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 פ ר ו ט ו ק ו ל

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ם. אנחנו נתחיל דווקא עם הנושא השלישי כדי שנכבד את האורחי70ערב טוב. אנחנו בישיבה מספר  

 שלנו.

 אישור קבלת תרומה מעמותת משכן הרשב"י  [ 3 ]

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

המועצה לקבל תרומה מעמותת משכן הרשב״י להקים חדר או מבנה נוסף   תהסכמהנושא זה בעצם  

 בבית ספר יובלים. דיון שני בנושא. מישהו רוצה להגיד משהו או שאפשר לעבור להצבעה?

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רוצה להגיד משהו. קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו מדברים פה על דיון שני בנושא. הדיוןכן, אני  

הראשון היה למיטב זכרוני בחודש יוני. אני מוכרח לומר שהמציאות שמוצגת בפנינו היום היא שונה, 

מסוימת  קהילה  שמבקשת  היא  אז  שהציגו  המציאות  אז.  שהציגו  מהמציאות  בתפיסתי  לפחות 

שהי אמירה שבית הספר לא  ות בתוך בית ספר, במקרה שלנו יובלים, והייתה איזלהקים בית כנס

, בלי אסמכתאות, בלי עמדת הנהגת הורים וכולי וכולי. זאת המציאות שהציגו סמכים  , בלי מנגדמת

ולכן באנו ואמרנו שמבחינתנו עירוב התחומים הזה בין מבנה של בית ספר לבין בית כנסת    ,בפנינו אז

ובמקביל    ,ואז התקבלה החלטה לא לאשר את זה  .מנע מזהיהוא עירוב בעייתי ומסוכן ושצריך לה

שהמועצה הוחלט  ישיבה  באותה  מסודרת  ,גם  תכנית  כמובן  מקו  ,במסגרת  לאתר  נוסף  ם  תנסה 

ני גורמים, אני אומר שגם אליי פנו, נפגשתי  ייל תהליך של איתור. פנו לכל מלאותה קהילה והתח

והיינו באמצע תהליך של המתנה לדיון בנושא הזה. הנושא שהיה אמור להיות   ,שמעתי וכולי וכולי

מקום אחר, בכלל מחוץ לבית הספר. ואייל נמצא פה ויודע בדיוק למה אני מתכוון. אז איתור  זה  

בדרך לא דרך, שהייתה אכזבה והייתה ציפייה של בית הספר שדווקא כן יאשרו    מסתבר, נודע לנו 

 -את זה כי הם כן רוצים את זה
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  אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 זה לא נאמר אז, אוקיי? 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לבין לבוא ולהגיד שבית    , והם כן, יש הבדל שעם כל הכבוד אדם בא ואומר אם בית הספר לא מתנגד

 -וצה את זה והנהגת ההורים רוצה את זה. יחי ההבדלהספר ר

  אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 -אמרו את זה

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -לא, אבל הדברים לא נאמרו

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בוא נעצור ונפתח את הפרוטוקול.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - תראה לי אז שהציגו את כל המסמכים אז ביוניאם אתה טוען אחרת ,  ,חייבים להיות מדויקים

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אז בוא נעצור את הדיון

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

למה אתה מפריע? אתה הרי יודע שאני מדייק בכל מילה. תראה לי את המסמכים האלה שהוצגו 

 - לא יודעים אז למה לנצל את זה שאנשים  לקראת הדיון היום שהיו אז. אתה יודע שלא הוצגו,

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -יאללה
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ,אחר כך בזמנך תגיד את כל מה שאתה רוצה וזה בסדר. נדהמנו לשמוע שבית הספר רוצה את זה

כי אנחנו חשבנו שהקהילה, הייתה קהילה, אני לא    .ובאתי ואמרתי גם שמשהו בכלל לא מסתדר לי

שהי  וזוכר אפילו איך קוראים לקהילה שלכם. בכלל בתהליך של איתור מקום נוסף. ואז הייתה איז

והבנתי שהנהגת ההורים של יובלים כן רוצה    , כנס ליובליםיתפנית והבנתי שהקהילה כן רוצה לה

ומי שאומר אחרת    .ולכן במובן הזה אין ספק שהמציאות היום היא שונה   ,ללכת על המהלך הזה

ואני כמובן מדבר על דעתי ואני מניח שזה גם משקף את הדעה של חלק    , פשוט חוטא. אני מבחינתי

ופ  ,חלק מחברי המועצה שנמצאים פה  ,מחברי המועצה על סידור שהוא  מאחר  ה אנחנו מדברים 

  הוייהנ מעין סידור של שימוש דואלי במבנה. מה הכוונה? בכל ימות השנה בית הספר ישתמש בזה  

