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 מקומית אורניתמועצה 
ין( מועצהישיבת   22 מס' )מן המני

 25.3.2020, שלישימיום 
         

 :  חברי המועצה
 

 מועצה הראש   –  ניר ברטלמר   
 מ"מ וסגן ר' המועצה חבר המועצה – מר אודי וילד  

 חברת המועצה וסגנית ר' המועצה    –גב' תמר צדוק  
   המועצה   תחבר  –  גב' קרן פנקר

 חברת המועצה  -גב' אורנה רייטר 
 מר דוד כץ, חבר המועצה 

 נעדר מהדיון   -  חבר המועצה –כהן  מר אלעד 
 נעדר מהדיון  –  חבר המועצה –מר דורון טישלר  

 נעדר מהדיון    – חבר המועצה  –  מר בועז בגריש
    

 מוזמנים : 
 גזבר המועצה   –מר יוסף הדרי 

   היועץ המשפטי  –  שחר בן עמיעו"ד 
 ל "מנכ –רועי מוסט  

 מנהלת מחלקת החינוך  -מירה מור 
 ל"רמפקד היק  –עידו הנדל  

 שובי ימנהלת ביטחון י  –שגית פרבר  
 י אנוש  מנהלת משאב  -קרן ענבר

 
 על סדר היום:

 

 : היערכות הישוב לנגיף הקורונה.עדכוני ראש המועצה .1

כמורשת חתימה שלישית וכן  066464231אישור הוספת חתימת המנהלנית גב' חן קופל ת"ז  .2

עצמי "שחקים" כך שכל שתי אישור צפייה באינטרנט בחשבון הבנק של בית הספר בניהול 

 .642581ן מספר -ח 078חתימות מתוך השלוש תחייבנה את החשבון בבנק איגוד סניף 

)גזבר המועצה(, וגב' נורית   060404662אין שינוי בשני מורשי החתימה  : מר יוסף הדרי ת"ז 

 )מנהלת ביה"ס(. 29059698פיטוסי ת"ז 

 נים ציבוריים והבאה לתקן של מכון התקנים.₪ לשיפוץ ותיקון ג 280,000אישור תב"ר ע"ס  .3

 מצ"ב תוכנית עבודה מסודרת.

 אישור מר דוד כץ כחבר בוועדת מכרזים במקום הגב' קרן פנקר. .4
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 : עדכוני ראש המועצה 1סעיף 

  יר ברטל:נמר 

ישיבה מיוחדת נערכת בהתאם למצב באמצעות אפליקציית זום, על מנת לשמור  –פותח את הישיבה 

ניר מציג לתושבים ות משרד הבריאות ושמירה על בריאות חברי המועצה ועובדי המועצה. על הנחי

שנה   20, סיימנו הליך מכרזי שבו ברוך חייקין שליווה החדש עו"ד שחר בן עמי שהיועמ"את 

 האחרונות סיים את תפקידו, רצינו להיפרד מברוך באופן ראוי מברוך נעשה זאת שנוכל להתכנס. 

 י: עו"ד שחר בן עמ

שנה כולל איוש ותכנון ובנייה בישראל מייצג המון רשויות בקשת  25מייצג המון רשויות ובתחום 

 עורכי דין.  60רחבה של שירותים. שותף במשרד גדול מאוד של כ

עו"ד בן עמי מתייחס לישיבת המועצה בזום. משרד הבריאות לא מאפשר התכנסות של המועצה. כל  

עברו לאמצעים אלקטרוניים. ישנה חובה לכנס ישיבת מועצה ובגלל רשות חושבת על פתרונות הרוב 

דחופים וחשובים   םהתקנות לא ניתן להתכנס ולכן באיזון הזה בדעה שלי והדעה הרווחת בענייניי

שלא יכולים דיחוי ניתן טלפוני היום יש טכנולוגיות שניתן לראות את האנשים. דברים שראיתי לנכון 

דחופים אישרנו לעלות לדיון. ישנם נושאים שהורדנו מסדר היום כי לא  יחד עם ניר שנראים לנו כ

 והם ידחו לזמן אחר. חשבנו שהם חשובים ו/או דחופים

: דווקא בעת הזו ישיבת המועצה היא לא רק לעלות על סעיפים אלה להראות ואיך אנחנו כץדוד 

ור ולא להתחמק כאשר זה  נבחר ציבכחברי מועצה יכול לעזור ולסייע וזהו חלק מהותי בעיני של 

 פחות נוח.

 

על גבי מצגת את הנעשה בישוב מאז  את עבודת המועצה שבועות האחרונים 3ניר מציג את הערכות ב

בבידוד   180ניר מציג תמונת מצב ממשרד הבריאות נכון להיום. תחילת האירועים של הקורונה. 

