדר. תכף, תרצי את זכות הדיבור, תוכלי לתקן ולהציג את התמונה שאת כנראה יודעת יותר טוב  

 ממני.

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני לא יודעת כי אתה לא מגיש דו״חות.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תני לי רגע לסיים. אולי תדעי.

 

  חברת מועצה[:אורנה רייטר ]

 אני לא צריכה ללמוד ממך, אתה לא יודע להגיש דו״חות.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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אז למה באת? אם מה שאני אומר לא מתאים לכם, אז למה באתם? אני מציג את הדברים כמו 

 -שאני יודע, מכיר אותם ומאמין. אם אני מבין שמתחילות קריאות ביניים והתקפות נוספות

 

  יטר ]חברת מועצה[:אורנה רי

 לא נוח?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אורנה, שנייה. תודה. הבנתי אותך.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -והכי חשוב

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד, נו. אני יכול להמשיך לדבר?

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 כדאי שלא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 חברים, תודה רבה. הייתה ישיבה נחמדה. אוקיי. 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 למה אתה לא נותן תשובות לאנשים?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני אתן בדיוק את התשובות. רוצה את לתת את התשובות?

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 טוב ממך. דו״חות, אז אני אוכל לתת את התשובות ולדעתי לא פחות  שאם תגי

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני יודע את התשובות. מעולה. אפשר? תודה. בלי לסטות יותר מהעניין, בהחלט היו פה הוצאות 

יודע שאני  דברים,  אמנם  לא   -שהן  אפשר  היה  שלא  ודברים  חשוב,  הכי  החינוך  שאמרנו,  כמו 

ו, בטח לא בטווחי הזמן להוציא. לצערי, זה המצב. הרבה מאוד דברים כאלה לא היו בשליטתנ

הקצרים שהם קרו וזה הביא את המצב. זה מביא את המצב שהמועצה צריכה להתחיל ולהתכנס 

איפה שהיא יכולה. ועשינו הרבה מאוד התכנסויות במקומות אחרים לפני שהגענו גם לעניין שלכם.  

מה כל אחד חושב על  ני רוצה רגע לסכם את דבריי. קודם כל, אני לא יודע  א  - לכן, אני חוזר ואומר

מאוד אני  אבל  החינוך,  שאנחנו -מערכת  חושב  אני  נמצאת,  שהיא  מהמצב  ומרוצה  גאה  מאוד 

שוב חינוך טוב מאוד ואפילו מצוין ויש לנו בהחלט על מה להתגאות ולא  ימעניקים לילדים פה בי

 -צריך לשפוך את התינוק עם המים, גם עם המנהלים 
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  :וינגרטןעמית 

 - קשור למועצה, זה משרד החינוךאבל זה לא 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אנחנו מקבלים את מה שמשרד החינוך נותן. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ממש לא.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 יש לנו צוותים מעולים, זה היתרון היחידי שלנו. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -פה יותר מעשרה דברים שלאנתתי לך 

 

  :וינגרטןעמית 

 לא, זאת לא מועצה, אבל ניר.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בוודאי שזה מועצה. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 זה בא מכספי הציבור, ניר. 

 

  :וינגרטןעמית 

 זה משרד החינוך, זה לא המועצה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

החינוך הוא הגורם המממן. זה כמו להגיד שהבנק, בנק לאומי, עשה את השיפוץ בבית ספר משרד  

 ״גוונים״. זה לא נכון, בסדר? משרד החינוך לא עשה את השיפוץ בבית ספר ״גוונים״.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 מן משל זה? זה? אירמה הקש

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מימן את השיפוץ.כי בנק לאומי 
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  :וינגרטןעמית 

 ה. צאין בעיה, הכל מבורך, אבל זה לא המוע -ניר, דיברת על כיתה בתיכון

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה כן המועצה. זה מה שניסיתי להסביר לך. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

שעזבו את מערכת החינוך   יותר ילדים  ים שישעניר, לפי מה שאתה אומר, מכיוון שהשנה שאנחנו יוד 

 -באורנית

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

גבוהות  יותר  יהיו  אז ההוצאות  כן,  ללימודים במגמות אחרות,  ויצאו  פאר, משנים קודמות  ביי 

 בשנה הבאה לפי מה שאמרת. לסעיף הראשון. 

 

  :וינגרטןעמית 
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 הורים מוציאים את הילדים מהמסגרות.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מעבר לזה, שהתיכון זה בכלל אורט ולא המועצה. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

חושב  שאני  מה  עמית,  תכניות    -אז  פה  להביא  מצליחים  שאנחנו  זה  על  להתגאות  צריך  להפך, 

 -ישוב. זה מבורךיומשאבים מבחוץ, שהם לא על חשבון ה

 

   מדברים ביחד.*

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 - 24/7זה מעולה. זה ישי. אנחנו משבחים את ישי 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - זה ישי, זה שרון

 

  :וינגרטןעמית 

 אף אחד לא אמר שלא, ניר.
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  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 .גם המנהלות שלנו מהממות. אחת אחת

 

  :ןוינגרטעמית 

 - לא, אף אחד לא אמר, אנחנו מברכים על הדבר הזה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אבל להפך, צריך להציל את המגמה הזאת

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 -טופ על מה שהיה קודם, לא במקום מה שהיה -מעולה, אבל זה צריך להיות און

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 הדעה הפופוליסטית של הדבר הזה. וז

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 לא, הכסף היה קיים ומעל זה כמה שתביא אנחנו נהיה הראשונים לברך. 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אין רשות שלא מוסיפה מעבר לתקציב שהיא קיבלה ממשרד החינוך. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אלעד, אלעד, אלעד. תודה. אתם לא    -ש לא נכון. אני אומר לכם את דעתי, בסדר, לא חייביםממ

שום דבר ממה    -חייבים להסכים איתי. אני חושב שדברים שאני אמרתי, שאתה אמרת, זה לא אתם

בשנים   לקרות  להמשיך  שצריכה  קשה,  עבודה  מאוד  בהרבה  זה  מעצמו.  קרה  לא  פה  שציינתי 

 -הבאות

 

  צקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: גליה שישי

 ש״ח שהלכו לכל החובות שהרגע ציינת בשלושה סעיפים? 200-איך המנהלות סוגרות שנה בלי ה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מעולה, רגע.

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 והוא לא אשם.
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  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 מי אשם, אני לא באתי למצוא אשמים. אותי זה לא מעניין. זה לא מעניין אותי 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 ניר, אני רוצה להגיד משהו.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

תנו לי לסיים, כבר הייתי יכול לסיים לפני עשר דקות. אני הייתי בסיכום, בסדר? קודם כל עמית,  

 .ך לברך על זה, צריך להגיד את זהזה לא משהו שקרה מעצמו. צרי

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הוא אמר את זה כבר. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

רגע, שנייה. בסדר? שתיים, ניסיתי לתאר בקצרה    -מעולה, אלעד. גם אני רגיל לשמוע אותך חוזר

ברה, אמרתי  את המצב התקציבי של מערכת החינוך. אמרתי שכל כספי הניהול העצמי קרו שנה שע

שאת כל הכספים שדרך משרד החינוך המועצה תשלים כפי שהיא מתחייבת, שנכון לעכשיו לגבי  

 -ש״ח, לצערי, כרגע, למועצה אין את היכולת להעביר אותה. אני מאוד מקווה שיעשו צעדים  200-ה

 עשינו, נעשה עוד ויעשו עוד בהמשך צעדים שיאפשרו את זה בעתיד.
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  "[: יובליםת הורים "]יו"ר הנהג ברמןמיטל 

 השנה או שנה הבאה? 

 

  :וינגרטןעמית 

 העתיד הוא אומר. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 רגע, אני חייבת לשאול שאלה. אנחנו בסוף שנה. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אנחנו בתחילת שנה. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 לא, אנחנו בסוף שנה. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 -תני לי שנייה לסיים. אנחנו בסוף שנה
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  :וינגרטןעמית 

ישיבת   חבר׳ה,  ותגיד  במצב  אותנו  תעמיד  שאתה  בנובמבר,  כזה  במצב  לעמוד  רוצים  לא  אנחנו 

היו   עוד משהו. אם  לך  אגיד  אני  יודע מה?  ועכשיו, אתה  לזה.  לא מוכנים  תקציב חדשה. אנחנו 

 הוצאות בביוב, אני מבין שצריך לתקן את זה, כן? זה לא צריך לבוא על חשבון החינוך.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -על חשבון

 

  :וינגרטןעמית 

 קח הלוואה, תגמור את זה, אבל לא על חשבון הילדים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -טוב, אז כמו שאמרתי לך אני חושב שמצב הילדים הוא לא כזה

 

  :וינגרטןעמית 

 אתה חושב ככה כשכל התושבים חושבים אחרת. 

 

  מירב:
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כל התושבים חושבים אחרת, ניר, יש משהו שהיה נהוג פה. הכסף הזה הועבר במשך הרבה מאוד 

שנים. סליחה, חברים. ובתקופה האחרונה הוא רק הלך וירד. מה צפית? מה חשבת שיקרה? שאתה 

ואתה   הזה  הסכום  כל  את  כמי  לוקח  אותו  מעביר  ולא  לגמרי.  אותו  ומבטל  אותו  מוריד  הולך, 

שבאמת חרט על דגלו את החינוך. ואני באמת האמנתי לך שזה מה שאתה רוצה ושזה הדבר הכי  

אז אם זה כל כך במקום הראשון    חשוב ואתה מדבר פה על מערכת החינוך שזה במקום הראשון.

ישוב, זה לא רק להורים ולמי יחיים שלנו פה בואתה באמת רואה שהילדים שלנו, העתיד שלנו, ה

ישוב. ברגע שהחינוך פה טוב אורנית נחשבת  ישיש לו ילדים בבית ספר. זה לכולם. כי חינוך זה קרן ה

ישוב יעלה. וברגע שאתה מוריד את זה, מה חשבת שיקרה, איך אנשים יגיבו,  יטובה והערך של ה 

זה תקציב וזה כסף שתוקצב   - דברים טובים ש  כשפתאום זה לא קיים? גם אם אתה אומר שיש פה

 ופתאום איננו. נמוג. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 -אבל למה ללכת רחוק, אנחנו

 

  מירב:

אין פה שום שקיפות בדבר הזה. אתה אומר שזה היה צריך ללכת לפה והיה צריך ללכת לשם, אנחנו 

חשו כך  כל  שהוא  משהו  שזה  בגלל  ידענו.  להגיד  לא  לפחות  הראוי  שמן  חושבת  אני  בעיניך,  ב 

מה שזה  קורה,  כשזה  אמת,  בזמן  לאנשים  בזמן    ,להגידמנסה  אני  ש  ולהסביר  לאנשים  להסביר 

 -אמת

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -הסברתי ש
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  מירב:

 -מה זה עוזר? זה לא עוזר לי. זה עוזר לי

 

   מדברים יחד.*

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הדברים שחשובים לו וככה הוא מתייחס, מה עם שאר הדברים? אם זה 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -אני יש לי נושא אחד -אתה לא עונה בצורה עניינית, אתה לא מגיב

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 רית לא פה, אפשר להבין?בלמה הגז

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כי אני הזמנתי את ישי. 

 

  ]חברת מועצה[:תמר צדוק 
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 ישיבה על כסף.   וז -אבל ישי, זה נפלא. למה הגזברית לא כאן? אנחנו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 וביקשנו.

 

  תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 תקציבים שלא עברו. איפה הגזברית? למה אתה מחביא אותה?  תזאת ישיב

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא מחביא אף אחד. 

 

  ר מועצה[: אלעד כהן ]חב

  10בהקשר למה שאת אמרת, תמר. בדרישה שלנו לסדר היום, אנחנו ביקשנו, זה מופיע בסעיף  

מפורשות שתגיע גזברית המועצה וגם כמובן מנהל מחלקת חינוך, שאני עוד הפעם מודה לך שבאת  

 וכמובן הגברת איריס. 

 

  מירב:

היה מה לעשות ולחזות מאשר סליחה שאני קוטעת אותך. לא    -לא היה איך לעשות את הדברים

לקחת את הכסף מהחינוך? מהילדים? מהעתיד שלנו, שאתה מבין כמה שזה חשוב. זה היה הדבר  

 היחיד שאפשר היה לעשות?
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אז אני אחזור ואגיד כמה דברים

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שילם על המשרות במתנ״ס.

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

זה חוזר על עצמו, אבל על מה שאמרת אני נותן לך תשובה. א. קודם כל, נעשו פה הרבה    -לצערי

דברים בשביל החינוך והם לא קרו בעצמם. נעשו הרבה דברים שהיום אני, לא חייבים להסכים 

 הרבה יותר טוב מהשנים האחרונות.-איתי, חושב שהגנים, היסודיים והתיכונים במצב הרבה

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אבל את הכסף הזה השנה אתם לא תראו. זה מה שאתה אמרת. לא תראו את הכסף. המתוקצב. 

 בסעיפים תקציביים צבועים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מי שחשוב לו מערכת החינוך יכול לדעת.
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  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אבל תענה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ה. השאלה מה נושא הדיון, בסדר? אם אני מבין שרוצים לדבר על חינוך לילדים כי זה מה  אני עונ

 שחשוב, אני מדבר. 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 זה לא נושא השיחה. לא, לא, לא.

