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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

צריך להגיד מזל טוב לחבר המועצה,  . קודם כל,  71טוב. ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבה מספר  

בועז בגריש. הוא נמצא פה איתנו, אבל לא רואים אותך בתמונה. בסוף הישיבה נרים אותך על כיסא.  

 -נמצאת איתנו גם אופירה. מנכ״לית המועצה הראשונה. את רוצה רגע

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

מזרחי, אמא לארבעה ילדים, נשואה לישי, איש כספים בתחום  -מורלהציג את עצמי? כן. אני אופירה  

המניות. עם ניסיון של עשור בשלטון מקומי ולפני זה בעולם עסקי. עבדתי בכל מה שקשור לעולמות  

ההדרכה. עבדתי בעולם העסקי, ניהלתי צוותי הדרכה וביטוח מנהלים בחברת אורנג׳ הרבה שנים.  

ועברתי לשלטון הציבורי.  אחרי הלידה של בתי השלישית הח יותר משמעותי  לטתי לעשות משהו 

תכנון   אגף  מנהלת  האחרון  ובתפקיד  תפקידים  שלושה  עשיתי  סבא,  כפר  בעיריית  עשור  עברתי 

אסטרטגי, שם הייתי ארבע שנים ושיתופיות. היה לי חשוב לציין. בשנתיים האחרונות הייתי יועצת 

ם אשכולות, גם עם חברות כלכליות, בעיקר בירושלים,  אסטרטגית במגזר הערבי בעיקר. עבדתי גם ע

אבל בעיקר במגזר הערבי. גם בצפון, גם פה במשולש. מאוד אהבתי לעבוד עם המגזר. היו אתגרים 

רבים בעיקר בנושא של תשתיות ארגוניות וכל מה שקשור בפיתוח שירותים לתושבים והנה, אני  

 .כאן, אחרי שנתיים

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אופירה, שיהיה לך בהצלחה. רציתי להגיד שמחים מאוד שבאת, אבל אני אגיד שאני מאוד שמח  

שנתחיל.  רגע  לפני  נראית.  וגם  מורגשת  נוכחותך  בהחלט  כבר  וחצי  ובשבועיים  לכוח  שהצטרפת 

 .אופירה שלחה אתמול הצעה להוסיף נושא נוסף לסדר היום
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 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .זה נשלח והוספנו את כל החומרים כן, היום

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אם יש למישהו יש התנגדות, אנחנו נוסיף את זה בסוף הישיבה. הנצחה של אשר שטיינמץ. אנחנו  

צריכים להצביע אם להוסיף את זה לסדר היום כי זה נשלח אחרי הזמן. יש למישהו התנגדות? אז 

 .שא לסדר היוםפה אחד אנחנו מאשרים להוסיף את הנו

 החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת נושא ההנצחה לסדר היום. 

 אושר פה אחד 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אלעד, אתה ביקשת להעלות שני נושאים, אז בבקשה 

 הצעה לסדר יום: בעיית ביוב באזור תרבותא  [  1] 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מפגעים   קורא  שאני  למה  נוגעים  המועצה  ישיבת  לאישור  להעלות  שביקשתי  הנושאים  שני  כן. 

תרבותא.   באזור  הביוב  בעיית  זאת  ראשון  נושא  וגם.  גם  להגיד  אפשר  קוסמטיים,  תברואתיים, 

הנושא השני זה נקודת איסוף אשפה וגזם ליד היכל דוד. נתחיל עם הנושא של הביוב. מזה זמן רב 

לתופעה של ריחות בתדירות משתנה. אנחנו עדים לבעיה של סתימות כאלה ואחרות    אנחנו עדים

וכולם מתנקזים באזור תרבותא. עכשיו זה מתנקז באזור תרבותא כנראה לא במקרה, כי באזור  
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תרבותא אמורה להיות תחנת סניקה שבזמנו אושרה לביצוע וגם הוקמה וכולי וכולי וכנראה שמשהו  

יך ולכן, זה נעצר שם וזה לא מתפקד כתחנת סניקה. תחנת סניקה אמורה  שם לא הושלם כמו שצר

למעשה לחבר את הביוב גם של שכונת עתודות ולהוביל את זה לתחנות או לבריכות הביוב הבאות  

בתור בקו הביוב. לפי המידע שאני קיבלתי זה לא מתפקד כתחנת סניקה. זאת אומרת, הביוב לא  

ם לגובה שמאפשר חיבור לתשתית הביוב הקיימת ולכן יש בעיה  מגיע לתחנת הסניקה ומשם מוזר

של ריחות ולכן יש גם בעיה של סתימות ובינתיים הוציאו כל מני פתרונות שונים כמו ביובית תוספת  

ומעבירה, מה שכמובן לא יכול לתת מענה לעניין הזה כי לא בכדי צריכה להיות שם תחנת סניקה 

בהקמה של תחנת הסניקה, נשאלת השאלה מדוע תחנת הסניקה    ואם כבר השקיעו כל כך הרבה כסף

לא מתפקדת כתחנת סניקה. להבנתי ואנחנו מיד נשמע את התשובה של גורמי המקצוע, הביוב עוצר  

בתחנת הסניקה ולא ממשיך לקו הביוב. עכשיו, ביוב שעומד זה ריחות, זה הצפות, זה סירחון, זה  

של זבובים, גם של יתושים וגם של השד יודע מה. כי ביוב    מפגע תברואתי חמור. גם של ריחות, גם

עומד, מן הסתם זה מקור למחלות. בנוסף לזה ולדעתי גם יש קשר בין הדברים. שבוע שעבר אני  

מניח שכל מי שנסע באזור ראה שמול תרבותא על כביש הביטחון היה פשוט נהר. הייתה שם סתימה  

ל דרך הביטחון, אני מניח שכולכם ראיתם את הסרטון רצינית וכתוצאה מכך הביוב גלש ונעמד ע

שאני שלחתי. זה היה נראה נורא ואיום וזה לא אמור להיות ככה. אני כמובן לא איש ביוב ולא איש  

מים, אבל אני מניח שיש קשר בין הדברים ואז אני שואל את עצמי ואני מצפה לשמוע תשובה. אם  

תחנת הסניקה ואם כבר הכינו את כל הפסיליטיז של    כבר השקענו בתחנת סניקה ואם כבר בנו את

אנחנו  ולמה  ועניין  דבר  לכל  סניקה  כתחנת  מתפקד  אל  זה  דבר  של  בסוף  מדוע  הסניקה,  תחנת 

נמצאים כבר פרק זמן די ארון במצב שבו זה בסופו של דבר לא תחנת סניקה, אלא תחנת ביוב או 

ם את זה באמצעות ביובית. אני רוצה להזכיר בריכת איגום של שפכים שאוספים, שואבים או מעבירי

במקור חדשה.  בריכה  לא  היא  הזאת  הסניקה  תחנת  שנכון,  את  -לכולנו,  רק  שימש  זה  במקור 

הקאנטרי ואת בית הספר. הרחיבו את זה. זאת אומרת, הפכו את זה לתחנת סניקה כתוצאה מכך  

לז עתודות אמור  והביוב של שכונת  עתודות  כבר אכלוס בשכונת  ומשם באמצעות שיש  רום לשם 

המשאבות של תחנת הסניקה, להמשך קו הביוב, אבל שכונת עתודות כבר מאוכלסת, אני לא יודע  
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שלפחות   יודע  אני  אבל  השקיעו    20-30%אחוזים,  גם  זאת אומרת,  מענה.  נותנים  ולא  מאוכלסת 

של זה ואם מאוד שמח לשמוע מה ההסבר  -כספים וגם לא נותנים את המענה. אז לכן הייתי מאוד

יש פה איזשהי בעיה מקצועית, אני מצפה שאיש מקצוע יגיד את זה ויציג את זה. אם יש פה איזשהי  

בעיה פיננסית, אז תציגו את הנגזרות הפיננסיות של זה. זאת אומרת, כמה צריך עוד להשקיע כדי 

כול להמשך.  שנדע מה קורה וניתן לזה פתרון. המצב שקיים פה כרגע זה לא מצב בריא והוא לא י

 -אני כמובן אתייחס לזה אחרי שאשמע את התגובה של מי שיציג את זה. ככה, במאמר מוסגר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בוא תגיד את כל הדברים שלך עכשיו

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני לא יכול להתייחס לדברים שעוד לא שמעתי. במאמר מוסגר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .וכל להתייחס לא בטוח שת

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני ביקשתי במסגרת ההצעה לסדר היום שיגיע לכאן הגורם המקצועי הבכיר בתחום הזה. אני לא  

יודע מי הגורם הבכיר, אבל אני רואה פה את המנכ״לית ואני רואה פה אותך, ניר ואת הגזברית ואני  

עי הבכיר בתחום הביוב ביישוב הזה כי  מרשה לעצמי להניח שאתם לא יכולים להיות הגורם המקצו

אני יודע שאת תחנת הסניקה ואת תחום הביוב תכנן יועץ מקצועי. אם תכנן את זה יועץ מקצועי,  

אז מבחינתי הוא הגורם הבכיר. ציפיתי שאותו גורם שיגיע לפה לפחות יציג איזשהו מסמך עמדה 

עם זה. וזה לא קורה, אני לא רואה  שמציג את הסטטוס הקיים, את הבעיה ואיך עומדים להתמודד  
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הגורם   של  הדעה  את  שאשמע  אחרי  לדברים  אוסיף  כמובן  אני  אבל  וחבל,  הביוב  איש  את  פה 

 .המקצועי הבכיר

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אני רוצה להוסיף כיו״ר הועדה לאיכות הסביבה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .בכבוד

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

מאוד ביוב  גלישת  הייתה  שנה  כחצי  את  -לפני  לסבר  רק  ימים.  כמה  שנמשכה  משמעותית  מאוד 

האוזן, ריחות זה חיידקים. זאת אומרת, כשמריחים, זה אומר שיש באוויר חיידקים וההתייחסות  

- לגלישות ביוב על ידי המשרד להגנת הסביבה ופורום הרים, איגוד הרים לאיכות סביבה, הוא מאוד

ני. כשפניתי למנכ״ל הקודם הוא אמר לי שזה מטופל. אחרי כמה ימים ביקשתי לדעת מה  מאוד רצי

קורה והוא לא ענה. איגוד הרים פנו אליו, אז הוא כן ענה שיש פה בעיה תשתיתית והדברים נפתרים  

הוק. יש גלישת ביוב, קוראים לביובית, היא מוציאה את הביוב ומחכים. עכשיו, אנחנו מדברים  -אד

ור חדש, לא על האזורים הישנים. דבר נוסף, אודי, אתה היית איתי או בוריס. אני כבר לא  על אז

זוכרת. בנושא של המכרז לביובית. כשאני שאלתי כמה פעמים באה ביובית, אמרו לי כל יום. שאלתי  

למה היא באה כל יום, ענו שיש סתימות. שאלתי, סתימות כל יום? יש שכונה שבעצם זקוקה לביובית  

י יש שם בור ספיגה. כן עתודות. אז יש באזור של עתודות בור ספיגה, כנראה שזה או לא מתפקד  כ

. ויש פה בעיה תברואתית  50-טון, זה שייך לשנות ה-טוב, או שהיום בורות ספיגה זה כבר לא בבון

מאוד חמורה וזאת אחריות המועצה לטפל בזה. כשמתלוננים במוקד על הבעיה. בחנוכה כל -מאוד

ם היו גלישות ביוב בתרבותא. אני לפחות הייתי פעמיים, אבל סיפרו לי אנשים שהיו שם יותר. כל  יו
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אז,   היא לא מטופלת.  והיא מטופלת.  ידועה  אז המוקד אומר שכן, הבעיה  ביוב.  בריכות  היו  יום 

 .כששואלים, אבל היא לא מטופלת, אומרים כן, כן, זאת בעיית תשתיות

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ק כדי לסבר את האוזן, זה בור ספיגה שאמור להיות בעצם תחנת סניקה שאמורה להזרים את ר

 -הביוב לא באמצעות איסוף על ידי ביובית, אלא להמשך הקו וזה פשוט נעצר שם

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -ברור. זה היה התכנון. התכנון היה שזה ילך לרחוב הארבל לדעתי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .תבור לדעתי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .כן, תבור

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אלף    800-900אז כבר השקענו כסף, לא מעט כסף. תגידו לי אתם, חברי ועדת מכרזים. משהו כמו  

 .שקל

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

800. 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 .משהו כזה, כן ולא נעשה המשך

 ]חברת מועצה[:אורנה רייטר 

 .אלף שקל 200-300אבל היום גם מממנים ביובית בסכום של 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .הביובית לא קשורה לזה בכלל

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?תודה. עוד מישהו רוצה לדבר? יש לך הצעת החלטה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אני מחכה שתגיב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אמרתי תודה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?אתה לא מתכוון להגיב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אולי אחר כך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 .אני לא אציע הצעת החלטה בלי לשמוע את התגובה שלך

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .טוב, אז נושא הבא, תודה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .מתכוון להגיב? כי אם לא, אז אני אציע הצעת החלטהסליחה, אני מנסה להבין. אתה לא 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אז תציע

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני אציע הצעת החלטה כשתגיד לי שאתה אל מתכוון להגיב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני אגיד מה שאני רוצה להגיד, תודה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .צריכה להיות פועל יוצא של התגובה שלךאבל הצעת ההחלטה 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אז בוא, תאורטית, נצא מנקודת הנחה שאין תגובה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 .אין תגובה? בסדר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא, תצא מנקודת הנחה שאין תגובה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -צריך לפנות לאיגוד ערים ואז

 ברטל ]ראש המועצה[: ניר

 .אורנה, תודה, סיימת את דברייך. אלעד, בבקשה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לי, כחבר מועצה, יש אפשרות לפני שאני מציג, בהתאם לתקנון כמובן, להגיד כמה מילים. באמת  

נוגע למפגע בריאותי, קו נטוי תברואתי   ניר, הצגתי והנחתי על השולחן נושא בעיניי ראוי, חשוב, 

ביישוב. כל המטרה הייתה לבוא לישיבה כדי לקבל סקירה ממך או לא משנה ממי. ציפיתי שזה יהיה  

 -דרג מקצועי בכיר, אבל זה כנראה כבר לא יהיה, בנושא הזה. כדי לשמוע וללמוד

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אלעד, מה הצעת ההחלטה 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני באמת, קצת מופתע מזה שאני מציג נושא ואתה מבחינתך לא  אני עדיין בתוך החמש דקות שלי.  

