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 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד

 חבר מועצה  -  מר דקל קרבר

 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 

  חבר מועצה -  מר בועז בגריש

 מועצה תחבר -  תמר צדוקגב' 

 

 היועץ המשפטי  -  ןיעו"ד ברוך חייק  :מוזמנים

    

 חברת מועצה -  גב' קרן פנקר  :חסרים

 

 

   על סדר היום:

 שביל עפר שכונות עתודות.  .1

₪, וזאת בהתבסס על   300,000לשדרוג מוקד חירום יישובי בגובה של אישור לפתיחת תב"ר  .2

 העקרוני המצ"ב היחידה להתיישבות )מחוץ לסדר היום(.האישור 
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, שלא מן  15ערב טוב. אני כבר לא יודע איזו ישיבת מועצה, לדעתי    :ניר ברטלמר 

חדשה הבאה עלינו לטובה.  השנה ההמניין. דבר ראשון, אנחנו נתחיל בלהרים כוסית לחיים לכבוד 

ויש פה גם תשורות. יפית עדכנה אותי שיש מסורת של הענקת תשורות לחברי המועצה. אנחנו שברנו  

אותה והחלטנו לתת תשורות לכל חברי המועצה, ללא קשר לזהותם הפוליטית. בעבר זה היה רק  

  -לחברי סיעה. אז שתהיה שנה טובה. אני מסתמך על מקורות

 

 תחליף מקורות.     מר אלעד כהן: 

 

אתה מרמז להחליף את מנהלת הלשכה כמקור? עכשיו אתה מסבך     מר ניר ברטל:

 אותי. 

 

 גם כשהייתי באופוזיציה קיבלתי תשורות.     מר אלעד כהן: 

 

 באמת? יכול להיות שאתה מקרה מיוחד.     מר ניר ברטל:

 

ועצה אחרים לא  זה תמיד. אבל לא זכור לי מקרה שחברי מ  -א'    מר אלעד כהן: 

 קיבלו. אגב, מי שבא. מי שלא בא, לא קיבל.  

 

 אה, כי לא שלחתם להם זימונים.    מר ניר ברטל:

 

-אז לכל החכמולוגים האלה שטוענים שהם לא קיבלו, הם לא באו ל   מר אלעד כהן: 
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 מהישיבות, שזה בכלל סיפור מעניין.   80%

 

₪, וזאת בהתבסס על  300,000בי בגובה של אישור לפתיחת תב"ר לשדרוג מוקד חירום יישו .2

 העקרוני המצ"ב היחידה להתיישבות )מחוץ לסדר היום(.האישור 

 

אז לא פתרת את התעלומה. עוד מישהו, משהו, לכבוד השנה החדשה?     מר ניר ברטל:

שח, שהכותרת  300,000אני מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום. שזה אישור לפתיחת תב"ר על סך 

שדרוג מוקד חירום. ותיכף אני אפרט מה יהיה שם בשדרוג הזה. אני רק אתן את  -מית שלו זה הרש

שח שדרוג  300,000-השתלשלות העניינים. קיבלנו עוד לפני הבחירות איזושהי הוראה עקרונית ל

 המוקד. 

-ש בשעות ביום, על מנת שנוכל להשתמ 18אחד התנאים היה שיהיה לנו מוקד ביישוב מאויש לפחות 

מאויש כאילו עם מישהו שיושב שם ומאזין ושומע. הרבה עבודה, לקח לנו כמה  ח האלה,ש 300,000

חודשים לשכנע בעצם את היחידה להתיישבות שאין לנו מוקד מאויש שלנו, יש לנו מוקד אאוט  

סורסינג, ולמרות זאת שייתנו לנו להשתמש בהרשאה. הצלחנו לעשות את זה והמסמך הזה שלפניכם 

 שח.   300,000-, הוא בעצם האישור העקרוני להקצות את ה2019צם מינואר בע

כל מיני תנאים שכל השימוש בכסף יהיה בהתאם למפרט הטכני שאושר על ידי פיקוד  ויש פה גם 

המימון שלהם, ויש להם גם את הדרישות שלהם. בנינו   100%העורף ועוד כל מיני מסמכים. בגדול, 

ידה להתיישבות לפני שפרסמנו את המכרז לאשר את המכרז וכל הרכיבים  מכרז עם יועץ ששלחנו ליח

 שלו. המכרז נסגר אודי, נכון? יש זוכה. עוד לא פורסם, אבל יש. 

והניירות הנוספים זה בעצם הכמויות של המכרז, ובעצם יש פה את המפרט של הרכיבים והכמויות  

כה. אבל בהתאם למחירים שקיבלנו,  שאנחנו ביקשנו. יש פה במקרה את המחירים של ההצעה הזו

, כי לא ידענו מה 13אנחנו נוכל להגדיל את הכמויות, לפחות שלעניין המצלמות יצאנו פה למכרז על 

 המחירים, אבל בהתאם למחירים נוכל להגדיל את זה, כנראה אפילו להכפיל את זה. 
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סופו של דבר הדברים אז בזכות אותו תב"ר שרוצים לפתוח, נוכל לממש את כל הדברים האלה. ב

המרכזיים, תהיה פה מערכת שו"ב, מערכת שתקלוט את הנתונים, ויהיו פה מצלמות שנוכל להתקין  

עליהן גם אנליטיקה. זה בעצם הנושא. בשביל להעלות סעיף לסדר היום ששולחים אותו מראש  

, יש לה איזה וכדומה, צריך אישור של כל חברי המועצה. קרן התנצלה שהיא לא יכולה להגיע היום

שנקבע מראש. אבל יש את האישור במייל שלה, שהראיתי אותו לברוך. אם מישהו ממש רוצה,  אירוע 

נשמח להראות לו. ופרט לזה צריך את האישור של כולנו. ואם יהיה את האישור, נוכל להעלות את זה 

 לסדר היום ואז לראות אם מצביעים על זה.  

 

דקות, נתבשרנו   20משהו. לפני משהו כמו רבע שעה, אני רוצה להגיד    מר אלעד כהן: 

לראשונה שרוצים להעלות נושא לסדר היום. הנימוק היה שמדובר בנושא של ביטחון, ויש איזושהי 

. אלה הפרטים שנמסרו לנו.  29.10-בהילות מה שנקרא לקיים את הדיון היום, אחרת זה יידחה עד ה

אני   -, לא משחקים משחקים. וגם אני אקדים ואומר ולכן אמרתי לך, ניר, איפה שביטחון עסקינן

 אסכים לזה. 

אבל משהו אחד מפריע לי וחורה לי. לנו נאמר, לפחות לי, אני לא יודע מה אמרת לחברים האחרים, 

שמדובר בנושא שמה שנקראת התעורר לאחרונה, ולכן לא הייתה אפשרות לדון בזה בישיבות  

 קודמות. 

דקות. מה אני רואה? אני רואה מסמך מיום  4נחו בפנינו בדיוק לפני אני מסתכל על המסמכים שהו

, אנחנו כבר בספטמבר. במסמך הזה יש התייחסות למה צריך לעשות וכו' וכו'. מסמך מינואר 6.1.19

, זה לא מסמך שנולד כרגע. אני רואה כתב כמויות. כתב כמויות מן הסתם לקוח ממכרז. המכרז 2019

לא יכול לומר מתי הוא פורסם, אבל אני מרשה לעצמי להניח שהוא פורסם  הזה פורסם, אני כמובן

 לפחות לפני חודשיים ימים. זאת אומרת, גם כתבי הכמויות היו קיימים. 

ואז אני שואל את עצמי, אם כל המסמכים האלה היו קיימים לפני, או לפחות לפני הישיבה האחרונה,  

מסודר לסדר היום בישיבה האחרונה. הישיבה  מדוע אי אפשר היה להעלות את הנושא כנושא 
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לספטמבר אם אני לא טועה, יתקנו   16או  15-המון זמן, הייתה ב-האחרונה לא הייתה לפני המון

 אותי. 

למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אין דין נושא שמביאים לך בשנייה האחרונה, מה שנקרא 

אני כבר אומר לך, לבדוק גם בדיקות במקביל עם כל  בדרך למועצה, שאין לך זמן לחשוב, לבדוק. 

מיני גורמים, כדין נושא שאתה יודע, מביאים לך אותו ברגע האחרון. אני אומר את זה בצורה הכי  

ברורה, לולא היה מדובר בביטחון שמטריד את כולנו, אני לא הייתי מסכים לזה, כי חוץ מזלזול, אין  

 ן לי בעיה שזה יהיה חלק מסדר היום.  פה כלום. ובגלל שמדובר בביטחון, אי

 

אחלה. חוץ מזלזול באמת אין פה כלום? אז יש מישהו עוד שרוצה     מר ניר ברטל:

 להגיד משהו? 

 

 לא, תגיב. אתה לא רוצה להגיב?    מר אלעד כהן: 

 

 עזוב, חבל. נו בוא נשמור את הכוחות לנושאים הבאים.    מר ניר ברטל:

 

 שוב, אז אין תשובה. כשאין ת   מר אלעד כהן: 

 

 אתה רוצה? אין לי בעיה, אני אגיב.    מר ניר ברטל:

 

 תגיב.    מר אלעד כהן: 

 

שהאישור תקף   3יש לי שאלה עקרונית. כתוב פה במסמך בסעיף   מר בועז בגריש: 

 יום בלבד.   60למשך 
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 נכון.    מר ניר ברטל:

 

 ?  אז יש לנו איזושהי מסמך ארכה, משהו  מר בועז בגריש: 

 

אין לנו מסמך ארכה עדיין כתוב, אבל אנחנו בקשר שוטף עם חנה, מי    מר ניר ברטל:

שמכיר אותה, ראש תחום אמצעי ביטחון. והסיבה, כי יש פה קצת מהחטיבה להתיישבות, יש להם 

פה קצת ביצה ותרנגולת. בדרך כלל את המקבל הרשאה, ממשרד החינוך או ממישהו, משרד הפנים. 

אתה מבצע. זה בדרך   -ח תב"ר, אחרי זה אתה עושה את המכרז. וברגע שיש לך זוכה אחרי זה פות

 כלל כשעובדים בדברים שהם לא דחופים.  

היחידה להתיישבות דרשו מאיתנו קודם כל לקבל אישור עקרוני, אחרי זה לכתוב את המכרז, ביחד  

  -איתם, לאישור שלו, לפרסם אותו שיש זוכה, ורק אחרי זה

 

 בעצם סדר הפוך?    בגריש: מר בועז 

 

אחרי שיש מכרז וזוכה, הם נותנים לנו את האישור הסופי. אז לצורך     מר ניר ברטל:

אז עכשיו אנחנו רגע מחכים לאישור הסופי מהיחידה העניין, אם נגיד לא הייתה בהילות. 

, אפשר לזמן  29-להתיישבות. ואחרי זה היינו פותחים תב"ר ואחרי זה... לא חייבים גם לחכות עד ה

עוד ישיבה שלא מן המניין בשביל לפתוח את התב"ר הזה. אבל מכל החגים שנופלים עלינו  

 באוקטובר, בשביל לחסוך את ההתכנסות, אפשר להחליט לדחות את זה.  

 

 מה שאומר שהאישור הוא אישור עקרוני?    מר בועז בגריש: 
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אפשר פתיחת תב"ר אישור האישור הוא אישור עקרוני. עדיין הוא מ   מר ניר ברטל:

עקרוני. לא נוכל לממש אותו, כי אין בעצם מקור כספי, הרשאה התחייבותית בלי האישור הסופי, 

אבל זה מאפשר לפתוח את התב"ר. ולמה זה לא עלה קודם בישיבת המועצה הקודמת? לשאלתך, 

לא ידענו שיש הדבר המרכזי שהשתנה מהישיבה הקודמת לעכשיו זה שפתחנו את המכרז, ולפני כן 

 לנו בכלל זוכה ולא ידענו אם יש מישהו שעומד בקריטריונים ותנאי הסף וכדומה. 

 

מה זה קשור לקבל את ההסכמה העקרונית? אבל בסדר, אתה נכנסת     מר אלעד כהן: 

תייחס גם לגופם של דברים. כי כשאני קורא את המסמך הזה, אני  קצת לגופם של דברים, אני תיכף א

אומר כדלקמן: "הנני להדגיש כי אין במכתב זה משום  4. סעיף 4לך את סעיף  רוצה להקריא

התחייבות כספית של משרד הביטחון, ואין להסתמך עליו כאסמכתא לנטילת התחייבות כלשהי על 

   -המסמך הזה הוא -למעשה אומר לך במילים עדינות  4ידי הרשות". אז סעיף 

 

 אישור עקרוני.      דובר:

 

אתה לא יכול  -הוא אפילו לא אישור עקרוני. כי הוא אומר לך    : מר אלעד כהן

 להסתמך על זה לצורך נטילת התחייבות.  

