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 ו ט ו ק ו לפ ר 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

בשני שינויים. במקום השבוע שעבר, זה   69ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבת מועצה מהמניין מספר  

חג וטיפה הקדמנו גם את השעה   אסרוהמועד הקבוע של הישיבות, הזזנו השבוע בגלל החג סוכות,  

 הערב. היו שני נושאים שאתה ביקשת, אז בבקשה. 

 

לסד המועצה  של    רהצעה  גני  אלעד  חבר  ובנושא  והספורט  הנוער  בתנועות  תמיכות  בנושא  כהן 

 משחקים

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אוקיי. שני נושאים שאני וכמה חברי מועצה העלינו. הראשון זה נושא הצופים. ליתר דיוק, תמיכות  

ת. זה בסדר, כן? טוב.  של תנועות הנוער ותנועות הספורט. השני, זה גני משחקים. נתחיל עם התמיכו

זה שהמועצה במצב כספי גרוע זה כבר כולנו יודעים. אין טעם לחזור על הדברים. זה שבכל פעם  

אנחנו יודיעם שזה משפיע על תחום אחר וחשוב, גם את זה אנחנו יודעים וגם בזה דנו. ראינו את 

רוצים להניח על    ההשלכות של זה על כל נושא העברות הכספים לבתי הספר. אלא שהפעם אנחנו

שולחן המועצה תחום שמושפע בצורה אפילו דרמטית יותר מהמצב הכספי העגום של המועצה ואני  

מדבר על כל נושא התמיכות לתנועות הנוער ותנועת הספורט, רק בשביל הצופים, שידעו, המועצה 

ת השנה מעבירה מדי שנה. המועצה לדורותיה, זאת אומרת, לא משהו חדש. כספי תמיכות בתחיל

לתמיכות והסכום הזה אמור לעבור לתנועות הנוער    מסויםכשמאשרים את התקציב. צוברים סכום  

ולתנועות הספורט בהתאם לתבחינים נבחנים שמליאת המועצה מאשרת. בגדול, זה מועבר פר ראש, 

שנת   השנה,  וגם  הספורט.  בתנועות  זה  הנוער.  ותנועות  החניכים  מספר  לפי  אנחנו2022דהיינו,   , 

אישרנו סכום כזה. מליאת המועצה בסוף חודש מרץ אישרה את תקציב המועצה. ובתקציב המועצה 

היה רכיב של התמיכות. ואז לפני פרק זמן לא ארוך, אנחנו פתאום מקבלים הודעה שהפיצה הנהגת  

הורי הצופים בעיתון שאומרת שהמועצה לא מעבירה את כספי התמיכות של הנהגת הצופים הייתה  

ונאמר גם שלא ידוע מתי, אם בכלל, יועברו הכספים ומפרטת יו״ר הנהגת    2022לקבל בשנת  אמורה  
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מאוד הטריד ואני בטוח שגם את כל מי  -ההורים את הקשיים והיא מוסיפה משפט שאותי מאוד

שקרא את המשפט הזה, שאומר חברים, אם הכסף לא יועבר, החל מחודש הבא אנחנו נאלץ להפסיק  

הצ של  הפעילות  להכביר  את  שצריך  חושב  לא  אני  עכשיו,  הדברים.  רוח  יותר  או  פחות  זה  ופים, 

במילים עד כמה תנועות נוער וכמובן גם תנועות ספורט, זה כמובן בא ממני, אני מניח שיש קשיים  

בבני עקיבא ובכל מני אגודות הספורט וכולי וכולי. לא צריך להכביר במילים כמה כל נושא תנועות 

הדעת הוא קריטי ליישוב שלנו, להתפתחות של הנוער שלנו שהוא העתיד שלנו. ו  הנוער הוא חשוב,

לא סובלת מצב שבו, תנועת הנוער שלנו, הצופים, תפסיק את הפעילות כי המועצה לא מעבירה את  

לא  ואנחנו  שקלים  מיליוני  על  מדברים  לא  אנחנו  יבינו,  שכולם  כדי  רק  עכשיו,  התמיכות.  כספי 

ות אלפי שקלים, אנחנו מדברים על סכומים יחסית קטנים ולכן, אנחנו שלחנו  מדברים אפילו על מא

את ההצעה שלנו לסדר היום. כדי שראש המועצה יסביר לנו איך הגענו למצב הזה ועוד יותר חשוב, 

. בין לבין, מסתבר בפתרוןאיך פותרים את זה. כי את זה שיש בעיה אנחנו יודעים, אני רוצה להתמקד  

ישיבה בין נציגי המועצה לבין נציגי הצופים ונשמעו שם כמה דברים שאותי ברמה    שאתמול הייתה

תהייה   לא  תסגרו.  לסגור,  רוצים  אתם  לצופים,  אומר  המועצה  שראש  למשל,  הדאיגו.  האישית 

צופים, תהייה תנועת נוער אחרת. איזה מן אמירות אלה? איך אנחנו מעזים להגיד דברים כאלה?  

לה אסור  לספק  ראיתי  לצופים?  כך  אחר  כי  שנאמרה,  נוספת  אמירה  לצופים?  אז  כזה,  דבר  גיד 

שימוש   לעשות  זה  הפתרונות  ואחד  פתרונות  למצוא  שמנסים  הישיבה  פרוטוקול  את  גם  שהפיצו 

בכספים שמפעל הפיס צבע לטובת הרחבת מבנה הצופים. אז נמצא פה ראש המועצה, נמצא פה  

וע, האם כסף שנצבע למבנה הקבע של הצופים, אפשר  המנכ״ל, נמצא פה היועמ״ׁש, הייתי שמח לשמ

לקחת אותו לצורך הפעילות השוטפת? אני חושב שזאת שאלה רטורית, אבל הייתי שמח לשמוע כדי  

לי   אומרים  כי  זה  את  אומר  אני  זה?  את  אומר  אני  למה  עכשיו,  משהו.  מפספס  לא  שאני  לוודא 

את לקחת  זה  האפשריים  הפתרונות  אחד  הצופים,  בחלק   מהנהגת  שימוש  לעשות  או  הכספים 

מהכספים שמפעל הפיס הקצה לטובת מבנה הקבע. אז אחת מהשניים. אם זה אפשרי, שיגידו את  

להנהגת   להגיד  מעיזים  הם  איך  אפשרי,  לא  זה  אם  היועמ״ש.  בפרט  המקצועיים,  הגורמים  זה 

ייתי רוצה לשמוע  דעת מבין שאין לזה התכנות? אז עד כאן הבעיה מכאן, ה-הצופים דברים שכל בר
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איך ניר מתכוון להתמודד עם זה. כי אוי ליישוב שלנו אם נגיע למצב שבו תנועת הצופים תסגור את  

 שעריה.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - זה לא עניין של להתמודד עם זה. זה עניין של איזה פתרון מביאים

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כן, כן. לזה אני מתכוון. 

 

 ר ]חבר מועצה[:דורון טישל

 להעביר את התקציב. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לגמרי, אנחנו כולנו אומרים את אותם הדברים. כי זה שיש בעיה, זה החלק הראשון של הסיפור. 