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -העברת כספים לבתי הספר 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ישוב. ככה רשום בהצעה לסדר היום. רצית לתת הרצאה על מערכת  יספר בה  יהעברת כספים לבת

 החינוך?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -לא רציתי לתת הרצאה, רציתי לשתף
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 סבבה, אין בעיה, אין בעיה. אבל בוא נגיע לנושא. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שאתה מדבר ועובר מנושא לנושא. אני אחזור  כ ה  בסדר, תודה. אלעד, תזכיר לי את זה פעם הבא

ולהציג  לדבר  רציתי  אני  לדבר.  רצית  לא  שאתה  מה  אולי  שזה  להיות  יכול  לפחות,  אני  ואגיד, 

והסברתי גם למה היה לי חשוב לעשות את זה, שאני חושב, ישי אולי יגיד מה שהוא רוצה. יסכים  

 - אות במערת החינוךיותר, יסכים פחות. אני חושב שיש לכם המון מה להתג

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל שמענו את זה כבר שמונה פעמים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מעולה, אז אל תפריע. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תדבר על הכסף שצריך להעביר.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כאילו ישבנו ולא עשינו כלום. אני עונה למה שמירב אמרה, בסדר? אחד, בסדר? אז קודם כל זה לא  

כמו    - עשינו הרבה דברים שאני חושב שצריך להתגאות בהם. אחד. שתיים. גם זה לא נכון, שהדבר

ויתרנו זה החינוך. ניסו הרבה מאוד דברים קודם לכן כדי לא להגיע  והדבר הראשון ש  -שאת אמרת

שנגענו בהם. אבל לצערי,   למצב הזה, בהרבה דברים אחרים וזה אחרון. אחד מהדברים האחרונים

לא אני, עוד הרבה מאוד   -סיפרתי קצת בקצרה מה הסיבות. אלה הנסיבות. אני גם עובד מאוד קשה

 אנשים במועצה בשביל לאושש את המצב של המועצה.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

ש״ח.    200-מרה מילה על הלמה לא הודעת לנו את זה? ישבנו פה במאי וביולי. שלוש פגישות ולא נא

 במאי וביוני. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - נכון. ואיפה כל הישיבות

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " רמןבמיטל 

שנייה. בסוף יולי, תחילת אוגוסט, אתה אמרת שאתה לא מעביר את הכסף על מה שהיה ואתה לא  

 מעביר על השנה. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון.
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

היא   הלוואה? איך  יכולה לקחת  זה? שנייה, שרון  יצא, איך המנהלות אמורות לשלם את  הכסף 

 אמורה לשלם את ההסעות שבוצעו?

 

  דובר:

 וגם אסור לה לסגור שנה במינוס.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ון שרצינו לגעת בו זה באותם כספים. ולכן, אז כמו שאמרתי למירב, אני אענה גם לך. הדבר האחר

 - מרגע שהתברר שאין ברירה באנו ועדכנו אתכם בדבר הזה. ולפני כן

 

  :וינגרטןעמית 

 ניר התעלמתם מאיתנו. זה ממש לא נכון.  -לא עדכנתם אותנו, זה היה 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 התעלמנו? ממש לא התעלמנו.

 

   מדברים ביחד.*
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 -הפוך. אמרת שיש תקציב ושיש כסף. במאי יוני יש כסף -עוד לא אמרת מילה על תקציב

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 וחודש אחרי זה, לא רק שאין לי לעתיד גם את העבר אין לי לכסות. איך כל הכסף עבר?

 

  ברטל ]ראש המועצה[: ניר

 זה היה לוחות הזמנים שקרו פה במועצה, בהחלט. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אבל מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? מה אנחנו אמורים לעשות? עם מה אני חוזרת הביתה? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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לבוא   אפשר  בסדר?  לעשות,  אפשר  מה  לכם  אגיד  עשינו  אני  מאבק,  עשינו  רבנו,  בסדר,  ולהגיד, 

נשב   נראה מה אפשר לעשות בשביל לקדם את מערכת החינוך בישוב. דבר ראשון,  ישיבות, בוא 

 ביחד ונראה מה אפשר לעשות.

 

   מדברים ביחד.*

 

  :וינגרטןעמית 

רוצים? תביאו אנחנו מבזבזים זמן פה. אתם שולחים אותנו במקום שנקבל תשובות. עד כאן, אתם  

את התוצאות. ישבנו שעות, על שעות, על שעות. אנחנו מבזבזים זמן מהעבודה, כל אחד מאיתנו.  

 בסוף אנחנו מתנדבים, אנחנו לא עובדים במועצה. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אנחנו כבר שלוש שעות פה.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

סגר. אני אזכיר לך ואני אחטא ואומר, אבל  ילעשות כי שנת התקציב ת  כן זה, בסדר כשלא יהיה מה

  360,000-אני אהיה מספיק ישרה עם כל ההורים שמקשיבים לי, שאנחנו, במו ידינו, מסמסנו את ה

 -ש״ח של סוף שנת התקציב הבאה. לא כי הייתה לנו ברירה

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 כי האמנו.
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  יצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: גליה שיש

ניר. אנחנו לא   ישי. זה לא יקרה, שוב,  וחלומות עם  לנו תכניות  והיה  יופי  יהיה  והאמנו שהשנה 

 יכולים, ההורים מקשיבים לנו ואנחנו הנציגים שלהם.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני הייתי אתכם בדיוק במצב הזה. אף אחד לא אמר משהו אחר.

 

  מירב:

אבל ניר, לא אמרת שהמצב כל כך קשה במועצה שהיה צריך לגעת בחינוך ולא אמרת כלום. הייתה  

 פה בעיה קשה של אמון עכשיו.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

יקר מה  ידעתי  שבדצמבר  לא  זה  פה,  השתנו  הדברים  שלישית.  פעם  ואגיד  אחזור  ביולי    האני 

 ובאוגוסט. דברים השתנו וברגע שהדברים היו ברורים וידענו מה הולך להיות עדכנו.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

מחר שאלה.  לי  ממשרד -יש  הטבות  הרבה  כך  כל  לנו  יהיה  ולא  תתחלף  החינוך  שרת  מחרתיים 

 החינוך ואז החינוך שלנו נמחק. זה מה שאתה אומר?
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  ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 לא.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 שעות במשרד החינוך.  ואיך לא? אם המועצה לא שמה שקל ולא יהי

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נאמרו פה הרבה דברים שלא קשורים לפוליטיקה בכלל.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

צוות   לכם. מנכ״ל  להגיד  רוצה  רק  ש״ח. המצב   70,000,  2020, אבנר, שדיבר איתי. משנת  3אני 

התקציבי לא התברר פתאום ביומיים האחרונים. מערבבים אתכם ואותנו בכל ישיבה שהוא יושב  

איתכם. אני אמרתי ואני אומר שוב, אני לא מאמין לשום מילה שלו ואני לא מאמין שאתם תצאו  

  - חנו ממשיכים לשמוע כמה אתם חיים, בכלל מפה עם משהו, או שאנחנו נצא מפה עם משהו. ואנ 

 איפה אתם? אתם בטח נמצאים ביער כי אתם לא יודעים איזו מערכת חינוך נפלאה יש לנו פה. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אבל מי זה אתם? 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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 מי זה אתם?

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

שלי שבכיתה א׳, זה הילד שלי בכיתה ג׳, זאת המנהלת המהממת של הבית ספר שלנו שלא   זה הילד

 יודעת איך לפתוח שנה ולא יודעת איך תסגור את החובות של השנה הקודמת. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ציה. זה מצער מאוד שמישהו שאחראי אמיטל, זה לא מופנה אליכם. זה מצער מאוד שזו הסיטו

עלילזה   סיפורי  לספר  יכול  שהוא  עלי-חושב  למה  בשנת  -באבא.  כי  כל 2021באבא?  למרות   ,

מיליון ש״ח,    2-, ההוצאות בחינוך קטנו ב-הסיפורים ששמענו פה, הוא שכח להגיד לכם שהכסף

 מיליון ש״ח ממה שהוקצב, כולל משרד החינוך. זה הדו"חות אומרים לנו.  2זאת אומרת, פחות 

 

  מירב:

 הבין מה עושים עכשיו.אני רוצה ל

 

  :וינגרטןעמית 

 אני לא בא לבזבז זמן עבודה על ישיבה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ניר, אם יש פתרון שצריך אותנו. אנחנו נרתם לזה. 
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Unidentified speaker :  

 אוקיי, מה עכשיו?   -רתם, איתךיהנה, עכשיו אנחנו פה כולנו. רוצים לה

 

   מדברים ביחד.*

 

  כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

להם   לספר  צריך  אתה  למה  השוטף?  של  מהתקציב  יורד  שהתיכון  להגיד  בא  אתה  הקשר?  מה 

 סיפורים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא מספר סיפורים. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 התב״ר של התיכון מהתקציב השוטף? תסתכל לי לתוך העיניים.

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 מי אמר שהתב״ר של התיכון הוא מהתקציב השוטף?
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אתה מקשיב למה שאתה אומר? מה הקשר התב״ר של התיכון שאמרנו לך שאנחנו מוכנים לאשר  

 אם תציג תכניות לתקציב השוטף שזה שתי קופות שונות.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יב השוטף? שנייה, מי אמר שזה קשור לתקצ

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה אמרת.

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אתה לפני רגע אמרת. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני אמרתי אז תאשר את התב״ר של התיכון. זה מה שאני אמרתי.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל מה הקשר, אבל הוא לא אמר שום דבר עליה. 
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  עצה[:ניר ברטל ]ראש המו

 אז אני אסביר לך מה הקשר.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בוא תסביר.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני חושב שלא אכפת לכם מספיק.  -אני אסביר, כי מי שבאמת אכפת לו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כן. מי שאכפת לו אז מה? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מעוניין בשיפוץ של התיכון.מי שלא אכפת לו מהתיכון לא 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ש״ח לתכנון? התחייבת    30,000מה אתה אומר? למה אתה לא אומר להורים האלה שאישרנו לך  

 - בהחלטה להציג
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  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -שנה ושמונה חודשים הוא לא הציג כלום

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 נדע מה אנחנו נדרשים לאשר. להציג לנו תכניות כדי שאנחנו

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אתם לא נדרשתם לאשר. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 חזרת אלינו מאז? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אל תשקר, ניר. 
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  :וינגרטןעמית 

 החינוך.לא הצגת שום תכנית, רצית שנהיה חותמת גומי של הכספים של משרד 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

ש״ח.   220,000-ש״ח הוא הגיש לנו, בקשה לתב"ר בסביבות ה  800,000-משרד החינוך, בסביבות ה

 ש״ח.  270,000גליה, הוצאות השיפוץ היו בסביבות 

 

   .יחדב*מדברים 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ואני עושה את זה. לפעמים אי אפשר  אני מנסה בכל כוחי לקדם את מערכת החינוך כמה שאפשר  

 להיות שותף שלי, מוזמן. לקדם במקום אחד, אז אני עושה את זה במקום אחר. מי שרוצה

 

  :וינגרטןעמית 

ניר, קודם כל, אני לא מקבל את מי שרוצה להיות שותף שלך. יש פה צוות שלם שמתחילת שנה עבד  

 -םביחד ובסופו של דבר אנחנו קיבלנו כולנו סטירה בפני 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנפתחה כיתה קטנה בבית ספר ״גוונים״? כרגע, קיבלת סטירה בפנים  
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  :וינגרטןעמית 

 -תגיד, אתה רוצה שאני אזכיר לך

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -קיבלת סטירה בפנים כשכל כיתה א׳

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

מושלמת מערכת החינוך עם כל השעות. אני אספור אותך אחת    ולעשות שלט איזניר, אני מתחייבת  

ש״ח   450-ש״ח כדי שהמנהלות יוכלו לסגור שנה ואת ה  200-אחת, ואני אציג אותן. אני רוצה את ה

 פר ילד לתשפ״ג שהיה פה כל השנים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 גם אני רוצה.

 

  שחקים"[: גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "

באמת, כל השנים. כל מה שאתה מביא ממשרד החינוך זה מעולה וזה מבורך ואנחנו נעלה אותך על  

נס. הכל בסדר. או את ישי, אין שום בעיה, אבל זה לא מה שבאנו לדבר עליו וזה גם לא במקום. זה  

ישוב בארץ יאי אפשר יהיה להתחרות בה. אף    -און טופ. צריך להעצים, כדי שמערכת החינוך תהיה

 לא יוכל להתחרות אם זה יהיה גם וגם.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אינשאללה. גם אני רוצה. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 אז בבקשה, זה הזמן לעשות את זה. הכסף אצלך, הוא לא אצלי.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה בדיוק מה שאני עושה. 

 

  שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: גליה 

 לא, כי הכסף לא עובר לבתי הספר.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כל מה שיגיע ממשרד החינוך יגיע ומה שמעבר לזה, אם   -הכסף, כמו שאמרתי, כל הניהול העצמי

 תן. ינוכל, אנחנו נ

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 בסדר.