 

 מאשרת עקרונית.  1מה לא אישור עקרוני? כתוב בסעיף    מר דקל קרבר: 

 

 .  4תקרא את סעיף    מר אלעד כהן: 

 

 אתה לא יכול להגיד שזה לא אישור עקרוני.     מר דקל קרבר: 
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בבולד עם קו. יש צורך להקריא את , מודגש 4סליחה, כתוב בסעיף    עד כהן: מר אל

 זה? 

 

 לא, הקראת.    מר דקל קרבר: 

 

 אז מה?  יפה מאוד.    מר אלעד כהן: 

 

 איזו התחייבות המועצה לוקחת על עצמה?     מר ניר ברטל:

 

שוב פעם, אם אתה לא מתכוון לקחת התחייבות, אז אין שום     מר אלעד כהן: 

 משמעות כרגע לישיבה הזאת. 

 

 יש.    מר ניר ברטל:

 

 מה המשמעות? אתה מתכוון לחתום על ההסכם עם אותו זוכה?    מר אלעד כהן: 

 

 לא, רק אחרי שנקבל הרשאה סופית.    מר ניר ברטל:

 

 אז אני לא מצליח להבין בכלל את הסיפור.     מר אלעד כהן: 

 

 אישור עקרוני.    מר בועז בגריש: 

 

 מה זה אישור עקרוני?     לעד כהן: מר א
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 שאנחנו מאשרים באופן עקרוני.   מר בועז בגריש: 

 

 אם זה אישור עקרוני, אז למה לא עשינו את זה לפני חודשיים?    מר אלעד כהן: 

 

 כי לא היה אז מכרז, לפי מה שהוא אומר.    מר בועז בגריש: 

 

. אם זה אישור עקרוני, מה זה קשור למכרז? הרי אין בכלל קשר   מר אלעד כהן: 

, כי זה עקרוני. כל עוד אתה לא  1,2,3,4אוקיי, אנחנו רוצים אישור עקרוני שמתי שהוא בעתיד נעשה 

 לוקח על עצמך. 

 

האישור של המועצה הוא לא לחתום על חוזה עם הספק. לזה אני לא    מר ניר ברטל:

עצה, זה לפתוח תב"ר מול משרד  צריך את האישור של המועצה. מה שאני צריך את האישור של המו

 הפנים, שגם לו יש את לוחות הזמנים שלו, עד שאנחנו מאשרים. יש פרוטוקול.  

 

 משרד הפנים, לא משרד הביטחון?   מר אלעד כהן: 

 

 כן. לפתוח תב"ר מול משרד הפנים.    מר ניר ברטל:

 

 תב"ר זה ממשרד הפנים.    עו"ד ברוך חייקין: 

 

  -אבל השאלה היא ברוךאוקיי,    מר אלעד כהן: 
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 אני רק רוצה להגיד לך הערה.    מר ניר ברטל:

 

ברשותך, אני רוצה להפנות אותך כיועמ"ש פה, האם על סמך  רגע, רק    מר אלעד כהן: 

, שבמקרה הוא גם מודגש בקו ובבולט וכו' וכו', אם אנחנו יכולים לקבל החלטה שמשמעותה  4סעיף 

 א, תגיד.  פתיחת תב"ר. אם כן, סבבה. אם ל

 

 אוקיי, אז התשובה הסופית היא כן.   עו"ד ברוך חייקין: 

 

 אוקיי.    מר אלעד כהן: 

 

אני רוצה להגיד לך, אני דיברתי עם יוסי, עם הגזבר החדש לפני   עו"ד ברוך חייקין: 

הישיבה. הוא טלפן אליי בעניין, ואחרי שדיברתי איתו, אני יודע שהוא דיבר עם תמי נסה, עם  

ואז הוא דיבר איתי. והיא אמרה גם, ואני מצטט מה שהוא אמר לי, אני לא שמעתי את זה  הממונה,

ה כשזה יבוא אליה, היא תתנה את זה באמת בכל האישומים, בהרשעה, לפני  ממנה, שהיא בכל מקר

שאנחנו נוכל לבצע. למה אני אומר לך את זה?  כי זה באמת, כפי שניר מקודם הסביר, זה הליך הפוך  

רוב אנחנו קודם פותחים תב"ר ואז יוצאים למכרז וכדומה. פה יש התניות מסוימות שאנחנו  פה. ל

, זה שיש לך אישור עקרוני, לא  1. כי מה שאומר לך סעיף 4צריכים לעמוד בהן, ולכן יש לך את סעיף 

 התחייבות, תעמוד בכל התנאים, ואחרי זה תהיה הרשאה. 

 

 . 4סעיף לא, ממש לא, תראה את    מר אלעד כהן: 

 

 הנני להדגיש.   -אני קורא   עו"ד ברוך חייקין: 
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 כרגע אין לך כלום.  -אומר לך  4סעיף    מר אלעד כהן: 

 

 נכון, כרגע אין לך כלום. אני אגיד לך יותר מזה.    עו"ד ברוך חייקין: 

 

 תיאורטית הוא יכול להגיד לך 'לא' בסוף.    מר אלעד כהן: 

 

 נכון.   עו"ד ברוך חייקין: 

 

 יפה אמוד.    ר אלעד כהן: מ

 

ולכן אתה לא תתחייב מול הקבלן, עד שלא יהיה לך את הפלומבה   עו"ד ברוך חייקין: 

 הסופית גם של ההרשאה שלו וגם את האישור של התב"ר. 

 

 אז מה המשמעות של ההחלטה שאנחנו מקבלים פה במועצה?    מר אלעד כהן: 

 

 זה שלב בהליך.   עו"ד ברוך חייקין: 

 

 תב"ר שמותנה בקבלת ההרשאה הסופית מהיחידה להתיישבות.    ר ברטל:מר ני

 

 בדיוק, אתה חייב לעשות את זה כדי להתקדם.    עו"ד ברוך חייקין: 

 

   -אז אפשר לקבל החלטה שאומרת שכמובן   מר אלעד כהן: 
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 לא, אל תחכו. יש לנו פה שלב בהליך.  עו"ד ברוך חייקין: 

 

 כמה...  אם אין פה הס   מר ניר ברטל:

 

 אני מקווה שתהיה הסכמה.   עו"ד ברוך חייקין: 

 

מה זה הסכמה? המסמך היחידי שהוצג לנו, אפרופו למה חשוב    מר אלעד כהן: 

 .  2019להמציא מסמכים לפני. המסמך היחידי שהמצאת הוא מינואר 

 

 .  2הוא לא היחידי, יש    מר ניר ברטל:

 

 נה עם כל הכבוד.  כתבי כמויות שהמועצה הכי   מר אלעד כהן: 

 

 לא, אבל אני לא רוצה שתצא שקרן בפרוטוקול. לא היחידי.    מר ניר ברטל:

 

סליחה, ומסמך נוסף של כתבי כמויות, שהבן שלי גם יכול למלא את    מר אלעד כהן: 

,  2019אבל המסמך היחידי שהראית, הצגת בפנינו כרגע זה מסמך מינואר זה, זה לא קשור לכלום. 

אדוני, אין לך כלום   -אומר כלום. אומר, אומר, אומר, ובסוף מכניס לך עז שאומרת  שבעיניי לא

כרגע. אז עכשיו, אם יש מסמכים אחרים, בבקשה תציגו אותם. יכול להיות שמעבר למסמך הזה יש  

 דברים נוספים, מעודכנים יותר. 

 

 אין משהו רלוונטי להצגה.    מר ניר ברטל:
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 ? מה אתה רוצה שנעשה עם דבר כזה?  נו, אז מה   מר אלעד כהן: 

 

 לאשר את התב"ר. לא חייבים.    מר ניר ברטל:

 

 אני רוצה רק להציע נוסח להצבעה.    מר אלעד כהן: 

 

 אני אגיד קודם כל מה הנוסח שאני מציע.     מר ניר ברטל:

 

ר  '. תב"-רק תשימו לב, הערה אחת, זה בעייתי לומר 'תב"ר מותנה ב  עו"ד ברוך חייקין: 

אנחנו אומרים שהממונה צריכה   -לא צריך להיות מותנה. כלומר, אם תגידו לי לפני ניסוח ההחלטה 

אין בעיה, אבל בנוסח ההחלטה עצמה, שזה לא   -לאשר את זה לפני שהמועצה תצא לביצוע וכדומה 

 יהיה מותנה, כי אז הממונה עלולה להחזיר לנו את זה. 

 

 נוסח.   ברוך, אז מה? תציע   מר ניר ברטל:

 

לא, לאשר את התב"ר, כמו שאתם מאשרים כל תב"ר. תגידו מה    עו"ד ברוך חייקין: 

שאתם רוצים לפרוטוקול, שיהיה ברור, מבחינתנו ניר לא יוצא, המועצה לא יוצאת לביצוע לפני שיש  

את כל האישורים... חייבים ממילא את האישור של משרד הפנים לביצוע. אז זה ברור לנו. אבל 

 ח של ההחלטה, על מנת שלא יחזירו לנו, אני מעדיף שזה לא יהיה מותנה, זה הכל. בנוס

 

... להיפגש עם מישהו ממשרד הפנים, איתן כהן קוראים לו, שהוא     מר ניר ברטל:

בכלל רוצה לעשות רפורמה תב"רים, לאשר תב"רים מותנים בהגדרה, כי זה תוקע את כולם. כי אתה  

 לכנס ישיבת מועצה.  חייב לחכות להרשאה, ואז 
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 זו בדיוק המועצה.    עו"ד ברוך חייקין: 

 

 ואז לאשר תב"ר, ואז לפנות למשרד הפנים.     מר ניר ברטל:

 

 כי הם לא מקבלים מותנים.   עו"ד ברוך חייקין: 

 

 במקרה הזה יש לך אישור עקרוני, שזה מקל.     מר ניר ברטל:

 

 ה, לא אתה. נכון. אבל זה האישור מתנ   עו"ד ברוך חייקין: 

 

אני מוכן לפנים משורת הדין, להסתפק בהצהרה שלך כראש מועצה     מר אלעד כהן: 

. ואין לי בעיה שזה לא יופיע  -, ו-שאומר, שלא ייעשה שום דבר, לא ייחתם הסכם, עד אשר נקבל ו

א מאוד ברורה, לא ב-בזה. אבל שיופיע, אני רוצה, מאחר וזה מוקלט, שהדברים יירשמו בצורה מאוד

אתה הצבעת חודשים במצב שבו, הנה, עובדה הצבעת לתב"ר לא מותנה. אז  4לי למצוא את עצמי על 

מאוד ברורה, אולי  -בתב"ר לא מותנה. אז אני אסתפק בהצהרה שלך, אבל שזו תהי ההצהרה מאוד

 ברוך תעזור לו בנוסח, כדי שלא נבזבז זמן.

 

גם מניר שתוצג תכנית כוללת  אני רוצה להוסיף משהו. ביקשתי  גב' אורנה רייטר: 

בעצם גישור על הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי. והאמת, אני לא אחסום  ובתחום הביטחון, 

 .... בחוסר נוכחות... חשוב שיהיה.מקבל כסף, אבל זה מששהו ש  שהישובששוב תב"ר 

 

 ביקשת את זה גם בישיבה.    מר ניר ברטל:
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 לדעת...  נכון.אני אשמח   גב' אורנה רייטר: 

 

לא יודע אם... צריך לראות את מי שאחראי על הנושא. בסדר. ננסח.    מר ניר ברטל:

 קודם כל ההחלטה.  

 

אני רגע רוצה להבין, אני לא בטוחה. זאת אומרת, אני עכשיו מצביעה    גב' אורנה רייטר: 

 על משהו שלא בטוח שתהיה תכנית? זה מה שאמרת? 

 

 או לא יהיה כסף? לא תהיה תכנית    מר אלעד כהן: 

 

   -אמרתי אני לא בטוח. לא, כסף זה תלוי ביחידת   מר ניר ברטל:

 

שתהיה איזושהי תכנית עם יעדים, עם בקרה. זו תחושה מאוד לא    גב' אורנה רייטר: 

 נוחה שכל הזמן עושים שלבים. אתה לא רואה תמונה. 

