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   ל סדר היום:ע

 משרד החינוך. ₪100% לצורך הנגשת גן חרצית. מקור מימון:  30,000תב"ר על סך  .1

אישור הרשאה לחשבון בנק של מנהלן ביה"ס שחקים. המליאה מאשרת את מר ספיר מנצור  .2

ורשה חתימה שלישי וכן  ( כמנהלת ומ066464231)במקום גב' חן קופל ת"ז  209097501ת"ז 

  642581אישור צפייה באינטרנט בחשבון הבנק בניהול עצמי של בית ספר שחקים, חשבון מס' 

)גזבר המועצה(   060404662בבנק איגוד. אין שינוי בשני מורשה החתימה: מר יוסף הדרי ת"ז 

תוך  )מנהלת ביה"ס( ואין שינוי שכל שתי חתימות מ 29059698והגב' נורית פיטוסי ת"ז 

 השלוש תחייבנה את החשבון בבנק. 

  )מחוץ לסדר היום(.שכונת עתודות  *

₪ במקום ראש  10,000אישור מנכ"ל המועצה, מר שלמה אפרתי, כמורשה חתימה עד  .3

 המועצה מר ניר ברטל.  

 אישור תחשיב אגרת שמירה. .4

 . 2020הצגת דוח כספים לשנת  .5

 שיפוץ ביה"ס גוונים.   .6
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. מה שנקרא מזמן לא היינו 43ערב טוב. אנחנו בישיבת מועצה מס'    :לניר ברטמר 

פה. יש לנו הרבה אנשים שהצטרפו אלינו, תודה רבה. אני רק אגיד כמה דברים בשביל הסדר הטוב.  

רשות הדיבור פה נתונה לחברי המועצה. כל מי שרוצה לבוא ולהשתתף בישיבות כצופה מן הצד 

, צריך לבקש ולקבל את זכות הדיבור. אנחנו נשמח להעניק אותה,  מוזמן. אם מישהו ירצה לדבר

בשביל שנוכל לשמוע. זה דבר אחד. דבר שני, למען שמירת הדיון הנאות, מי שיפריע, יתפרץ, לא 

בזכות דיבור, יוער פעם ראשונה. פעם שנייה, ופעם שלישית אנחנו נבקש ממנו לצאת. אז בבקשה, אני  

 סוף. אני אשמח אם כולם יכבדו את זה.  רוצה שכולם ישרדו פה עד ה

דבר ראשון נדון בנושא פתיחת תב"ר   אנחנו עושים שינוי קצר בסדר היום. סדר היום יהיה כדלקמן:

שקל להנגשת גן. אחרי זה נדון בשינוי הרשאה של מנהלן בבי"ס שחקים. אחרי זה נדון   30,000של 

 בנושא שאורנה ביקשה, בנושא עתודות, 

 

 אורנה ותמר.     ייטר: גב' אורנה ר

 

אורנה ותמר. ואחרי זה נדון בנושא שאלעד ביקש, בנושא גוונים. אם     מר ניר ברטל:

  יהיה לנו זמן וכוח, אנחנו נמשיך ליתר הסעיפים. נחליט כשנגיע. מקובל על כולם?

 

 לא ייקח הרבה זמן.     גב' אורנה רייטר: 

 

 מקובל על כולם.      מר ניר ברטל:

 

 אני לא צריכה להצביע.     רייטר: גב' אורנה 

 

 שלמה, אתה רוצה להציג רגע את התב"ר? תודה.     מר ניר ברטל:
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 משרד החינוך. ₪100% לצורך הנגשת גן חרצית. מקור מימון:  30,000תב"ר על סך  ( 1

 

כן. תב"ר גן חרצית. יש ילדים עם צרכים מיוחדים ומשרד החינוך   : מר שלמה אפרתי

למנטים מסוימים בגני הילדים עבורם. מדובר בהרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך  מממן הנגשה של א

שקלים, על מנת להנגיש את גן חרצית. ההנגשה כוללת תקרה אקוסטית, להחליף את   30,000ע"ס 

מיזוג האוויר למיזוג שקט ולא רועש, רצפה רכה. זו בעיקר הנגשה אקוסטית, שלא תפריע לילד  

 מימון משרד החינוך. לאישורכם.  100%שקלים.  30,000-שנמצא שם. זהו, מדובר ב 

 

 יישר כוח.     מר אלעד כהן: 

 

 , אודי? פה אחד   מר ניר ברטל:

 

 יישר כוח וכן ירבו.      מר אלעד כהן: 

 

 בועז, אלעד, תמר, אורנה, ניר ואודי.   פה אחד, אושר. נוכחים פה:   מר ניר ברטל:

 

  ₪100% לצורך הנגשת גן חרצית. מקור מימון:  30,000ך : הוחלט פה אחד לאשר תב"ר על סהחלטה

   משרד החינוך.

 

אישור הרשאה לחשבון בנק של מנהלן ביה"ס שחקים. המליאה מאשרת את מר ספיר   ( 2

( כמנהלת ומורשה חתימה 066464231)במקום גב' חן קופל ת"ז  209097501מנצור ת"ז 

ניהול עצמי של בית ספר שחקים,  שלישי וכן אישור צפייה באינטרנט בחשבון הבנק ב

בבנק איגוד. אין שינוי בשני מורשה החתימה: מר יוסף הדרי ת"ז  642581חשבון מס' 
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)מנהלת ביה"ס( ואין שינוי  29059698)גזבר המועצה( והגב' נורית פיטוסי ת"ז  060404662

 שכל שתי חתימות מתוך השלוש תחייבנה את החשבון בבנק. 

  

שא השני זה החלפת מנהלן בבי"ס שחקים. עזבה מנהלנית. הגיע הנו   מר ניר ברטל:

מנהלן חדש בשם ספיר. אנחנו רוצים לתת לו הרשאה בחשבון. אני לא אקריא את כל תעודת  הזהות  

 והכל. זה היה בזימון. למישהו יש שאלות, הערות על זה? 

 

ועמ"ש לא רק לוודא, הרי הנהלים של משרד הפנים בנושא, טוב הי   מר אלעד כהן: 

פה, אז אין את מי לשאול. אבל הנהלים משתנים מהן הסתם. אני רק רוצה לוודא שנכון לנוהל 

 העדכני, נכון להיום, זה עומד בנוהל ואין שום סיבה והתייעצתם עם היועמ"ש והכל סגור, נכון?   

 

 יוסי, אתה מכיר משהו?     מר ניר ברטל:

 

 ... אין שום שינוי.     מר יוסף הדרי: 

 

לא משנה. זה עומד בקריטריונים, חוזרים של משרד הפנים? כן?    ר אלעד כהן: מ

 מצוין. יאללה, קדימה.   

 

 פה אחד? פה אחד. תודה.     מר ניר ברטל:

 

הרשאה לחשבון בנק של מנהלן ביה"ס שחקים. המליאה מאשרת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

( כמנהלת ומורשה חתימה  066464231ופל ת"ז )במקום גב' חן ק 209097501את מר ספיר מנצור ת"ז 

שלישי וכן אישור צפייה באינטרנט בחשבון הבנק בניהול עצמי של בית ספר שחקים, חשבון מס'  



 
 מקומית אורניתמועצה 

 15.6.21שלישי,  מיום, 43מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 7 
 

)גזבר  060404662בבנק איגוד. אין שינוי בשני מורשה החתימה: מר יוסף הדרי ת"ז  642581

ואין שינוי שכל שתי חתימות מתוך  )מנהלת ביה"ס( 29059698המועצה( והגב' נורית פיטוסי ת"ז 

 השלוש תחייבנה את החשבון בבנק.

  

   שכונת עתודות.  *

 

אנחנו נעבור לנושא שתמר ואורנה ביקשו, שכונת עתודות. אורנה,     מר ניר ברטל:

 בבקשה. אורנה, תמר, מי שמציגה. 

 

עתודות   אוקיי. אני אקרא את מה שכתבתי בבקשה לסדר יום. שכונת  גב' אורנה רייטר: 

היא בעצם הפרויקט הכי גדול שהמועצה עוסקת בו. אנחנו מבינים כבר לאורך תקופה שיש קשיים 

ומורכבויות בפיתוח. המועצה לקחה על עצמה את פיתוח השכונה. ומאחר והיעד שהוגדר על ידי ראש 

רואות  המועצה, היעד הראשון בעצם, יעד העל, היערכות לקליטת תושבים חדשים, ולאור זה שאנחנו

שקליטה זה החל מתהליך בניית הבית, רצינו לקבל פה תמונת מצב. שכוללת גם את המצב הקיים  

היום, מה המורכבויות, הבעיות והדרכים, ולוחות הזמנים לפיתרון בחלק הטכני. אני מדברת הטכני 

אני   זה בעצם בחלק שאלישבע, אם תוכל לתת לנו את התשובות. ואת כל הנושא של עלויות הפיתוח.

  12.8מיליון כולל תחנת הסניקה. ואחר כך זה הפך להיות  14זוכרת שבזמנו הוגדר סדר גודל של 

מיליון ללא תחנת הסניקה. מה קורה שם? ומה צפוי? אם יש חריגות, יהיו חריגות, מה יהיו השינויים 

 בתקציב, ועד לסיום אכלוס השכונה.  

 

 מר כל אחד את חלקו? אלישבע, יוסי, אתם רוצים לו   מר ניר ברטל:

 

אני פשוט נחשף, תושבים פונים, אתם  אני רוצה גם להגיד משהו.    מר אלעד כהן: 
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יודעים, זה יישוב קטן. לכל מיני בעיות שיש, ואחד הדברים הכי מדהימים שאני ראיתי זה מה שקרה 

לם. אני עם, נקרא לזה ככה בקצרה, החיבור לחברת החשמל. כל הפסטיבל שהיה. מי ישלם, מה יש

   -מבין שזה מאחורינו. אבל נדהמתי לגלות 

 

 זה לא מאחורינו.    גב' אורנה רייטר: 

 

פתרו את הבעיה הכספית, ככה הבנתי. אבל מה שהדהים אותי לגלות,     מר אלעד כהן: 

לפחות לפי הטענה של התושבים, שפתאום מגלים שלפחות בחלק מהמקומות לא סיימו את ההכנסות  

חילו חוטים, לא עשו דברים כאלה. ואני שואל את עצמי איך זה יכול להיות  של הפיתוח, לא הש

שפרויקט כזה, שאמור היה להיות מלווה, ואני מניח שהוא מלווה על ידי מפקח מטעם המועצה,  

שאמור לוודא בדיוק שהדברים האלה מבוצעים כמו שצריך, איך דברים כאלו בכלל קורים? עכשיו, 

בבתים פרטיים.  בבתים פרטיים קבלן מחפף פה, מחפף שם, שוכח את זה, אני שומע על מקרים כאלו 

שוכח שם. אבל לא בפרויקט כזה. עכשיו, יש פה גם צבע שכל כך הרבה, בין אם נקרא לזה טעויות 

ובין אם נקרא לזה תקלות, זה פשוט בלתי יאומן. עכשיו, מאחר ואנחנו משתדלים לצפות את העתיד, 

ברים כאלו לא יקרו, השאלה אם הנהלת המועצה, אם מחלקת ההנדסה ואנחנו רוצים לוודא שד

ישבה ועשתה תחקיר שהמטרה שלו א' לאתר את מקור התקלה. ולוודא באמת שדברים כאלו לא 

יקרו. כי זה לא נשמע רציני שפתאום מגלים שצינור כזה או אחר, לא צינור, חוטים, תיכף נשמע אם 

 זה נכון. 

 

   נשמע קודם מה קורה מבחינת, מה המצב.  בוא  גב' אורנה רייטר: 

 

 תציגי רק את עצמך. לא נראה לי שכולם מכירים אותך.    מר ניר ברטל:

 

נעים מאוד, אלישבע ליוש, מהנדסת המועצה בחצי שנה האחרונה. אני   : גב' אלישבע ליוש
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ע, שלב א'. קיבלתי ירושה, את שכונת עתודות. תוכנית שכבר יצאה לפועל, כבר היתה בשלבי ביצו

קיבלתי מנהל פרויקט מסוים. אני לא רוצה להיכנס לתוך פרטים, אבל בגדול ההתנהלות  שלו לא  

 ראינו לנכון שהיא בסדר.   

 

אלישבע, תתחילי יותר בגדול. שאלו מה המצב הקיים היום, מה    מר ניר ברטל:

 הסטטוס, 

 

 לוחות זמנים. מה הבעיות ואיך הולכים לפתור. פיתרון ו  גב' אורנה רייטר: 

 

    -הסטטוס הוא כזה. חברת חשמל קיבלה   : גב' אלישבע ליוש

 

אז אני אגיד רגע לפני. לפני החשמל. אלישבע תרחיב על החשמל.    מר ניר ברטל:

השכונה הזאת זו בעצם השכונה הראשונה בהיסטוריה שהמועצה היא בעצם עושה את הפיתוח. לא?  

 ?  איזו שכונה המועצה עשתה את הפיתוח

 

 מספר הבתים באגוז שם.      מר אלעד כהן: 

 

יחידות דיור. סליחה, השכונה השנייה שהמועצה עשתה את   20   מר ניר ברטל:

, בין 2018, אוגוסט 2018-הפיתוח. אבל בהיקף הזה של גודל זו שכונה ראשונה. ובעצם נחתם הסכם ב

פיתוח וחברת  עתודות נותנת המועצה לבין חברת עתודות, שהמועצה לוקחת על עצמה לעשות את ה

קדם מימון להיטלים. המועצה עשתה מכרז, זכה קבלן. לקחה מפקח שיפקח מטעם המועצה. ונכון 

 להיום, 

 

 מאיר זדה?    מר בועז בגריש: 
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 כן.    מר ניר ברטל:

 

   -אבל זה לא היה באוגוסט. זה היה   גב' אורנה רייטר: 

 

 ם. ' נחתם ההסכ 18באוגוסט    מר ניר ברטל:

 

 הביצוע היה אחרי.     מר אלעד כהן: 

 

 , לקיחת המפקח וכל העניין היה אחרי הבחירות. נכון לא  גב' אורנה רייטר: 

 

 בחירת המפקח היתה אחרי.     מר אלעד כהן: 

 

בחירת המפקח, המכרז עם הקבלן, היו אחרי. וכיום הסטטוס הוא     מר ניר ברטל:

ב'. שלב א' הסתיים, בואו נגיד העבודות בשטח לפני  שלב  שיש שני שלבי פיתוח לפרויקט. שלב א',

כמעט שנה. שלב א' כלל כבישים, תאורת רחובות, מים, ביוב, הכנות למדרכות, פילרים בבתים,  

ניפלים של מים לחיבור ראש מגרש. אלה דברים בגדול. ושלב ב' יכלול את הסיום של השכונה.  

יחידות דיור שיכולות להיבנות שם,   142שיו מתוך ן לעכמדרכות, ריצוף, גינון וגן ציבורי שם. נכו

 ,  60בעלי מגרשים הגישו בקשה להיתר. התחילו את התהליך של בקשה להיתר. ומעל  90לדעתי 

 

 .   62או  61   מר יוסף הדרי: 

 

 בעלי מגרשים כבר קיבלו היתר בנייה.   60מעל    מר ניר ברטל:
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 .  144מתוך   גב' אורנה רייטר: 

 

התחילו את  90כבר, פלוס קצת, קיבלו היתר בנייה. סך הכל  60. 142   ל:ר ברטמר ני

התהליך של להגיש בקשה. שזה קצב יחסית גבוה. ואנחנו פועלים בוועדת תכנון ובנייה בדרך כלל  

, שזו בקשה לחיבור 2לדעתי כבר כמה בתים, שלושה בתים קיבלו טופס בבקשות שמבקשות חריגות. 

מעריכים שממש בשלב סיום לקראת גמר. בזמן הקרוב. זה הרגע הסטטוס   אנחנו חשמל. ויש בתים ש

של השכונה. אני רק אגיד עוד מילה על שלב ב'. שלב ב' יהיה אחרי שאחוז יחסית גבוה מהשכונה  

יתאכלס. כי בעצם אם אנחנו נעשה שם מדרכות, והרחובות ההולנדים, ואחרי זה משאיות בטון  

לכן אנחנו רוצים לעשות את שלב ב' שכמה שיותר אחוז מהשכונה  תיות.ייכנסו, הם יהרסו את התש

 בנוי, אבל מצד שני מי שכבר הקדים ונכנס לגור, לא להשאיר אותו עם שכונה לא מפותחת במלואה.  

 

 מה התכנון? כמה מגרשים?    גב' אורנה רייטר: 

 

, ואז נעשה  בנוי יהיה 70%-. אם אני זוכר נכון. ש70%התכנון הוא על    מר ניר ברטל:

בקשות. אני לא זוכר באחוזים, אז פחות או יותר אנחנו  90את שלב ב'. אבל אנחנו כבר עומדים על 

 שם. 

 

 מתי הסתיים שלב א'?       דוברת:

 

 שלב א', חוץ מהסיפור של הפילרים, הסתיים.     מר ניר ברטל:

 

 הוא אומר שלפני שנה הסתיים.    גב' אורנה רייטר: 

 

עוד רגע, תיכף. זהו. אז מה שאני רק אבקש שאלישבע תוסיף, זה    טל:מר ניר בר
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 לעניין החשמל. ולעניין הסניקה. 

 

לא רק. אני רוצה להבין. כי אם אתה אומר שזה הסתיים, אז כביכול    גב' אורנה רייטר: 

 ברגע שיש חיבור חשמל אנשים יכולים להיכנס מבחינתך.  

 

 לא.    מר ניר ברטל:

 

 אז מה?    : רייטרגב' אורנה 

 

 . 4צריך טופס    מר ניר ברטל:

 

 ייפתר נושא החשמל, אנשים יכולים להיכנס. אין שום בעיית פיתוח.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, צריך ביוב גם. שני הדברים האלה הם בעבודה.     : גב' אלישבע ליוש

 

 אז אלישבע, תסבירי על החשמל ועל הביוב.     מר ניר ברטל:

 

החשמל, מנהל הפרויקט של חברת חשמל קיבל מאיתנו הזמנה. כיוון   : יוששבע לגב' אלי

, היו חסרים שמונה פילרים. שישה כבר הוצבו בשטח. מחכים לעוד שניים שיגיעו מחר  90%-ש

לכאורה אין משהו שמעכב. היום התכתבנו איתו. אנחנו תלויים בלו"ז שלהם. כרגע מהמפעל ויוצבו. 

. אנחנו פתחנו הזמנה ואנחנו מחכים שהם ייכנסו. כמובן שאנחנו  חשמל הכדור בידיים של חברת

לוחצים עליהם במידת האפשר מכל הכיוונים. זה לגבי החשמל. לגבי הביוב, יש קבלן בשטח, בתחנת  

 הסניקה. 
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שנייה, שנייה. לפני הסניקה והביוב. אני פשוט לא מבינה. ניר אומר   גב' אורנה רייטר: 

 ח. הפיתו שלפני שנה הסתיים 

 

 לא, שלב א'.   : גב' אלישבע ליוש

 

 שלב א'. שהוא כולל הכל, כמעט.    גב' אורנה רייטר: 

 

 חוץ משמונה פילרים. שהושלמו עכשיו.    מר ניר ברטל:

 

באוגוסט אנחנו אישרנו פה במועצה את המיקום, את הנחת חדר    גב' אורנה רייטר: 

חשמל. יש פה אנשים שצריכים להיכנס... אז אני יבור טרפו, ואני מבינה מתושבי השכונה שלא יהיה ח

 לא הבנתי. 

 

אז שוב. נשלחה בקשה לחברת חשמל. התשתית שהם היו צריכים   : גב' אלישבע ליוש

עבור החשמל, שדרך אגב, אם נעשה בדיקה במקומות אחרים, חברת החשמל מציבה את זה בעצמה. 

בחינה חוקית הם יכולים להתחמק מזה, מם, ממשום מה פה, אולי בגלל שזה יו"ש והם מרשים לעצ

  -אבל יש מקומות שחברת חשמל הם הפילו את זה על המועצה, על הגורם המפתח. 

 

  את מה?   מר אלעד כהן: 

 

את הפילרים עצמם. אבל לא ניכנס לזה. בגדול, התשתית שהם   : גב' אלישבע ליוש

מחכים לחברת חשמל שתיכנס. הם  נחנו צריכים כדי להתחבר הוצבה. והחשמל יכול להיות מחובר. א

קיבלו הזמנה מאיתנו. הזמנה רשמית, נשלח מייל, ווטסאפים, טלפונים. וכרגע אנחנו מחכים  

 שייכנסו. 
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 שישימו שמונה פילרים. זה נשמע כאילו מאוד פשוט.   גב' אורנה רייטר: 

 

עוד שניים.  וצבו לא, כבר הוצבו הפילרים. שישה פילרים הוצבו. מחר י  : גב' אלישבע ליוש

 ואנחנו מחכים עכשיו לחברת חשמל שתחבר אותם. שתשחיל את החוטים.  

 

השאלה למה מגלים את זה בנקודת הזמן הזו. זו השאלה. כי אם היו    מר אלעד כהן: 

מגלים את זה לפני, אז אף אחד לא היה מרגיש. זה היה תוך כדי תנועה של הבנייה. אבל אם יש תושב  

הבנייה שלו הכי קדימה.  חלק מהם אני מניח שיש להם אילוצים של מכרו   חף את שהתחיל לבנות, ד 

בית, פינוי בית, וכו'. אני חושב שהדבר האחרון שהוא מצפה שיקרה שהפיתוח מצד המועצה הוא זה 

שיעכב אותו. אם היינו מדברים פה על איזשהו פירסט מאז'ור, השד יודע, מצאו מערת נטיפים 

אז בסדר. יכול לקרות. אבל פה אנחנו מדברים על דברים שאם מישהו  פים, באמצע השטחים המשות

 היה מתנהל כמו שצריך, אז לא היינו פה.  

 

קשה לי לענות לך, כי אני לא הייתי בתקופה של העבר. אז אני לא   : גב' אלישבע ליוש

 יכולה לענות בשם קודמי.   

 

וך, כמה פילרים יש לנו ים מתאני אענה. קודם כל, אותם שמונה פילר   מר ניר ברטל:

במגרשים עצמם בערך, אכן התגלה באיחור שהם לא הוצבו. וזו תקלה של מי שהיה   140 בשכונה?

 מפקח מטעם  המועצה, שזו היתה אחריותו לעשות.  

 

 הוא כבר לא?    היה?  גב' אורנה רייטר: 

 

מנסים גיד, רשמית הוא עדיין מפקח של הפרויקט. אבל אנחנו, בוא נ   מר ניר ברטל:
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לנהוג בזהירות הרבה יותר גדולה מולו. זה לא רק מעכשיו. זו תקלה שזה לא הוצב מבעוד מועד.  

אחד. אז כמו שאלישבע אמרה שישה כבר הוצבו. ועוד שניים מחר צריכים להגיע ולהיות מוצבים.  

בנתי  מה שהמשהו כזה. זה לעניין של הפילרים. לעניין של המועד של החיבור של חברת חשמל, לפי 

  היום, תקני אותי, אלישבע, הם זיוודו כבר את החדר טרפו, הם סיימו לזווד?

 

 כן.    : גב' אלישבע ליוש

 

ידעתי כשרק הם התחילו. אז הם סיימו לזווד את חדר הטרפו,     מר ניר ברטל:

  פילר. שאישרנו בזמנו. ועכשיו צריך לעשות, בגדול, זה להשחיל חוטי חשמל מחדר טרפו לכל פילר ו

והסיבה שהם לא פה זה לא בגלל אותם שמונה פילרים. תקני אותי אם אני טועה. אלא יש להם את  

  זה המצב? הלו"ז עבודה שלהם. נכון? 

 

 כן.    : גב' אלישבע ליוש

 

   מתי הם צפויים להיכנס? אז מה הלו"ז עבודה שלהם?   מר ניר ברטל:

 

מל אמור להודיע לי מתי הוא רת חשמחר מנהל הפרויקט מטעם חב  : גב' אלישבע ליוש

 נכנס.  

 

 והביוב?    מר ניר ברטל:

 

 יש הערכה?  שנייה, שנייה רגע, שנייה ביוב. יש הערכה?   גב' אורנה רייטר: 

 

 הערכה, אני תלויה בהם. אבל אני מניחה שזה שבוע, שבועיים.    : גב' אלישבע ליוש
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 שבוע כניסה לשכונה?     מר ניר ברטל:

 

טוב, אז אני מאוד מבקשת מחר, כשתדעי, פשוט ליידע אותנו. מתי    טר: ה רייגב' אורנ

 הוא אמור להיכנס וכמה זמן ייקח לעשות מה שהוא צריך לעשות, כדי שהבתים יחוברו.  

 

 ביוב, אלישבע.     מר ניר ברטל:

 

ביוב יש קבלן בשטח, שעובד על השיפוץ. שכונת עתודות כולה בסוף    : גב' אלישבע ליוש

יש לתחנת סניקה של תרבותא. ומשם זה עובר הלאה. קבלן נמצא בשטח. עובד על זה. נקזת מת

 איזשהו סיפור של הארכת קו. לפתוח את זה?   

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

יש תכנון להארכת קו. מצומת האשל, במקום לפנות שמאלה   : גב' אלישבע ליוש

באזור רחוב הלבנה ובאזורים של הביובים  קיים ולהתחבר, אני ראיתי לנכון שלא נכון להתחבר לביוב 

הישנים, כיוון שאחת לכמה זמן, יעיד המנכ"ל, יש שם פיצוצים וסתימות, וזה לא נכון. עשינו שם  

צילום וראינו שיש המון בעיות. אז החלטנו לשנות את החיבור לצד ימין, לכיוון רחוב הכרמל. יש כבר  

ימשיך את זה, או הקבלן מטעם החברה הכלכלית,  שבשטחתכנון. ועכשיו השאלה היא רק אם הקבלן 

שצריך לחבר את אזור התעשייה, מה שנקרא בלו סקיי, שהוא גם צריך לפתור את הביוב, מי משני 

 הקבלנים יעשה את זה. שם זה עומד.  

 

תוסיפי רק עוד משהו. האם מישהו יכול לגור, להיכנס להתאכלס,    מר ניר ברטל:

   - לפני שבעצם יסתיים
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כן. מצאנו לזה פיתרון טכני. העבודה על הקו ביוב הזה לא תעכב   : גב' אלישבע ליוש

אנשים, עשינו ככל יכולתנו כדי לא לעכב אנשים מלהיכנס לבית. יש פיתרון זמני. איזושהי בריכת 

ני  אגירה, שתפונה על ידי ביובית בתדירות מאוד גבוהה. מדובר על מספר שבועות, גג נגיד חודשיים. א

 הרת במילותי, אבל אני מקווה שעד סיפור של שלושה חודשים שהקו כבר יונח ותיפתר הבעיה.  נז

 

 וכמה זה יעלה לנו, האלתור הזה?     מר אלעד כהן: 

 

 שנייה, לפני זה, אלעד.     גב' אורנה רייטר: 

 

 למה להגיד אלתור, אלעד?    מר ניר ברטל:

 

 זה מה שהיא אמרה.     מר אלעד כהן: 

 

 לא אלתור.   : בע ליושישאל גב'

 

 פיתרון זמני, סליחה.      מר אלעד כהן: 

 

 מה אתה מדבר? על הזמני של הביוב?    מר ניר ברטל:

 

שנייה. הקאנטרי קלאב ומגרש הכדורסל והבניין הזה עד היום, אלעד,   : גב' אלישבע ליוש

פר מנוקזים לתחנת ית הסאני עונה לך. מבני הציבור שבאזור הזה של תרבותא, חטיבת הביניים וב

הסניקה הזו. ברגע שאני עובדת לשפץ אותה, אני בעצם משביתה אותה. כשאני משביתה אותה, אני  

צריכה לתת פיתרון חלופי. זה לא אלתור. זה פיתרון חלופי טכני זמני, כדי לאפשר לשפץ את התחנה 
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הו פיתרון ביניים, איזש ולהחזיר אותה להספקים יותר גבוהים. אז בזמן שעובדים על התחנה, יש

 שהוא זמני בלבד.  

 

 על התחנה בתרבותא.    גב' אורנה רייטר: 

 

 כן.   : גב' אלישבע ליוש

 

ככה. הקבלן של אזור התעשייה, את אמרת שהוא שייך לחברה   גב' אורנה רייטר: 

 הכלכלית?

 

 הוא עובד בשביל החברה הכלכלית.   : גב' אלישבע ליוש

 

רה בחברה הכלכלית, אני נמצאת בדירקטוריון. מי הקבלן א מכיאני ל  גב' אורנה רייטר: 

  שעובד עבור החברה הכלכלית? 

 

 סילס. הוא התחיל את העבודה שלו עוד בקדנציה הקודמת.    מר ניר ברטל:

 

טוב, לא מכירה קבלן פיתוח בחברה הכלכלית. גם לא ראיתי בדוחות,   גב' אורנה רייטר: 

 אבל לא משנה. נבדוק את זה.  

 

 בוודאי.    ניר ברטל:מר 

 

אוקיי. לגבי תוך כמה זמן הולכת להיות תחנת הסניקה, מוכנה?    גב' אורנה רייטר: 

 תאריך. 
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תאריך? תחנת הסניקה, אנחנו רק מחכים כרגע, הוא כמעט סיים את   : גב' אלישבע ליוש

 העבודה. אנחנו מחכים לאיזשהם רכיבים של מנוע שאמורים להגיע.   

 

 אלישבע, חודש, שבוע, חצי שנה.    טל:מר ניר בר

 

זה חודש וחצי מיום ההזמנה. ההזמנה כבר קרתה לפני שלושה   : גב' אלישבע ליוש

  -שבועות. אז אנחנו מדברים על 

 

 אוגוסט? סוף אוגוסט?   גב' אורנה רייטר: 

 

סיום התחנה עד סוף אוגוסט. אני מזכירה אבל שיש גם המשך   : גב' אלישבע ליוש

  -רגע שנפתור את ו. שבהארכת ק

 

 כמה זמן זה יהיה?    גב' אורנה רייטר: 

 

   -הארכת קו, סדר גודל   : גב' אלישבע ליוש

 

שאפשר לעשות אותו במקביל. כאילו מחכים עכשיו אפשר להאריך    גב' אורנה רייטר: 

 את הקו? לא? או רק כשמגיע המנוע?  

 

 רוך מההוא. ותר אאפשר במקביל. וזה לא אמור להיות י   מר ניר ברטל:

 

 זאת אומרת עד סוף אוגוסט אמור להיות,    גב' אורנה רייטר: 
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אוגוסט, ספטמבר. אם, עוד פעם, אם העניין התקציבי תפור מי הקבלן   : גב' אלישבע ליוש

 ואיך אני משלמת לו, אז יש לי תוכניות. הן רק מחכות לצאת לדרך.  