 -מזה

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, כרגע אנחנו מדברים רק על להקים את המבנה בבית הספר.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -ה שלי ואתהאז בסדר, לי יש את התנאים שלי ואת הגיש

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, אבל זה לא הנושא על הפרק.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שנייה. אחר כך נשמע את הדעה של אנשים אחרים כי

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 פתחה של המועצה.ללא, אין פה דעה כי זה לא נושא שבא 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

וכמובן שמי שיחשוב אחרת יכול   ,הדברים אני אציע הצעת החלטהזה חלק מהדברים שלי ובסוף  

 - להציע הצעה אחרת
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 לא, אבל זה לא רלוונטי. 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

וזה אגב מה שעולה מהמסמכים עצמם,   ואיזה החלטה שנקבל תתקבל. מבחינתי,  ונקבל החלטה 

המבנה הזה אמור בימי  ,לפחות השיחות שקיימנו בבית הספרהבקשה של הקהילה וגם הבקשה או 

ורק בשבתות וחגים הקהילה תשתמש    ,חול ובשעות הפעילות של בית הספר לשמש את בית הספר

שדובר עליו, ככה לפחות אני הבנתי. מבחינתי כדי שלא יהיה פה עירוב תחומים  ווה  תהמבזה. זה  

 ם שלדיון הזה קדמו לא מעט שיחות.ותהיה הפרדה. אני לא ממציא דברים, ברוך הש

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אבל זה לא הנושא של הפרק.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שוב פעם, אתה תגיד את עמדתך

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אני לא אומר את עמדתי

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כדי באמת שתהיה הפרדה ויהיו כללי  תהיה הצבעה והכל בסדר. מבחינתי, תנאי לכל הסיפור הזה  

משחק טובים ומסודרים, זה שהשימוש של הקהילה ייעשה בשבתות ובחגים וכל מי שירצה לעשות 

שינוי של הסטטוס הזה יצטרך לבוא לפה למליאת המועצה ולקיים דיון. אנחנו לא יודעים מה יהיה  

ברורים יהיו  המשחק  כללי  אבל  ה   . בדיון,  להציע  כרגע  רוצה  נקיים  ואני  כך  ואחר  החלטה  צעת 

אחד, שהשימוש של הקהילה ייעשה    :הצבעה. המועצה מאשרת את קבלת התרומה בתנאים הבאים

וככל שמישהו ירצה לשנות את הסטטוס הזה, זה מחייב קבלת אישור של    ,בשבתות ובחגים בלבד

העיקרון ו  ,מליאת המועצה. לא ראש מועצה, לא מועצה דתית, אף אחד אחר. רק מליאת המועצה

הזה יוטמע במסמכים שבסופו של דבר, להבנתי, הקהילה צריכה לחתום אל מול המועצה. המטרה  
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מאוד ברורה. שכללי המשחק יהיו ברורים, שכל אחד ידע בדיוק לקראת מה הוא ואני  -היא מאוד

  לא מתבייש. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אחד הדברים שהפריעו לי אז זה עירוב התחומים

סדר. ברגע שזה מוגדר בצורה הזאת, כל אחד יודע על שעות הפעילות שלו ואף -חשש לאיהוקצת  

  ת ואני שמח לשמוע שיושב  ,אחד לא מפריע אחד לשני. על פניו צריכה להיות הרמוניה שלמה ומלאה

ובמובן הזה, אם   .ואני שמח לשמוע שנציג הקהילה תומך  ,ראש הנהגת ההורים תומכת בעניין הזה

תן לזה יד. זאת הצעת ההחלטה ומרוצים וכולם מסכימים, כמובן שאנחנו, או אני לפחות, נ  כולם

 שלי.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

תודה. אנחנו נדרשים להצביע על שתי הצעות ההחלטה, אלא אם כן למישהו יש עוד אחת. אז בעצם  

זה בעצם הנושא לסדר ההצעה שעל הפרק שאנחנו העלינו זה בעצם לקבל את התרומה של העמותה.  

וזה לא הנושא  כלשהי,  וכרגע העמותה בכלל אין לה שום דרישה ואין לה שום זכות שימוש    ,היום

לדיון פה. זאת הצעת ההחלטה שעלתה ואני מן הסתם אתמוך בה. והצעת ההחלטה של אלעד כפי  

 - שהוא הקריא אותה

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 עוד משהו. רגע, אולי אנשים רוצים להגיד 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שאלתי.

  ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 - אין שום סתירה בין שתי ההחלטות. לאור ההנהונים

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יש סתירה, כי אלעד נותן להם כרגע זכות שימוש שלא בהצעה שלי.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, אתה פשוט לא הבנת ואני אחדד.
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  ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 - אני הבנתי, זה בסדר

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני אחדד. זה לא גורע מההסכם שהמועצה אמורה לחתום

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני הבנתי הכל, אתה לא צריך לחדד

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - אבל הסעיף שדיברתי עליו כרגע חייב להיות חלק

  מועצה[:דורון טישלר ]חבר 

 -רגע, שאלה

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

תרומה  האני אסביר לך. כרגע יש הסכם תרומה שלדעתי הוא נשלח אפילו בישיבה הקודמת. בהסכם  

לעמותה יש אפס זכות במבנה. זה ההסכם שעומד כרגע על הפרק ואלעד מציע כרגע לשנות אותו  

 - לזה. תרומה תמורת שירות ואני חושבולתת להם זכות במבנה בהסכם התרומה. אני מתנגד 

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 -גם משרד הפנים לא יאשר 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -ה כשאיןומאה, אז אם אני מבין נכון, אתם נדרשים לתת תר

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ונבדוק את   הסברנו את זה גם בישיבה הקודמת. אז בוא רגע נעצור, נדחה את זה לישיבה הבאה

 - הפרוטוקולים. זה חשוב להיות מדויקים, אלעד. יאללה, מי בעד ההצעה
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  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

חשוב לי לומר שאם אתם מאשרים את ההצעה כפי שאלעד הקריא אותה, משרד    יבתור גורם מקצוע 

 הפנים לא יקבל אותה. 

  אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 שימוש שלא מגיעה להם במסגרת הסכם תרומה. נכון, כי אתה נותן להם זכות 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - טוב, אני רוצה לשמוע מהקהילה. ברור לכם

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד, אתה לא רוצה לשמוע, אני מייתר לך את זכות הדיבור. יש לך עוד משהו להגיד, אלעד?

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אחרי שדורון יסיים. 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 שאלה.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

האם במהלך השבוע שהוא לא שבתות וחגים, בית הספר יכול לעשות שימוש באותו מבנה, באותו  

 -חדר

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הפרק זה העמותה שרוצה להקים    אני אענה לך. התשובה היא כן, אבל אני רגע לפני כן. כרגע מה שעל 

מבנה בבית הספר. בהסכם קבלת התרומה שהם כבר חתמו עליו, הם מוותרים על כל דרישה שיש 

 להם מהמבנה.
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 אוקיי.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני    זה שלב א׳. שלב ב׳ יהיה הליך שהמועצה תגבש חוקים לגבי מי יכול לעשות שימוש בבית הספר.

מבטיח, ככל שזה תלוי בי, בהליך הזה אנחנו מתכוונים לקבוע שבימים ראשון עד שישי כולל, בשעות  

 הבית ספר ישתמש במבנה, זאת הכוונה. ,בית הספר ואולי אפילו טיפה אחרי זה

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 - לא, וצהריים וערב. לא, ניר. ההסכמה של כולם

  המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 -זה לא אמרתי

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -על שעות הפעילות של בית הספר

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 - אבל זה לא על הפרק

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 טוב, אני רוצה את הצעת ההחלטה.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יאללה, אז אפשר להצביע? 

  אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

ההחלטה שלך אתה מקנה להם זכות שימוש שמשרד הפנים לא יאשר את זה וזה יפיל את  לפי הצעת  

 כל התרומה הזאת. 
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  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 -אני רוצה להסביר לך דבר מאוד חשוב

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אתם מתעסקים בשטויות. 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

תראה, ברגע שאתה מאשר. אגב, קראתי את ההסכם שלך. אתה  שטויות, בסדר. בעיניך. אני רוצה,  

 -ערכת אותו

  אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 -אני שלחתי לך טיוטה ואתה לא

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 לא, בסדר.

  אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 אתה לא ראית את ההסכם הסופי וזה בסדר. 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -זה מה ששלחת לי לפני יומיים

  ר גופר ]יועמ״ש[: אמי

 -היא טיוטה, רואים עליה שהיא טיוטה

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 מאוד ברורים.-אני רק רוצה לוודא, שהכללים, במירכאות, ותנאי השימוש יהיו מאוד

  אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

 -אין שימוש. אין שימוש. המועצה כרגע

 התפרצויות * 
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  אמיר גופר ]יועמ״ש[: 

ומנהל    ,קובעת את השימוש, אף אחד אחר לא. המבנה הזה יהיה שייך לבית הספרמנהלת בית הספר  

ואני אומר את זה פה גם להם. מנהלת בית    .הוא זה שיקבע  ,או מנהלת, אני לא יודע מי יהיה שם

 הספר היא זאת שתקבע איזה שימוש ייעשה בחדר או במבנה הזה. 

  ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 גם בשעות והימים? 

  יר גופר ]יועמ״ש[: אמ

 אחד. הכל. -הכל. אחד

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מה   לא  זה  סבבה.  אז  מתקדמת,  טיוטה  יש  אם  לך.  להגיד  חייב  אני  ככה,  מופיע  לא  זה  בטיוטה 

 שמפריע לי.

 אייל ]נציג הקהילה[: 

מבינים את  הנושא הזה של הסכם התרומה, זה הסכם שלמדנו אותו, אנחנו מכירים אותו ואנחנו  

המשמעויות שלו. הדברים שנאמרו פה בהקשר הזה, אנחנו מכירים אותם. אין לנו שום עניין לעשות  

איזשהו מהלך שלא יעבור במשרד הפנים. זאת החלטה שמבחינתנו אנחנו יודעים לקבל אותה. אנחנו 

י, כך לא יכולים לעשות פה איזה מהלך שבסוף אי אפשר לקבל עליו את הסטארטה, לא משנה ממ

שבמובן הזה אנחנו מודעים לזה ואנחנו חושבים, אני בטוח שגם את. יש פה מצב נדיר וטוב שכולם  

וזה לטובת הילדים. הם מעוניינים, אנחנו מעוניינים. אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון הזה.    ,רוצים

 -אנחנו מביאים את הכסף, אנחנו יודעים על מה אנחנו הולכים לחתום ומבחינתנו

  כהן ]חבר מועצה[:  אלעד

 -של כולם רשומות בפרוטוקול  ההצהרותנגיד ככה,  ובוא

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלעד, תודה. אתה רוצה שנצביע על ההצעה שלך? 
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  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לא, אין לי בעיה. ברוך השם, הכל מוקלט ורשום. אם מישהו ינסה אחר כך להרחיב את זה, אז אנחנו  

 ות בסופו של דבר מה כל אחד אמר והצביע.גם נדע להרא

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מי בעד הצעת ההחלטה לאשר את קבלת התרומה? 

  אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כולם.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 פה אחד? תודה. מיטל, ישר כוח. אייל, ישר כוח. תודה רבה.

 החלטה: 

פה אחד את קבלת התרומה מעמותת משכן רשב"י להקמת מבנה בבית    מאשרת מליאת המועצה

 .ספר יובלים

 אושר פה אחד 

  אלי הוך ]חבר מועצה[: 

 כל הכבוד על הסבלנות שלכם.

 אייל ]נציג הקהילה[: 

 תודה רבה.

 * מיטל ואייל עוזבים את מליאת המועצה.  

 רשותית זמנית עד ליציאה למכרז  תכווטרינריאישור ד"ר רעות אפשטיין  [ 2 ]

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

וטרינרית הרשות. בעצם היה לנו ויפה. ככה, הסעיף השני. המועצה מתבקשת לאשר ממלאת מקום כ

. שחדטרינר  ושנה במועצה, בשליש משרה ונפרדו דרכנו. אנחנו הולכים לצאת למכרז לו  14וטרינר  
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וטורי גם. חיוני להתנהלות השוטפת של היישוב, אנשים רוצים עדיין, וטרינר זה תפקיד חיוני וסטט

סגר וטרינר קבוע יני דברים, ולכן אנחנו רוצים לאשר ממלאת מקום עד שיילחסן מכלבת ועוד כל מ

במכרז שפרסמנו או שאנחנו מפרסמים בימים הקרובים. אז אנחנו רוצים אישור ממלא מקום עד  

שישי אפשטיין  רעות  הקבוע.  במכרז  כיום  סגר  רעות   תהווטרינריהיא  דוקטור  מנשה,  אלפי  של 

 אפשטיין, יש לומר. אנחנו מכירים אותה, התרשמנו ממנה.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 היא תתמודד על המכרז גם?

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 - עוד לא התחלנו

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אני מניח שהיא תתמודד. 

  מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

 זה העניינים הזמניים האלה שאחר כך מתקדמים איתם?

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

קודם כל תהיה לנו אפשרות לבחון ולבדוק ונגיע לזה. מישהו רוצה לשאול משהו? אפשר להצביע?  

 מישהו מתנגד? פה אחד. תודה.

 החלטה: 

רשותית זמנית עד   תכווטרינריפה אחד את מינוי ד"ר רעות אפשטיין   מליאת המועצה מאשרת

 ליציאה למכרז.

 אושר פה אחד 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 סעיף אחרון. אתה רוצה לפתוח?
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  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 לא, אני אגיד בסוף. 