 
 מועצה מקומית אורנית 

 20229.4., ראשון, מיום 67מס'  שלא מן המניין ישיבת מועצה
 
 

 נוצר על ידי 

98 

 

  :וינגרטןעמית 

 -ניר, תגיד

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אם תמשיך לצעוק עליי זה לא ישנה את המצב הכספי.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 אוקיי, אז מה כן? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז אמרתי. יש הרבה דברים שכן.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 היה. לא מעניין אותי מה היה. מעניין מה יהיה. ניר, קחו הלוואה. לא, לא מה 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 למה אתה לא לוקח הלוואות? כי אין יותר כסף. 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 משרד החינוך לא מאשר לקחת הלוואות לפעולות שוטפות.

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

קח יבאמצעות התקציבים של החינוך כדי לממן עוד מלא דברים אחרים. אז תאבל אתה מממן  

 הלוואה כדי לממן את אותם דברים אחרים ומה שתוקצב לחינוך ימומן לחינוך. 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -רוצה להתחלף איתי בתור חברת מועצה? אני אשמח. את מדברת

 

  :וינגרטןעמית 

ה בביוב, כן? או בעיה בשמירה, או אני לא יודע מה, קח לזה בועז, ברשותך בבקשה. אם יש בעי

 הלוואה ובאמת, מה שחרטת על דגלך, שים את זה קדוש. לא נוגעים בדבר הזה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אוקיי, אז אני אענה לך. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 -מה שחרטתי על דגלי, אני בהחלט מרגיש, שאני מיישם את זה

 

  :וינגרטןעמית 

 אז אני אגיד לך שאנחנו, שמייצגים פה הרבה הורים, חושבים בדיוק ההפך ממך.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בסדר.

 

   מדברים ביחד.*

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא חייבים להסכים, בסדר.

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 אפשר להבין למה לא לוקחים הלוואה?

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 כן. אני מנסה להסביר. 
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 נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 נשמח לשמוע.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אחלה. תודה. דרך אגב, זה גם מה שאמרתי במערכת הבחירות, אם רוצים ללכת לשמה.

 

  :וינגרטןעמית 

 שמה?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לגבי הלוואות. 

 

  :וינגרטןעמית 

 השקעה. ילדים זה לא תכנית חיסכון. ניר, חינוך זה 

 

  מירב:

עם כל הכבוד, אפשר להיות בגירעון ושב שגם פה אני יכול הכל היה אחרת וחצי שנים האחרונות  

מה שהיא יכולה להרשות לעצמה זה לא יכול להמשיך לנצח אם אנחנו ניקח למועצה שחיה מעבר  
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ועצה לא יכול להמשיך ככה כמה זמן הלוואה לתקן דברים שלא בא הביתה אנחנו לפני שנתיים מ

 .זה טוב

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .פספסת את איך נותנים לי בראש על מצב הגרעון שיש במועצה

 

  מירב:

מהחינוך של הילדים    ףאין שום בעיה. כל המדינה חיה במינוס, הכל בסדר. בוא. לקחת את הכס

 -רעוןי שלנו בשביל שלא נהיה בג

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 רגע, שנייה. -אני חושב שלא

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 הבעיה היא שמשרד החינוך ומשרד הפנים כבר לא כל כך מאפשר לו. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תשאלו כמה משרות התווספו בקדנציה הזאת. במתנ״ס וגם פה. זה יכול להסביר הכל.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יך? אתם רוצים שנמש

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כולל כל היועצים פה ששכרת.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

בסדר. אני עונה לכם, בסדר? גם פה, אני אגיד לכם את העמדה שלי והמדיניות שלי, שדרך אגב,  

היא עקבית בארבע וחצי שנים האחרונות. מועצה שחיה מעבר למה שהיא יכולה להרשות לעצמה, 

קח הלוואה לתקן דברים. אז שנה הבאה מה יקרה? ייכול להמשיך לנצח. כאילו עכשיו אנחנו נזה לא  

אנחנו נצטרך עוד הפעם לקחת הלוואה. לתקן את אותם דברים או דברים אחרים ונצטרך להתחיל 

קח עוד הפעם הלוואה וצריך להחזיר  ילהחזיר את ההלוואה שלקחנו שנה שעברה. ושנה שלישית נ

שלקחנו לפני שנתיים. מועצה לא יכולה להמשיך ככה. אתם יודעים לכמה זמן זה  את ההלוואה  

טוב? זה טוב לקדנציה אחת. אתה עושה את זה קדנציה אחת, אתה נבחר, ואז יש לך קדנציה שנייה. 

 שוב. אני לא הולך לעשות את זה.יאבל מה אתה? מערבב את הי

 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אבל זה מה שקורה. 

 

  יר ברטל ]ראש המועצה[:נ

 לא. זה לא מה שקורה. 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתה רוצה להזכיר לנו אולי

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני רוצה לענות לה על השאלה שלה. לא, אני לא רוצה להזכיר לך

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

זה   שקיבלת  הראשונות  ההחלטות  אחת  כי  מדייק.  לא  אתה  אבל  בתחילת  לא,  הלוואה  לקחת 

 ש״ח. 2,500,000הקדנציה של 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ש״ח. 3,000,000

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ש״ח? 3,000,000

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון. גירעון שאתם השארתם.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בספרים? בדמיון שלך. כן. גירעונות שאנחנו השארנו. איפה הגירעונות היו 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -נכון. נסגרו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בדמיון שלך.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב, נכון. אנחנו לא חייבים להסכים.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אל תטעה את הציבור. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני לא מטעה את הציבור. 
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  כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

 תראה לי בדו״חות הכספיים, לפני שנכנסת לתפקיד, שהיה גירעון. תראה, אל תטעה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אתה, אל תכניס לי מילים לפה  -אלעד, אני אמרתי את זה

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אמרת גירעונות שאתם יצרתם.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

, זה היה בשביל  2019ש״ח שלקחנו בתחילת    3,000,000ואני אחזור ואני אסביר לך שאותם  בוודאי,  

 -ש״ח 1,500,000לסגור גירעון שוטף של 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה לקחת את זה כהלוואת פיתוח בכלל. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ש״ח. 3,500,000
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

. אל תספר סיפורים, ניר. אתה לקחת את זה כהלוואת פיתוח נקודה. וכנגד  אל תגיד לי תסביר לי

 -גן תאנה -ש״ח, סליחה 500,000ספרותא  -הדברים האלה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 . רזה נושא ליום אח

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לשעבר שלך  הסיעה  חברי  פה  בחטיב   -נמצאים  מהאומדן  חריגה  עם  בעיה  שם  הייתה  ת  הזזה, 

 -הביניים

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה היה בתיכון. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - תיכון, חטיבה

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ש״ח. 1,500,000זה 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה, למטרה הזאת נלקחה הלוואה, אני צודק? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נכון. אתה צודק. 

 

  מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 אז מה אתה מספר להם סיפורים שלקחת הלוואה לצורך השוטף?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

  1,500,000-אם תקשיב עד הסוף אני אסביר לך מה אני מספר. כל מה שאמרת עכשיו מסתכם ב

 ש״ח.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה אתה אומר? 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 ש״ח?  600,000ש״ח?  500,000זה החינוך? אז כמה 
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .2018לא, אנחנו מדברים על 

 

   .יחדב*מדברים 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 שנייה, שנייה. שני דברים. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רגע, אני רוצה לענות לנעמה ומירב.

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 י את זכות הדיבור.יתן ליהוא לא 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני רוצה לענות למירב ולדברים ששאלו לגבי ההלוואות. אני אומר לכם, אתם לא חייבים   ינכון, כ

להסכים איתי דרך אגב. עמדתי, שלפעולות שוטפות בשביל להחזיק את המועצה לא נכון לקחת  

את ההלוואות השוטפות, במקום להחזיר    הלוואות. כי שנה הבאה יקרה, שצריך לקחת עוד הפעם
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את ההלוואה. זה מתכון לדרדר מועצה באופן גרוע. אני חושב, גם אמרתי את זה עוד לפני שנבחרתי,  

שזה לא נכון. מה? טוב לקחת הלוואות. טוב לקחת הלוואות להשפעות ופיתוח שמכניסות לך יותר  

 כסף.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 שמשרד הפנים לא אישר לך את התקציב. אתה פועל כל כך טוב

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בסדר, תודה. 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

גירעון שהכנסת אותנו. אני אומר לכם, חבל על הזמן, כמו שאמרתי לכם  אתה נמצא במצב של 

 בהתחלה.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 מוכן לקחת הלוואה. רגע, אבל הוא אמר שהוא כן 

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 - אני אגיד לכם לילה טוב. כי לא יצא מפה שום דבר
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אבל הוא אמר עכשיו שהוא מוכן.

 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

של המועצה,  שימשיך לספר לכם סיפורים, תספרו לי את זה אחרי זה. הטלפון שלי מפורסם באתר  

 אתם יכולים להתקשר, לספר לי מה היה. לילה טוב לכם.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה בועז.

 

 הישיבה. בגריש עזב את ה * בועז

 

  מירב:

 - ניר, כשההלוואות האלה באות על חשבון החינוך

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -בכלללא, זה לא הלוואות שבאות על חשבון החינוך, זה 
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  מירב:

זה כן, כי אין לנו כסף. כי חסר פה כסף, כי אתה לא מוכן לקחת הלוואות וזה. והשתמשת בכסף  

 הזה בשביל לא לקחת הלוואות. זה מה שאמרת, נכון?

 

  :וינגרטןעמית 

קח הלוואה לתקן את זה, יש״ח. אתה ת  15,000,000ניר, מחר יש לך פה נזילה של ביוב. נזק של  

 נכון?

 

  ל ]ראש המועצה[:ניר ברט

 -ש״ח לא יהיה כזה דבר 15,000,000

 

  :וינגרטןעמית 

יופי. אז אנחנו שואלים מה הסיבה שנגעת בכסף של החינוך ולא לקחת הלוואה כדי לטפל בביוב? 

 -אני לא יודע, אני מבין שיש הוצאות

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אז הסברתי לך. 

 

  "שחקים"[: גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים 
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לנו גדול שלי, שיש עתודה של שטחי מסחר והשטחי   -אתה כל הזמן אומר  וזה הקונפליקט הכי 

היה הכנסה של כסף וזה, אני לא  תעד ש  -שנים יכניסו למועצה כסף, אז  5-10מסחר האלה בעוד  

צריך ולא  הלוואות  צריך  אני מסכימה איתך שלא  וההבנה של האזרח    -כלכלנית.  אבל בתחושה 

ט, נכון לכרגע הכאוס הוא כל כך הרבה יותר גדול ובעיקר הילדים שלנו מקבלים פחות ממה  הפשו

היה הכנסה שתוכל להעמיד את תשהיה כשכנראה לקחו הלוואות או וואטאבר. אז לפחות עד ש

הרשות הזאת על רגליה, מה שנקרא, בטח ובטח בשביל החינוך, או תראה לזה וואטאבר ובסוף 

 שאר של החינוך, צריך לקחת הלוואה ולתת לילדים את הכסף הזה.יישהכסף של החינוך 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שנים, המרכז 15זה לא עוד 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שקל 200ולא  100שנים. זה לא  10-ו 5משפט. המרכז המסחרי שלנו בכפר קאסם זה לא בעוד 

 

  ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

אני אענה לכם גם פה יכולות להיות דעות שונות. אני מבין שלמישהו יכולה להיות דעה אחרת, אני  

לא יודע אם היא לגיטימית או לא, אני אגיד לכם את דעתי. לא חייבים להסכים איתי או לקבל  

ו לו היתר בנייה  אישרנ  2019כי באפריל    -2019-בנות ב יאותה. אני לא מהמר שהמרכז שהיה צריך לה 

וכבר חשבנו שהוא גמור, הוא לא יהיה גמור. יכול להיות שהמרכז הזה יהיה עוד שנה ויכול להיות  
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שנים. אני לא יודע להגיד את זה בוודאות. אני לא אקח הלוואה או אתחייב על   5-6שהוא יגמר עוד  

בשנת   סיפור,  לך  אספר  אני  להיות.  יכול  שלא  משהו  על  לקחה המועצ  2014הוצאות  הזאת  ה 

ש״ח הלוואה ואת יודעת באיזו טענה? עוד שנייה שכונת עתודות נבנית והיא תכניס לנו    8,000,000

בנות. אני לא הולך להמר  יאת הכסף. אנחנו יודעים כמה זמן שכונות עתודות נבנתה. לקח לה לה

 - על דברים לא ידועים

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 מר על החינוך של הילדים שלי ושלך. הילדים שלך איתי באותו בית ספר.אבל אתה מה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני לא חושב ששלושת הילדים שלי, בסדר?    -שלושת הילדים שלי שנמצאים בבתי הספר היסודיים 

  אני מדבר על הילדים שלי, אני לא מדבר על הילדים   -ׁשנמצאים בבתי הספר היסודיים יש להם נזק

 של אף אחד אחר. 

 

  גיא:

 עדיף לא לדעת, אולי אני אגלה את זה בעוד כמה שנים. אולי עכשיו בסדר, אבל בעוד כמה שנים. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בסדר.

 

   מדברים ביחד.*
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שעברה? מה לבת שלך, שהייתה בכיתה עם הבת שלי, השנה מקבלת פחות ממה שהיא קיבלה שנה 

 

  "[: ליםיוב]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אני יכולה להגיד. אני עניתי.