 

    -יעלה לנו כמה  עוד מעט נשמע את התקציב.  גב' אורנה רייטר: 

 

 רגע. עוד משהו לאלישבע? כי היא צריכה לזוז. כי כסף זה יוסי.    מר ניר ברטל:

 

כן, כן. אוקיי. כל התקופה הזאת, עד סוף אוגוסט, כי ספטמבר זה    גב' אורנה רייטר: 

 חודש של חגים, אין שם יום עבודה בערך,  

 

 . אחריםכן, אבל הקבלנים חוגגים חגים   : גב' אלישבע ליוש

 

 לא, אבל בחג את לא תתחילי להניח פה קווי ביוב. ולעשות הארכות.    גב' אורנה רייטר: 

 

אני אומרת. אני לא רוצה להתחייב לאוגוסט, כי בסוף אנחנו תלויים   : גב' אלישבע ליוש

בהרבה גורמים. לקחת עוד חודש בכוונה, כדי לתת את הספייר. אבל שוב, הסיפור של הביוב לא מעכב 

 . 4כי הבית שלו מוכן, הוא יקבל טופס  4אחד, תושב שירצה יוכל לקבל טופס ביום 

 

 הוא יכול להיכנס ויהיה לו ביוב.   גב' אורנה רייטר: 

 

 כן.   : גב' אלישבע ליוש

 

 וגם מים. מים יש.    גב' אורנה רייטר: 
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 כן.   : גב' אלישבע ליוש

 

 איפה יהיה בור הספיגה?    גב' אורנה רייטר: 

 

 פה למטה, בפינה בין חטיבת הביניים לכניסה לשביל.    : בע ליושישאל גב'

 

 הזמני?    מר ניר ברטל:

 

 הזמני.   : גב' אלישבע ליוש

 

  -איפה? בין החטיבת ביניים   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני אשלח לכם מחר תצ"ר. תראו את זה בצורה ברורה.   : גב' אלישבע ליוש

 

   פיגה.זה לא בור ס   מר אודי וילד:

 

 זה לא בור ספיגה. את מדברת על הפיתרון הטכני, על הזמני?   : גב' אלישבע ליוש

 

 כן.   גב' אורנה רייטר: 

 

 יש מיכל שטמון באדמה. ... לא זה?    מר אודי וילד:

 

אז אם אפשר לקבל. אז יש לנו שני דברים. אחד ליידע אותנו מתי   גב' אורנה רייטר: 
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ת תוכנית עבודה. ואת הנושא של התצ"א, איפה זה הולך להיות. מבחינהמפקח מגיע ומתי מסתיים, 

 ומה זה, מיכל, בור ספיגה? 

 

 זה מיכל סגור, אטום לריחות וכו'. שפשוט יש בו משאבות.   : גב' אלישבע ליוש

 

 והוא עילי?  גב' אורנה רייטר: 

 

  הוא עילי. ובאה ביובית ושואבת אותו. הוא נועד לזה.   : גב' אלישבע ליוש

 

 אוקיי. אלעד, אם אתה רוצה לשאול.   ' אורנה רייטר: גב

 

הציפייה היא רק לעשות, לאחר שכל הפרויקט הזה יסתיים, איזשהו    מר אלעד כהן: 

נוהל מסודר של הפקת לקחים, באמת כדי לנסות שדברים כאלה לא יקרו. כי חלק מהתקלות הן  

 מתכנון לא טוב,  נובע מחויבות המציאות. הן לא נובעות מאיזשהו בלת"ם. זה 

 

מהעניין. אני חושבת שאודי מהתחלה  מפיקוח לקוי, נקודה. זה חלק  גב' אורנה רייטר: 

 ליווה את הפרויקט וראה שזה הולך להיות, לא?  

 

  20אבל אתה אומר שעשו כבר אז אמרנו. זה אמרנו כשהיה המפקח.    מר אודי וילד:

 יחידות באגוז?  

 

 כן.  גוז, בתחילת הא   מר אלעד כהן: 

 

 ...יש   מר אודי וילד:
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לא היו בעיות כאלו. לא משהו שאני יודע לפחות. לא זכור לי. בוא     מר אלעד כהן: 

נעשה ככה. לא זכור לי, אבל הוא שאל שאלה, תן לי לענות לו. לא זכור לי על תושב אחד שאמר 'אני  

או אחר של הפיתוח'. זה אני כזה  סיימתי את הבית ועכשיו אני מתעכב או עלול להתעכב כי חסר רכיב

לא שמעתי. אם לא שמעתי אז כנראה לא היה. זה דבר אחד. לא זכור לי שהמפקח שלי שמונה, ואגב 

אם תבדקו את ההיסטוריה, מלכתחילה כל המינוי של המפקח הזה קצת היה זה, אבל לא נכנס לזה.  

זה בשביל לקנטר פה אף אחד. ם את לא זכור לי שהיו כאלו תקלות עם המפקח. ולכן אנחנו לא אומרי

    -אנחנו רוצים יותר 

 

  -אני אתן לך מסקנה אחת    מר ניר ברטל:

 

תן לי רק לסיים, בבקשה. עוד משפט, ברשותך. לכן, כל הרעיון הוא     מר אלעד כהן: 

באמת להפיק לקחים, כי היום זה זה ומחר זה שיפוץ בית ספר כזה. לכן אנחנו שואלים את השאלות  

 ופה פני עתיד. כי התקלות שנעשו, נעשו.  ותר צוי

 

לא, אבל דבר ראשון יש עכשיו לפתור בעיות לאנשים שצריכים    גב' אורנה רייטר: 

 להיכנס.  

 

 תודה. אלישבע, את משוחררת.    מר ניר ברטל:

 

 אני ביקשתי שהיא תשב לגוונים.     מר אלעד כהן: 

 

 ררת. יוסי, תורך. משוח אה, שכחתי. אלישבע, את לא   מר ניר ברטל:
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לא, אולי רק אנשים רוצים לשאול דברים שקשורים באלישבע, ואז   גב' אורנה רייטר: 

   -היא תוכל 

 

 לא, בית ספר גוונים.     מר ניר ברטל:

 

 יש פה אנשים מעתודות, להבנתי. לא?     מר אלעד כהן: 

 

 ?  היא נשארת. יוסי, אתה רוצה קודם או אחר כך   מר ניר ברטל:

 

 ניתן לגברת. נשחרר אותה.    ר יוסף הדרי: מ

 

 אני חושבת ששווה לשאול אותה.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, אבל היא מחכה לגוונים. יוסי.    מר ניר ברטל:

 

. זה כסף שהתקבל בגין מכירת 12,834,899היקף התב"ר עומד על    מר יוסף הדרי: 

. שלב ב' 10,364,000-טר בנייה. שלב א' מוערך במ 176-מטר. כל השטח ב 176עתודות, וכל הבתים עד 

 . 936 –שלב ג' . 2,700,000 –

 

 מה זה שלב ג'? לא היה לנו.   גב' אורנה רייטר: 

 

 חבר'ה, תנו. שנייה.     מר יוסף הדרי: 

 

 אתה מדבר מהר.    גב' אורנה רייטר: 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 15.6.21שלישי,  מיום, 43מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 25 
 

 

פארק שאמור עצם השלב ג', אני מחריג אותו מפה והלאה, שלב ג' זה ב   מר יוסף הדרי: 

להגיע משצ"פים. זה לא כסף שהתקבל מהקבלן. זה מה שאנחנו גובים בפועל מאנשים. כל הסיכום  

עם הקבלן היה על פיתוח ולא על שצ"פ ואגרת מבנה ציבור. קו סניקה, שזה נוסף, יש לו עלות של  

  200,000ה קט הזשקל. ויש עכשיו את הנושא החדש, של החיבור ביוב לכרמל, שיעלה בפרוי 750,000

   -שקל כרגע. עד עכשיו יצאו תשלומים בסך  

 

 אז הצפי של הכל ביחד כמה?   גב' אורנה רייטר: 

 

 אני אסכם את הכל. אני כבר אגיע להכל.     : מר משה יחיאל

 

 יוסי, אתה פשוט מדבר לאט מדי.    מר ניר ברטל:

 

. סבלנות, תשאלו 970-ה... את אני אומר את הכל ביחד, כי אמרתי,    מר יוסף הדרי: 

שזה שלב א' לקבלן פלוס עוד   10,472,000שאלות בסוף, אני אענה על הכל גם. סך הכל יצא עד עכשיו 

כל מיני דברים שעשינו משלב ב' כבר. כמו מדרכה אחת ועמודי חשמל, כמה שזכור לי. פלוס התשלום  

פיקוח לא הסתיים. אני לום ללפיקוח, או מדידות או דברים קטנים כאלה ואחרים. הדבר הזה. התש

גם לא יודע אם הוא יסתיים. אני לא יודע אם אנחנו נגיע פה לתביעות כאלה ואחרות, מהצד שלנו 

, כמו שאמרתי, זה לפיקוח. 25שמתוך זה  1,041,000לפחות. מה שנשאר לשלם ולא שולם זה סך של 

כאן הנדסה, שזה פיקוח  ה של שקל ועוד בדיק 200,000, חיבור לכרמל 760נשאר בעצם תחנת שאיבה 

 על טעויות שבוצעו בשטח ואנחנו מקבלים עליהם תשובות משחם מערכות.  

  470,000סך הכל, בסופו של דבר, אנחנו צריכים גם לקבל מחברת החשמל וממשרד הביטחון עוד 

 שקל. על דברים שהצלחנו להשיג תקציבים בחזרה.   
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 א? סף, למשרד הביטחון העביר את הכ   מר ניר ברטל:

 

 יום. אני מחכה.    30עוד לא. נתן אישור, אמר תוך    מר יוסף הדרי: 

 

 יום?  30לא עברו    מר ניר ברטל:

 

יום. חברת חשמל עושה לנו גם כן בעיות. אנחנו עובדים  30לא עברו    מר יוסף הדרי: 

ריך כביכול אני צעל זה נון סטופ. אני לא יודע עדיין, כן שאלתי את הממונה וגם את הפיקוח, האם 

בקר שימונה לנו מטעם משרד הפנים להגדיל תב"ר על ההכנסות האלה או לא. אמרו לי לחכות למ

   -בסוף שנה ולשאול אותו. אז כרגע אני לא יודע איך לעשות 

 

 בכל מקרה צריך להגדיל תב"ר.    מר ניר ברטל:

 

יודע אם צריך י לא רגע, שנייה. אני מדבר על הסכומים האלה.  אנ   מר יוסף הדרי: 

לעשות להם הגדלת תב"ר טכנית, או שזה נחשב ככה בפנים. כי אנחנו בעצם קידמנו את השומה 

 בפרויקט שלהם. כשאני אקבל הבהרות, אז אני אוכל לבוא למליאה ולעשות את הדברים. 

ך  שקל. מה שיצרי 1,791,000סך הכל, אחרי כל ההוצאות שאמרתי עכשיו, יישאר בתב"ר לשלב ב' 

 שקל.  816,000נו להשלים עוד אות

 

 יוסי, סליחה. אני רוצה שתגיד לי מה הצפי. כמה יעלה בסוף אכלוס.    גב' אורנה רייטר: 

 

 אמרתי כרגע.    מר יוסף הדרי: 

 

 לא אמרת.    גב' אורנה רייטר: 
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 ? 13,600   מר ניר ברטל:

 

 ,  816אמרתי. ... בתב"ר יישאר לי של    מר יוסף הדרי: 

 

 . כולל השצ"פ, לא? 14,600לא,    רטל:ב נירמר 

 

 השצ"פ בחוץ.     מר יוסף הדרי: 

 

 עזוב. תעשה הכל עם השצ"פ.    מר ניר ברטל:

 

 עם השצ"פ?     מר יוסף הדרי: 

 

 בלי השצ"פ.    מר ניר ברטל:

 

 .   816בלי השצ"פ    מר יוסף הדרי: 

 

  -לא, לא, סך הכל כמה יעלה    מר ניר ברטל:

 

 כל הפרויקט?      : הדרי מר יוסף

 

 שלב א', שלב ב', סניקה והכל.    מר ניר ברטל:

 

 . 14,213,880בלי השצ"פ הפרויקט יעלה    מר יוסף הדרי: 
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כפי שנראה כרגע. זה מה שאני   213,000זאת אומרת החריגה היא של   גב' אורנה רייטר: 

 מבינה ממה שאתה אומר.  

 

 חרגתי פה. עוד פעם.   אני הלא, שנייה. שלב ג'    מר יוסף הדרי: 

 

 את השצ"פ.    מר ניר ברטל:

 

 שלב ג', את השצ"פ. הוא לא קשור. כי שלב ג' הוא לא מתוכנן.    מר יוסף הדרי: 

 

 ,  14,213כדי שאני אבין.   גב' אורנה רייטר: 

 

כולל שלב א', את כל ההוצאות שהוצאו עד עכשיו, כולל שלב ב', כולל     מר יוסף הדרי: 

 הביוב. 

 

 אנחנו מתכוונים להוציא עוד, מעבר לזה?    אורנה רייטר:  גב'

 

לא שידוע לי. תראי, יש דברים שמשתנים בשטח. למשל השינוי של    מר יוסף הדרי: 

החיבור של הביוב, זה דבר שמקצועית אמרו לי שאין ברירה ושינו את הקו ויש לזה עלויות. אבל חוץ 

 מזה, אני לא מודע לשום דבר אחר.  

 

 לא מתוכנן כרגע,     ברטל: ניר רמ

 

זאת אומרת שלב ג' זה מחוץ לתמונה הזאת. זה מדברים אחרים,   גב' אורנה רייטר: 
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. נכון? זה מה  213-מיליון של הצפי שהיה, שכרגע הוא חורג ב 14-ממקומות אחרים. זה לא קשור ל

 שאתה אומר לי? זה מה שאני מבינה? 

 

פאושלי שהיה. אוקיי? בהסכם פאושלי, עוד  ההסכםמיליון זה  14-ה   מר יוסף הדרי: 

, הוספתי את הביוב, הוספתי עוד את כל ההוצאות שהיו. אני איתך. אני  930-פעם, הורדתי את ה

 מנסה להסביר מה עשיתי.  

 

 , נכון? זה הסכום. 14,213לא משנה מה עשית. בוטום ליין,   גב' אורנה רייטר: 

 

 צ"פ. אמרתי. לל השזה הסכום, לא כו   מר יוסף הדרי: 

 

 עם.   14אמרת בלי,  13  : מר שלמה אפרתי

 

 לא, עוד פעם אני אדייק.      מר יוסף הדרי: 

 

 . לא? מה אמרת?  14,213   מר ניר ברטל:

 

 זה לא כולל השצ"פ.  14,213   מר יוסף הדרי: 

 

 והשצ"פ הוא מחויב?     גב' אורנה רייטר: 

 

כרגע אדמה. אם רוצים לבנות שם,  שהוא דונם 3יש שם מגרש שהוא    מר ניר ברטל:

 אנחנו רוצים לבנות שם גן משחקים, נדנדות, ברזייה, לא חייבים, 
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 אני מפריד את זה כי המקור התקציבי שלו הוא מקור אחר.    מר יוסף הדרי: 

 

 אוקיי. מובן, בסדר.    גב' אורנה רייטר: 

 

להגיש לנו אחרי   תוכל  תוכל להגיש מסמך? קשה לי לעקוב אחריך.   מר אלעד כהן: 

 הישיבה מסמך מסודר, שיראה לנו את הדברים האלו? 

 

 כן.     מר יוסף הדרי: 

 

 עוד משהו, אורנה?     מר ניר ברטל:

 

 לא.    גב' אורנה רייטר: 

 

מושיקו, בוא, אולי נעשה, מי שצריך לדבר שיבוא ויישב פה    מר ניר ברטל:

 למיקרופון, אחרת לא ישמעו בבית. 

 

אהלן, שלום כולם. תמיד טוב להיות אחרי הגזבר. שמי מושיק. אנחנו    :זןא שיקמר מו

הנציגים של שכונת עתודות. ומעבר לנושא החשמל, שהוא קצת ככה התעכב והיו לנו כל מיני וכבר 

דיברתם על זה, אנחנו מתכתבים הרבה, שולחים מיילים, אנחנו מעורבים. מצאנו לנכון שיהיה ועד 

חנו אלה שדוחפים את השכונה. זו הרגשה שלנו, בהמון היבטים. והמועצה היא ם שאנואנחנו מרגישי

מובלת והיא לא מובילה. ואני שואל, יש שם, זה פרויקט רציני. זה לא פה עכשיו חצי רחוב, ארבעה 

בתים. האם יש מישהו שהתפקיד שלו זה לקום בבוקר, בשבע וחצי בבוקר, שמונה, מתי שמגיעים,  

אות שהכל בסדר? דיברתם פה על פילרים ואני לא יודע מה, על מגננות רשת. אז  ה ולרולעבור בשכונ

היום שמו שישה ואחד שמו על קו של מים, שהוא חוסם שני צינורות מים. זה ברור שצריך להזיז את  
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זה. מישהו צריך לראות את זה. שני, לדעתנו שמו על כניסה של איזשהו בית, שזה בכניסה. זה נראה  

ה בנונשלאנט. זה על הדרך ישימו, וזה איזה מייל שהעבירו וכאלה, ולא באמת מנוהל כמו זה כזכאילו 

שדבר כזה צריך להיות מנוהל. זה ברמה הכוללת. זה מעבר לחשמל או לביוב. צריך להיות איזשהו  

 צ'ק ליסט פשוט, שעושים. 

ם. חברה של אלפי  טייניאני יכול להגיד לכם שאנחנו גם מתכתבים עם חברת חשמל והם מבחינתי מצ

שעות והם גם באים לפה. הם עובדים יותר   48עובדים. אנחנו פונים אליהם, מקבלים תשובה תוך 

מהר מכולם. ועוזרים. אתם בקיאים בזה. אז הציפייה שלנו זה אחד, שיהיה פה מישהו שהתפקיד  

ודע, צריך לא י שלו זה האחריות שלו, זה לדאוג לזה שבאמת כל יום מתקדם שם משהו. ואם לא,

  לקדם את זה. 

 

 עוד משהו להגיד?     מר ניר ברטל:

 

 אחר כך, כן. אתה רוצה לענות או שעכשיו אני אגיד?      :אזן מר מושיק

 

 תגיד הכל, ואחרי זה אני אענה.    מר ניר ברטל:

 

אוקיי. ונושא נוסף, דרך אגב, זה אנחנו מתכתבים אתכם וזה די פינג     :אזן מר מושיק

חנו צריכים לקבל איזשהו, לא יודע, אחת לשבוע, שבועיים, חודש, איזושהי התקדמות. כי  ג. אנפונ

אנחנו מחכים עם בתים בקצה של מוכנים. זאת אומרת אנחנו תוך חודש, יש פה המון אנשים שסיימו  

שכר דירה, מכרו את הדירה, אני לא יודע מה. זה באמת עכשיו לא ברמה של קנטרנות, ואנחנו  

ם א', במיילים שאנחנו שולחים. לא ממקום קנטרני אלא ממקום שבאמת לעשות. וזה  ים, עמאיר

   העניין שלנו פה. 

 

נעשה ככה. כל מי שירצה לשאול, להעיר, ואחרי זה אנחנו בסוף     מר ניר ברטל:
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 נתייחס. זהו?  

 

 כן.    :מר מושיק אזן

 

שכונה ואדריכל, מתכנן פה גרש בעומרי פוזניאק, תושב אורנית, בעל מ  : מר עומרי פוזניאק

כמה בתים. יש לי כמה שאלות כלליות, בכלל בשביל להבין. כי שמעתי פה דברים שקצת שינו את מה  

שאני ידעתי. קודם כל בנושא הביוב. מה שאני יודע, תקנו אותי אם אני טועה, מעולם שכונת עתודות 

 לא היתה אמורה להתחבר לשכונת נופית/ברביטון.   

 

 היא גם לא מתחברת. היא לא.    :ברטל מר ניר

 

נכון. אז כאילו הנושא של להתחבר בכלל מערבה הוא לא היה ולא   : מר עומרי פוזניאק

 יהיה.  

 

 לא. כל הביוב זורם מזרחה.    מר ניר ברטל:

 

זורם מזרחה והוא אמור להגיע לתחנת הסניקה שנמצאת פה, שנכון   : מר עומרי פוזניאק

   ה פה,להיום תחנת הסניק

 

 שנה.   30לא היתה פעילה    מר ניר ברטל:

 

 היא לא היתה פעילה. היום היא פעילה?     : מר עומרי פוזניאק

 

 עכשיו משמישים אותה.     מר ניר ברטל:
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אז היום היא גם לא עובדת. הדבר הזה, אנחנו צריכים רגע שנייה    : מר עומרי פוזניאק

קה שלא עובדת, ובעצם נכון להיום החטיבה, ת סנילהבין. יש פה שכונה שתכננו שתתחבר לתחנ

 הבריכה, תרבותא, כל מה שקורה באזור הזה,   

 

 התיכון,    מר ניר ברטל:

 

התיכון, מתחבר לתחנת סניקה שלא עובדת. היא באדמה אחת לכמה   : מר עומרי פוזניאק

 שמיש אותה.  וה שנבתים תתחבר אליה, בתקו 142זמן באה ביובית, שואבת. וכרגע תכננו ששכונה של 

 

 הקבלן כבר בעבודה.  לא בתקווה. היא כבר בעבודה.   : גב' אלישבע ליוש

 

שנייה, רק שואל. הדבר הזה הוא בעצם, כל נושא הביוב, הוא בעצם    : מר עומרי פוזניאק

היה אמור להתבצע בשלב א'. שלב א' של תוכנית הפיתוח כללה את עבודות החשמל והאינסטלציה 

קטנות, של עוד פילר. עבודות האינסטלציה היו אמורות להתבצע כחלק משלב   ו רגעהבסיסיות. עזב

 א'. 

 

 חד משמעית.    מר אלעד כהן: 

 

אני שואל. בעצם היתרי בנייה לבתים שיצאו פה לא היו אמורים    : מר עומרי פוזניאק

 לצאת, כי לא הסתיימו עבודות שלב א' בכלל.   

 

 אתה אמרת.    מר ניר ברטל:
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 אני שואל, אני לא יודע.    : וזניאקמרי פמר עו

 

 היתרי בנייה בדרך כלל לא יוצאים עד שהפיתוח לא מוכן.   : גב' אלישבע ליוש

 

 אני רגע שואל, כי זה משהו גדול. זה לא משהו קטן.    : מר עומרי פוזניאק

 

 אם זה חלק מהפיתוח אז התשובה היא כן.     מר אלעד כהן: 

 

ו מבינים רגע, צריכים להבין מה זה תחנת סניקה. תחנת אנחנ עכשיו,  : מר עומרי פוזניאק

סניקה זה בעצם עתודות יורדת גרוויטציוני בשיפועים היא יורדת לפה. מפה יש תחנה שבעצם שואבת 

   -את הכל ללמעלה, עד למרכז. יצטרכו להרים פה את כל 

 

 הצינור כבר מונח.     מר ניר ברטל:

 

כבר מונח. זה לא צריך. רק הזה נמצא. אז בעצם ינור אוקיי. הצ  : מר עומרי פוזניאק

עבודות האינסטלציה היו אמורות להתבצע בשלב א' ולא בוצע. להפתעתנו העגומה ביותר, הבנו  

 שפתאום גם עבודות חשמל.  

 

 היית בתחילת הדיון?     מר ניר ברטל:

 

צג פה שכאילו  ם. הוכן. אבל אני רגע רוצה להגיד. זה לא בדיוק הדברי  : מר עומרי פוזניאק

 השמונה פילרים האלה הם לא היו אמורים להיות כחלק משלב א'. או שהם התפספסו.  

 

 היו צריכים להיות.     מר ניר ברטל:
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הם היו אמורים להיות כחלק משלב א'. הם היו אמורים להיות כחלק    : מר עומרי פוזניאק

העובדים בשכונה, פילרים פשוט מונחים ו עם מתוכניות. נכון להיום, יש פילרים, כי היום כבר נפגשנ

עכשיו, באמצע מדרכה. כבר לא עושים דברים כאלה. בטח לא בשכונה מתוכננת. אין דברים כאלה. 

וזה בניגוד לכל תוכנית פיתוח. זה בניגוד, תוכניות החשמל והאינטסלציה שמופיעות בתיקי המידע 

 שמפורסמים באתר של המועצה. הם לא מופיעים שם. 

 

 מה אתה מתפלא? אתה לא הבנת שיש פה מפקח נפקד?    לעד כהן: מר א

 

רגע, חשוב גם לציין עוד משהו. המפקח של שכונת עתודות הוא גם    : מר עומרי פוזניאק

היה המתכנן, פרט שולי. אז בעצם היה פה מתכנן שלא תכנן, שהוא פיקח על עצמו. אותנו לא מעניין  

בים. אני רוצה רגע לסבר את האוזן שלכם לגבי מספרים וזה ן תושמפקח, חברה מבצעת. אותנו מעניי

  140-מיליון, כל כ 14-באמת, אותנו, בתור תושבים, זה מרתיח. ההסכם שלכם מול עתודות כ

שקל ממוצע למגרש. מעבר לזה, כל אחד מאיתנו פה שמוציא היתר בנייה,  100,000מגרשים. יש פה 

 שקלים.   100,000בן אדם שילם היה עוד היום הממוצע, המינימום של המינימום שעד 

 

 אגרת מבנה ציבור.     מר אלעד כהן: 

 

שקלים האלה כוללים גם תיעול, גם ביוב, גם   100,000-לא, לא, ה  : מר עומרי פוזניאק

 סלילת כבישים, על רכיב המבנה. 

 

 לא נכון.    מר יוסף הדרי: 

 

  -שמעל שולם. כל מה  176סליחה? עד   : מר עומרי פוזניאק
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 .  176לא כולם בנו מעל    מר יוסף הדרי: 

 

 שקלים.  100,000אז אני אומר. המינימום של המינימום זה היה   : מר עומרי פוזניאק

 

 לא.    מר יוסף הדרי: 

 

 אני אשמח שתראה לי אחד,   : מר עומרי פוזניאק

 

 תתקדם לפואנטה.     מר אלעד כהן: 

 

-הו. אנחנו, כל אחד מאיתנו פה משלם בנוסף לגע משצריכים להבין ר  : מר עומרי פוזניאק

. כי יש פה אנשים  130-שקלים ששילמנו, אנחנו משלמים עוד קרוב, ממוצע, בסביבות ה 100,000

מיליון   14-שקלים לבית. עכשיו, ה 230,000. זה אומר 160, ויש פה אנשים שמשלמים 100שמשלמים 

, עוד. זאת 176משלמים על כל מי שבונה מעל  אנחנוהאלה היו אמורים להספיק רק לפיתוח, שבנוסף 

אומרת התקציב, חוק הציבור, לא ציבור, לפזר את הדברים, זה רק עכשיו. אבל כשאתם שיערכתם  

מיליון. יש   24מיליון,  28-את האגרות ועשיתם משהו לגבי השכונה הזאת, היו פה סדר גודל של כ

 דסת. תוכניות ביצוע.  המהנ  תוכניות לשכונה, אני שואל? אני שואל רגע את

 

 פיתוח, אתה מתכוון?     מר אלעד כהן: 

 

 אני שואל אם יש תוכניות.    : מר עומרי פוזניאק

 

 השאלה, ככה. אני רוצה עוד לענות לקודם.    : גב' אלישבע ליוש
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 רק השאלה היא האם יש תוכניות לביצוע.     : מר עומרי פוזניאק

 

 ני בסוף. ת ותענאסוף את כל השאלו   מר ניר ברטל:

 

 אני לא חושבת שזה יעיל.    : גב' אלישבע ליוש

 

השאלות שלי הן כאלה. האם קיימות תוכניות לביצוע? תוכנית    : מר עומרי פוזניאק

לחשמל לביצוע? תוכנית אינסטלציה לביצוע? תוכנית פיתוח לביצוע? איפה יש שתילים, איפה אין 

דונם שיש   3ם להבין, מעבר לשטח פתוח, הפארק  צריכישתילים, איפה יש חנייה, איפה אין חנייה. 

מגרשים,  140שם, יש עוד שטח חום בשכונה שלנו, למבנה ציבור, שגם הוא, אנחנו, התושבים, 

משלמים. עכשיו, כמו שמושיק אמר, לכאורה השכונה הזאת, עם הכסף ששילמנו, וקצת בירורים על 

 פר סבא, אני בכלל לא מדבר על מזרחה,  ון, כהרצליה, קיסריה, סביון, כפר שמריהו, הוד השר

 

 אתה יכול להגיד אפילו תל אביב.     :דוברת

 

 רגע, למה אתה הולך רחוק.    מר אלעד כהן: 

 

 רגע, שנייה, דקה,    : מר עומרי פוזניאק

 

 יותר ממה ששילמת לפני שנתיים.   25%משפט אחד. אתה משלם היום    מר אלעד כהן: 

 

 זה לא מעניין אותי. הכל הלך. זה לא קשור.   עזוב,  : מר עומרי פוזניאק
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 סליחה, סליחה, אבל ... היטל השבחה. ...     מר יוסף הדרי: 

 

זה לא קשור. אני רק רוצה להגיד משהו אחד. לכאורה, השכונה    : מר עומרי פוזניאק

 הזאת,  

 

  עומרי, רק ... בסדר?   מר ניר ברטל:

 

השכונה הזאת אמורה להיות שכונה ברמה של,  אורה,אני מסיים. לכ  : מר עומרי פוזניאק

אני לא יודע, מלרוז פלייס, הכל אמור להיות פה מתוקתק. אני לא יודע אם בכלל יודעים איזה 

משתלבות הולכות להיות פה, איזה צמחים, איזה ספסלים. זה תכנון. השאלה שלי היא האם קיימות  

     תוכניות לביצוע?