. עכשיו, אנחנו אמרנו לך בהקשר של בתי הספר, אם צריך עזרה, מימון או  פתרון החלק השני, ניר,  

נשקול את זה בחיוב. אם נראה שהכספים המיועדים צבועים למטרות הלוואה, תבוא עם תכנית,  

אפשר   אי  לעזור.  שצריך  איפה  ונעזור  בחיוב  זה  את  שנשקול  מניח  אני  האלה,  קריטיות  הסופר 

  בפרויקטים שהי תחושה שהיישוב הזה עמד מלכת. אז עמד מלכת  ולהשבית את היישוב הזה. יש איז

ר, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו מצב שבו גם תנועות זה חמור וזה שדברים לא קורים זה חמו

פשוט   מסר וייעלמהנוער  איזה  שלנו.  הצעירים  לחבר׳ה  מעבירים  אנחנו  מסר  איזה  יתפוגגו.   ,

מעבירים לתנועת הצופים הארצית ברגע שאתה בא ואומר, חברים, תשברו את הראש. אין לי כסף,  

לתי נסבלת ולכן אני מצפה ממך, ניר, להציג למליאת תשברו את הראש. זה סיטואציה שהיא פשוט ב

 המועצה פתרונות מעשיים לבעיה.
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 יש לך הצעות?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אתה ראש המועצה לא אני, זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי לך כבר. שנייה, שאלת שאלה, תקבל 

 - בעיהתשובה. אמרנו לך גם בישיבה הקודמת. אם יש 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 את זה כבר שמעתי. יש לך הצעה?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ממוקדת   ייעודית  הלוואה  לקחת  לנסות  בושה  לא  זאת  תזרימי,  קושי  איזשהו  ויש  בעיה  יש  אם 

 -לסכום הזה

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתה מציע שאני אקח הלוואה? אני יכול. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לי רק לסיים. תפנה למשרד הפנים, אחרי שכמובן תציג לנו תכנית מסודרת כדי שנתרשם שהיא   תן

רצינית. אני כבר אומר לך שיהיו לך פרטנרים לעניין הזה. אנחנו חייבים לעבור את התקופה העגומה  

 -הזאת

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא הבנתי את ההצעה. 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אומר דברים מספיק ברורים. אז אני אסיים ותשאל ואני מבטיח לענות לך. אנחנו  אני חושב שאני  

חייבים לעבור את התקופה העגומה הזאת. נשברים פה שיאים מטורפים בתסריט הכי, לא יודע מה  

שאפשר לחשוב עליו, לא חשבנו שנהייה בו ויגידו לצופים חברים, לא מעבירים לכם כסף, מבחינתנו  

 תפסיקו פעילות.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 מאות ילדים.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ברור זה בלתי נתפס בכלל. ולכן אני אומר, אם יש קושי תזרים. מה זה אם יש? יש קושי תזרימי, יש  

זמני באמצעות   זה. תבוא עם תכנית מסודרת למימון  יש דרכים להתמודד עם  גירעון.  ויש  גירעון 

נתרשם שזה באמת מופנה לשם ויצבע לשם, סביר להניח, אני כמובן לא אדבר בשם הלוואה. כל עוד  

החברים האחרים, אנחנו נתמוך בזה. אבל תעשה. לא יכול להיות שהמצב יהיה כפי שיהיה ואתה  

זה פשוט לא הגיוני בעליל. עכשיו, רצית לשאול  ותגיד זה מה שיש, אין מה לעשות.  ידיים  תרים 

 ה עליה. בבקשה.שאלה, אני כמובן אענ

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מה?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תחזור על השאלה, כי לדעתי עניתי עליה, אבל לא אכפת לי לשמוע שוב. 
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא. לא אמרת שום דבר קונקרטי.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -הלוואהאז אמרתי לך, ניר. תכין תכנית מיידית לקחת 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אני אחדד לך את השאלה. להכין תכנית זאת לא הצעה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - קודם כל, זאת הצעה. מי שצריך להכין את התכנית זה אתה והגזברית

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - הבנתי, תודה. לא אמרת שום דבר פרקטי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 פרקטית. לקחת הלוואה, יותר פרקטי מזה?ועוד איך 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אני שואל. מה שאתה מציע, זה לקחת הלוואה עבור כספי התמיכות? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בחודש   כבר  להעביר  צריך  היית  לדעתי  כי  הספר,  בתי  עם  בקושי  אתה  ולדעתי  התמיכות  כספי 

 - אוקטובר את הכספים
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 עצה[: ניר ברטל ]ראש מו

 אלעד, שנייה רגע. אתה רוצה רק לדבר? אז תדבר, נשב, נסיים, נעשה הצבעה ונתקדם.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בכבוד.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אז יאללה, בוא נעשה הצבעה אם אתה לא רוצה שאני אתייחס.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, לא. תתייחס גם, בבקשה, אדוני.

 

 ש מועצה[: ניר ברטל ]רא

 אתה מרשה לי אלעד? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כן.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אני מודה לך מאוד. תודה. עוד מישהו רוצה? אני סיימתי כרגע.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:
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ות כספיים, חאני רוצה להגיד משהו. אתה ביקשת מאלעד הצעה. אין לנו יכולות. לא קיבלנו דו״

מאיפה הגיע רבעון ראשון, שגם, הוא הגיע מאוד לא מפורט, הבקשות שלנו לקבל דו״חות לא נענו.  

נצבר כזה ואני אפרט. הוא התחיל בסביבות   ןלגירעואין לנו מושג איך המועצה הגיעה בארבע שנים 

ה  2-ה לאזור  הגיע  ועכשיו  שקלים  דו״חו  7-מיליון  לנו  אין  אולי.  לא  מיליון שקלים.  אנחנו  אז  ת, 

פה  שני אחוז משניים עשר אחוז. אנחנו מבינים שיש  היא  זה אחד. המשמעות  יודעים מה קרה? 

התנהלות כלכלית מורכבת, אני אגיד, או שגויה, כי לא מגיעים כל כך בקלות לכזה גירעון. אנחנו 

ם בחינוך,  רואים את הפגיעה במקומות אחרים. רואים את הפגיעה בחינוך, רואים העברת תקציבי

פורמלי, שאלו תנועות הנוער והספורט. אין לנו תשובות כי  -עכשיו אנחנו רואים פגיעה בחינוך הא

אנחנו לא מקבלים תשובות. אין לנו מסמכים. אנחנו לא מקבלים דו״חות. למרות שעל פי חוק אנחנו  

 אמורים לקבל את הדו״חות האלה?

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 ? איזה דו״חות לא קיבלת

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 איזה דו״חות קיבלנו? 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 איזה דו״חות? אמרתי שקיבלתי את הדו״ח? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -דו״ח מפורט

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:
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שנייה, שנייה. קיבלנו דו״ח של משרד הפנים שאתם מעבירים דו״ח מרוכז של רבעון ראשון. היינו 

 מורים לקבל כבר רבעון שני.א

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 נכון. זה נכון. 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -143עכשיו. אמיר, תעזור לי, סעיף 

 

 

 אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 -ומשהו 140

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -אני ביקשתי

 

 

 אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 אני לא זוכר, אני יכול לבדוק לכם.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 תבדוק.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:
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 אני ביקשתי. לפי הסעיף הזה. אני ביקשתי פירוט ולא קיבלתי פירוט. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מתי ביקשת?

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

לזה.   היית מכותב  ואתה  הגיע  ברגע שזה  ביקשתי  לפני ראש השנה.  ביקשתי,  ביקשתי מהגזברית 

ספציפית, על הסעיפים לפני שלושה ימים, אבל לא קיבלתי פירוט. לא קיבלנו גם רבעון שני. אנחנו  

 -כבר סיימנו רבעון שלישי. אתה אמור את רבעון שלישי לתת

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 נניח שתקבלו את כל מה שרצית. איך זה יעזור לך למצוא פתרונות?

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אני אוכל לראות מה המצב.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אוקיי. המצב, בואי נגיד, פלוס מינוס כמו שנה שעברה.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 הוא לא כמו שנה שעברה. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 נניח.
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 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

אנגליה ואתה יודע, אני גם לא רוצה. אבל נניח.  אני לא מניחה הנחות כאלה. ניר, נניח שאני מלכת  

 -מה זה נניח

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - אז אני מנסה לבוא ולחדד את הנקודה שאת אומרת. ניסיתי להגיד לך שזה

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -סליחה, סליחה. מה התירוץ? ניר, בוא תסביר לי מה התירוץ

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - טנראין לך פר

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

מבקש   אתה  נפגעים.  נפגעים?  דברים  לא.  הועבר?  כסף  התירוץ?  מה  למצות.  לי  תן  אלעד.  שנייה, 

 - מאיתנו הצעות

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתם העליתם הצעה, לא אני.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -לא, לא. אתה מבקש מאיתנו הצעות
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 ]ראש מועצה[:  ניר ברטל

 אני ממך לא מבקש שום דבר.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אחוז. לא ביקשת.  100

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 , אני אומר. חוץ מלהגיד תכנית, יש לכם משהו שאתם יודעים?פתרוןאתם ביקשתם למצוא 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -סליחה. אנחנו מבקשים מראש המועצה

 

 ברטל ]ראש מועצה[: ניר 

 אני רק שומע מלמלת. תגיד מה אתה רוצה? נפתור. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שלך אני אפתור בעיות.  אהכיסאני לא יודע לפתור בעיות? כשאני אשב על 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתה לא תשב פה. 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אלעד, אלעד.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בסדר. פשוט שערורייה. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -אל תתעצבן. אני מבין שלחצתי על נקודה שכואבת לך

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - אתם מפריעים לי לדבר. זאת זכות הדיבור שלי. אני אחזור לעניין עוד הפעם

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 את לא חייבת. אפשר להתקדם, לא לחזור. 