 -מתכוון להתייחס

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 .אם הייתי חושב שאתה רוצה לשמוע הייתי אומר, אבל אני רווי ניסיונות כבר

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

להעלות את הנושא בוא, אתה תישאר עם ההערכות וההשערות שלך. זה עניין שלך. כל המטרה של  

ודרכי  זמנים  לוחות  מענה,  לשמוע  מסונכרנים,  שאנחנו  לראות  שלך,  התגובה  את  לשמוע  הייתה 

פתרון כדי לדעת שהנושא הזה מקודם ומטופל ולכן, אני קצת מאוכזב מהצורה שבה אתה מתייחס  

הצעת לנושא הזה, שהיא בפועל היעדר התייחסות. אם אתה לא רוצה להתייחס, אז אני אעלה את  

 .ההחלטה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

רק בשביל לתקן ולדייק את דבריך, אני מאוד אשמח להתייחס, אני פשוט חושב שאי אפשר לנהל 

איתך דיון ענייני. אני לא מנהל דיון עם התושבים, אני מנהל אותו אתכם. זה שהוא משודר, לא אומר 

אליי, אני מנהל איתם אחלה דיונים גם  שאני לא מנהל אותו אתכם. דרך אגב, כשתושבים פונים  

 .בנושאים האלה. בבקשה, אלעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני לא יודע מה לא ענייני בצורה שבה אנחנו מציגים, אבל איך אומרים, זה שלך. הצעת ההחלטה.  

בתוך   תוגש  המועצה  הסניקה   30למליאת  התברואה/תחנת  בעיית  אודות  מפורטת  סקירה  ימים 

יחסתי במהלך הישיבה. הסקירה תוצג לחברי המועצה על ידי הגורם המקצועי שתכנן  שאליה התי

את תחנת הסניקה והוא למעשה היועץ המקצועי בתחום הזה. לאחר שתוצג התכנית, נערוך דיון  

 .ונראה כיצד ניתן להתמודד עם הבעיה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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ה? מי בעד? אלעד, אורנה, ליאת, בועז,  יש למישהו הצעה אחרת? תודה רבה. אפשר לעשות הצבע

 .תמר, דורון ואודי. אני נמנע. אין מתנגדים. תודה

 החלטה: 

ימים סקירה מפורטת אודות בעיית התברואה/תחנת הסניקה.   30למליאת המועצה תוגש בתוך 

 הסקירה תוצג לחברי המועצה על ידי הגורם המקצועי שתכנן את תחנת הסניקה.

 קולות אושר ברוב 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אופירה את רוצה להגיד משהו

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 -כן. בהמשך להצעה לסדר של בעיית הביוב באזור תרבותא

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -סליחה, היה דיון

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אלעד, אתה מפריע. אלעד

 .התפרצויות *

 עצה[: אלעד כהן ]חבר מו

 -סליחה, אני מבקש שהיועץ המשפטי יסביר על דרך כזאת נושא
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אלעד את מפריע. אלעד, אתה מדבר בלי זכות. תודה רבה. אלעד, אני מעיר לך פעם ראשונה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לאחר סיום הדיון

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -המנכ״לית מנסה לדבר בפעם הראשונהאורנה, תודה. 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא, המנכ״לית

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אורנה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לפני הצעת החלטה אתה מכשיל את העובדים שלך

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לצרוח פהאני מכשיל את העובדים שלי? בוא נראה תוך כמה זמן את מתחילה 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?למה לצרוח
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא יודע, זה קורה כל פעם מחדש, כמו עכשיו שאתם לא נותנים לנהל את הישיבה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?למה את מכשיל את העובדים שלך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הדיון כדי שנוכל להגיב גם אנחנו, לעשות את  למה אתה לא נותן לה להציג את הדברים במסגרת  

 -ההתאמות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני ניסיתי להסביר לך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אתה לא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני כן, אני פשוט

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. שהיא מבקשת לדון על נושא שסיימנו לדון בו

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:
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אם הוא יכול להצביע על תקציב אחרי שהתפזרנו, למה לא להביא התייחסות אחרי שסיימנו לדון  

 -על הנושא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .חברים, אתם רק מוכיחים את מה שאני אומר כל הזמן. אני לא מכשיל אף אחד

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 -אני אשמח להשיב על זה מקצועית. בעיית ביוב באזור תרבותא

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -זה נראה לך ראוי? שאחרי שאנחנו מבקשים

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אלעד, תודה, סיימת. ביקשת לדון על נושא, דנו בו, ביקשתי לערוך הצבעה, עשינו הצבעה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .נגמר, אתה לא יכול לדון בזה יותראז בזה זה 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני מנהל את הישיבה. היועץ המשפטי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אדוני היועץ המשפטי, אני רוצה לשאול אותך

 אמיר גופר ]יועמ״ש המועצה[:
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 .עניתי לך, אלעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?זה נושא לסדר יום

 ועצה[:אמיר גופר ]יועמ״ש המ

 .כן

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אבל הדיון הסתיים פה

 אמיר גופר ]יועמ״ש המועצה[:

 ?נו, פויה, ניר-נו-אז מה אתה רוצה שאני אגיד לו, נו

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אני מצפה ממך שתגיד לו לא לעשות את זה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .הנושא נגמר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?רוצה לענותאת 

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור
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 .אם הם רוצים לשמוע

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .הם כנראה לא רוצים לשמוע

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?אנחנו לא רוצים לשמוע

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .כרגע אמרתם

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 -צועי הבכיר בארגון ואני רוצה להתייחס לזה מקצועיתשנייה, אני פה ואני הגורם המק

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?למה לא עשית את זה קודם

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .כרגע ניתנה לי זכות דיבור

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -יום את תגידי 30משתמשים בך בתרגיל. בעוד 

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 
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 .אלעד, אתם מפריעים, אתם לא נותנים לנהל ישיבה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?אנחנו לא נותנים לנהל ישיבה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .כן, אתם ביקשתם נושא לסדר היום. אני לא הולך לריב היום. תודה רבה, נגמר

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .רה מתחכמתפעם הבאה תנהל את זה כמו שצריך, לא בצו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אז  הדברים.  את  פה  מעביר  שאתה  מאיך  רצון  שבע  אתה  כמה  שלך  מהנינוחות  רוצה  אני  אלעד, 

 .בבקשה, נושא הבא על סדר היום. אלעד, הנושא הבא

 הצעה לסדר יום: נקודות איסוף אשפה וגזם בסמוך להיכל דויד  [  2] 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -הנושא הבא זה סיפור של נקודת איסוף אשפה וגזם סמוךטוב, 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אתה פנית לפני זה למישהו במועצה? לפני ששלחת את זה לסדר היום

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אני לא צריך לפנות לאף אחד
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא אמרתי שאתה צריך, שאלתי אם פנית

 עצה[: אלעד כהן ]חבר מו

 ?מה זה רלוונטי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני שואל

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .זה לא רלוונטי. תן לי להציג את הנושא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני תכף אתן לך להציג, אבל לפני זה שאלתי אותך האם פנית

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?באיזה נושא? איסוף האשפה או הביוב

 ברטל ]ראש המועצה[:ניר 

 .איסוף אשפה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .התשובה היא לא
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .תודה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כפי שידוע לנו בסמוך לבית כנסת היכל דוד, על התוואי של דרך הביטחון, הוקמה וזה לא משהו 

יש   הזאת  בנקודה  עכשיו,  וגזם.  אשפה  איסוף  נקודת  זה חדש,  אומרת,  זאת  מסוימים.  יתרונות 

מאפשר מרחב תמרון בכל מה שקשור לאיסוף אשפה וגזם ביישוב. הבעיה היא שמי שמסתובב באזור  

הזה רואה שהנקודה הזאת, נקודת האיסוף כמובן, בתדירות מאוד גבוהה, פשוט מוצפת באשפה,  

חולדות וכולי, כי האשפה  מוצפת בגזם, מסתובבים שם כלבים, אני מניח שגם בעלי חיים אחרים,  

להיות מפונה משם, מה שנקרא, מהר   יותר.    24שהייתה אמורה  נמצאת שם הרבה  בפועל  שעות. 

 ?עכשיו, אני בא ואני אומר, מבחינתי, הרעיון כרעיון. אתה מקשיב, אתה איתנו

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אני רוצה להגיד משהו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מדברלא, אבל אלעד 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .יש פה חוסר כבוד

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בינתיים מי שצרח ולא נתן לדבר, אלה אתם. אף אחד לא מפריע לאלעד לדבר
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אז אני חוזר ואני אומר. הרעיון של להקים מרכז איסוף אשפה וגזם הוא רעיון מבורך. האופן שבו 

הוא בעייתי ולכן אני הייתי מצפה לשמוע מראש המועצה האם יש תכנית לניהול של זה?    זה מנוהל

זאת אומרת, לוחות זמנים, מתי קבלן פינוי וגזם יכול והוא חייב לפנות את הפינה, את פינת איסוף 

האשפה, האם הוא יכול לפנות מתי שהוא רוצה, האם יש פיקוח ובקרה על הנקודה הזאת. לדעת  

נית מסודרת. כי הקמו משהו טוב ועל פניו, בלא מעט מקרים ולא מעט מועדים רואים האם יש תכ

שזה פשוט מוצף, גולש ומהווה מפגע ואני מזכיר לכולנו שמעבר לזה שזה קרוב לבית הכנסת, זה לא  

רחוק מגן בראשית. לכן, הייתי מצפה שראש המועצה יציג תכנית, אם קיימת, לטיפול בנושא הזה.  

ה תהייה התכנית ואיך מפקחים על קיומה של התכנית. לכן, ביקשתי שבמהלך הישיבה כדי שנדע מ

 .תוצג סקירה אודות תכנית הפעולה כדי שבאמת נבדוק את הדברים

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?תודה, אלעד. מישהו נוסף? משהו נוסף? אורנה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אמרתי מה שהייתי צריכה להגיד

 טל ]ראש המועצה[:ניר בר

 ?מעולה. עוד מישהו

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

מרכזית  כפעולה  עינינו  לנגד  עומד  היישוב  ניקיון  דוד.  להיכל  בסמוך  וגזם  אשפה  איסוף  נקודת 

המשפיעה על איכות חייו של התושב כחלק מקידום ושיפור השירות בתחום זה, בימים אלה אנו  

הניקיון ופינוי הגזם למען רווחת התושב. אני יכולה כמובן לשתף אתכם עמלים על התאמת תכנית  
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שיש כבר טיוטה ופגישה נוספת עם מירי כדי להמשיך ולדון בתכנית שגם מתייחסת לפעולת הגזם  

לשאלה  להתייחס  גם  המועצה,  ראש  לי  ירשה  אם  ביישוב.  אשפה  ופינוי  רחובות  לטיאוט  וגם 

 -קהראשונה. זה, אם מותר לי לפי החו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .את צריכה לבקש מהם כי אם זה לא מתאים להם, הם יתחילו להפריע

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .אני בוחרת להמשיך, אם זה בסדר מבחינתכם

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אבל הדיון הסתיים לצערנו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אתם מפריעים

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-מוראופירה 

במרחב של מועצה מקומית אורנית ישנה נקודת סניקה פעילה שעברה טיפול מאסיבי לפני כשנה. 

קידום,   תהליכי  מבוצעים  ובהתאמה  פעילה  שאינה  סניקה  נקודת  ישנה  לתרבותא  בסמוך  כיום, 

ם באופן רציף בשיתוף חיבור והפעלה כחלק מתהליכי פיתוח של שכונת עתודות שלב ב׳. אנחנו פועלי

זאת  במפגע.  וטיפול  לקידום  היתר  בשלבי  להיום  ונכון  המפגע  טיפול  לקידום  פרויקט  מנהל 

 .ההתייחסות המקצועית כגורם המקצועי הבכיר בארגון

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 .תודה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הה הצעת  את  מציע  שאני  לפני  הביוב  נושא  על  להגיב  רוצה  אני  נקודת טוב,  איסוף  בעניין  חלטה 

 .האשפה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -תחליט. אתם התמרמרתם על זה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -לא, לא. כל הרעיון היה שאני מציג את הנושא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אבל אנחנו לא פה בהזמנה לסדר היום לקידום הרעיונות של אלעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -הלא, סליח

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

זה לא עובד ככה. אני אגלה לך שבישיבת מועצה יש סדר וכללים. אני יודע שזה מפריע ולא נוח לך  

 .מדי פעם, אבל ככה זה עובד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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אני עוד לא שמעתי על דיון שבו אתה מציג את הנושא, הצד השני מסרב להתייחס, אתה מקיים  

 -מכן הצד השני הצבעה ורק לאחר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אולי בגלל שאתה חדש פה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כן, בגלל זה. הבנתי אותך. הצד השני, שבמקרה הזה, מדובר בדרג המקצועי, והוא לא מתייחס אחרי 

שהצגת את הנושא. זאת צורה נכלולית לנהל את הדיון. אם אתה רוצה לפתוח מחדש את הדיון לאור  

 -נושא הזה של הביוב, אני מניח שכולנו נשמח להתייחסה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?מה הצעת ההחלטה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני רוצה להתייחס לנושא של הביוב. אתה לא יכול

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .יש לך חמש דקות

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתה לא יכול להציג

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 
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 .כבר דקה עברה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

קודם כל, אני מוכרח להגיד לכם שמנוהלים פה דיונים בצורה נכלולית. למה נכלולית? כדי למנוע 

 -מאיתנו את האפשרות להגיב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?מי מנע ממך את האפשרות להגיב

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?למה אתה מפריע

 אש המועצה[:ניר ברטל ]ר

 -כי למה אתה אומר

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

מעולם לא היה מקרה שבאת ואמרת אני לא רוצה להגיב, קיימנו הצבעה ופתאום לאחר מכן החלטת  

 -שאתה מגיב ועוד מנסה לא לאפשר לנו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אלעד, אם יש לך בעיה אם איך שמתנהלות הישיבות מועצה

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 
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סליחה, יש חוק ויש הגינות. אתה מנהל את זה בצורה נכלולית כי אתה לא נותן לנו אפשרות להגיב  

 -למה שהגברת אופירה, לצורך

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .זה מה שאתה עושה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .ממש לא. סליחה, בוא נפתח את הדיון מחדש בנושא ביוב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אבל אנחנו דנים בנושא איסוף האשפה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בוודאי, המנכ״לית המכובדת מציגה את הדעה שלה בנושא הביוב ואתה לא נותן לנו אפשרות להגיב  

 ?על זה ולקיים דיון על זה. אם זו לא נכלוליות, אז מהי נכלוליות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אנחנו עכשיו בנושא של אלעד

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא, אני רוצה לשאול אותה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -בסדר. אלעד
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא בסדר, אני רוצה לשאול אותה. אני מבקשת את זכות הדיבור

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הצעת   את  רוצה,  הוא  אם  להציג,  לאלעד  ניתנת  הדיבור  זכות  איסוף  כרגע  לעניין  שלו  ההחלטה 

 ?האשפה. אתה רוצה להציג 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

בנושא   מסודרת  תכנית  תוצג  ימים,  חודש  בעוד  מניח  אני  שתערך  הקרובה,  הישיבה  עד  בוודאי. 