 

   מדברים ביחד.*

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - שאתם אומרים, הילדים נפגעים  נהיש לנו השוואה להשוות. אני חושב שהדברים בפגיעה כל כך קט

אז אני חושב, אתם לא חייבים להסכים איתי. אני חושב שבסך הכל, כשמסתכלים על התמונה  

תגבור   ולעוד  שחמט  שיעור  לעוד  שמחים  היינו  תמיד  נכון,  קשה.  פגיעה  כך  כל  פה  אין  הגדולה, 

 -באנגלית

 

   מדברים ביחד.*

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מפה אנשים טובים ונגלה את זה עוד כמה שנים.  וי אורנית מופקרים ולא יצאיש פה טענה שילד
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 מדברים ביחד. *

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הילדים פה   -מה? זה נאמר פה כרגע. אתה מהמר על הילדים שלנו  -אני מפריך את הטענה הזאת

 -מקבלים חינוך לא רע בכלל, בטח בהשוואה לשנים עברו

 

  ר הנהגת הורים "שחקים"[: גליה שישיצקי ]יו"

 לא מצוינות ולא רע זה לא מספיק טוב.  ולא רע ז

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 גם אני רוצה יותר טוב. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 השקעה.  וחינוך ז

 

  מירב:
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תכניות. הם יוצאים אני חייבת להגיד שהילדים שלי לומדים בחינוך באלקנה והם מקבלים ברמת  

שרק   אומר  לא  וזה  באורנית.  מקבלים  שהילדים  ממה  יותר  הרבה  תכניות  מקבלים  והם  מפה 

 -ל״יובלים״, אבל אפשר להשקיע

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -המועצה מתקצבת םגם יש הרבה פיצול, אבל ש םאני יכול למצוא לך עוד הרבה מועצות שש

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - וצים להתכנס פהאנחנו ר

 

  מירב:

ניר, אני מבינה שמדיניות אי לקיחת ההלוואות, שהיא בסך הכל מדיניות טובה, אז אתה החלטת 

להשתמש בכסף הזה שצבוע חינוך בשביל לא לקחת הלוואה. עכשיו, באמת, אני אומרת לך, כמי  

ן, יש לזה כל  שבאמת יודעת כמה שהחינוך הזה חשוב וכמה שאתה יודע, ראית ובדקת ואתה מבי

 כך הרבה ערך, אני באמת לא מבינה איך אתה עושה דבר כזה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אז אני אסביר לך פעם נוספת. חשוב לי החינוך של הילדים, עכשיו, וחשוב לי החינוך שיהיה לילדים  

שיו כסף בעוד חמש שנים. בסדר? הלוואה, מה זה הלוואה? זה לשחק עם הכסף בזמן. אני לוקח עכ

ומחזיר אותו בזמן. כמה יקרה בעוד חמש שנים? מה יקרה לילדים עוד חמש שנים? גם עוד חמש  

 -שנים יהיו ילדים במערכת החינוך
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 - לא יודעת, אבל

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תה הלוואה. יהיו ילדים אחרים. ואז נצטרך לצמצם מהם עוד יותר, ואנחנו צריכים להחזיר את או

 

   מדברים ביחד.*

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - בסדר, אני אמרתי, אני לא לוקח הימורים

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בסדר, זכותך. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אם אני רוצה לנהל פה מדיניות הימורים על חשבון המועצה או על חשבון
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  מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 -ורה שלאחאל תציג לנו תמונת מראה ש

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -חבר׳ה אני לא מציג מראה שחורה

 

  גיא :

 אני מעדיף שיזרום ברחוב שלי ביוב והילדים שלי יקבלו חינוך טוב. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אל תזרים את הביוב ברחוב שלך.

 

  גיא:

 גישה שלך, בסדר. 

 

  אש המועצה[:ניר ברטל ]ר

לענות   רוצה  אני  חייבים להסכים איתי,  לא  זה בסדר, אתם  לכם את עמדתי.  אני אומר  חבר׳ה, 

תשובה נוספת למירב, בסדר? אחד, אתה לוקח היום הלוואה לדברים האלה זה יפגע בילדים של  

 -עוד שלוש, ארבע וחמש שנים
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  מירב:

 ולעשות דברים אחרת. אתה מרוויח אז את החמש שנים למצוא יתרונות 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני לא מסכים ואני תיארתי פה הרבה    -אני לא חושב שהמצב הקטסטרופלי שאתם מתארים פה

 דברים טובים שמגיעים לילדים באורנית. 

 

  מירב:

אבל אנחנו בחרנו בך כי החינוך הוא בראש מעייניך, אז אם זה בראש סדר העדיפויות לקחת מהכסף  

קח הלוואה. אם אני במינוס בבנק אני אקנה לילדים שלי את הציוד לבית ספר ואני אתן להם  הזה 

 -את מה שהם צריכים כי הם צריכים לקבל את זה לחינוך

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא מדברים על ציוד. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 לה כסף לריהוט לשנה הבאה. אבל כן מדברים על ציוד. המנהלת רושמת לי שאין
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  מירב:

אה, סליחה, ריהוט המועצה צריכה לקנות. אסור לה לקנות ריהוט לפי הכסף. נורית חטפה בראש.  

 -אבל הילדים שלי, שעכשיו במערבת החינוך וגם שלך לא צריכים לסבול מהדבר הזה

 

 מדברים ביחד. *

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שסובלים. בסדר. יכול להיות שאנחנו רואים את מערכת החינוך משתי נקודות יש הרבה ילדים  

 - שונות אני רק אומר מה נקודת המבט שלי

 

  מירב:

 לא יקבלו את הכסף הזה.  ןניר, מנהלות במינוס. מנהלות לא יכולות לסגור שנה. זה לא הגיוני שה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -צריכות לקבל ומצב הילדים טוב מאוד במערכת החינוך באורניתהן יקבלו את הכסף שהן 

 

  :וינגרטןעמית 

 -יקבלו? את משרד החינוך הן יקבלו, כי זה לא כסף בשבילך ןמה ה
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 זה כסף שמגיע לבתי הספר.

 

  :וינגרטןעמית 

 רגע, שנייה רגע. 

 

  מירב:

 תודה לאלוהים.זה כסף של בתי הספר שמגיע ישר לבתי הספר. 

 

  :וינגרטןעמית 

שנייה, רגע. אתה מעביר את הכסף של משרד החינוך, כי אתה יודע ששם השוק, אין לך ברירה.  

 אתה לא יכול לשחק עם זה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כמו בהרבה דברים אחרים שאין לי ברירה. 

 

  :וינגרטןעמית 
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החינוך, אנחנו יודעים שאין מורים לאנגלית, נכון? אני שנייה, רגע. ניר, כשאתה מדבר על מערכת  

, אז כן היה  450-ש״ח ואנחנו היינו שמים את ה  450-חושב שאם המועצה כן הייתה מעבירה את ה

 -פה אנגלית

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אפשר להגיד את זה על כל תחום עד אין סוף. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 מה שצריך. אבל זה 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אפשר לשפר מתמטיקה, אפשר

 

   מדברים ביחד.*

 

  :וינגרטןעמית 

 אבל, ניר, כל השנים היה פה. אתה באת ופשוט חתכת את זה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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אני הסברתי לך את כל מכלול האילוצים וזה היה הדבר   -אני לא חתכתי. אני לא באתי והחלטתי

 האחרון שרצינו לעשות. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אבל אין שום משמעות לזה שזה כסף שהתחייבת וכבר יצא?

 

 נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 מה הן אמורות לעשות מחר בבוקר עם התחייבויות של כבר עשור?

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 שואלת באמת.שאלה אמיתית, אני 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

וגם ישבתי איתן על מה שהן   לייצג את המנהלות, גם אני ישבתי איתן לא מעט שעות  אין צורך 

קורסים  הספר  שבתי  זה  מציירות  שאתם  והתמונה  הספר  בבתי  מתקצבות  שהן  ומה  מתכננות 

שר הוא היה רוצה לקבל  כלכלית ולמנהלות אין שקל. אני לא חושב שזה המצב בכלל. כל מנהל בא

 - יותר כסף, זה נכון

 

  :וינגרטןעמית 
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שקל   200-ש״ח יעברו כפי שהיה ותשלים בבקשה את הכסף של ה  450-ניר, הדרישה שלנו היא שה

 1,000ולא    800לא    600לא מבקשים לא    -שהיה השנה הזאת. זהו, זה הכל ונחזור למסלול שהיה

 ש״ח. תחזיר את זה בבקשה כמו שהיה. 

 

  רטל ]ראש המועצה[:ניר ב

 בשמחה, ברגע שנוכל אנחנו נעשה את זה ונגיע לשם. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 פשוט תכניסו יד לכיס. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתם רוצים להגיד עוד משהו?

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 צים לדון על מה אנחנו עושים מכאן והלאה.לא, אנחנו רו
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  מירב:

 פשוט מקבלים הודעות כל הזמן שאנחנו מבזבזים את זמננו.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 - כנס לפייסבוק ולראות את התגובות של ההורים שמשקפותיאתה יכול לה

 

  :וינגרטןעמית 

באמת נשבר להם לגמרי.    -גיא, האנשים פה נשבר להםתקרא את התגובות וזה לא עמית וזה לא  

שוב קהילתי כדי שהחינוך יהיה אחרת, כדי שהדברים האחרים יהיו יאומרים חלאס, אנחנו באנו לי

 -שונים מאשר בעיר. אני לא מדבר על הדברים האחרים, אני מדבר כרגע על החינוך

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יש פה חינוך שונה מהעיר. 

 

  :וינגרטןת עמי

 ממש לא.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב. בסדר.
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  :וינגרטןעמית 

 - זה שיש פה מנהלות מעולות ויש פה צוותים מעולים

 

  מירב:

 שעוד לא ברחו. 

 

  :וינגרטןעמית 

 הן צריכות את המשאבים כדי לקדם את הדברים. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בהחלט.

 

  הורים "שחקים"[: גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת 

 , אם כבר, אז נרחבים.םולא נשכח שהילדים אחרי שנתיים קורונה, אז צריך משאבי

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 נכון, שזה בדיוק מה שקורה בכל הארץ.



 
 מועצה מקומית אורנית 

 20229.4., ראשון, מיום 67מס'  שלא מן המניין ישיבת מועצה
 
 

 נוצר על ידי 

128 

 

  :וינגרטןעמית 

 - ניר, אנחנו מבקשים לקבל את התשובה שלך שאתה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שובה. קיבלת את הת

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 - לא. קיבלנו את התשובה

 

  :וינגרטןעמית 

 ש״ח?  400ש״ח, לא יהיה  200לא יהיה  -מה שאתה אומר, אני לא מאמין

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

המועצה  עצמי דיברנו, לגבי הכספים שמועברים דרך  הניהול  העכשיו אני אגיד, בסדר? לגבי כספי  

מ יותר  להעביר  רוצים  מאוד  מאוד  אנחנו  מ  200-דיברנו.  ויותר  את   250-ש״ח  הסברתי  ש״ח. 

ן למדרון תלול שגם ידרדר את כל היישוב  והמדיניות שלי לגבי לקיחת ההלוואות ואני חושב שזה כיו

וגם את מערכת החינוך. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים לא כשיש את המצב הכספי של המועצה,  

 ונחזור לעשות את זה. 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל תגיד דברים קונקרטיים.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אמרתי את הדבר הכי קונקרטי. אמרתי שכספים לא עוברים

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 -ה אני הבנתי שהם לא עברו והם לא יעברו, רוצים להעביר אבל זה לא יקרה השנ

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה לא יקרה, גליה. 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

נכון   יותר  או  וביוני  במאי  פה  כשישבנו  זה  את  הבנתי  האמת,  אני,  חשוב?  הכי  מה  יודע  אתה 

מההתנהלות של החודש וחצי האחרונים, אבל באתי לפה כדי שגם כל ההורים של אורנית יבינו את 

 זה כי אני מייצגת אותך בסופו של דבר.  זה,

 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אף אחד לא מקשיב לך, גם קיבלת חותמת לזה. 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 עוד חמש דקות ברשותכם. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אמרתי לכם שיהיו דברים חדשים.

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 סבבה, זה יקרה לפני סוף הקדנציה שלך שיהיה דברים חדשים?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני מאוד מקווה שכן. 

 

  :וינגרטןעמית 

 -לא יהיה

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 זה יהיה בדצמבר כדי שלא נוכל לעשות כלום כי כסף לא יהיה.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ים שבזבזתם את הזמן אתם יכולים ללכת.ם אתם מרגיש

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 סליחה?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אני סולח, אבל רציתי

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אתה לא חושב שלגיטימי להנהגת ההורים ולהורים לשמוע את הדברים האלה? אתה פתחת את 

 - סוף שומעים שהכסף לא יעבור-סוףהפה והסברת להם עד עכשיו? עכשיו הם 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -היא אמרה שכרגע היא מרגישה שהיא מבזבזת את הזמן

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מהתשובות שלך. 
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  :וינגרטןעמית 

 ניר, אנחנו חודש מנסים לתאם איתך, אתה מתעלם. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני לא מתעלם

 

  :וינגרטןעמית 

 - אתה מתעלם, אתה אפילו לא עונה. תקשיב

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 גם לא זה תשובה, לפחות תסכים על זה.