 אישור ועדת הכשירות מנכ"לית אופירה מור מזרחי [ 1 ]

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הרבה דברים שהוא הצליח לקדם  -טוב, שלמה, אחרי שנתיים מאוד עמוסות ומאתגרות עם הרבה

ולהוביל פה ביישוב. שבוע שעבר התכנסה ועדת כשירות ובחרה פה אחד באופירה כמנכ״לית המועצה 

הקרוב. אני אגיד רגע. קודם כל, אופירה ביקשה ממני    1.1-ידה החל מהכנס לתפקיהבאה. אופירה ת

 למסור שהיא מתנצלת שהיא לא יכולה לבוא, היא בחופשה משפחתית שנקבעה הרבה לפני. 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 לא שלא אמרת לה לבוא. 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ם לה לעלות מאיטליה בזום. היא לא רוצה  לא, הצעתי לה אפילו לעלות בזום והיא אמרה שלא נעי

שהפעם הראשונה תהיה ככה. אני רק אגיד כמה מילים על אופירה. היא עבדה הרבה שנים בעיריית  

כפר סבא. היא התחילה בתחום מחלקת משאבי קהילה והתנדבות. עשתה את זה חמש שנים, אחרי 

סבא. היא עשתה את זה כשלוש  זה הייתה מנהלת אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות בעיריית כפר  

המועצה   מנכ״ל  שפה  דברים  עושה  ושותפויות.  אסטרטגיה  אגף  מתכננת  גדולות  בעיריות  שנים. 

השפ הביטחון  מחלקות  עם  מוקד  של  עבודה  תהליכי  תקציב,  מקושרות  עבודה  תכניות  ע "עושה. 

הנדסה, שפ״ע,    והכל. אני חושב שהיא מוכשרת מאוד. יש לה ניסיון בכל תחומי הידע של המועצה.

וכדומה חינוך  ולה  ,ביטחון,  לבוא  רוצה  ומאוד  מוטיבציה  מלאת  בעצם יוהיא  לתפקיד.  כבר  כנס 

 המועצה לא מאשרת אותה כי זאת משרת אמון, אלא רק צריך לאשר את היקף השכר שלה.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 היקף השכר זהה לשל שלמה?
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אחוז שכר מנכ״ל. ליאת הייתה בוועדה ופגשה אותה, אז אם את רוצה, תגידי    100מבקשים  אנחנו  

 כמה מילים.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 רק שנייה. איך השכר ביחס להיקף?

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

  אחוז   120אחוז. זה דבר שהוא בעיניי, אני עבדתי פה    95אני אגיד לך משהו. השכר שלי אושר על  

ידי משרד הפנים זה דבר שלא    95משרה מבחינתי, אז להבין שקיבלתי   על  אחוז משרה שנקבעת 

מוסיף לא למוטיבציה ולא לנראות ולא לשום דבר. היום כמעט ואין כבר רשויות שמאשרות פחות 

וזה דבר שכבר לא עושים אותו. בעבר זה היה נהוג    , אחוז שכר מנכ״ל למנכ״לים שנכנסים  100-מ

 ב׳. -נים אפילו הגביל. היום משרד הפנים לא מגביל ואני חושב שזה בייסיק. זה א׳ומשרד הפ

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 טוב, אני רוצה רגע להגיד משהו.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 רגע, ליאת.

  ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

לטובה. בדרייב שלה,   אני רוצה לומר. אני הייתי בוועדת אשרור של אופירה. מאוד התרשמתי ממנה

בטמפרמנט שלה, היא נראית אחת שתתאים פה ליישוב. היא נכנסת עם המון רצון, עם המון ניסיון  

בכל. אמנם היא לא הייתה מנכ״לית שאחראית על כל התחומים יחד, אבל כן הייתה לה נגיעה כמעט  

ס שעובד יתחיל לעבוד פה  הוא מבחינתי מינורי. יש לנו אינטר  100-ל  95בכל תחום אפשרי. הפער בין  

 ויהיה מרוצה. זאת דעתי. 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 מה את אומרת? ששלמה לא היה מרוצה? 
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  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 -אני אגיד לך

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 בהתחלה הוא היה. 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בטח לא יכול להעיד לפה או לשם. התרשמתם וזה  אני רוצה להגיד. אני לא מכיר את האדם, אז אני  

מספיק לי וממילא זה לא הנושא. לא אנחנו מוסמכים לאשר או לא לאשר את הפרסונה. אני חושב  

מאוד מורכבת ומאתגרת שהמועצה נמצאת בה במסגרתה, כך לפחות  -שבמציאות הכלכלית המאוד

האחרון שהיה צריך לעשות זה להעלות    מיליון שקל. הדבר  10רעון מסתמן של מעל  יהוצג לנו. שיש ג