א אובחן תושב בישוב. בימים בפועל. המספרים מדווחים למשרד הבריאות וזה יפה. עד היום ל

הקרובים אנו במועצה בהערכת העבודה שלנו אנו מעריכים כי יהיה נשא בישוב. אנו נערכנו לפעול  

 בישוב במידה ויש תושב שנשא ואיך פועלים מהר ככל שניתן למנוע הדבקה של תושבים נוספים. 

ראשונות שנערכו לאירוע הזה לפני כשבועיים וחצי המועצה עברה לנוהל חירום היינו בין הרשויות ה

בארץ. הגדרנו מהן המשימות החשובות ולכל משימה יש אחראי. היתרון בישוב שיש כניסה מרכזית 
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לישוב. אנו לאט מגבירים את הבקרה בשער וכרגע רק בשביל הפרסום והמודעות אנו ערוכים לסגירה  

ראה כי נכון לעשות זאת נעשה של השער נכון לעכשיו לא חושב שזה הזמן לבצע את הסגירה. ברגע שנ

 זאת. 

אנחנו נערכים להנחיות עתידיות וכל הזמן מנסים להיות צעד אחד קדימה. וברגע שנותנים הנחייה 

 מיד מבצעים וערוכים לזה. אלה המשימות החשובות בהמשך למשימות השוטפות בישוב.

ע בכל מה שצריך לסייע  נערכו לסייע למשפחות שצריכות סיוע ו/או נערכים לאשפוז בקהילה ולסיי

 ליום אחרי המשבר.   ךבנוסף אנו שומרים על רציפות תפקודית ככל שניתן על מנת להיער  למשפחות. 

היום המועצה ערוכה   .הסיוע כלכלי לעסקים בישוב ופרסום ועדכונים מהירים לכלל האוכלוסיי

ל נושא בישוב לעבודה מרחוק במידה ונצטרך ולהמשיך לשלם לספקים משכורות ולתת מענה לכ

שכרנו מחשבים ניידים והתקנו את כל התוכנות הרלוונטיות. רכשנו ציוד מגן כבר לפני שלושה  

שבועות ואנו מקיימים בשבועות האחרונים דיונים והערכות מצב מסודרות באפליקציית זום גם עם 

עובדים   40כלל העובדים וגם עם ראשי המועצה מהאזור. בהתאם להנחיות אנו עובדים היום רק עם 

 חיוניים על פי הנחיות משרד הפנים והאוצר.  

אנו בקשר בעזרת המחלקה לשירותים חברתיים בקשר ישיר עם כל התושבים בסיכון ואם צריך  

מסייעים במה ניתן, תרופות, מזון , ביקורי בית למי שצריך. אנחנו בקשר עם מנהלי קופות החולים  

משפחות בחינוך המיוחד זה משימה חשובה ומאתגרת כולל   200קת החינוך בקשר עם כ בישוב. מחל

ביקורי בית והפעלת מתנדבים וסטודנטים שמתקשרים ובקשר עם הילדים. מורות , גננות מפיצות 

סרטונים. חילקנו שי לילדי הישוב בגיל גן וכיתות א ב ביחד עם המתנס הנהגות הורים והנוער הנפלא  

 דונית המשפחתית שלנו תתחיל מחר לפעול על פי הנחיות.  שלנו. המוע

משאבש שלנו בהובלת קרן מנהלת המחלקה מובילה עדכונים שוטפים לעובדים ושמירה על קשר ככל  

 שאפשר עם העובדים שלנו שחסרים לנו.

קהילה במיטבה! גאווה לישוב   –מתנדבים בישוב שעוזרים לנו במשימות השונות  40יש לנו למעלה מ

 גיוס הגדול.  ול

בסיוע רבנים בישוב ותושבים נוספים התחלנו בקבלת שבת וירטואלית ואנו מתכוונים להמשיך את 

 המסורת ככל שניתן שיהיה מכובד וחשוב.  

 שבועות(  3)ניר מציג את הפרסומים שהוצגו ב
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 עידו הנדל מפד יקלר ) נציג פיקוד העורף( : 

ה נסייע במהר צריך ולהיות הצינור המתווך. אנו אחראיים על הקשר בין הצבא למועצה שהמטר

לכולנו זה תרגיל של הנחיות חדשות ולא נערכנו לזה אף פעם. כמו שאני רואה את הדברים המועצה 

ביחד איתנו עובדים בשיתוף פעולה. טוב לראות את זה שהישוב נערך שהעבודה מתבצעת אני חושב 

התגובה לבלתם היא מהירה אנחנו כישוב  שבסוף כישוב כפי שאני רואה את זה הדברים קורים ו

 עושים עבודה טובה. 