 

  :וינגרטןעמית 

 בדיוק, תקשיב. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אין מה לענות, ברגע שיהיה מה לעדכן, אנחנו נבוא, נפגש ונעדכן אתכם. 
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  :וינגרטןעמית 

 ניר, בוא. לא, לא 

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 ממש לא.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

טוב. אני רק ארבעה משפטים לפני הצעת החלטה. אני לא ארחיב יותר מדי, אבל, אי אפשר לנתק 

מהמצב   האחרונות  בשנתיים  פה  שהייתה  וכולי  וכולי  משכורות  מבחינת  הבזבזנית  הצורה  את 

נו. אני מזכיר שעם כל הכספים וההשקעות הגדולות, שלטענתך, הצלחת להביא או לא  שאליו נקלע

 - פחות ממה שהיה מתוכנן במקור 10% -להביא ממשרד החינוך, גמרנו ב

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ומה הצעת ההחלטה? 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ד מספר משפטים ואז אני אציע  תן לי לסיים למצות את החמש דקות שלי. אמרתי שאני רוצה להגי

אנח זאת,  כל  אחרי  אם  המציאות.  זו  אבל  לשמוע,  נוח  לא  אולי  החלטה.  שנהצעת  מגלים  - ו 

היה להעביר העבירו.    2,000,000 אני חושב שזה    -פחות מתקציב החינוך  10%ש״ח ממה שצריך 

לך פרסום   אני גם אראה  -מפריך את הטענה על השקעות גדולות, ואגב, אני אומר לך ואם תרצה
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של משרד החינוך שבסוף שנה שעברה העבירו כמעט לכל הרשויות כספים במסגרת אותם תגבורים. 

אין לך מה להתהדר בזה. זה במובן הזה. עכשיו בעניין ההלוואה. אני גם חושב שלקחת הלוואה  

ה?  כפתרון קבוע לאורך השנים, בוודאי שזה לא רעיון טוב, אבל זה לא המקרה. למה זה לא המקר

מעבר לפינה, לא עוד הרבה זמן אמור, פרויקט שאמור להניב לפחות לפי האומדן שהגזבר הקודם  

 1,500,000-ל  1,000,000ש״ח הכנסות ארנונה שלא הייתה.    1,500,000-ל   1,000,000נתן לי אז בין  

- יםשנים, אנחנו כבר אישרנו את היתר הבנייה, אז עוד חודשי 10ש״ח. לא עוד חמש שנים, לא עוד 

 זה ממש לא מעבר לפינה, רק צריך קצת מעוף. -לושה, תהייה חריגה של חצי שנהש

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עוד כמה זמן זה יתחיל להניב?

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בכלל   -עכשיו פה  ההנדסה  שמחלקת  לכך  גורם  היית  אם  מכולנו,  טוב  יותר  זה  את  יודע  אתה 

 - מהנדסת ברוך השםמתפקדת, אין לנו גם 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה הנדסה עכשיו? 

 

  :וינגרטןעמית 

 ש״ח בארנונה, בוא. 450בוא במקום הבית ספר, תוריד לכל ההורים בבית הספר 
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  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ולכל התושבים הורדה באגרת השמירה כי הוא לא מנצל את אגרת השמירה. 

 

  :וינגרטןעמית 

 אני מדבר על ההורים של בתי הספר. בסדר, 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 יש עוד כמה דברים להוריד.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ברשותך, אתה תקבל עוד כמה מאוד שקלים החזר על אגרות שמירה שלקחו את הכסף ממקום  

 אחר.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מה שאתה לא   -י תמימי דעים, מה שאתה מחסיררק ברשותך, עמית. אמרתי ואני חושב שכולנו ד

שנה רע מאוד אם מעכבים,  -חושב שאתה מחסיר, אתה לא תוכל להחזיר להם. ספק עוד חצי שנה

אבל אפשר לשלם ואפשר להחזיר. מה שהילדים לא יקבלו היום לא תוכל להחזיר ולכן יש פה הכרח  

אני רוצה, אגב, שיהיה ברור. לא מדובר  די למערכת החינוך. בדיוק לעניינים האלו.  ילתת פתרון מי

פה בעשרות מיליונים וגם לא על מאות מיליונים. לא מדובר על סכומי עתק. אנחנו מדברים פה על 

 630-670,000בין    -ש״ח  630,000-פתאום ירד ל  -ש״ח, לא יודע  670,000תקציב מועצה שהיה מאושר  
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אחוז. פשוט בושה וכלימה. אין כסף, מי    ש״ח? זה אפילו לא אחוז בתקציב.  700,000ש״ח. מה זה  

 - אשם? מה אשם? מקבל את זה, לא רלוונטי. לתת פתרון, אם אתה צריך את העזרה שלנו, תבוא

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 ש״ח. 500,000-תיקון. פחות מ

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

פיתרון עם  תבוא  אם  גסים.  בערכים  דיברתי  ש  -בסדר,  חשוב  זה  עם  עמית,  תבוא  אם  תקשיבו. 

 -פיתרון

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 למה לבוא? בוא תוריד מכל תושב את סכום הכסף הזה וקח את הכסף. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אגב, אני וחברי האופוזיציה התנגדנו כי לא קנינו את זה.    -2019-אתם, כשהעליתם את הארנונה ב

את   לכם  נעלה  ואמרו,  שירותים? באו  ואיזה  שיפור  איזה  השירותים.  את  לכם  נשפר  הארנונה, 

 - במקביל אגב, לזה שהעלו את היטלי הפיתוח

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יאללה, אלעד. די. 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לא, אתה דיברת על העלאת הארנונה, אז אני עונה לך. מסכנים מי שבונה היום ומבקש תוספת 

יותר היטלי פיתוח כי מר   25-30%אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, משלם בין    -בנייה באורנית

. אל תתפוס אותי במילה. ולכן, במובן הזה, ניר, אם תבוא עם  2019ניר ברטל העלה את זה באפריל  

תכנית של הלוואה, של מימון הגיונית, תהייה לך אוזן קרויה וקשובה אצלנו כחברי האופוזיציה.  

ואומרת לראש מועצה, אנחנו   הלו, חברים, בהרבה מקרים שבהם האופוזיציה באאתם לא תתק

איתך, מגבים אותך בנושא הזה, כמו שגיבינו אותך בסיפור של ההלוואה ב״גוונים״. תבוא, תציג  

 לנו, יהיה פה שיתוף פעולה. זה ניר, בדרך כלל אופוזיציה זה הפוך.

 

  :גרטןוינעמית 

 הזה שהצעתי?  ניר, אתה מוכן לדבר על הנושא

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -הוא לא מוכן לדבר על כלום

 

  :וינגרטןעמית 

 ש״ח פחות בארנונה.  450בכל בית, שיש בו תלמיד בבית ספר, ישלם 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לצערי זה לא כזה פשוט. 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לאותה תוצאה על ידי מה שאמרתי. כי לא יכול  זה פתרון שהוא לא חוקי, אבל אפשר להגיע בדיוק  

 -ש״ח של החינוך ילכו למקומות אחרים. חברים, הכסף הזה לא התאדה 600,000-להיות ש

 

  :וינגרטןעמית 

 קח הלוואה ותעשה את זה. בוא, יש מלא פתרונות.יש״ח מכל משפחה, ת 450-קח את ה

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - עמית, כשרוצים

 

  :וינגרטןעמית 

 -משפחות 1,000ש״ח, אם יש  450ה חכל משפ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הלוואה?  ןלקחת מה

 

  :וינגרטןעמית 

 ש״ח.  450-הלוואה, לקחת את ההלוואה ולשלם באמצעות ה ןלא לקחת מה
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עלות את הארנונה.האתה מדבר ל

 

  :וינגרטןעמית 

נה, אני מדבר לקחת מכל משפחה שיש לך ילד בבית ספר שכבר עלות את הארנוהמה? לא, לא ל

 -ש״ח  450, אתה משלם כסף, ארנונה? לקחת מתוך החשבון שלו  וינגרטןעמית    -450-משלמת את ה

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אבל זה מה שהיה רשום בתקציב. מה זה תקציב, מה זה הכנסות? הכנסות הן הארנונה.

 

  מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

טוב, הצעת החלטה. ראש המועצה יפעל לאלתר למציאת פתרון לבעיה שהועלתה ויפעל להעברה 

, סעיף אחד זה כספי בית הספר. באמצעות דרכים שהוצגו  1לאלתר של הכספים המוזכרים בסעיף 

מהגזברית  תבקש  חיצוני.  מימון  שלקיחת  אפשרות  כולל  ברור,  היה  שלא  ולמקרה  בישיבה  ודנו 

עם תכנית מסודרת אני כבר אומר לך, אם אנחנו נהייה בטוחים שזה נצבע והולך ספציפית  שתבוא 

למערכת החינוך, סביר להניח שנוכל להתקדם. לא סיפורי אלף לילה ולילה. ממוקד לזה. אפשר גם  

לקחת הלוואה עם פריסה מאוד מאוד רחבה, תפנה אם צריך למשרד הפנים. אם צריך אנחנו נחתום  

לחם. באים יב הזה. הכל בסדר, נעזור, לא באים לקלקל, לא באים לטרפד, לא באים להגם על המכת

 למצוא פתרון. הפתרון לא יבוא מזה שאתה תשב ככה ותחייך. מזה לא יבוא הפתרון.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, אני לא מחייך. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לשמוע על כלום.אבל זה מה שאתה עושה, אתה הרי לא מוכן 

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 כל כספי המועצה?   ואפשר בבקשה להוסיף את הסעיף על הניהול העצמי? שתוך מספר ימים יועבר

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בבקשה. אבל אני חושב שכדאי שיהיה רשום שראש המועצה יפעל להעברה לאלתר של כל הכספים, 

ים המוזכרים בסעיף אחד זה הכל. זה הכספים שהייתה אמורה יום לא לפניכם. כל הכספהסדר  

המועצה להעביר, מה שנקרא, ממשרד החינוך אליכם וגם כלל הכספים. אם יש צורך אני מוכן גם  

 -להוסיף

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 סיימת להקריא? 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 



 
 מועצה מקומית אורנית 

 20229.4., ראשון, מיום 67מס'  שלא מן המניין ישיבת מועצה
 
 

 נוצר על ידי 

141 

 כן.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

גיד משהו? אני, לפני שאני אצביע, אני אגיד למה אני מצביע נגד, כי אני  הצבעה. מישהו רוצה לה

 פשוט לא צריך את ההחלטת מועצה הזאת כדי לעשות את הדברים האלה. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אז תוסיף.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני אוסיף.

 

  :וינגרטןעמית 

 עושה את מה, ניר? 

 

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 מי בעד?

 

  :וינגרטןעמית 
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 -אבל אתה לא לוקח הלוואה, זה בדיוק הדיון שהיה פה. אתה אמרת שאתה לא לוקח

 

  גליה שישיצקי ]יו"ר הנהגת הורים "שחקים"[: 

 רגע, ניר. אתה אומר שאתה מתכוון לעשות את זה? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נה, תמר, דורון ואלעד בעד. אני מתנגד. אלי נמנע. אור לא, אני לא מתכוון לקחת הלוואה. הצבעה.

 

 החלטה: 

לבעיה שהועלתה, ויפעל  לאלתר ראש המועצה יפעל למציאת פתרון מליאת המועצה מאשרת כי 

ו עשהוצ השיטותעל סדר היום, באמצעות  1להעברה לאלתר של הכספים המוזכרים בסעיף 

 אושר ברוב קולות. מימון חיצוני.שימוש בבישיבה, כולל אפשרות 

 אלעד כהן, תמר צדוק, אורנה רייטר ודורון טישלר.  -בעד

 אלי הוך. -ניר ברטל. נמנע  -נגד 

 

  ועצה[:אורנה רייטר ]חברת מ

 סגן ראש המועצה שנמנע מהחלטת התקציב שלו. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 סגן ראש המועצה שנמנע, שלא תתבלבלו, חברים, זאת אמירה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד אתה רוצה לעבור לנושא השני?

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 נעבור גם לזה. האמת שלא השארת לי יותר מדי כוח, אבל אם צריך 

 

  :וינגרטןעמית 

 אני לא חושב שהעניין הזה נסגר, עם כל הכבוד. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 לא, מה פתאום.

 

  מירב:

 יצאנו כלעומת שבאנו. 

 

  אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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רה עם הוא ימשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל, הוא ימשיך לשכור אנשים, ימשיך לעשות הסכמי פש

 ני גורמים ולשלם להם. יש מקומות אחרים להוציא כסף. מה רע? יכל מ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 טוב. אנחנו נעשה הפסקה של חמש דקות.

 

  :וינגרטןעמית 

 טוב, בואו אנחנו רגע אחד נצא החוצה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -, אמנם אנחנו מדברים חצי לקיר, אבלרשאיאתה יכול לה

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אם אתם מצביעים בעד? יהיה אפשר לקחת הלוואה? 