 

   ומרי.תודה, ע   מר ניר ברטל:

 

רק משפט אחד, ניר. אני רק רוצה להדגיש את מה, אל תלך למקומות    מר אלעד כהן: 

-אחרים. רגע, רגע. באורנית, עד לפני, עומרי, תקשיב שנייה. עד לפני שנתיים ההיטלים היו נמוכים ב

בממוצע. זאת אומרת אתם התושבים הראשונים, לא רק אתם, אגב. כל מי שבנה מאז, משלם   25%

 ר וכשאתה רואה את הביצוע ואת מה שאתה מקבל, אפשר לקרוא לזה חצי שערורייה.  יות 25%

 

מיכל עזרתי, ועד שכונת עתודות. קצת מכירה את התחום הזה באופן    מיכל עזרתי:  גב' 

שנה, פיתוח שכונות ובנייה וכל מה שצריך, בערים אחרות, לא בעיר   30המקצועי שלו. עשיתי אותו 

השלים את מה שאתה אמרת. שני סעיפים בהיטלים האחרונים שעודכנו, וצה להזאת. אני רק ר

עשיתי רק בשביל התרגיל, את הבית הפרטי שלי, היטל שצ"פ ומבנה ציבור. אם הייתי משלמת לפי 

 שקלים.  115,000ולפי ההיטל החדש, שקלים.  65,000ההיטל הישן, הייתי משלמת 
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 מטורף.    מר אלעד כהן: 

 

 . זה כנראה הרבה יותר.  25%אז זה לא   רתי:  מיכל עזגב' 

 

 הלכתי ממוצע,     מר אלעד כהן: 

 

עכשיו למה? כי זה ההיטל היחיד שהיזם לא שילם והוא הוטל על כל   מיכל עזרתי:  גב' 

 אחד מאיתנו, לפי מ"ר מגרש, ומ"ר מבנה.  

 

ישהו כי מ לא, לא, אני אגיד לך למה. יש לי הסבר פחות נעים לאוזן.   מר אלעד כהן: 

 החליט, 

 

 ... פחות נעים ממה שאני יודעת,   מיכל עזרתי:  גב' 

 

בואו נשים את הקלפים על השולחן, כי חלק מהתושבים יודעים. חלק     מר אלעד כהן: 

לא. כי מישהו החליט שהוא הולך להעלות את היטלי הפיתוח והלך והמציא חוות דעת לצורך העניין  

את כל הנתונים שהיו בחוות הדעת הראשונה, שנה לפני, אל מול דקים הזה, מוזמנת, הזויה, כי כשבו

הנתונים בחוות הדעת שהצדיקה לכאורה את ההעלאה, את הייקור, רואה שזה אותם נתונים. אבל 

 . X', אז הוא עושה Xגיעים מהתחום. כשאתה אומר למומחה, רומז לו 'אני רוצה אנחנו כולנו חלק מ

 

אני לא רוצה להטיל דופי באף מומחה. אבל אני רוצה  נייה.בוא, ש  מיכל עזרתי:  גב' 

להגיד את הדבר הבא. נבנית פה שכונה. אם למועצה אין ניסיון, והיא לא יודעת להקים שכונה, תגיד  
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שהיא לא מסוגלת. תיקח חברת פיתוח, שמסוגלת לעשות את זה, ותעשה. אבל אם החליטה לעשות, 

תנו התושבים לא צריך לסבול גומחה באמצע ד מאישתעשה את זה בצורה מקצועית. אף אח

המדרכה. לא הגיוני בשום צורה. עכשיו, הסיפור של לטפל בגומחה זה למצוא איזשהו פיתרון. אבל  

משפחות, שבנו במיטב כספם, והרבה כסף, בית. הם לא  140זה אילוץ. אבל הכשל הזה, יושבים פה 

ד תאורה בכניסה, הם לא צריכים לקבל בית ל עמוצריכים לקבל גומחה בכניסה, הם לא צריכים לקב

שלא יודע להתחבר למערכת ביוב, כי השיפועים לא בדיוק מסודרים. ולא צריך שכל בוקר מישהו  

יגלה שמשהו לא בסדר. הטלת האחריות, מנהל פרויקט, חברת חשמל, זה חברים, תבדקו בתוך הבית. 

ו ולפקח  עליו. זה לא יכול להיות שהוא  ק אותגם מנהל פרויקט שאני מפעילה, יש לי אחריות לבדו

פועל לבד. מישהו היה צריך לבדוק את זה. ואני עוד אומרת שאנחנו עוד לא יודעים הכל. זה שאנחנו  

יודעים שמערכת החשמל לא תקינה זה כי אנחנו מתעסקים בזה. מחר נתעסק בביוב, מחרתיים  

ו תוכנית נגישות לשכונה. חברים, יש פה  יש לנבניקוז. אחרי זה נתעסק במדרכות, אחרי זה נבדוק ש

בעיה. יש פה בעיה. אני מאחלת לבת שבע בהצלחה. אני לא מכירה, אלישבע, סליחה. אבל יש לך  

משימה מאוד מורכבת. ובראש ובראשונה זה לבדוק את התוכניות האלה. זה שירשת אותם זה יפה.  

לראות את המפקחת בשטח ולהגיד לה   צריכהאבל לבדוק את התוכנית, רגע לפני שמסמנים ...? אני 

 'גברת יקרה, מה את עושה? את פועלת בניגוד לתוכנית פיתוח?' לא יכול להיות,  

 

  -קודם כל היא לא הופיעה בתוכניות פיתוח. אבל אנחנו לא   : גב' אלישבע ליוש

 

 בואי לא נתווכח על זה.    מיכל עזרתי:  גב' 

 

  -ר דבר, אבל ות דבאני יכולה לענ  : גב' אלישבע ליוש

 

את יודעת, יש לנו פגישה כנראה ביום ראשון. אנחנו נפתח. בתיק    מיכל עזרתי:  גב' 

המידע היתה תוכנית פיתוח. בתוכנית הפיתוח יש גומחות רשת בקירות הפיתוח. אגב, במקרה אותן  
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ראי לא ת גומחות מופיעות גם בתוכנית חברת חשמל. אף אחד לא המציא את זה. בכל אורנית היום

שנה. אז היום לקבל את זה כפיתרון כי  20-כמעט גומחות רשת במדרכה. אורנית בנויה כבר יותר מ

אין מה לעשות? לא סביר. אנשים קיבלו היתר בנייה בניגוד לתוכניות האלה. לא תקין. ואנחנו היום 

 צריכים לספוג את זה. אנחנו צריכים לראות איך לסדר את זה. 

ד לתוכנית. אבל  נתקומם ונעצור את זה, הרי אפשר לעצור את זה, זה בניגו היום כי העובדה שאנחנו

מה יקרה? זה אומר שעצרנו את הצבת הפילרים. זה אומר לעשות שינוי תכנון מול חברת חשמל אולי. 

וזה אומר לתקוע את השכונה הזאת לעוד שנה. גם ככה נזקים לאנשים פה הם עצומים. יש פה אנשים  

 ים.  ות בתשעומדים לפנ

 

 מיכל, מה את מציעה? באמת אני שואל.   מר בועז בגריש: 

 

 מה אני מציעה? אני אגיד לך. אני אומרת את זה בעצב רב.   מיכל עזרתי:  גב' 

 

 כי זה דיסוננס. את אומרת מצד אחד ... אי אפשר לפתור את זה.   מר בועז בגריש: 

 

תי כפפה שהגיעה אחרי שיחה י הרמאני אומרת את זה בעצב רב. ואנ  מיכל עזרתי:  גב' 

של תחייה עם אלישבע. והפיתרון הוא לנסות לבלוע את הבעיה הזאת. אבל לראות איך לטפל בנופי, 

ואולי לראות איך לפתור את זה. אין לי פיתרון באמת. כי הפיתרון הנכון הוא לעבוד כמו שצריך לפי 

אדם שבנה חומה לפי היתר, תהרוס  , בן תוכנית. אבל אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. מה תעשה

 לו אותה היום? מכוח מה?  

 

 הכשל הוא בתכנון? או בביצוע?    מר אלעד כהן: 

 

 גם וגם.   מר בועז בגריש: 
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 לא, אני מנסה להבין.     מר אלעד כהן: 

 

 בעיני, בואו.    מיכל עזרתי:  גב' 

 

 גם וגם זה הכי גרוע.     מר אלעד כהן: 

 

הכשל הוא פעם אחת בתיאום. ופעם אחת בביצוע. מה זה  בעיני  מיכל עזרתי:  גב' 

אומר? כשאתה מוציא תיק מידע לתושב, אתה מכיל את כל המידע לגבי המגרש שלו. ואם במגרש 

הזה יש גומחת רשת בגדר, אתה צריך לשתף אותו והאדריכל שלו צריך להכיל אותה בתוכנית שלו. 

אותו אדם מקבל היתר, ובונה לפי ההיתר, מה כנן וכשבתיק המידע זה לא מופיע, והאדריכל מת

 תעשה היום? תגידו 'אה, התבלבלנו, שכחנו, יש גומחת רשת אצלה בגדר'?  

 

היועצים? כי לכל תחום היה  אבל האם את חושבת שהמתכננים כשלו?    מר אלעד כהן: 

 אמור להיות יועץ. יועץ ביוב, 

 

  -ת. גם התוכנית הזו מופיעה תוכניאני חושבת שהמתכננים עשו   מיכל עזרתי:  גב' 

 

 אז התוכנית עצמה טובה והביצוע בעייתי?     מר אלעד כהן: 

 

זה לא שהן לא מופיעות. הן מופיעות והן מופיעות גם בתוכנית חברת   מיכל עזרתי:  גב' 

 החשמל. 

 

 מיכל, התכנון לא בסדר או הביצוע לא בסדר? זה שני דברים שונים.     מר אלעד כהן: 
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 הביצוע בשטח לא משקף את התכנון.   עזרתי:   מיכל גב'

 

  -לא היה תיאום. אין תיאום בין   גב' אורנה רייטר: 

 

עכשיו, זו לא ערובה לכך שהתכנון הוא מצוין. אני חושבת שאפשר    מיכל עזרתי:  גב' 

היה לטפל נופית בגומחות רשת ולמקם אותם בצמתים. באזורים שיש הרחבה. לייצר איזו גינה  

להכניס את זה לתוך הגינה, לא להכניס לגומחות פרטיות. זה מה שאני חושבת. זה מה   רוקה.י

שעושים בדרך כלל. לשים את זה בשטחים ירוקים, לשים את זה בשטחים חומים. לשים את זה 

 בשטחים של חדר טרפו. זו דעתי. לא היה חייב להיכנס לכל אחד לתוך הגדר שלו. 

 

 בחשבון סופי עם הקבלן? הוא קיבל כסף?  אנחנואלישבע,    מר אלעד כהן: 

 

 אבל זה לא קשור לקבלן. הקבלן אמור לבצע את מה שאומרים לו.   מיכל עזרתי:  גב' 

 

 אבל אם יש תוכניות?     מר אלעד כהן: 

 

 אבל לא ביצעו בכלל.    מיכל עזרתי:  גב' 

 

לאחרון. כי  לענותתראו, היו קודמים שדיברו, אז זה קצת לא פייר   : גב' אלישבע ליוש

   -נאמרו פה דברים 

 

 זו הנטייה הטבעית.     מר אלעד כהן: 
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נאמרו פה דברים חשובים. אני גם אשמח שניר יתייחס, כי יש דברים   : גב' אלישבע ליוש

יש פה, עוד פעם, אני צריכה להיזהר  שהיו לפני. אני מודה, נכנסתי לתפקיד למצב מורכב מאוד. 

 זושהי תביעה כזו או אחרת, אז אני צריכה, בסוף זה משודר,   יה איבלשוני, כי כנראה גם תה

 

   -של המועצה נגד    מר ניר ברטל:

 

נכון. אבל נכון, לא קיבלתי עד היום תוכנית תיאום תשתיות מסודרת    : גב' אלישבע ליוש

ונים  צים שממנהל הפרויקט. רגע, שנייה. ויותר מזה. היו יועצים. יועץ חשמל, יועץ נופי, לכאורה יוע

שחתומים על התוכנית. אבל כשאני באתי לבקש מהם את החומר, נעניתי בשלילה כי הם לא קיבלו  

הוא חתם על זה. אני גם לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.  . דהמאיר תשלום, כי מי שניהל את זה זה 

 ם.  פעם הוא תכנן, פעם הם תכננו. רגע, המצב מורכב. קודם כל נתחיל מזה שאני מבינה אתכ

 

 לא, אבל אלישבע, שנייה. אבל אפשר לפתור את זה.    מיכל עזרתי:  גב' 

 

 נכון, וקבענו פגישה, נכון? קבענו פגישה בשביל זה.    : גב' אלישבע ליוש

 

   -רגע, לפני הפגישה שלנו   מיכל עזרתי:  גב' 

 

רגע. אני אכבד את כל מה שאתם אומרים, והכנסתי חברת פיקוח    : גב' אלישבע ליוש

המרץ. פה אני עונה למושיק. ברגע שיכולתי, למרות שלכאורה יש כאילו חוזה עם מפקח  מלוא ב

בנייה, מנהל פרויקט קודם, אין פה שיתוף פעולה, לא ניכנס לזה כרגע. זה אולי בארבע עיניים.  

הכנסתי ניהול פרויקט חדש. לשאלת מושיק, כן. היא אמורה להסתובב, זה לא היא, זו חברה של  

 היא שליחה מטעמו. . הןאקיואב 
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 ... איש מקצוע. , הנציגה שפגשנו  מיכל עזרתי:  גב' 

 

נכון. לגבי הפילרים. השאלה אם אתם רוצים לפתוח את זה פה....    : גב' אלישבע ליוש

 רגע, כי חשוב לי הדברים שאתם אומרים. ויש דברים טכניים,  

 

 רגע, אתן לא עושות ... עכשיו.    מר ניר ברטל:

 

 לא, ברור. אבל אפשר לפתור גם את תיאום התשתיות.   עזרתי:   מיכל גב'

 

 נכון. ובגלל זה קבענו פגישה.   : גב' אלישבע ליוש

 

 יש לי שאלה מקדמית.     מר אלעד כהן: 

 

רק שנייה. חשוב לי להבין. אני לא נגדכם, אני אתכם. אני רוצה לפתור   : גב' אלישבע ליוש

 , אמרתםאת זה. ולבוא עם ... כל מה ש

 

 סליחה, איך אתם עובדים בלי תוכנית?     :דוברת

 

 רגע, שנייה. יש לי שאלה מקדמית.    מר אלעד כהן: 

 

 אנחנו לא עובדים בלי תוכנית. היה מישהו שעבד,     : גב' אלישבע ליוש

 

 רק בשקט. תרצי להיות מזועזעת ...    מר ניר ברטל:
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ת מופנית אליך, כי זה לא בתקופה א פחויש לי רק שאלה מקדמית. הי   מר אלעד כהן: 

שלך. אבל אני סתם שואל את עצמי, כמובן שאלה רטורית. אנחנו יודעים שאותו מפקח, לא רוצה  

להגיד את השם, זה מישהו שהיה קשור ליזם. הוא היה גם המתכנן של היזם. מלכתחילה לא היה  

ה המפקח? זה לא היה אמור  ויהי נראה לכם בכלל מוזר שאותו אדם פתאום משנה את הפוזיציה שלו

 להדליק איזושהי נורית אדומה?  

 

 אני אתייחס לזה.     מר ניר ברטל:

 

עצם הפוזיציה  מבלי לחשוד בכשרים. גם אם הוא הכי צדיק שבעולם.    מר אלעד כהן: 

הזאת, לא היתה אמורה לגרום למישהו לבוא ולעשות סטופ? בואו ניקח מישהו אחר? אתה פעם  

 ה?   רה כזנתקלת במק

 

 אלעד, אני אתייחס לזה.  מיכל, ....    מר ניר ברטל:

 

אני רוצה להגיד משהו על התיאום תשתיות. כי אני חושבת שיש לזה    מיכל עזרתי:  גב' 

 פיתרון.  

 

 חבר'ה, רגע, שנייה. תן למיכל רק לסיים, ואחרי זה בועז.    מר ניר ברטל:

 

חייה כשפגשתי אותה. אני לא יודעת אם תי לתאלישבע, אני גם אמר  מיכל עזרתי:  גב' 

. זה חלק מתיק as madeעשו תיאום תשתיות. כמו שזה נראה, לא נראה שנעשה. אבל יש לכם תוכנית 

 המידע. אפשר לייצר קומפילציה.  
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מיכל, מיכל, מיכל, ... רגע, לא, לא, אלישבע. אל תעני. מיכל, מיכל,     מר ניר ברטל:

כשיו פה, בישיבת מועצה. שבו, אפילו פה בצד. בואו נישאר בפורמט  לכם עאל תעשו את הפגישה ש

 הזה. בועז. 

 

קודם כל, אין לי פייסבוק. אני לא מעורב עד כדי כך. שמעתי קצת פה   מר בועז בגריש: 

ושם. אני באמת אומר. אני נדהם לשמוע. ואני אומר, תשמע, בהמשך גם למה שאלעד אמר. אז בזמנו,  

נתם, שכדאי לקחת את מאיר זדה, מכיוון שמאיר זדה הוא זה שתכנן וכדי  תם טעאחד הדברים שא

להביא מישהו אחר, שעכשיו יפקח על העניין הזה, ייקח לו הרבה זמן כדי להיכנס. ולצערי, את אשר  

יגורנו בא לנו. זו היתה טעות. ואין לי בעיה להגיד גם דברים און דה רקורד, ואני אומר יותר מזה.  

שלנו, אם צריך ללכת לתבוע, חייבים לתבוע. ואם יש מקום לבוא ולעצור את הביזיון ריות ברמת האח

 הזה, ואולי להביא מישהו אחר. אם אנחנו נמצאים בקטסטרופה כזאת,  

 

רגע, אבל רק שיהיה ברור. לטובת אלה שלא יודעים, אף אחד לא שאל     מר אלעד כהן: 

לה, אנחנו, אני ואתה, האם לקחת או לא לקחת.  צה האאותנו, בועז, אף אחד לא שאל את חברי המוע 

 שלא יחשבו שקיימנו דיון על זה.   זאת החלטה שהתקבלה שם. והעמידו אותנו בפני עובדה מוגמרת. 

 

 חבר'ה, תודה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? בבקשה, מה השם?    מר ניר ברטל:

 

 שלמה.  עזרתי   : עזרתימר שלמה 

 

 כל? ר למיקשו   מר ניר ברטל:

 

 נכון.   : עזרתימר שלמה 
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 יש לך אחלה דוברת.     מר אלעד כהן: 

 

לי גרין. אחד, אתם אומרים, את אומרת שאין לך תוכנית. את בכלל    :גב' לי גרין

 לא יודעת מה צריך להיות מבוצע. 

 

 לא, לא. אלה לא דברים שלא אמרתי. דברים לא מדויקים.   : גב' אלישבע ליוש

 

אז אחר כך תדייקי אותם. אז אין לך גם איך להתווכח על משהו שאת    :ןגב' לי גרי

לא יודעת איך הוא אמור להיות מבוצע. אבל בינתיים הדברים ממשיכים. שמים פילרים בכל מיני  

 מקומות שאנחנו לא יודעים אם הם, זאת אומרת אנחנו יודעים שהם במקומות לא נכונים. 

 

  -לפי תוכנית ם הם לא. הפילרי  : גב' אלישבע ליוש

 

מה קורה מחר? אני רוצה לדעת אחד, מה קורה מחר, יום רביעי     :גב' לי גרין

בבוקר. מי מטעם המועצה מגיע אלינו לשכונה ועוד מבקש תוכנית מעודכנת ממי שצריך שיהיה לו, 

תר יו 50%ומפקח עליה שהיא מבוצעת בשטח. זה אחד. שתיים, גבו מאיתנו אגרות שכבר דיברו על 

יותר ממה שהיה לפני שנתיים. לאן האגרות הולכות פה בשכונה? לאן האגרות   30%. בערך 30%א ול

 האלה הולכות להיות מושקעות בשכונה?   

 

 תודה. עוד משהו?     מר ניר ברטל:

 

 מי עונה לי?   לא.    :גב' לי גרין

 

 אני, בסוף.    מר ניר ברטל:
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לצורך העניין, גילוי נאות, אני בעלה של  רתי. ערב טוב, שמי שלומי עז   :שלומי עזרתי

מיכל. אני רוצה לפזר את הערפל בכל הסיפור של מה שנקרא חברת חשמל ונאמרו פה דברים שלא 

נכחתי, כי איחרתי טיפה. חברת חשמל לא שמה בשום אתר בכל השומרון בכל הארץ פילרים רשת.  

וזמת שינוי על בסיס כזה או אחר,  היא ילא שמה. אין כזה פטנט. חברת חשמל שמה פילרים רשת כש

שמחייב אותה. ואז היא עושה מערכת של אישורים נוספים. מקבלת את האישור. יוצאת עם תוכניות  

מסודרות ואז היא שמה את ... באתר מובנה חברת חשמל לא שמה. נקודה. ואם מישהו חושב שחברת 

 חשמל היתה צריכה לשים,  

 

 פה.   לא, לא, אין   מר ניר ברטל:

 

 אין, נקודה. שתבינו.     : מר שלומי עזרתי

 

לא היתה מחלוקת, רגע, שנייה, מיכל. לא היתה מחלוקת. אמרנו    מר ניר ברטל:

 שפילרים היו צריכים להיות מוצבים על ידנו.  

 

יופי. אז זה נפזר את הערפל הזה, וזה ברור. דבר שני, אי אפשר   : מר שלומי עזרתי

שנה בתור מנהל בכיר בחברת חשמל, ועשיתי  26דבר מתוך ניסיון של אני מלהיכנס, וחברת חשמל, 

פרויקטים כאלה עשרות בכל השומרון. אי אפשר להיכנס לביצוע של חברת חשמל לפני שיש גומחות  

רשת, גומחות מה שאנחנו קוראים חל"ב, שזה חיבורים לבתים. זה הגומחות שמוצבות בגבול מגרש  

פני שיש סימון שנבדק אחרי זה על ידי חברת חשמל, על התוואי  כנס לבין הבתים. ואי אפשר להי

מה שבוצע כרגע וכולם טועים ואומרים שהונחו כבלים או נעשו כאלה  הנכון של הנחה של כבלים. 

דברים לפני, כל מה שהונח שקשור לחברת חשמל, הונחו חציות. במקומות שצריך לבצע חצייה, על 

האספלט, אלא תוכל להשחיל בתוך  צינור, שזאת החצייה  ים אתמנת שחברת חשמל לא תצטרך להר
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שהכין היזם, ויש כאלה פה. אני יודע שיש. הכינו את כולם. חברת חשמל אמורה להיכנס לעבוד אחרי  

 שיש גומחות רשת, גומחות חל"ב וסימון תוואי על ידי מודד, שהיא יודעת איפה היא פותחת. 

 

 שלנו? מקרה ומתי זה יהיה, ב   מר אלעד כהן: 

 

 כמובן, כשיהיה כל גומחות הרשת מוצבות.    : מר שלומי עזרתי

 

 מה הצפי?    מר אלעד כהן: 

 

 ניכנס טיפה להיסטוריה.     : מר שלומי עזרתי

 

 אבל לא, אחי.    מר ניר ברטל:

 

 שנייה. בזריזות, זה עונה לשאלה שלו.   : מר שלומי עזרתי

 

 בשני משפטים.    מר אלעד כהן: 

 

שנייה, בשני משפטים. דקה אחרי ששילמו את התשלום, עם כל הסגה   : זרתיומי עמר של

של זה, דקה אחרי זה היה פה מפקח. המפקח שישב עם התיק ביד. וזה לא קורה בחשבון חשמל. תיק  

 מגיע לחברת חשמל, למפקח אחרי שבועיים.   

 

  -שלמה, בוא    מר ניר ברטל:

 

 פגש שיזמנו,  עשה מהוא התייצב פה.   : מר שלומי עזרתי
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  -שלמה    מר ניר ברטל:

 

 רגע, שנייה.    : מר שלומי עזרתי

 

  -לא, לא שנייה. כי לבוא לספר    מר ניר ברטל:

 

  -לא, וזה חשוב. שתבינו איפה   : מר שלומי עזרתי

 

 מה השורה התחתונה.     מר אלעד כהן: 

 

אם היו גומחות רשת, עות, השורה התחתונה. נכון ללפני שלושה שבו  : מר שלומי עזרתי

והיה תוואי מסומן, חברת חשמל היתה מתחילה לעבוד לפני שלושה שבועות, בגלל זה הבאנו את  

 המפקח. 

 

  -מתי זה יהיה? לא הבנתי מתי    מר אלעד כהן: 

 

אז אני אומר לך. כשיהיו גומחות, כי הן עדיין לא מוצבות. כשיהיה    : מר שלומי עזרתי

נחנו נעשה מאמץ עילאי להביא את אותו מפקח, עם הקבלן חפירות של קע, אסימון בתוואי של קר

 חברת חשמל, שייכנס במיידי. 

 

אז מה שאתה אומר, שכל לוחות הזמנים הצפויים פה הם לא    מר אלעד כהן: 

 ריאליים. זו השורה תחתונה. 
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נוכל הכל תלוי בשעת הש'. שעת הש' היא ברגע שהכל יהיה מוכן ו  : מר שלומי עזרתי

 להיכנס. איך עובד הקבלן ומה יש לו על הפרק, הוא היה מוכן להיכנס פה,   

 

  -שלמה    מר ניר ברטל:

 

חשוב. תקשיב עוד פעם. הוא היה מוכן להיכנס באותה שנייה. הוא    : מר שלומי עזרתי

  הלך, יש לו עוד עשרות אתרים. הוא הלך לאתר אחר. הוא עובד במקום אחר. הוא רצה לעבוד פה.

 ל זה אין חשמל.  בגל

 

 שלמה, תודה.      מר ניר ברטל:

 

אלישבע את רוצה, או שאני אתחיל? אני לאו דווקא אלך לפי הסדר     מר ניר ברטל:

של הדברים. קודם כל נשאר לגבי הפיקוח היום ומי דוחף היום את השכונה. אז אלישבע התחילה  

 להגיד שהבאנו, איך קוראים לחברה? 

 

 אהן.  ק  : שגב' אלישבע ליו

 

שהיא היום עושה את הפיקוח והיא היום גם עושה את הפיקוח  קאהן.    מר ניר ברטל:

על ההצבה של הפילרים. כמו שמיכל אמרה, יש כבר היום מקומות שהפילרים היו מתוכננים להיות, 

שהם כבר קיבלו היתר בנייה ואי אפשר להציב שם את הפילרים ונאלצים להיות מוצבים במקום  

 לגבי השאלה של מושיק ולי. רגע, שנייה, לי. זה . אחר

 

 לא, זה לא ענה על השאלה ששאלתי.     :גב' לי גרין
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 מה השאלה ששאלת?     מר ניר ברטל:

 

   -היא אמרה שאין תוכנית    :גב' לי גרין

 

מהקבלן, ואנחנו התגברנו על  החוסר הזה, ואנחנו    as madeיש   : גב' אלישבע ליוש

ים את התוכניות. לשאלתך, את מוזמנת, אנחנו לא עושים פה פגישת עבודה. את  היועצמשיגים דרך 

מוזמנת ביום ראשון, בעזרת השם, עם נציגי הוועד. אנחנו נשב יחד עם מנהלת הפרויקט בשטח. כל 

 הדברים יצופו, ידוברו וייפתרו. 

 

   לכם? במועצה יששאלתי שאלה פשוטה. ... התוכנית היא אצלך?    :גב' לי גרין

 

 ? as madeאיזה תוכנית?    מר ניר ברטל:

 

 , כן, קיימת. as made  : גב' אלישבע ליוש

 

זה מצב קיים. זו תוכנית שמלווה, היא לא כלום.    as madeתוכנית     :דובר

 מה זה? ... 

 

 אני שואלת שאלה פשוטה.     :גב' לי גרין

 

 ו תוכנית?  . איזאז איזו תוכנית? תגידי איזו שאלה   מר ניר ברטל:

 

 תיאום תשתיות. יש לך אותה?    :גב' לי גרין
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לא. אמרתי למה. הסברתי את המורכבות. אני מזכירה לך שנכנסתי   : גב' אלישבע ליוש

למצב שמנהל הפרויקט שומר אצלו מידע שלא משחרר. לא, לא עושים כאן צחוק. בכלים שיש  

 ברשותנו, 

 

 ם? אתם הרשות.  רשותכמה זה הכלים שיש ב   :גב' לי גרין

 

 שנייה רגע. זה המצב.    גב' אורנה רייטר: 

 

אז תעצרו הכל. איך אתם ממשיכים בלי שאתם יודעים מה אתם    :גב' לי גרין

 צריכים לעשות?  

 

לי, יש מחיר לעצור את הכל. יש פה אנשים שצריכים להיכנס. מכירים   גב' אורנה רייטר: 

 יה. כל הכוונה לראות איך פותרים אותה הכי טוב שניתן.  יש בעשיש בעיה. יש פה הודאה שיש בעיה. 

 

   -אוקיי, אבל ממשיכים    :גב' לי גרין

 

 אבל שנייה, שנייה. לא ממשיכים.   : גב' אלישבע ליוש

 

 לי, אבל זה משהו שאנחנו נעשה ביום ראשון ...        דוברת:

 

ס ואחרי זה את, אתייחתודה. היתה פה עוד שאלה. שני דברים אני    מר ניר ברטל:

אתחיל עם המפקח שנלקח. אני אתחיל רגע אלישבע. אחד לגבי המפקח ואחד לגבי האגרות. אני 

'. אחרי  18מילה אחת לפני כן. כמו שאמרתי, ההסכם בין היזם לבין המועצה נחתם באוגוסט 
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דשיים,  ני חושהשכונה, מי קנה פה מגרש מזמן? כמה זמן? יש פה חבר'ה של עשר שנים. אני זוכר לפ

מיליון   8, ישיבת מועצה שלקחו הלוואה של 2014-חבל שאלעד יצא, הקראתי פה פרוטוקול ישיבה מ

שקל בשביל לסיים את היכל התרבות פה, ואחד הדברים שנשאלו 'מאיפה נחזיר את ההלוואה', אז  

ם  ז נחת. ואמרו עוד שנייה זה מגיע. וא2014-רשום שם במפורש מההיטלים של שכונת עתודות. ב

'. ובעצם התוכניות שחברת עתודות עשתה ותכננה, שמי שהיה, איך קוראים 18ההסכם באוגוסט 

לזה, אלישבע? מתכנן על? זה שאחראי על כל המתכננים, איך? מנהל התכנון? מנהל התכנון, בעצם  

בהסכם בין המועצה לבין חברת עתודות נחתם שהמועצה בדקה את התוכניות וראתה שהן שלמות  

 והכל בסדר עם התכנון. ומקבלת את התוכניות והיא הולכת לביצוע.  אות. ומל

שקיבלנו את התוכניות ראינו שיש, בואו נקרא לזה יש פערים בתוכניות. התלבטנו רבות עם איזה  איך 

העביר  cut off-מפקח לקחת. ובסוף, בגלל העברת מקל הזו, שמי שעשה את התכנון זה דבר אחד, ובכ

. זה לא תכנון שנעשה בשנים האחרונות.  2013-דעתי התוכניות הן ברמת ה ון, לאת התכנון והתכנ

, אבל זה סדר הגודל שאני הבנתי, ויש פערים. בגלל זה 2013תכנון גם ישן. אל תתפסו אותי על השנה 

החלטנו לקחת את המפקח הזה שגם יחסית מבין וגם בגלל שהוא הבין בתוכניות, גם הבנו שזה היה  

ת השכונה שחיכו לה הרבה שנים. זו לא היתה בחירה אידיאלית. אבל היתה  זרז אאמור לקדם ול

בחירה. ואז, ברגע נקודת ההחלטה, כשבדקנו את מכלול השיקולים של לקדם את השכונה, עם  

העברת מקל מהתוכניות  וההשלמות או הפערים שהיו צריכים, אני כבר לא זוכר בדיוק להגיד מה 

ובגלל זה לאורך הפרויקט עשינו יחסית פיקוח, ככל שיכולנו, מוגבר   נבחר.היה, בגלל זה המפקח הזה 

 על המפקח. גם המהנדס הקודם, לפני אלישבע, וגם אני לא מעט בכלל התעסקתי בשכונה הזאת.  