התחנה הנידונה. אגב, אמירות כמו אנחנו בימים אלה דנים ובוחנים אלה אמירות שאין מאחוריה  

צריכה להיות שעד הישיבה הבאה תוצג תכנית מסודרת שנדון בה בישיבה דבר ולכן, הצעת ההחלטה  

 -הבאה ואני כבר אומר, הלוואי שלא יהיו ריג׳קטים

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

סליחה רגע. אתה מערער על המקצועיות שלי בזה שאת אומר מאחורי דבריי שום דבר? אני רק רוצה  

 .להבין מה כרגע נאמר פה

 כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

 -אני חושב שאמרתי דברים מספיק ברורים. אמירות כמו

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 ?שמה שאמרתי כרגע אני לא עומדת מאחורי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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לי מה לעשות איתן. כשתוצג  זה, אלה אמירות שאין  על  אמירות כמו בימים אלה אנחנו עובדים 

 ?וכל להתייחס. למה אני מתייחס כרגע? לכוונה לטפל בזהתכנית מסודרת, נ

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .זה ערעור על גורם מקצועי 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אופירה, את תקבלי את זכות הדיבור. אלעד, סיימת

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .כן

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -רה, די. מישהו רוצה להגיד משהו על ההצעה של אלעד? לא. תודהמישהו רוצה להגיד משהו? אופי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אני רוצה לשאול את אופירה שאלה על מה שהיא אמרה אחרי ההצעה וסגירת הנושא של הביוב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אבל אנחנו עכשיו מצביעים על הנושא של אלעד. את רוצה

 ]חברת מועצה[:אורנה רייטר 

 -אני רוצה לשאול אותה שאלות מאוד משמעותיות אחרי ההצבעה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 -לא נתת לנו אפשרות להתייחס למה שהיא אמרה בנושא של הביוב

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -יש לי שאלות מאוד משמעותיות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .התייחסות, אנחנו בישיבת מועצה ואנחנו מנהלים אותה לפי הכלליםאבל בסדר, אנחנו לא בישיבה  

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -סליחה, לא לפי הכללים

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בוודאי שכן

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אם היא עונה אחרי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מותר לה לדבר

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -לא נושא לסדר היום. ברגע שהסתיים ממש לא. זה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 .אני מבקשת את זכות הדיבור

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?מעולה, אני שמח שבחרת ככה. מישהו רוצה לדבר

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אני רוצה לדבר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בבקשה, קיבלת

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

אוקיי. בנושא תחנת הסניקה. את אמרת שני דברים. אמרת שזה יהיה בשלב ב׳ של פרויקט החיבור  

 -וזה פעם ראשונה שאני שומעת את זה

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 -לא משנה מה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?מה זאת אומרת לא משנה מה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .זה לא משנה מה שאמרתיהיא אומרת ש

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 .אה, לא מה שאמרת, אז אולי לא הבנתי. אולי תחזרי על זה, כי יכול להיות שלא הבנתי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?לא, אני לא מאפשר את זה. עוד משהו

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

של הפרויקט. זה דבר אחד. דבר שני היה שכרגע  אני אחזור למה שאמרתי. אמרת שזה יהיה בשלב ב׳  

 -מתכננים או יוצאים להגשה או דברים כאלה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .שזה לא מדויק בעליל, אני אומר לך

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

שנייה רגע. אני רוצה לשמוע ממך, אני כרגע לא בעמדה שיפוטית. אופירה, תאריכים, יעדים, סדרי  

 ?תי יחובר הביוב של עתודות פלוס כל הדברים הנוספים לביוב של אורנית גודל. מ

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?תודה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו על ההצעה של אלעד

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?את יכולה לענות לי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אורנה, את סיימת או לא
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .א, אני מחכה לתשובהל

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -מעולה. תודה. אלעד, תחזור

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?את יכולה לענות לי

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .אין לי זכות דיבור כרגע

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?תודה. אני כבר שכחתי את ההצעה, אתה יכול לחזור עליה

 כהן ]חבר מועצה[: אלעד 

נקודת איסוף  ישיבת המועצה הבאה תוצג תכנית הסדרה של  אני אחזור על הצעת ההחלטה. עד 

 .אשפה וגזם בסמוך להיכל דוד. התכנית תוצג עד הישיבה ובמידת הצורך נקיים גם דיון על זה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מר ואודי. אני נמנע. ההצעה עברהמעולה. אפשר להצביע? מי בעד? אלעד, אורנה, ליאת, בועז, ת
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 החלטה: 

למליאת המועצה תוצג תכנית הסדרה של נקודת איסוף אשפה וגזם בסמוך להיכל דוד עד ישיבת  

 המליאה הבאה.  

 אושר ברוב קולות 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מעולה, אנחנו עוברים לנושאים הבאים

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?לדבררגע, אתה לא נותן לה 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?אז איזו צורת דיון זה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .קוראים לזה ישיבת מועצה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לא, כי ישיבת מועצה היא בעלת סדר מסוים. היועמ״ש נמצא פה. אתה לא יכול לקיים דיון. בואו  

 -בחיים לא יתקיים. ישיבת המועצהנעשה סדר, אחרת זה 
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .יאללה, נושא הבא 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -לא, אני רוצה לפנות ליועמ״ש

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אז תכתוב על פתק ותשלח לו

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני לא רוצה לכתוב על פתק

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -ע לי. אתה לא יכול לפנות עכשיו ליועמ״ש ואתה מפריע לי. אלעד, תודהאלעד, אתה מפרי

 אמיר גופר ]יועמ״ש המועצה[:

 .אני לא מנהל את הישיבה, אלעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?מה קרה, אמיר

 אמיר גופר ]יועמ״ש המועצה[:

 .אתה שומע מה אני אומר לך? זה לא עובד ככה
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אה זה עוד קטן לעומת מה שהולך פה. פשוט ביזיוןצפון קורי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא, הוא לא מנהל את הישיבה לפי סדר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אורנה, תודה, אני עובר לנושא הבא. אנחנו מדברים, את האמת די על אותו הנושא. אתם מפריעים.  

 .אנחנו מדברים על תב״ר עתודות

  - מספר הרשאה    -השתתפות משרד התחבורה  100%  - ₪    490,000  -ב  הגדלת תב״ר עתודות[     1]  

1001569120 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

בהקמת  ספציפית  השכונה,  בהקמת  התחבורה  משרד  של  השתתפות  לנו  ואושרה  בקשה  הגשנו 

התקבלה   בקשתנו  לשמחתי,  ב׳.  בשלב  ייעשה  עוד  וחלק  נעשה  שחלק  שם,  ואנחנו הכבישים 

אלף שקל ממשרד התחבורה לצורך הפרויקט    490-מתוקצבים ממשרד התחבורה. יש לנו הרשאה לה

 .ואנחנו מבקשים להגדיל את התב״ר בסכום הזה. זאת בעצם ההצעה והבקשה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

שם    מאוד חשוב. השכונה -אני רוצה לשאול כמה שאלות. ראשית, כל הכבוד. עתודות זה דבר מאוד

מאוד סובלת וכל כסף שמביאים לעתודות, הרי זה מבורך. שנית, מאחר וקיבלנו. אני שאלתי כמה 

בתב״ר  היום  המצב  מה  אותן.  לראות  הספקתי  לא  אבל  תשובות,  כמה  שהוגשו  וראיתי  שאלות 

עתודות? בתב״ר הספציפי הזה, לפני הכניסה של הכסף? מה המצב כולל התחייבויות? זאת אומרת,  
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גדול. כמו שאני -סנאפ  כשעושים נותן מקום. האם אנחנו במינוס מאוד  שוט על מצב קטן זה לא 

 .זוכרת, זה הלך לכיוון של שני מיליון עוד לפני שלב ב׳, או לא. זה חשוב לי מאוד לדעת

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?סיימת, אורנה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .יש לי עוד כמה שאלות

 ועצה[:ניר ברטל ]ראש המ

 -קדימה. איילת תרשום את השאלות ותשיב

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אחר כך תגיד שאין לה אפשרות להתייחס לזה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .היא שומרת הסף, היא חייבת להתייחס

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .ככה מנהלים ישיבה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .ככה אתה מנהל ישיבה

 ]ראש המועצה[: ניר ברטל
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 .נכון, בוודאי. בטח לאור ההתנהלות שלכם. אורנה, בבקשה תסיימי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?כמה דקות יש לי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .עשר דקות

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 .גם ממני

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

על   מדבר  התב״ר  נוספת.  שאלה  תודה.  דקות,  עשרים  אז  מהקרן  70-30אוקיי,  צריכים  דהיינו,   ,

. משום מה, ראיתי  30-שקשורה לכבישים ותשתיות, אני לא זוכרת את השם שלה, להשלים את ה

כי היה איזשהו בלבול, אז לגבי הקרן, האם יש לנו שם   70%ולא    100%שהמנכ״לית כתבה שזה  

 .נה תקציבית, אכן אפשר להתחייב על הפרויקט הזה? אלו שתי השאלות בנושא הזהכסף? ואם מבחי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -יש לי עוד שאלה לשאול

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

וסליחה. היום, מבחינתי לאשר משהו שקשור בכסף כשבעוד דקה יש פה בעצם ממונה, חשב מלווה  

, כבר היום, כבר נלקחה שליטה בנושא התקציב, אז מה  של משרד הפנים, דהיינו לראש המועצה

 .מאוד משמעותי-מאוד-שאת הולכת לענות לנו זה דבר מאוד
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .תודה. אלעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כן. אני מאוד מתחבר לאמירה שאם מגיע כסף ממשרדי הממשלה זה מבורך, כן ירבו והלוואי ויהיו  

א נוספים.  את  כספים  ראיתי  לא  לפחות  אני  האלה.  הכספים  של  הייעוד  מה  רק  להבין  מנסה  ני 

התכנית שהוגשה למשרד התחבורה. נשלחה למייל מפה שלא היה אפשר להבין ממנה יותר מדי, מן  

 -הסתם

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .זאת התכנית שנשלחה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לבצע פרויקטים בתחום התחבורה בשכונת עתודות    אני מנסה להבין האם בכספים האלה יש כוונה

שמעבר לאלה שקיימים בתכנית הפיתוח. זאת שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים. האם יש  

האשל  ברחוב  הנוראי,  הצר,  הכביש  בעיית  לפתרון  כספים  להקצות  התב״ר  כספי  במסגרת  כוונה 

רט שלנו. האם יש כוונה להקצות  שמתחיל מהכיכר, כיכר האשל, עד פחות או יותר אזור אולם הספו

כזאת   בצורה  מתנהלים  אנחנו  כי  התשובה  מה  יודע  לא  אני  עכשיו,  הזה?  בנושא  לטיפול  כספים 

שאחרי שיש תשובה אנחנו לא יכולים להגיב, אז אני אומר מראש שהציפייה שלי היא שהכספים 

שלו רואים כבר היום  האלה יופנו גם לתת מענה לכביש הזה כי זה כביש מסוכן את התוצר הסופי  

גם. למרות שסיימו באופן מלא את עבודות הפיתוח של הפרויקט ולא צריך לכות ולו יום אחד. לכן  

הציפייה היא שאם מעבירים כספים ממשרד התחבורה שכן יוקצו כספים לתכנון ולביצוע העבודות  

ה ולא מהנדס  המתחייבות כדי לתת מענה לסכנה הממשית שיש שם ולא צריך להיות יועץ תחבור

שאני   לכולנו,  להזכיר  רוצה  אני  הזה.  בכביש  לנסוע  מספיק  סכנה.  שם  שיש  להבין  כדי  תחבורה 
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העליתי פעמיים או שלוש את הנושא הזה לסדר היום ובינתיים לא נעשה שום דבר. אלו השאלות  

 .ואני אשמח לשמוע את התשובה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .תודה רבה, אלעד

 ר מועצה[: בועז בגריש ]חב

בועז. אני אשמח אם תציגי את  לי  אני אשמח שלכבוד היום הולדת שלי. שלום, איילת, קוראים 

 -עצמך אחרי תשעה חודשים פה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני דווקא חשבתי שלכבוד היום הולדת שלך אתה תבקש התנצלות מאיילת

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -מכיר אותה כל אחד בוחר מה לעשות. אני לא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -נכון, אבל יש כאלה שלא טוב להם הבחירות שלכם

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אחנו רוצים ללמוד להכיר אותה. אנחנו לא מכירים אותה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?עוד מישהו? דורון, אודי, תמר
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הפיתוח  לתכנית  מעבר  הוא  הפרויקט  אם  שאלת  אלעד.  של  השאלות  עם  ברשותך,  אתחיל,  אני 

והתשובה היא לא. שאלת האם הקצאת הכספים תיועד, אז התשובה היא שהכספים ישמשו לדברים  

 -שהוגשו למשרד התחבורה ואושרו על ידם. מדובר על התכנית שנשלחה אליכם

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?ת הפיתוחמה עם עבודו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

שהוגשה ואושרה    רגע, אני אסיים. אי אפשר לעשות בהם שימוש אחר מעבר לאותה תכנית והתכנית

 ?על ידי משרד התחבורה היא בעצם להשלים את התכנון של פיתוח השכונה. את רוצה להגיד משהו

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .כן

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אני אתייחס למאצ׳ינג או שאת

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

אלף שקל מכיוון שיש מספיק כסף    490-גדלה של ההמאצ׳ינג הוא פשוט. אנחנו מבקשים את הה

בתב״ר בשלב הזה. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לבצע משיכה מהקרנות. לתב״ר יש עודף שהוא 

אחוז זאת הגדלה של התב״ר עצמו. בביצוע    100זמני בשלב זה ולכן, מה שעל פניו נראה דרישה של  

, כך שסך הכל הפרויקט יסתכם, לכל  210ל  עצמו אנחנו בעצם נצטרך לשקף הוצאות בסדר גודל ש