 

 ]חברת מועצה[: אורנה ריטר

אני אגיד מה שאני רוצה בזמן שלי ואולי אחזור עוד הפעם. בפועל לא עוברים כספים, בפועל החינוך 

. לא יודעת גם מה המשמעות של הפגיעה. זה מה שקורה בפועל. אנחנו  עלהיפגהפורמלי נפגע או עומד  

אותנו. אומר לנו תנו  מעלים את זה ואנחנו מבקשים פתרונות מראש המועצה. ראש המועצה מאתגר  

לנו   מעביר  ולא  החוק  על  עובר  המועצה  ראש  אם  פתרונות  לתת  יכולים  לא  אנחנו  פתרונות.  לי 

 מסמכים כחוק. אז זאת הייתה התשובה שלי. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תן לי את הזמן שלי. אני לוקח את הזמן לדורון. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 דורון ובועז, אתם לא רוצים? רגע. דבר, אין לי בעיה. 
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 לא.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אז יאללה.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

אני רוצה להגיד משפט אחד ותמשיך הלאה. אני חושב, ניר, שאחרי שאלעד אמר את מה שהוא אמר  

 - פתרונות. אני חושבותוך כדי דברים של אורנה, אתה אומר בואו, תנו לי  

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -אני לא צריך פתרונות מכם, פשוט תנו הצעה קונקרטית

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - לא, זה מה ששאלת

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 נכון.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

אני חושב שמן    פרספקטיבה או שנדע איפה הדברים עומדים,  איזושהיאני חושב שבשביל תהייה  

להעביר אלינו ולא צריך להתחנן במשך כמה חודשים    שמחויביםהראוי היה להעביר את החומרים  

ולערב את משרד הפנים בנושאים כמו זה שאנחנו לא מקבלים דו״חות כספיים, למרות הבקשות 
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אין לכם החוזרות והנשנות של אורנה. אז, דבר. לבוא ולשים לנו פה על השולחן, יש לכם פתרונות,  

פתרונות, מה עושים, מה אתם רוצים להציע. זה קצת סותר את הדברים. כי מחד, אתה לא מעביר  

לנו ואוסר על עובדי המועצה שעובדים תחתיך, ,כמו הגזברית ומנכ״ל, לשתף איתנו פעולה ולתת לנו 

 אתה יודע.דברים ומאידך אתה אומר בואו תנו לי פתרונות. אני לא חושב שיש הלימה בין הדברים,  

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אני תכף אסביר. אלעד. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כן. אני רוצה לענות למשהו שאתה התייחסת. נראה לי שמישהו פה התבלבל ולגמרי. במועצה הזאת,  

 -יש פה שלושה או ארבעה אנשים

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתה הולך להסביר עכשיו את חלוקת התפקידים? 

 

 ורון טישלר ]חבר מועצה[:ד

 לא. הוא בונה לך עץ ארגוני.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

במועצה הזאת, כמו בכל המועצות האחרות בארץ. יש אנשים שעובדים ומקבלים כסף כדי להכין 

את הדברים וכדי לטפל. בכל ארגון נורמלי, ניר, היית צריך לבוא ולהגיד לגזברית, תבואי עם הצעה 

את  מפורטת   לפתור  של  אפשרות  למשל,  בנושא,  המועצה  למליאת  להציג  אוכל  אני  שאותה  כדי 

הבעיה התזרימית הקבועה או זמנית. הרי את שולט בנתונים ולא אנחנו. באמצעות הלוואה שאיתה  

 - נאשר במליאת המועצה
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - זה אחד מהדברים אולי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - שנייה, כמובן

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מה עוד?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שנייה. ואיתה כמובן צריך ללכת למשרד הפנים ולאשר את זה. כי ברור שמשרד הפנים יצטרך לאשר  

את זה. אני לא צריך להכין לך את התכנית, אני לא צריך להכין לך את הנתונים. אני לא צריך לעשות  

צה. יש לך גזברית שהיא ממונה על הדברים האלה. אתה, מן הסתם, את הדברים האלה. אני חבר מוע

יושב בראש הפירמידה ואמור להכין את הדברים האלו. וכשבאת עם תכנית מסודרת לקחת הלוואה 

לטובת גוונים, שיפוצי גוונים, אותו דבר אתה יכול לעשות גם הפעם. אתה לא באת כשאנחנו באנו  

כדי לממן את  חתיקואמרנו   מגוחך,   הלוואה  זה  כי  בצדק  ואמרת,  לא באת  גוונים. אתה  שיפוצי 

חברים, תכינו אתם תכנית. תכינו אתם תכנית, של ההלוואה. ממש לא. מי שיודע את המצב הפיננסי  

של המועצה תזרימית, יכולת החזר וכולי וכולי זה הגזברית שיושבת על הנתונים ומן הסתם    המדויק

נחנו. נראה לך הגיוני שאני אבוא ואציג. זה הרי, מה שאתה  גם אתה, אם אתה מחובר אליה ולא א

מציג, ממה שאתה מציע זה פשוט אבסורד. היא תכין תכנית, תציג אותה במליאת המועצה. תראה 

הגיונית, אני אומר לך, אני אתמוך. אני לא יכול לדבר בשם האחרים, אבל אתה רוצה שאנשים רוצים 

שרד הפנים. לבוא ולהגיד תבוא לי עם פתרון. אגב, יש כלל  לעזור. והתכנית הזאת תרוץ הלאה למ

שאומר שמי שיצר את הבעיה, הוא זה שאחראי לפתור אותה, אבל נניח שאתה לא מכיר בכלל הזה  
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כי אתה לא מכיר במציאות ובאחריות שלך, תניח את זה כרגע בצד. אנחנו לא מחפשים מי כרגע  

זה גם לא יקדם שום דבר. אבל תשלח את הגזברית  אשם במצב שאליו נקלענו. זה די ברור, אבל  

להכין תכנית מסודרת, כולל יכולת החזר חודשית. אני מניח שאם התכנית תהייה הגיונית, א׳ היא 

בעובי  נמצא  ככה  גם  הפנים,  ומשרד  ומאחר  הגיונית  תהייה  היא  שאם  גם  מניח  ואני  פה  תאושר 

בוא עם זה למשרד הפנים. לא יאשר, תבוא  הקורה, אז יכול להיות שיש לזה גם התכנות לאשר. ת

ותגיד ניסיתי, לא אישרו. אבל תעשה משהו. חוץ מלהרים ידיים לשמיים שום דבר לא קורה. אתמול  

? אם אתה רלהידרדזה בתי ספר, היום זה תנועות נוער, מחרתיים ספקים. כאילו, לאן אנחנו רוצים  

ר לנהל את זה. אתה נמצא שם? זאת העבודה  למישהו אח  ןותית מרים ידיים, תרים ידיים עד הסוף  

ביום שלך  עם -השוטפת  תבוא  לא.  ממש  אותך.  להכשיל  מנסים  לא  אנחנו  בזה.  תטפל  לך  יום? 