 

 ע לעשות...יכול אבל ראש המועצה לחייב את בעלי המקצו  מר דורון טישלר: 

 

 הוא אומר שהוא לא...    גב' אורנה רייטר: 

 

 לא, אל תכניסי לי מילים לפה. אורנה, עם כל הכבוד.     מר ניר ברטל:

 

 אוקיי, אז מה כן?    גב' אורנה רייטר: 
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 אמרתי שאני צריך לבדוק.    מר ניר ברטל:

 

   -מה זה לבדוק? אני חושב שזה אינטרס עילאי שלך   מר אלעד כהן: 

 

 של כל מועצה בעצם, לא רק שלי. נכון, גם של הקודמות.    ר ניר ברטל:מ

 

שלך, של התושבים, של כל המדינה לצורך העניין, שבאמת תהיה     מר אלעד כהן: 

תכנית אב במירכאות בתחום הביטחון ושיעבדו לפיה. אני התרשמתי, לפחות מהישיבה הקודמת 

 זה לא כתוב, נכתוב את זה.   -שהו, רק אמרו שלכאורה יש איזשהו מ  שהיתה בנושא הביטחון,

 

, אם 30לא, יש שם אפילו, איך קוראים לזה, אני חושב אפילו איזה    מר ניר ברטל:

 אני זוכר נכון, אפילו יש לנו איזושהי תקציב לכתיבת תכנית בנושא הזה. אבל אני לא זוכר. 

 

ימים. אין לי   Xיר שתוך אוקיי, אז בוא נקבע לוחות זמנים, בוא נגד   מר אלעד כהן: 

ימים, במקביל לאישור, ברור שזה ייתקע פה כמה  Xבעיה שנתקדם במקביל, לא חייבים... שתוך 

 חודשים בגלל החגים... ממשלה, ואלוהים יודע מה, בחירות שלישיות.  

ימים תוגש תכנית מסודרת למועצה, נקיים ישיבה שלא מן המניין בנושא  Xובואו, בואו נקבע שבתוך 

ליין מסודר. אגב, זה רוח הדברים שעלו  -הזה ונראה. בואו, בואו נתחיל לעוד בצורה מסודרת, עם דד

מהישיבה הקודמת. אני לא מחדש בנושא. ושוב פעם, אם כל החומרים האלו היו מומצאים בזמן, אז 

 כל אחד יכול היה לעשות את החושבים שלו, ולגבש דעה לגבי כל...  

 

 לנושא שעל סדר היום. נחזור    מר ניר ברטל:
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 אתה לא רוצה להתייחס למה שאמרתי?    מר אלעד כהן: 

 

 שמעתי, אני אחשוב.     מר ניר ברטל:

 

 מה התגובה שלך? אתה מתכוון, אתה לא מתכוון?     מר אלעד כהן: 

 

עניתי מקודם. אנחנו צריכים רגע לראות מה אנחנו מתכננים לעשות,     מר ניר ברטל:

 פרסם אותה או לדון בה, ומה אפשר לכתוב ומה עושים.  אם נכון לכתוב, ל

 

תפרסם בין חברי המועצה, אנחנו כבר יכולים להיות חשופים     מר אלעד כהן: 

 לחומרים האלה. אין פה איזה שהם סודות מדינה. לא הכור האטומי באלוהים יודע איפה. 

 

עם יו"ר ועדת  אין כור אטומי, יש מפעל טקסטיל. צריך להתייעץ    מר ניר ברטל:

 ביטחון, עם הקב"ט.  

 

   -אני רק מנסה להבין, התשובות קצת נשמעותאיזה, הנוכחי או הבא?    מר אלעד כהן: 

 

 חבל, התחלת מוקדם הבוקר.    מר ניר ברטל:

 

ניר, ניר., התשובות קצת נשמעות מתחמקות. מה זאת אומרת? או    מר אלעד כהן: 

 א מתכוון לעשות את זה. שאתה מתכוון לעשות את זה, או שאתה ל
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 נכון, או שאני צריך להחליט גם בעתיד אם אני מתכוון לעשות את זה.     מר ניר ברטל:

 

מה יש להחליט? אתה לא יודע? זה דברים שדיברנו. הייתה ישיבה של    מר אלעד כהן: 

 שעות לפני משהו כמו שבועיים ימים רק על הנושא של ביטחון.  3

 

  טוב.   מר ניר ברטל:

 

 זאת אומרת, העמדות של כל חברי המועצה באשר הם, ידועות לך.     מר אלעד כהן: 

 

 אז אני לא מבין למה הנושא הזה עולה עוד פעם.    מר ניר ברטל:

 

י לא רוצה להיות במצב שאני מאשרת... סליחה. הוא עולה, כי אנ  גב' אורנה רייטר: 

   דברים קטנים

 

 ה.  ין בעיאוקיי, אז א   מר ניר ברטל:

 

                                                                ... גישור על הפער.                                                                                                           , אני רוצה שתהיה תוכנית לאפשר לאשר  גב' אורנה רייטר: 

 

אין בעיה, לא חייבים. לא חייבים לאשר את התב"ר הזה. אפשר    ל:יר ברטמר נ

 להגיד שאנחנו מעכבים אותו עד שיש תכנית מלאה.  

 

 אבל זה לא מה שאמרתי.    גב' אורנה רייטר: 

 



 
 מקומית אורניתמועצה 
 9.109.23, שני מיום, 15מועצה שלא מן המניין מס' ישיבת 

 

 20 
 

 דברים ... אמרת שאת לא רוצה להיות במצב שאת לא מאשרת   מר ניר ברטל:

 קטנים. זה בדיוק מה שאמרת. 

 

שנייה, שנייה. מה שאני אמרתי, אמרתי שאני צריכה לראות תכנית.   : רייטר גב' אורנה

אנחנו נעשה תכנית. אין לי בעיה לאשר את התב"ר, אני לא  -זאת אומרת, אני מצפה ממך שתגיד 

 אעצור תב"רים ליישוב. אני לא אפגע בתושבי היישוב. 

 

 מעולה.    מר ניר ברטל:

 

ה שתהיה פה תכנית לגישור הפער, עם  מת מצפאני באיחד עם זאת,   גב' אורנה רייטר: 

, בלי שליטה. אלא מגיביםתאריכים ויעדים ושתהיה בקרה. אחרת אנחנו עובדים באופן לא מסודר, 

 . ולא כל התקציב נוצל. שאושרו  אתה בעצמך יודע שיש תב"רים

 

 אז...   מר ניר ברטל:

 

 נית או לא תהיה תכנית?  סדר, אז השאלה מה אתה אומר, תהיה תכב  גב' אורנה רייטר: 

 

 אמרתי שאני צריך לבדוק.    מר ניר ברטל:

 

 מה זה לבדוק? מה הכוונה בלבדוק? אני לא מבינה.    גב' אורנה רייטר: 

 

 חבר'ה, מה? אתם לא תקבלו תשובה אחרת פה.     מר ניר ברטל:
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. אפשר לתת את האישור העקרוני, תוך  אבל אפשר להתקדם במקביל   מר אלעד כהן: 

 ם...  יו 30התחייבות שלך להציג תכנית תוך 

 

 אני לא יכול להתחייב.     מר ניר ברטל:

 

אז אתה לא רוצה. בוא, אי אפשר. תראה, או שאתה רוצה, או שאתה    מר אלעד כהן: 

 לא רוצה. אני לא מצליח להבין. 

 

 הו אחר, אתה תשאל ותענה גם בשמי.  תקשיב, אלעד. בוא נעשה מש   מר ניר ברטל:

 

 אבל זו המסקנה שנובעת מה...    מר אלעד כהן: 

 

 אבל המסקנה שלך מוטעית, כי הלוגיקה שלך מוטעית.    מר ניר ברטל:

 

אז תגיד לי במה אני טועה, במה? או שאתה רוצה, או שאתה לא    מר אלעד כהן: 

 רוצה. 

 

 בהכל.    מר ניר ברטל:

 

ת זה או שלא רוצים. למה צריך  אודי, אני צודק? או שרוצים להציג א   מר אלעד כהן: 

 ? להתחמק

 

 אני לא מדבר בשם...    מר אודי וילד:
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לא, אבל אתה ממלא המקום שלו, להבנתי. מה זאת אומרת? אולי     מר אלעד כהן: 

 אתם... 

 

 אם הייתי יושב פה, הייתי מתייחס...    מר אודי וילד:

 

ים למה שאתה שמקשיב? כי כYויוצא לך  X-לי אתה מתכוון לאו   מר אלעד כהן: 

 אומר, אי אפשר להגיע למסקנה אחרת חוץ  מהתחמקות. 

 

 אני אעזור לך אחרי זה בלוגיקה.    מר ניר ברטל:

 

 איך?    מר אלעד כהן: 

 

אני אעזור לך אחרי זה אם תרצה בהסקת מסקנות. אבל זו תכנית, זה    מר ניר ברטל:

בכלל אין לו מה? ואז אולי מי שצריך לכתוב אותה  שאני יכול להגיד 'טוב, עושים'. ואז לא משהו כזה

את היכולת, את הזמן, את המשאבים לכתוב אותה. אולי זה דבר יותר מורכב מזה מלהתחייב 

ללוחות זמנים. אני לא יכול על דעת עצמי לקבל החלטות בלי עוד כמה גורמים שצריכים לעשות את  

 ש בכלל תב"ר שאנחנו רוצים?  זה. ואולי י

כי היא לא תואמת את מי ש... ת עכשיו ואז אחרי זה נצטרך לעשות תכנית חדשה, וב תכניאני אכת

את התב"ר. בסדר. צריך לבדוק, לראות. אני גם רוצה לעבוד מסודר. אני חושב שזה ראוי, דבר טוב 

הדברים שבהחלט יכולים לעשות  מאוד שיקרה ביישוב, שהיישוב הזה יתחיל לעבוד מסודר, זה אחד 

 תשובה כרגע, מצטער.   י מבורך. מעבר לזה, אני לא יכול לתתפה שינו
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אז אני רוצה לבקש משהו. זו זכות שקיימת לנו, אבל מן הראוי שזה    מר אלעד כהן: 

יום נקיים ישיבה נוספת, שהיא למעשה ישיבת המשך   60מסוג הדברים שתהיה עליהם הסכמה. תוך 

גם בסדר, יום זה  90יום כי יש חגים באמצע.  60קודמת שבה דנו בנושא. עכשיו אמרתי לישיבה  

שבמסגרתה תוצג לנו אותה תכנית שאנחנו מדברים עליה. כי אני לגמרי חושב, שאם לא תהיה  

 איזושהי בקרה על מה קורה ומה לא קורה, הדברים יוצאים משליטה.  

יו מסונכרנים ני בטוח שמרגע שיהיה תאריך, כולם יהאפשר כבר לקבוע ישיבה כרגע, עם תאריך, וא

שמאלה. אני  -ה לא יהיה, אתה יודע, זו כמו איזו סירה שנעה על הגלים ימינהוממוקדים לנושא הזה. ז

 מבקש את ההתייחסות שלך לנושא הזה.  

 

אני לא רואה צורך כרגע לקבוע את זה. אבל תמיד אתם יכולים לזמן     מר ניר ברטל:

 ת.עוד ישיבו

 

 ה שלי.  ה את זה כהצעת החלטטוב, אז אני אעל   מר אלעד כהן: 

 

 יאללה. מה עשיו, להצביע על התב"ר?    מר ניר ברטל:

 

 כן, תצביע על התב"ר.    עו"ד ברוך חייקין: 

 

שח  300,000אז הצעת ההחלטה היא לאשר פתיחת תב"ר על סך    מר ניר ברטל:

להעלות את זה   היום. אנחנו צריכים להצביע קודם על שדרוג מוקד החירום, להעלות את זה לסדר 

 לסדר היום, נכון?  

 

 לא נתתם הסכמה מקודם? נתתם הסכמה.    עו"ד ברוך חייקין: 
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 כולם נתנו הסכמה?     מר ניר ברטל:

 

הם נתנו הסכמה. זה לפרוטוקול. הם נתנו כולם הסכמה פה אחד   עו"ד ברוך חייקין: 

 הנוכחים, ויש לך את המכתב. 

 

 מעולה.    מר ניר ברטל:

 

 אז תצביע על התב"ר.    חייקין:  עו"ד ברוך

 

-שח שימומן ב 300,000פתיחת תב"ר לשדרוג מוקד הביטחון על סך    מר ניר ברטל:

על ידי היחידה להתיישבות. עדיין אין לנו הרשאה סופית, יש לנו אישור עקרוני להקצאת   100%

עד שלא תתקבל   צר התחייבות ולא יוצאו כספים מהתב"רהכספים, ולכן לא ייחתם הסכם ולא תיוו

 אותה הרשאה סופית.  