 -מסך הכל  70%אלף שקלים שנקבל ממשרד התחבורה יעברו    490-אלף שקלים ואז ה  700-הפחות, ב
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -זאת אומרת

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

נדרשי אנחנו  לתב״ר,  הרשאה  מקבלים  שכשאנחנו  ואגיד  אחדד  רק  אני  שנייה.  אורנה,  ם  רגע, 

 ?למאצ׳ינג והמאצ׳ינג במקרה הזה כבר יעבור מהכספים שיש היום בתב״ר. את רוצה להגיב עוד

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .לא, זה בסך הכל מסכם את מה ששאלת

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -מעולה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .זה לא מספק

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אלת שאלות, קיבלת תשובותאורנה, שנייה. ש

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא קיבלתי תשובות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אורנה, שנייה רגע
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא קיבלתי. תב״ר עתודות 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -שנייה, יכול להיות שלא הבנת אולי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -הדיון בצורה כזאת? שואלים אותך שאלותלמה אתה מנהל את 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אני אסביר לך. כי אם הייתם מנהלים דיון כמו שצריך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שואלים שאלות בצורה נעימה

 .התפרצויות *

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אל תגיד נעים, כי זה הדבר האחרון שאתה יכול להגיד על עצמך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אם יש בעיה, צריך לשאול שאלות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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למה אתה מכריז דברים לא נכונים? אני מנסה שיהיה דיון מסודר. אם יהיה דיון מסודר יכול להיות 

 -שאתם תקבלו תשובות

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .מרהאני רוצה לשאול את איילת כי לא הבנתי את מה שהיא א

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -בסדר. תכף, אורנה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .עדיין יש לי את הזמן של תמר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא, זה לא יסתיים. טוב, בבקשה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אוקיי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?לפני כן, אני יכול

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

  210-לא, אחר כך תשאל. איילת, אני שואלת, את בעצם שומרת הסף. תקציבית, יש כסף כולל המ

 ?אלף שקלים? יש כסף בקרנות 700-להשלים ל
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 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 -כן, אבל זה לא רלוונטי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא, רגע. תני לה לסיים

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?מה שאני שואלת זה לא רלוונטי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?תכף תעני לה. עוד משהו

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

  13ותב״ר עתודות? מה המצב כיום בתב״ר עתודות לעומת מה שאושר בעבר? בעבר זה היה כמעט  

היה הסניקה.    . מה שאני זוכרת, אבל מתוך זה זה14- , זה יהיה באזור ה2מיליון כאשר כולל שלב  

כולל  היום  המצב  מה  אז.  שאושר  מה  זה  עתודות,  תב״ר  של  הקצה  על  כבר  אנחנו  אומרת,  זאת 

נכנסו עדיין? מה ההצעה? האם אנחנו שם   ואולי לא  נוספות שיש? אולי לא רשומות  התחייבויות 

 .בגירעון? גירעון צפוי? זאת הייתה השאלה השנייה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בבקשה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .לא, תן לה לענות לשאלה ואז אני אשאל שאלה. תן לה לענות
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .טוב, תרשום

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .תן לה לענות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אין בעיה. נאסוף את השאלות ונעשה סיבוב שני אפילו, כמו שאנחנו עושים עכשיו. יש לך עוד משהו

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

כן. אני חוזר לאותה שאלה כי או שאני לא הבנתי או שאתה לא היית מספיק ברור וזה גם בסדר. מה  

שחשוב זה המהות. אם אני הבנתי נכון, אין בעיה לבצע פרויקטים נוספים בתחום התחבורה בשכונת 

עתודות בתחום התחבורה    עתודות באמצעות הכספים האלה ובפועל יבצעו את עבודות הפיתוח של

 ?בהסתמך גם על הכספים האלה. זה נכון

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -תחזור עוד הפעם. על החלק השני

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הנדון,   התב״ר  כספי  הנדונים,  הכספים  באמצעות  לבצע  כוונה  אין  נכון,  הבנתי  אם  אחזור.  אני 

 ?פרויקטים נוספים, בתחום התחבורה מעבר לאלה שמופיעות כבר בתכנית הפיתוח של עתודות. נכון

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .הבנתי אותך
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?התשובה היא כן

 ועצה[:ניר ברטל ]ראש המ

את רוצה להתייחס? אני רק אגיד לפני כן שבחומרים שנשלח אליכם, בדיוק פורט המצב בתב״ר, יש  

 .שם עודף כספים. את לא חייבת

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

כן. אני אגיד שיש כרגע עודף זמני בתב״ר, אבל זאת לא הסיבה שאנחנו יכולים להימנע ממשיכה 

בקרנות יש מספיק כספים. אנחנו יכולים להיעזר בכספים שנשארים כרגע מהקרנות, למרות שגם  

בתב״ר לטובת הפרויקט הספציפי הזה. לגבי המשך הפרויקט הכללי של התב״ר אני פחות מכירה.  

אולי ניר יוכל לתת יותר, אבל בגדול יש לנו גם להמשך מקורות מתוך הקרנות שיוכלו לשמש אותנו 

 .להמשך הפעילות בתב״ר

 ברטל ]ראש המועצה[: ניר

 .תודה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני רוצה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .די, מספיק

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 -לא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אנחנו לא בישיבת הנהלה שמדברים. אנחנו בישיבת מועצה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתה אמרת לנו בישיבה פנימית שהתב״ר הזה הוא גירעוני. א׳, אם הוא לא גירעוני, אני שמח לשמוע

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?איזו ישיבה פנימית

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הזה   בנושא התב״ר, שם אתה אמרת שהתב״ר  ימים,  לפני חודש  פנימית  ישיבה  הייתה  שקיימנו. 

 -גירעוני

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 -לא, אז שלח לי את החומר. התב״ר הוא בעודף. הדף מולך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -כן, אבל זה לא אומר כלום כי צריך עוד לבצע עבודה. זה לא שהעבודות הסתיימו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

לכם שאלתם את אותן השאלות וקיבלתם פעמיים תשובות. אם אתם עדיין לא מרוצים, זה נשלח  

 -בחומר. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? יפה, אז בואו נעבור
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?זאת הצבעה עכשיו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .כן

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא, אנחנו רוצים להתייעץ 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מעולה, את יכולה לצאת להתייעץ, אנחנו עושים הצבעה

 רייטר ]חברת מועצה[: אורנה

 .מותר לבקש רגע התייעצות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מעולה. ביקשת, אמרתי לא, אנחנו עוברים להצבעה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?מי בעד לאשר את הגדלת התב״ר? אני בעד, אלעד, אורנה, ליאת, בועז, דורון ואודי. מי נמנע? תמר

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .ם נמנעתאני ג
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אוקיי, תמר ואורנה נמנעות. מי נגד? אף אחד, תודה, נושא הבא

 החלטה: 

 . כפי שהוצג  מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר עתודות

 אושר ברוב קולות 

 

 ניר, אלעד, ליאת, בועז, דורון,אודי  –בעד 

 אורנה, תמר  -נמנעות

 

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 .אני רוצה להציג את ההצעה הנגדית

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אורנה, זה מאוחר מדי. אני מתנצל

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -אני מוחה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אורנה, תודה. את לא יכולה למחות. את מפריע להתנהלות הדיון

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 -ח ממני, כל הנושא הכספי. כל שקל שהולך להיכנס לפהלנהל, ועכשיו זה נלק

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אורנה, תודה. אני לא הולך להתייחס לזה בכלל. אורנה, את מפריעה, תודה. זאת לא ישיבת נאומים. 

 .תודה, עברנו לנושא הבא. צר לי שזה קשה

 רכזת מועדון גיל הזהב בחצי משרה  -בת אל קמר -4.2014[ הארכת שירות לפי חוזר מנכ"ל  2] 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

נושא הבא זה הארכת שירות לבת אל קרמר שהיא כבר לא מעט שנים רכזת מועדון גיל הזהב שלנו 

בחצי משרה. בת אל, אנחנו מאוד מרוצים ממנה והיא הגיעה לגיל. אני רק אגיד את זה במדויק,  

לגיל   הגיעה  היא  אטעה.  לא  אישור  ובש  67שאני  את  צריכים  אנחנו  אותה  להעסיק  להמשיך  ביל 

 ?המועצה. האישור הוא לעוד שנה. יש למישהו שאלות 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

כן, אני רוצה לדבר. אני עדיין מזועזעת מההתנהלות. אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיישוב בפשיטת  

את   הוכיח  הוא  עצמו.  את  הוכיח  לא  המועצה  ראש  ניהול  רגל.  של  בפן  מוחלט  ככישלון  עצמו 

פרויקטים. עתודות זה כישלון שלך, ניר. כמה שניסו לעזור לך, אודי ואנשים אחרים, כישלון הוא  

מאוד בעד שיכנס כסף לעתודות והשכונה המסכנה הזאת כבר -שלך. כמו שאמרתי קודם, אני מאוד

ישועה, אבל האופן שבו אנחנו מקבלים חומרים. מקבלים ח לדבר  תקבל  ומנסים  ומרים חלקיים 

 .ולקבל תשובות ללא הצלחה במייל

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .יש לך תשובות במייל
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

בצהריים אנשים עובדים וזה לא מספיק זמן. את צריכה להתחשב. אני הגעתי    13:00אופירה, בשעה  

 -את זה. הלכתי לאכול, סוריערב ולא הספקתי לראות ב 18:00-היום ב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .תודה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא סיימתי, יש לי עשר דקות

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .קחי גם את שלי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ת, לא צריך. אתה חייב ליישוב הרבה, אבל ממך אני לא אקח כלום. איילת, אנחנו לא מקבלים תשובו

 -מאוד קלוקלת. את בעולמות הארגוניים-לא עונים למיילים. זאת התנהלות מאוד

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?את רוצה להגיד משהו לבת אל

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא. בת אל בחורה מקסימה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 71, מיום שלישי, 17.1.2023

 

 נוצר על ידי 

53 

 ?או שאת הולכת לתת את נאום חייך

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -רוצה לדבר על מה שאני רוצה לדבר בזכות אני

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני אתן לך, אבל אני רוצה לדעת אם יש לך משהו להגיד על בת אל

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

זאת תגובה לצורה הלא מכובדת שבה אתה מנהל את הדיון. היא מנצלת את הזמן שלה, ובצדק,  

 -להתייחסלהתייחס לנושא קודם שלא נתת לה 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא, היא נותנת את נאום חייה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ההתנהלות גם של המנכ״לית החדשה. ואנחנו באמת, מברכים אותך. אני בטוחה שהרצון שלך הוא  

אפשרי.  להתנהל בשקיפות, לשלוח לנו חומרים באותו יום, לאנשים עובדים, זה לא מקובל ובלתי  

לפיכך, אני חושבת שניר, ומאחר הפנים הולך ללווות אותו, לוקח את לך את הסמכויות, אתה צריך  

להתייחס קצת יותר בכבוד לנתונים ולעבוד לפי החוק. משהו שאתה לא עושה, אז זהו. לגבי בת אל.  

 .היא אישה מקסימה וכדאי להאריך לה את הזמן

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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יחס. כמו אורנה, אני מנצל את הזמן שעומדת ברשותי לאו דווקא להתייחס לעניין  אני רוצה להתי

של בת אל שאני אומר מראש, אני תומך בזה. אני רוצה במקום זאת להתייחס לצורה שבה אתה 

מנהל את ישיבת המועצה. ניר, כשהתקנון נקבע הוא יצא מנקודת הנחה שראש המועצה ינהל את  

. לצערי, היום גם בעבר, אבל היום בטח, אתה מנהל את זה בצורה לא  זה בצורה הוגנת והגיונית

הוגנת ולא הגיונית. כמו שאתה עושה שימוש בכלים שאתה חושב שיש לך בניהול ישיבת מועצה, אז  

אל תצפה שחבר מועצה שרוצה להביע דעה בנושא כזה או אחר, לא יעשה שימוש בעשר הדקות שלו 

קודם. אני חושב שכל הנושאים שנדונו היום הם נושאים חשובים בנושא הבא להתייחס גם לנושא ה

שאפשר וחובה היה לנהל אותם בצורה יותר רצינית וראויה. האם זה היה כך? התשובה היא לא ואני  

חושב שאחת האינדיקציות, לפחות בעיניי, לכך זה שגם חברי הסיעה שלך, ליאת ואודי, בכל הצעות 

עד, כי הם הבינו שהנושאים הם ענייניים וצריך לדון בהם בצורה  ההחלטה שאנחנו הצענו הצביעו ב

הוגנת וראויה. אנחנו לא נתן לך לעשות שימוש לרעה בזכות שלך, במירכאות, לנהל. אנחנו לא נאפשר  

 -לך לסתום לנו פיות. אתה לא תשמע את זה בנושא השני

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?מי סתם לך את הפה

 [: אלעד כהן ]חבר מועצה

 ?למה אתה מפריע לי

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .כי אתה אומר דברים סתם 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אתה לא שם לב, אתה סותם פיות. אתה לא תשמע
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .זה שאתה גנבת כספים, זה לא אומר שאחרים גם

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?שאני מה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אה? אתה סתם אומר דברים וזה חבל, זה מוציא מהדיוןאתה רו

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אוקיי. אני שמח לשמוע כשהכל מוקלט. בסופו של דבר, יש פה שתי אפשרויות. או שנוכל לנהל דיון  

ענייני, מכובד כי זה מה שצריך לקרות וזה מה שהיה היום. במסגרתו כל אחד מחברי המועצה יכול 

לייצר אינטראקציה ולקבל תשובות לשאלות בצורה שיתנו לנו, מה שנקרא, תמונה   לשאול שאלות,

מלאה לכל מה שקורה. אם תמשיך לנהל את זה בצורה נכלולית, אנחנו גם נדע להגיב וחבל. חבל. 