לכאן, תוכניות תבוא  שהגזברית  ביקשתי  אני  פעם  עשרים  הגזברית?  איפה  נתונים.  עם  תבוא   ,

 ם אותה.אינפורמציה. אתה לא עושה את זה, אתה מעלי ןותיתלמליאת המועצה, 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 למה, אתה ראית אותה? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הנחות ארנונה. תבוועדאני ראיתי אותה פעם בשיחת זום 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתה רוצה שאני אראה לך אותה?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אל תבוא כי דברים מצחיקים.
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 ]ראש מועצה[:  ניר ברטל

 לא, לא מצחיק. זה מאוד עצוב.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מה אתה רוצה להגיד? 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -אני אגיד לך

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אתה רוצה לענות אחר כך, אין שום בעיה. אתה מתבלבל בתפקידים. מי שצריך להכין את התכנית  

 - א אורנה ולא אף אחד מחברי המועצהזה מי ששולט בנתונים. לא אני, ל

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -הבנתי

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -וזה

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - נגמר הנאום. תודה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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זה לא נאום. זה שאתה רואה את זה כנאום, זה מראה על איזה שפל מדרגה של איבוד עשתונות  

מ לא  אנחנו  הגעת.  היינו אתה  לא  אותך  להכשיל  רוצים  היינו  אם  ההפך.  אותך.  להכשיל  חפשים 

 -מציעים את זה

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - אתה טועה פה במספר דברים ואני אענה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אה, הבנתי, בסדר. כרגיל, אנחנו טועים ואתה צודק. בסדר.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא, לא אתם. אתה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני. אוקיי.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 בועז לא טעה בכלום. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

מה שמטריד אותי באמת יותר מזה, באמת אני אומר, המצב של הפינוי של גזם האשפה. הם עוברים 

 - פה במרכז המסחרי

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 
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 - בסדר. מה עם מצב

 

 חבר מועצה[:דורון טישלר ]

 גם מטריד.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 גם מטריד. אוקיי. והביטחון?

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 גם מטריד.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 התחבורה?

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 -התחבורה אני לא יודע, אבל

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אתה לא בשליטה. 

 

 ]חבר מועצה[: דורון טישלר

 לא בשליטה שלנו. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 
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. יש פה עניין של ללהיכשבסדר. קודם כל, אלעד, אין פה שום דבר אישי. אף אחד לא בא להצליח או  

היישוב ואני לפחות מקווה, שכל מי שהוא נבחר הציבור מסתכל. זה אחד. שתיים. אני אעשה ככל  

איתך. כי פשוט הניסיון של   האינטראקציעצה, להיות במינימום שאני יכול גזברית ויתר מנהלי המו

השלוש שנים האחרונות מראה שאתה פשוט מבזה אותם. אתה יכול לצחוק ולגחך, אני אומר לך  

מה הם אמרו לי וישיבות שעובדות ומנהלות בכירות במועצה יוצאות עם דמעות בגלל האופן שבו 

 - אתה בין היתר התנהלת

 

 ועצה[: אלעד כהן ]חבר מ

 -תמשיך עם האכלו לי, שתו לי

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

לא אכלו לי שתו לי, עושה את מה שאמרת. את עבודתי. עבודתי להגן ולשמור פה על עובדי המועצה  

 -שבאים למען יתרון התושבים ומי

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 הם לא תורמים, הם עובדים בשכר.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -גם

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -עזוב, האיש מנותק מהמציאות

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 
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 - אלעד, אלעד, אלעד

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - האיש מנותק, תסתכל תראה מה קורה ביישוב

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אלעד, תודה. חברים, אתם רוצים רק אתם לדבר? 

 

 ]חברת מועצה[: אורנה ריטר

 אנחנו רוצים לשמוע תשובות ענייניות.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתם לא נותנים. 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 לא, זה תשובות ענייניות. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - בואי נעשה ככה

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - תשובות ענייניות, חבל
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 ]ראש מועצה[:  ניר ברטל

 -סיימת? לא. אז בואי נגיד תכתבי לי איזה תשובות להגיד

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -אני לא אעשה את זה, אבל אני

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

תודה. אורנה, תודה. אפילו לענות אתם לא נותנים, אז עכשיו אתם מתפלאים למה מנהלים במועצה 

מצליח לדבר. אתם כל הזמן קופצים. כאילו, עונים לכם תשובה זה לא יפגשו אתכם לעולם? אני לא  

 סוף העולם. מה קרה? 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אתה לא רואה את עצמך. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - אני כן דווקא רואה את עצמי. אז טוב, אלעד. מה ההצעה? חבל. היו לי עוד הרבה תשובות לענות

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -כולם רוצים תשובות, זה בסדר. תדבר. תדבר לעניין. איך יוצאים

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 הצבעה. מי בעד? מי נגד? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 סליחה, ניר. ניר, ניר, ניר. אנחנו רוצים לראות איך מתכוננים להתמודד עם זה. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מעולה.

 

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 -אלה המילים שצריך להתמקד עליהן

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -מעולה. אני ניסיתי להסביר

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, אתה לא ניסית בכלל. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 בסדר.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תתמקד בבקשה בנושא הקונקרטי הזה. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 הצעת ההחלטה להצבעה וגמרנו.  אלעד, תעלה את

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:
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 -אבל ההחלטה לא רלוונטית

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 מה זה משנה?

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 הוא לא יעשה שום דבר. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 עזוב, עזוב.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 הולך לעשות. ראש המועצה לא רוצה לספר מה הוא 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אני מאוד רוצה, אתם לא נותנים.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -אנחנו נותנים לך. בוא תגיד מה תעשה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - מה, אתה מדבר איתי על עובדי המועצה

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 
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 להגיד שתהייה לי התשובה שתמצא חן בעיניך. אני חוזר על ההצעה שלי פעם נוספת. תכתיב לי מה 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - לא, אנחנו מחכים בשקט, סותמים את הפה ותגיד מה אתה עושה עם הצופים

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 תודה רבה, אורנה. תסתמי את הפה. זה באמת בשורה טובה.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 שקט. לאט, לאט.

 

 ברטל ]ראש מועצה[: ניר 

 היא אמרה.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 מאה אחוז, מאה אחוז. שקט.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אוקיי עכשיו תדבר על הנושא בבקשה.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

אני אדבר על מה שאני רוצה. נתתם פה נאומים ואני אענה. אני רוצה לשמוע לפני כן את ההצעה, 

 להתייחס אליה. כדי שאני אוכל
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אני רוצה קודם כל לשמוע מה יש לך להגיד

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - אין לו הצעות

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא לי, לך אין. אתה נתת את ההצעה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אורנה, בואי נתן לו להגיד את מה שיש לו להגיד. 

 

 מועצה[: ניר ברטל ]ראש 

 אני רוצה לשמוע את ההצעה לסדר היום. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני רוצה לשמוע את התגובה שלך ובסוף נגיב. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -טוב. אפילו לנהל דיון ענייני, אתה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לנהל דיון? אנחנו מוכנים לשמוע אותך.
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 ]ראש מועצה[:  ניר ברטל

 -אז בבקשה. אז בוא תגיד מה ההצעה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ההצעת החלטה היא פועל יוצא גם של התגובה שלך. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא. אין לך הצעה מראש? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תתפלא.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אתה בא לישיבה בלי לדעת מה אתה רוצה? 

 

 ]חבר מועצה[:  אלעד כהן

 -ניר, אנשים לא מטומטמים. אתה מבזה את עצמך. תענה על הנושא הזה. בוא נשמע מה יש לך להגיד

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 ניר, מה עושים עם הצופים?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

פותרים את רגע. בוא תענה לי אם אפשר להשתמש בכספים שהיו צבועים למבנה. בוא נראה איך  

 הבעיה הזאת. נעזוב את השטויות בצד ונתמקד בעיקר.
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 יש לי המון פתרונות, אבל הם יהיו לך קשים. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בוא נשמע אותם. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מה ההצעת החלטה? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - מציע לא, אני רוצה לשמוע את הפתרונות שאתה

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 טוב, אמיר. איך מתקדמים מפה? אין הצעה. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני יכול להציג את ההצעה, אבל אני רוצה לשמוע, ניר

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -אמרת את זה חמש פעמים. אמרתי לך בפעם הראשונה, לחזור על זה לא ישנה. אמיר

 

 ]חברת מועצה[: אורנה ריטר

 טוב, בוא נעשה הצעת החלטה.
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - אמיר, הוא העלה נושא, אין לו הצעת החלטה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני לא אמרתי שאין. 