 

ניר, אפשר בכמה מילים רק להגדיר מה בדיוק אנחנו הולכים לקבל   מר בועז בגריש: 

 פה? 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

יש לה  כאלו מה הולך להיות שם? זו מערכת שליטה שתשלוט על?   מר בועז בגריש: 

 נגדיל עוד מצלמות? מה בדיוק?   אופציה לגדול ואם
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בעצם הלב של המערכת זה מערכת שתותקן פה בקב"טיה, שתדע    ברטל: נירמר 

לקבל אליה הרבה חיבורים, ממצלמות ומעוד סנסורים אחרים. הותקנו מצלמות וידאו, ויש פה גם  

ים, ואז  , זו מצלמה שמזהה לוחיות רישוי בשער, שבעצם יש מצלמה שמצלמת את הרכבLPRבמכרז 

ליב אותם. בקיצור, זה מקל. יא דו"ח מה מספרי הרכבים שעברו ולהצבלחיצת כפתור אתה יכול להוצ

 אלה הדברים העיקריים.  

 

 היא יודעת המערכת הזאת אחרי זה לגדול?    מר בועז בגריש: 

 

 כן.    מר ניר ברטל:

 

למות, ואחרי זה  מצ 1,000נגיד שעכשיו לצורך העניין היא קפסיטי של   מר בועז בגריש: 

 ?  מצלמות 1,500יצטרכו 

 

אני לא יודע אם המספרים האלה היא יודעת, אבל מעבר למספרים     מר ניר ברטל:

שיש פה, כן. ויש פה גם איזושהי מערכת לשדרוג השער לחורשים. כי היום בעצם, שביל לפתוח את  

ו לו ואז הוא מכניס ומוציא  השער, סייר צריך לעזוב את כל הסיור שלו ולהגיע לשער. ואם כבר קרא

ע להגיד להם 'בואו כנסו...'. אז תהיה פה איזו  תאום שזה מגיע לגדר, אז הוא צריך רג אנשים ופ

 מערכת שתאפשר פתיחה מרחוק של השער.  

 

 על ידי מי?    מר אלעד כהן: 

 

ש.ג., זה כבר צריך במדיניות -זה יכול להיות או מהסייר או מהבחור ב   מר ניר ברטל:

 פעלה של הקב"ט.  הה
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אתה יכול לעשות את זה לכל מי שיחליט ראש המועצה או הקב"ט,   מר דורון טישלר: 

, עם מודם שנמצא בשער.  סלולאריתבדרך כלל מערכות כאלה הן מערכות שמושתתות על מערכת 

 אתה מחייג למספר והוא פותח את השער.  

 

הנטייה שלי היא לא אנחנו נקבע את מדניות ההפעלה בהמשך.    מר ניר ברטל:

   -מבקשה בן אדם שרואה במצלמה מי הבן אדם שמטלפון, אלא שיהי

 

זה לא משנה, אתה לא יכול לפתוח שער בפתיחה מרחוק, אלא אם כן   מר דורון טישלר: 

עשית כבילה, מתחת כבילה מהשער עד למרכז הבקרה, וזה לא מה שיקרה. ולכן הפתיחה מרחוק היא  

 פתיחה סלולארית.  

 

נקודות הקצה  תקשורת, שהתקשורת בין הרכיב הנוסף זה לינק עם   ניר ברטל:מר 

מצלמות וזה, למרכז... אנטנות. זה גם... פה במערכת. זה עיקר הדברים, לפחות של המפרט הזה.  

יאללה, הצבעה. מי בעד פתיחת התב"ר בנוסח שה קראתי? פה אחד, ויש לנו את האישור של קרן.  

 הביטחון, הלאה.   תודה. עוד משהו בנושא

 

₪, וזאת   300,000פתיחת תב"ר לשדרוג מוקד חירום יישובי בגובה של אחד : הוחלט פה החלטה

 בהתבסס על האישור העקרוני המצ"ב היחידה להתיישבות.

 

 שביל עפר שכונות עתודות.  .1

 

עברנו לנושא הבא. אלעד, אתה רוצה להציג אותו? אתה ביקשת את    מר ניר ברטל:
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  הדיון.

 

 כן.    מר אלעד כהן: 

 

אני רק אגיד שמצטרף אלינו יצחק. בוא שב ליד השולחן. יצחק מאיר    ל:מר ניר ברט

זאדה, שהוא המנהל של הפרויקט מטעם המועצה. בעצם המועצה עשתה איזשהו הליך, לא מכרז, 

המועצה  אבל הליך של קבלת הצעות, מספר מנהלי פרויקטים ונבחר יצחק, שפעם היה פה גם מהנדס 

גם יוכל לתת תשובות לגבי  קדומים, לא אמנה את הכל. אז הוא פה באורנית, הים מהנדס המועצה ב

לי שאתה גם צריך לצאת מוקדם כי יש לך חתונה או משהו,  שיקולי התנועה והסדרי התנועה. ואמרת 

 נכון? 

 

 דקות.   10רק עוד   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 איתנו כמה שיותר.   אז בוא תנסה להיות   מר ניר ברטל:

 

אני אשאל שאלה מקדימה, ברשותך. אני פשוט שומע כל מיני     מר אלעד כהן: 

שמועות. מה הקשר שלך? והאם אי פעם היית בעבר בקשרים מסחריים עם היזם של עתודות? היית  

 נציג שלו? 

 

 אני תכננתי את כל התניות.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

מפקח מטעם  ה תכננת את כל התכניות, ואתה היום הזאת אומרת, את   מר אלעד כהן: 

 המועצה? 
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 אכן. אני תכננתי את כל התכניות... תכניות המתאר.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

רציתי לוודא, כי אני שמעתי את הדברים האלו, רציתי לוודא ממקור     מר אלעד כהן: 

 ראשון שזה נכון.  

 

 אכן נכון.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

  הר, אז אולי כדאי ש... בסדר גמור. אפשר? אבל הוא ממ   כהן: מר אלעד 

 

 נו, בבקשה.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 דקות, זה יהיה ארוך.   10אבל זה לא יהיה    מר אלעד כהן: 

 

 תשאלו מה שאתם רוצים.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

אתחיל אני לא זימנתי אותך, אני זימנתי ישיבה. אתה רוצה שאני    מר אלעד כהן: 

 להגיד כמה דברים? 

 

 דקות ואחרי זה צריך ללכת.   15-10יצחק פה    ל:מר ניר ברט

 

 אז אני אתחיל לדבר.     מר אלעד כהן: 
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 אם רוצים לשאול אותו איזה משהו.    מר ניר ברטל:

 

 צר לי אם אני מעכב אותך.    מר אלעד כהן: 

 

 אתה רוצה שאני אתחיל?     מר ניר ברטל:

 

 ת שכדאי ש...  כן, אבל זה קצת בעייתי, יכול להיו   מר אלעד כהן: 

 

 ... בשביל זה באתי.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 אני לא זימנתי אותך.     מר אלעד כהן: 

 

 לא, אבל באתי בשבילכם.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

תמצית הנושא מוצגת ומפורטת בהזמנה לסדר יום שאני  -חברים, א'    מר אלעד כהן: 

ל מין וסוג רים, ברור שכשעושים עבודות בנייה מכון ובעז, נשלח לכולם במייל. תראו חבוחבריי, דור

שהוא, זה גורם למטרדים ולהפרעות כאלו ואחרות, לשכנים הצמודים ולכל הסובב אותם. וברור  

שככל שהפרויקט יותר גדול, כך מעגל במירכאות המופרעים הוא גדול יותר. וכמובן שברור שחובה על  

את אותה ה, לעשות את כל אשר ניתן כדי למנוע עושה את אותו במירכאות מטרד או הפרעכל מי ש

 הפרעה. אם אין ברירה, אז אין ברירה.  

אבל איפה שיש ברירה, יש חובה כמובן לפעול בדרך הזו. עכשיו תראו, ראש מועצה, חברי מועצה,  

נבחרי ציבור.  בר אחד. הם מהנדס מועצה, מפקח מטעם המועצה, צריכים לשים לנגד עיניהם רק ד

של המועצה. המועצה צריכה לשרת את התושבים, המועצה הוא היד הארוכה  המפקח מטעם
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המועצה צריכה לשרת את התושבים, המועצה צריכה לדאוג לאינטרס של התושבים. כי במטריצה של 

 הכוחות. אתה מקשיב לי או שאתה בטלפון?  

 

 גם וגם.    מר ניר ברטל:

 

בפרט פרויקט לא כזה קטן, אז יש   מצוין. כי בדינמיקה של הפרויקט,   : מר אלעד כהן

יזם, יש לך קבלן, יש לך מועצה ויש לך תושבים. הקול היחידי של התושבים זה ראש המועצה ולא   לך

 חברי המועצה, כי ראש המועצה הוא מה שנקרא הסמכות הביצועית לנהל את ענייני המועצה.  

ניו את האינטרס של התושבים.  המועצה צריך לעשות, זה לשים לנגד עיולכן, הדבר הראשון שראש 

ספציפי שלנו לשים לנגד עיניו את האינטרס המובהק והברור, שהתושבים לא ייפגעו משום בהקשר ה

 דבר שקשור בעבודות. היזם זה משהו אחר. היזם קבלן, לא משנה. נקרא לזה קבלן לצורך הנכון.  

 

 צה פה היא היזם.  שהמונח הנכון זה קבלן, כי בעצם המועאני חושב    מר ניר ברטל:

 

פנסטסטי. אז הקבלן לצורך העניין, אותו מעניין רק דבר אחד, הוא    מר אלעד כהן: 

רוצה לסיים את העבודות בלי הפרעה, בשקט, בסדר שלו, ושלא יפריעו לו. זה די דומה למצב שבו בן 

, ויש לו את כל ין מצב שבו קבלן נכנס לבית שלא גריםאדם עושה עבודות שיפוצים בבית שגרים בו, לב

 כל ובסדר שלו. הזמן שבעולם לעשות ה

וזה בדיוק התפקיד של ראש המועצה. ברור, ראש מועצה ששם לנגד עיניו רק את האינטרס של  

ברירה לגמרי, או שהוא הציג לתושב התושב ושנלחם עבור התושב שלו, לא חוסם כביש אלא אם אין 

לא מדובר פה  ובייס, אבל לפחות לצרכי הפרוטוקול, ני רק מזכיר לכולנו, אני חושב שזה אחלופה. א

 על איזה כביש צדדי. מדובר פה בעורק ראשי, אחד המרכזיים שבהם.  

ואם רצינו הוכחה לכך, אז תראו את הפקקים שיש היום. מאחר והחלופה שהצגתם היא גרועה ומיד 
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הציר הזה, וכל מי  פשוט לא נוסעים דרך  -בד מהתושבים? אני אתייחס אליה. מה עושים חלק נכ

מהיישוב, רואה איך פתאום תוך פרק זמן יחסית קצר, יש פקקים מטורפים  שיוצא בשעות הבוקר

 ש.ג.  -לפחות עד ה

 

 . 5עד כביש    מר ניר ברטל:

 

-ש.ג. והלאה. אתה קוטע אותי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. מה-מה   מר אלעד כהן: 

ים, אבל זה מצופה מראש מועצה להילחם עבור התושב. והלאה, זו כבר בעיה אחרת, שגם שם ש.ג

 נושא אחר. 

מה קרה במקרה שלנו? התושבים מקבלים הודעה בפייסבוק שהולכים לחסום כביש והולך להיות 

כביש חלופי ושרטטו איזושהי מפה מסוימת. פנטסטי. אתה מסתכל, אתה רואה יש כביש חלופי. עד  

 לתושבים לכאורה לחלופה ראויה.  ן נראה בסדר. עד כאן ראש המועצה דאגכא

אלא שדקה אחרי שראינו מה היא החלופה הראויה, חשכו עיניי. אני בטוח שחשכו עיניהם של כל מי 

שיושב בשולחן הזה, וכשמעיינים בכל הסיג ושיח שהתחיל בפייסבוק, אז בוודאי מגלים שזו לא גחמה  

יתה נוכחת במקרה שאוטובוס, כי גם ני גם אומר לכם בצער לצערי, אשתי היאשל חברי המועצה. 