לפני המסירה לקחנו חברות שיעשו בדיקה על הביצוע. בודק חשמל, אם אני זוכר נכון, אלישבע, גם  

 מים וביוב. נכון?  

 

 גם דוד ילון בדק.     : ישבע ליוש' אלבג
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על המפקח ועל הביצוע עשינו בדיקה עם חברה אחרת, באמת בשביל     מר ניר ברטל:

לראות עד כמה שאפשר. והיו מקומות שנמצאו דברים שהיה צריך לתקן, לשנות שיפועים של ביוב,  

ת של המפקח. אני לא הזהו להזיז ניפלים של מים ודברים כאלה. ומה שמצאנו, תוקן. זהו, זה לגבי

רוצה להרחיב על זה פה כרגע. אבל כמו שנאמר, יוסי אמר, אלישבע גם, כרגע יש חברה אחרת  

שמפקחת. ואנחנו עוד צריכים לראות איך אנחנו מסיימים או ממשיכים את ההתנהלות מול המפקח  

 הקודם. זה לגבי המפקח.  

, נעלמת לי? אני לא יודע  חרות. איפה מיכלנות אלגבי ההיטלים והאגרות. אני לא יודע איך זה בשכו 

איך זה במקומות אחרים, אבל באורנית ברגע שמישהו בונה, נניח מישהו בונה בצמרות, בסדר?  

והמגרש עדיין לא בנה עליו. אז בצמרות למשל הוא כמעט לא משלם היטלי פיתוח, או בכלל לא 

עביר את השכונות שמתחת למועצה,  וח והמשלם היטלי פיתוח, כי הקבלן בעל הקרקע עשה את הפית

אז לא נגבו היטלי פיתוח. נגבים רק היטלי שצ"פ ומבני ציבור. ואם עכשיו מישהו בונה, הכסף הזה לא 

הולך לשכונה עצמה. בעצם אין קשר בין המקום שהבית נבנה לשימוש שהכסף. ולכן היטלי ציבור 

 ת. האגרומשמשים לכלל מבני הציבור והשצ"פ ביישוב. זה לגבי 

 

 '?  21איפשהו ... אז זה בעקבות חוק העזר החדש שפורסם   : גב' מיכל אפרתי

 

 אז מפה אני אתן לאלישבע. זה היה תמיד, מאז ומעולם ביישוב.    מר ניר ברטל:

 

 ההכרזה היתה בהתאם לחוק העזר. חוק העזר היה קיים.    מר אלעד כהן: 

 

  שוב? איזה מבני ציבור מתוכננים ביי    :דוברת

 

עוד אין תכנון. לא היה אף פעם תכנון. כרגע הצפי ילדים בכל היישוב,    מר ניר ברטל:

 כולל השכונה, לא דורש בינוי נוסף. לא בתי ספר ולא לגנים. 
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 זאת אומרת ילד מעתודות ילך לצמרות לגן?       :דוברת

 

 גנים... אלה הלא, אני מניח שהוא ילך לגן צבעוני ברחוב האגוז.    מר ניר ברטל:

 

אז למה היתה עלייה באגרות? אם אין צורך בשום מבנה כלשהו, לא     :גב' לי גרין

 גנים, לא מבני ציבור, לא כלום, למה היתה עלייה באגרות?  

 

היינו בדיון הזה. אני מניח שאת זוכרת. האגרות האלה הן אגרות     מר ניר ברטל:

 שהיו צריכות להתעדכן כל חמש שנים. 

 

עדכנת אותה אחרי שנה. בפעם הקודמת שהיתה חוות דעת, היתה     הן: כלעד מר א

 בדיוק שנה לפני, ניר.  

 

... שיש טעויות בחישובים. אם אתה זוכר, ואתה זוכר. ועדיין    :גב' לי גרין

 המשכתם, למרות שאמרתם שתחכו ותעשו בדיקה נוספת של החישובים, והתעלמתם מהבדיקה.   

 

 נו. עשינו בדיקה. ועדכנו את האגרות כמו שצריך. התעלמלא    מר ניר ברטל:

 

 אבל הראינו לך שהחישובים לא היו נכונים.      :גב' לי גרין

 

 אלישבע, רוצה להמשיך?     מר ניר ברטל:

 

אני רק אתקן שחוק העזר קיים משנות הקמת אורנית. הפרסום הזה   : גב' אלישבע ליוש
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עליו, שהופיע לאחרונה, זה כי היה איזשהו משפט   דבריםנועד בכלל ממקום אחר. הפרסום שאתם מ

עשה לנו רעש. אמר שהדבר הזה היה צריך להיות מפורסם מזמן וזה קורה בכל  ועו"ד שחר בן עמי 

המקומות האחרים. ולכן זה פורסם. חוק העזר קיים, אתם יכולים להסתכל, לא יודעת באיזה שנה 

 '.  90 ' או80הוא חוקק, אבל משנות, אם אני לא טועה, 

 

 אלישבע, את רוצה להתייחס לעוד משהו?     מר ניר ברטל:

 

 לא.    : גב' אלישבע ליוש

 

 שנייה, בואו נתכנס. מישהו רוצה להגיד משהו?     מר ניר ברטל:

 

 אחרי שיהיו להם תשובות. הם מחכים לתשובות.     גב' אורנה רייטר: 

 

 איזה עוד תשובות?     מר ניר ברטל:

 

 אני רק רוצה לבקש משהו.    : פרתיגב' מיכל א

 

אז רק שנייה, מיכל. בואו נעשה רגע סדר. מישהו עוד רוצה, חוץ     מר ניר ברטל:

ממיכל, להגיד משהו? מישהו חש שלא קיבל תשובה? תודה. אז מיכל, ואז ניכנס, נדבר בינינו וניכנס 

 לדיון. 

 

ת את זה מתוך, אני אומר אני רוצה רק לנצל את הפורום הזה ואני  : גב' מיכל אפרתי

רואה בזה סוג של שליחות. כי אני מייצגת פה בעצם את השכונה שלנו. אני חושבת שהבייסיק בסיפור  

  פר שכמעט הרגו זרקתי איזשהו מסהזה זה שבחישוב, עומרי עשה איזה חישוב אצבע כזה, אני כבר 
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ב של, אני אהיה עדינה  תקצי  ליו. אבל השכונה הזאת, אגרות הפיתוח והיטלים, מגיעה לגיוס עאותי 

 מיליון שקל. תאמין לי.   30ואגיד מעל 

 

 לא, לא, עשינו, את בחורה מאוד אמינה, ואני נוטה להאמין לך.    מר ניר ברטל:

 

 . 32,600  גב' אורנה רייטר: 

 

מיליון. הסכם הפיתוח מול   30האמינו לי. זה הרבה יותר. זה מעל   : גב' מיכל אפרתי

. זה לא משנה. לפחות, לפחות, לאור כל הכשלים וכל 14רו פאושלי, לא חשוב. . סג12.8, 12הקבלן, 

המחדלים האלה, אלישבע, איך אומרים, זרקה לי כפפה. אני מרימה אותה בכבוד ואני אבוא ואני  

אשב גם איתך וגם עם ניר. אבל הבסיס הוא, בואו תנו לנו לפחות לעשות איזשהו תיקון לתוכנית 

 ... זה המינימום.  תקן את אמת לפיתוח הזאת וב

 

זה בהסכמת הוועד. כי זה מעכב גם, צריך לזכור שיש תושבים שזה    : גב' אלישבע ליוש

 מעכב אותם.  

 

 מיכל, אלישבע. בשביל זה אתם נפגשים ביום ראשון.    מר ניר ברטל:

 

יד  ולהג כן, אבל אני ... שיתנו לזה אבל תקציבים. זה לא חוכמה לשבת  : גב' מיכל אפרתי

 לי 'אבל אין תקציב'. יש תקציב. לא להגיד לי אין תקציב. יש תקציב, חברים.  

 

אני רוצה להגיד משהו. יכול להיות שבמקרה או לא במקרה, אנחנו     מר אלעד כהן: 

נמצאים בערך שבועיים שלושה, מקסימום חודש ימים אחרי דיון מאוד סוער שהיה במליאת 

 המועצה.  
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 יון סוער? אין מצב.  היה ד   מר ניר ברטל:

 

 דיון מאוד עדין.      מר אלעד כהן: 

 

 מילא היית אומר קצר. זה הייתי מאמין.     מר ניר ברטל:

 

בינתיים מי שמאריך זה אתה ולא אנחנו. לענייננו. אני מדבר על הדיון    מר אלעד כהן: 

שאומרת 'בואו  אחת  של הפאנלים הסולאריים. בפאנלים הסולאריים היתה פה דילמה. היתה גישה

נלך על ביצוע עצמי, ונרוויח אותך  יותר'. והיתה גישה אחרת שאמרה, 'לא, יכול להיות שאנחנו לא  

מסוגלים לנהל פרויקט כזה. וכל טעות שנעשה, תעלה לנו ביוקר'. וכשאני רואה את ההתנהלות הזאת, 

מחברי המועצה לא  ף אחדאחוז מהדברים שדיברתי עליהם, א 90, 80שאני מוכרח לומר לכם, אני 

ידע. אני שואל את עצמי, איך בכלל יכל פה מישהו מבין חברי המועצה האחרים שהצביעו לטובת 

ההרצה, ללכת לטובת הניהול העצמי של הפרויקט. ובטח לשדרת הניהול של המועצה. איך בכלל 

 העלו על דעתם,  

 

 תך?  מה עם לשפץ בית ספר? המועצה מסוגלת, לדע   מר ניר ברטל:

 

תן לי לסיים, אדוני. איך בכלל העלו על דעתם שמסוגלים לנהל    מר אלעד כהן: 

פרויקט של פאנלים סולאריים, ואיך הם בכלל העזו לבוא עם ביקורת לחברי המועצה, שבמקרה  

נמצאים פה, על כך שהם היו קצת יותר זהירים ושמרניים ואמרו 'לא, חברים'. אתם, יש לכם כוונות  

ם נחמדים. אבל מה לעשות, יש מגבלות מסוימות. ושדרת הניהול פה לא יכולה  אנשי טובות, אתם

  -להתמודד עם פרויקטים כאלו מורכבים,  כמו פאנלים 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 15.6.21שלישי,  מיום, 43מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 61 
 

 תודה, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

 לא סיימתי.     מר אלעד כהן: 

 

 אז תסיים. כי זה לא קשור לעניין.    מר ניר ברטל:

 

אסיים. כי אני חושב שזה אחד הלקחים הכי  שאני אני אסיים כ   מר אלעד כהן: 

 חשובים.  

 

 אלעד, זה לא לעניין.     מר ניר ברטל:

 

    -איך בכלל העזתם    מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, זה לא קשור.     מר ניר ברטל:

 

 תן לי לסיים.     מר אלעד כהן: 

 

לך   א אתן לא, אני לא אתן לך לסיים. כי זה לא קשור. לא, אני ל   מר ניר ברטל:

 לסיים, 

 

אני מבין שהביקורת היא לא נעימה. אבל איך העזתם לבוא בביקורת     מר אלעד כהן: 

 אלינו,  

 

 אלעד, תודה.    מר ניר ברטל:
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כשאמרנו לכם שאתם לא מסוגלים לנהל את הפרויקט הזה. תראו     מר אלעד כהן: 

 איך זה נראה פה.   

 

ל פרויקט עתודות, דבר על פרויקט דבר עאלעד, תודה. אתה רוצה ל   מר ניר ברטל:

 עתודות. זה נושא הדיון. אני קוטע אותך, כי יש לנו מחלוקת  סדירה בנושא. וזה לא קשור. 

 

 אני רוצה להבין, ואם תוכל לענות לי על זה. איך מתקדמים מפה?    גב' אורנה רייטר: 

 

 בבקשה, אלישבע, איך אנחנו מתקדמים מפה?     מר ניר ברטל:

 

מבחינת  קודם כל נתחיל מלשבת עם הוועד. עם מנהל הפרויקט.   : שבע ליושאלי' גב

החשמל זה כבר בעבודה. אלא אם כן הוועד יקבל החלטה בשם התושבים שהם רוצים לעשות הולד  

וגם במחיר של עיכוב כלשהו. אם לא, אז מבחינת חברת חשמל אנחנו מחכים שייכנסו לעבודה. הביוב 

 עובד.  

 

 עובד כי ... עליו.     טל:מר ניר בר

 

כן. זאת אומרת אנחנו בעבודה על הדברים. נשתדל להכניס יותר את    : גב' אלישבע ליוש

הוועד ונציגי התושבים ללופ הזה, לפגישות סדירות. זה מה שיש לי לומר. רגע, הכי חשוב. יש פיקוח  

 צמוד. יש מפקח באתר. שאחראי על הדברים.  

 

גע רוצה לסכום. אין פה משהו שהוא קשור בהצעת החלטה אני רטוב,   גב' אורנה רייטר: 

או משהו כזה. אבל אני רוצה, סליחה, שנסכם פה ושזה יהיה רשום כסוג של החלטה. בעצם יש פה 
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שתי בעיות. יש פה בעיה תכנונית. יש פה בעיה של מימוש התכנון. ויש פה בעיה שלדעתי היא לא פחות 

ח. שהלקוח מבחינתי זה התושבים. והייתי רוצה לשמוע, אם  הלקו חשובה, של בעצם ניהול הקשר עם

אפשר, בעוד חודש, בישיבת המועצה הבאה, עדכון. איך זה מתקדם, מה קורה. אני רוצה שזה יהיה 

חלק מסדר היום. שיהיה עדכון איך מתקדמים עם עתודות. בכל האספקטים. הנושא הטכני, ונושא 

 צריכים לקבל.  שבת שהקשר עם התושבים. וזה מה שאני חו

 

... חבר'ה, סיימנו את  אלישבע, מה את אומרת על זה? עוד יום שלישי    מר ניר ברטל:

 הנושא? תודה. אנחנו נעשה הפסקה. סך הכל אנחנו בעשרה לעשר. ואנחנו ניפגש פה חזרה בעשר.  

 

 *** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה ***  

 

 איפה המהנדסת?      :גב' לי גרין

 

המהנדסת היתה צריכה ללכת. היא ביקשה את התנצלותה. אני אנסה    ר ברטל:מר ני

 לייצג אותה בכבוד ככל שאני יכול. 

 

או משהו, שיהיו  תפתח את הטלפון באיזושהי דרך, אולי שהיא    :גב' לי גרין

 תשובות.  

 

 אם יהיה צורך, ננסה להביא ממנה תשובות. אלעד, בבקשה.    מר ניר ברטל:

 

 

 וץ ביה"ס גוונים.  שיפ (6
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קודם כל ערב טוב לכולם. אני רוצה להתחיל קצת בהתנצלות, ששונה    מר אלעד כהן: 

סדר הדברים. אני יודע שחלק מהאנשים המתינו וציפו שנתחיל עם זה בהתחלה. לא ציפינו שזה ייקח  

לכם ובוער  חשוב כל כך הרבה זמן. אבל מאחר וכולכם נשארתם, זה כנראה מעיד שהנושא הזה כל כך 

 שנה.    30-בעצמותיכם. אפשר להתקדם. אז בי"ס גוונים, כולנו יודעים, זה בית ספר שנבנה לפני כ

 

 ארבע, חמש אפילו.     מר ניר ברטל:

 

כל שכן. בית ספר שמן הסתם עם השנים התיישן. בית ספר שבמהלך     מר אלעד כהן: 

רת שיפוצי קיץ, במסגרת כל מיני מתן במסג השנים נתנו לו, מה שנקרא, טיפולי קוסמטיקה בלבד.

מענה לבעיות בטיחותיות. היה איזשהו שיפוץ קצת יותר משמעותי, בתקופה שלי לפחות, שאני זוכר 

 אבל מעבר לזה זה לא סוד שלא נעשה שום דבר בנדון.  . 2015, 2014-כחבר מועצה, להערכתי ב

א מחדשים, מן הסתם עם הזמן הוא ים ולזה ברור שבית ספר וכל מבנה שלא משקיעים בו ולא משפצ

 מתיישן. ניר, אתה אמור להקשיב, לדעתי.   

 

 אני מצליח.    מר ניר ברטל:

 

ונראה איך שנראה. עכשיו, אני חושב שלא צריך להכביר במילים    מר אלעד כהן: 

 בנוגע לעד כמה המצב של בית הספר לא מזהיר. קצת נראה לי ראוי, ניר, שתקשיב אולי.  

 

 אני שומע הכל, אלעד.     ברטל:יר נ מר

 

אוקיי. ואני חושב שכולנו, או לפחות רובנו, מסתובבים בבתי הספר     מר אלעד כהן: 

מדי פעם ורואים איך זה נראה. הנהגת ההורים העלתה מצגת עם תמונות. היתה שם תמונה שלי  
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 ת. עשתה, ממש רע. איך נראים השירותים. ספק אם למאה הזו יותר למאה הקודמ

עבר לזה שבית הספר נראה איך שהוא נראה, אני מניח שכולנו נסכים שככה לא צריך להיראות  מ

מבנה חינוך. ככה לא צריך להיראות מבנה חינוך ביישוב כמו שלנו. אני רוצה להזכיר לכולנו, אנחנו  

חת  . אחד פחות מהמקסימום. שייכים למשפ9מדברים על יישוב במעמד או בדירוג סוציו אקונומי 

יוחסים, מה שנקרא. ומעבר לכך, במקרה או לא במקרה, כשמשווים את הרמה של בי"ס גוונים המ

לרמה של מבני החינוך האחרים, אני מדבר על בתי ספר, אז זה מחדד עוד יותר את הפערים. שחקים  

 יובלים כנ"ל. חלק נכבד מהתיכון למעשה זה מבנים חדשים. וזה מעצים עוד יחסית בית ספר חדיש. 

 את הפערים וכמובן אפשר להבין את הזעם של ההורים שזועמים על כך.   יותר

,  22.5.2021מאחר וסברתי שאי אפשר להשלים עם המציאות הזאת, הגשתי לראש המועצה ביום 

לפני קצת פחות מחודש, בקשה לקיים דיון בנושא הזה. שלחתי הצעה לסדר היום. בבקשה ביקשתי 

ניכנס לאיך מטפלים בבעיה, לוחות זמנים, תקצוב. בקיצור, רציתי ב',  א', שנדון בכלל בנושא הזה.

 לשים את זה על השולחן. כי כשזה לא נמצא על השולחן, זה נמצא בשוליים.  

הישיבה לא התכנסה מאז מסיבות כאלה ואחרות. פחות רלוונטי כרגע. במקרה גם בתווך נכנס נושא  

שצפה בישיבה בוודאי שמע שאני אמרתי שאני   ב. מיאישור תקציב. וביום ראשון היתה ישיבת תקצי

לא אאשר את תקציב המועצה עד שלא יינתן מענה במקביל גם לבי"ס גוונים, גם נושא השיפוץ. כי  

אני חושב שההסתכלות שלנו כחברי מועצה צריכה לצאת מהמסגרת הפורמאלית של התקציב. ולכן 

ום. הגשנו חומרים לראש המועצה בעניין של היביקשתי  לקיים את הדיון בתקציב, ביחד עם הדיון 

התקציב.  הבנתי שראש המועצה לא הספיק לעיין ולכן אנחנו לא דנים היום בתקציב, אבל זה בסדר.  

יכול להיות שזה יצא לטובה שדנים קודם כל בנושא של שיפוץ גוונים, לפני שאנחנו דנים בתקציב 

 שוב. ומאשרים. בהמשך תבינו למה הנושא של התקציב ח 

אז מה צריך לעשות? פחות דיבורים, יותר מעשים. אני חושב שיש תמימות דעים שצריך לשפץ את  

בית הספר. ולמעשה, ההכרח כרגע זה להתחיל עם תוכנית עם שלבים ועם מימוש. עכשיו, להבנתי, 

לפחות לפי המידע שאני קיבלתי, לאור השיח שהיה פה עם הנהגת ההורים, היתה כבר תוכנית  

אמרה למועצה פחות או יותר מה צריך לעשות וכמה זה עולה. ולפחות לפי הנתונים דרת שמסו
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שהועברו אלי, אני כמובן אשמע אתכם ואשמח לשמוע אם זה נכון או לא, עלות השיפוץ היא פחות או 

 2מיליון ₪, כולל מע"מ. זאת אומרת אנחנו יודעים, יש מטרה לשפץ, יש עלות משוערת של  2יותר 

 שם צריך לשאוף. השלב הבא כמובן זה איך מממנים את זה.  ₪, ל מיליון

אני הבנתי, לפחות מהשיח שהיה עם הנהגת ההורים, שמבחינת ראש המועצה הציפייה שלו היא 

שמשרד החינוך יאשר ומה שנקרא יתקצב. יהיה כסף ממשרד החינוך, נבצע. לא יהיה, לא נבצע.  

 ש המועצה בנושא. האם זה אכן כך. דת ראאנחנו כמובן נשמע בעוד מספר דקות מה עמ

אז אני, חברים, עם כל הכבוד לעמדה של ראש המועצה, שאני כמובן מכבד אותה, זו עמדה לא נכונה. 

היא לא תואמת למה שצריך להיות במציאות. אני רוצה להזכיר לכולנו, אנחנו מדברים על מבנה 

מגיע, מבנה ראוי. בטח כשמשווים את   ד איךחינוך בשטח המועצה, של הילדים שלנו, שלהם מגיע ועו

זה למבנים אחרים ביישוב. שלא לדבר על זה שאני לא איש חינוך דגול, אגב, אני לא איש חינוך בכלל, 

אבל לפחות אנשי החינוך המומחים יגידו לכם שמבנה ותנאים זה חלק מהאקלים שדרוש ללמידה,  

 רה כנראה שם.  ר שקווכשאין תנאים אז אין למידה וזה משפיע על כל דב

אז לכן, המסר שצריך לצאת מפה היום, חברים, ואתם תראו איך זה בא לידי ביטוי כמובן בהצעת  

 החלטה, הוא שהמועצה היא וקודם כל היא,  

 

אלעד, אתה מדבר לעצמך. אתה לא שם לב, הוא בטלפון בכלל. אני לא    :מר עמית

 מצליח להבין את הדבר הזה.  

 

 אתה כבר פה פעם שנייה השבוע. ברכות,   עמית,   מר ניר ברטל:

 

 יותר מדי.     :מר עמית

 

 אני מסכים איתך, כולנו.     מר ניר ברטל:
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 עמית, נואשתי מלבקש ממנו להקשיב.     מר אלעד כהן: 

 

 חבר'ה, עמית, עמית. חבר'ה,    מר ניר ברטל:

 

 נואשתי לבקש ממנו להקשיב.     מר אלעד כהן: 

 

יה רגע. אני מקשיב טוב מאוד. תודה. חבר'ה, אני אחזור על מה שני   מר ניר ברטל:

שאמרתי בהצלחה. מי שירצה לדבר, יקבל את זכות הדיבור. אני מבקש לא להתפרץ. פעם ראשונה, 

 פעם שנייה, פעם שלישית אני אבקש לצאת.   

 

 מה קשור זכות דיבור?       :דוברת

 

 זה כן קשור.   מר ניר ברטל:

 

     מתורבתת?נהלות זו הת    :דוברת

 

אז אני מעיר לך פעם ראשונה. בבקשה, אפשר לדבר פה עם זכות    מר ניר ברטל:

 אני מקשיב לך טוב מאוד, אלעד.   דיבור. תודה. אלעד, אתה יכול להמשיך. 

 

אני אשתדל להמשיך מהנקודה שעצרתי. אז אני חושב שהמסר שצריך    מר אלעד כהן: 

החלטה, אתם מיד תשמעו את הצעת ההחלטה, שהמועצה היא,  ר, ובלצאת מפה, והוא מסר ברו

וקודם כל היא, אחראית על השיפוץ, ליתר דיוק על התקצוב של בית הספר. ואם ובהנחה ובתקווה  

שמשרד החינוך יסכים להכניס יד לכיס ויתקצב, זו ברכה של כולנו. אף אחד לא רוצה שדווקא  

 המועצה תעשה את זה.  
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ם, ובואו נניח שמשרד החינוך כנראה לא יכניס כל כך מהר יד לכיס, והלוואי  יאלייאבל בואו נהיה ר

ואני אתבדה אגב, ניר. ואני יכול להניח שמשרד החינוך לא יתקצב באופן מלא, וכשלוקחים בחשבון 

, אז מבינים שגם אם  30%את אותו קול קורא שאני מיד אתייחס אליו, שמדבר בכלל על מצ'ינג של 

 את העניין הזה.  30%ימאלי יקרה, המועצה תצטרך לממן לפחות אופט התסריט הכי

אגב, ככה אנקדוטה קטנה, ניר, וזה לא חלק מהדברים שרציתי לומר. אבל נפל דבר לפני יומיים. 

מונתה שרת חינוך. רצה הגורל ושרת החינוך שייכת למפלגה בשם 'יש תקווה'. ורצה הגורל ואולי זה ל 

ם שאמורים להיות, מהאנשים שלהם, מאנשי המפלגה. וגם רצה  האנשיטובה שניר, אתה אחד מ 

הגורל שאותה חברת כנסת, סליחה, בעוונותי, השרה שאשא ביטון, היא גם היתה שייכת בזמנו  

למפלגה של כחלון. המפלגה של כחלון, מפלגת 'כולנו', ובמקרה או לא במקרה זו אותה מפלגה 

. עכשיו, אני לא אומר את זה לגנותו. אני אומר,  שלנו שהריצה או תמכה או סייעה לראש המועצה

הגיע הזמן לפרוע את השטרות. אתה יש לך את כל הלגיטימציה שבעולם לנצל את הקשרים שלך שם.  

אני אומר את זה לא כביקורת. אני מחמיא לך, כפי שאתה שם לב. כשמחמיאים הוא מקשיב, זה  

 בסדר.  

 

 חמיא. יאללה, אלעד.  שיו ת חכה, חכה, חכה. עכ   מר ניר ברטל:

 

זה די נדיר שאנחנו מחמיאים לך, אז תנצל את ההזדמנות. בוא נחזור    מר אלעד כהן: 

להיות רציניים. מן הסתם כמובן שאני אשמח מאוד אם תנצל את הקשרים הפוליטיים שיש לך עם 

ירות  ת הבחאותה שרת חינוך בכדי לגייס לנו תקציב. אני גם רוצה להזכיר למי ששכח, שבתקופ

 מישהו התהדר על הקשרים שיש לו והיכולות שיש לו לגייס את הכספים.  

נחזור לענייננו. מאחר ונקודת המוצא היא שכנראה ומשרד החינוך לא יממן הכל, ומאחר ונקודת  

יות שהאחריות היא קודם כל עלינו. אנחנו דואגים לילדים שלנו ולא אף אחד המוצא שלנו צריכה לה

ך להתוות את דרך הפעולה שלנו מעתה ואילך. כי אני רוצה מעשים ולא דיבורים. ן צריאחר. זה כמוב

ומהי דרך הפעולה? אם המועצה ממילא אחראית על הכל, היא לא צריכה להמתין עד אשר יתברר,  
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לחיוב או לשלילה, אם משרד החינוך מתקצב, וכמה. ממש לא. אנחנו צריכים לקבל כבר היום  

וצים. קובעים את הסכום. יוצאים לדרך. ובמהלך הדרך סביר להניח, ם שיפהחלטה שאומרת מבצעי

 כנראה לא עוד הרבה זמן, יתברר לנו גם, אם בכלל, וכמה, משרד החינוך מתקצב.

עכשיו, יבוא מי שיגיד, לא, תשמע, למה לצאת לדרך לפני שאתה יודע אם מתקצבים או לא. יכול  

אלה שקצת מכירים את הפרוצדורה, בואו נזכיר   לטובתלהיות שזה ישבש את מהלך העניינים. אז 

שפרויקטים כאלה, עבודות כאלה, אלו עבודות שממילא, ברגע שהחלטת כן, והכן מבחינתי זה היום, 

עד הרגע שאתה מתחיל, מה שנקרא, לדפוק את המסמר הראשון, עוברים לפחות חודשיים שלושה. כי  

ואם לוקחים הלוואה  , לפנות למשרד הפנים, מועצהאחרי האישור מתחילים בתאריכים של אישור ה

אז צריך גם אישור של זה, לפתוח תב"ר. צריך להתחיל לרדת לרזולוציות של תוכניות מפורטות. צריך  

לקחת יועצים. אני מקווה, אגב, שהיועצים והמפקח יהיו קצת יותר מוכשרים מאלה ששמענו בנוגע  

 כל הרצון הטוב, אורכים כחודשיים שלושה. , עם לעתודות. וכל הדברים האלה, בסופו של דבר

עכשיו, אם אנחנו ממילא, גם אם נאשר היום, נתחיל עוד חודשיים שלושה, אז בוא לא נחכה למשרד 

החינוך, לשמוע מה הוא אומר ורק אז נתחיל את כל התהליך. בואו נפעל במקביל. נתחיל את כל  

הזמן הזה של החודשיים שלוש, נשמע מה   בפרק התהליך, נתחיל את התכנון, נתחיל את האישורים.

משרד החינוך אומר ונרוץ קדימה. עכשיו, למה נרוץ קדימה? כי מבחינתי אם משרד החינוך לא 

מאשר, המועצה צריכה לממן. אם משרד החינוך לא מאשר מלא, המועצה צריכה להשלים. אין שום 

ירוץ קדימה, צריך לפעול בדרך  ט הזהסיבה שבעולם להמתין. ואני אומר לכם שמי שרוצה שהפרויק

הזאת. מי שרוצה שהפרויקט הזה, מה שנקרא ינוע בעצלתיים, אז כן. בואו נחכה למשרד החינוך,  

ועכשיו התחלפה השרה, ויכול להיות שהדרג המקצועי שם מתחלף. ואם הדרך המקצועי מתחלף, אז 

. ולכן, ניר, אם אתה רוצה  הזאת הוא מתחיל לבדוק. אנחנו לא צריכים ליפול למלכודת של הסחבת

להוציא את הפרויקט הזה לפועל, אנחנו מצפים, אני לפחות, אני מדבר בשמי, תיכף נשמע את הדעות  

 של החברים, תפעל בדרך שאני מציג. 