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אלעד, תעלה את ההצעה שלך.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

שראש   אחרי  החלטה.  הצעת  בעיה.  לא  אין  בוכה,  הייתי  במקומך  אני  מתחמק.  כהרגלו  המועצה 

 צוחק.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 ]...[. הילדים שלי בגן 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מתחמק מלהציג כרגע את הפתרונות לבעיה שנוצרה עקב העובדה שכספי התמיכות לא הועברו בין 

ד לישיבת המועצה הבאה, היא  היתר לתנועת הצופים. ההצעה שהמועצה מבקשת מראש המועצה ע

 אמורה להיות באמצע נובמבר, להציג תכנית מסודרת שתוצג גם על ידי גזברית המועצה.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 טוב תודה. נעשה הצבעה ואז אני אתייחס. 
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מי בעד? בועז, דורון, אלעד ואורנה. מי נגד? אני, אודי. ליאת?

 

 ינובסקי ]חברת מועצה[:ליאת 

 אני נמנעת.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 נמנעת? אוקיי.

 

 אודי וילד ]חבר מועצה[: 

 עד מתי נתת לו? 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 עד הישיבה הבאה. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 חודש.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אז אתה בעד?

 

 אודי וילד ]חבר מועצה[: 

 -שראש המועצה יציגלא, אני רוצה 



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 69, מיום שלישי, 25.10.2022

 

 נוצר על ידי 

34 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 בבקשה.

 

 אודי וילד ]חבר מועצה[: 

 -אל תכתיב לו זמנים. תן לו לנהל

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אנחנו העלנו הצעה לסדר יום

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -הם לא רוצים לשמוע פתרונות

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 תציג אותם כרגע. יש לך פתרונות? תציג. בוא נשמע. למה? אל תקשיב לו. אודי. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

כולנו מבינים טוב מאוד שאלעד לא בעניין של למצוא פתרונות. אורנה הבטיחה בשם עצמה ודיברה  

 בשם של עוד כמה. 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 לא, רק בשם עצמה. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 
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עת מה, זה הישג לא מבוטל היום. אני בטוח ויודע שאלעד לא מעוניין למצוא  רק בשם עצמה. את יוד

 -פתרונות

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 הזיה.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

הוא יודע לנהל דיונים. אני חושב שבדיונים נפתרים דברים ולכן גם כשהוא בא לדיון שבעיה כואבת  

להצביע אל פתרון אחד שאולי. אה, אמרתי איזה משהו, הלוואה לו, נתן נאום, הוא אפילו לא יודע  

שבכלל אי אפשר לקחת הלוואות לתמיכות. אז כאילו, אתה בא לפה ואתה אומר, אני בעצמי אין לי 

יודע מה? אתה לא חייב, אתה   לי את הבעיות. אוקיי, בסדר. אתה  מושג מה לעשות, בוא תפתור 

ף אחד גם לא, זה בהתנדבות, אבל, בוא לפחות נבין שהעניין  בהחלט לא חייב לשבת פה אלעד, אבל וא

שלך הוא לא למצוא פתרונות, הוא לייצר פה דיונים ועניינים וכדומה. אחד. שתיים, קודם כל, אני  

הבאתי הרבה מאוד הצעות למליאת המועצה הזאת, איך לפתור את הבעיה הזאת ובעיות כספיות  

 -הכספי. דחיתם את כולן באופן די גורף, אז לפי דעתינוספות. אני יודע איך לשפר את המצב 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - אפשר לדעת יותר קונקרטי? לא לעשות נאום

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -אורנה, זאת הבטחה שהבטחת. הבטחת לא לענות להצעות שהצעתי. לא, אורנה

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 העולם.לא, הוא מחרטט את 
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - אורנה, תתני לי לסיים

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - תשאל את הסגן שלך

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 סליחה. לא, חבר׳ה. נושא הבא.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - תענה תשובות ענייניות

 
 *  צעקות בין אורנה לניר ]מדברים במקביל[ 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - יש לי תשובות מעולות ואני מבין שכל פעם שאת מקבלת תשובה שאת לא רוצה לשמוע את צועקת

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - מקור שליטה חיצוני. לקחו לי, לא אישרו לי

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -תודה רבה

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:
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 -היה לי

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 חוות הדעת המעבר לתפקידך. הלאה. נושא הבא. ניסיתי, באמת לענות.תודה רבה גם על 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - מה זה ניסית

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -לא נתת תשובה קונקרטית 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה לא עונה לנושא בכלל.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - אני אגיד אותה ונתקדםאז בואי תגידי מה התשובה שאת רוצה לשמוע ו

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -השאלה הנשאלת, מה עושים

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מעולה, אבל אני נותן את התשובה.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:
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זאת   הספורט.  ועמותות  עקיבא  בני  עם הצופים,  בבוקר  מחר  עושים  מה  הצופים?  עם  עושים  מה 

 -למההשאלה. אתה רוצה לספר  

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

אורנה, תודה. תודה. די. אי אפשר לנסות לענות. כל פעם שמנסים לענות אתם מתפרצים וקופצים,  

 - אז אחרי זה אל תבואו בטענות שלא עושים

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - הבן אדם פשוט

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 עמדתך. אורנה, תודה. הבנתי את עמדתך. כולנו הבנו את

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 תודה רבה.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 תתפלאי שיש גם אנשים שחושבים אחרת. אני יודע, קשה לתפוס את זה. 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אה אוקיי.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 יפה. נושא הבא. בבקשה, אלעד.
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -עושה מוטיבציה להעלות נושאים כי אתה כל כךהאמת, זה לא 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מסכים איתך.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אתה בבועה של עצמך

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 לא, הוא בקמפיין הוא לא בבועה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - איזה קמפיין? אתה פשוט

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מה הנושא שאתה רוצה להציג?  חבר׳ה, נושא.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני אציג את זה איך שאני רוצה ניר ואל תפריע. אז קודם כל, אני אומר בצער, חברים. יש פה מישהו  

שאיבד שליטה בצורה מטורפת והוא כנראה חושב שאנשים, כולל הציבור, מטומטמים, אבל בסדר, 

 - היום זה עניין שלו. אוקיי, נושא שני לסדר
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

רגע, אז הטענה הזאת שחוזרת שאני חושב שהציבור מטומטמים, אני אחזור ואגיד פעם אחת. אני  

לא חושב שאף אחד מטומטם. אמרתי, באופן ציבורי אמנם, מי אני חושב שיש לו אתגרים בתחום 

 ם נוספת כי חבל.הזה. אני לא רוצה לחזור על זה. ואתה יכול להפסיק להגיד את זה פע

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

טוב. הנושא השני לסדר היום חשוב לא פחות, אם כי עוסק בתחום שונה. כבר בעבר אנחנו העלינו  

הצעה לסדר היום בנוגע למצב הגינות הציבוריות וגני המשחקים, כאשר בהצעת החלטה או בדיון  

י היבטים. היבט אחד שהוא כמובן הכי שאנחנו העלנו, אנחנו דיברנו למעשה על הנושא הזה בשנ

מאי   בחודש  וכולי.  הגינות  הגנים,  רמת  נטוי,  קו  הנראות,  זה  השני  וההיבט  הבטיחות.  זה  חשוב, 

שעל   שקבעה  דעות  ברוב  הדעה  התקבלה  הדיון  בסוף  המועצה.  במליאת  לבקשתנו  דיון  התקבל 

ים והגינות הציבוריות,  המועצה להציג בתוך שלושים ימים תכנית מלאה אודות מצב גני המשחק

כולל גם מבחינת בטיחות ותקנים. אפשר ללכת לפרוטוקול ולראות את ההחלטה. מחודש מאי עברו 

מספר חודשים וכלום לא קרה. לא רק שכלום לא קרה, המצב הולך ומחמיר. אז אנחנו לא זנחנו את 

וכמובן גני המשחקים.    העניין של הנראות ואנחנו לא זנחנו את העניין של רמת הגינות הציבוריות

בגינות   מסתובבים  הבטיחות.  נושא  כל  זה  איתו,  להשלים  אפשר  שאי  אחד  דבר  יש  אם  אנחנו, 

לפי  לפחות  בטיחותיים,  כשלים  שמזהים  רק  לא  בטיחותיים.  כשלים  מני  כל  ומזהים  הציבוריות 

בודק    השילוט שמופיע בחלק נכבד מהגנים, רואים שגם לא בוצעה בדיקה שוטפת. יש בדיקה של