 

 סקירת מעון ביישוב 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ישוב. קודם  יבסדר היום, שאנחנו כחברי מועצה ביקשנו, עוסק בסקירת מעון ב 2טוב. נושא מספר 

לאוגוסט זה היה חמישה    25-לאוגוסט. ה  25- ב  הכל, נאמר על הנימוק ההיסטורי. הבקשה הוגש
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לבקשה לקיים את זה לאלתר.   11ימים בערך לפני תחילת שנת הלימודים. אנחנו ביקשנו בסעיף  

אנחנו דורשים    ,1.9-כתוב מפורשות ואני מצטט: ״בשל דחיפות הנושאים וההכרח לקיימה לפני ה 

רוב, מן הסתם לא היה. ואנחנו נמצאים  לקיים את הישיבה לא יאוחר מיום ג׳ הקרוב". יום ג׳ הק

לצערי הסיטואציה הזאת   .במעין סיטואציה כזו שעברו כבר עשרה ימים מיום הדרישה עד היום

הקשתה עלינו יותר את הסיטואציה, כי אני מניח שהורים שהמתינו ורצו לראות אם אפשר לתת  

חרות. שכולנו יודעים, באמת פתרון לעניין הזה כבר לא חיכו ורשמו את הילדים שלהם במסגרות א

לאוגוסט, ימים    23- דברים איומים, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, ולכן נתייחס בכל זאת לנושא. ב

סגר בשל מיעוט נרשמים יישוב שגן אחד הולך להיספורים לפני שנת הפעילות, הודיעו להורים ב

גדול על ההורים, אני לא   לות תועבר למעון אחר ״תמר״. עכשיו, זה יצר קושי מאוד מאודיוהפע

רוצה לפגוע באף אחד, אבל חלק מההורים שנמצאים שם, זה לא בדיוק הורים שיש להם שני רכבים  

או יכולת שינוע פשוטה ממקום למקום ואם אתה בונה על זה שמעון, ״נופר״, אני מניח, שנמצא 

יחד עם לקחת את   או  זה ברגל,  יכול לקחת את  ואתה  לבית  לבית ספר  מאוד מאוד קרוב  הילד 

״שחקים״ ופתאום אתה מוצא את עצמך במציאות שבה אתה נאלץ לנסוע נסיעה לא פשוטה, בפרט 

בבקרים, למקום אחר, בפרט למי שאין ואז כמובן גם לא יוכל לעשות את המרחק הזה ברגל. אז,  

משנה,    תי לתחינה, זעקה, לאפמן הסתם, הקושי היה עצום ואני יכול להגיד שאני באופן אישי נחש

של הורים, שאומרים חברים, תפתרו לנו את הבעיה. תתנו מענה לבעיה שנוצרה. עכשיו, חברים, 

שנ על  ילפני  יותר  לדבר  רוצים  שאנחנו  למרות  להערכתי,  לנתק,  אפשר  אי  ההחלטה.  בהצעת  גע 

אבל אי אפשר לנתק את הדברים מהמצב שנוצר. הרי ברור, שלא סתם    - הפתרון ופחות על הסיבה

ירידה בכמות הנרשמים במעון. זאת אמירה של ההורים עד כמה הם באמת היו מרוצים    הייתה

ב המעונות  את  ימרמת  אומר  לא  אני  עכשיו,  וחשבון.  דין  לתת  צריך  מישהו  פה,  גם  ולכן,  ישוב 

שז מסתבר  כי  סתם,  האלו  היינו    והדברים  שאנחנו  לכולנו  להזכיר  רוצה  אני  חדשה.  בעיה  לא 

נה מבחינת הכאוס, המציאות הכאוטית, לפני שנה. לפני שנה מספר ימים,  בסיטואציה לא הרבה שו

בקירוב לפני שנת הפעילות, פתאום מודיעים שהזכיין לא ימשיך, כן ימשיך, יש זכיין, אין זכיין,  

טיפשים,   לא  ההורים  המעונות.  את  להפעיל  מוכן  שהיה  מי  נמצא  האחרון  וברגע  לתהליך  יצאו 

סתם שוכר מישהו ברגע האחרון, זה מעיד על האיכות ולכן כבר אז  ההורים הבינו שכשאתה מן ה

אותנו עניין, לא רק לתת מענה לבעיה שנוצרה, כי פתרו בסוף את הבעיה. בסוף נמצא זכיין, ניהל  

לא  חשוב  מאוד  מאוד  לנו  היה  אבל  נפתחו.  המעונות  פורמלית  אבל  בעיות,  המון  המון  זה,  את 

בנו שברוך השם נפתחה השנה ויש מעונות, אמרנו, אנחנו לא  מצא באותה סיטואציה ולכן כשהילה

מעבירים את הנושא הזה לסדר היום, אנחנו חייבים לתחקר את עצמנו איך הגענו למצב הזה? איך 

מגיעים למצב שבו בדקה האחרונה אתה מגלה שאין לך סייעות, אין לך זכיין ורק אלוהים אהב 
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ופתחנו? ולכן, אנחנו אז הגשנו הצעה לסדר יום שהמטרה    נס ונמצא ברגע האחרון זכיין  האותנו וקר

לספטמבר התקבלה החלטה ברוב קולות.    13-שלה הייתה יותר, מה שנקרא, צופה פני העתיד. וב 

וההחלטה דיברה על זה שיבוצע תחקיר מקיף אודות כל התהליך שהיה בעניין מעונות היום, כדי  

לה  בכדי  לקחים  ולהפיק  שהיו  הקשיים  את  סליחה  -ימנעלזהות  הלמנוע  דומים  ,  מקרים  ישנות 

בעתיד וכדי שהתחקיר יבוצע על ידי גורם, הגיוני, כאילו. מה לעשות? כשאתה חוקר את עצמך אתה 

נראה בהתאם, סליחה על הביטוי. אנחנו אפילו ביקשנו שזה יבוצע על ידי גורם חיצוני. ואני, אישית, 

היה חבר מועצה, גם אדם מאוד מאוד מוכר בתחום    י ראוי, סופר ראוי. גםיפניתי למישהו, שבעינ

הזה, קוראים לו שלמה ארליך, מי שמכיר, וביקשתי ממנו, שלמה, קח את הנושא, תתחקר, תציג 

לנו מסקנות כדי שנפיק לקחים ולא נמצא בסיטואציה הזאת. ובאמת הייתה הצעת החלטה כזאת 

תחקיר ומה לעשות, ראש המועצה  ושלמה ארליך היה אמור להגיש לחברי המועצה את ממצאי ה

ם מי שנמצא בראש  א אמר שהוא לא מתכוון לשתף עם זה פעולה. אתה לא יכול לעשות תחקיר  

המערכת לא משתף פעולה, לא מעביר מסמכים וכולי וכולי. וההחלטה הזאת כמו הרבה אחרות  

כבר אז היה    נגנזו. עכשיו, איך הדברים קשורים? הדברים קשורים כי הכתובת הייתה על הקיר.

או זה היא  ,  yאו    xברור שמשהו בכל מה שקשור למעונות לא דופק. אני לא אומר, חלילה, אם זה  

א, לא אומר. אבל בדיוק בשביל זה צריך היה לעשות את התחקיר. כדי לצמצם את הסיכוי  ואו זה ה

הורים שמעשה כזה יחזור על עצמו. לא עשו את זה ולכן לא נתפלא שבתחילת שנת הלימודים ה

הצביעו ברגליים. מי שיכול היה העביר את הילדים שלו למעונות אחרים, מי שלא יכול היה הסתמך 

על מעונות ״נופר״ ו״תמר״ ואז המועצה, יחד עם המפעיל, אני מניח בשיתוף פעולה איתו, החליטה 

שאם    פשוט לסגור מעון אחד. גם זה כמובן ברור לכולכם שנובע משיקולים כספיים. אין לי ספק

המועצה הייתה במצב כספי טוב יותר המועצה הייתה יכולה להכניס את היד לכיס. היו הרבה מאוד 

שהי בעיית ביניים, אני רוצה  ומקרים בעבר שהמועצה הכניסה את היד לכיס. כדי לתת פתרון לאיז 

ם.  להזכיר לכולם, שכבה של ילדים שהיא הכי ריקה, במירכאות, הכי רגישה והכי פגיעה לשינויי

זה נוראי. זה נוראי, אגב,   -ילד והורה שיודעים שהם הולכים למעון מסוים ובסוף הוא לא נפתח

לילד במערכת החינוך וזה ברור שככל שהגילאים יותר צעירים המשמעות עולה. וכן, זאת הבעת אי  

  תעודת עניות וזה מכעיס וזה מצער  ואמון של ההורים במערכת המעונות. חברים, שלא תתבלבלו ז

יותר כשאנחנו מראים לך, שחור על גבי לבן, איך בספטמבר, אחרי שהאירוע הסתיים, כבר נפתחה  

השנה, אנחנו אומרים לך ניר בוא, בוא נתחקר את זה, בוא נפיק לקחים. כלום לא קורה, הרכבת  

נעה על הפסים ואנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה דומה. אגב, עם כמה שאני זוכר, אולי, איריס  

תקני אותי אם אני טועה. אותו מפעיל שרצה לצאת ויצא בסופו של דבר וכתוצאה מכך יצאו למכרז,  

 עד כמה שאני יודע, זה אותו מפעיל שעכשיו יצא. 
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 נגמר ההסכם איתו. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 נגמר ההסכם איתו ובפועל הוא לא המשיך. 

 

  ריטר:אורנה 

 אני רוצה להוסיף משהו אחד.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כן, כן רק שני משפטים. אז לכן, אני פשוט כואב לי בשני מישורים. כואב לי שמי שנפגע מכל הכאוס 

התקציבי הזה, עוד הפעם, זה הילדים של מערכות החינוך. אני לא מקנא בהורה שפתאום, מגלה  

וא צריך להעביר פה ולהעביר שם וכולי וכולי וכולי. פשוט כואב ברגע האחרון שאין לו מסגרת וה

להפיק   מסרבת  ניר,  ניהולך,  תחת  הזאת,  שהמערכת  כואב,  פחות  לא  האחד.  במישור  זה  הלב. 

 - לקחים, מסרבת

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 איך הדברים קשורים? 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - הכל קשור לכל. מסרבת

 

  ועצה[:ניר ברטל ]ראש המ

 תסביר.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני מיד אקשור הכל. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מסרבת, אני חושב שכל מי ששומע מבין את הדברים. מסרבת לתחקר את עצמה, מסרבת להפיק  

כך   כל  היו  ההורים  שאם  לכולם  ברור  הרי  מענה.  לתת  כדי  בשנת לקחים  שקרה  ממה  מרוצים 

, ברור שהם היו נשארים שם. העובדה  2022עד ספטמבר    2021הפעילות, נקרא לה לצורך העניין,  

שאר לא היה מחכה, ניר, יהיא שכשסגרו להם את המעון אנשים הזדעקו. מי שלא היה רוצה לה

ה מבוצעת פה ישאר מחכה ולכן, לא מן הנמנע שאם הייתישתסגור את המעון זועק וצועק. מי שלא  

פעולת חקירה אמיתית, לא בשביל לערוף ראשים. אף אחד לא יכול לערוף את הראש שלך. אלא  

בשביל להפיק לקחים כמו שצריך, יכול להיות שלא היינו במצב הזה. מה שמעניין זה לשמוע מה 

יותר עושים כדי להפיק לקחים. עכשיו אם זה היה תלוי בי, ניר, סליחה, למרות שעכשיו זה הרבה  
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כי חלק מההורים שרצו להעביר לשני המעונות כבר לקחו את הילדים למסגרות אחרות  מורכב 

והפער, שוב, הרבה יותר גדול. אבל ניר, הם לא צריכים לסבול מהסיטואציה הזאת ואני מצפה ממך  

 לתת פתרון לבעיה, כולל בדרכים שדיברנו עליהן. רצית להגיד משהו? 

 

  אורנה ריטר:

משהו להוסיף, מישהי כתבה. אגב, הורים שזכאים להחזרים מהעמותה בעקבות דרגת רציתי רק  

תמ״ת, לא מקבלים אותה כי העמותה אומרת שהמועצה לא עמדה על הכספים של התמ״ת משנה  

 שעבה. אז יש פה בעיה, נגררת של ניהול כושל. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ואני אציע הצעת החלטה אחרי שאני אשמע אתכם. 

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 אני אשמח להתייחס לפני. 

 

  :וינגרטןעמית 

 - חשבתי שזה על מערכת החינוך בכלל, אני לא הבנתי על מה מדובר

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מישהו מחברי המועצה רוצה להגיד משהו? לא. מישהו מהקהל רוצה להגיד משהו?
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  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

על הדבר הזה בדיוק ביום שההורים קיבלו את ההודעה הזאת, כמה ימים ספורים,   כן. אני שמעתי 

לפני שהם אמורים לפתוח את השנה, מצפים ומתרגשים לשלוח את הילדים למסגרות שלהם במעון 

יודעים מה לעשות. א. הדבר הראשון ששאלתי זה למה? קודם כל. לא עניין   ״נופר״ ופתאום לא 

הם החליטו מלכתחילה ולמה פחות נרשמים. למה מודיעים להם חמישה  אותי למה הם עזבו, למה  

 ימים לפני תחילת שנה? יש על זה תשובה?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שנייה, אני תכף אענה. 

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

בשנתיים   שנגרר  משהו  שזה  יודעים  שאנחנו  ציין,  כבר  שאלעד  האיכות,  ראשון.  דבר  זה  אוקיי. 