טובוסים, שאטלים ואוטובוסים עוברים דרך שם, פשוט שפשף רכב. למה? כי כשרואים מה התוואי  או

שם, ברור שהתוואי הזה הוא סכנת נפשות, הוא סכנת נפשות כי מישהו שם פתח את הציר הזה על  

 ם מצע מחליק, גם תוואי כביש. סמך מצע גם לא מהודק, ג 

פשוט בעל כישורי מיומנות מיוחדים בנהיגה, כדי לעבור את הכביש הזה בשלום. וברור   להיותצריך 

שאף בן אדם לא הי ה מאשר כביש בתוואי כזה. ומי שאומר שהוא נותן אישור לתוואי כזה, אני רוצה 

של רתי, זה ב... אני רוצה לראות אישור לראות בעין את האישור הזה. כי סיפורים: אישרתי, לא איש

 .  יועץ תחבורה שאישר את התוואי הזה

 



 
 מקומית אורניתמועצה 
 9.109.23, שני מיום, 15מועצה שלא מן המניין מס' ישיבת 

 

 32 
 

 ניר, תרשה לי, אני אענה.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 לא סיימתי.    מר אלעד כהן: 

 

 בסדר... אני אענהף, אני לא רוצה להפריע באמצע.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 אין בעיה.    מר אלעד כהן: 

 

 ריך הרבה סבלנות בשביל לא להפריע. צ   מר ניר ברטל:

 

 באתי לכבד, בשביל באתי.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

ורואים, האבק המטורף הזה, שזה כשלעצמו מפגע סביבתי, כי כל רכב    מר אלעד כהן: 

שעובר מעלה אבק לשמיים. הסכנה בתוואי, חוסר הנוחות, הדברים מדברים בעד עצמם. ורק אנשים 

את האינטרס של התושבים וכמה הם  שנקרא קצת אינטליגנציה לדאוג ולראותשאין להם בכלל מה 

מה הביג דיל, תיסעו במקום אחר. מי שנוסע שם כל יום, וברוך ה' אני  -לים, יכולים לבוא ולהגיד סוב

רק דבר אחד זכיתי מהקטע הזה, היה לי פעם ג'יפ בצבע שחור, עכשיו  נוסע שם כמעט כל יום. אגב, 

 , בלי שעלה לי שום דבר, פנטסטי.  הוא בצבע קרם

פו בדיחה, אם רוצים לדעת אם רכב מסוים הוא מאורנית, תסתכלו על כמות האבק שיש בו, כדי רואפ

דיינו, אם היה מדובר בסגירה של   -שתבינו על מה דברים אמורים. אם היה מדובר בסגירה ליום אחד 

-רכזי, עם חלופה גרועה לפרק זמן מאודניחא. אתה מדבר פה על סגירה של ציר מ -ציר לא מרכזי 

 יש ספציפי, בקטעים מה שנקרא מוקדמים יותר, גם בנו בתים.  מאוד ארוך. אז  מה לעשות? באותו כב
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 דקות.  3   מר ניר ברטל:

 

 10עז? פנטסטי. קיבלתי עוד ודקות. אתה נותן לי את הזמן שלך, ב 3   מר אלעד כהן: 

מאוד קצרה  -פה מאודולא סגרו את כל הציר הזה. הייתה תקו גם בנו, עשו עבודות פיתוח  דקות.

שלוש. והדברים מדברים בעד עצמם, כי אני גם  -סגירה מוחלטת הייתה לשעתיים שסגרו ציר אחד, ו

שלוש. עכשיו שלא יספרו לי, כי אני גם זוכר כמה כעס היה -זוכר כמה כעס היה על סגירה של שעתיים

   פרו לי שזה שכונה גדולה, ושאי אפשר.על סגירה של שעתיים שלוש. שלא יס

צריך פשוט תעוזה, נחישות, ולדעת לדפוק על השולחן. לא זה היה, לא זה היה, ולא זה היה, והתוצאה 

מדברת בעד עצמה. חלופה אחרת, שהיא הרבה יותר פשוטה, אנחנו מבינים לפחות, כתוצאה מהעדכון 

  ר והולכים להקדים את סלילתו של כביששהמועצה עדכנה את התושבים שהולכים לשנות את הסד

חדשה. ... שואל, מדוע אי אפשר היה לחכות שהכביש הזה  שנמצא פחות או יותר במרכז השכונה ה

ייסלל, אותה חלופה שאתה מתכוון לעשות בזמן הקרוב. הבטחת לתושבים עד ראש השנה, ראש 

קורה. המצב בשטח לא בדיוק זה, ימים, כולנו מחכים בכיליון עיניים לראות אם זה  4השנה זה עוד 

 תין כמו כולם. ני לא מומחה כזה בבנייה, לכן אני אמאבל א

מדוע זה לא נעשה? מדוע אפשרת אתה כראש מועצה לחסום את הנתיב הזה לפני שהצגת לופה?  

עכשיו ברור לי שמבחינת הקבלן, ברור לי שעדיף לו לעשות את זה בסדר שלו ובשלבים שלו, וקודם כל 

ד. ומה זה הדבר  אתה צריך לשים לנגד עיניך רק דבר אחאת כל השלוחות ביחד. ברור לי. אבל  לעשות

האחד? איך אני פוגע במינימום האפשרי בנוחיות של התושב. כי הרושם שמתקבל, שהכביש הזה  

 נסגר בלי חשיבה.  

אה, רגע, עוד  -וכשגילית שיש סערה בציבור, ויש סערה, ואין מי שלא מדבר על זה, פתאום נזכרים 

אני רוצה להבין מדוע לא דרשת  הכביש הזה, עכשיו הכל ייראה יותר...ימים, ייסלל  10שבוע, 

מהקבלן לעשות את הסלילה של הכביש לפני, הכביש החלופי, מה שאתה מציע כרגע, לפני, גם אם זה 

ך לייקר לו  אומר לעכב אותו, גם אם זה אומר לשבש לו את סדר העבודה. גם אם זה אומר מבחינת
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 את העלויות. 

זו בעיה שלך.   -לפני שאישרת את התכניות לא נתת את דעתך לנושא הזה  כראש מועצה כי אם אתה 

יעים למסקנה שהיתה פה התנהלות לא נכונה, התנהלות לא תקינה,  ולכן, כשמסכמים הכל, מג

שיקום המהנדס  התנהלות שאפשרה לקבלן לעשות דברים לפי הסדר שלו על חשבון התושב. ברור לי

שלוחות,  2לילה, ואי אפשר לשים לנו שזה אי אפשר וסיפורי אלף לילה וויקום המפקח, ויספרו 

יותר מורכבים עושים בסדר הזה, סוגרים נתיב  15שלוחות. חברים, פרויקטים פי  2ולאחר מכן עוד 

את זה. הכל עניין  אחד וסוגרים את הנתיב השני. מול רכבת מרכז סבידור ראית מה קורה שם, עושים 

 קרא תכתיב ונחישות.  של רצון ושל מה שנ

אבל כשהעמדה הבסיסית שלך, ושמעו אותך תושבים אומרים את זה לא פעם ולא פעם, לא קורה  

שבועות או חודש ימים תושבים לא ייסעו בכלל בציר הזה, וייסעו בציר אחר.   3אסון גדול אם במשך 

מצא פה תושב, נדמה  לא שהדברים נראים איך שהם נראים. ונלא אסון גדול. כשזו הגישה, אז מה הפ

 ייסבוק. לי שאתה פרסמת בפ

אני הייתי רוצה לשמוע את הזווית שלך כתושב. כי אנחנו, מעבר להיותנו תושבים, אנחנו נבחרי ציבור 

, רוביק עזר, הוא בוודאי לא  שחשודים באינטרסים פוליטיים כאלו ואחרים, אתה בוודאי לפרוטוקול

נו נשמע איך תושב יה. נהפוך הוא. בואו, אני רוצה שכולשוד בהיותו איש שתמך ותומך באופוזיצח

 רואה את החלמאות הזאת. 

 

 אתה רוצה בכלל לנהל את הדיון או רק זכויות הדיבור?    מר ניר ברטל:

 

 אני חושב שמן הראוי שנשמע אותו.    מר אלעד כהן: 

 

 מעולה.    מר ניר ברטל:
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 שהוא הולך.   שגם אדון מאיר ישמע אותו לפני   הן: מר אלעד כ

 

 הצעתך נשמעה. סיימת?    מר ניר ברטל:

 

 כן.    מר אלעד כהן: 

 

 אחלה, תודה. עוד מישהו מחברי המועצה?     מר ניר ברטל:

 

בהמשך למה שאמר אלעד, לי יצא לנסוע מספר פעמים על הציר הזה    מר דורון טישלר: 

ים מחליקים על הציר הזה, בעיקר  אישית במו עיניי, לא רק שראיתי רכב לפני כשבועיים ימים. ואני 

מעלות כמעט שקיים שם, ואני לא מבין איך מלכתחילה לא ננקטו שם אמצעי זהירות. גם  90וב בסיב

 לגבי רכבים וגם לגבי תוואי הדרך. 

ראיתי את זה  הדרך היא לא מהודקת, יש... אבנים קטנות. כל ברקס קטן הרכבים מחליקים שם. אני

אני לא מצליח להבין למה לא נעשו שם , ואני הגבתי למה שכתב התושב. במו עיניי, כמעט תאונה

מספר דברים. בראש ובראשונה, למה העקומה החדה הזאת, למה לא לשפוך שם מי מלח, אם צריך 

 מידי יום,  בשביל שלא יהיה אבק. 

הלכתי ונכנסתי לפייסבוק, וראיתי חומרים מדהימים ששופכים. נכון, הם עולים כסף, אי אפשר  

אייה. זה  להתעלם מזה. אבל זה מוריד בעשרות מונים את הסיכוי חלילה או לתאונה שם או לחוסר ר

משהו מטורף, נסעתי אחרי רכבים, ואתה לא רואה את תוואי הדרך. מספיק שנוסע רכב גדול לפניך, 

לא מדבר על אבק שהרכב מתלכלך, אני מדבר על , מדבר על הלכלוך לאהוא מרים לך גל אבק, ואני ו

נדבר על אופנוע שנסע שם. המתכונת של בטיחות, חבר'ה. לא רואים את הרכבים שלפניך, שלא 

אופנוע להתהפך שם היא כמו כלום. אין שום אחיזה בקרקע. אין תאורה, לא היה גם שילוט, עד שלא  

ם מזמן, לפני מספר ימים. לא היה שילוט שם, לא היה תמרור, לא הייתה סכנה עקומה.  שמת
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רכבים לא יכולים לחלוף שם, ואנשים מנסים   2באיזשהו מקום הדרך הולכת ונהיית צרה יותר. 

להיכנס אחד עם השני. וזו הפתעה, כי בהתחלה הדרך רחבה, ואז היא הולכת ונהיית צרה, איפה שיש 

 אם אתה בא מכיוון אולם הספורט. אתה מתחיל לנסוע בדרך, ויש איזשהו עקלתון קטן.  עקלתון שם, 

 

 יש שם סיבוב שהוא סיבוב אחד.    מר אלעד כהן: 

 

רכבים. ואנשים   2מעלות ימינה, לא עוברים שם  90לפני הסיבוב   מר דורון טישלר: 

הילדים או רוכבי האופניים נוסעים, ופתאום הם מגלים שהם לא יכולים לעבור. אני לא מדבר על 

שמנסים לעבור שם. רוצים לפשט את ה...? חבר'ה, זה מתכון לתאונה חלילה וחס לנפגעים בנפש, 

שלא נדבר על הרכוש, אבל הנפש היא יותר חשובה, ולדעתי פגיעה בחיי אדם שם היא מזמינה והיא 

את ולנסוע דרך שם לבתים  מזמין אתכם לסיים את הישיבה הזקרובה. ומי שלא מכיר את הדרך, אני 

 שלכם, ותבינו במה מדובר. אני, כשנסעתי שם פחדתי. ולא נסעתי שם יותר, נסעתי מסביב. 

לסיכום, ממה שאני חוויתי שם, אני באמת לא מבין איך הדרך הזאת נפתחה בלי לחשוב על הדברים 

שרוצים, אני לא ידוע  שציינתי בו וחלקם שאלעד ציין פה, כי זו סכנת חיים. אתם יכולים להגיד מה

אם אדון יצחק נסע בדרך הזאת ונסע אחרי רכבים וחווה את מה ש... לעמוד בצד ולהסתכל ולתת  

 הנחיות, זה בסדר. אבל כשנוסעים שם יום יום, זו סכנת חיים. תודה.  