עכשיו, כמה מילים לגבי דרך המימון, כי מבחינתי, כפי שהסברתי, הדיפולט זה משרד החינוך. יבוא,  

המועצה. ככלל, ולטובת אלה שנמצאים פה, למועצה יש שני תקציבים. יש  בוא, אהלן וסהאלן. לא י
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תקציב שוטף, שאמור לממן את הפעילות השוטפת של המועצה. ויש תקציב שנקרא תקציב פיתוח,  

שהמטרה של, למעשה העיקרית או המרכזית, זה לממן בנייה של מבני ציבור, במיוחד שטחי ציבור,  

 ד יותר מדי לרזולוציות, זה הסיפור.  לא נרתחזוקה ושיפוץ. בגדול. 

ולצורך העניין, יש קופה שנקראת קופת פיתוח, או קרנות פיתוח. ולשם בדיוק מוזרמים אותם כספים  

שאתם שמעתם לפני מספר דקות. זוכרים ששמענו על עתודות, שילמנו, לא שילמנו? זה הולך לשם. 

מועצה, בגדול, לא אמור, הוא גם לא  של ה ומשם אמורים לממן פרויקטים כאלו. התקציב השוטף

יכול לממן פרויקטים כאלו בסדרי גודל. עכשיו, הסיבה היחידה שבגללה למעשה אני מזכיר פה את  

רק מדבר אחד. אני מניח שחלקכם   התקציב השוטף של המועצה כקשור בכלל לעניין הזה, נובעת

לפחות יופתע לשמוע, או לראות, את ראש המועצה אומר בישיבת מועצה שהיתה בערך לפני שבוע,  

האמירה הזו, אני מוכרח לומר לכם, הפתיעה  שאם היה תקציב, אז היו מתחילים בשיפוצי גוונים. 

יכול להיות שפספסת כל כך הרבה  אותי. כי אמרתי רגע, אתה עבדת על התקציב כל כך הרבה. איך זה 

כספים שיכולים לשפץ את גוונים? כי מי שרוצה לשפץ את גוונים לא מדבר בשש ספרות. זה מתחיל 

בשבע ספרות, זה ברור. אולי פספסתי משהו? אז הלכתי ועשיתי שיעורי בית. ובדקתי, ומה שמצאתי  

₪ לכל מבני  200,000כום שלו זה זה שיש איזשהו סעיף אחד שמדבר על שיפוצים, שיפוצי קיץ, והס

החינוך ביישוב. זאת אומרת או שראש המועצה חשב לשפץ את גוונים ביחד עם כל מבני החינוך של  

 ₪.  200,000-היישוב שלנו ב

 

  -זה כולל גם את הכספים לבני עקיבא     :דובר

 

גנים  02י במה שאני אומר אמרתי, כל מבני החינוך. לדעתי לא ... ד   מר אלעד כהן: 

כולל, אז כל שכן. או שראש המועצה חשב שאלו השיפוצים שצריך לעשות. או שראש המועצה לא  

מכיר את התקציב השוטף, שזו גם אפשרות. אני מניח שזה פחות סביר. או שמישהו לא דייק  

בפרטים. כשהגענו לישיבת התקציב ביום ראשון האחרון, לפי שצפה, היו לנו ריג'קטים, התנגדויות,  

דברים כאלו ואחרים בישיבה, לטיוטת התקציב. ואגב, הם לאו דווקא היו קשורים לעניין של שיפוץ ל
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בית הספר. אבל אמרנו, מאחר וראש המועצה רוצה לממן את זה מהתקציב השוטף, אנחנו נמנע את 

י  זה? ממש לא. נתנו לו אור ירוק וביקשנו לעשות שינויים כאלו ואחרים. שלחו אותנו לעשות שיעור

בית ובאמת היום העברנו, זה הועבר היום, נכון, אורנה? העברנו רשימה מפורטת של דרישות שלנו 

אלף  700-ל 500וריג'קטים. אחת מהדרישות זה שבמסגרת השינויים התקציביים יוקצה סכום של בין 

ימום ₪ לטובת שיפוץ גוונים. חשוב שתבינו שאם יאושר תקציב, בשינויים שאנחנו מדברים, זה המינ

שהכי מהיר. לא צריך אישורים של אף אחד ואפשר לצאת לדרך. ראש המועצה עדיין לא הספיק  

להגיב על זה. זה בסדר. רק קיבלו את זה היום. אנחנו ההיפך, מצפים שיבדקו את זה בצורה רצינית,  

 כדי שהתשובות, לשם שינוי, יהיו באמת רציניות. ואז נוכל לראות. 

שכל שקל שנוכל להקצות לשיפוץ גוונים מהתקציב השוטף, מצוין.  ור עכשיו אחת מהשתיים. בר

פנטסטי. מה שלא, מבחינתי, נצטרך לעשות שימוש בתקציב הפיתוח. עכשיו, אנחנו יודעים שבתקציב  

הפיתוח כרגע לפחות יש כמה מאות אלפי שקלים, לפי המידע שיש לנו. כמובן שזה תקציב דינאמי. 

ם שהולך ומשלם על היתר בנייה כזה או אחר זה כמובן מוזרם. מנגד יש מה זה תקציב דינאמי? כל אד

גם הוצאות, התחייבויות, וכו' וכו'. אבל ברור שגם, ואני מניח גם, שאין מספיק כסף כרגע. נניח. זה  

לא צריך להבהיל אף אחד. כי רשויות מקומיות, זה לא סוד, לוקחות הלוואות ואתם תופתעו לגלות  

ת, בגדול, החוק הקיים, הרשויות לוקחות הלוואות לתקציבי פיתוח. משרד  גם שלמעשה במסגר

הפנים לא נותן הלוואות למימון תקציב שוטף. אלא במקרים חריגים. כי הוא אומר, אם אתה לא 

מסוגל לנהל את עצמך מהתקציב השוטף, מה תעזור לך הלוואה? לכן, כשאתם שומעים על הלוואות,  

, זה נלקח לתקציב הפיתוח. ואחד הדברים המעניינים, ויש שיגידו  שרשות מקומית לקחה הלוואה

האבסורדיים הוא, שבהתאם לנקרא לזה מדיניות משרד הפנים, אני לא רוצה לסבך יותר מדי, לרשות 

 מקומית,  

 

 בועז, אתה סופר את הזמן?    מר ניר ברטל:

 

 יש לך בעיה עם הזמן?      מר אלעד כהן: 
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 בעיה. לך יש    מר ניר ברטל:

 

הייתי בטוח שאני אומר דברי טעם. אם אני חושב שאני לא אומר    מר אלעד כהן: 

אה, להתחיל להגיד דברי טעם, הבנתי. כנראה שכשהאוזניים שומעות דברים שלא   דברי טעם, איך?

נוח, אין בעיה. האמן לי שחברים שלי יתנו לי את הזמן. הדברים שלי יישמעו עד הסוף, אין אם 

ת זה ובין אם לא. אז התחלתי להגיד שעד כמה שזה נשמע מצחיק, לרשות מקומית יש אוהבים א

אינסנטיב לקחת הלוואות. וזאת למה? במסגרת מענק האיזון, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי,  

במסגרת איזשהו מענק שרשות מקומית מקבלת, כשיש לך הלוואה, היא נכנסת לשם. וכתוצאה מכך, 

הקדמית וחלק חוזר אליך בדלת האחורית. ולכן רשויות מקומיות לוקחות אתה מוציא בדלת 

הלוואות. לא נבהלות לקחת הלוואה. ולכן, ניר, מבחינתי, אם נצטרך לקחת הלוואה, אני לא רואה  

 בזה שום דבר פסול.  

עכשיו, שמעתם היום חברים שכספים באמת מתקציבי עתודות, זורמים ויזרמו. שמעתם את 

לי את היכולת כרגע לדעת אם אלו סכומים מדויקים או לא. אבל דבר אחד כן אני יכול  הסכומים. אין

להגיד. ושמעתם את זה גם היום. שמיד עם היבחרו של ניר, לזכותו ייאמר במרכאות, מעבר להעלאת 

, לזכותו ייאמר במרכאות, הוא גם העלה בפועל את היטלי הפיתוח בשיעור ממוצע 7%הארנונה של 

 25%מה? ככה. כי מישהו סימן מטרה. זאת אומרת, היום גם בקיים וגם בצפי יש כבר . ל25%של 

יותר ממה שהיה אמור להיות. אז אני אומר פנטסטי. קיבלת מתנה מהתושבים, טוב שתושבי עתודות 

שאני דורך לך על איזושהי יבלת, אבל האמת צריכה לא נמצאים פה, כי הם היו עכשיו, אני מצטער 

ת, כמובן בצורה חוקית ודמוקרטית. אנחנו התנגדנו, אתה העלית את זה, ובזה בסדר.  להיאמר. לקח

יש פה חברי מועצה שאישרו את זה, ואחרי זה בדיעבד יגידו שקצת עבדת עליהם, אבל זה כבר עניין  

יותר ואין מטרה יותר נעלה לעשות בזה שימוש מאשר לדאוג  25%אחר. אבל בשורה התחתונה, יש 

 ם.  לבי"ס גווני

אני מניח שאם תשאל את ההורים הנכבדים האלו, חלקכם תושבי עתודות, וואלה, אם כבר לקחו  
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 , תגידו לי, מה אתם בוחרים לעשות בזה שימוש? מה הם יגידו לכם סביר להניח?  25%-לכם את ה

 

 חינוך. חד משמעית חינוך.      :דוברת

 

להיות כספים. וגם אם אין  יפה. אז במובן הזה, מה שנקרא, אמורים   מר אלעד כהן: 

כספים כרגע, לא צריך להיבהל מתקציבי פיתוח. אם נצליח, ואני מאמין שנצליח, ואני בטוח שראש 

₪ השנה, אני   500,000המועצה ישתף איתנו פעולה ויסכים לשינויים התקציביים, אז יהיו לנו בערך 

נצליח גם שנה הבאה לעשות את  מקווה. אלא אם כן מישהו ינסה לתקוע קצת מקלות בגלגלים. ואם 

זה מעבר לפינה, זה עוד שלושה, ארבעה חודשים. אם נצליח גם במסגרת   2022זה, אגב, תקציב 

 התקציב השוטף כמה מאות שקלים, אז בכלל נקל על כולנו. 

ושוב, אני רוצה לומר. הציפייה והתקווה, אולי והתקווה החדשה, היא שמשרד החינוך אכן יתקצב  

זה, ואז כולנו נהיה מרוצים. אני הראשון שאשלח זר פרחים לראש המועצה אם זה יקרה. חלק נכבד מ

וואלה, ניר, שיחקת אותה. הצלחת להביא יותר מאשר אחרים הביאו. בוא נראה שזה יקרה, כמובן. 

    -אבל כרגע אנחנו 

 

 מה ההצעה הפרקטית, אלעד?    מר ניר ברטל:

 

   -לא יישאר שום דבר שהוא לא  אתה תבין. אל תדאג.   מר אלעד כהן: 

 

 לא, אני רק דואג ש, רצית לצאת מוקדם היום.     מר ניר ברטל:

 

 אני מבין שקצת קשה לשמוע.     מר אלעד כהן: 

 

 לא, ממש לא.    מר ניר ברטל:
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עכשיו, אם כבר מדברים, ראיתי כמה אתה חשוף לביקורות וכמה    מר אלעד כהן: 

ברים על התנהלות ממשרד החינוך, אז בואו נדבר על זה קצת. אני  אתה אוהב לשמוע. אם כבר מד

מהשיח מוכרח לומר שמה שאני הולך להגיד כרגע מבוסס על מידעים שנחשפתי אליהם כתוצאה 

המאוד מעניין שהיה ברשתות החברתיות. אז אני מבין שכולם בונים על איזשהו קול קורא. מצוין.  

ול הקורא הזה, לא בדיוק המועצה איתרה ויזמה. ואני מיד אלא שלפחות לפי מה שנאמר לי, את הק

אשמח לשמוע אם זה נכון. מסתבר שמישהו, מאן דהוא, מהנהגת ההורים, ואני לא יודע מי זה, מי  

הבחור הזה, אז שאפו, כל הכבוד, יכול להיות שאתה קצת יותר מקצועי מאנשים אחרים שיושבים  

תו קול קורא ואמר למועצה 'וואלה, הנה קול קורא.  במבנה המועצה ומקבלים כסף, איתר את או

 קדימה, תגישו'.  

עכשיו, למה זה מצחיק? זה מצחיק ומעציב כי במועצה אמורים לשבת אנשים שזה מה שהם צריכים 

לעשות מהבוקר עד הערב. אבל אתם יודעים מה? אם זה נכון, כמובן. אם זה לא נכון, נעשה דליט 

בסדר. אבל מה שיותר מצחיק בקטע הזה, שכשמעיינים את שיטת  להכל. לכאורה, כביכול. הכל 

התקציב מגלים שמזה שנה שנייה או שלישית יש למועצה מומחה, סליחה, לא מומחה, יועץ לקול  

קורא. זאת אומרת המועצה משלמת למישהו כסף. התפקיד שלו זה לאתר קולות קוראים. על זה הוא  

ראים, איתור קולות קוראים. ואני שואל את עצמי, וואלה? שני סעיפים. קידום קולות קומקבל כסף. 

אם באמת הוא לא איתר את הקול קורא הזה, ומישהו מהנהגת הורים הוא זה שעשה את זה? חלם  

 זה פה. 

אבסורד נוסף ששמעתי, ואני מקווה מאוד שזו בדיחה ולא נכון, שמישהו במסגרת אותו קול קורא  

? קול קורא אחר. ומי איתר אותו, אגב, את הקול הקורא  הגיש בקשה להרוס את בית הספר. לא

האחר? רק שמועה, בסדר. תיכף נשמע פה. אני מבין שאנשים פה מאוד בקיאים בדברים. ואני שואל 

את עצמי, אותו בן אדם שחתם על הבקשה הזאת, אם זה נכון, אני לא ראיתי את זה, שוב פעם. אותו  

החינוך, באיזה הזיה הוא חי כשהוא חושב שמשרד החינוך בן אדם שחתם על הבקשה הזו מול משרד 

יאשר להרוס את בית הספר, ואיך בדיוק חשבו לתת מענה, איפה ילדים ילמדו? אז מה, זה משחק? זה 
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רציני? זה הזיה? זה חלם? איפה אנחנו חיים? אני כמובן אשמח לשמוע את התגובות שלכם. כי אם זה 

הנושא הזה. מעבר לזה שיש פה גם טענות שכן אמרו דברים לא  לא נכון, אני מושך את ידי חזרה מ

נכונים ולא אמרו דברים נכונים. דבר נוסף, שגם לא הגישו את הקול קורא בזמן. וכתוצאה מכך שלא  

הגישו את הקול קורא בזמן, אז אנחנו נמצאים במצב של דיליי. וייקח הרבה זמן עד שנדע כמה נקבל  

ה, ההתנהלות הלא תקינה או לא מקצועית באה לידי ביטוי גם בזה. וכו' וכו'. וכנראה שנקרא לז

שמעתם מה קרה עם עתודות, אז אני קצת לא מופתע. אני רק אומר שאם זו הדרך שבה מתנהלים  

במשרד החינוך, אז הנה עוד סיבה למה לא צריך לחכות למשרד החינוך, וצריך לקחת את העניינים  

ן שיש הצעת החלטה שהוא צריך לממש אותה, וכשהוא יבין שאם  לידיים. יכול להיות שכשמישהו יבי

הוא צריך להפנות מקורות תקציביים, מה שנקרא ממקומות שכנראה קצת יותר קלים, למקומות 

 התעמת, אז יכול להיות שהוא ייקח את הדברים ברצינות.האלו, אז הוא יתחיל ל

פה בשביל, מה שנקרא, לשתות קפה   אז שאלת, ניר, מהי ההחלטה האופרטיבית? אנחנו לא נמצאים

ביחד. למרות שנחמד לפגוש את  האנשים וגם אותך כל פעם מחדש. אנחנו רוצים לקדם דברים. ולכן  

גיבשתי הצעת החלטה שאני אציע אותה כרגע. אני אקריא אותה לאט ואני כמובן אשמח מאוד אם  

קשה לי לראות שמטעמכם  כל חברי המועצה, אגב, אני מוכרח לומר לכם שבמישור האישי קצת

נמצאים רק שני חברי מועצה בלבד, ולא כל חברי המועצה שלכם. אני רוצה להזכיר לכולם איזה 

פסטיבל היה כשחברי המועצה שלנו באו ואמרו 'אנחנו לא יכולים להופיע', איזה גוועלד עשו. אז  

ב להם. ואם זה היה קובעים נושא, קובעים נושא חשוב, והחבר'ה שלכם כנראה זה לא מספיק חשו

 חשוב, לפחות יכולתם לבקש לדחות. אז בואו נקריא, ברשותכם, את הצעת ההחלטה.  

 

 אפשר לדחות, אם אתה רוצה.    מר ניר ברטל:

 

 כשצריכים לדחות אתה דוחה.   גב' אורנה רייטר: 

 

 תתייחסו אלינו ברצינות. כי זה החיים של הילדים שלנו.    אביטל אגוזי:   'גב
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 אני מסכים איתך.     יר ברטל:מר נ

 

 זה בלתי אפשרי,     : אגוזי גב' אביטל

 

 אביטל, אביטל.     מר ניר ברטל:

 

לא, מה זה 'אביטל, אביטל'. זה נושא, תשמע, זה דם ליבנו. אין דבר   : אגוזי גב' אביטל

 כזה. כל הזמן הערות עוקצניות כאלה.  

 

 להערות שלו.  אני מסכים איתך. אני רק מגיב    מר ניר ברטל:

 

 ... זה לא לעניין.     אבל זה לא מקובל. אנחנו  : אגוזי גב' אביטל

 

 אני מסכים איתך מאוד.     מר ניר ברטל:

 

 אני כבר ... שאני לא יכולה לשמוע את זה.     : אגוזי גב' אביטל

 

 אביטל, תודה.     מר ניר ברטל:

 

 תחשבו ביחד איך לפתור את זה.    : אגוזי גב' אביטל

 

 אביטל, תודה.     ניר ברטל:מר 
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 אני חושב שאתה צריך לקחת את הביקורת  כביקורת בונה.     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, בוא תתקדם.     מר ניר ברטל:

 

 שנייה, אל תסתום לי את הפה.     מר אלעד כהן: 

 

   -אני לא סותם לך את הפה. אני מנסה    מר ניר ברטל:

 

    אז תן לי להתקדם.   מר אלעד כהן: 

 

 בדיוק בגלל מה שאביטל אמרה עכשיו.    מר ניר ברטל:

 

ואני חושב, סליחה, היא דיברה על הסגנון והיא צודקת במיליון אחוז.     מר אלעד כהן: 

אומר את זה גם לעצמי בכל וכשעשרה אנשים אומרים לך שאתה שיכור, אז אתה כנראה שיכור. אני 

כל כך חשוב כמו שיפוץ בי"ס גוונים, שאתה יודע שזה  אבל כשעולה על סדר היום נושא מיני דברים. 

בדמם של אנשים, אז מצופה שההתייחסות, לפחות מבחינת נוכחות, תהיה קצת יותר רצינית. אבל 

 בוא נתקדם. 

: 1הצעת ההחלטה שאני מבקש מחברי המועצה שכן הטריחו את עצמם להגיע, היא כדלקמן. סעיף 

ות. המועצה רואה כהכרח וכחובה לבצע שיפוץ מקיף של בי"ס שייכתב כי כשזה נכתב, יש לזה משמע

כי מעולם לא היתה החלטה כזאת. וכשאין  גוונים ולאשר כבר היום תוכנית שיפוצים. למה זה חשוב?

החלטה, אז אין, אתה לא יכול לבוא ולהגיד למה לא עושים. כשיש החלטה אז אפשר לבוא ולהגיד 

נית שהוצגה למועצה, )לפחות מה שאני יודע(, עלות השיפוץ  : על פי התוכ2למה לא עושים. סעיף 

מיליון ₪, כולל מע"מ. זאת אומרת צריך לקבע את הסכום. יש שאיפה, יש יעד, יש   2המקיף הינה 

סכום. השלב הבא זה שלב המימוש. עלות השיפוץ תמומן בחלקה מהתקציב השוטף של המועצה,  
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, הסברתי מה ההבדל בין התקציבים, לטובת מי שלא ומרביתה מתקציב הפיתוח של המועצה. זוכרים

יהיה מכיר. ובמידת הצורך, המועצה תיטול הלוואת פיתוח. סעיף חדש, כי מבחינתי משרד החינוך לא 

. במקביל לכל האמור לעיל, תמשיך המועצה בנסיונות לגייס תקציבים ממשרד החינוך. כל  100%

ל המועצה במימון השיפוץ. למה זה חשוב? כי  סכום שיגוייס ממשרד החינוך יפחית את חלקה ש

מבחינתי האחריות היא קודם כל של המועצה. נאתר כספים ממשרד החינוך, כולנו נשמח, נוכל לרוץ 

 קדימה. 

סעיף חדש, תוכנית שיפוץ שניתנת למימון מהתקציב השוטף, זוכרים שאמרנו שמנסים להקצות  

היינו מאשרים את התקציב, והיתה כוונה לאשר  כספים מהתקציב השוטף? תבוצע לאלתר. אם היום 

את התקציב מבחינתנו, אם היו מקבלים את הריג'קטים שלנו, כבר מחר היה אפשר להשתמש בזה. 

 לכן לא צריך להשתהות בעניין הזה. 

ימים תוגש למליאת המועצה תוכנית שתכלול את הדברים הבאים: א', תוכנית  14סעיף חדש. בתוך 

ים, כולל לוחות זמנים, שלבים וכו'. חברים, אם זה לא יהיה, אז יהיו דיבורים,  מפורטת של השיפוצ

יום, תוכנית כלכלית מפורטת   14יהיו כוונות, יהיו רצונות, אבל כלום לא יהיה. סעיף שני, בתוך 

הכוללת את ערך המימון. למה אני מתכוון? אני מצפה ואני דורש שהגזבר, במסגרת אותה תוכנית,  

לנו תוכנית כלכלית, אופק כלכלי, כמה יש, כמה צפי שיש. כמה אפשר לקחת מהתקציב   יבוא ויציג

השוטף. כמה אני צריך לקחת מקרנות הפיתוח, כמה הלוואה, וכו' וכו'. אנחנו רוצים לעשות באמת  

 14עבודה רצינית. סעיף אחרון, התוכנית הנ"ל תוצג בישיבת מועצה שלא מן המניין, שתתקיים תוך 

ה ישיבה שלא מן המניין? כי אני חושב שנושא כזה צריך להקדיש לו המון זמן ולא בישיבה  ימים. למ

 שוטפת. אתם רואים מה קורה כשנושא נדון במסגרת ישיבה שוטפת.  

כשתינתן החלטה, תתקבל, ואני מקווה עכשיו, החשיבות שבהחלטה היא שאנחנו יוצאים לדרך. 

נו ישמחו לתמוך בעניין הזה. אין לי ספק שהם גם  שכולכם תתמכו, אני בטוח שראש המועצה וסג

רוצים לשפץ את בית הספר. כשתתקבל החלטה, אנחנו שינינו פאזה. עברנו שלב. כבר יש החלטה, כבר 

יש חובה. במאמר מוסגר אני אומר שאני מקווה רק שאת ההחלטה הזו יממשו קצת יותר ברצינות 

ושא תפיסת ביטחון ובנושא אכיפה. מה שלא כל מהחלטות אחרות שקיבלנו. כפי שאתם זוכרים, בנ
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 כך נעשה עד היום. נכון, אורנה? אתם יודעים על מה אני מדבר. לקחו החלטה וגנזו אותה. 

 

 לא, יש החלטת מועצה שלא מבוצעת.   גב' אורנה רייטר: 

 

 נכון. החלטות לא מבוצעות.    מר אלעד כהן: 

 

 זה לא נגנז. לא מבוצע.    גב' אורנה רייטר: 

 

אבל מה לעשות, הציפייה שלנו שבנושא כזה רציני, ההתייחסות תהיה     מר אלעד כהן: 

 הרבה יותר רצינית.  

 

 גם הביטחון זה נושא רציני.   גב' אורנה רייטר: 

 

נכון, אין ספק. אני יכול להבטיח לכל מי שיושב כאן, ולכל מי שיושב     מר אלעד כהן: 

קווה שתתמכו בה. אם לא, אז היא לא תתקבל. אחרי  שם, שאחרי שתתקבל ההחלטה, אגב, אני מ

שתתקבל ההחלטה, אנחנו לא נשקוט על שמרנו. ואנחנו נעמוד על כך שההחלטה תבוצע. ואנחנו נעבוד 

החלטה. אז להקל עליך,  על כך שאנחנו נצא לדרך. לדעתי, ניר, אתה היחידי שלא קיבלת ממני הצעת 

ך, אז תוכל להיעזר. ולכן אני אבקש, אחרי שנשמע את  הנה ההחלטה. סליחה, אודי, אין לי בשביל

 הדעה של כל חברי המועצה הנכבדים האחרים, לקבל את ההחלטה ככתבה וכלשונה.  

 

 זהו, אלעד?    מר ניר ברטל:

 

רוצה שאני אמשיך? אפשר לחזור על הכל מהתחלה. אם זה מה     מר אלעד כהן: 

 שיגרום לך להשתכנע, בשמחה.  
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 תודה. בועז, אתה רוצה להוסיף? תמר?    מר ניר ברטל:

 

כן, אני רוצה להגיד משהו קצר מאוד. ואישי. אני נקראתי לדגל,    גב' צדוק תמר: 

ויצאנו אתה ואני לדרך המשותפת הזאת סביב נושא חינוך. סביב רצון ומוטיבציה מאוד חזקה לקדם  

לא חושבת שהיא לא קיימת. אבל   את החינוך. אני מאמינה שהיא עדיין קיימת, גם אצלך, ניר. אני

שחרתה על דגלה  המימוש שלה הולך ומתרחק. נקודת השבר שלי, ההתפצלות מתוך סיעת אופק, 

בראש ובראשונה את נושא קידום החינוך. אני חושב שנעשה המון בתחום הזה. אני אומרת את זה  

ע. נעשים דברים מדהימים  בכל הזדמנות. אני אגיד את זה גם עכשיו. וכשצריך להחמיא ומגיע אז מגי

בתחום החינוך. אני חושבת שזה בהחלט כן על המסלול במישורים הפדגוגיים. במישורים  

התשתיתיים יש לנו לאן לשאוף. הנקודה שבה אני הבנתי שאני צריכה להתפצל היתה הנקודה שבה  

שייגמר   מיליון, שכולנו ידענו 2.5התבקשנו לאשר תקציב הלוואה, לאשר תב"ר לקיחת הלוואה 

מיליון, עבור מבנה למועצה. בה בעת שהיו חלופות שנתנו מענה עם הרבה פחות כסף,  3.5-בלפחות ב

בעלות הרבה יותר נמוכה. שם היתה נקודת השבר שלי, ואני גם זוכרת שבאותה ישיבת מועצה, אני  

הדבר  נזכרת, כשאנחנו דנים בזה, ששאלתי, ואני חוזרת על השאלה הזאת, אז והיום, האם זה 

הראשון, ההשקעה המשמעותית הראשונה שאנחנו רוצים לבצע במבנה למועצה, מבנה יקר למועצה? 

מטר? זה מה שעמד אז על הפרק. אני שמחה שעצרנו את הדבר הזה. זה לא היה נכון  750-לגדול ל

 ללכת לשם. זה המשיך אחר כך לפאנלים סולאריים.  

 

  מה, כן?נזכיר רק מי עצר את זה ול    מר אלעד כהן: 

 

לא, אני לא אזכיר את זה. אני רק רוצה להיות קצרה. אני אומרת, בפאנלים  :גב' צדוק תמר

סולאריים, אותו דבר הרגשתי. לרוץ לקחת הלוואה, לא שאני נגד. אני מאוד בעד. אבל גם במובן של  

באופן עצמי  הזה לנהל את הפרויקט הניהול העצמי שהוזכר כאן קודם, אני לא רוצה להיכנס לשם. 
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, כפי שאנחנו סברנו שנכון לעשות. אני מדברת יותר מהזווית של לקיחת הלוואה. לקיחת  BOT-ולא ב

הלוואה, זאת אומרת הניסיון השני שעלה כאן בעצם, ביוזמתך היה עבור פאנלים סולאריים. ושוב, 

ממה   יליםחשתי את אותה תחושה של תמיהה, של למה את הדברים האלה. למה אנחנו לא מתח

ב', בשביל זה באנו.  -שהתחייבנו לציבור? עם זה באנו. ועכשיו כשעולה ההצעה הזאת, זה נראה לי א'

זאת המטרה. זה הדבר הכי חשוב. וזה בסיסי. והמצב שם הוא באמת לא נעים. אין לי ילדים ולא היו 

אה את י רולי בגוונים. אבל קצת הסתובבתי שם בתקופה שהחזקתי את תיק החינוך. וגם כשאנ

התמונות, זה קשה. אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי ילכו לכזה בית ספר. אנחנו חייבים לטפל בדבר  

 הזה. 

 

רואה פה שהיו"ר  אולי כדאי שנשמע את הנהגת ההורים, כי אני    מר אלעד כהן: 

 נשמע. 

 

 הצעתי לך לשבת לידי. לא רצית.    מר ניר ברטל:

 

י יש שאלה, אני רוצה לשמוע את סגן ראש המועצה מה  ל ת?את סיימ  גב' אורנה רייטר: 

הוא חושב. חשוב לי לשמוע. מה הוא חושב על הנושא. על נושא של השקעה בגוונים. חשוב לי מאוד  

לשמוע, אודי, מה תפיסת העולם שלך בנושא של גוונים. ניר, סליחה. יש פה דיון. סגן ראש המועצה,  

 ן ראש המועצה. לא מה ניר.  , סגמה אתה חושב על זה? תגיד מה אתה

 

 מה השאלה? זה שצריך לטפל בזה? זה ברור.     מר אודי וילד:

 

 אוקיי. רגע, אתה חושב שזה בטופ של סדרי העדיפויות שלנו?   גב' אורנה רייטר: 
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 אני מניח שכן.     מר אודי וילד:

 

 לא מניח. מה אתה חושב?    גב' אורנה רייטר: 

 

אגיד בגלוי. אני לא מעורב בסיפור. אני לא כל כך מכיר.   אני תראי,   מר אודי וילד:

אני לא הייתי באף ישיבה שקשורה להנהגת הורים. הסיפור שקורה פה סביב החינוך. אני לא מעורב  

בזה. אני שומע את הדברים, פעם ראשונה נחשפתי למה שעמית אמר פה ביום ראשון בערב. אני  

ני לא מעורב בזה. אני מעורב בדברים אחרים, לא בדבר  כי אעכשיו שומע את הדברים פעם שנייה. 