י אותו שיח היה גם בנושא המהנדסת וגם שם ביקשתם להגדיל את תקן השכר. ישכר לעובד. עכשיו, ד

אני לפחות    ,, לא היה כפי שהוא כרגע. אבל גם אז אמרנוהלכאוראז, אגב, המצב הכלכלי, לפחות  

להגדיל  ,אמרתי מקום  ואין  השכר  תקן  את  לשנות  מקום  עניין    שאין  להיות  צריך  זה  השכר.  את 

עקרוני. לא יכול להיות שבתקופה של קיצוצים והתייעלות אנחנו נאשר שכר גבוה יותר. אגב, זה 

  .אחוז  95אחוז זה לא אומר שהוא בהכרח, בכל תקופת הכהונה שלו, יסיים עם    95-שאדם מתחיל מ

י כואבים לכל  ית, שהם יהיו דאבל בתקופה שבה אנחנו נדרשים לצעדים דרסטיים, לצעדי התייעלו

והדבר    . שאני מניח שאתה תבקש מתישהו גם להעלות את הארנונה  ,ני גורמים, כולל התושביםימ

האחרון שמצפים מאיתנו זה להגדיל את תקן השכר ביחס לתקן השכר הנוכחי. לכן, מבלי שאני חס 

אויה או לא ראויה לשכר  ובלי שאני נכנס לשאלה אם היא ר  ,וחלילה מביע דעה על המקצועיות שלה

 הזה. זאת לא העת להגדיל את השכר.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אחוז?  95אז אתה מציע 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 נכון.
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 נעשה שתי הצבעות. 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 אפשר לדעת מה הפער? 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 שקל. 500

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

 ש״ח? 500

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 כן.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 שקל. 500לא יכול להיות שזה 

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 קצת יותר. אלף ומשהו שקל.

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 אלף מהברוטו. 

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 . לעלות תקני שכר לעשות בתקופה הנוכחית זה  צריךהדבר האחרון ש

  ]חבר מועצה[:  בועז בגריש

יועץ משקיעים כסף כדי לה כנס לסיטואציה מסוימת ובאמת אני לא חושב שזה  י כשצריך להביא 

 אישיו.
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  ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 רעון הקיים.יזה לא ישנה לג

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 הצבעה.יפה. אז בואו נעשה 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אחוז שכר? אלעד. תודה רבה.  95אחוז שכר? דורון, בועז, ליאת, אודי ניר ואלי. מי בעד  100מי בעד 

 מישהו עוד רוצה להוסיף משהו?

 

 : צבעה בהצעתו של אלעד כהןה

  95%היקף שכר למנכ"לית הנכנסת אופירה מור מזרחי, בסך  אשרבקשת למליאת המועצה מ

 אחוז משכר מנכ"ל. 

 (, אודי, ליאת ה ברוב קולות )ניר, דורון, אלי, בועזנדח

 .  כהן אלעד -בעד

 

 החלטה: 

ברוב קולות את היקף השכר למנכ"לית הנכנסת אופירה מור מזרחי,    מליאת המועצה מאשרת

 אחוז משכר מנכ"ל. 100בסך 

 אושר ברוב קולות 

   .כהן אלעד -נגד

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

כמה מילים. אני רוצה להגיד. קודם כל, בשנתיים האחרונות שהייתי כאן השתדלתי לתת מעצמי 

את כל כולי ליישוב אורנית, לתושבי אורנית, למקום הזה והיו הרבה דברים שבאמת הצלחנו לעשות  
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ולצערי גם הרבה דברים שלא הספקנו לעשות והרבה דברים שאני בטוח שהמקום הזה עוד יעשה.  

רים על הדברים שהספקנו לעשות. הרבה דברים הציבור לא תמיד שם לב ולא תמיד יודע,  בכמה דב

מיליון שקלים אחרי שנים שמדברים על זה. העברנו   2-אבל ברוך השם, שיפצנו את בית ספר גוונים ב

חדש   כושר  מתקן  עשינו  טובה.  בצורה  בהם  לעבוד  שאפשר  ראויים  למבנים  והחינוך  הרווחה  את 

פיתח הנוער  בתיכון,  לבית  שיפוץ  עשינו  הגפן.  ברחוב  את השצ״פ  שיפרנו  הארבל,  ברחוב  שצ״פ  נו 

מסביב   100בכמעט   בגדר  במצלמות,  משקיעים  אנחנו  שקל.  מיליון  כמעט  השקענו  שקלים.  אלף 

פריצות בשנה.    30-מי שיבדוק את מספר הפריצות לאורנית, עמדנו על סביבות ה  2019-ליישוב. ב