מוסמך שעושה פעם בשנה, עובר על הכל, איש מוסמך, מוציא דו״ח, כאשר לחתימה ולתוקף, יש 

תאריך, זה נקרא ביקורת שנתית. אולי אתה דורון, תרחיב בעניין הזה, אתה מבין בו יותר. וכמובן  

תקופה  תום  תאריך  חשוב,  יותר  וזה  התאריך  או  הביקורת  תאריך  את  לציין  והכרח  חובה  יש 

הרבה גנים, אני לא הסתובבתי בכולם, שלפי  - קורת בגנים. ואני אומר לך, ניר, שיש פה הרבההבי

 - 2023-ואנחנו עוד מעט נושקים ל 2021-התאריך, המועד האחרון היה ב
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 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 . 2019-יש גם כאלו מ

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

יכול להיות. לא ראיתי. לכן, העלינו את הנושא הזה לסדר היום. אני מבין שיש קשיים, אני מבין 

שיש קושי, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו לגני המשחקים שלנו לא יהיו תקני בטיחות. אם  

 סכנלהיחלילה יקרה משהו לילד, אז קודם כל, זאת פגיעה גופנית, שזה דבר נוראי. השלב הבא, זה  

לפלונטר משפטי וכולי וכולי. חייבים לטפל בזה, אי אפשר להזניח את זה. עכשיו, אחת מהשתיים. 

אם עשו בדיקות לכל הגנים, פנטסטי. תציגו לנו את כל הדו״חות. תראו ואז אנחנו נהייה רגועים ואז 

פה   והדרדרנאני אבקש מכם כמובן ללכת ולעדכן בגנים את התאריכים. ואם לא עשו את זה, אנחנו 

לתהום נוספת. כי זה חובה שלנו, כמועצה, לוודא שגני המשחקים הם תקניים ובטיחותיים. ולכן,  

 - הצענו את ההצעה הזאת לסדר היום. ואני מבקש

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 מה ההצעה?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 את ההצעה לסדר היום אתה קיבלת.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 -כן, הצעה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -5ההצעה, מה שביקשנו, כתוב בסעיף 
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 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -לפני ההצעה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - לא, אני אענה. חכי. הצעת החלטה, זה בסוף

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - זה לא מעניין אותו

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כולנו. הצעת החלטה זה סוף הדיון. הצעת אני מבין שזה לא מעניין   אותו בכלל. רק כדי שנזכיר 

כתבנו   שאומר.  מה  את  אומר  מי,  משנה  לא  המועצה,  מחברי  כשאחד  דיון  חותמת  לא  החלטה 

מפורשות בהצעה לסדר היום ששלחנו שביקשנו ממך, מהמנכ״ל, תחליט אתה, לא משנה מי, להציג 

הציבוריות מבחינת תקנים ובטיחות ולכן אני מבקש כרגע סקירה אודות מצב גני המשחקים והגינות  

זה  לשמוע,  שביקשנו  ממה  חלק  כמובן  זה  הבא,  השלב  התכנסנו.  כך  לשם  הסקירה.  את  לשמוע 

שתציגו תכנית מסודרת לתיקון ליקויי הבטיחות אם יש כאלה. אז הנה, כרגע. מישהו רוצה להוסיף  

 משהו?

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

ל גינות ציבוריות, אני רוצה  הוסיף משהו. כשישבנו במרץ על התקציב והוקצה תקציב לנושא של 

לרמת  הציבוריות  הגינות  את  להביא  צריך  כי  בטיחות  של  לנושא  ילך  התקציב  שכל  ניר,  אמרת 

בטיחות נאותה והסכמנו על זה. זאת אומרת, שאין ספק, שהנושא של בטיחות הוא הנושא הכי חשוב 

א אחד.  דבר  זה  הסתם  שיש.  מן  זה  את  עשו  הם  אנשים.  של  פניות  מספר  ליוויתי  אישי  באופן  ני 
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בפייסבוק, אחרת אני לא מודעת לפניות. על מתקנים ממש שבורים. היה מתקן באזור ליד איפה  

 שאת גרה.

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 בפרצים.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

ם הייתה שם מגלשה שבורה. ואני בעיני, ראיתי  בפרצים, כן. היה שם מתקן שבמשך מספר חודשי

ילד עולה עליה. האמא לא שמה לב. זה היה יכול לקרוע אותו. פשוט ילד קטן עלה מהצד. מגלשה  

של ילדים קטנים. ביקשתי אם יש אפשרות תקנו חדשה ואם לא תסגרו את המתקנים. תשימו, לא 

חות. עכשיו, לא סתם בתקציב אנחנו רואים סרט שיעוף אחרי יומיים ברוח. לסגור גנים אם אין בטי

עלייה משמעותית בתביעות, אחר כך זה עלייה בביטוח. אנחנו לא רוצים עוד דברים כאלה, אז אני 

 מצטרפת פה להבין מה המצב ומה הולכים לעשות מבחינת תקנים.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אפשר לעשות שימוש בקרנות הפיתוח ולאו רק משפט אחד. מאחר ואנחנו מדברים על גנים, בהחלט  

דווקא בתקציב השוטף של המועצה. ושוב פעם, יש דברים שאי אפשר להזניח. אי אפשר לחכות עם  

פתר. ילדים והורים הולכים למקומות האלה ולא עלינו,  יזה עד שהבעיה התקציבית של המועצה ת

מע שצריך לעשות, יטפלו בזה וכולנו דברים יכולים לקרות, אז לכן, תציגו לנו את הסקירה ואם נש

 נהייה רגועים ושלווים. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

אני אענה על מה שאורנה ואלעד אמרו. אני זוכר את אותו דיון שהיו פה גם תושבים יקרים מרחוב  

משחקים בצמוד לגן ילדים שם  ההארבל. זוכרים? רחוב הארבל שבאו וביקשו לאשר להם את גינת  

שכנעו את כולנו לאשר בזה ולא לשפץ ולשדרג גנים אחרים, אלא דווקא להשקיע באותו    וכמה הם
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גן ילדים בארבל. ובאמת, אחרי מספר חודשים התחילו שם עבודות וכאלה. הגן הזה קיים חודשיים  

 בערך, אם אני לא טועה, שלמה?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 לא.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 חודש?

 

 מה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:של

 לא.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 כמה?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 הוא לא קיים. לא סיימנו. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אז מה זה?

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 - זה אמצע, לקראת סיום עבודות פיתוח
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אוקיי.

 

 אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:שלמה 

אולי יהיה שם ריג׳קטים שהוא לא תיקן, אמורים להשלים כתב כמויות שהם עושים, אלה הדברים.  

 לא קיבל תשלום, אפילו תשלום ראשון לא קיבל. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 -על הכיפאק

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 -חצי עבודה

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 -ייה. אני מציין עובדהרגע שנ

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אני רגע רוצה להגיד משהו.

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 כן.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 -אתה אומר שעוד לא היו ריג׳קטים וזה בסדר, זה בזמן עבודה
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - לא, עבודות כבר אין שם

 

 ]חברת מועצה[: אורנה ריטר

 - רגע, שנייה. החבר׳ה של בני עקיבא, אני שמעתי מהילדים, עושים שם גליצ׳ים

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 תכף אני אראה. 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

למטה. הם משתוללים שם בגן, הגן   ברזליםעכשיו, כמו שהדשא הזה נראה, יכול להיות שיש שם גם  

 ריך לעשות משהו. אני מדברת פה על בטיחות, יכול לקרות שם משהו.לא סגור. הוא פעיל. צ

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 תודה. דורון, תמשיך. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

אז העבודות, לפחות ממה שאני רואה כשאני מסתובב שם ותושבים שולחים לנו, אני יכול להגיד  

ילו, מאותו גן, הוא שיפוע לא נורמלי שאי אפשר שחמישים אחוז, גרוסו מודו, אולי שישים אחוז אפ

לשחק איתו בכלל, חוץ מאותה רחבה של אבנים משתלבות ומשטח גומי של איקס אפס. אבל כל 

הדשא מסביב, כולו כבר התחיל לקרוס. לגלוש. אז, רגע. שנייה. יש פה כפלי קרקע כבר בדשא, כאילו, 