 קרן ענבר: 

מהעובדים אנו  2/3מיפינו את העובדים החיוניים וחשבנו על כל עובד זה מהלך לא פשוט לשחרר 

שאנו פועלים על   פועלים בצורה מושכלת ונכונה. יש המון הנחיות והבהרות של משרד האוצר והפנים

 פיהם.

 יוסי הדרי: 

בר הוא לא רק מקומי הוא ארצי אנו מודעים למצב של הארנונה ויש קושי עצום לעסקים כרגע המש

העבודה היא מול המדינה בארנונה העסקית כרגע יש דחייה של חודשיים וגם פרטי אנו מנסים לקבל  

אישור ממשרד הפנים. משרד הממשלה היא במינימום כ"א ויש קושי לעבוד מול משרדי הממשלה. 

ם למצוא פתרונות לעסקים ולתושבים. בנושא התקציבי מנסים להבין ההפסד והרווח  אנו מנסי

 הגדולות ומה ניתן לאזן את הדברים להמשיך שנה מאוזנת ולהמשיך את זה הלאה.

 שגית פרבר:

מעוררת כבוד השראה וגאווה לכל הקהילה. אנו מזמינים עוד ההתגייסות של הקהילה והמתנדבים 

 ות ולהיכנס ולהתנדב ואני רוצה להגיד תודה רבה לכולם.תושבים לרענן את השור

 
 :2סעיף 

 
כמורשת חתימה שלישית וכן אישור   066464231אישור הוספת חתימת המנהלנית גב' חן קופל ת"ז 

צפייה באינטרנט בחשבון הבנק של בית הספר בניהול עצמי "שחקים" כך שכל שתי חתימות מתוך  

 . 642581ן מספר -ח  078יגוד סניף השלוש תחייבנה את החשבון בבנק א

)גזבר המועצה(, וגב' נורית פיטוסי   060404662אין שינוי בשני מורשי החתימה  : מר יוסף הדרי ת"ז 

 )מנהלת ביה"ס(. 29059698ת"ז 

 
 אושר פה אחד ) בועז , דורון ואלעד לא נוכחים בדיון ( : החלטה
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 :דיון

היא כלתה של איריס קופל מנהלת גני הילדים.  .חן הגיעה והתחילה להיות מנהלנית בבית ספר

קיבלנו חוו"ד משפטית שאין מניעה להעסיקה. החתימה של המנהלנית ושל המנהלת. זה לא משנה  

 הרכב כזה או אחר.  

 :3סעיף  

 ₪ לשיפוץ ותיקון גנים ציבוריים והבאה לתקן של מכון התקנים. 280,000אישור תב"ר ע"ס 

 .מצ"ב תוכנית עבודה מסודרת
 

 אושר פה אחד ) בועז , דורון ואלעד לא נוכחים בדיון ( : החלטה
 

 :דיון

דרך משכל אחזקה שוטפת והבאת לתקן של מכון התקנים. לאחר שביצענו המועצה יצאה למכרז 

סקר בכל גני המשחקים שמפוקח על ידי נציג משכ"ל עובד מטעמנו ונציג חברת פסגות נשלח סקר 

 מנת להביא את הגנים לתקן. מפורט על פי מחירי משכל על

 :4סעיף 

 .אישור מר דוד כץ כחבר בוועדת מכרזים במקום הגב' קרן פנקר

 אושר פה אחד ) בועז , דורון ואלעד לא נוכחים בדיון ( : החלטה
 

: אנחנו ביחד במועצה שנה וחצי ראינו את האופוזיציה כלוחמת אבל אופוזיציה שלא מעוניינת  דוד כץ

ב. אבל חשבתי שדווקא עכשיו במשבר העולמי והארצי זה מקום להושיט יד לסייע בקידום הישו

ולעשות עבור הכלל. בעיני זה מעיד כאלף עדים , חבל מאוד ועדין יש הזדמנות ולבוא לנסות ולסייע.  

 חבל שבחרו אחרת. 

שסירבו  ןחברי האופוזיציה החליטו לא להצטרף מכיוו 6חברי מועצה נמצאים  9: מתוך ניר ברטל

שתתף בשיחה באפליקציה והדרישה שלהם להפסיק את כל עבודות המועצה החיוניים וכדומה. לה

קיבלנו חוסר שיתוף פעולה וסירוב לקיים ישיבות מועצה. זה המקום לעלות שאלות ולדבר עם  

 הציבור ולהעיר ולהראות מה נעשה חבל שהם לא איתנו ונגדנו גם בתקופה הזו. 

ניר  תושבי הישוב ותרמו ותורמים לישוב,  ,אתם ואני מכירים אותם ציה,יחברי האופוז: אורנה רייטר
 .עכשיוניתן לרתום אותם איך להבין ולראות   אני מציע שתדבר איתם באופן ישיר 

                                                                        
 רועי מוסט                                ניר ברטל                                            

   מנכ"ל המועצה                         ראש המועצה        
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