הזה. ממה שאני שומע פה, אני מבין יש בעיה חמורה. בהחלט. יש פה בעיה שצריך לטפל בה. איך 

לטפל, מה הדרך הנכונה לפעול בה, על זה אני מניח הדיון. ועל זה צריך לשמוע כל מיני כיוונים וכל  

  יח שלניר יש איזושהי דעה נוספת. בואו נשמע. י מנמיני דעות. אמרתי דעה אחת. אנ

 

 אני תיכף אענה.     מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה להגיד משהו.     : אגוזי גב' אביטל

 

 אביטל, תגידי את שמך המלא.    מר ניר ברטל:

 

 לשלטון בקרוב.  אביטל אגוזי.   : גב' אביטל אגוזי

 

 אביטל, זה דיון רציני.     מר ניר ברטל:

 

זה דיון רציני, ניר. אני רוצה לספר, קודם כל אני פה כאמא של יונתן    : טל אגוזיאבי גב'

ואלון החמודים. ואני מחזור ד' בבי"ס גוונים. אני מוכנה לטובת האירוע להסגיר את גילי ולהגיד  
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, למרות שאני לא נראית. אני יצאתי לי להיות בבית ספר. ואני רוצה להגיד לכם  43.5שאני בת 

ל בית הספר, החלונות של בית הספר, המעקות של בית הספר, השירותים של בית הספר,  ות ששהדלת

  1993-שירותי המלחמה של המקלט, המקלט, הספרייה, האין ספרייה, זה הכל כמו שאני עזבתי ב

נדמה לי את בית הספר, הכל נראה אותו דבר. ומה שלא נראה אותו דבר זה טלאים. טלאי על טלאי  

, אני רוצה לשואל אותך, ניר. ואתה יודע שאתה ואני, אני לא אופוזיציה, אני לא  כשיועל טלאי. ע

קואליציה, אני מי שאני. אני מייצגת את הילדים שלי וזה שבחרתי בך בגלל והרצתי אותך לא בקטע  

   -כאילו של פוסטרים, אלא  

 

 עד היום אני זוכר את הפוסט שלך על השלט.     מר ניר ברטל:

 

אני באמת הלכתי איתך, כי אחת האג'נדות שלך זה החינוך. אני רוצה    : וזיל אגגב' אביט

למה לא? יש, תשמע, גם אני  לשאול אותך שאלה ושתענה לי כאילו בשיח בינינו פתוח פה. למה לא? 

כשאני צריכה, אני לוקחת הלוואה אם יש לי משהו דחוף שאני צריכה ואין לי את הכסף. ככה העולם  

ילדים את  500-ת מתנהלות. אני עוד לא הבנתי למה אתה לא רוצה לבוא ולתת לועצומתנהל. ככה מ

 מה שמגיע. לא ביקשנו יותר מאף בית ספר אחר. ביקשנו להשוות.  

 

 רק למה את חושבת שאנחנו לא רוצים?    מר ניר ברטל:

 

רב.  מתחילת העאני אגיד לך למה אני חושבת. אני יושבת פה כאילו   : גב' אביטל אגוזי

אני רק שומעת פה התנצחויות ועקיצות. ואני יושבת פה, ואני כל מה שאני מרגישה זה זלזול וחוסר  

רצינות. קודם בילדים שלי, ואחר כך בי. ובחברים שלי. עכשיו, אני מייצגת פה הרבה אמהות ואבות  

אני לא ים. שלא יכלו לבוא היום, כל אחד מסיבותיו. אני לא רוצה שנגיע למצב שנצטרך לעבור שלב

רוצה. אנחנו יישוב קהילתי. אנחנו כולנו בסוף נפגשים בקאנטרי, בתור הארוך של הסופר. אני רוצה 

 שיהיה טוב. ובשביל שיהיה טוב אנחנו צריכים לגייס אותך לזה.  
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 אבל למה את חושבת שאנחנו לא?    מר ניר ברטל:

 

א יכול לקרות ולמה אין זה לכי ניר, אני רק כל הזמן שומעת למה   : גב' אביטל אגוזי

כסף ולמה אין תקציבים. עכשיו, אני לא מבינה באקסלים.  אני מבינה בכפות רגליים. בחסות אביטל  

 אגוזי. אני באמת רוצה להבין, 

 

 זו פרסומת אסורה.     מר אלעד כהן: 

 

אני באמת רוצה לשאול אותך מה אתה, כמפשיל שרוולים, אני באה   : גב' אביטל אגוזי

ה אתה מפשיל שרוולים ועושה לטובת בי"ס גוונים. אני חייבת לדעת את זה. אני חייבת לדעת ב, מבטו

כי אני שאני הולכת לישון, תקשיב, אני ניסיתי להוציא את הבן שלי הצעיר מאורנית, שלא ילמד פה. 

ר בתו רואה מה הולך. ואתה יודע את זה. אני סיפרתי לך את זה. אני רוצה לדעת מה אתה, איך אתה

המנהיג של היישוב הזה, ראש החץ, איך אתה במרכאות מתאבד על בית הספר הזה. אני לא מרגישה  

מעבר להנהגת גוונים, ועכשיו  שזה קורה. אני לא מרגישה שזה חשוב. אני לא מרגישה שזה אכפת. 

 שחברי המועצה מתגייסים לטובתנו. אני צריכה שתתגייס לזה.  

 

 תודה.    מר ניר ברטל:

 

 אבל אתה מתייחס לדברים.    : ביטל אגוזיב' אג

 

 מבטיח.    מר ניר ברטל:

 

 כי אחרת אני באה מחר ללשכה.    : גב' אביטל אגוזי
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 את באה גם ככה ללשכה.     מר ניר ברטל:

 

  –לא, אני רצינית. צחוק צחוק, אבל   : גב' אביטל אגוזי

 

 ת אותם. עמיר ויינגרטן.  העלויש לי פה כמה נושאים שאני מבקש ל  : מר עמית ויינגרטן

 

 יו"ר הנהגת הורים.     מר אלעד כהן: 

 

דברים שלא הצלחתי לקבל עליהם תשובות. ואני מבקש במעמד הזה.    : מר עמית ויינגרטן

אני חושב  הדבר הראשון זה נושא הבטיחות בבית הספר. בטיחות בבית הספר, יצאו מספר דוחות. 

אני עדיין רואה תלמידים לומדים בכיתות, כשגופי  חות.שעברו שבועיים או שלושה מאז כל הדו

תאורה למעלה לא קשורים לתקרה. שזה מנוגד לתקן. אז אם היה בודק כזה או אחר ולא בדק את 

זה, אז מישהו צריך לתת על זה את הדעת. יש אישורים שצריך לקבל מקונסטרוקטור שבדק את  

מכים שביקשנו לקבל, אז לא קיבלנו. ואני המס התקרות, ולא ראינו את זה. ובכלל, בכל הנושא של

 חושב שאם אתה דוגל בשקיפות, אז מין הראוי שנקבל את מה שביקשנו.  

הקומה למעלה מפונה. ארבע כיתות, אם אני לא טועה, בגלל אחד הדוחות של הממונה על הבטיחות.  

שם?  אני לא יות יש שם איזושהי קורה שהיא חלודה. מתקנים את זה, מטפלים בזה? מה הולך לה

 אפריע להם. 

 

 אנחנו שומעים. אני מצליח לשמוע. אתה יכול להמשיך, עמית.    מר ניר ברטל:

 

 ניר, האנשים פה מרגישים כשאתה עושה את זה, שאתה מזלזל בהם.     גב' אורנה רייטר: 
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לא, אני לא מזלזל באף אחד. אני מכבד מאוד. אני פשוט מצליח גם    מר ניר ברטל:

 יב. להקש

 

אבל זה שאתה אומר ומתנהג את זה, הם אומרים לך שההתנהגות   גב' אורנה רייטר: 

 הזאת נותנת להם תחושה כזאת. אתה יכול לקבל או לא לקבל, אבל זה מה שהם אומרים.  

 

 אין פה שום כוונת זלזול, להיפך.    מר ניר ברטל:

 

שלכם. ההורים מוטרדים   יבותבנוסף לזה, באותו דוח, וגם יש התחי  : מר עמית ויינגרטן

מהחומר שקיים בתקרות. התחייבתם לשלוח את זה למעבדה שתבדוק את זה. אני מאוד מבקש  

לדעת מתי אנחנו מקבלים את התשובה הזאת. בנוסף לזה, במהלך העבודה שבוצעה פה, להוציא את  

זה לא קיים,  וה שהאומדן הנכון של מה שצריך לבצע בבית הספר, בתוכניות מופיע, ואני מאוד מקו

 שיש גג אזבסט בבית הספר. גם על זה התרעתי,   

 

 לא הבנתי. איזה תוכניות מופיע?    מר ניר ברטל:

 

תוכנית ההיתר של התוספת של הקומה העליונה, רשום שם בהרבה    : מר עמית ויינגרטן

צריך  למה.מאוד מקומות בעיגולים 'אזבסט, אזבסט, אזבסט'. הבקשה שלי, גם שוחחתי על זה עם ש

   באופן דחוף להביא לפה גורם מקצועי שיפסול את הדבר הזה. שיגיד 'חבר'ה, אין גג אזבסט'. 

 

 טוב.    מר ניר ברטל:

 

 אלו דברים שאתה משמיע פעם ראשונה?    מר אלעד כהן: 
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 רק הנושא של הגג אזבסט, כי זה משהו שהוא חדש.     : מר עמית ויינגרטן

 

 את זה. אתה הכרת?  כרתיאני לא ה   מר ניר ברטל:

 

 אני לא.     דובר:

 

לא, יש איזשהו מייל ומה שדיברנו על הדבר הזה. צריך לבדוק את זה.    : מר עמית ויינגרטן

 צריך לראות. 

 

 לא, לא. יש בתוכניות, כתוב אזבסט.   : מר שלמה אפרתי

 

 רק בתוכניות.     מר אודי וילד:

 

 רק בתוכניות.    : מר שלמה אפרתי

 

לא, מה שביקשתי סך הכל רק לבדוק באמת שלא הסתירו את זה    : יינגרטןית ומר עמ

 מאחורי משהו כזה או אחר.  

 

 בסדר, עמית. נקודה טובה.    מר ניר ברטל:

 

עכשיו, אנחנו בשלוש שנים האחרונות עדים לנושא של צמצום בית   : מר עמית ויינגרטן

יד שיורד זו פגיעה ביכולת של בית הספר  תלמ הספר, הקטנת כמות התלמידים. וכמו שאתה יודע, כל

להתמודד עם ההוצאות השוטפות שלו. זה משהו שהולך וקורה. וההרגשה שלנו זה שמתכננים משהו  

לבית הספר שאנחנו לא יודעים מה הוא. מתוך כל הכוונות, כאלה ואחרות. ואנחנו מבקשים לדעת מה 
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כבה של ילדים, הפערים שיש בין בנים ת ששאתם מתכננים לעשות עם בית הספר. לא יעלה על הדע

 לבנות היא לא הגיונית. אז אפשר להגיד נכון, זה היה שנה שעברה. 

 

 סליחה, על איזה פערים אתה מדבר?   מר בועז בגריש: 

 

 כמות של בין בנים לבנות הוא לא הגיוני.    : מר עמית ויינגרטן

 

 ה אחת. בכיתבנים מול ארבע בנות  16אנחנו מדברים על     :דוברת

 

 זה משהו שהוא לא הגיוני ולא נסבל.   : מר עמית ויינגרטן

 

 זה לא אמור לעלות כסף,     מר אלעד כהן: 

 

רגע, שנייה, אלעד. ברשותך, אני לא הפרעתי. תן לי בבקשה רגע    : מר עמית ויינגרטן

ה ר. זלסיים. זה ממשיך בזה שהיתה כוונה להכניס את החדר של הסיבים האופטיים לבית הספ

ממשיך בזה שהקרוון שהיה שם נלקח לטובת הדואר. ככה בהינף יד. ואנחנו מרגישים שאתם חושבים 

שבית ספר גוונים הוא החצר האחורית של המועצה. ישבנו ביחד בישיבה, כולנו. יש פה לא מעט  

הורים שישבו איתי בישיבה אצלך בחדר. העלינו הרבה מאוד נושאים. לא הוצאתם סיכום. אני  

והוצאתם אתם מענה שמדבר רק על הקול י אותו. כמובן שלחת מייל שאתה מסתייג מזה. וצאתה

קורא ועל הדברים שדיברנו עליהם, על השיפוץ. אז יכול להיות שאתם חושבים שאולי אני נגדכם ואני  

בפוליטיקה. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. יושבים פה עוד אנשים שישבו איתי בחדר ושמעו  

אתה רוצה להכניס את מועדון הקשיש. ושאתה רוצה לעשות עוד כל מיני דברים אחרים  זה שאת 

בבית הספר. ואיך אמרת לי? 'עמית, המבנה הוא של המועצה ואנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים'. אז 

 אם המבנה הוא של המועצה, אז גם המועצה צריכה לדאוג לו. וכרגע זה לא קורה. 
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ושא השקיפות, ביקשנו לקיים סיור יחד איתך. אתה החלטת, מהשיקולים  ר לנ ואני אחזובנוסף לזה, 

שלך, לא להגיע לפגישה. שלחת את שלמה ואת מירה לפגישה הזאת. עשינו סיור. הראינו את כל 

הדברים. במהלך הסיור הזה מירה הראתה לנו שיש קול קורא שמדבר על שיפוץ חזיתות. ושיפוץ  

ה לא פנים בית הספר, זה בסך הכל הקירות החיצוניים. ואפילו היא  ו, זחזיתות, רק כדי שאנשים יבינ

הראתה לנו שהכוונה שלכם זה לשפץ את החזית של אולם הספורט ולא של בית הספר בכלל.  ואנחנו  

אמרנו לה 'מירה, שיפוץ חזיתות זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. את ראית בעיניים שלך מה הולך  

"ל המועצה היתה: 'חבר'ה, בית הספר עבר את כל האישורים והוא  מנכ תשובת בתוך בית הספר'. 

אושר על ידי כל הגורמים להיפתח'. ואני ביקשתי לקבל את כל האישורים האלה. כמובן שעד שלא  

התחיל כל המחול שדים עם הממונה בטיחות שאנחנו הבאנו, ואולי יום לפני כן אתם הבאתם,  

אם יש דוח בטיחות. נכון לספטמבר. לא יודע איך אתם  ודע פתחתם את שנת הלימודים. אני לא י

 מאפשרים לעצמכם לעשות דבר כזה. אבל וואלה, כל הכבוד. 

בחודש פברואר, כששלחתי לכם את המצגת הראשונה, איך שנראה בית הספר, שלחתם לי נייר.  

אתם גם כם, שקל בחשמל', וכן הלאה. ביקשתי מ 450,000שקל במדרגות,  100,000'עמית, הושקעו 

יודעים שאני עובד בתחום הבנייה, בפרויקטים מאוד מורכבים וגדולים. ביקשתי, חבר'ה, שמתם  

שקל? אני ראיתי את   450,000-שקל על חשמל בבית הספר? אפשר להראות מה עשיתם ב 450,000

, העבודה שביצעו. עד היום לא מוכנים להראות. לא יודע למה. אני אשמח אם תענה על הדבר הזה

שקל עבור שיפוץ של המעברים בין גוונים לשחקים. אז אחר כך   100,000שאלתי למשל, כתוב שם ר. ני

הבנתי שהכוונה שלכם היתה לשביל שבכלל הוא מחוץ  לבית הספר. השביל שמחוץ לבית הספר שייך 

של  לשטח הציבורי. הוא לא שייך לשטח בית הספר. אז גם על זה אני אשמח לקבל תשובה. כי המצב 

ה שקורה גם בין המעבר לגוונים לשחקים, שכל שנה גם בית ספר שחקים מקבל מים, זה גם כן מ

משהו שצריך לטפל בו. ויש שם עוד כל מיני סעיפים. אני לא אכנס כרגע לכל הדברים האלה. אז אם  

 דיברנו על שקיפות, זה משהו שאני חושב שכדאי לתת עליו את התשובה.  

ם את הקול קורא, את המצגת, משרד החינוך פרסם את הקול קורא י לכבחודש פברואר, כשהעברת

לשיפוצי עומק בבתי ספר. עד שאני, בתחילת אפריל, ישבתי עליכם ואני כבר לא יודע כמה, מה לא  
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היה, ובכלל לא היה בראש שלכם להגיש את זה. אני לא יודע מי זה הבן אדם שאחראי על הקולות  

להגיש כזה  הקורא הזה, אז כנראה שאולי צריך להחליף אותו.  הקולקוראים, אבל אם הוא עלה על 

מיליון   7.6קול קורא, זו עבודה. אני באמת קיוויתי, וגם יש לנו תשובה מכם שהוגש קול קורא, על 

שקל. אחד לשיפוץ חזיתות, אחד לשיפוץ בית הספר. וביקשתם את העזרה שלנו מול כל הגורמים, מי 

כול להגיד לך שיש פה אנשים שהשקיעו הרבה מאוד מהזמן שלהם, ני יאשיכול להביא לפה כסף. 

מהקשרים האישיים שלהם, כדי לטפל בדבר הזה. וכתוצאה מזה הגיע לפה השר. לא עלה בדעתי 

שיום לפני הסיור אנחנו נגלה שלא הגשתם קול קורא. הגשתם בקשה להרוס את בית הספר. אחרי 

 ו.   שפעם אחת הגשתם את הבקשה הזאת וסירב

 

 איזו בקשה?    מר ניר ברטל:

 

 להרוס את בית הספר. כן.    : מר עמית ויינגרטן

 

 מתי זה הוגש פעם לפני כן?    מר ניר ברטל:

 

 אפשר לבדוק את זה. אני זוכר את זה באחת השיחות.   : מר עמית ויינגרטן

 

אמרת לנו בישיבת מועצה. אמרת לנו שכבר הגשתם בעבר וסירבו,     :דוברת

מיליון עבור  7א תגישו את זה יותר. אתה אמרת לנו במכתב שאתה ניגש עם קול קורא על תם לוא

 שהגיע להנהגת ההורים.  הכל כתוב.  השיפוץ. אתם רשמתם את זה במכתב. 

 

  –לא, לא, לא הוגש    מר ניר ברטל:

 

פה  לא עלה בדעתי שביום שאנחנו מביאים  לבקשה להריסה. עכשיו,   : מר עמית ויינגרטן
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ת השר, אנחנו נגלה שאתם ביקשתם מאיתנו שנעזור להגיש, מה חשבתם? איפה חשבתם לשים את  א

הילדים? מה חשבתם כשהגשתם את הקול קורא הזה? מבחינתי, הדבר שנראה כאילו לא סביר, זה  

ביום שהיה פה השר, אמר 'חבר'ה, אני פותח בפניכם את האפשרות להגיש עוד פעם את הקול קורא.  

, ננסה לעזור לכם'. דיברתי עם שלמה, אמרתי לו 'שלמה, אני נרתם. אני מוכן לעזור לכל אותותגישו 

דבר. לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. רוצה שישפצו את בית הספר'. אמרתי לו 'תבואו, תראו מה  

הגשתם במשרד החינוך. אולי נצליח להשתמש בדבר הזה'. אז אני מבקש לקבל תשובה מי הבן אדם  

מיליון שקל, מה שהגשתם למשרד החינוך. הנייר הזה לא דומה לבית   7.3תב כמויות של ת הכשערך א

 כתב הכמויות הזה לא דומה למה שיש בבי"ס גוונים. ספר גוונים. 

ועכשיו אנחנו בבעיה הרבה יותר חמורה. כי למרות שהם נתנו לנו את הארכה הזאת להגיש את זה,  

זה בזמן.  ריך לעבור ועדה משפטית, בגלל שלא הגשנו אתזה צכדי שמישהו בכלל ידון בזה עכשיו, 

אם יאשרו  את זה, למה מאשרים את זה לאורנית?אני לא הגשתי מועצה אחרת יכולה להגיד שאני 

את זה בוועדה המשפטית, אז זה יעבור לוועדה מקצועית, ומי יודע כמה זמן זה ייקח. אם היינו בתוך  

 נכנס לכל הצנרת והיה הרבה יותר קל לטפל בזה. היה התהליך הזה מסודר, כנראה שהכל 

ניר, היו לנו הרבה שיחות. הרבה פגישות. ואנחנו היום הגענו למקום שההורים היום בישיבה הזאת 

מערך הקול קורא צריך להיות   30%עכשיו צריכים לקבל תשובה. פעם אחת במינימום תקציב של 

ים. לא קשור לליקויי בטיחות. ליקויי הבטיחות  יקוי צבוע לשיפוץ. לא קשור לבטיחות. לא קשור לל

זה משהו שבית הספר לא היה אמור להיפתח בתחילת השנה עם זה. והאמת אני אגיד לך, לא מחמם  

'. 2-ו 1-לי את הלב שכשאני שומע שמישהו אומר לי 'עמית, אבל לפחות זה לא בדרגת אפס. זה רק ב

תאורה שלא קשור לתקרה לילד על הראש, מה  גוף אתם אחראים לילדים בבית הספר. מחר ייפול 

 תגידו להורים שלו?  

המטרה שלנו היום פה, פעם אחת לקבל תשובות לגבי כל נושא הבטיחות. אני יכול להגיד לך שהצורה 

שאתם ממשיכים לטפל בבית הספר, בליקויי הבטיחות, אם זה בזנ"ט שהוא חשוף. במקום לקחת, 

זשהו ספוג ומלפפים מסביבו וסוגרים אותו עם איזולירבנד. ככה  ם אילהחליף שער כמו שצריך, לוקחי

זה טלאי על טלאי על טלאי שממשיך במשך כל השנים ודי. מספיק. הילדים האלה זה לא ילדים סוג 
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ב'. אף אחד מכל מי שיושב פה לא היה מסכים לשים את הילדים שלו בבית ספר הזה בצורה כזאת. 

אחר. בוא נעשה החלפה. נעביר את הילדים של שחקים לגוונים   משהוואתה יודע מה? אני אציע לך 

  –ואת הילדים של גוונים נעביר אותם לשחקים בשנה הבאה, ובוא נראה עכשיו  

 

 ונזיז את הגדר לשחקים.      :דוברת

 

אתה  חבר'ה, אנחנו לא דנים בכלל בגדר, זה בכלל לא עניין שלנו.   : מר עמית ויינגרטן

וץ מעבר לתשובות האלה שאני מבקש לקבל, כדי שישמעו פה כל ההורים, כי אז חמסכים לזה? ... 

בסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, אני הנציג של ההורים וגם מצפים ממני לקבל תשובות. ואני מבקש 

שאת התשובות האלה נקבל עכשיו, סעיף סעיף על כל דבר. מה הולך להיות, איך הולך להיות.  

אלף שקל צבוע באופן מיידי לתחילת שיפוץ של בית הספר. אני מבין   700ו א 600הדרישה שלנו שיהיו 

ויודע שזה כרוך, צריך לעשות תכנון שהוא קצת יותר מפורט מכתב הכמויות שהוכן. אבל אם רוצים, 

אפשר לשפץ את זה. גם בשנת הלימודים יש לך חלקים שלמים שאפשר לצמצם אותם ולעבוד בשעות 

בודות שלא עושות רעש יכולות להיות במהלך היום. אם רוצים, אפשר  ב. עמשתיים עד תשע בער

 למצוא את הדרך לעשות את זה. 

שקל האלה, אנחנו מבקשים לדעת, בהנחה והקול קורא הזה לא יאושר, מאיפה   600,000-מעבר ל

שקל  600,000היה מביא אותנו למקום אחר.  70-30מיליון שקל,  2אתם מגייסים את הכסף הזה. 

משרד החינוך, והכל היה בסדר. כרגע אני לא יודע איפה זה נמצא. וכרגע,   1,400,000צה. המוע

כדי  1,400,000שקל של המועצה. אבל מאיפה מגיע עוד  600,000-במקרה הטוב, אולי נהיה עם ה

 אז בבקשה, אנחנו מבקשים לקבל תשובות לכל השאלות האלה.  לשפץ את בית הספר? 

 

 עמית. בהחלט נראה שאתה מדבר מדם לבך.   ודה,ת   מר ניר ברטל:

 

אני אקצר כי כבר מה שעמית אמר, אמר מעל   קה איצקוביץהי, ורוני  : איצקוביץגב' ורוניקה 
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י חושבת שזה מאוד חשוב לכל . אנ ן"ומעבר. אבל מה שלא עלה פה זה העניין של התקציב של הבל

יל החינוך. ומה שהיה לפני שנה או  בשב הילדים. זה תקציב שהמנהלת יכולה לעשות המון דברים

 . 450שנתיים, אני לא זוכרת, תקן אותי, 

 

 . 200-פעם. השנה זה ירד ל 450היה   : מר עמית ויינגרטן

 

לא רק שכמות הילדים קטנה, גם פר כל ילד מקבלים פחות כסף. אני    : איצקוביץגב' ורוניקה 

ך. אי אפשר להמשיך לעשות הגבלות.  חינוחושבת שאפשר לשקול את זה מחדש. והמטרה שלנו זה ה

 זהו, תודה. 

 

תודה. ועוד משהו אחד שאני מבקש להוסיף. זה לא שעכשיו, כמו    : מר עמית ויינגרטן

שאמרת לנו במשרד שלך, אני אדרוש לדעת מאיפה הכסף הזה חוזר למועצה. חינוך זו השקעה. 

אמרת את זה, אני כבר הבנתי מצוין אתה הילדים שלנו זה לא עסק. זה לא עסק. ביום שישבנו אצלך ו

שאין לכם כוונה להשקיע בבית הספר. מאיפה? מה, הילדים האלה מוכרים ארטיקים בהפסקה  

ומכניסים כסף לקופה של בית הספר? אין מה לעשות. נכון, זה כואב, זה קשה. אי אפשר להשאיר את  

 ההזנחה הזו.  

 

 לא יקרה. זה ישתנה.  . זהאנחנו לא נסכים שזה יהיה  : גב' אביטל אגוזי

 

אביטל, את יכולה להיות רגועה. היום אנחנו נקבל תשובות. אני   : מר עמית ויינגרטן

הבטחתי להורים לתת תשובה. אתמול היה זום מאוד גדול. תהיה תשובה וניר, לכל הסעיפים  

 שדיברנו. בהתאם לזה תהיה תשובה להורים מה אנחנו עושים. 

 

זה לקצת יותר פרקטי. לדעתי. אחד, באמת להעלות את זה  ך אתלהפו   :מר גיא הוכמן



 
 מקומית אורניתמועצה 

 15.6.21שלישי,  מיום, 43מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 94 
 

 וכמה מיליון?   60לראש סדר העדיפויות. שתיים, יש פה גזבר, נכון? התקציב כמה? 

 

 . 63,717   מר ניר ברטל:

 

לשים בצד לגוונים ולהתחיל שיפוץ. שלוש, אני הייתי   2, תמצא 63,717   :מר גיא הוכמן

פוזיציה, לא מעניינת הפוליטיקה. אני חושב שיש לו בהחלט מסמך,  , אומקבל את המסמך של אלעד

ממה שהוא הקריא אותו, שהוא באמת מראה איזושהי כוונה לטפל במצב. ואלו שלושת הדברים 

שאיתם צריך לצאת לדרך. אני בטוח במאה אחוז, שניר, אתה רואה את זה איתנו עין בעין. אני בטוח 

של חינוך. יש לך גם ילדים בבית ספר. וכולנו רוצים את   יבותבמאה אחוז שאתה מבין את החש

אורנית עם חינוך ברמה הכי גבוהה והיום אנחנו ממש לא שם. ואלה שלושת הדברים שצריכים לצאת  

 מפה. פשוט מאוד. לקבל את ההחלטות האלה וזהו. לשנות. לשים את האגו בצד, ולטפל בילדים.   

 

 ברשותכם, שלוש דקות להתייעץ עם הגזבר.  רגע,תודה. אני רוצה    מר ניר ברטל:

 

 תודה רבה. באמת. בקטע טוב.    : גב' אביטל אגוזי

 

 איתך אני כבר לא יודע אם את רצינית או לא רצינית.    מר ניר ברטל:

 

אפשר בבקשה שאלה קטנטנה? סיוון הלפרין. יש לי שני ילדים   :גב' סיוון הלפרין

ג'. אנחנו דיברנו על זה בישיבה. אני  -בשם כל שכבת ב' כרגע, שעולה לברת ב'. אני מד-ד' וב-בגוונים. ב

שמעתי את מירה, אותך לא שמעתי. רוצה לשאול אותך שאלה בקטנה. אתה היית נותן לבת שלך 

ושתי הכיתות במצב כזה. נוצר מצב, שתי ילדות רבות,  בנים?  16-להיות בתוך כיתה עם ארבע בנות ו

חפשת את אח שלה בשכבות הגבוהות, ילדה בכיתה ב'. לא צריך להיות  חת משלוש יוצאות החוצה, א

ככה. תחשבו על זה. תמצאו פיתרון לזה. תמצאו לא יודעת מה. תצרו מצב, תפעילו לחץ על משרד 
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החינוך. קחו כיתה, תעשו כיתה של בנים ובנות ועוד כיתה של בנים. אני לא יודעת מה תעשו. אבל  

הזאת. אנחנו נמצאים במצב רע מאוד. הילדות במצוקה נוראית. גם   בעיהאתם חייבים לפתור את ה 

אחר הצהריים. כי הן לא מוצאות את עצמן. הן במצוקה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו רק בכיתה ב', 

אוטוטו ג'. מה יהיה אחר כך שכבתית? כל בת ככה תיקח לעצמה ארבעה בנים, תעשה תחלופה כל 

זה שמונה שנתי. שמונה שנתי. אני מייצגת פה גם את ועדת מגדר שם? חודש? כאילו מה הולך להיות 

של הנהגת הורים. כי אני מובילה את ועדת מגדר השנה. אנחנו כל הזמן מחפשים מה לעשות. קורונה 

קצת עיכבה אותנו. יש לנו תוכניות. גלית משתפת איתנו פעולה בצורה מדהימה. אבל נגמרים לנו  

מהמועצה. אנחנו צריכים דחוף תקצוב מהמועצה. כי יש לנו יועצת  עזרההרעיונות. אנחנו צריכים 

שלא לגמרי יכולה להיות שם בשביל הבנות. שנה הבאה אולי אנחנו נצליח לשנות את זה טיפה. אבל  

 זה עדיין לא מספיק. אני צריכה לשבת אתכם ועם מירה. תודה. 