 

 עוד משהו?    מר ניר ברטל:

 

 כן, אני רוצה להוסיף.    מר בועז בגריש: 

 

 ויתרת על זכות הדיבור שלך.   אבל אתה   מר ניר ברטל:
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 דקות.  10אבל אני לא דיברתי    מר אלעד כהן: 

 

דקות שלי,   10-שניות מדדתי. מתוך ה 40אני לא ויתרתי. הוא דיבר   מר בועז בגריש: 

 שניות.   40הוא דיבר 

 

אבל העברת את כולן, זה שהוא לא ניצלן אותן, זה תפנה אליו.    מר ניר ברטל:

 עז.  יאללה, זריז, בו

 

מאוד גדולה  -אני לצערי הרב בתחושה של חוסר נוחות מאוד  מר בועז בגריש: 

מאוד גדולה. אני גם מקשר את זה לישיבה האחרונה שבה אני פשוט קמתי  -מההתנהלות, מאוד

הנושא של הזלזול. ואם אנחנו נמצאים פה בשביל לבוא ולשים את הדברים ברמה  -והלכתי. אחד 

כשמגיע לפה כבר אותו אחראי על הביטחון ואני מדבר עכשיו   -ות פה. שנית מזלזלת, אין לי מה לעש 

ברמה העקרונית על נושא של התנהלות. מגיע לפה אותו קב"ט כדי להציג תכנית, לא יודע נתונים, לא  

 יודע נתונים של מה שקורה פה בתוך היישוב, לא יודע נתונים של מה שקורה ביישובים מסביב.  

א יודע לענות כמעט על שום דבר, הכל 'אני לא יודע'. מגיע לפה ואומר 'אני לא גם לשאלתך, הוא ל

קיבלתי את הכסף', אבל מתוך זה הוא אומר שרוב הכסף זה למעשה משהו שהוא לא יכול לעשות  

שח, מה   50,000איתו שום דבר. מה אתה רוצה לעשות עם הכסף שיש לזכותך. יש לרשותך עכשיו 

 קח, כמה מצלמות אתה רוצה?   -תציג תכנית. אמרת לו אתה רוצה לעשות איתם?  

אני נוגע בעניין הזה כי בסופו של דבר, ואני גם בישיבת סמים, ואני חבר בוועדה הזאת, וזומנתי אליה  

בערך חודשיים אחרי שקמה המועצה. אנחנו מגיעים לישיבת ועדת סמים, עולה שם מנהלת התיכון,  

מה את רוצה? אנחנו פה,  -וכואב לה. ואני שואל אותה בישיבה אומרת מנהלת התיכון כמה קשה לה 

תגידי מה את רוצה. יש לך איזה שהן בקשות, איזושהי תכנית שאת רוצה? תציגי משהו... שאנחנו  

נבוא ונאשר אותם. כלום ושום דבר. לצערי, זאת התחושה, שההתנהלות היא ברמה של גורנישט מן  
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ב, זאת התחושה. עכשיו יש קב"ט, תציג תכנית, תגיד 'אני רוצה  גורנישט. זה מבית אבא. ולצערי הר

 לעשות תכנית עכשיו.  

 

 רק איך זה קשור לנושא?     מר ניר ברטל:

 

אני אסביר לך איך זה קשור? כי אני מבחינתי ההתנהלות במועצה    מר בועז בגריש: 

ב מאוד, מאוכזב מאוד.  היום היא ברמה שאני מאוד מצטער להגיד לך, ניר, ברמה האישית אני מאוכז 

מאוד ענייני,  -אתה חושב שאנחנו נמצאים פה רק בשביל לתקוף. זה בסדר שתחשוב ככה. אני מאוד

מאוד ענייני. ואני אומר לך שהיום אני מרגיש, ואמרתי לך את זה כבר בעבר, אני מרגיש שהיום 

אני לא רואה פה, אודי,  התפקיד שלי להיות פה שומר סף. לצערי הרב, כשאנחנו מגיעים בצורה כזאת.

מצבים שאנחנו יכולים לבוא ולעשות איתם דברים רציניים. אני אומר את זה בשיא הרצינות. אם  

סטירות. הייתי מעיף אותו לכל   2היה בא לי בעבודה מישהו להציג כזאת תכנית, הוא היה מקבל 

 המדרגות, לך תעשה תכנית, לא מסוגל לעשות תכנית, לך הביתה.  

להתנהל בצורה כזאת. לבוא ולהגיד 'בלה, בלה. לשלומי יש מצלמות ליד הבית'. יופי, אז אי אפשר 

אמרת שלשלומי יש מצלמות ליד הבית. מה אתה רוצה לעשות? איזו תכנית אתה כמי שאמון פה, אני 

לא יודע כמה שנים בתור קב"ט יש לך. מה ביקשת לעשות? בוא תגיד מה אתה רוצה לעשות. בטח  

 מיליון.   10יאשר לך עכשיו  שאף אחד לא

 

 בעז, סבבה לגמרי, כנס בקב"ט חופשי, רק בוא נדבר על השביל.    מר ניר ברטל:

 

אז אנחנו נדבר על השביל שלצערי הרב, לאורך חוט השני, מתחילת    מר בועז בגריש: 

 הדרך של המועצה, ואני אומר לך, חודשיים אחרי מהישיבה של ועדת הסמים, לא פרוטוקול, לא 

אקשן אייטמס, אני מוכן שתבדוק את כל הוועדות. אני לא יודע מה קרה פה בוועדות האחרות. אנחנו  
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 לא יכולנו להתכנס בוועדת ביקורת כי לא היה מבקר, אבל אנחנו נתכנס עוד מעט בקרוב. 

 

 פעם אחת, פשוט לא הגעתם.  לא, התכנסה    מר ניר ברטל:

 

 צודק.  נכון. לא הגענו, אתה  מר בועז בגריש: 

 

 להגיד לך למה לא הגענו?     מר אלעד כהן: 

 

 לא, לא, לא. אלעד, אלעד.    מר בועז בגריש: 

 

 אני הגעתי.    מר אלעד כהן: 

 

 סליחה שאני ממעיר הערות לא במקום שמפריעות...    מר ניר ברטל:

 

 ממש לא. אתה רוצה שאני אגיד לך?    מר אלעד כהן: 

 

 צה שתגיד לי. לא, אני לא רו   מר ניר ברטל:

 

ועדת ביקורת הייתה צריכה להתכנס, עוד לא התכנסה כי לא הגענו.    מר בועז בגריש: 

בשורה התחתונה הוועדות מתנהלות בצורת פרטאצ', זה מגיע גם לוועדת מכרזים. ואני לא רוצה  

  עכשיו להיכנס לכל הדברים שיש שם. אודי, המועצה, אם אתם מרגישים בנוח עם זה, בבקשה. אני

מרגיש חוסר נוחות מוחלט מהתנהלות המועצה. אם בביזנס הי המתנהל העסק בצורה כזאת, העסק 

 היה פושט את הרגל.  
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 תודה, עוד מישהו? רוביק, תציג את עצמך מי אתה, איפה אתה גר.    מר ניר ברטל:

 

אני רוביק עזר, אני גר בנופית ברחוב הליבנה. אני אחד מהתושבים     מר רוביק עזר: 

דברים. קודם כל, אני   3עלה את הפוסט ונלחם במועצה ונלחם בדבר השערורייתי הזה. אני אגיד שה

מסכים לגמרי עם רוח הדברים שאלעד הציג, אין צורך שאני אחזור עליהם. דבר שני. אני, למעט היום 

הראשון שנסעתי בכביש הזה, מאז אני לא נוסע בו. זה חתיכת מטרד בשבילי לעשות סיבוב בכל  

 ורנית, כמו כל תושבי השכונה, וחבל מאוד שהגענו למצב כזה. א

ודבר שלישי, הדבר היחיד שלא ציינתם פה, כשבאים מהשער לכיוון השכונה שלנו ויוצאים מדרך 

העפר ומתחברים איתה לאגוז, יש שם סכנת נפשות לילדים. כאבא לילדה בכיתה ד' שנמצאת בצופים, 

גלל התוואי הזה. שכן שלי כמעט פגע שם בילדים שעוברים את  אסרתי עליה לחזור ברגל מהצופים ב

 דרך העפר. 

 

 דרומי, לא בצפוני.  השביל להולכי רגל הוא בחלק ה   מר ניר ברטל:

 

כן, יכול להיות. שכן שלי, ממש שכן, כמעט פגע שם בילדים שחוצים     מר רוביק עזר: 

ל הכביש הזה הוא מחדל, וחבל  את הכביש הזה כי חסמו שם את שדה הראייה, סכנת נפשות. כ

 שהגענו לכזה דבר. לא הייתה שום סיבה שנגיע לזה.  

 

 על איזה שדה ראייה אתה מדבר?  מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 אני אסביר לך, רגע.     מר ניר ברטל:
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כשבאים לשכונה ופונים שמאלה בדרך עפר לתוך השכונה, לתוך דרך    מר רוביק עזר: 

 האגוז. 

 

 השארנו שם לאורך האגוז מעבר להולכי רגל.     מר ניר ברטל:

 

 מה זה קשור?   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 אני אסביר לך.     מר ניר ברטל:

 

בקיצור, לסכם. גם אם הדרך הזאת מאוד בטוחה, ואין שם עיקולים     מר רוביק עזר: 

 באורנית, לא ראוי שייסע בדרך כזאת הביתה.   2019-והכל סבבה, שום תושב ב

 

 שאין חלופה אחרת.     עד כהן: מר אל

 

 כשאין חלופה אחרת.     מר רוביק עזר: 

 

 כמה זמן לוקח הסיבוב דרך המרכז?    מר ניר ברטל:

 

דקות, במקום דקה זו תוספת של  7-ל 5נסיעה בכל אורנית לוקחת בין    מר רוביק עזר: 

ק"מ. זה חוסר נוחות,   10 מכוניות למשפחה, זה 2ק"מ ביום למכונית, כפול  5ק"מ בערך לכיוון,  2.5

כדי שלא נצטרך לעשות את הסיבוב הזה. אבל אין שום סיבה   5יש לנו מספיק את הפקקים של כביש 

שזה יקרה. לי כתושב לא מגיע דרך כזאת, גם אם היא בטוחה לגמרי וגם אם היא מתומררת, וגם אם  

 היא מוארת, לא מגיע לי כתושב דרך כזאת.  
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השאלה שנשאלת מלמדת יותר מכל על כמה מי שיושב שם  רוביק,   מר אלעד כהן: 

סעו. אם הוא היה  יבכלל מבין את זה. כי עצם העובדה שהוא שואל אותך או לא... מה הביג דיל, ת

 היה מתנהל בצורה...  רואה דברים אחרית, זה לא 

 

לא, הייתה לי שיחה באופן אישי עם ניר, הוא הקדיש לי, וחלק גדול    מר רוביק עזר: 

מהזמן שלו הוא נימק הכל. אמרתי לך שאני... מקבל. חשוב לי לציין, זו פעם ראשונה שאני נמצא פה 

בפגישות מועצה, כי זה באמת נושא שאותי באופן אישי מרתיח, מאוד מכעיס. אני מרגיש שאני מייצג 

 פה חלק גדול מתושבי השכונה. פעם ראשונה שלי פה, אני מקווה שאחרונה גם.  

 

 לפעמים זה אפילו יותר מרגש, לרוב פחות. יצחק, בבקשה.    טל:מר ניר בר

 

ערב טוב לכם. קודם כל, אני רוצה להתחיל אולי. מה שאני אומר   מר יצחק מאיר זאדה: 

מאוד מקבל את הדאגה שלכם בכל מצב, לא לוקח את -לכם, לא בא חס וחלילה להתריס. אני מאוד

שנה, אני חושב שניר,   35ועצות עובד, ועובד במשך כמעט זה כאישי, כי זה תפקיד... אני עם הרבה מ

היו לנו הרבה חיכוכים, דווקא על הרקע הזה שהוא היה בדאגת יתר דווקא, ולאו דווקא לזלזול. מה  

 שאתה אמרת פה זה ממש חוטא לאמת. 