אפשר להתאפס ולנהל את זה בצורה שונה. זאת קריאת השכמה. מכאן ואילך, תעשה עם זה מה  

 .שאתה רוצה

 אש המועצה[:ניר ברטל ]ר

אז אני גם רוצה להתייחס לבת אל. מישהו רוצה לפניי להגיד משהו? אוקיי. הן מרגשות, הקריאות  

שלכם להתנהלות ישיבת מועצה מכובדת ורגועה. מפי מי שביצע את המעמד הזה ואת המקום הזה  

רי עבודה כבר, אני יודע, שנתיים שלוש בהתפרצויות, בהשתלחויות בעובדי מועצה שמגיעים לפה אח

והכנה קשה, לתת את עמדתם. אתם מבזים אותם, משפילים אותם ולא פעם אחת, מנהלים יצאו 

 -פה בדמעות בגלל מה שאתה אמרת, אלעד. אז עכשיו, כשהבחירות מתקרבות
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?תגיד, באיזה הזיה אתה חי שאתה אומר את הדברים האלה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כיח את הטענה שלי. תודה, אלעד. הנופת צופים שאתה מנסה להקרין פה לא ימחק את  אתה רק מו

השנים האחרונות ואולי גם לפני כן, אם נתנו לך לדבר. אם אתה    4-כל הביזיון שאתה עשית פה ב

רוצה באמת לנהל דיונים ובאמת אכפת לך מהיישוב, אתה יודע שיש עוד כמה דרכים לעשות את זה, 

ת פה למצלמה. כשנוח לך אתה עושה הצגה של כועס ומתלהם וכשלא נוח לך, אתה  מאשר לתת הצגו 

יוצר הצעה של בואו ננהל דיון. אלעד, ההצגות שלכם, המשתנות לפרקים לפעמים לא עובדות, לפחות  

עליי. אולי על הרבה אנשים אחרים כן, אבל עליי, לא. ברור לי שכל מה שמעניין אותך זה לעשות פה  

ה ולא אכפת לך משום דבר אחר. אני רואה איך יום אחד אתה מצביע בעד דבר אחד הצגות למצלמ

בישיבה הבאה אתה מתהפך. אל תדבר איתי עכשיו  ]...[ ואחרי זה שאתה רואה שאולי אתה מפסיד  

לעבוד   רוצים  ואם הייתם  הן מתנהלות  איך  בדיוק  אני רואה  בישיבות מועצה.  איך מתנהלים  על 

שמחה, אבל לצערי, אני כבר התייאשתי, מודה. התייאשתי. אפס ציפייה מכם  ענייני ומקצועי, אז ב

 ?לאיזו שהיא יכולת מינימלית לעבודה מקצועית ואחראית. תודה רבה. אפשר להצביע

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .בוודאי. אנחנו לא נתן לך את הכיף שבלדבר רק אתה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -את העשר דקות שליאין בעיה. אני נותן לך 

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .אני לא חשבתי שאני כל כך איהנה ביום ההולדת שלי



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 71, מיום שלישי, 17.1.2023

 

 נוצר על ידי 

57 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .פה אחד בנודע לבת אל? פה אחד. תודה

 החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת את הארכת השירות של בת אל, רכזת מועדון גיל הזהב, בשנה נוספת.  

 אושר ברוב קולות 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני חייב הפסקה. כיביתי את המיקרופון

 .הפסקה *

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

טוב. יאללה, אנחנו חוזרים. אני רק אזכיר. נדין זאת הארכה שנייה. אני חושב שכולם מכירים את 

 .נדין ולא צריך להכביר במילים

מנהלת מחלקת רישוי ובניה ומרכזת   -מלסקינדין לו  -4.2014[ הארכת שירות לפי חוזר מנכ"ל  3] 

 משרה מלאה   -פרויקטים

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?מישהו רוצה לתת נאום

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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כן. אז א׳, כמובן שאני מסכים להארכת כהונתה של נדין, אבל מאחר וראש המועצה מצא לנכון לנצל  

והשתלח בצורה מבישה בחברי המועצה, אז אני מוצא לנכון   2את זכות הדיבור שיש לו בנושא מספר  

לנצל את הזכות שלי להסביר או להגיב על נושא מספר שלוש ולהשיב בדיוק באותו מטבע. תלמד,  

ניר. על כל מעשה או תכסיס נכלולי שלך יקבל מענה. הטענה של ראש המועצה על הצורה שבה אנחנו  

מקיימים את הדיונים, על הענייניות שלנו, על התרומה שלנו ליישוב אין בינה ובין המציאות דבר  

בהגינות  דהיינו  אותך,  מחייב  שהחוק  כפי  המועצה  ישיבות  את  לנהל  יודע  היית  אם  דבר.  וחצי 

תועלת  ו מפיק  היית  המועצה,  בישיבת  שקשור  מה  בכל  גדול  אחד  קרקס  מקיים  ולא  ברצינות 

מישיבות המועצה, אלא שלצערנו מה שמנחה אותך בכל ישיבות המועצה אלה משחקי אגו והצהרות  

מוזרות שאין בינן לבין ניהול ענייני הוגן ונכון של ישיבות המועצה דבר וחצי דבר. לך אני אומר,  

ישית, אם היינו רואים שהיישוב מנוהל בצורה כל כך טובה שהייתה יכולה לאפשר לך את בנימה הא

הזחיחות שאנחנו שומעים ממך, אז אפשר היה אולי להבין על מה אתה מדבר, אבל כשאנחנו רואים 

אנחנו   לראשונה,  או  שבו,  למצב  היישוב  את  דרדרת  איך  רואים  כשאנחנו  היישוב,  של  המצב  את 

וי לקבל חשב מלווה. זאת אומרת, משרד הפנים לא סומך עליך. איך דרדרת את  צפויים, אתה צפ

היישוב למצב של גירעון, לפי הנתונים שאתה מציג, של מעל עשרה מיליון שקלים. איך כל זה מאפשר  

לרמה   לרדת  רוצה  לא  אני באמת  כי  אחד,  בפתגם  אומרים,  כזאת?  בצורה  ולהתנהל  להמשיך  לך 

במומו פוסל. אתה האחרון, ניר ברטל, שיכול להטיף מוסר למישהו. אתה   שאתה מדבר עליה. הפוסל

המועצה.  חברי  כלפי  מזלזלת  בצורה  להתנהג  לך  לאפשר  יכולים  שלך  הביצועים  שרמת  האחרון 

תסתובב בין התושבים ותשמע עד כמה הם נואשים מהמצב שבו אתה הובלת את היישוב ואולי תבין  

ת מה שאמרת לגבי חברי המועצה ואתה יודע מה? אני מדבר  שצריך להיות עז מצח כדי להגיד א

עליי, לא על אנשים אחרים, זאת פשוט במילה אחת, בושה. אני מבחינתי, מוכן למחוק הכל ולהמשיך 

קדימה לניהול ישיבות מועצה בצורה רצינית. אני לא אתן לך לעשות שימוש בזכויות שיש לך לנהל  

כדי לסתום פיות. אני לפחות אגיב לך עניינית איפה שאראה    את הישיבה ולהחליט מי ידבר ומי לא

 .לנכון
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?עוד מישהו רוצה להתייחס לנדין

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

או   מהנדס  של  הנושא  כל  עם  קורה  מה  אבל  מדהימה,  היא  נדין  לנדין.  להתייחס  רוצה  אני  כן, 

 ?מהנדסת העיר

 :ניר ברטל ]ראש המועצה[ 

 ?תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס לנדין? תודה. אפשר להתקדם להצבעה. מי בעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?למה אתה לא עונה לשאלה שלה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כי היא לא קשורה לנושא. דורון, בועז, תמר, אורנה, אלעד ואני. אודי, אתה בעד? אודי בעד. פה  

 .אחד

 החלטה: 

מנהלת מחלקת רישוי ובניה ומרכזת   ,לומלסקי של נדיןמליאת המועצה מאשרת את המשך העסקתה 

 פרויקטים, בשנה נוספת.

 אושר ברוב קולות 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?נושא הבא. את רוצה או שאני
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 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .אין לי בעיה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לכי על זה

 מנהל מחלקת חינוך נבחר  -[  אישור שכר בכירים  4] 

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

ב שהתקיימה  בחינה  לוועדת  אחד  29.12.2022-בהמשך  פה  הוחלט  חינוך  מחלקת  מנהל  מבחינת   ,

לבחור בסמי עטר. סמי הינו מנהל ותיק במגזר הציבורי וכיום ממלא תפקיד של מנהל אגף החינוך  

- בסך הכל ברוטו לשכר מסתכם ב  19,261.4ת למצבו הפנסיוני של סמי שעומד על  במועצה אזורי

, מנהלי יחידות  2-ו  1ש״ח. בהתאם לחוזר המנכ״ל לעניין שכר מנהלי יחידות חינוך ברמה    21,677.95

שכר מנכ״ל בעת  85%חינוך ששכרם גבוה משכר המירבי שניתן לאשר בחוזה של מנהלי חינוך, קרי 

משכר מנכ״ל. בהדמיה שעשינו בהשוואה לתלוש שכר שכיום הוא מקבל    90%שר עד  קליטה, ניתן לא

ש״ח לבין   12,309.30בשדות דן לעומת תלוש תחת חוזה אישי, בעצם ניתן לראות שכר נטו שנע בין  

של   אישי,  בחוזה  ל  12,485.20עמידה  ערך  שווה  אנו   90%-ש״ח,  אורנית.  מועצת  מנכ״ל  שכר 

 .שכר מנכ״ל לסמי עטר, מנהל מחלקת החינוך הנכנס 90%על  מתבקשים לאשר שכר העומד

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

אני רק אגיד בהתרשמות אישית שלי. אני ישבתי גם בוועדה הבוחנת, אני בקשר עם סמי וגם, כמובן, 

באורנית  קיימנו פגישת היכרות ותיאום ציפיות. מדובר על אדם עם ניסיון רב שאני יודעת שעבד פה  

לפני הרבה שנים, אז יתכן שחלקכם מכירים אותו. אני מתרשמת מאדם עם ניסיון מאוד גדול, עם  

לצוות   מצטרף  שהוא  שמחה  מאוד  ואני  באורנית  הזה  התחום  את  ולנהל  להוביל  ויכולת  חוסן 
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אני  בונים.  כבר  שאנחנו  באינטראקציה  וגם  המקומי  השלטון  בתחום  ממני  כבוגר  גם  ההנהלה. 

ובטוחה שהוא יצליח מאוד בתפקידו ושאנחנו נותנים מענה מקצועי והולם למערך החינוך סמוכה  

 .שצריך לקבל פה מענה ראוי ונכון

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אני רק אחדד כאן משהו קטן. בעצם מה שהמליאה נדרשת לאשר. בדרך כלל מנהלי מחלקות חינוך  

יודע אם זה הסכם קיבוצי או הסכם בין מנהלי    עובדים תחת חוזה שהוא לא חוזה בכירים. אני לא

חוזה שכר   להם  יש  חינוך,  חוזה הפקות  אני חושב שזה תחת  מחלקות החינוך לאגף השכר, אבל 

ספציפי. בגלל שהוא עובר מרשות שהיא יותר תושבים לרשות שהיא פחות תושבים, כמונו, כי אנחנו  

אותו חוזה. אני אפילו לא יודע אם הוא היה  אלף תושבים, אז בעצם הוא נשאר על    10-עדיין מתחת ל

שם ובעצם יש לו ירידה גדולה מאוד בשכר. זכותו לבקש לעבור לעבוד עם חוזה אישי ובעצם רמת 

למנהלי מחלקות חינוך, כמו שאופירה הציגה, אם זה יאושר אז בסופו    90%השכר המקסימלית היא  

. במידה 90%לאשר חוזה בכירים ברמה של  של דבר, אמור להיות די דומה. בעצם, הבקשה היא האם  

 -וזה לא מאושר הוא יועסק בחוזה מנהלי מחלקות חינוך שזה ירידה לעומת מה שהוא הרוויח

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .איפה זה עומד לעומת השכר היום? של מנהל מחלקת החינוך האחרון

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

ה עלות המעביד? הנטו פחות רלוונטי. גם ברוטו לא רלוונטי, מה עלות המעביד שהייתה עד היום ומ

 .מה שרלוונטי זה עלות מעביד

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -שקלים 3,000בפנסיוני ובזה ובעלות המעביד מדובר על 
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -שקלים בחודש יותר ביחס לשכר שהיה למנהל מחלקת החינוך 3,000הוא מקבל 

 ש המועצה[:ניר ברטל ]רא

 .כן, לישי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?85%וישי ישב על 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .85%-הוא לא היה בשכר בכירים, הוא היה בשכר מנהלי מחלקות חינוך שזה שווה ערך ל

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?מירה כמה הייתה? אפשר לדעת

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -לא הייתה בחוזה בכיריםאני לא זוכר. היא 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .היא הייתה יותר נמוך ממנו. את זוכרת, אז הייתה עלייה בסכום

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא זוכר
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אני אגיד לך משהו. אני, בלבלת אותי, אני חייבת להודות. אני קוראת פה את מה שכתבת וכתבת פה 

 -שכרו הפנסיוני. בוא נדבר רגע עם תפוחים לתפוחים

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .אין בעיה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 85%שקלים. כתוב פה בהדמיית השכר,    19,261שכרו הפנסיוני היום במועצה אזורית שדות דן, הוא  

 .יש לו יותר 85%-, כבר בשקלים. זאת אומרת 20,181ממנהלי החינוך, השכר הפנסיוני 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בפנסיוני

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

-כן, בפנסיוני. שנייה. אני רוצה להבין את הנתונים. זאת אומרת שפה בפנסיוני הוא בכמעט יותר ב

 -שקלים יותר 900

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .יםשקל 19,200-כן, אבל היו תוספות מעבר ל

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -שעות נוספות, כוננות וזה
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?פה אין תוספות

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .משום שזה חוזה בכירים אין תוספות פנסיוניות

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא, גם פה לא היה פנסיוני. פה כתוב

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 ?כשזה חוזה בכירים זה גלובלי, כן

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .כן

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אבל גם פה זה גלובלי, לא? פה כתוב שברוטו זה לא עניין של גלובלי, זה יכול להיות גם תוספת רכב,  

יש לו עוד   85%-בשקלים ופה,    19,261תוספת אש״ל. אז ממה שאני קוראת פה, אני מבינה שהיה לו  

 -שקלים לפנסיוני 900

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .לא, זה בחוזה מנהלי מחקת חינוך בתוספת חוזה אישי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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. בואי תסבירי 85%מה שכתוב. בהדמיית שכר, משכר מנכ״ל למנהלי חינוך, השכר הפנסיוני עומד על  

 ., הבן אדם מקבל תלושלי מה כתוב. בסופו של דבר

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 ?זה מנהלי חינוך  80%

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

85%. 

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 -זה כאילו משרה 90%-ו

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

, 85%-ללא, שנייה. יש שלושה תלושי שכר. הראשון, חוזה מנהלי מחלקות חינוך שזה שווה ערך  

חוזה בכירים, משכר המנכ״ל. זה נגיד, זה אותו הדבר. כלומר, לצורך הדיון נגיד שזה אותו הדבר.  