 

מה שדיברנו. אני חושבת  שך לבהמניר, אני רוצה להגיד משהו. אפשר?    :גב' לי גרין

שזה נורא חשוב מה שהיא אמרה, כי זה בעצם מעיד מה קורה בדבר הזה. הגורם הוא הזנה של הגנים 

לבתי הספר. לכן זה נוצר המצב הזה של ארבע בנות בכיתה. כי אתם צובעים בין שני גני חובה לבית  

סגרו לו את הגן, נכון. אז דיברנו  שלי ספר גוונים וכל היתר לשחקים. וגם סגרו את הישנים. כן, הבן 

על זה הרבה. גם שנה שעברה כשסגרו את הגן. והבטחתם שתבחנו מחדש את העניין הזה של הצביעה  

של הגנים ושהדבר הזה ישונה, וזה לא קורה. וזה לא יקרה, אני אשמח שזה יקרה. גם דובר על זה  

כרגע המצב הוא שכל הזמן שחקים ים ושתהיה שנה אחת שיש יותר כיתות בגוונים ושנה אחת בשחק

-מקבלים יותר כיתות וגוונים הולכים ומתייבשים. גם מבחינת כמות התלמידים. ומזה נגזר הבנים

 בנות, המגדר, והתקציבים של בית הספר, שהוא לא מקבל. 

 

 לי, הוא הבטיח לתת תשובה אחר כך, על כל הסעיפים שאני הקראתי.     : מר עמית ויינגרטן

 

 חבר'ה, אני יכול שתי דקות עם הגזבר, תודה.     טל:ר ברמר ני
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   *** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה *** 

 

צי, למי שצופה בנו ולא בשידור חי. אני  קודם כל השעה אחת עשרה וח   מר ניר ברטל:

רוצה להודות לכולם על הסבלנות ואורך הרוח להיות פה שלוש שעות. ארבע לתושבי עתודות 

בהחלט זה מראה כמה חשוב ואכפת לכם ובוער בעצמותיכם הנושא הזה. אני רוצה רגע,  ים. העתידי

לפני שנמשיך, לעשות התייעצות קולקטיבית. העלית הרבה שאלות והרבה נקודות. אני אשמח 

להתייחס לכולם, רשמתי. אבל אני גם רוצה להיות פרקטי נוכח השעה וגם נוכח לוחות הזמנים. אני  

ס לדברים ולשאלות שאמרת, אני רוצה רגע שכן נקבל פה איזושהי החלטה. נקבל  תייחרגע, לפני שא

פה רגע איזושהי החלטה ואחרי זה מי שירצה מוזמן להישאר ונמשיך לתת את התשובות למה שאתה 

אמרת ואחרים שהעלו. זה מקובל? כי אם אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על קול קורא, הוגש, לא הוגש, 

  -ו פה עכשיו ח לנבטיחות, זה ייק

 

הדגש הוא באמת על ההחלטה. כי זאת צריכה להיות השורה    מר אלעד כהן: 

 התחתונה.  

 

בסדר? בשביל זה ביקשתי שתצטרף לשולחן. אז אני רוצה להעלות    מר ניר ברטל:

אני אגיד אותה, ואחרי זה אני אסביר אותה. הצעת ההחלטה היא כזאת:  הצעת החלטה אחרת. 

שקל, שמקור הכסף יהיה כספי הלוואה. לטובת שיפוץ בית  600,000יחת תב"ר על ר פתהמועצה תאש

מיליון שקל פחות או יותר, לפי   2ספר גוונים. במקביל, המועצה תצא למכרז על היקף העבודות של 

מיליון שקל, על מנת כבר   2-כתבי הכמויות שהוגשו למשרד החינוך בקול קורא האחרון, עמית, של ה

זמנים ושכל ההתקשרות המשפטית עם קבלנים וספקים כבר תהיה מוכנה, לכשיגיע  קדם להתחיל ל

שקל האלה   600,000-הכסף. אם הקול קורא, נקבל אותו במלואו, נגיד המצב האופטימי, אז על ה

  600,000-שנקבל ממשרד החינוך. אנחנו נחזור לפה למליאה, נאשר הגדלת תב"ר מ 1,400,000יתווסף 
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ל בסיס הרשאה או ההתחייבות שנקבל ממשרד החינוך במענה לקול קורא. ואז ל, עמיליון שק 2-ל

מיליון שקל. במידה ולא נקבל את הקול קורא, אני אבקש מהגזבר שבועיים,  2יהיה לנו תב"ר על 

הנותרים. יביא שתיים, שלוש, כמה   1,400,000-ממחר בשמונה בבוקר, שיכין חלופות למימון ה

ות, הלוואה, מהתקציב השוטף, קולות קוראים אחרים שעתידים  הקרנחלופות שאתה יכול. מ

, נגיד חלק ממנו 1,400,000-להתפרסם. שיכין לנו כמה חלופות ואיך גם, אם זה מהשוטף, אז לא כל ה

מהשוטף, אז על חשבון מה זה בא. כי אתה צריך לחסוך. אם זה מההלוואה, אז איך אתה מממן את 

שקל בשנה  100,000שנים, זה עוד  10-לוקח מיליון שקל הלוואה לאתה רק לצורך העניין ההלוואה. 

וקצת , עם הריבית שחייבים כל שנה, פחות או יותר על חשבון מאיפה זה ימומן. אז  100שאתה צריך, 

שבועיים תביא לנו כמה חלופות, איך, במידה ולא נזכה בקול קורא במלואו, מאיפה נעשה את  

מניח שעד שהמכרז יסתיים, סדר גודל של חודש, חודש וחצי, ועד אני . ו1,400,000-ההשלמה של ה

שהתב"ר ייפתח עם ההלוואה, תהיה לנו כבר תשובה לקול קורא, ואז אנחנו סך הכל נצטרך לבוא  

של ההלוואה,   600מיליון שקל.  2-לפה ואז לקבל החלטה. או שאנחנו מגדילים את התב"ר ל

מיליון   2-ר אחת מהחלופות האחרות איך להגדיל את זה לנבח של משרד החינוך. או שכבר 1,400,000

שקל. אני חושב שזה מבחינת לוחות הזמנים הכי מהיר. רק להוסיף עוד דבר אחד. שבכל מקרה, אם  

בתקציב השוטף של המועצה, אנחנו נעשה דיון תקציב בקרוב, תתקבל החלטה להקצות כסף לבי"ס  

די. למה אני מפריד בין השוטף לבין תב"ר? כי במידה  מיי גוונים, יוקצה הכסף והוא ימומש באופן

ועכשיו אנחנו לוקחים כסף מהשוטף לביצוע בבי"ס גוונים, לפני שקיבלנו אישור על הקול קורא, 

אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כמצ'ינג. אתה לא יכול לעשות מצ'ינג רטרואקטיבי. בסדר? מבינים?  

 בועז, אתה עושה כן עם הראש? 

 

 כן. יש לי רק שאלה.     בגריש:  בועזמר 

 

רגע, אני רק אחזור על הכל בשביל לסכם את העניין הזה. ארבעה    מר ניר ברטל:

 שקל הלוואה. מקור המימון זו הלוואה.  600,000( תב"ר 1סעיפים להצעת ההחלטה שלי. 
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 שהוא צבוע לשיפוץ גוונים.    : מר עמית ויינגרטן

 

 וונים.  "ס גלשיפוץ בי   מר ניר ברטל:

 

 לא קשור לבטיחות,     : מר עמית ויינגרטן

 

שקל לכל מוסדות   400,000לא לבטיחות. הבטיחות כבר יש לנו כרגע    מר ניר ברטל:

שקל,   500,000. זה כבר 2020שקל שכרגע מאושר בתקציב השוטף מתקציב  100,000החינוך ועוד 

 שקל, אני לא טועה?   100,000וכר נכון ני זהיה שיפוצי קיץ, אם א 2020תקציב שוטף  פלוס מינוס. 

 

 ספייר?    גב' אורנה רייטר: 

 

 .  2020לא ספייר. התקציב שכרגע מאושר זה תקציב    מר ניר ברטל:

 

? אם היית  2020לא, ברגע שתאשר תקציב ... מה הרלוונטיות של    מר אלעד כהן: 

 אומר לי שהיתה לך ... ולא ניצלת,  

 

 מה יש כרגע.  ומר אני א   מר ניר ברטל:

 

   -אפשר להכניס פשוט משהו   גב' אורנה רייטר: 

 

בדיוק. אז זה הסעיף השלישי. אז אני אומר ככה: סעיף ראשון,    מר ניר ברטל:

מיליון שקל  2-שקל. מקור המימון הלוואה. שתיים. המועצה יוצאת למכרז ל 600,000פותחים תב"ר 
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מצ'ינג  1,400,000-ופציות במידה ולא מקבלים את הים אימ 14שיפוץ. שלוש, יוסי יכין לנו תוך 

ארבע, שזה יקרה בכל מקרה, לא צריך לקבל על . 1,400,000-ממשרד החינוך, מאיפה מביאים את ה

זה החלטה, בקרוב יהיה לנו דיון תקציב. בדיון התקציב הזה ייצבע כסף לבי"ס גוונים, כמה שנצליח  

ציב הזה גם יבוצע במיידי. הבעיה שלי, שאם אנחנו ניקח התק , מיליון שקל.300, 200, 100למצוא. 

תקציב עכשיו מיידי, לא נוכל להשתמש בזה כמצ'ינג. אז לכן אתה לא יכול להתבסס על התקציב  

השוטף כמצ'ינג. אם בסוף נראה שאפשר להשתמש בתקציב השוטף כמצ'ינג, אני אומר תקציב שוטף,  

 לקול קורא וכדומה. תין כי אפשר לבצע את זה במיידי, בלי להמ

 

 הקול קורא הוגש?     : גב' אביטל אגוזי

 

 כן, הוגש. רגע, תיכף.     מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה להגיב למה שאתה אומר.     מר אלעד כהן: 

 

 אתה היית ראשון. סיימתי את ההצעה. נשמח להערות ושאלות. בועז.      מר ניר ברטל:

 

בל החלטה ששיפוץ של גוונים זה משהו  שתתקקודם כל אני רוצה    מר ניר ברטל:

מיליון שקלים. קודם כל זה הדבר   2שאנחנו מקבלים אותו ואנחנו סוגרים את זה בסכום של 

הראשון. ושזאת תהיה החלטה. שקודם כל אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת. שתיים, אנחנו 

שקל.  1,600,000ל ה, שבהצעה לתקציב מצאנו שם סדר גודל של משהו, כמו שאנחנו רואים את ז

שקל שאנחנו רצינו לצבוע לשיפוץ של גוונים. מה הבעיה, אם אנחנו מקבלים שם את  700,000מתוכם 

שקל  700,000-ההחלטה ואנחנו עוד לא מחליטים במימוש הזה? אבל אני יודע שאנחנו סגרנו את ה

 משרד החינוך, יוסי?     מול מתוך התקציב השוטף. איך זה יוצר לנו בעיה בלקבל אחרי זה את המצ'ינג

 



 
 מקומית אורניתמועצה 

 15.6.21שלישי,  מיום, 43מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 100 
 

שאלה מעולה. שני דברים לעניין. א', אני עוד לא חושב שיהיה כזה קל     מר ניר ברטל:

    -שקל בתקציב השוטף  700,000למצוא 

 

 מצאנו.   מר בועז בגריש: 

 

לא, לא מצאתם. לא מצאתם. נעשה דיון בישיבת תקציב. בסדר? אני    מר ניר ברטל:

 שם סעיף אחד,    היה אתן לך דוגמה אחת.

 

 של הקורונה, ושזה אילצו אותנו לצבוע אותו.     מר בועז בגריש: 

 

לא, לא, למשל חלק מהסעיפים שכבר ההצעה היתה להפחית אותם,    מר ניר ברטל:

 אתה לא יכול להפחית בגובה של ההצעה שהופחתה, כי אנחנו באמצע השנה.  חלק מהכסף כבר יצא. 

 

   -שקל ככה   400,000נו עוד אר לכי נש  מר בועז בגריש: 

 

רגע, רגע, שנייה רגע. אנחנו נעשה ישיבת תקציב. יש לי הרגשה שהיא    מר ניר ברטל:

לא תהיה קצרה גם. אבל הכל בסדר. בוא נגיד ואתה צודק. במקרה הזה ולוחות הזמנים יהיו כאלה  

לו את הקול קורא. וקיבשקל בתקציב השוטף, אינשאללה, לשיפוץ בי"ס גוונים  700,000שמצאנו 

במידה ועדיין לא התחלנו לבצע את הפעולות אני יכול להשתמש בכסף הזה כמצ'ינג. ואז אנחנו לא  

לוקחים את ההלוואה מהבנק. נעשה פה תיקון תב"ר. כי הקול קורא של משרד החינוך, כשאתה  

יד במקום הלוואה, , נג30%-מקבל אותו, אני חייב לפתוח תב"ר בשביל לממש. זה ברור. אז במצ'ינג, ב

 נעשה תיקון, זה יבוא מהשוטף. 

 

 יש לנו מהלך פה של מכרז שצריך לצאת שהוזמן,     מר יוסף הדרי: 
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  -קח בבקשה את ההחלטה. בוא נעבור    מר אלעד כהן: 

 

... איך לצאת. בזמן שיש לנו, אז אנחנו יוצאים במיידית למכרז.     מר יוסף הדרי: 

 מקביל. אה בבינתיים עושים גם הלוו

 

אתה לא יכול לצאת במיידית למכרז. אתה צריך להתחיל, בוא,    מר אלעד כהן: 

 חברים. מחר אתה יכול לצאת למכרז? אתה צריך כתבי כמויות מסודרים. בוא, חברים. 

 

 מי הכין את כתב הכמויות הזה?   מר בועז בגריש: 

 

 הכינה אותו אדריכלית,    : מר עמית ויינגרטן

 

 זה משהו שאנחנו יכולים להתבסס עליו ... תהיה תוכנית העבודה?    ריש: מר בועז בג

 

 זה כתב כמויות למכרז?     מר אלעד כהן: 

 

 זה אומדן לביצוע.    : מר עמית ויינגרטן

 

 זה יכול להיות כתב כמויות למכרז?     מר אלעד כהן: 

 

 כן, כן. איפה שלמה?     מר ניר ברטל:

 

 . כן, היא עשתה עבודה  מאוד יסודית ומקצועית.  פורקהוא ... מ  : מר עמית ויינגרטן
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 רגע, ההבדל בין ההצעה שלי להצעה שלכם,     מר ניר ברטל:

 

אז לכן אני רוצה ללכת לפי הסדר. בוא תגיד לי עם מה אתה לא יכול    מר אלעד כהן: 

 לחיות.  

 

רים י דבההבדל בין ההצעה שלי להצעה שלכם, שההצעה שלי עושה שנ   מר ניר ברטל:

 בשביל לקדם את הדברים. 

 

 אז רגע, בוא נעבור סעיף סעיף.     מר אלעד כהן: 

 

   -אחד, לפתוח תב"ר ולקחת הלוואה. ושניים    מר ניר ברטל:

 

 ניר, בוא נעבור סעיף סעיף ונראה איך אנחנו מתקדמים.    מר אלעד כהן: 

 

   תכנון? תכנון השיפוץ? עם  לפני הסעיפים אני רוצה לשאול משהו. מה  גב' אורנה רייטר: 

 

 כתבי כמויות יש.     מר ניר ברטל:

 

  -השאלה אם זה מתאים פה    מר אלעד כהן: 

 

אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה. אני לא יודע, עמית, אם זה עכשיו   מר בועז בגריש: 

 משהו, 
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 לא, צריך לעשות תכנון מפורט.   : מר עמית ויינגרטן

 

גם אם צריך לעשות תכנון מפורט, לשיטתכם, אוקיי?   ר'ה,חב   מר יוסף הדרי: 

  -כשיצאנו מחר בבוקר, זה זמן בינתיים שאני יכול להריץ תב"ר ואני יכול להריץ 

 

אבל יוסי, אם תשים לב, בשלבים שלי אני נותן לזה מענה. ניר, בוא     מר אלעד כהן: 

 נלך, 

 

ני יכול לרוץ. שנייה, רגע, ן שאאלעד, אלעד, הזמן בינתיים, זה זמ   מר יוסף הדרי: 

שנייה אלעד. אם תיתנו החלטה, שנייה רגע, אלעד. אם תתנו הרמת החלטה של עכשיו, של זה, אני  

 יכול להתחיל לרוץ.  

 

 אין בעיה, אני אשלב גם את זה. אז לכן אני אומר, בוא נתקדם.    מר אלעד כהן: 

 

ין אם אפשר להתחיל לתכנן  להב  אנחנו הבנו את הריצה. אני רוצה  גב' אורנה רייטר: 

 מחר בבוקר.  

 

    -זו המטרה. אבל במקביל אני יכול לרוץ    מר יוסף הדרי: 

 

אני רוצה ששלמה יענה, בסדר? השאלה שנשאלה, רגע, שנייה. לי,    מר ניר ברטל:

תודה. השאלה שנשאלה, האם על בסיס, הקראתי את ההצעה, השאלה שנשאלה, על בסיס כתב 

מיליון שקל, מה צריך עוד בשביל לצאת להתחיל הליך מכרזי? או שאפשר  2-על ה לנו הכמויות שיש

 על בסיס כתב הכמויות הזה לגבש מכרז? 
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אפשר על בסיס כתב הכמויות הזה לגבש מכרז. צריך תכנון קצת    : מר שלמה אפרתי

 מעבר לזה.  

 

 לאיזו רמה?   מר ניר ברטל:

 

חשמל מהותיות, אני לא ת אינסטלציה, או מויו מאחר ואין בכתב הכ  : מר שלמה אפרתי

חושב שיש שם איזה יועצים דרמטיים שצריך להביא. אבל כן צריך לעשות סקיצה, לעשות קצת יותר  

 שרטוט, מפה. 

 

שנייה רגע. אני שאלתי על תכנון. תכנון לקראת ביצוע. לא לקראת   גב' אורנה רייטר: 

   -א נהיה עוד פעם בסיטואציה . שלהמכרז. הבנו את המכרז. תכנון לקראת ביצוע

 

  ?מה זה תכנון לקראת ביצוע  : מר שלמה אפרתי

 

 מה צריך לשפץ. איפה צריך לשפץ.   גב' אורנה רייטר: 

 

 יש רשימה. אז אני אומר,    : מר שלמה אפרתי

 

 יש רשימה מסודרת של כל הדברים.    גב' אורנה רייטר: 

 

מ"ר  20, צריך להחליף 26כיתה מס' בר בזה כתב הכמויות. אתה עו   מר ניר ברטל:

 חלון. זה כתב הכמויות.  
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יש כתב כמויות כזה. שילמנו לאדריכלית שבאה, ועשתה עבודה. עמית   : מר שלמה אפרתי

 היה איתנו בסיור. גם ראה את כתבי הכמויות. וגם אנחנו עשינו ...  

 

  -בואו רגע ברשותכם, כולנו נחזיק    מר אלעד כהן: 

 

אז רגע, שנייה. אני רוצה לסיים את המענה לשאלה שנשאלתי בזמן    : יאפרתמר שלמה 

 שדאגתי לעצמי למקום לישון בו בלילה באורנית.  

 

 אני הזהרתי אותך מראש.     מר יוסף הדרי: 

 

אין לי בעיה. באהבה. אפשר, על בסיס כתב הכמויות הזה לצאת   : מר שלמה אפרתי

 ן פה, שוב, איזשהו ביוב שצריך לתכנן או אינסטלציה.  ל אילמכרז. צריך קצת כן לעשות שרטוט. אב

 

בסדר, זה סיפור של שבוע ימים לגמור את זה, עשרה ימים? אין בעיה.     מר אלעד כהן: 

 אז בואו ברשותכם,   

 

 כן, בועז.    מר ניר ברטל:

 

בנושא של כתב הכמויות. אנחנו הולכים עכשיו לשיפוץ עמוק. בטוח   מר בועז בגריש: 

 יך לגעת פה בתשתיות? א צרשל

 

    -תראה, כתב הכמויות הזה מדבר על שיפוץ   : מר שלמה אפרתי

 

תן, אני אענה לך. ככה, מה שהוגש למשרד החינוך אלו דברים שרובם     מר ניר ברטל:
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ברמת החזות והנראות של בית הספר. יש פה החלפת חלונות, החלפת שירותים, יש פה ריצוף או 

ה על רוב שטחי בית הספר. יש להחליף ארונות, יש להחליף תקרות במקומות ט כזפרקט או דמוי פרק

שצריך להחליף. אין אינסטלציה ואין חשמל. כמעט ואין. אולי ברזים, ברמה הזאת. רגע, חברים,  

שנייה רגע. זה מה שהוגש, זה הרוב ברמת העיצוב, הנראות והחזות ואדריכלות פנים. זה לא תשתיות 

, אין שם צנרת מים, אין שם חשמל. אין שום קונסטרוקציה, סדקים וכדומה, ביובעומק. אין שם 

 מיליון שקל.  2-כאלה. אולי הזזת מזגנים בכמה מקומות, אם אני זוכר. כל זה מסתכם ב

 

 אני חושב שזאת טעות.     מר בועז בגריש: 

 

יד להג אני מסכים איתך שזו דילמה. יכול בהחלט להיות, אני מנסה   מר ניר ברטל:

מיליון שקל. מחר יתפוצץ לנו ביוב וצריך   2מבקשים מה שאתה חושב, שאתה אומר שאנחנו באים 

 להרים את כל הרצפה.  

 

 נכון.    מר בועז בגריש: 

 

מיליון שקל. אם  7יפה. לאן שאתה חותר אליו, זה בדיוק מה שהגשנו    מר ניר ברטל:

פשוטות, להשאיר אותו שלד ולהתחיל לים אתה רוצה לבוא ולעשות את בית הספר תשתיות, במי

ולהחליף את כל צינורות הביוב והמים וכדומה,  לבנות את הקירות שיש בהם רטיבות ונמלים 

 מיליון.   2העבודות על זה זה שנה. וזה לא 

 

מיליון שקל, ואחרי זה נבוא   2אז ממה נפשך? אנחנו עכשיו נשקיע   מר בועז בגריש: 

 וץ אחר,  שיפ ונצטרך להיכנס פה לאיזשהו

 

 אבל למה? למה?    : מר שלמה אפרתי



 
 מקומית אורניתמועצה 

 15.6.21שלישי,  מיום, 43מס' מן המניין מועצה ישיבת 
 

 107 
 

 

 כי אם אתה לא נוגע בתשתיות, אני חושב שזאת תקלה.   מר בועז בגריש: 

 

 למה? אבל מה הבעיה בתשתיות?   : מר שלמה אפרתי

 

 אבל אתה שומע מה הוא אומר?    מר אלעד כהן: 

 

ן שיקיף באמת  תכנורגע, שנייה, אלעד. אני חושב שצריך לקחת פה   מר בועז בגריש: 

את הכל. ובסוף להחליט מה עושים בשלבים. יכול להיות שיש מקום שצריך לעשות עכשיו בתוך בית  

 הספר, מה שקורה אולי בחוץ אין לי מושג לבוא ולהגיד. כי אני לא יודע גם מה המצב של התשתיות.   

 

ביוב ם, ואפשר לצאת מנקודת הנחה שצינורות מים ששמו בקירות ש   מר ניר ברטל:

 שנה לא יחזיקו עוד עשרים שנה קדימה.  35ששמו בקירות לפני 

 

כן, אבל צריך לדעת מה הנגזרת של העלויות האלה. אז לכן, דווקא     מר אלעד כהן: 

 )א( נותן בדיוק מענה לזה. כי הוא מדבר על זה שצריך להגיש תוכנית מפורטת של השיפוצים.  6

 

מיליון  2סוגי תוכניות. פחות או יותר. אחת, של שני אז היום יש לנו    מר ניר ברטל:

   -שקל. שהיא תשפר צביעה של בית הספר, גם בתוך 

 

 דלתות, סורגים, חלונות, ריצוף, תקרות,     : מר שלמה אפרתי

 

שזה המענה שייתן את החזות של בית הספר. הוא יהיה בית ספר    מר ניר ברטל:

שיפוץ שהוא שיפוץ עומק. להפשיט את בית הספר,   ויש שהרבה הרבה יותר נעים ויפה להיות בו.
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להשאיר את השלד, את הקונסטרוקציה, ולהתחיל להרכיב מחדש מים, חשמל, ביוב, ריצוף, תקרות, 

מיליון שקל, זה פחות או יותר שווה ערך לבנות מחדש. בשביל זה אתה צריך   7תאורה, מיזוג וכדומה. 

 לפסול מבנה קיים.  

 

   אי אפשר קומה קומה? מה, ל  : דוברת מהקהל

 

בשביל שמשרד החינוך יבוא וייתן לך את הכסף, זה במילים אחרות    מר ניר ברטל:

זה כמעט להקים בית ספר חדש. פלוס מינוס. אתה צריך להסביר לו למה אתה עושה את זה. לא כי  

בקומה נוך ההורים נורא רוצים. סליחה, בלי להעליב. זה לא ישכנע שעמית, עמדנו עם שר החי

למעלה, שאין שם תלמידים, ואמרנו בדיוק את מה שהוא אמר. והוא מאמין בכל ליבו. התשובה של 

, 2,500השר היתה: 'עמית, אני מבין מאוד ללבך. אבל כרגע במדינת ישראל חסרות', לדעתי הוא אמר 

ה', סליחה, ועוש'כיתות לימוד. במילים פשוטות, יש ילדים שאין להם בכלל כיתה. אז לפני שאני בא 

הוא פוליטיקאי, הוא אמר את זה יפה אבל אני אומר את זה במילים פשוטות, הוא אמר 'לפני שאני  

בא ומחליף את הוילונות, חלונות, ריצוף, בבית ספר גוונים, בבית שמש נולדת כל שבוע כיתה חדשה.  

בקרוונים או   מדיםצריך כל שבוע לבנות כיתה בבית שמש. כי לילדים אין להם איפה ללמוד. לו

במקומות אחרים'. זו התשובה של השר, ואני מניח שזו תהיה התשובה של משרד החינוך לעניין הזה. 

 העברתי את הדברים של השר מדויק? 

 

אני רוצה לענות לך משהו לגבי כתב הכמויות הזה. בסדר?    : מר עמית ויינגרטן

חלל חלל, מדדה אותו ורשמה מה  רון,האדריכלית שביצעה את זה עברה כיתה כיתה, מסדרון מסד

 צריך לעשות בכל אחד מהם. 

 

מישהו הנחה אותה אם זה כולל אינסטלציה, לא כולל? למה היא לא    מר אלעד כהן: 

 כללה? כי היא חשבה שלא צריך? או כי אמרו לה מלכתחילה לא לגעת בזה?   
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 היא מאורנית? אה, לא ידעתי.    מר ניר ברטל:

 

היא עברה חלל חלל, נכנסה. יש לא מעט כיתות שיש גופי תאורה    : רטןמר עמית ויינג

שהחליפו אותם לפני שנתיים שלוש. חבל לזרוק את זה. אפשר להשתמש בהם. אבל לידם עומדים 

מוכתמים מנזילות. אז במקרה בכיתה הזאת גופי התאורה אתה צריך להשאיר,  מלא אריחי תקרה 

 ביכול, במירכאות, נזק קטן.  זה כרק לקבע. ולהחליף את האריחים. אז 

 

וכשאתה מדבר על כזה דבר, האם נתנו מענה גם לנושא של נזילות   מר בועז בגריש: 

 מהגג? 

 

    -יש פה פרק שלם   : מר עמית ויינגרטן

 

 יש איטום של הגג.     מר ניר ברטל:

 

 נעשתה עבודה, בועז. נעשתה עבודה.   : מר שלמה אפרתי

 

 נייה אחת. עכשיו, לגבי השאלה שלך, בועז.   ע, שרג  : מר עמית ויינגרטן

 

 כתב הכמויות זה לפני שהגשתי ... שלחנו אותו גם למנהלת.    מר ניר ברטל:

 

אני הייתי אז איתה, עם הבחורה. וחלק מהסיור גם שלמה היה יחד   : מר עמית ויינגרטן

ינוך. צריך לקחת ד החאיתנו. צריך להבין, זה כתב כמויות לאומדן מה שהיה צריך לשלוח למשר

עכשיו, לעשות תוכניות לקבלן שעכשיו הוא יוצא למכרז, כדי שלא יהיה מצב שהוא יבוא ויגיד 'אה,  
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לא הבנתי, לא היה כלול בתוכנית', כן, מתחילים עם חריגים וסיפורים. וכל זה. ניר, אני מציע בכל  

 .   לכל העבודה. בל"ן, בלתי נצפה מראש "ןמקרה לקחת כאן איזשהו בל

 

 בצ"מ.    מר ניר ברטל:

 

בצ"מ. כל אחד במחלקה שלו. לגבי הדבר הזה. ואני אתן לך להמשיך,    : מר עמית ויינגרטן

 כי יש לי עוד כמה שאלות לגבי זה. 

 

אז בוא, אני הייתי רוצה, ברשותכם, בואו ננסה להיצמד לנוסח ונראה     מר אלעד כהן: 

תי. אתה מחזיק את זה? אתה רואה את זה מולך? ניסחמה אנחנו צריכים לשנות. כי באמת ישבתי ו

 אני מניח שהסעיף שאומר כדלקמן, הסעיף הראשון,   

 

 , 3... סעיף    מר ניר ברטל:

 

. מה 3מקובלים עליך? ... אוקיי. סעיף  2-ו 1בסדר, אבל בוא. סעיפים    מר אלעד כהן: 

 אומר למעשה שהמימון ייעשה,    3בא ואומר? סעיף 

 

 אם אתה רוצה להתווכח אני יכול להתווכח.     טל:מר ניר בר

 

אומר למעשה,   3לא, אני לא מקבל כסף על להתווכח איתך. סעיף    מר אלעד כהן: 

ההיפך, זה סעיף שמשאיר מרחב תמרון. הוא אומר שהמימון ייעשה חלק מהתקציב השוטף וחלק 

 מהתב"רים. אני בכוונה לא כתבתי סכומים. ...  