 

 אה, יש דברים יותר...?     מר אלעד כהן: 

 

הדרך במשטרה ויש אישור משטרה,  כי אפילו אחרי שאשררנו את   מר יצחק מאיר זאדה: 

ואישרנו את הדרך עם חברת האוטובוסים שנסעו ובדקו ואישרו את הדרך, ותמררנו, וכבר סיכמתי  

איתו שאני הולך לפתוח את הדרך, וסגרתי לקבלן את הפתיחה. הוא בא, עשה סיור בשטח, התקשר,  
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יש באגרים, זה עולה הון   כל הכלים מחכים,  -יצחק, אתה לא פתחת לי את הדרך. אמרתי  -אמר 

תועפות לקבלן. לא מעניין אותי, בוא תראה, אני רוצה עוד סיבוב, עוד חיבור, עוד שלט. האמת היא  

שצריך להיות הגונים. לא תמיד אני מסכים עם ניר מה שהוא דורש ממני, או מה שאנחנו מדברים, לא 

 זה לא כך.   פעם יש לנו ויכוחים. אני חושב שבקטע הזה אתם חוטאים לאמת,

 

 אתה חוטא לאמת ו...     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, אלעד, אלעד.     מר ניר ברטל:

 

 זה ביזיון...?   מר אלעד כהן: 

 )מדברים ביחד(  

 אלעד, אתה תצעק עליי, לא על אף אחד.     מר ניר ברטל:

 

 לי הוא אמר 'חוטא לאמת', לא לך.    מר אלעד כהן: 

 

 יי שאני לא עצרתי אותו.  בסדר, תצעק על   מר ניר ברטל:

 

אם העמדה של המפקח מטעם המועצה זו העמדה שלך, אז לא פלא    מר אלעד כהן: 

 שהדברים... זה פשוט ביזיון, חוטא לאמת.  

 

  -אלעד, מילא אתה מתפרץ, אבל   מר ניר ברטל:

 

 מאוד חמורה.  -חוטא לאמת זו אמירה מאוד   מר אלעד כהן: 
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אמרת הרבה דברים יותר חמורים. למזלך, בניגוד בסדר, אתה    מר ניר ברטל:

 למועצות הקודמות שהתנהלו בצורה כמו שהתנהלו, הפעם גם תוכל לקרוא את זה. 

 

לא הגבתי. אני אומר לך את האמת שלי, אתה יכול לקבל את זה לאן    מר יצחק מאיר זאדה: 

שות מה שאתם רוצים, זה שאתה רוצה. אני אומר את זה, אין לי שום אינטרס אישי פה. יכולנו לע

 ללא שום קשר. אני רוצה להתחיל ממשהו הרבה יותר מהותי. 

קודם כל, הדרך הזאת, כשאני הגשתי את תכנית המתאר, השכונה הזאת, אולי לא התושב הזה, אבל 

הרבה תושבים של השכונות הסמוכות שהיום כולם עושים, כולל חבר'ה שלכם, הגישו התנגדות לדרך 

זאת יצאה מתכנית המתאר והיתה אמורה להיות סגורה לחלוטין, על פי תכנית  הזאת. הדרך ה

 המתאר התקפה, הדרך הזאת הייתה צריכה להיות סגורה לגמרי. 

 

 בשלב הבנייה?     מר ניר ברטל:

 

 בכלל.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 תגיד לי רק על איזו שנה אתה  מדבר.    מר אלעד כהן: 

 

 פעם שנייה שאתה מתפרץ. אלעד, זו    מר ניר ברטל:

 

 על איזו שנה אתה מדבר? כי את ההיסטוריה אני מכיר.    מר אלעד כהן: 

 

 על עכשיו אני מדבר.    מר יצחק מאיר זאדה: 
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 על איזו שנה? מתי הוגשה ההתנגדות.    מר אלעד כהן: 

 

   -אני מדבר על התכנית  מר יצחק מאיר זאדה: 

 

זה שלא היה חלק מהתכנית. על איזו שנה אתה  אני מדבר על הכביש ה   מר אלעד כהן: 

 מדבר? 

 

סחור, גם עכשיו לא מאושר. גם  -גם עכשיו, אלעד, אל תלך סחור  מר יצחק מאיר זאדה: 

 עכשיו. 

 

 על איזו שנה אתה מדבר שהכביש לא היה אמור לעבור שם?    מר אלעד כהן: 

 

מה לעשות... מלווה את  הכביש הזה, בתכניות שאני הכנתי אותן,   מר יצחק מאיר זאדה: 

  -התכנית הזו. בכבישים, בתכנית המתאר המפורטת שהוגשה

 

 מתי הוגשה?    מר אלעד כהן: 

 

 . 2017   מר ניר ברטל:

 

 התכנית קיבלה תוקף לפני בערך פחות משנתיים.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

ה מתי אושרה התב"ע של נופית שכללה את התוואי הזה? מתי? את   מר אלעד כהן: 
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 איש.  2,000-3,000מדבר על משהו שהיה כשאורנית הייתה 

 

סליחה אלעד, אתה לא מקשיב לי. התוואי הזה, הדרך הזאת, לא    מר יצחק מאיר זאדה: 

 מאושרת גם היום.  

 

 נכון, נכון.    מר אלעד כהן: 

 

זה דבר אחד, אתה לוקח את זה בחשבון. זאת אומרת, כל התושבים    מר יצחק מאיר זאדה: 

 -קרון, על פי תכנית המתאר, צריכים בעצם לנסוע בעצם או דרך שטח הגבעה או דרךכעי

 

יך לפתוח מכיכר  אתה רק שוכח, שלפי התכנית המקורית היה צר    מר אלעד כהן: 

 הכבשים לאזור מה שנמצא היום... תצהיר. זה נכון מה שאני אומר?  

 

 מה של היישוב הזה. אלעד, לא נכון. אני חי כל רגב באד  מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 אז אתה לא זוכר טוב את הפרטים.    מר אלעד כהן: 

 

אין מה לעשות. אתה מדבר על דרך שהיתה אמורה להיות על שטח   מר יצחק מאיר זאדה: 

שהוא שטח בבעלות ערבית. ומעולם לא הוגשה תכנית שכזו. ומה שאני אומר לך זה אחד לאחד עם  

, בעצם הדרך החלופית הארוכה, זו הית הצריכה להיות דרך  זה, זה דבר אחד. לפי תכנית המתאר

שאתם נוסעים בה יום יום. ככה כדי פשוט להבהיר טיפה את התמונה. אני מדבר גם היום, גם לפני 

 שנים.  5, גם לפני 3שנתיים, גם לפני 
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 שנה?  20? לפני 2000-מתי תכנית המתאר הזו הוגשה ואושרה, ב   מר אלעד כהן: 

 

 . 2017-ב  איר זאדה: מר יצחק מ

 

 . 5שנה גם לא היה כביש  20לפני    מר אלעד כהן: 

 

 כאילו שלא שומעים מה שאני אומר.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 זה היה אמור להיות משפט אחד וממשיכים. זה לא לב העניין בכלל.     מר ניר ברטל:

 

דס המועצה, הוא מבחינת האישורים, כמו שנאמר... לבקש ממהנ  מר יצחק מאיר זאדה: 

נמצא ונמצא אצלו, הוא דרש את זה, יש אישור של המשטרה לסגירה של חודשיים. אנחנו עשינו רק 

סגירה של חלק מאישור המשטרה, ויש אישור של חברת האוטובוסים, אחרי שאמרו ובדקו וראו. 

מ', הרוחב   6רוחב הדרך כשאנחנו נוסעים בדרך  אספלט, הרוחב התקני של הדרך לדו מסלולי הוא 

המינימאלי של... במקום הכי צר שלו, כתוצאה ממיקום של הגדר שלא תמיד במקום ונצטרך להזיז  

 מ' מהודקים.  7אותה מינימום 

אז ככה שמבחינת התקן הרוחב הוא רוחב שעומד בכל התנאים התקניים. לא בכדי המהנדסת של 

ובוסים. ברור לי שזה מקום שהוא המשטרה עברה על זה, ומהנדס המשטרה עבר על זה, וחברת האוט

לא נוח לנסוע. דרשנו, כמעט כל יום עברה מיכלית מים והידוק, לא כל יום... מחזיק מים. בחנו את 

מ' מהגדר, הולכת   200-האפשרות הזאת עם ראש המועצה לעשות אספלט. מאחר וקטע גדול שקרוב ל 

ינו עושים את האספלט היום, היינו להיהרס, אנחנו צריכים לקחת אותו, להעתיק אותו, ואז אם הי

שח שהיו נזרקים לפח, והיו ממשיכים לפרק את זה כי זה  100,000-15,000מבזבזים משהו בסביבות 

היה עובר על התוואי של הבתים הקיימים, כי את הגדר שם נצטרך להזיז אותה לשטח שהיום יש  
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 קרוב  לעצי הזית.  

ושי שם דברים אחרים מהותיים שנוצרו בשטח שצריך  הייתה התלבטות מאוד קשה ביני ובין ניר, 

תוך אותה תקופת הביצוע, לעשות  לתת להם פתרון כמו קו מתח גבוה שנמצא בקרקע. אנחנו רוצים 

עבודה שבדרך כלל לוקח שנה וסגירות כבישים, בכל הכיוונים, ולא עושים חשבון לחברת חשמל, 

 שלושה.  -ודשייםכשהורסים עצים המשטרה נותנת להם חופשי לסגור ח

ואנחנו עובדים תוך כדי, עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה, ומנסים להוריד את העבודה של 

כמעט שנה, להוריד אותו שבטווח קצר מינימאלי ביותר, לתת לאנשים... כמה שפחות, וגם לא 

שרוולים  שח על הוצאות של הפרויקט, שממילא הוא רב איתי האם להכניס  150,000להעמיס עוד 

למצלמות שלא היו בפרויקט... ולהוסיף אספלט על הכבישים המשולבים, שבסוף הולכים להיות 

לריצוף, שאנחנו הכנסנו אספלט לעשות בשלב הביניים, כדי שאנשים שבונים לא יסבלו ולא יהיה 

   -שלוש בתוך ה-להם את האבק הזה במשך שנתיים

 

של התושבים? יושב פה תושב, אתה מספר יצחק, איך זה קשור לסבל   מר דורון טישלר: 

 לו סיפורים. 

 

 נדמה לי שאני מנסה להסביר.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 הוא לפחות מנסה להסביר.    מר ניר ברטל:

 

 לא באתי להתנגח.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 לא צריך להתנגח.     מר ניר ברטל:
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 שח שהולכים מפה.  150,000-0100,00לא באתי להתנגח. אמרתי    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 אני אשלים, אני אשלים.     מר ניר ברטל:

 

שנים יוצרים מצב שאנשים ברחובות המשולבים יכולים  3ומצד אחר,   מר יצחק מאיר זאדה: 

לנסוע על אספלט... את הבתים שלהם ורק אחר כך נעשה את הריצוף. אני חושב ששווה ערך כמובן  

שח מתקציב שאין לכם. אני מבין שגם ככה  150,000לפרק, לזרוק הכי טוב להרביץ את האספלט, 

קמ"ר ביום, שבועיים, שלוש חודשים. יכול להיות שבשבילך זה   10בזבוז טוטאלי לעשות. או לנסוע 

שווה ערך. אני כמהנדס מועצה, אם הייתי יושב בתפקיד של מהנדס המועצה כמו שישבתי פה במשך  

זה טירוף לעשות את זה, זו שריפת   -י הייתי אומר לראש המועצה שנים, בשום פנים ואופן, אנ 12

 כספי ציבור. 

להיפך הגמור... ואם אני הייתי ציבור והייתי שולח את הילד שלי לעשות דרך שביל עפר, כשעשינו  

ך מיוחדת לילדים, עם גדר מסודרת, עם שילוט מסודר, אני הייתי פושע. אז אני חושב שהראייה דר

ה צרה של נקודה אחת. אגב, אתם מדברים על שכונה שבוצעה, שכמעט כל התשתיות היא לא לראיי

היו כבר בכביש. אין אפשרות בכלל, בשום דרך, מה שאמרת זה הזיה, היא לא קיימת. לא יכולנו  

וב  מ' עומק, יש קו מים לעשות, קו בי 2.5לעשות את הדרך הזאת לפני, כי אני יש לי קו ניקוז של 

 חבר לדרך אחרת. לעשות, שהוא מת

 

 היה אפשר אבל זה היה מעכב את כל הפרויקט בחודשיים.    מר ניר ברטל:

 

 יצא המרצע מהשק.     מר אלעד כהן: 

 

 אלעד, נו מה?    מר ניר ברטל:
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 ניר, סליחה. תראה, אני אומר לך, גם אתה לא מבין בזה.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 . אני לא מהנדס אתה צודק.    מר ניר ברטל:

 

 גם אם היית נותן עוד שנתיים לפרויקט, לא היה עוזר לך.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 למה? אתה לא יכול.     מר ניר ברטל:

 

פשוט כולם חושבים שאני שק אגרוף שלהם. אני אומר, גם אם היית   מר יצחק מאיר זאדה: 

ך הזאת, מאחר ואני מתחבר  נותן עוד שנתיים לפרויקט, לא היה עוזר לך. אני לא יכול לסלול את הדר 

בתשתיות לרצף שלו. לתשתיות שבאות מרחוב האגוז לקטע הקטן. אני צריך לחבר... ביוב, מים,  

 ניקוז, לעשות אותם. ואם לא, לא הייתי יכול.  