שכר מנכ״ל. ההפרש ממה שרשום פה, בפנסיוני זה בין   90%-החוזה השלישי הוא חוזה בכירים ב

סיוני. שכר מנכ״ל. זה בהפרש בפנ  90%-שקלים ב  21,304-ל  85%-שקלים, זה חוזה בכירים ב  20,185

 -שקלים 3,000בהפרש בעלות המעביד, זה 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -שקלים. זאת אומרת 19,261כן. עכשיו, כשבן אדם מגיע ממקום אחר ששם הוא קיבל 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -הבנתי את מה שאת שואלת. עניתי לך על עלות מעביד
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 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 -במקום 7%ם להבין כמה יוצא לנו מהכיס. יכול להיות פנסיוני להפקיד רק אנחנו כרשות צריכי

  .התפרצויות *

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

ליאת, אני אתן לך לשאול. שנייה. יש ארבעה מספרים. כמה זה עולה לנו כמועצה, כמה הברוטו,  

כוננות, שעות  רכב,  דברים.  מארבעה  מושפע  אחד  כל  הנטו.  וכמה  הפנסיוני  נוספות,   כמה  שעות 

על כל אחד מארבעתם. כמה   דיון  וכדומה. אפשר לעשות  הוצאות תחזוקת טלפון, ביגוד, הבראה 

הנטו, כמה הברוטו, כמה הפנסיוני וכמה עלות מעביד. מבחינתנו, מה שחשוב. לי מה שחשוב, יכול 

ועצה, להיות שלאנשים אחרים יהיה חשוב משהו אחר, אבל מבחינתי מה שחשוב זה כמה עולה למ

עלות המעביד ובסופו של דבר כמה הבן אדם מרוויח, קרי, מה שנשאר לו בנטו. במקרה הזה, הנטו  

 -ישאר פלוס מינוס אותו הדבר, אם אני זוכר נכון

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .שקלים 100כן, 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .ה שיישארשקלים הפרש והעלות מעביד שלנו תהייה ביחס למ  100

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ?שקלים 3,000למה להוציא עוד  100שאלת מיליון הדולר. למה? אם זה בסך הכל 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 .שקלים  1,500הופכים להיות הפרש של, לא יודע,  100-כי אם אתה לא תוציא אותם ה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אנחנו לא נכנסים לשאלה

 רייטר ]חברת מועצה[:אורנה 

 -אני לא הבנתי 

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 .אני גם לא הבנתי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

שנייה, אני רוצה רגע לשאול. אני שאלתי מספר שאלות ואני עכשיו מבינה מה שכתוב לי. מה שאת  

מגיע לפה בן אדם, הכי נכון, זה  כתבת, אני מבינה. עכשיו אני מסתכלת. הארגון כרגע בפשיטת רגל. 

להשוות לו פחות או יותר למה שהוא קיבל, לא בברוטו, בנטו. לא לפגוע לו בתנאים הסוציאליים.  

, אז למה אנחנו 85%-זה נשמע הגיוני. אבל לא לפגוע לו בתנאים הסוציאליים, לא לתת לו תוספת ב

השו על  פה  שנמצאת  השלישית  כבר  הבקשה  שזאת  באגון,  זאת  רוצים,  כסף?  עוד  להעלות  לחן, 

 .אומרת, זה יגיע מאיזשהו מקום, הולכים להעלות פה את הארנונה

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

ה  של  ההשוואה  הפנסיוני, בסדר?  של  העניין  לדייק את  רגע  רק  רוצה  ל  19-אני  לא    21-אלף  היא 

 .מדויקת ואני אסביר למה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:
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 ?אהמה ההשוו

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

אלף זה לא מדויק כי השכר הבסיסי, בפוטנציה, של משרה בהיקף    20-אלף ל  19-כשאת משווה את ה

 -20. היא לא 18,906היא בעצם  85%

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .זה לא מה שכתבה פה המנכ״לית

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

,  85%-שהתוספת של המשרה של ישי הייתה היא כי להשלים לו את התוספת לאז שנייה. הסיבה  

. אם אנחנו רוצים  85%-למעשה היה זכאי משום כך, לתוספות פנסיונית. בסדר? השלימו את השכר ל

 -להשוות את התקן שהיה עד עכשיו לתקן החדש

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

הקודם, חשוב לו. לי חשוב לדעת מה היחס זה לדעתי הכי טוב. כמה שהמנהל החדש קיבל במקום  

 .של התוספת למנהל הקודם ואז נשאלת השאלה אם לאשר או לא, צריך גם להתייחס לגירעון

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אתה קולט בן אדם, אתה לא רוצה לפגוע לו בתנאים הסוציאליים, בטח לא כשהבן אדם באזור גיל 

 ?. אמת60-ה

 רית המועצה[:איילת נהרי עובד ]גזב

 -אני אגיד עוד אלמנט
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .זה הבייסיק. מצד שני, אם הייתה רווחה, אז יכולנו לעלות

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

נכון. אני אגיד עוד אלמנט שאולי כדאי לקחת אותו בחשבון. הנושא של החינוך, מעבר לפן התפעולי  

מאוד גדולה לאיוש -רוצים חינוך איכותי וכולי. ברמה הכספית יש משמעות מאודעצמו, שאנחנו  

 -משרה על ידי מנהל מחלקה שהוא מיומן ומנוסה

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 .היה לנו את המנהלת הכי טובה שאפשר לבקש והיא הלכה

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

ב שינויים,  מאוד  הרבה  עוברת  החינוך  הכי מנהלת  העלות  האתגרים  אחד  האחרונה.  בשנה  פרט 

ומקסום   מיצוי  של  הנושא  כל  זה  בכלל,  בפרט,  ולמועצה  החינוך  מחלקת  למנהל  שיש  גדולים 

התקבולים ממשרדי הממשלה. אני חושבת שיש ערך מאוד גדול בלאייש תקן על ידי מנהל מחלקה  

 -שהוא מאוד מנוסה ולכן, אני

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

, אני הולכת איתך. לדאוג שלפחות לא יפגע בפן הסוציאלי. הארגון כרגע לא נמצא בסיטואציה  בסדר

שהוא יכול להרשות לעצמו לתת תוספות שכר שהן לא מאסט על מנת לא לפגוע בבן אדם. אין פה  

שום סיבה לתת לו יותר כסף ממה שהוא בא. אני מדברת על הפן הסוציאלי. לפחות לא לפגוע בו בפן  

 .יאלי. אפשר לדבר גם אחר כךהסוצ

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:
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 -85%-ומשהו, אז יש אפשרות במסגרת ה  20ומשהו ופה נכתב  18את אמרת שהבסיס הוא לפי 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לא הבנתי באיזו מסגרת

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -19,200-צריכים להגיע איתו ל

 ]חברת מועצה[: ליאת ינובסקי

 -אלף 19-לפנסיוני זה עדיין יותר גבוה מה 85%-, אבל פה כתוב שאם אנחנו מאשרים את ה19לא 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -יותר גבוה, כן. אז אני אומרת

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

קיבל תוספות.   ומשהו כי הוא  20ואצל ישי זה היה    18לא, אז איילת תיקנה אותנו ואמרה שנכון, זה  

 ?יש גם אפשרות סמי יקבל את התוספות האלה

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 -לא

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני רוצה להגיד כמה דברים. הלכתי קצת לאיבוד עם כל ההשוואות, שכר פנסיוני, כמה הוא קיבל 

תון היחיד שמעניין הוא כמה קופת  שם, אחוזים, לא אחוזים. אני איבדתי אתכם. אותי, מבחינתי, הנ
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המועצה צריכה לממן בנוסף ביחס לשכר או לעלות הכוללת שהייתה בתקופה של ישי. אם אני הבנתי  

שקלים. איך, למה, כמה, זכויות סוציאליות, פנסיוניות   3,000אתכם נכון, הדלתא הזאת היא בעצם  

בעיני קצת פחות רלוונטי. עכשיו כשזה המצב   וכולי,  של הדברים, השאלה שאנחנו צריכים  וכולי 

לשאול את עצמנו היא האדם לאשר או לא לאשר. אז מצד אחד, יש קופה גירעונית. הרי, אנחנו כולנו  

מיליון    10יודעים, לפחות לפי הנתונים שאתה הצגת, ניר, שהמועצה סובלת מגירעון בסדר גודל של  

לעשות צעדי התייעלות. בדרך כלל    שקלים ובמסגרת תכנית ההבראה שאתה מדבר עליה, נדרש גם

כשגוף נכנס להליך של התייעלות, אז לא רק שלא מעלים שכר, אלא מה שנקרא, מקצצים איפה  

יש את העובדה שמדובר במנהל מחלקת   שאפשר לקזז. זה בצד האחד של המשוואה. בצד השני, 

קיע יותר בחינוך על חינוך. חינוך זה תחום חשוב, משמעותי ולכולנו יש מן סתם, יש אינטרס להש

כל המשמעויות שנוגעות לזה. פה הדילמה. אני אגיד את דעתי. אם היה מדובר בתוספת שכר למנהל 

או לפונקציונר אחר, הייתי מתנגד לזה. אני לא מתבייש לומר שכשביקשו להעלות שכר לבעל משרה  

ות את זה. נצא  אחר, לא ננקוב בשמות כרגע, באתי ואמרתי זאת לא העת וזאת לא התקופה לעש

מהמשבר, תמיד נוכל לעשות את זה. אז אם לא היה מדובר במנהל מחלקת חינוך, אני אומר לכם  

משמעית, אני הייתי מתנגד לזה. אבל, מאחר וכן מדובר במנהל מחלקת חינוך, נטיית לבי היא  -חד

מיומן  לאשר את זה דווקא בגלל שמדובר במנהל מחלקת חינוך שאתם מציגים אותו כאיש מקצוע  

שמה שנקרא, עוד יכול באמצעות תפקוד, ותק ומקצועיות טובה יותר, להשיג תוצאה יותר טובה  

למערכת החינוך ואולי גם בגזרה של קבלת תקבולים ממשרדי הממשלה. אני מוכן לקחת את הסיכון 

  הזה. מוכן לחרוג מן ההיגיון הבריא שצריך היה להפעיל אם היה מדובר לא במנהל מחלקת חינוך. 

שיתחלפו   בכירים  של  שורה  יש  ואומר  בא  אני  כזה,  משרה  בנושא  שמדובר  היחידה  הסיבה  זאת 

ויבואו ואם מישהו חושב שבכל פעם יציגו איזשהי משרה של מנהל בכיר, ינסו לעלות וזה יאושר  

דבר, הסכומים הקטנים, מצטברים   להיות. בסופו של  אני חושב שזה לא מה שצריך  אוטומטית, 

 .יםלסכומים גדול

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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אחד.   כסף?  תמורת  ערך  פה  שיש  אומר  אתה  סמך  על  אלעד.  דווקא,  אליך  שאלה  לי  יש 

שתיים, אתה בא ואתה אומר שכל אחד שיבוא יחליטו על איזשהו פונקציה אחרת שצריכה להיכנס 

 -למועצה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?מהנדס

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

לא משנה. ויבואו ויגידו, תשמע, אנחנו נעלה את השכר כי גם הוא יביא כסף. אז לאן אנחנו ממשיכים  

עם הדבר הזה? היה לנו כבר את העניין הזה בנושא שכר המנכ״ל, אישרנו אותו, אמרנו זה שכר של 

שאנחנו  מקום  רואה  לא  אני  הזה.  הדבר  את  אישרנו  המערכת,  בראש  פה  שנמצא  פיבוט  מנכ״ל, 

שקלים עלות מעביד    3,000כשיו, על כל אחד שבא, הולכים להוסיף במצב שאנחנו נמצאים בו, עוד ע

תחנת  של  הנושא  אפרופו  חדשה.  להודעה  עד  מפה  יש  הבטחות,  עכשיו  הכבוד.  כל  עם  חודש.  כל 

הסניקה. תחנת הסניקה הייתה אמורה להיכנס לקבלן הפיתוח שהיה צריך לעשות את הפיתוח של  

, ניר בישיבת המועצה, אמר אנחנו מוציאים את זה. אנחנו נעשה את זה בעלות 2019אי עתודות. במ

יותר קטנה ובסופו של דבר, לא רק שעשינו את זה בעלות יותר קטנה, עשינו את זה בעלות פעם וחצי  

יותר גדולה מהעלות שהייתה מוערכת אז בזמנו. עכשיו דרך אגב, לעניין שאתה התרעת בנושא הזה 

ב, אם זה היה תחת קבלן הפיתוח, זה היה גם באחריותו לפתור את העניין הזה. היום אנחנו עם הביו

משלמים מחיר כפול. אז על סמך מה אתה בר ואומר שאתה, אלעד, אני פונה אליך, אתה בא ואומר  

שקלים,    3,000שקלים, לא אכפת לי. על סמך מה? אילו נתונים יש לך שאתה בא ואומר עוד    3,000עוד  

משמעית. אני  -י בא ואני שם אותם על השולחן. אני במקום של אופירה, כמנכ״לית המועצה, חדאנ

באתי ואני אמרתי את זה אז. אני חושב שצריך לשים שם כסף כדי שיבוא מישהו שבסופו של דבר 

ייתן את העבודה. אני לא מכיר אותך, אופירה, אבל אני חושב שכן היה ראוי לבוא ולעשות את הדבר  

שקלים. אני לא רוצה להגיד לך    3,000. עכשיו, כל בעל תפקיד שיבוא להיכנס פה למועצה, עוד  הזה
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מה הנטו שלו. אני לא בא ומחלק כספים במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. על סמך מה אתה בא  

 ?שקלים  3,000ואומר שאתה נותן 

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 .אני רוצה לשאול שאלה בבקשה

 ר מועצה[: אלעד כהן ]חב

 .לא, אני רוצה להתייחס

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 ?שאלה קטנה. כמה מועמדים שעמדו בתנאי הסף היו במכרז הזה

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .סמי

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 ?ומבין כולם סמי היה הכי טוב

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .סמי ראוי מאוד לתפקיד

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 -זאת אומרת שלא הייתה פה תחרות או משהו כזה? שהעדפנו את זה שהוא יותר טוב

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור
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 -אני לא רואה בזה סתירה בצד המקצועי 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 -אופירה, שנייה

 תמר צדוק ]חברת מועצה[:

 -ביותר, בחרנו את היחיד. אני לא מכירה אותו, אבל אם הוא היחידבוודאי שלא בחרנו את הטוב 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?חבר׳ה, הבנו. תודה. רק בשביל להבין. מי עוד רוצה להתייחס

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .הבנתי. מי עוד חוץ מאלעד? זהו? אחרון? בבקשה

 מועצה[: אלעד כהן ]חבר 

אני רוצה להתייחס למה שבועז אמר. אני חשבתי שהסברתי את עצמי במהלך הדברים, אבל אם לא,  

אני אסביר. קודם כל, באתי ואמרתי שאם לא היה מדובר במנהל מחלקת חינוך, לא הייתי תומך 

מוכן  בזה. אני רוצה להזכיר לך, בועז, שהיחידי שהתנגד להעלאת השכר של המנכ״לית היה אני. אני  

הכבוד,  כל  עם  שני.  דבר  אחד.  דבר  זה  חינוך.  מחלקת  במנהלי  מדובר  כי  הזה  מהעיקרון  לחרוג 

כשאתה קולט עובד ואתה מניח שיכול להיות שאתה תקבל ממנו תפוקה יותר גבוהה, אתה תמיד חי  
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בחוסר ודאות. אף אחד לא יכול לתת לך ערובה לכלום. אז ברור שאנחנו לא יודעים אם בסופו של 

 -ברד

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 -שקלים על קרן הצבי 36,000אז אתה שם 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני לא

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אז מה? אתה נותן לו יותר ממה שהוא קיבל

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .שקלים כדי שיביא כספים ולא ראינו מזה שקל. רק שילמנו  5,000-הבאנו מישהו אז ב

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?איזה פרויקטור

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .זה שהיה אמור להביא קולות קוראים. כן, אני אזכיר לך

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -טוב, בסדר גמור. אני חוזר ואומר, אני מבחינתי חושב שאתה צודק

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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 .ת זהאז אני לא חושב שאנחנו צריכים לאשר א 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בועז, אתה מפריע לאלעד

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

זה עניין של קבלת ההחלטה וסדרי העדיפויות. אני, מבחינתי וכל אחד זכותו לראות את הדברים 

 .אחרת, בהינתן שמדובר במנהל מחלקת חינוך, מוכן לחרוג ומוכן לקחת את הסיכון

 מועצה[:אורנה רייטר ]חברת 

 -לתת יותר ממה שישי קיבל

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ברור, אחרת לא הייתה בעיה. אם לא היינו נדרשים לשלם יותר, אז לא היה פה בכלל את הדיון הזה.  