נות, שאין מה לעשות, ההורים הצביעו ברגליים ולצערנו כל ההורים האלה של מעון ״נופר״, האחרו

ופי    2אלה שהצליחו ונאלצו להתפשר, ללכת למעון ״תמר״ עשו את זה, ואלה שלא, נאלצו לקחת פי  

שנכפתה    3 ההוצאה  כל  את  לממן  כדי  הלוואות,  לקחת  גם  ואולי  שלהם  המשפחתי  מהתקציב 

כי הם לא במילים    עליהם.  רוצה להשתמש  לא  אני  אני,  אז כמה,  זה אחרת,  לעשות את  יכולים 

קשות, אבל אני אישית רואה את זה כזלזול בהורים, שעוד שנייה, יודעים שהם הולכים להכניס  

 את הילדים שלהם למסגרת אחת וזה לא עומד לקרות. חמישה ימים לפני פתיחת שנה.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עוד מישהו? איריס, את רוצה להתייחס? תודה, נעמה.
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 כן.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רק תציגי את עצמך. 

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

שמי איריס קופל ואני מנהלת הגיל הרך. אני רוצה להגיד שאני קיבלתי    - קודם כל, אני רוצה להגיד

לאוגוסט, הניהול    9- מעונות היום בתום שנת הלימודים האחרונה, זאת אומרת באת הניהול של  

של מעונות היום חזר למחלקת החינוך על פי החלטת ממשלה. אני רוצה להגיד משהו לגבי המצב 

של מעונות היום באורנית. תראו, בניגוד לרשויות אחרות, הפער בין החינוך הפרטי לבין החינוך  

 ה כספית, הוא אפסי. והוא שואף לאפס, אם הוא קיים בכלל.במעונות היום, מבחינ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תסבירי את זה. 

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

פרטי   בגן  השרון,  רמת  השרון,  הוד  אביב,  תל  גבעתיים,  כמו  אחרת,  ברשות  אם  אומרת,  זאת 

רטי באורנית, אותו דבר בראש העין,  ש״ח, הגן הממוצע הפ  4,000-4,500משלמים משהו בסביבות  

העלות, פחות או יותר, של מעון   וש״ח. משהו כזה. וז  3,000-פשוט הילדים שלי שם, נע בסביבות ה
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שהורה בא לבחור את המענה החינוכי בגיל הצעיר, הפער כיום באורנית ובארץ בכלל. זאת אומרת,  

ובפיקוח הוא מאוד ציבורי  לציבורי, מה שנחשב  הוא מקבל    בין הפרטי  כן  מאוד קטן, אלא אם 

 -, מן הסתם9מימון ממשרד הכלכלה. אנחנו נמצאים ברמת סוציו  

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 פיקטיבי לחלוטין.  9סוציו 

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

  זה מה שנקבע, אני לא מנהלת את זה. ההכנסה הממוצעת של תושב, פה באורנית, לא  -של 9סוציו 

מאפשרים לו לקבל מימון כמעט בכלל. ואנשים שמקבלים מימון ממשרד הכלכלה הם מעט מאוד  

אנשים. הם אלה, שעכשיו, סתם אני אתן לדוגמה את אלקנה, ששם לכל משפחה יש הרבה מאוד 

הכנסה לנפש יורדת ואכן כדאי להם. כי הם מקבלים מימון ממשרד הכלכלה. באורנית  הילדים, ואז  

חות, ודרך אגב, אורנה העלתה את הנושא הזה, המקרה ידוע לנו והוא בטיפול, זאת  מעט מאוד משפ

 משפחה אחת שבאמת לא מקבלת את המענה. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יכוחים ספציפיים, גם אם זה בעילום שם. גם זה, עדיף שלא.וכנס לויאיריס, לא צריך לה

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

ראש, הפוטנציאל באורנית, הרישום למעונות יום, מבחינה כספית הוא נמוך. אלא אם, אז לכן, מ

מגיע הנושא של אמון. שבאה משפחה ואומרת, אני מאמין בציבורי, כי הוא מפוקח, כי הוא מנוהל, 

כי הוא נמצא באיזשהו פיקוח יותר רחב מהגנים הפרטיים ואת זה אני לוקחת על עצמי לבנות, 
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מר פה שלא נעשה שום הפקת לקחים, אחד הדברים שישבנו עליהם במהלך הזמן, אוקיי? ומי שא

מהרגע שידענו כמה ילדים נרשמו למעונות היום כי המפעיל הקודם לא נתן לנו מידע בכלל. הרישום  

הוא עשה אותו. והסיסמה היא אצלו, ואני רודפת אליו עד היום כדי לקבל ממנו מידע כמה ילדים  

ת המידע הזה הוא לא נתן. ובפער הזה, בין הרגע שנודע לנו כמה ילדים בכלל  נרשמו אצלו. רק שא

נרשמו, כי אנחנו פרסמנו וביקשנו שירשמו למעון חינוכי ה״זית״, בינתיים היו אנשים שעשו רישום  

לחברה הקודמת. ישבנו פה וכן עשינו הפקת לקחים, כי רצינו לתת, אני, לפחות, וכל מי שהיה שותף 

וניר. רצינו לתת את המענה הטוב ביותר, עם הסיכוי לכשלים הנמוך ביותר. עכשיו,    שלי שזה ישי

ילד שהיו שנרשמו בסך הכל למעונות היום, ואני מסתכלת עליהם, ואני   52-אם אני לוקחת את ה

יותר   או  פחות  אותם  נפצל  משרד    50%פה,    50%אומרת,  של  הכללים  שמבחינת  אומר  זה  שם. 

נהלת מעון אחת. כמו שבשנה שעברה, שמירב הבעיות היו, על זה שיש רק  החינוך והתמ״ת יש רק מ

 מנהלת אחת שלא נמצאת. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, מנהלת אחת על שני המעונות.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

הזמן  מנהלת אחת, שבעצם, כמעט ולא נמצאת פה וכמעט ולא נמצאת שם. אין מישהי שנמצאת כל  

ומסתכלת, בודקת ובוחנת. דבר שני, אתה לא יכול לפתוח מטבח מבשל בשני מעונות היום על פי 

הכללים של משרד החינוך והתמ״ת, ומשרד הכלכלה, סליחה. אתה עובד על מטבח אחד שמריץ כל 

הזמן את האוכל, ועל טבח אחד שכל הזמן מתרוצץ. זה דבר נוסף. במעון ״נופר״ עזבו כל המטפלות, 

 לא נשארה אף מטפלת אחת.

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 אחריות של מי זה לגייס מטפלות חדשות?
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 של החברה. אני אומרת, אני עזבו המטפלות של שנה שעברה.

 

  :וינגרטןעמית 

 איזו חברה?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מרכז חינוכי הזית. 

 

  ]מנהלת מדור גיל הרך[:איריס קופל 

לבוא   זה  חברה,  שעושה  הראשון  הדבר  עוזבת,  כשחברה  צריכים,  היו  הם  הזית.  חינוכי  מרכז 

שארו. אנחנו נמשיך את אותם תנאים, אם לא טובים יותר, ילמטפלות הקיימות ולהגיד להן בואו ת

 אנחנו נעסיק אתכם. 

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

ערכה הזאת. כמו שיש מנהל חינוך לכל הדבר הזה, מן הסתם, יש לי  אבל יש מישהו שמנהל את המ

 יקח אחריות על הדברים האלה.יצפייה שמרכז חינוכי הזית 

 



 
 מועצה מקומית אורנית 

 20229.4., ראשון, מיום 67מס'  שלא מן המניין ישיבת מועצה
 
 

 נוצר על ידי 

155 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 -לאוגוסט מנהלת  9-אני מה

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 ולפנייך מי ניהלה? 

 

   מדברים ביחד.*

 

  מדור גיל הרך[:איריס קופל ]מנהלת 

אוקיי?    אז אני אומרת, אני רוצה לקחת אחריות. אתם שאלתם למה מעון אחד? זה אחריות שלי,

הם שלי. זה בסדר גם לבוא אליי    1לאוגוסט, מההחלטות של הפעלת מעון    9-כל מה שקרה מה

ן  בטענות ולהגיד טעית. אני אומרת מה היה שיקול הדעת. שיקול הדעת אמר, שלפחות מהניסיו 

שלי, בניהול מעונות יום, שעשיתי את זה הרבה מאוד שנים, שכדי, שאם אני רוצה לקבל את האמון  

של ההורים חזרה ולתת את המענה הטוב ביותר הקיים, אני לא יכולה להרשות לעצמי לפתוח שני 

 -ילדים בכל מעון. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו 25מעונות יום עם 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 השאלה איך הגענו למצב הזה, איריס.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:
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 - אז אני אומרת

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה לא קשור אלייך. 

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

זה.   את  הסברתי  אומרת,  אני  אגב.  דרך  אליי,  קשור  יהיה  שזה  בסדר  זה  זה,  את  הסברתי  אני 

 - ת הוא נמוך מראש. אתה צריך להיות מאוד אטרקטיביהפוטנציאל באורני

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 איריס, כמה שנים הופעלו שני מעונות?

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 שלוש שנים, לא. לא, שלוש ועוד מרכז חינוכי הזית, חמש שנים.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אבל זה לא טיפול שורש. 

 

  קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:איריס 
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ה שנה שהפעיל, ואנחנו בגלל זה הפסקנו לו, הרי זה לא סוד שהפסקנו לו את  יתאז אני אומרת, הי

טוב,  יותר  לעשות  רצינו  סוד.  לא  זה  עבודתו.  את  הפסקנו  איתו.  להמשיך  יכולנו  הרי,  העבודה. 

 -להתייעל, להביא חברה שיש לה קבלות, חברה יותר טובה

 

  יטר:אורנה ר

 - שהייתה קודם

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 שהייתה קודם. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אבל יש משהו באמצע ששוכחים לציין, שהחלטתם שהמתנ״ס ינהל את זה, שעל פניו זה מבורך, רק  

דם  לא דאגו לכוח אדם ושבוע, שבועיים, שלושה, אל תתפסו אותי במילה, לפני, גילו שאין כוח א

 ויוצאים למכרז. עכשיו, אם אני הייתי הורה לילד כזה, הייתי משאיר את זה במעון?

 

  אורנה ריטר:

 בחיים לא.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 את היית משאירה את הבן שלך או את הנכד? אמיתי. 
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

אני מנסה להסביר פה מה בשיקול דעת כנס לפרטים. אני אומרת מעכשיו,  ישוב, אני לא רוצה לה

שלי ומה באחריות שלי. היום הייתי במעון, נפגשתי עם מנהלת המעון. מנהלת מצוינת עם ניסיון  

חלק  ״תמר״.  מעון  של  הילדים  את  שמכיר  צוות  נשאר.  ברובו  שעברה  שנה  של  הצוות  בניהול, 

 - גבמהילדים של מעון ״נופר״ הצטרפו, חלק החליטו שלא מסיבות, דרך א

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 מסיבות של אין ברירה. אלה הסיבות.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

חלק שעזב, אני דווקא חושבת, אתה לא? חלק עזב כי הוא לא רצה וחלק, אני חייבת להגיד, ניר,  

 אוקיי.

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תאמיני לי שאת לא רוצה. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אסור להביא עוד מנהלת? אסור, למה?
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 כי יש להם תקציב. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אם היה לך צ׳ק פתוח עכשיו, היית יכולה להביא עוד מנהלת?

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

 

  ]מנהלת מדור גיל הרך[:איריס קופל 

 זה לא קשור למועצה. יש חברה שזכתה במכרז. 

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 -לאוגוסט  25עכשיו. עכשיו. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 היא ענתה לך.
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 - אבל אם בשביל לסגור

 

  הרך[:איריס קופל ]מנהלת מדור גיל 

 -זה לא מתוקצב, אין בתקציב

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 אבל חמישה ימים לפני תחילת שנה.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 כן.

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 המועצה יכולה הייתה לסבול את השנה הזאת, לסחוב אותה, עם תקציב? 

 

  נהלת מדור גיל הרך[:איריס קופל ]מ

 איך?
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  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

 לשלם.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

זה לא מתוקצב, זה לא בתכניות העבודה, זה לא משהו שרשות יכולה לעשות. בתור חברה, שהם  

. עכשיו, תראו אני זכו במכרז, הם גובים את הכסף, הם אמורים לנהל את זה. יש נהלים ויש כללים

 - ני דברים. אתם אומרים, שימו מנהלת למעוןיכנס לכל מילא רוצה לה

 

  "[: יובלים]יו"ר הנהגת הורים " ברמןמיטל 

אבל לא, זה לא מה שרציתי. שאלתי אם הייתה עוד אופציה חוץ מלסגור את המעון. כי כמו בתכניות 

שאר בלי יבודה שלהם לא היו להעבודה שלכם לא הייתה מנהלת מטבח, יש אנשים שתכניות הע

 מעון.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

יתה אפשרות להיות במעון  יזה לא נכון. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. קודם כל, לכל ההורים ה

״תמר״. רוב ההורים, דרך אגב, שהיו רשומים במעון ״נופר״ צריכים לקום כל בוקר ולהניע את  

מאוד. אפשר לספור אותם על כף יד אחת, כאלה שהולכים ברגל למעון ״נופר״. זאת  האוטו, מעט  

אומרת, אני לא מזלזלת בזה. בן אדם נכנס לאוטו. נכון שמעון ״תמר״ היה לו יותר קרוב, אבל הוא  

 -נכנס

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 איריס, כמה פרשו בין לבין?