 

 לי על הזמן. ... אז אל תיקח את ההלוואה בסוף ...  חבל   מר יוסף הדרי: 
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אפשר, אתם  אני בכוונה השארתי את זה עמום כדי לא להגביל אותנו.    מר אלעד כהן: 

רוצים? שנייה רגע, אפשר להוסיף בסוף סעיף, אם זה כל כך חשוב לך, שאם המועצה תמצא לנכון  

 ין בעיה.  ר. אבסופו של דבר לשפץ רק מתקציב הפיתוח, שזה בסד 

 

אלעד, תבין. אם עוד שבועיים תבואו תגידו, נגיע למסקנה שחייבים     מר יוסף הדרי: 

 שקל.  600,000הלוואה, אני שבועיים איבדתי פה. תגיעו עכשיו להחלטה שלוקחים 

 

 אין בעיה להוסיף את זה.     מר אלעד כהן: 

 

   -סבבה, אני יכול ... שנייה רגע, אלעד.  אחרי זה תחליטו לא    מר יוסף הדרי: 

 

אני אוסיף עוד משהו. המימוש של התב"ר יעלה, לפני שהוא יוצא,     מר ניר ברטל:

 יבוא לאישור.  

 

שקל, אם אני מאשר, סע  600,000אני לא צריך את זה. מבחינתי    מר אלעד כהן: 

הדברים  לאורוברכה, צא לדרך. אז בואו רק נוסיף בסיפור הזה. עכשיו, אני כן רוצה, וזה בטח 

ששמענו, שבאמת יגישו תוכנית מפורטת. אגב, אנחנו פה עובדים במקביל. זה לא מעכב. אישרנו  

. נתחיל בתכנון. במקביל תשאירו אותנו בתמונה. תגיש תוכנית מפורטת של השיפוצים. 600תב"ר, 

 אתה בעצמך אמרת,   

 

 ... כתב כמויות.    מר ניר ברטל:

 

 דעת שזה מבוצע. צה ללא, אני רו   מר אלעד כהן: 
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לא, אבל גם עמית אומר. תראה, בסוף צריך לעשות כתב כמויות    מר בועז בגריש: 

 אופרטיבי, שעליו הם באים, וזה ממש מדבר שם ברמה ...  

 

רגע, רגע. עברתי על כתב הכמויות סעיף סעיף. יש דברים שאתה לא    מר ניר ברטל:

את כל בית הספר. איזה תכנון צריך לעשות בשביל  בוע שקל לצ 250,000צריך כתב כמויות. יש פה 

צביעת בית הספר? לא צריך לעשות תכנון. יש פה חלק לשפץ ולאטום את הגג למעלה. זה צריך תכנון. 

מישהו שיבוא ויגיד בדיוק מה לפרק, יש אסבסט, אין אסבסט. קונסטרוקציה צריך לחזק, צריך  

צריך להחליף את   26ספרי כיתות, מספר כיתה פה מ להחליף. רוב הדברים, להחליף חלונות. יש 

 החלון. 

 

לכתב כמויות, שהוא יהיה   up dateאז תקרא לזה לעשות מצידי   מר בועז בגריש: 

 בסופו של דבר,  

 

. צריך לבקש מהאדריכלית, היא יודעת. היא צריכה  up dateזה לא   : מר עמית ויינגרטן

אגב, שלמה, מה שאתה צריך ממני,  ת זה כבר. לה א להוציא מפרט טכני מסודר. סביר להניח שיש 

 אתה יודע. תרים לי טלפון. ... 

 

העניין הוא, מה שחשוב לי שיהיה ברור, שזה שלא יימצא מהתקציב     מר אלעד כהן: 

השוטף מקור, נצטרך ... שיהיה ברור שלמעשה אנחנו גם מהתקציב השוטף וגם מתקציב הפיתוח. אין  

 ח.  לי בעיה שזה ילך מהפיתו 

 

 ... מהשוטף, נדבר בישיבה על התקציב השוטף. ...     מר ניר ברטל:
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   . 3רגע, שנייה. אני אתקן את זה, בסדר? מוחק את    מר אלעד כהן: 

 

  -אתה יכול למחוק, זה חסר משמעות. כי בסוף ההחלטה תתקבל    מר ניר ברטל:

 

, תב"ר. במקביל  600 בין.שוב פעם. אני לא בסעיפים. אני רוצה לה  גב' אורנה רייטר: 

שקל, יש מפרט. גם לצביעה יש מפרט מסודר, לא?  250,000מכרז. במכרז צריכים לעשות ... אתה נותן 

 איזה סוג צבע וכו'.  

 

אתה רוצה להוסיף סעיף שיוצאים למכרז בלי שהתכנון נגמר? אתם     מר אלעד כהן: 

    -בטוחים שאתם 

 

 לפני התכנון.  זה  חלק מהמכרז נסיים את   מר ניר ברטל:

 

)א(, הוא מדבר על תוכנית מפורטת.  6כי שים לב, אם תסתכל על סעיף    מר אלעד כהן: 

זה מן הסתם... לא, כתב כמויות זה לא תוכנית מפורטת. כי מבחינתי תוכנית למכרז זה שלב יותר  

 מתקדם.  

 

   -מה חסר לך    מר ניר ברטל:

 

שעושים כשיוצאים למכרז עם תוכניות  דולהאתה יודע, הטעות הכי ג   מר אלעד כהן: 

 לא מספיק מפורטות, מה שעמית אמר זה כל כך נכון. אתה נכנס לסרטים.   

 

 כן, אני מסכים, אבל לא במקרה הזה.    מר ניר ברטל:
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 לא משנה, עזוב, נעשה את זה, זה שטויות.      מר אלעד כהן: 

 

י התכנון. אין פה יותר הליככחלק מבדיקת הצעה למכרז, זה שלב    מר ניר ברטל:

 מדי. זה לא החלפת קו ביוב, אלעד. 

 

אנחנו עוד מחכים לתחקירים ולדוחות. עוד חזון למועד אני מבין,    מר אלעד כהן: 

 שלמה. מבחינתי, קח. רק שיאשר. 

 

 ... במקביל קול קורא.  600אז   גב' אורנה רייטר: 

 

מבנק לאומי, על בסיס ריבית  ילקחתוסיפו כמה דברים. ההלוואה ת   מר יוסף הדרי: 

  כזאת, כדי שאני אוכל להתחיל לעבוד. 

 

אני מקריא, בסדר? המועצה רואה הכרח וחובה לבצע שיפוץ מקיף     מר ניר ברטל:

בבי"ס גוונים. ולאשר כבר היום תוכניות שיפוצים. מה זה לאשר כבר היום תוכנית שיפוצים? זה כתב  

 כמויות מבחינתי.  

 

מיליון שקל.  2לאשר תוכנית שיפוצים זה לצאת לשיפוצים בסך של    ן: מר אלעד כה

 תמשיך, זה מתחבר.   

 

טוב. על פי התוכנית שהוצגה למועצה, מבחינתי כתב הכמויות, יכולים    מר ניר ברטל:

מיליון ₪ סך הכל. ועם ההסתייגות הנכונה של   2לראות, זה הוצג למועצה, עלות השיפוץ המקיף היא 

מיליון שקל לא כולל תשתיות. נכון. רוצים עכשיו  2חכה לתשובה מה לגבי התשתיות. י, מבועז, של
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לעשות ביוב, מים, אז אנחנו כבר ניפגש פה עוד שנתיים. אז הסעיף הראשון זה הכרח וחובה תוכנית 

 להשאיר אותו, אלעד?   3מיליון שקל. סעיף  2שיפוצים. הסעיף השני זה  

 

 ולנו.   י לככדאי. כדא   מר אלעד כהן: 

 

עלות השיפוץ תמומן בחלקה מהתקציב השוטף. מרביתה מתקציב     מר ניר ברטל:

 הפיתוח של המועצה זה לא נכון. כי אנחנו לוקחים הלוואה. 

 

 טוב, בסדר. ההלוואה זה למעשה תקציב פיתוח.      מר אלעד כהן: 

 

 לא.    מר ניר ברטל:

 

   -אני צריך משפט    מר יוסף הדרי: 

 

 רגע, חכה. מגיעים לזה.      ן: ד כהמר אלע

 

שקל בקרנות. איך מרביתה,   300,000אלעד, נו, באמת, מה? יש לו    מר ניר ברטל:

 מיליון שקל.   2מרבית 

 

אבל תמשיך את המשפט. במידה ויהיה צורך, המועצה תיקח הלוואה.    מר אלעד כהן: 

 זה משלים את זה.  

 

י למלל. אני צריך דבר מאוד פשוט  אות תסלחו לי. אתם לוקחים    מר יוסף הדרי: 

מיליון?' אני צריך   2מאיפה  לממונה כדי שאני אוכל לרוץ. הוא יתחיל להגיד 'רגע, על מה אתה מדבר? 
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 שקל,   600,000שורה פשוטה. פתיחה של תב"ר עכשיו של 

 

 זה מופיע.    מר אלעד כהן: 

 

שקל שיפוץ  00,0006של שנייה, לא. בלי מלל אחר. לקיחת הלוואה    מר יוסף הדרי: 

מבנה לגוונים מבנק לאומי. אחרי זה תרצו להרחיב, אתה רוצה לעשות את זה בהחלטה נפרדת, אין  

 לי בעיה.  

 

  אתה רוצה שתי החלטות, יוסי?   מר ניר ברטל:

 

 כן. אני צריך החלטה מאוד פשוטה.     מר יוסף הדרי: 

 

אותו כהצעת החלטה נפרדת.  עשה שכתבנו מה שיוסי אמר. נ 4סעיף    מר ניר ברטל:

 בסדר? 

 

 .   as you wish   מר אלעד כהן: 

 

 בסדר, יוסי? מסדר לך את העניין?    מר ניר ברטל:

 

   אני צריך נפרדת, פשוטה.    מר יוסף הדרי: 

 

שקל הלוואה לשיפוץ בית ספר.   600,000יהיה לך עכשיו פה אחד,    מר ניר ברטל:

 הצעת החלטה נפרדת.  
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 אפשר להצביע? פה אחד.     רייטר: רנה גב' או

 

 אושר. אודי? אושר. בועז? דורון, אלעד? אושר.     מר ניר ברטל:

 

 שקל,    600,000אני חוזר על זה, ברשותכם. פתיחת הלוואה    מר יוסף הדרי: 

 

 שקל. ריבית,  600,000אושר פה אחד,    מר ניר ברטל:

 

 לאומי.  בנק מ  0.26ריבית פריים מינוס    מר יוסף הדרי: 

 

 לא, לך על הגבוהה.     מר ניר ברטל:

 

. מבנק לאומי, על פי הצעות שיתקבלו, כבר קיבלתי את 85? 1.58   מר יוסף הדרי: 

 ההצעות האלה בדיעבד.   

 

 לשיפוץ בי"ס גוונים.     מר ניר ברטל:

 

 ריבית קבועה.   1.85כן, אבל שיהיה עוד דבר אחד. עד    מר יוסף הדרי: 

 

 כי אם תביא יותר נמוך? לינוי, זה בסדר הנוסח הזה?     :ברטלמר ניר 

 

 עדיף.    עו"ד לינוי ג'ובאני: 
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 את רואה, היה שווה לבוא היום.     מר ניר ברטל:

 

 אושר פה אחד.     מר ניר ברטל:

 

₪ מבנק לאומי,  600,000: הוחלט פה אחד לאשר לקיחת הלוואה לשיפוץ בי"ס גוונים ע"ס החלטה 

 . 1.85%ה של עד קבועבריבית 

הצעת החלטה שנייה. המועצה רואה הכרח וחובה לשפץ שיפוץ מקיף    מר ניר ברטל:  

של בי"ס גוונים. ובהתאם לתוכנית שגיבשה המועצה בשיתוף הנהלת ההורים  והמנהלת, בעלות של 

 מיליון ₪. מקובל? אחלה. עלות השיפוץ תמומן בחלקה מהתקציב השוטף. מרביתה מתקציב 2-כ

תוח של המועצה ובמידת הצורך המועצה תיקח הלוואת פיתוח בהתאם להחלטה הקודמת הפי

שקיבלה. במקביל לכל האמור, תמשיך המועצה לגייס תקציבים ממשרד החינוך. כל סכום שיגוייס  

ממשרד החינוך יפחית את חלקה של המועצה במימון השיפוץ, אדרבא ואדרבא. תוכנית השיפוץ  

השוטף תבוצע לאלתר. בסדר? אני רק מזכיר שמה שיבוצע לאלתר  ציב שניתן למימון מהתק

 מהתקציב השוטף לפני קבלת האישור או ההרשאה, לא נוכל להשתמש בזה כמצ'ינג. 

 

 נחליט בינינו מה הכי טוב ונרוץ קדימה. אין לי בעיה.     מר אלעד כהן: 

 

 אז אתה רוצה להשאיר את הסעיף הזה?     מר ניר ברטל:

 

 יוסי, זה בסדר שזה יישאר?    : כהן מר אלעד

 

   -אפשר להשאיר. הוא עוד שבועיים   גב' אורנה רייטר: 
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 בכל מקרה התקציב חייב להיות מאושר.     מר ניר ברטל:

 

 תוריד את זה.     מר בועז בגריש: 

 

ימים תוגש למליאת המועצה תוכנית שתכלול את   14ירד. תוך    מר ניר ברטל:

פורטת של השיפוצים, כולל לוחות זמנים ושלבים. ויושלמו ההכנות ית מהדברים הבאים: תוכנ

  -ליציאה 

 

  למכרז. יציאה מיידית למכרז.    מר אלעד כהן: 

 

טוב. בסדר. תוכנית כלכלית מפורטת, הכוללת את דרך המימון,     מר ניר ברטל:

 במידה ולא יתקבל האישור לקול קורא.  

 

ימים תקבלו קול קורא? לא   14ה לכם שתוך נרא ימים קשה. 14לא,    מר אלעד כהן: 

 הגיוני.  

 

 . 1,400,000-לא, במידה ולא תקבל את הקול קורא. ואין לך את ה    מר ניר ברטל:

 

   -בסדר. אין בעיה. התוכנית צריכה לתת מענה    מר אלעד כהן: 

 

 עוד שבועיים אתה תראה תוכנית,   גב' אורנה רייטר: 

 

 , אני אגיש איך אני עושה את זה, ואנחנו ... ועצה... המ   מר יוסף הדרי: 
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 סגור. תיקח תקציבים מעמנואל שם, תעביר לפה.     מר אלעד כהן: 

 

 . 2הייתם רוצים להיות סוציו    מר יוסף הדרי: 

 

 לפעמים כן היינו רוצים. סעיף אחרון,     מר אלעד כהן: 

 

 יום.  ם מהימי 14ישיבת מועצה שלא מן המניין תוך    מר ניר ברטל:

 

 חזק וברוך.    מר אלעד כהן: 

 

 תודה רבה. שאלה קטנה לפני כן.    : מר עמית ויינגרטן

 

 התשובה, בלתי אפשרי.     מר ניר ברטל:

 

 רגע, תן לאשר את זה. פה אחד, מן הסתם.      מר אלעד כהן: 

 

 אושר פה אחד.     מר ניר ברטל:

 

פץ שיפוץ מקיף של בי"ס גוונים. ה לשכי המועצה רואה הכרח וחוב: הוחלט פה אחד החלטה

  2-בהתאם לתוכנית שגיבשה המועצה בשיתוף הנהלת ההורים  והמנהלת, עלות השיפוץ תהיה כ

מיליון ₪. עלות השיפוץ תמומן בחלקה מהתקציב השוטף. מרביתה מתקציב הפיתוח של המועצה  

מקביל לכל  ה. בובמידת הצורך המועצה תיקח הלוואת פיתוח בהתאם להחלטה הקודמת שקיבל

האמור, תמשיך המועצה לגייס תקציבים ממשרד החינוך. כל סכום שיגוייס ממשרד החינוך יפחית  

  את חלקה של המועצה במימון השיפוץ.
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ימים תוגש למליאת המועצה תוכנית שתכלול את הדברים הבאים: תוכנית מפורטת של   14תוך 

יציאה מיידית למכרז; וכן תוכנית כלכלית  ות ל; יושלמו ההכנהשיפוצים, כולל לוחות זמנים ושלבים

 מפורטת הכוללת את דרך המימון, במידה ולא יתקבל האישור לקול קורא.  

 ימים תתקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין.  14בתוך 

 

 עכשיו הגזבר צריך להתחיל לשבור את הראש.       מר אלעד כהן: 

 

 עוד מעט. יוסי, תודה.  שוטףלך לישון. יש לך ישיבת תקציב    מר ניר ברטל:

 

 לילה טוב.    מר יוסף הדרי: 

 

עמית, אולי דברים אחרים בהזדמנות אחרת? או שאתם רוצים לדבר     מר אלעד כהן: 

 על זה עכשיו? 

 

לא, לא, יש כמה דברים שקשורים לבטיחות, שאני רוצה שניתן עליהם   : מר עמית ויינגרטן

 את התשובות.  

 

 אנחנו נודה לך,   מית,אז ע  מר בועז בגריש: 

 

 וואלה, אנחנו צריכים לעבוד מחר, עמית.     מר אלעד כהן: 

 

 אני בבוקר מחר בשבע וחצי במיתר.   : מר עמית ויינגרטן

 

 בגלל זה אני רוצה ללכת עכשיו.     מר אלעד כהן: 
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  אתה רוצה תשובות לבטיחות?   מר ניר ברטל:

 

יחות. לגבי התקציב שאושר כרגע. אנחנו הבט לא, רגע, שנייה. לפני  : מר עמית ויינגרטן

באופן מיידי, אתה יוצר קשר, אני לא יודע עם מי, שאתה רוצה לעבוד לגבי תוכניות, כתב כמויות, כל 

 הדברים האלה. זה משהו שהוא מיידי, נכון?  

 

רגע, רגע, עמית. למה לא לקחת את אותה אדריכלית שכבר עבדה על    מר בועז בגריש: 

 זה? 

 

 אין לי בעיה. מה שהמועצה תחליט. אני גם חושב שזה רעיון הכי נכון.    : ויינגרטןמית מר ע

 

 בסדר, תן לאנשי מקצוע להתקדם. יש עכשיו מפת דרכים מסודרת.     מר אלעד כהן: 

 

 אחד, התב"ר קודם צריך לאשר אותו משרד הפנים.    : מר שלמה אפרתי

 

 לא קשור לתכנון. ...     מר אלעד כהן: 

 

בציר אחד זה לאשר את התב"ר במשרד הפנים. ציר שני זה להכין את   : פרתימה אמר של

 התוכניות. ולחשוב על המכרוז הכי מהיר שיוציא את הפרויקט הזה לפועל.  

 

  400,000-מה עם הנושא של הבטיחות? מתי מטפלים בו? זה עם ה  גב' אורנה רייטר: 

 שקל? זה לא מספיק.  
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 ענות לתמר. ואני אעשה את זה קצר בגלל השעה. גע לאני רוצה ר  מר בועז בגריש: 

 

 תשאיר רוח טובה ואווירה טובה. עכשיו נתחיל פינג פונג?     מר אלעד כהן: 

 

לא, אני הולך לענות ענייני. לגבי שני הדברים שהיא אמרה, גם     מר ניר ברטל:

 הפאנלים הסולאריים וגם מבנה מועצה. למה לקחת הלוואה לזה ולא לזה?  

 

 תחסוך את זה. אחר כך אנחנו נגיב לך. עזוב.      עד כהן: ר אלמ

 

אתה לא חייב להגיב. את טועה בענק. בצורה קצרה ועניינית, מבחינה     מר ניר ברטל:

כלכלית יש הוצאה ויש השקעה. יסלחו לי הורי גוונים, אני מדבר כלכלית ולא חינוכית עכשיו.  

פר. זו הוצאה. שקל לא נראה מזה חזרה. כשאתה ית סשקל ושמה בשיפוץ ב 600,000המועצה לוקחת 

מיליון שקל   20, 10מיליון שקל לפאנלים סולאריים או למבנה מועצה, אתה תראה מזה  2.5לוקח 

בחזרה, תלוי לאיזה תקופה אתה סופר. אתה לוקח כסף ומשקיע אותו בשביל לראות יותר כסף. ועם  

 היותר כסף הזה תוכל לעשות הרבה יותר.  

 

 אתה יודע שזה כל כך שנוי במחלוקת. והראינו לך חלופות, תוכניות,      כהן:  אלעדמר 

 

 ... אבל אתה הבטחת שלא תענה.    מר ניר ברטל:

 

 איך אומרים, ניר? בוא לא נפתח את מה שדנו בעבר.      מר אלעד כהן: 

 

 זו טעות קשה.    מר ניר ברטל:
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יע הרבה פחות ולקבל את אותה  להשקעל מבנה המועצה הוצע לך   גב' אורנה רייטר: 

 תשואה. 

 

 לכן אמרתי, אל תפתח את זה.  חבל.    מר אלעד כהן: 

 

... ניסינו למצוא השקעה הרבה יותר פחותה. לא מצאנו השקעה יותר     מר ניר ברטל:

  -נמוכה 

 

    -אתה יודע שזה שנוי במחלוקת. אז בוא    מר אלעד כהן: 

 

גלל זה אנחנו ממשיכים לבזבז, אתם עושים את הדבר ע. בנכון, אני יוד   מר ניר ברטל:

 הכי גרוע. ... 

 

סליחה, ... היתה הצעה להעביר את האנשים למבנים זמניים, זה מה    גב' אורנה רייטר: 

 שסיכמנו.  

 

 אורנה, דיברנו על זה.     מר ניר ברטל:

 

שנייה, טה. ניר, בוא תחסוך מאיתנו את הצורך להגיב. קיבלנו החל   מר אלעד כהן: 

אורנה. קיבלנו החלטה מצוינת. זו בשורה והישג ליישוב. כל הכבוד לכולם. בוא תגמור את זה ברוח 

 טובה. עכשיו להתחיל לענות לך?  

 

 אל תענה.    מר ניר ברטל:
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למה? יצאה פה בשורה הערב, מה שלא נעשה הרבה זמן. וכל הכבוד    מר אלעד כהן: 

   בפה.לכולם, וזהו. תשאיר טעם טוב 

 

 בבקשה. אבל תיכף שלמה יתייחס.    מר ניר ברטל:

 

 לגבי הנושא של הבטיחות. איך מטופל, מה מטופל, מתי מטופל?   : מר עמית ויינגרטן

 

ככה. לקראת פתיחת כל שנת לימודים אנחנו מקיימים נזקי בטיחות    : מר שלמה אפרתי

אש וקונסטרוקטור, יועץ בטיחות  בוי בין היתר יועצים של כיכפי המתבקש על ידי משרד החינוך. 

וכיוצא בזה. התחלנו עם זה עוד הרבה לפני שנושא בי"ס גוונים עלה על הפרק. והזמנו יועצי בטיחות  

לכל מוסדות החינוך. יועץ בטיחות הגיע גם לבי"ס גוונים, יומיים  לפני שיועץ הבטיחות הגיע מטעם  

 ההורים. 

לל. אז יועץ הבטיחות שלנו הוציא דוח בטיחות על בי"ס ו בכובלי קשר, לפני שידענו שיש כוונה כז

גוונים, כמו שהוא הוציא לשאר בתי הספר, לשאר מוסדות החינוך. דוח הבטיחות מופיע כאן וגם 

יש שלושה סוגי ליקויים. אפס זה לטיפול מיידי. ראית אותו. שנייה, תני לי, אני אסיים. בדוח בטיחות 

משך. יועץ הבטיחות שאנחנו הבאנו לא מצא אף ליקוי ברמה של ל מתזה לטיפו 2-זה לטיפול, ו 1

. היועץ בטיחות שהביאו ועד ההורים מצא מס' ליקויים ברמה של אפס. 2-ו 1אפס. מצא ברמה של 

 אנחנו, למרות שזה לא דוח שאנחנו,  

 

 יחד עם זאת, הוא אמר שנטפל בהם רק עד שנה הבאה.    מר ניר ברטל:

 

הוא מצא ליקויים של אפס. אפס תבינו, אסור לו לעזוב את בית   כן,  : מר שלמה אפרתי

הספר עד שזה מטופל. הוא אמר לטפל בזה עד פתיחת שנת הלימודים הבאה. אנחנו לא חיכינו 

ולמרות שזה לא דוח שאנחנו הזמנו ואנחנו לא מכירים בו ... כל הליקויים של אפס טופלו באופן 
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ית הספר. אז זה היה דוח של ההורים. ולמחרת הגיע משרד של במיידי. כדי שנוכל לאפשר פתיחה 

החינוך מחוז תל אביב, שאנחנו הזמנו אותו, ואמרנו לו 'בוא אתה תעשה בעצמך דוח. כי יש פה את 

 ההורים, אותנו.  

. אנחנו 2-ו 1מצא אף ליקוי ברמה של אפס. מצא מספר ליקויים ברמה של הדוח של משרד החינוך לא 

ה רוחבית על כל מוסדות החינוך. על כל הליקויים שקיבלנו ומטפלים בכולם  עבודעושים היום 

במסגרת התב"ר שאישרנו.  ובית הספר ייפתח, בעזרת השם, בלי ליקויים, כפי המחויב על פי משרד  

 החינוך. 

 

 ?   2וגם  1גם רמה    :גב' לי גרין

 

 נצליח.   2-לא כל ה   מר ניר ברטל:

 

   -דברים ספציפיים  יש  נכון.  : מר שלמה אפרתי

 

אני אתן לך דוגמה. את למדת בבית הספר? כשנכנסים לבית הספר יש     מר ניר ברטל:

 מדרגות. יש שני מעקות בצדדים ואחד באמצע. המעקות בצדדים בנויים עם פס רוחב. 

 

 אפשר לטפס עליו.      :גב' לי גרין

 

ליפול לצד השני. זה ליקוי זה וזה אסור. למה? כי ילד יכול לטפס על    מר ניר ברטל:

 ?  2או  1ברמה 

 

 .  2  : מר שלמה אפרתי
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 ? 2זה    מר ניר ברטל:

 

 .   1סליחה, זה   : מר שלמה אפרתי

 

לבוא  ומשהו שנה.  30אני מדבר על רוחב. המעקות האלה קיימים כבר    מר ניר ברטל:

 ,  50-ו 30עכשיו להחליף את כל המעקות האלה, אני לא יודע. אני מגזים, בין 

 

 עוד לא קיבלנו הצעה.     : מר שלמה אפרתי

 

בסדר? אפשר לבוא ולעשות אותם. ואפשר פיתרונות יותר זולים.    מר ניר ברטל:

לחפות, לצפות ודברים כאלה. עכשיו, זו סכנה בטיחותית מיידית שבית הספר לא יכול לחיות 

נטפל בו. עכשיו, יש ליקויים שהם  נחנובלעדיה? אני לא בטוח. עדיין, זה ליקוי אחד שצריך לטפל וא

ברגע שראינו אותם תיקנו אותם. ויש למשל ליקוי, שמנו לשומר בכניסה יש מזגן. המזגן על הרצפה.  

אסור שיהיו מזגנים על הרצפה. שילד לא יכניס ידיים. הוא צריך להיות למעלה או מוגן. זה ליקוי 

 .  1בטיחות ברמה 

ברמה מסכנת. אם יש, מחר על הבוקר הוא יטופל. משלושת   יחותאני לא מכיר כיום אף ליקוי בט

בודקי הבטיחות שהיו, של המועצה, של הנהגת ההורים מה שהוא סימן כליקוי בטיחות אפס תיקנו  

 אותו באותו שבוע, והבודק השלישי. 

 

 ... שאושר, של שיפוצי הקיץ?    :גב' לי גרין

 

 ר. הספ ₪. לכל בתי 400,000זה   גב' אורנה רייטר: 

 

זה אמור להספיק לתקן את כל, גם אם זה לא עכשיו. גם אם זה בעוד    :גב' לי גרין
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 חודשיים, שלוש או ארבע, זה אמור להספיק לתקן את כל ליקויי הבטיחות האלה?  

 

 אני לא בטוח.     מר ניר ברטל:

 

 אתה רוצה להגיד, ניר?     : מר שלמה אפרתי

 

 תה.  האמת, שעדיף שא   מר ניר ברטל:

 

שקלים  200,000שקל האלה, שתבינו,  400,000-ה7אוקיי. אז בתוך   : מר שלמה אפרתי

שקל בכל   300,000. רק על זה שיועץ יגיע ויסתכל. רק על זה זה 300-ל 250הולכים רק על יועצים. בין 

 מוסדות החינוך.   

 

לוש או ע, שלא יוד פעם בחמש שנים צריך, כל כמה זמן צריך אגרונום?   מר ניר ברטל:

ארבע שנים חייבים אגרונום, שהעץ לא יפול. משרד החינוך אומר 'אם אין לך את הבדיקת זה', הוא  

 לא נותן לך לפתוח את בית הספר. 

שקל. מגיש למשרד החינוך  10,000אז אני מביא מישהו, מסתכל על העצים, כותב נייר, אני משלם לו 

יך להיות קונסטרוקטור ויועץ, אני כבר לא זוכר.  צר. בשביל שמשרד החינוך יוכל לתת אישור פתיחה

 גנים,   20יש לנו 

 

 זה הרבה מוסדות.      מר אלעד כהן: 

 

 גנים, שלושה בתי ספר, שתי תנועות נוער, מרכז נוער.  20   מר ניר ברטל:

 

 הקטע של תנועות הנוער זה לא צריך ללכת משם.    גב' אורנה רייטר: 
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 ועות הנוער לא ילכו משם. לבקשת חברי המועצה. . תנרגע, רגע  : מר שלמה אפרתי

 

 לא לבקשת, לבקשת הגזבר.    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא הבנתי. מה?     מר ניר ברטל:

 

 אנחנו ביקשנו?     מר אלעד כהן: 

 

שנייה, אני שם את נושא תנועות הנוער בצד. מהכסף הזה אמור להגיע   : מר שלמה אפרתי

ת. יש עבודות גם בגני הילדים, גם בשאר בתי הספר. ואנחנו עושים בודוגם האישורים וגם ביצוע הע

שקלים כדי לפנות תקציב. כדי לטפל בכל   1,000הכל והכל זה אומר שאני רב עם ספקים על 

 הליקויים. אנחנו עכשיו בעבודה על זה. 

 

 שקל לכל מוסדות החינוך.   100,000יש   : דוברת מהקהל

 

בודה על זה. ועבודה מאומצת. הצעות המחיר שקיבלנו י בעחבר'ה, אנ  : מר שלמה אפרתי

 . אז התפנה עוד כסף. אנחנו בעבודה על זה. 250-. אני הורדתי אותם כבר ל300מהיועצים היו 

 

 . ואם לא יספיק, הוא יודע מה לעשות.  150זה   גב' אורנה רייטר: 

 

 אם לא יספיק, אנחנו נדע מאיפה.   : מר שלמה אפרתי

 

 זהו? אנחנו נועלים את הישיבה.    : מר אלעד כהן
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 אסבסט תוך עשרה ימים יהיו לנו, נשלח לבדיקה.     : מר שלמה אפרתי

 

 רגע, סיימנו?    מר ניר ברטל:

 

   תודה רבה.   : מר עמית ויינגרטן

 

 

 

 

 

 
 

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                ועצה  ש המרא          