היינו רק מאשרים. לא היה צריך לאשר כלום כי ועדת בחינה אישרה את זה. לכן, זאת עמדתי ואגב, 

 .יאות אחרת כי יש פה דילמההכי לגיטימי שבעולם לראות מצ

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

אני יש לי עוד שאלה. האם ההחלטה שמתקבלת היום היא ברת שינוי? זה אחד. שתיים. אם, סתם  

 -לדוגמה, מחליטים

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .85%לאשר לו 

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:
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- חוזים. זה משהו אחר. האם מאשרים היום חוזה מסוים, זה חד, זה הבדלים של  85לא, זה לא  

 ?יווני ואי אפשר לשנות את זהכ

 אמיר גופר ]יועמ״ש המועצה[:

 .כן

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 ?אוקיי. שאלה שנייה. מתי אפשר לעשות עדכון שכר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

יה התשובה היא שזה השכר המקסימלי. לתשובה לשאלה הראשונה אמיר ענה, שמעת. השאלה השני

 .לא יעלה יותר

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

, אחרי תקופה. כשהמועצה תצא מהמצב הכלכלי 90%-אפשר להעלות לו ל  85%אבל אם נותנים לו  

 .הקשה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אורנה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

? לסוציאליות. מה שמעניין 20,181-מביא אותו ל  85%דעת אם המספרים הם סופיים.  אני רוצה רק ל

 .60אותי זה לא לפגוע בבן אדם שהוא בן 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 -21-החוזה מביא אותו ל

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אז מה שאלת

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

אם הוא    20,181משכר מנכ״ל למנהלי חינוך, השכר הפנסיוני עומד על    85%פה. בהדמיית שכר  כתוב  

 .85%על 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .כן. נכון

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אז זה הבסיס

  .התפרצויות *

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 ?18או  20אני לא מבינה. עשיתם הדמיית שכר. 

 ]ראש המועצה[:ניר ברטל 

20. 
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .18היא אומרת 

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .כי הבסיס היה נמוך יותר ללא התוספות

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אז אני לא מבינה את הנתונים, חבר׳ה

 .מדברים ביניהם *

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .85%-יס היה נמוך יותר, אבל היו תוספות כדי להגיע להכל בסדר. הבס , 20

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?זה אומר שזה כולל התוספות 85%-רגע. רגע. סמי נכנס ב

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .כן

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אז בסדר. אני רוצה להגיד רגע משהו

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 
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 .הדקות שיש לי על אף אחד מהנושאים 10ציין שלא ניצלתי את אני רק רוצה ל 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .טוב, נעשה רגע הפסקה

  .הפסקה *

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

אללה. המשכנו. דורון, אמיר? המשכנו. כולם אמרו את שעל דעתם? יפה. אני רוצה להגיד משהו.  

קודם כל, הלוואי והיינו יכולים לשלם הרבה פחות להרבה עובדים שאנחנו משלמים להם. זה היה 

חוסך לנו הרבה מאוד כסף שהיה אפשר להעביר לדברים אחרים. זאת הערה כללית. מצד שני, שכר, 

אלף תושבים    10-, במגזר הציבורי ובטח ברשויות המקומיות ובטח ברשויות מקומיות מתחת לבכלל

הוא שכר לא תחרותי, נקרא לזה ככה. בעדינות. השוק היום, בכלל בארץ במשק העבודה ובתקופה  

של השנה שאנחנו נמצאים בה בפרט, זה לא תקופה קלה לחפש מה מנהל מחלקת חינוך. זאת לא  

י חשבתי שלא יהיו מועמדים בכלל למכרז הזה כי בדרך כלל בחודש דצמבר וינואר, תקופה קלה ואנ

מתי שעשינו את המכרז, זה קורה בדרך כלל בקיץ ויכול להיות שאם היינו עושים את זה בקיץ, היצע  

המתמודדים היה אחר. אני לא יודע אם התוצאה הייתה שונה, אבל אני מניח שההיצע היה אחר. 

מחתי מאוד שסמי מנסיבותיו האישיות והספציפיות, בא והגיש את מועמדותו. זה אני הופתעתי וש

לא מחוסר ברירה, אלא הוא מכיר את אורנית והוא רוצה לעבוד באורנית. הוא מכיר חלק מהאנשים  

שעדיין עובדים פה, חלק מהתושבים והוא יודע לאן הוא נכנס. כמו כל בן אדם יש לו יתרונות ויש לו  

י רוצה לנצל כמה מהיתרונות שאני כבר הצלחתי להתרשם שיש לו. קודם כל, לדעתי,  חסרונות ואנ

את   שעשה  זוכר,  לא  כבר  אני  האחרונים,  השלושה  מבין  הראשון,  החינוך  מחלקת  המנהל  הוא 

התפקיד הזה לפני כן. שלושת האחרונים היו חדשים בתפקיד וזה בא לידי ביטוי, נקרא לזה ככה.  

 4-שנה שבהן הוא ניהל מחלקות חינוך. ב  20ם אחרים, אבל עברו כבר מעל  היה להם ניסיון בדברי

כבר    5או   התפקיד.  את  מכיר  והוא  אחר  וסוציו  כזה  סוציו  מקומיות,  אזוריות,  אחרות,  רשויות 
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דקות מבין    5-10עכשיו, כשאני מדבר איתו, מבחינת העניינים השוטפים, אתה רואה בן אדם שתוך  

ונות טובים וחדשים. אני חושב שזה הערך המוסף הגדול הראשון שהוא את העניין וכבר מציע פתר

מביא. הערך המוסף השני הוא זה שסמי הוא חבר בהנהלת איגוד מנהלי מחלקות החינוך הארצי  

וספציפית גם חבר בוועדת הגפן שזה הרפורמה האחרונה שבעצם מעבירה את כספי הניהול העצמי 

ם, אני חושב שיהיו לו ערך. עוד לא יצא לי יותר מדי לדבר איתו  מאיך שהם עברו עד היום לגפן וגם ש

על זה, אבל לפחות ממה שהוא מספר, יש לו ערך מוסף. הגפן הוא בעצם הכסף שהוא נתון לניהול  

- או בעל יותר השפעה של המנהלות ושל המועצה. אני מעריך שגם פה יהיה לו ערך מוסף. אלה שניים

ני שמתי לב אליהם אצל סמי. סמי מתעניין, מהשיחות אגב לא  שלושה מהיתרונות הראשונים שא

ונעים לעבוד בו, מבחינת התושבים,   הארוכות בעניין הזה, אני רוצה שיהיה לו מקום עבודה טוב 

חברי המועצה וכן גם היכולת לקדם את הדברים קדימה. זה בעניין הכללי, אבל בעניין הספציפי, 

ות מעניין אותו כמה ברוטו וכמה פנסיוני או כמה עלות מעביד, של השכר, ממה שאני הבנתי ממנו, פח

מעניין אותו בעצם כמה בסוף בשורה התחתונה, קרי בנטו. בעצם הבקשה שלו היא שהשכר ישאר 

קרוב כמה שאפשר למה שהיה לו לפני כן. זאת הבקשה שלו ואני מכבד את הבקשה פעמיים. פעם  

אצביע בעדה. הסיבה העיקרית שאני הולך להצביע בעדה    אחת בלהביא אותה לדיון ועוד פעם, כשאני 

- היא כי אני חושב שלמרות שאנחנו לא במצב כלכלי מזהיר בכלל, אבל אגב, בתור תקציב מועצה ש

מינוס, יוצא לתחום החינוך. חלקו קשיח, מה שנקרא. שכר גננות וכאלה, אנחנו  -ממנו, פלוס  40%

חלק לא מבוטל גם בניהול שלנו ומי שעושה את זה נכון  רק משלמים אותו בלי יותר מדי השפעה, יש  

ידע איפה לנהל את זה יותר ביעילות וגם איך אפשר לנהל את הכספים ואת המשאבים החדשים. 

ה לעומת התוספת של  וכאפס  כעין  וזה  גדול  הוא  פה  שקלים החודשית הזאת   3,000-הפוטנציאל 

שפר את המצב, אני חושב שיש דברים אחרים  להוצאות המועצה. אם אנחנו רוצים לחסוך כסף כדי ל

יבוא   שהוא  רוצה  כן  אני  אבל  הזאת,  ההחלטה  את  יקבל  סמי  איך  יודע  לא  אני  לעשות.  שאפשר 

כן מוכן לראות את זה כהשקעה.  ואני  ורצון להצליח לעשות את התפקיד  במקסימום מוטיבציה 

 .בועז, למרות שלא רואים אותך, בבקשה

 מועצה[: בועז בגריש ]חבר 
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סמי ניגש למכרז כשהוא ידע מה התנאים ואנחנו יושבים עכשיו לדון במשהו. אדם רק ניגש למכרז, 

 .אנחנו כבר פותחים את הדבר הזה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .90%-הוא ידע מה התנאים והוא ידע שיש לו אפשרות לבקש חוזה בכירים ב

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?ת זה? נתתם פה איזשהי ציפייה מראשהבטחתם לו שיגדילו לו א 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

כן,  לפני  שכר  הדמיות  ראה  כבר  הוא  אני,  שכר,  על  איתו  שדיברתי  הראשונה  בפעם  האמת,  לא. 

זה   85%-שמנהל מחלקות חינוך ב ניהלתי איתו את השיחה הזאת  משרה. הפעם הראשונה שאני 

 .רגע יותר ונראה מה אפשר לעשות אחרי שהוא נבחר. אחרי זה הוא אמר בוא נכנס

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

נכון את ההצעה שהוגשה לסדר  נגדית, אבל אם אני מבין  יודע אם להציג את זה כהצעה  אני לא 

 -היום

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .לפני שאתה מציג

 .מדברים ביניהם *

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .ק אותואני מבין את הכיוון שלך ואנחנו נבדו
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 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .אולי נעשה הפסקה

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

מבחינה  יפגע  לא  הוא  שבו  למקום  השכר  את  נעלה  שאנחנו  למקום  נלך  אנחנו  שאם  אומר  אני 

אלו תוספות שניתנו לו, נשמור  -פנסיונית ואנחנו נשמור לו על הזכויות, מה שהוא קיבל שם עם אי

ו לא פגענו בו, השארנו אותו באותו מקום שהוא נמצא בו והוצאנו פחות  על השכר שלו. אז אנחנ

כסף. עכשיו, זה לא משנה. כי עלות המעביד היא בסופו של דבר עלות שלנו כמועצה. ואז, אם הוא  

 -בסופו של דבר, צריך להביא למועצה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -זה לא מעניין הנטו

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

אם הוא קיבל שם את אותן תוספות לצורך עניין, וכולנו פה קצת התעסקנו בנושא של שכר,  אבל  

המשמעות היא שהוא קיבל אותי יותר בנטו, אבל הפנסיוני היה לו פחות חיסכון. מה שאומר שבעוד 

כמה שנים, כשהוא יצטרך את הכסף הזה, ישאר לו פחות. עכשיו, מה שמונח פה על השולחן זה גם  

יקבל יותר. למה? בגלל שאנחנו עכשיו הולכים לתת לו יותר שכר    67עכשיו יותר וגם בגיל  לתת לו  

בעלות מעביד שתכנס לו לפנסיוני. ואז אנחנו נותנים פה למעשה מצב שהבן אדם, והלוואי והיינו  

יכולים להיות במקום הזה, בעיניי, הלוואי היינו יכולים לתת לו שגם ייהנה מזה עכשיו בנטו וגם 

הנה מזה. אני אומר שאפשר לבוא ולהגיד ככה. יש פה שתי אפשרויות בחירה. רוצה עכשיו לנטו? יי

זה אחד. רוצה עכשיו לפנסיוני? זה שתיים. זאת מבחינתי ההצעה, אני לא יודע לבוא ולנסח אותה. 