אפס. הייתה פריצה אחת בינואר. כמעט אפס פריצות בשנה לאורנית זה  השנה אנחנו עומדים על  

ביטחון. חצי מגדר הביטחון מוארת.  הדבר דרמטי. אנחנו בתהליך החלפה של כל התאורה, כל גדר  

זה גם כן, דבר שלא היה פה שנים. אני לא מדבר על הקורונה וניהול הקורונה שבוצע כאן, על רישוי  

סוף עובדים לפי רישיון עסק. אחוזים רבים מהעסקים פה. הגשנו  -ם סוףעסקים שהוקם כאן והעסקי

שנה האחרונה הבאנו חצי  המיליון שקלים בשנתיים האחרונות. רק בחצי    10קולות קוראים במעל  

ובימים האחרונים התבשרנו במשרד    ,מיליון שקל ממשרד החינוך על מבנים שנבנו כאן, על גני ילדים

להגיע אלינו. הקמנו מוקד רואה. יש בן אדם היום שיושב    ים יון שקל שצפויהתחבורה על עוד חצי מיל

ורואה את המצלמות שמשדרות זה גם כן, דבר גדול. אנחנו נפרט על זה, יש עוד מכרז בעתיד. עשינו  

כיתות הכלה בבית ספר גוונים ובבית ספר יובלים, עשינו איטום למבנה של תרבותא, הקמנו ג׳יי איי  

ת מסמכי המועצה. עשינו קו סניקה חודש שעבר. זאת שכונה שסבלה שנים מריחות אס, הרחבות א

ביוב חדש. הסדרנו שלטי פרסום חדשים, עשינו מעל   מכרזים סך הכל, כולל מכרזי    30יש לה קו 

סיבים   נפרשו  למועצה,  חדש  אינטרנט  אתר  עשינו  ולנגררים.  כבד  לרכב  חניונים  הסדרנו  משכ״ל. 

ו קו ניקוז חדש בחצר האחורית של התיכון. קידמנו תכנון לחצר אמיתית  אופטיים במועצה, עשינ

אלף שקלים מאורט. הבאנו   400עם מתקנים בחצר האחורית של התיכון. הבאנו תקצוב לזה של עוד  

את מבנה החינוך לתקן, הבאנו גני שעשועים לתקן, בנינו תכנית למשק מים, העברנו את רכבי השפ״ע  

נו חוקי עזר ודברים נוספים. כל הפעולות האלה לא נעשו כמובן רק על ידי.  לרכבים חשמליים, קידמ

 -קודם כל, אני רוצה להודות לניר באופן אישי על האמון ושנתן לי לעבוד ולעשות
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  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 השתדלתי לא להפריע. 

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

לעובדים שהיו כאן, לעובדים שנמצאים כאן, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים    ,ובכלל, המערכת

כחברי מועצה. תשמרו על העובדים שיש כאן. יש כאן עובדים שנותנים את הלב והנשמה שלהם ואני  

 :רוצה לסיים במילות חז״ל 

 Think of what you're saying. You can get it wrong and still think it's alright. Think of 

what I'm saying, we can work it out and get it straight or say good night. We can work it 

out.  

הביטלס. הייתי שומע את זה כל פעם שהייתי יוצא מישיבות מועצה. היה לי חלום יום אחד לצטט  

 אותו, אז זהו. תודה על התקופה ובהצלחה. 

  בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

איפה   ני רוצה להגיד רגע משהו, שלמה. בספר ויקרא יש שלוש פרשיות אחרי מות קדושים אמור.א

אתה שם את הפסיק? אחרי מות קדושים. כאילו, לדבר על מה שהיה בעבר. אחרי מות קדושים, 

מ כל  לנו  היו  ההשקעה  יאמור.  מהעבודה,  שלפחות  להגיד  יכול  אני  בדרך.  מחלוקת  נקודות  ני 

ב וואטספים  לי שזה    4-והרצינות, עשית עבודה, היית מקבל ממני  וחצי לפנות בוקר, עד שאמרת 

מאוד שהיא  משרה  זאת  כי  תודה  כל  קודם  להגיד,  רוצה  באמת  ואני  אשתך  את  לא  -מעיר  מאוד 

מפרגנת. אתה לא יכול לצאת ממנה טוב כי תמיד יהיה את מי שלא היה מרוצה ומי שיהיה לא מרוצה  

וזה לא משנה עכשיו אם זה דבר גדול או דבר קטן ובכלל, לשרת בשירות   , רב עליו עולמומבחינתו ח

ציבורי. גם אם זה בשכר. להיות בתפקיד ציבורי זה תפקיד שהוא מעבר למאתגר, יש המון אכזבות. 