 

   מדברים ביחד.*

 

  גיל הרך[:איריס קופל ]מנהלת מדור 

התנועה ברחבות אורנית היא כזאת שמאפשרת   7. בשעה  7רגע, שנייה. מעון ״תמר״ נפתח בשעה  

 -מעט מאוד

 

  דובר:

 אותם ילדים צריכים לחכות לבתי הספר?

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

ני המלצתי  אני שוב אומרת, אני לוקחת את זה על אחריותי. בשיקול דעת שא  - אבל שוב, צריך לשים

לראש המועצה, עם הרבה מאוד התלבטות של ניר, ששיקול הדעת שלי, הרצון שלי להבריא את 

 המערכת, אני המלצתי לניר לפתוח מעון אחד. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 קיימת הליך של שיתוף של ההורים בעניין הזה? 
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 לא.

 

  ם[:נעמה ]יו"ר הנהגת הגני

 לרגע לא. את יודעת מה? 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 קיבלתם החלטה באופן חד צדדי.

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

בדיוק. זה כמו שכל הזמן אתם עושים וזאת אחת הבעיות שלי עם הדבר הזה, שהדברים לא יורדים  

למסגרת מסוימת, הוא  לשטח. למה הורה שיודע שעוד חמישה ימים הוא שולח את הילדים שלו  

 -מבין שעוד חמישה ימים, זה ממש לא מה שהולך לקרות. למה לא לעשות שיחה שמכבדת

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 את מי?

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 ברמה הכי אנושית שיש. 
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 את ההורים עצמם? 

 

  ם[:נעמה ]יו"ר הנהגת הגני

 כן. לבוא ולתקשר להם את המצב אליו נקלענו ולתקשר להם את זה בצורה אפשרית.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, אבל איך מגלים את זה ברגע האחרון? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, אלעד.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, אני רוצה לשאול. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תשאל, אבל רק בוא נעשה סדר. מי עוד רוצה לדבר?אתה תכף 
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  דובר:

 - איריס אני רק רוצה

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

רגע, לא, שנייה מיכל. זאת לא הייתה הזדמנות לדבר, זה היה רק בשביל לשאול מי רוצה להגיד  

 משהו. נעמה, אלעד, מיכל? רצית גם להגיד משהו? עוד מישהו?

 

  :וינגרטןעמית 

 י.כן, אנ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

עמית, מירב. מעולה. אז בוא נעשה כעת את הדיון הבא. מי שעוד רוצה לשאול, ישאל יגיד. איריס,  

 אם יהיו הרבה שאלות תעני בסוף. ונתקדם. אתה רצית?

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מספר קטן או מספר    כן. אני באמת, בלי ביקורת, חס וחלילה, אני רק מנסה להבין, איך מגלים שיש

לא מספיק גדול של, נקרא לזה, חניכים פוטנציאליים, פעוטות פוטנציאליים, כמה ימים לפני, אתם  

. יש לכם  האתם לא יכולים ללכת? הרי הרשימה של ההורים ידוע  -תלויים במידע שנותן לכם הזה

נשים ישכחו את  עדיף שהיא תענה, כי א  -הנהגת הורים, יש היום קבוצות וואטספ. אתם תלויים

 השאלה.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, היא תחזור עליה. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אתם תלויים במידע מהימן כזה או אחר שיבוא מהמפעיל? בארבע דקות אתם יכולים לדעת. דרך 

 -אגב, אני מכיר אותו כבר משנה שעבר, מהקרייסיס הקודם, אני לא אזכיר שמות

 

  ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

 השאלה ברורה. מיכל? 

 

  מיכל:

לא. אני רק רציתי לציין שאני מודה לך על התשובה. גם אם אנחנו מסכימים וגם אם לא, זאת  

 -הייתה התשובה הראשונה שקיבלנו

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 שברורה. שהגיונית. 

 

  מיכל:
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אוסיף על זה, שהלוואי איריס, ואת יודעת  ובכל השלוש שעות שאנחנו יושבים כאן, אז תודה. ואני 

כמה אני מעריכה אותך, הלוואי וזה היה קורה מול ההורים באותו הרגע שבה התקבלה ההחלטה.  

 זה היה נראה אחרת. 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עמית?

 

  :וינגרטןעמית 

יכול   אני  באמת,  במעונות,  מעורב  פחות  אני  תראי,  משהו.  להגיד  רוצה  אני  לך  איריס,  להגיד 

שקיבלתי כמה הודעות. כאילו, הודיעו לנו בוואטספ, אני חושב שגם אם קיבלת החלטה, או כל 

 ו אחד פה, כן? וואלה, באמת, תשתפו את ההורים כי הדיון הארוך שהיה קודם, גם התקבלה פה איז

כ ואנחנו,  לא בהחלטה  אתם  שאולי  דברים  להם  שיש  דעה,  להם  שיש  אנשים  פה  יש  אגב.  דרך 

עים. איך ניר אומר? אני מרוצה ממערך החינוך, בסדר? וזה בחשיבה שלו. אנחנו מייצגים פה מוד

מאות, אלפים של הורים, כן? שלא מרוצים. והם לא מרוצים בגלל המנהלות. הם מאוד מרוצים  

מהמנהלות ומאוד אוהבים את הצוות החינוכי. הם לא מרוצים מהשירות שהם מקבלים מהמועצה.  

 -להם כספים, מזהמזה שסוחבים 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 עמית, אנחנו בדיון על המעונות.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, הכל קשור לכל. 
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  :וינגרטןעמית 

ניר, אני חושב שבחינוך, אתה יודע את זה מצוין ועם ישי יש לנו רומן כמעט כל יום, כן. אני לא 

פעולה. אנחנו פה, שרפנו שעות, כולנו מתנדבים. אף אחד חושב שיש פה אנשים שלא רוצים לשתף  

מאיתנו לא מקבל שכר ומעבר לישיבות עם המועצה, כל אחד מאיתנו משקיע הרבה מאוד שעות 

אחרי שעות העבודה. אתם מקבלים החלטה, אז אני חושב שמן הראוי היה לשתף כאן את האנשים,  

 מחר איפה לשים את הילד.ולא שאנשים יקבלו בוואטספ הודעה כזאת שאין לו  

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מרגע  איריס,  אותך,  שאלתי  תשובה.  קיבלתי  שלא  לי  נראה  ניר.  ברשותך,  רק  שאלה,  לי  יש 

שהודעתם על סגירה של מעון אחד, כמה הורים שהיו רשומים בתקופה, מה שנקרא, היו אמורים 

 מה הורים פשוט ביטלו את ההרשמה שלהם?להיות שני מעונות, כ

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 תודה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו?

 

  מירב:

 אני.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מירב. אחרייך? מעולה. אז מירב, אחרי זה איריס תתייחס ונתקדם. 

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

לא שאלה, זה גם די חזר על עצמו שבשלב הזה, זה קצת מעט מדי ומאוחר מדי ובשתי מילים,    וז

שלוש מילים, פשוט שקיפות בזמן אמת. זה די מסכם את הדבר הזה ואני חושבת, שכמו שנאמר  

פה, אנשים מאוד מאוד מעריכים שבאים ואומרים להם את התשובה האמיתית גם אם היא קשה  

מתמודד איך  למצוא  ורואים  אפשר  באמת  לפעמים  אז  אמת,  בזמן  באמת  כשזה  כי  זה.  עם  ים 

פתרונות. כשזה מאוחר מדי, זה מרגיש זלזול, זה מרגיש שלא סופרים, שאין מה לעשות והורים  

העניין  כל  מקודם.  שדיברנו  למה  בהמשך  גם  מזה.  קשים  יותר  הרבה  פתרונות  למצוא  צריכים 

 הקודם של הכספים. 

 

  עצה[:ניר ברטל ]ראש המו

 תודה. איריס. 

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

הורים, שחמישה מתוכם זה לא מהסיבה של    18טוב, אז נתחיל מהסוף. כמה הורים ביטלו? ביטלו 

 המרחק. אוקיי? 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 אבל ביטלו ברגע ששמעו שיש גן אחד במקום שניים. 

 

  הרך[:איריס קופל ]מנהלת מדור גיל 

 לא, ממש לא. זאת לא סיבת הביטול.

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 במקרה חמישה ימים לפני היה הביטול?

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 במקרה, לא במקרה, הם ביטלו חמישה ימים לפני מסיבות מגוונות. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

גדו גאון  להיות  צריך  לא  אבל?  למה  להניח  להבין.  אפשר  כדי  בשביל    18ל  רק  כמה,  מתוך 

 הפרופורציות.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 ילדים.  38, לא. הם כרגע, אחר כך נרשמו גם עוד. כרגע יש במעון -52, -ו 50

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 מתוך? 18עזבי שנייה מי שהתווסף.  

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

52. 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 , זה נתון מטורף.52מתוך  18

 

   מדברים ביחד.*

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

נכון, אבל חמישה הם ילדים מתוך מעון ״תמר״ שביטלו, לא מתוך מעון ״נופר״ הבנת? ביטלו מתוך  

 .13מעון ״תמר״ לא מהסיבות של המעבר. מתוך מעון ״נופר״ ביטלו 

 

  כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

 -אה, סתם

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אה, שנייה רגע. איריס, תמשיכי. אלעד, לא, לא. חבר׳ה, תנו בבקשה לאיריס להשלים. חבר׳ה, די! 
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  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

ם לגבי שיתוף הורים בשקיפות, אני חושבת שאני עובדת בשיתוף ובשקיפות בדרך כלל. לוח הזמני

היה מאוד צפוף. גם מבחינת הלמה גילינו שיש, הסברתי את זה כבר. למה רק בימים האחרונים  

ראינו, שבגלל המעבר, היה רישום כפול ולא הצלנו לזהות, אמרתי לך, כמה ילדים בעצם נרשמו  

לה כדי  והסיסמה  הסמל  את  אין  הזית,  חינוכי  למרכז  אגב,  דרך  היום,  עד  למשרד  ילמעון.  כנס 

 להבין, בכלל, כמה ילדים רשומים. כי זה משהו שצריך לתת לי הבחור מהעמותה השנייה.הכלכלה ו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 סמל המוסד של מי? של המועצה? או של המפעיל? ממה שהבנתי הוא של המועצה, נכון?

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

ת של העמותה מול משרד הכלכלה. יש להם  נכון. אבל מעבר לסמל המוסד של המועצה, יש התנהלו

קוד שבזה הם מקבלים את כל ההנחות. את הקוד הזה עד היום לא קיבלתי ולכן גם אין לנו אפשרות  

אני מסכימה  לגבי השקיפות  זהו,  זה.  רודפים אחרי  היום אנחנו  ועד  לנו  היה  לא  לגבי הרישום. 

 לחלוטין.

 

  נעמה ]יו"ר הנהגת הגנים[:

 אשמח שזה יתוקן הלאה.מעולה, אני 

 

  אורנה ריטר:
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 אני רוצה לשאול אותך משהו.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 כן.

 

  אורנה ריטר:

 ילדים זה מעון מאוד מאוד גדול, מאוד עמוס. 38-רשום ש בנוגע לכמות הילדים.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 ם. זה מחולק לשלוש כיתות.ילדי 73לא. מעון ״תמר״ יכול להכיל עד 

 

  אורנה ריטר:

 וכמה כל כיתה? 

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 ילדים.  27ילדים, בכיתת הפעוטות עד  33כיתת הבוגרים עד 

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 אני רוצה להגיד כמה משפטים לסיום.

 

  איריס קופל ]מנהלת מדור גיל הרך[:

 ילדים. תינוקות זה לידה שנה ושלושה חודשים. 18תינוקות עד 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד, אתה רוצה להגיד משהו לסיום?

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

- כן, אני אומר מראש, באנו עם הצעת החלטה, אבל יש משפט, עבר זמנו בטל קורבנו. מה שקרה ב

ב  28 רלוונטי  להיות  יכול  לא  ולכן  4-לאוגוסט  מיידי,    לספטמבר  פתרון  של לתת  במונחים  לדבר 

הרכבת יצאה מהתחנה. כשאיריס פירטת את מספר האנשים שביטלו מאז זה כבר לא מעשי. אנחנו  

לא נציע דברים שהם לא ריאליים. חבל מאוד שכשאנחנו מבקשים לקיים ישיבה דחופה כי הנושא  

ימים, מקיימים את זה  דחוף, לא רק שלא עומדים במסגרת הזמנים שקבועה בחוק, שזה שבעה  

אחרי עשרה ימים. אם היינו מקדמים את זה באותו יום, יכול להיות שאפשר היה למצוא פתרון.  

 -אני לא יודע אם זה היה מכוון או לא מכוון, זה פשוט חבל

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אם היה לך פתרון יכולת להעביר אותו

 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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היה משהו שפנינו אליך ונענינו עליו? החוק מחייב אותך, אתה לא מעביר. אז מה למי? אליך? למה 

 אתה מספר לי סיפורים? 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אתה רוצה להעביר לי מידע? אתה מוזמן. חברים, תודה רבה, הישיבה הסתיימה. תודה לכל מי 

 שהיה.

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 

 

 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 מנכ"ל המועצה

 