 -ליאת, את
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 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 -רגע. שנייה. ההשפעה שנעשה פה בנטו

 המועצה[:ניר ברטל ]ראש 

 .צריך לעשות רגע הפסקה בישיבה. הפסקה בשביל שתדברו

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

צריכה   שהייתה  הנכונה  ההשוואה  כרגע.  בו  עובד  שהוא  למקום  היא  בנטו  פה  שנעשה  ההשוואה 

שקלים. עלות מעביד   1,000-להיעשות לנטו היא לכמה ישי יצא בנטו. פה הפער, בנטו, הוא קרוב ל

 .שקל 3,000שקל עם  100. בגלל זה בהתחלה לא התסדר לי 3,000זה 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .שנייה רגע

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .יש שם רכיבים שלא היו מוכרים לפנסיוני. שעות נוספות, כוננות וכדומה

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

ל על הנטו שלו ואתה משווה לשכר תראה, אתה כמעסיק, כשאתה מקבל מישהו לעבודה, אתה מסתכ

בחוץ כמה הוא יוכל להרוויח. מן הסתם, שכשאתה מקבל לעבודה מישהו שבא עם רזומה עשיר, כי  

למעשה המנהלים הקודמים שהיו פה לא היה להם את הרזומה הזה, הרוויחו איקס כסף. כשאתה  

א מקבל פה ניסיון של עוד  מקבל מישהו עם ניסיון, מן הסתם, העלות שלו היא יותר גבוהה. ואתה ל

 .שלוש, אתה מקבל פה ניסיון הרבה יותר משמעותי. זה עולה כסף, אין מה לעשות-שנתיים
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -לא, זה לא עוד כסף. מירה 

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 .שקל כולם פה היו אומרים כן 30,000אם מירה הייתה מבקשת היום 

 מועצה[: אורנה רייטר ]חברת

 .שנייה. מירה קיבלה פחות מישי. משמעותית

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 -אלף שקל 50אבל היום כשאני יודעת מי זאת מירה. אני אמרתי לך, אם הייתי יכולה לאשר 

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .אבל את לא יכולה

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 -רהאם הייתי יכולה לאשר ספציפית למי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 ?אני רוצה לשאול שאלה. אם נעשה את זה מדורג

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 -לא, עכשיו אתה צריך לבחור על איזה חוזה אתה מחתים אותו. אם אתה מחליט
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 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -ובעוד חצי שנה 85%לא, על הסכום. אם אנחנו יושבים על 

 ברת מועצה[:ליאת ינובסקי ]ח

מנכ״ל זה המקסימום. הבנתי   85%-לא, אבל עם החוזה הוא של מנהלי מחלקות חינוך, השכר, ה

 ?נכון, אופירה

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

משכר   82%יבחר מועמד אשר יגיע לשכר פנסיוני גבוה יותר מתקרה של    2-ו  1. ברשויות  90%גם  

 -שכר מנכ״ל 85%מועמד זה בשכר בכירים עד לתקרה של מנכ״ל, תהייה אפשרות לקלוט 

 ליאת ינובסקי ]חברת מועצה[:

 ?מנהלי מחלקת חינוך 90%כן, אז מה ההבדל? אם אנחנו, סתם, מאשרים לו 

  .התפרצויות *

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .בשכר בכירים ובעוד חצי שנה לדון 85%-סליחה. אפשר לקלוט ב

 ]יועמ״ש המועצה[:אמיר גופר 

 -85%כמו שהיה אצלך. בהתחלה אישרתם לה 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .בואו נלך על משהו מדורג



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 71, מיום שלישי, 17.1.2023

 

 נוצר על ידי 

87 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .בועז, לא הבנתי מה ההצעה שלך

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .שקלים לא עובר לי בגרון3,000-שהי דרך ביניים, כי הואני רוצה להבים אם יש איז

 רטל ]ראש המועצה[:ניר ב

לי יש הצעה, רגע. אולי מישהו ירגיש יותר בנוח. קודם כל, יש לנו פה מנהל אגף חינוך ופה הוא הולך 

 -להיות מנהל מחלקה. הוא ידע את זה כשהוא בא למכרז

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

ם נהיו לא, אבל גם בזה שאתה אומר שהוא הסכים לבוא, לא היו לו דרישות שכר ואחרי זה פתאו

 -לו. זה קצת מוזר. כאילו, אם בן אדם כבר הסכים. אני רק משקף את מה שאתה אומר

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .אני חושב שככה נכון לעשות

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

לא, אבל שים לב. אתה באת ואמרת שהאיש שהגיש מועמדות ידע שהשכר שלו איקס. לא היו לו  

ותו כי הוא אוהב את אורנית וכולי וכולי. הוא אושר על ידי ועדת בחינה, טענות, מענות ולא עניין א

נקלט, הבנתי שלא היה דיון שכר בכלל ואז אתה בא ואומר, מתחיל לדבר על השכר ואז התוספת 

 ?עלתה. זה מוזר קצת, לא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 .אני חושב שככה נכון לעשות את זה, אבל לא משנה

 עצה[: אלעד כהן ]חבר מו

 -זה כאילו מראה שלכאורה 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?אם מישהו היה מדבר איתי לפני ועדת בחינה, מה הייתי יכול להגיד

  .התפרצויות *

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

הוא כבר הודיע שהוא עוזב את מקום העבודה. הוא התפטר, הוא התחיל חפיפה. אני מציע את הדבר  

-, אלא ב85%-, אבל גם לא ב90%-ירגישו יותר בנוח. לאשר שכר בכירים, לא בהבא כדי שכולם  

 -. זה האמצע87.5%

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .שקלים 1,500-ואז התוספת יורדת ל

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .שנתיים, לא יודע, כמה שנחליט-שלושה חודשים-כן. נגיד עוד כמה זמן שרוצים, חצי שנה

 ]חבר מועצה[: בועז בגריש 

 .בלי להזכיר את זה 87.5%אז זה לא צריך להיות בהחלטה. אנחנו יכולים להחליט על 

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 
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 .אל תזכיר את זה כי אתה מזמין עליך צרות

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 אני רוצה לשאול שאלה מבחינה תקציבית. את בטח מכירה את תכנית ההבראה כי את בנית אותה. 

 ?זה משהו שמחליק שם? מצליח שם? משרד הפנים ילך עם זה

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .זאת החלטה שלכם כחברי מועצה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 -כן, אבל בינינו

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .זה מאתגר. אני לא אגיד שלא

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?שנהשקלים ב 36,000מה, 

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .חצי מזה

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .סליחה. אנחנו בסיטואציה ומשרד הפנים גם מאשר את הדברים האלה

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:
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אנחנו כבר חודשיים בלי מנהל מחלקה, לא מוציאים משכורות, בסדר? אז אפשר להגיד שבמידה זו 

 ., זה מתקזזאו אחרת

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לשנה הקרובה

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

לא משנה, ההסתכלות היא על ההשלכות המצטברות גם. בהסתכלות שנתית, זה לא משהו שיפיל  

 .אותנו

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

ההבראה, זה נראה לך משהו שאת זאת אומרת שתקציבית מבחינתך, בהסתכלות כוללת על תכנית 

 .יכול לחתום עליו

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

כן, אני חושבת באמת שיש לו ערך מאוד משמעותי. זה אתגר מאוד גדול בחינוך למצות משאבים.  

 -משמעית-זה משהו שלא עשינו אותו מספיק טוב בשנה האחרונה וזה חד

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .םאני אגיד לכ

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .שנייה, זאת תפיסה ניהולית, איילת. את, כמישהי שחותמת על הצ׳ק מאחורי זה

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:
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 ., יאללה87.6%בועז, אתה רוצה להציע את הצעת ההחלטה? חבר׳ה  

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

קצר בכלל על כמה נושאים. גם לאור המצב  טוב, חזרנו. אני רוצה להציע הצעה נוספת. עשינו דיון לא  

התקציבי של המועצה וגם לאור זה שאנחנו סיפרנו לכם קצת, אני ואופירה על סמי, אבל אנחנו עוד  

לא רואים את הניסיון שלו בשטח וכל יתר המרכיבים, אני רוצה להציע הצעה שאנחנו נאשר לו חוזה  

הדברים שדיברתי עליהם. מצד אחד, על העלות   משכר מנכ״ל שזה יקל על שני  87.5%שכר בכירים על  

ייתן גם מענה על המעבר שלו ממנהל אגף למנהל מחלקה. זאת   של זה על פי המועצה ומצד שני, 

 .הצעתי

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .והגזברית תומכת בזה מבחינה תקציבית

 איילת נהרי עובד ]גזברית המועצה[:

 .כן

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?לית תומכת בזההמנכ״

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 .כן

 אורנה רייטר ]חברת מועצה[:

 .לא. מי שצריכה לתמוך בזה היא הגזברית
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 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .מי בעד? פה אחד. נושא אחרון. אודי, אתה מציג

 החלטה: 

חוזה  במנהל מחלקת החינוך הנכנס, -סמי עטרמליאת המועצה מאשרת את תנאי ההעסקה של 

 משכר מנכ"ל. 87.5%-בכירים ב

 אושר פה אחד 

 

 [  הנצחתו של אורי שטיינמץ -] 

 אודי וילד ]חבר מועצה[: 

אני אעשה את זה קצר. נושא שעלה מהמשפחה. הם באו וביקשו  .  כן. הנצחתו של אשר שטיינמץ

הנצחה של האיש שבאמת היה פה שנים רבות, תרם המון, מוותיקי היישוב. דיון שעשינו בוועדה  

שבסופו של דבר הסתכם כי ההמלצה היא. אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל הבחור היה פעיל  

והרעיון שהלכנו אליו זה ש יהיה במקהלה ביישוב  יתקיים ערב לזכרו באמצעות המקהלה. הערב 

שם   ומי  מתנ״ס  או  המועצה  של  במימון  יהיה  הראשון  שהערב  הוא  סוכם  שבסוף  מה  בתרבותא. 

שקלים. כל ערב שמתקיים.   2,500לשלם את הערב הזה. סדר גודל של    ץוהלאה בעצם המשפחה תאל

 .כל עוד הם יסכימו וירצו

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .נתי מה זה כל ערב שיתקייםלא הב

 אודי וילד ]חבר מועצה[: 



 מועצה מקומית אורנית 
 ישיבת מועצה מס' 71, מיום שלישי, 17.1.2023

 

 נוצר על ידי 

93 

 .פעם בשנה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

אני רוצה לחדד. לאירוע הזה יש שתי קבוצות של הוצאות. כל ההוצאות, חוץ מהאולם, גם בשנה 

במימון   הכל  נגן.  אמן,  להקה,  להביא  ירצו  הם  אם  תישא.  המשפחה  מכן,  לאחר  וגם  הראשונה 

נה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך, זה כמובן תלוי ברצון שלהם לקיים בכל המשפחה, גם בש

שנה אירוע, הם ימשיכו לשאת בכל ההוצאות, אבל ישלמו גם בנוסף עבור שכירת האולם, סכום של  

העלות    2,500 זו  יותר,  או  שפחות  אותנו  מלמדות  ההנצחה  בוועדת  שעשינו  שהבדיקות  שקלים 

ו, מצד אחד, למועצה יש אינטרס שהם יערכו, מצד שני הם לא רוצים  שמחייבים אירועים. כאיל 

זה   אולם  של  מלאה  עלות  מלא.  באופן  על    6,000לחייב  פה  דובר  וכמובן   2,500שקלים,  שקלים 

מטורפת   עלייה  תהייה  מחר  תראה,  יבחן.  וזה  סייגים  מני  כל  קיימים  שלנו  ההחלטה  שבהמלצת 

כל לספק. השארנו לנו כמובן את מרחב התמרון. זאת  במחירים, או שמחר בבוקר תרבותא לא תו

אומרת, בשורה התחתונה היא שבשנה הראשונה יהיה אולם ללא חיוב, החל מהשנה השנייה ואילך,  

באולם   שימוש  הם   2,500עבור  כמובן,  נושאת.  המשפחה  האחרות,  ההוצאות  בכל  כאשר  שקלים 

 .השנייה ואילךיצטרכו להחליט אם הם רוצים לבצע אירועים החל מהשנה 

 אודי וילד ]חבר מועצה[: 

 .זהו. זה היה כפוף לאישור המתנ״ס ואני מבין שזה אושר, זהו. אנחנו צריכים לאשר את זה

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 -אני חושב שזאת הצעה מאוזנת שבסך הכל די נותנת מענה לאפשרות להנציח מצד אחד. מצד שני
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 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

יש לי שאלה עקרונית. המקרה הזה הולך להיות תקדים? ההנצחות? האם אנחנו מדברים על סוג  

אחד של הנצחות, מה שיש לנו בוועדת ההנצחה? זה דבר אחד. אנחנו גם מדברים עכשיו, או מה 

שאתם מציגים כרגע, זה על איזשהו ערב שלצורך העניין משפחה תוכל לעשות, מה אם משפחות 

 ?אחרות ירצו

 ודי וילד ]חבר מועצה[: א

 .יגישו בקשה לוועדת הנצחה. זה מה שהם עשו. לא כל דבר אתה יכול לאשר. יש קריטריונים

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 .נכון. תרם בצורה משמעותי ליישוב, נסיבות מותו מיוחדות וכולי

 מזרחי ]מנכ״לית המועצה[:-אופירה מור

 ?יש גם סוגי הנצחות, נכון

 בר מועצה[: אודי וילד ]ח

כן. הנצחה פיזית. פה גם היה עורך דין וגורם מהמשפחה שהנחה אותנו מה מתאים, מה אפשר ומה  

 -אי אפשר לעשות. כיכר על שמו וכולי

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .עד היום יצא לנו, אודי, לאשר סוגים שונים של הנצחות. אף אחת לא דומה לשנייה
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 אודי וילד ]חבר מועצה[: 

 .כן

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

נניח ותהייה בקשה ממשפחה נוספת, ועדת ההנצחה, יהיה חבר בה אשר יהיה בכל נקודת זמן, יצטרך 

ת ההנצחה היא לא החלטה מחייבת. זה  דלהחליט אם הוא ממליץ או לא. ממילא, ההמלצה של וע

של המלצתה  את  לאשר  תחליט  המועצה  מליאת  ואם  המועצה  מליאת  של  אישור  ועדת   מחייב 

 .ההנצחה, זה לא ימשך

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 ?שאלה. האם באירוע כזה שהם הולכים לעשות ימכרו כרטיסים

 אלעד כהן ]חבר מועצה[: 

 .לא

 בועז בגריש ]חבר מועצה[: 

 .זאת אומרת, ערב פתוח לקהל הרחב

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 ?בסדר. מאשרים פה אחד
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 החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת את הנצחתו של אשר שטיינמץ ז"ל בערב לזכרו כפי שהוצג ע"י אודי  

 וילד.

 אושר פה אחד 

 

 ניר ברטל ]ראש המועצה[:

 יופי. חברים, תודה רבה, מזל טוב לבועז.

 

 

 

 

 _______________  _________________ 

 ניר ברטל

 ראש המועצה

 אופירה מור מזרחי 

 מנכ"לית המועצה 

 