ועל זה בלבד אני רוצה    ,אתה יוצא עם פחות סיפוק במהלך הדרך למרות העשייה וכל הדברים האלה

 ך תודה רבה. אני מאחל לך הרבה הצלחה בהמשך הדרך.להגיד ל

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 תודה.
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  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

אם אנחנו כבר עוסקים בדברי תודה. עד לא מזמן היה י״ט בכסלו, לא? י״ט בכסלו הוא חתיכת יום. 

 נכון? הוא יום של בשורות טובות.

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 החסידות. חג 

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

נכון. ביום שבו השתחרר מהכלא ויצא לחופשי. זה יום של בשורות טובות. אני לא יודע אם הבשורה 

 הטובה היא שאתה יוצא לחופשי או הבשורה הטובה שאתה הולך.

  שלמה אפרתי ]מנכ״ל המועצה[:

 - גם בשורה טובה

  דורון טישלר ]חבר מועצה[:

, אני בכל אופן רואה את בזה בשורה טובה. בזה שאתה ממשיך את הדרך שלך קדימה  אני אגיד לך

ואתה ממשיך איתו הלאה. אני אגיד לך גם תודה    ,ומפתח ומעשיר את עצמך עם הניסיון שצברת פה

עם מלא כוונות    ךליבולא היה ספק שאתה עושה את העבודה הזאת, מה שנקרא, מדם    ,שר כוחיוי

ביישוב שלנו.   ובטח לתושבים  ובטח  דברים של המועצה  קידום  גם לטובת  להצליח.  ורצון  טובות 

 תודה.

  אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

טוב, אני רוצה להגיד גם כמה מילים. אבל כדי לא לחזור על הדברים אני אסתפק ממש במשפט 

וחצי. אף פעם לא היה לי ספק לגבי כוונותיך ולגבי המסירות שלך לטובת ההצלחה שלך בתפקיד  

באורנית בכלל. גם אם נדמה היה לפעמים שיש אי אלו דברים שלא ראינו עין בעין, זה היה כי ראית 

וזה בסדר. תודה. המוןאת ה בצורה קצת שונה  מניח  -מציאות  ואני  המון בהצלחה במהלך הדרך 

שאנחנו עוד נפגש מתישהו בצורה כזאת או אחרת. אני מניח שאנחנו נקבל על זה סדרה משודרגת  
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וטובה ומנוסה עוד הרבה יותר ממה שאנחנו חווינו וראינו כרגע. שא ברכה והצלחה ואל תסמיק  

 סדר. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם.יותר מדי, זה ב

  אודי וילד ]חבר מועצה[: 

לנו לא מעט ממשקים ואני חושב שהיו לנו לא מעט שיחות. היו הרבה שיחות נפש. בסך הכל    והי

תפקיד לא פשוט. היו לך הרבה מאוד אתגרים תוך כדי והיו לנו הרבה שיחות. הממשק בינינו היה  

כרזים, אבל לא רק. אני חושב שבאמת באת עם הרבה מאוד רצון בעיקר סביב הישיבות של ועדת מ

טוב ויכולות לעשות פה הרבה דברים למען היישוב. היה מאתגר ועשית את כל מה שאתה יכול לעשות 

 הכי טוב שיכולת וזה היה טוב. אז זהו, גם אני יכול רק להודות והרבה בהצלחה בהמשך. תודה. 

  אלי הוך ]חבר מועצה[: 

ותיקים. הייתה באמת דלת  וצר מאוד. אנחנו עשינו כמה דברים ביחד עם המתנדבים הלי אישית  

פתוחה מצדך, סיוע. טוב, אני מקווה שנפגש עוד הפעם. באמת, עשית עבודה מדהימה והקודם לך 

 סבל מאוד ואני התפללתי בשבילך שאתה תחזיק. 

  ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כנס יותר מדי לפרטים זה תפקיד שהוא  י, שלמה. בלי להכמובן אני חותם על כל מילה שנאמרה פה
כמעט הבלתי אפשרי. כמות הדרישות, הבקשות בכל הרמות. מהרמה הפרטנית של שיח מול הכניסה  
לבית ועד לסלול כביש חדש או להקים שכונה חדשה אל מול הדרישות, המשאבים וכוח האדם, זה  

ה לחצים אם תוסיף לזה גם גורמים חיצוניים  וזה גם הוביל להרב   ,בלתי אפשרי לעשות את כולם
למועצה. אז תודה רבה והרשימה החלקית שהקראת היא באמת רשימה חלקית ואני לא האמנתי  
ננעלה. הישיבה  חברים.  רבה  תודה  אז  הרבה,  כך  כל  לעשות  אפשר   שבשנתיים 
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 ניר ברטל
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