מכיר ואני כמעט בטוח שהלכתם לראות את    אפשר להעביר לכם את זה בסרטון, אני מניח שאתה

זה. אבל הילדים נמצאים שם ואם הדשא הזה קורס ומתגלגל על ילד כלשהו שמשחק שם, אז ברור  
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לכם שהאסון הוא בפתח. אז אם הגן הזה לא מאושר ואם יש ריג׳קטים או שלא ניתנו ריג׳קטים או  

ינטטי ואני הולך לשם אחת בכמה  שהקבלן לא עובד שם. למרות שאני ביום שסיימו את הדשא הס

 - ימים להסתכל על המקום

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - זה היה לפני ראש השנה

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 וכלום לא קורה שם, חבר׳ה. כלום לא קורה שם. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 תודה, דורון. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - מבין את זהאבל ילדים נמצאים שם, אני לא 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 - יש שם גם את הברזל

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אורנה, תודה. עוד מישהו? בועז? ליאת? אודי? טוב. מה ההצעה? בואו נעשה הצבעה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה לא רוצה להגיב? 
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 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רוצה להציג סקירה?אתה לא 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 לא.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 מתי הולכים לתקן את הגנים? אנחנו צריכים לפנות למשרד הפנים, זה לא רלוונטי.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ברור שנפנה למשרד הפנים, זה לא משנה.

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 משרד הפנים יחייב אותו. זה עניין של בטיחות, 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בתוך שבעה ימים ראש המועצה יציג סקירה אודות מצב גני המשחקים והגינות הציבוריות מבחינת  

 התקנים והבטיחות. מסודר, כולל הצגה של אישורי ביקורות שנתיות לכלל גני המשחקים ביישוב. 

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:
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 של בודק מוסמך. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הבדיקות,   בתקני  והעמידה  הבטיחות  ליקויי  כל  לתיקון  מיידית  תכנית  ותוצג  מוסמך  בודק  של 

ימים   שבעה  תוך  המועצה  לחברי  יועברו  והאישורים  הסקירה  כאלה.  שיתבררו  ככל  בסוגריים, 

 והמשך דיון בנושא יערך בישיבת המועצה הבאה. 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 - בעד? בועז, אורנה, דורון ואלעד. אני מתנגד. אודי? נגדתודה. מי 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אתה לא בעד שיציגו לנו סקירה מסודרת? 

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 אני נגד. איילת נמנעת. תודה. יפה. אנחנו נעבור לסדר היום שנשלח. 

 

 החלטה: 

ימים ראש המועצה יציג סקירה אודות מצב  בתוך שבעה כי  מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

של בודק מוסמך ותוצג תכנית   גני המשחקים והגינות הציבוריות מבחינת התקנים והבטיחות.

מיידית לתיקון כל ליקויי הבטיחות והעמידה בתקני הבדיקות, בסוגריים, ככל שיתבררו כאלה.  

דיון בנושא יערך בישיבת   הסקירה והאישורים יועברו לחברי המועצה תוך שבעה ימים והמשך

   המועצה הבאה.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 
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 -חבר׳ה, אנחנו עוברים לסדר היום

 

 מדברים ביחד, לא ברור * 

 

 אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 אנחנו נלך למשרד הפנים שיחייב אותו לפתור בעיות.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 זה כבר דיני נפשות, זה לא משחק.

 

 ]ראש מועצה[:  ניר ברטל

בנייה    תודה. סיימתם? אפשר להמשיך. לנדין, בעצם לחתום על היתר  אנחנו רוצים לתת הסמכה 

 התפקיד. שאלות, הערות? שיאוישולחתום כממלאת מקום מהנדסת המועצה. עד 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אם מבחינתך זה אפשרי וזה תקין

 

 

 אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

כממלא מקום ובהתאם לחוק, כי יש לה את הכישורים והיא היחידה מכל המועמדות כן, זה נעשה  

לתפקיד הזה, כי היא עומדת בתנאים למשרה. ברגע שיעשה לה ביטוח אחריות מקצועית, היא גם  

 תוכל להתחיל לחתום. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 וזה מוגבל בזמן? 

 

 

 אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 חודשים אפשר לבקש הארכה נוספת.  שלושה חודשים ואחרי שלושה

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אז בהצעת החלטה צריך לציין את זה כי בהצעת

 

 

 אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 זה לפי חוק, אז זה לא משנה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אה, לפי חוק, אוקיי. 

 הסמכת אדריכלית נדין לומלסקי לחתימה על היתרי בניה[ 1]

 

 מועצה[: ניר ברטל ]ראש 

כל   עם  לחתימה  המועצה  מהנדסת  מקום  כממלאת  אמרנו,  חודשים,  שלושה  נדין,  מינוי  טוב. 

 הסמכויות שיש למהנדסת לחתום. מי בעד? פה אחד. תודה.

 החלטה: 

 הנדסתמ מקום כממלאתאדריכלית נדין לומלסקי ההסמכת מליאת המועצה מאשרת את 

 .המועצה

 אושר פה אחד. 
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 ]ראש מועצה[:  ניר ברטל

 שאני אציג או אתה תציג את הנושא הזה? 

קרנות   ₪100%  מקור:    30,000פתיחת תב"ר לתיקון צינור ברחוב הארז סך התב"ר המאושר:  [  2]

 המועצה 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

הזית, יש אני יכול להציג אותו. הצגנו אותו כבר בעבר. צינור ברחוב הארז. ברחוב הארז וברחוב  

ת היה פיצוץ מים במעבר הזה, כמו ורחוב קטן, מעבר שמשרת את תושבי הסביבה. לפני מספר שבוע

שיש פיצוצי מים כמו פיצוצי מים רבים שקורים לנו ברחבי היישוב. אני יכול להגיד לכם שבתדירות  

רחו כמעט  שאין  חושב  אני  לי,  ותאמינו  ההצפות,  את  פותחים  אנחנו  פעם  וכל  סבירה  אחד  לא  ב 

באורנית שלא ראיתי את המתחת של המרצפות שלו. כל קו מים וקו ביוב שאנחנו חושפים פגוע. 

פגועים בצורה. עכשיו, את הקו הזה פתחנו ברחוב ארז, ראינו את הפיצוץ. פיצוץ יחסית קטן. תיקנו  

נחליף עכשיו אותו וראינו שיש פגיעות בצינור, אבל אמרנו בסדר, בכל אורנית יש פגיעות בצינור. לא  

את כל הצינור, זה סתם. תיקנו, נתנו למים להתייבש לפני שסגרנו את הרחוב ואז מטר משם היה 

פיצוץ נוסף. ואז חשפנו את כל הצינור ואז גילינו שיש שם איזה מקטע של חמש או שש מטר, מקטע  

ר פה. זה לא  יותר גדול, שצריך ממש להחליף בו את הצינור. זהו, זאת העבודה שאנחנו רוצים לאש

נוספים  פיצוצים  יהיו  שלא  מבטיח  לא  זה  הסביבה,  או  הארז  רחוב  לתושבי  גדולה  בשורה  איזה 

  מסוים שקלים שאין לנו בשוטף שבגדול נועדו להחליף חלק    30,000באזור. זה מאוד נקודתי, אבל זה  

כל רחוב מהקו, להקים שם גמל מים נוסף, שבפעם הבאה שיהיה שם פיצוץ, לא נצטרך להשבית את  

שוטף  באופן  איתנו  שעובד  הקבלן  של  היא  מחיר  ההצעת  זהו.  סביון.  רחוב  את  רק  אלא  הזית, 

 ובהתאם למכרז שהוא זכה בו לאחזקת צנרת מים וביוב שנעשה לפני שנה וחצי בערך. זהו.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 קיבלתם עוד הצעות מחיר? חוץ מההצעה של הקבלן הזה?

 

 המועצה[:שלמה אפרתי ]מנכ״ל 

 הוא הקבלן הקבוע שלנו. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -וזה סכום כזה שהוא פטור ממכרז

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 הוא עבר מכרז. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

פטור  שהוא  סכום  זה  כי  אחרים.  מקבלנים  מחיר  הצעות  לקבל  יכולת  אתה  אומר.  אני  זה  בגלל 

 שקל. אני זוכר טוב?  70,000ממכרז, נדמה לי עד 

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 לא, מכרז של עבודות תפוקה שוטפות.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני מדבר על משהו אחר. השאלה היא האם קיבלת הצעות מחיר מאנשים אחרים? כי הסכום הזה,  

 שקל, הוא סכום שהוא פטור ממכרז.  30,000

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 -מאוד-תן לי להסביר לך משהו. עשינו מכרז. במכרז יש כתב כמויות מאודאלעד, 
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 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - לא, הוא שואל למה אתה לא פונה עכשיו

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 אז אני מסביר. 

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -יכול להיות שהמחיר הוא גבוה, אני לא יודע, אולי הוא נמוך

 

 שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

ולא כל פעם לצאת להצעות   מידיאני מסביר. בדברים האלה, אתה רוצה שיהיה לך קבלן שנותן מענה  

מחיר. כי אם כל פעם היינו צריכים לצאת להצעות מחיר, כל פעם שיש לנו פיצוץ בביוב, לא היינו  

תו יום והוא אצלך עם הטרקטור. מתקנים פה שום דבר. אוקיי? אתה צריך קבלן שאתה קורא לו באו

עכשיו, זה יצא מכרז והמכרז נתן מפרט מכאן ועד הודעה חדשה. למפרט הזה יש כתב כמויות מסודר  

זכתה.  גבוה,  הכי  הנחה  האחוז  הנחה.  אחוז  לתת  צריך  היה  במכרז,  להשתתף  שרצה  קבלן  וכל 

מו הוא  לנו  שיש  עבודה  כל  על  עכשיו  קבלנים,  מספר  הזה  במכרז  מחיר השתתפו  הצעת  לנו  ציא 

בהתאם למכרז שהוא זכה בו. עכשיו, אני ספציפית על כל עבודה, אני לא לוקח עוד הצעות. אני יוצא 

 -מזה וזה תם

 

 דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 - ותם המחירון של השירות

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 69, מיום שלישי, 25.10.2022

 

 נוצר על ידי 

55 

 - יש מחירון. זה מכרז שאושר, גם הייתה שאלה

 

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 - בועז, זה לא בהכרח המחיר הזול, אתה יודע

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -מה זה משנה? אלעד, אלעד

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 טוב.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 הצינור חודשיים עומד ככה. יאללה, צריך לסגור את זה.

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אני רק מנסה להבין את הפרוצדורה.

 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 יש מכרז, אושר, יש פה קבלן, עובד לפי המספרים של המכרז.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 פה אחד. מישהו מתנגד, נמנע?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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רק דבר אחד. אין לי בעיה לאשר את זה, כמובן, אבל אני רוצה להעיר רק משהו ששלמה אמר. נכון,  

ה של צנרת וכולי וכולי. אני רוצה להזכיר לכולם, לך קצת פחות כי לדעתי על אמרת שלמה, שיש בעי

זה עדיין לא עמדת. כשהיה דיון בנושא קו הסניקה בנופית, דיברנו בכלל על מצב הצנרת. דובר, נדמה  

לי שזאת אפילו הייתה החלטה, שתוצג לנו תכנית מסודרת בנושא מצב הצנרת, כולל השקעות איפה  

כדי שנדע ולא נגיע בדיוק למצבים שאתה מתאר אותם. להערכתי עבר מאז שנה    שצריך להשקיע

שנתיים, אני לא זוכר כמה ושום דבר לא קרה כרגע. איך אומרים? נותנים פתרונות פלסטר -וחצי

בכל פעם שיש בעיה. אז כן, אתה צודק שהיינו צריכים לקבל תמונה יותר רחבה כדי לתת מענה לפני  

 , אבל זה לא קורה.שצינורות מתפוצצים

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 טוב. פה אחד?

 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 כן.

 

 ניר ברטל ]ראש מועצה[: 

 תודה. פה אחד עבר. בוא נעשה רגע הפסקה קצרה, חמש דקות ונמשיך לנושא הבא.

 החלטה: 

 . פתיחת תב"ר לתיקון צינור ברחוב הארזמליאת המועצה מאשרת את 

 . קרנות המועצה 100%: תקציבי ₪  מקור 30,000המאושר: סך התב"ר 

 אושר פה אחד 

 

 הפסקה
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 אישור עבודה נוספת למנהל מחלקת החינוך.   [3]

דיברנו על אישור עבודה נוסף למנהל מחלקת החינוך. מישהו רוצה   ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 להגיד משהו?

 

הרעיון הזה, אבל כדי לקבל החלטה עניינית,  כן. אני פחות אוהב את   בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אני הייתי רוצה לדעת, אמיר, האם בכלל עובד מנהל בכיר במשרה כזאת, זה 

משהו שהוא אפשרי הדבר הזה. אני רוצה לקבל נתונים מה מבחינת. גם מה 

אומר התכשיר או החוק בנוגע לנושא של משרות כאלה וגם מה יש בהסכם  

נתונים להציג אותם, אני אשמח לשמוע ואם לא,  מול העובד. אז אם יש את ה

 אני מבקש שנעצור את הדיון ושנלך להחלטה בפעם הבאה.

 

 עד שנקבל את הנתונים.  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 

 נשמע שזה מה שאמרתי.  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אמיר, יש לך

 

 אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

אין לי כרגע את כל הנתונים לתת לך. אני צריך לראות את החוזה של העובד. מהי העבודה הנוספת  

דעת  חוות  איזשהי  לך  אוכל לתת  אני  ואז  זה  כל  שהוא מבקש, לשכתב את 

 בנושא.
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אז אני מציע שבואו נדחה את זה לפעם הבאה. תביא לדיונים, תציג  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 אותם ונאשר.

 

 מה יכול להיות לדוגמה בעייתי? ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 

 - היקף המשרה אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 

 בעבודה הנוספת?  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 

לא, היקף המשרה הנוכחי שלו. הוא יצטרך לרדת משרה. העבודה הנוספת,   אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

מני   כל  העבודה    םקריטריונייש  מהי  בפסיקה.  וגם  בחוק  גם  שקבועים, 

הנוספת. כמובן, שאין ניגוד עניינים. היקף המשרה צריך להיות יחסית נמוך 

ביחס להיקף המשרה במועצה. אפשר שבעבודה הנוספת הוא יעבוד במהלך 

הימים שהוא עובד גם במועצה. יש כל מני פרמטרים. צריך לבחון שזה מתאים  

 -לזה

 

 שבכלל אפשר לדון בזה. זה מה שאתה אומר.  ברת מועצה[:אורנה ריטר ]ח

 

 נכון. אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 

זה   אלעד כהן ]חבר מועצה[:  משפטית  אם  כל  קודם  לבחון  צריך  אומר,  אתה  אומרת,  זאת 

 בכלל אפשרי ורק אם כן, יתחיל הדיון אם לאשר או לא לאשר.

 

 ארגונית. אם זה נכון  יטר ]חברת מועצה[:יאורנה ר



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 69, מיום שלישי, 25.10.2022

 

 נוצר על ידי 

59 

 

 הבנתי. אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 

 אוקיי. אורנה ריטר ]חברת מועצה[:

 

 טוב. מישהו רוצה להוסיף? ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 

 אני מציע שנדחה את זה אם אין את הנתונים.  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

על ידי חברי   נדחתה אישור עבודה נוספת למנהל מחלקת החינוךההחלטה בנושא החלטה: 

 עדה עד הצגת הנתונים המבוקשים.והו

 

 

אני מסכים. אם יש פה שאלות, שאני יכול לענות? אני, עד שהתנאים  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

לאישור עבודה נוספת לא עלו, לא הכרתי. אמיר, אנחנו נבקש מישי שיביא לך את כל המידע, ניגודי 

ה בכלל אפשר ושבסמכות המליאה לאשר ואחרי שנדע  עניינים, קביעות וכל מה שצריך. נראה שז

 . נמשיך בדיון. תודה. אפשר לסיים? יאללה, סיימנו

 

  

 _______ ________   _________ ________  

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 שלמה אפרתי

 מנכ"ל המועצה

  

 