 

 אתה אומר היית חייב לעשות את האגוז והפקאן ביחד?    מר ניר ברטל:

 

כסף, שם אספלט זמני, בינתיים גומר את כל  אלא אם כן הייתי זורק   מר יצחק מאיר זאדה: 

מ'   2.5שח היית זורק פה, היית זורק שם. עוד פעם חופר אותו ועושה את הכל  200,000הזה. עוד פעם, 

פה, עוד עבדו פה על הניקוז. חשבתי אולי יזייפו, שלא   13:30-עומק, עושה שוחות. יום שישי הייתי ב

 גם ביום שישי, כי הם רצו ללכת לתפילות שלהם.  יעבדו ברצף, בגלל הלחץ שקבענו שיעבדו

 

-יצחק, עוד דבר שחשוב לציין, הוא מדבר על חלוקה של הכביש לחצי  מר רונן נדבורני : 

 חצי... פה אי אפשר. יש לך קו מתח גבוה שחוצה את הכביש. 
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 אדוני, אני התייעצתי עם מהנדסים שרוצים...     מר אלעד כהן: 

 

חצי זה כבלתי אפשרי, כי אני שילבתי את הנושא  -סגירת כביש לחצי  מר יצחק מאיר זאדה: 

של קו מתח גבוה עם חברת חשמל יחד עם העבודה הזאת. אם היינו עושים, היית סוגר חצי כביש, 

ק"מ מסביב. ואז יש לך את חברת  5אז... דרך חלופי... נוסף. כל מי שהיה צריך לצאת היה נוסע 

יים היית סוגר את הכביש בגלל חברת חשמל. יש לך קו מתח גבוה חשמל, היו סוגרים, עוד חודש

הולך לכל האורך, על הכיכר הקיים היום, עובר לצד השני. כל הקו הזה  שחוצה מאזור של הגבעה,

צריך לחפור אותו, להניח אותו לתעלה. עד ש סגרתי עם חברת חשמל, עשינו תכנון. את היודע טוב  

חשמל, כי הם אמרו עוד שנה ייקח להם רק לתכנן את זה. לכן,   מאוד שאני תכננתי, נתתי לחברת

מהנדסים, אני מוכן   10החלופה כביכול שזלזלנו בתושבים וזה, עורבא פרח, הוא יכול להתייעץ עם 

 לשבת איתם ולהסביר את זה. לא הייתה שום אפשרות אחרת. 

א נתן לי את האישור... שח, אני  אני פניתי, מי מלח, לצערי הרב, ובז ההו -לגבי מי מלח וחומר אחר 

נותן לך אישור, תוציא את הכסף, שים מי מלח. בדקנו, הוא יודע, יומיים בטירוף... ספקים, אומרים  

אין היום בנמצא, לא יכול לעזור. בדקתי עם מישהו שיש לו את החומרים...  זה כמעט מגיע למחיר   -

האספלט. ניסינו... אז נכנסנו לקבלן,  ה את ש... של האספלט. עוד פעם, אז מה חסכנו? הייתי עוש

צוותים  3צוותים,  2סגרנו איתו שיעבוד עד הלילה, שיעבוד עד הלילה, שיעבוד בימי שישי, יעבוד עם 

צוותים בקטע אחר, ובהתחייבות שזה כמעט בלתי אפשרי עד ראש השנה, לנסות לתת   2-בכביש הזה ו

ותר את הזמן. אני יודע שהוא זמן לא נוח, אבל יש לכם דרך חלופית, כי הזמן הזה, לקצר כמה שי

 באמת כזה, אני נסעתי המון על הדרך הזו. כל יום אני נוסע על הדרך כזו.  

 

 איך התחושה?    מר דורון טישלר: 
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 כל יום אני נוסע על הדרך הזו.   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 איך התחושה אבל? איך התחושה?   מר דורון טישלר: 

 

התחושה היא לא טובה. אתה לא על כביש אספלט, ברור. אבל יש דרך    זאדה:  מר יצחק מאיר

דקות ואני נוסע על דרך אספלט. כמו שבכלל הדרך  3חלופי. אם אני לא רוצה לנסוע, אני לוקח עוד 

הזאת הייתה צריכה להיות חסומה לחלוטין. לפי תכנית המתאר יש שם קילדסאק, היה צריך להיסגר  

 הכביש הזה. 

 

 אבל זה לא רלוונטי.     רוביק עזר: מר 

 

זה רלוונטי לחלוטין. לגבי שילוט, לא היה ולא נברא שהתחלנו לנסוע   מר יצחק מאיר זאדה: 

עשינו את השילוט עד תום, ניר לא נתן לפתוח אחרי שהוסיף עוד שלטים נוספים, שדחה  בלי שילוט. 

ים בסיבובים. מה שאמרתם פשוט לא  ימים את העבודה ב... נוספים וחידוש שלט 3-4לי עוד בערך 

נכון לגבי ילדים. ציינתי את המעבר שהכנו את זה מראש, גם כן, גם אני וגם ניר לא היינו חולמים על 

 זה לתת לילדים להסתובב בדרך עפר. 

 

 הנה, מספר לך תושב מה קרה לו.  מר דורון טישלר: 

 

 לא יודע מה.   אם הילדים הולכים על דרך עפר, אני  מר יצחק מאיר זאדה: 

 

ילדים הולכים שם בדרך עפר, כי אין מה לעשות, אין אפשר למנוע    מר דורון טישלר: 

 מילדים ללכת. 
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   -הוא לא הבין מה   מר ניר ברטל:

 

 לא הבנת למה התכוונתי, ואין שם שדה ראייה מתאים לנהגים.   מר דורון טישלר: 

 )מדברים ביחד(  

 

 ייתי דואג לוודא שהילד שלי הולך על שביל מסודר.. האם הייתי..  מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 חבר'ה, שנייה, אני אעזור לכם להבין אחד את השני.    מר ניר ברטל:

 

  -ככה אני חושב, אני חושב שזה  מר יצחק מאיר זאדה: 

 

יצחק, שים נקודה מה שנקרא. השביל להולכי רגל הוא בחלק הצפוני    מר ניר ברטל:

ן? נכון? שיש שם מדרכה. הייתה תקופה של לדעתי יומיים, שהם העבירו את של רחוב האגוז, נכו

 השביל להולכי רגל לחלק הדרומי של האגוז.  

 

 על זה מדובר.   מר דורון טישלר: 

 

אני יודע, רגע, שנייה, אני אסביר לו. הם העבירו את השביל להולכי     מר ניר ברטל:

קאנטרי או מהתיכון... בחלק הדרומי של האגוז, פוגש  רגל לחלק הדרומי של האגוז. ואז ילד שבא מה

 רכב שבדיוק יוצא משביל העפר. זה היה תקופה של יומיים, על זה הוא מדבר.  

 

 ... לא ככה?   מר דורון טישלר: 
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 החזירו את זה.     מר ניר ברטל:

 

 ניר, עשינו פעמיים שביל.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

שביל לחפור שם. עשינו פעמיים שביל. עשינו  הם היו חייבים ב   מר ניר ברטל:

-לקבלן. זאת אומרת, אנחנו דואגים לקבלן, קרוב ל 2ליומיים. הם מחויבים, למרות שעלה פי 

שח גידור לא עשינו את זה. ברגע שעברנו את החצייה שהיינו צריכים לעשות, נתתי להם   200,000

ף וסודר, שיוכלו ללכת בביטחון מושלם. הוראה לקחת את השביל, להעביר את זה למקום הזה שמרוצ

לצד השני. אם יש עוד שאלות, אני פה. אל תיקחו את זה  לא יכולתי ליצור מצב שחוצים שם, שיעברו 

 אישית, אני אומר את האמת שלי כמות שהיא.  

 

יצחק, שאלה אחרונה, לפחות בינתיים. חוץ מהמי מלח שהיה אפשר     מר ניר ברטל:

 ות אפשר לעשות שם בשביל להפחית את האבק?  לפזר, איזה עוד חלופ

 

יש חומר, כמו משהו דומה לדבק כזה, שמערבבים אקרילי. אבל זה    מר יצחק מאיר זאדה: 

מכיר את היבואן, אני עשיתי לו שירות והוא חייב הון תועפות, זה יקר. וגם לא... אני אמרתי לך, אני 

תעשה לי טובה, אני  -תי אותו, עזרתי לו. אמרתי לו לי הרבה, באמת חייב לי, גם בכסף חייב לי, שיווק

רוצה שתעזור לי בקטע הזה. אנשים במצוקה, לא הצלחתי להביא מי מלח, תביא לי את הזה. הוא  

יצחק, אני לא יכול להתפנות לך, עוד שבועיים דבר איתי. אז עוד שבועיים מה יש לי לדבר   -אומר לי 

 ימים אני אשלם כסף שהוא יבוא לעשות לי את זה?  3-4איתו. גם לשלם כסף וגם בשביל עוד 

 

 עוד שבועיים זה נגמר?    עו"ד ברוך חייקין: 
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 זו השאלה הכי חשובה, מתי...?   מר דורון טישלר: 

 

 מתי זה נגמר?    עו"ד ברוך חייקין: 

 

בבוקר, עובדים   06:00-בלילה, מתחילים ב 20:30אנחנו עובדים עד   מר יצחק מאיר זאדה: 

ישי. אני יום יום יושב על הקבלן. ההתחייבות היא, כל ההשתדלות היא שביום ראשון או בימי ש

 במוצאי שבת, שיהיה אספלט. 

 

 אתה מדבר עכשיו, הקרוב?     דובר:

 

הקרוב, הקרוב. עובדים בטירוף, אחד על הראש של השני. באמת זה   מר יצחק מאיר זאדה: 

 נראה בלתי אפשרי. זה מה שאנחנו עושים.  

 

 עוד משהו ליצחק לפני שהוא הולך? תודה רבה שבאת, תהנה בחתונה.     מר ניר ברטל:

 

 ממה ש...  1,000אני רוצה להגיד, היישוב הזה יקר לי פי   מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 לא דייקת בכמה פרטים, אבל אתה הרי ממהר לחתונה.    מר אלעד כהן: 

 

 חברים, תודה רבה לכם.    מר יצחק מאיר זאדה: 

 

 ביי, תודה. דקל.     מר ניר ברטל:
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אני לא מהנדס בניין במקצועי ולא מהנדס כלשהו. ולפי מה שאני     מר דקל קרבר: 

מכיר אתכם, אמנם לא היכרות ארוכה, אני לא חושב שמישהו פה מחברי המועצה הוא מהנדס. ויושב  

את כל מה   100%-ב פה איש מקצוע שזה התפקיד שלו, ומדבר. ואני מודה ומתוודה שאני לא מבין

שהוא אומר, כי אני פשוט לא איש מקצוע. אבל אני חושב שאם אתם באים ואומרים, ואני לא כרגע  

מדבר על הצורה שזה נאמר, שלדעתי הייתה מאוד לא לעניין. אבל לגופם של ד ברים, כשאתם באים  

אמרתם לו. בואו  שאתה אומר הוא פשוט שטויות', כי זה מה שואומרים לאותו איש מקצוע 'כל מה 

תביאו איש מקצוע שיתמוך בטיעון שלכם. כאילו אלעד, אני ואתה שנינו אנחנו יודעים איזה תואר יש 

 לנו. לא, לא, לא, אל תגיד לי 'לא צריך'.  

 

 לא צריך, אני אראה לך סרטונים ובוא תגיד לי...    מר דורון טישלר: 

 

 את זה.  צידי המתרס... שאתה אומר  2-... מ   מר אלעד כהן: 

 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה, דקל מדבר. אלעד, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

  5, שלא נראה לי שיש מישהו פה שטוען שכביש 5שנייה, גם בכביש    מר דקל קרבר: 

משהו בו לא חוקי, יש תאונות. זה שאתה מ ראה לי סרטונים שמישהו כמעט נתקע במישהו, עדיין 

 אתם לא יכולים לבוא ולהגיד... 

 

לא, לא, לא. אני אראה לך סרטונים איך נראית הדרך הזו שנוסעים   מר דורון טישלר: 

 בה. 



 
 מקומית אורניתמועצה 
 9.109.23, שני מיום, 15מועצה שלא מן המניין מס' ישיבת 

 

 57 
 

 

 אני נסעתי בה.     מר דקל קרבר: 

 

ותראה שאתה לא רואה את האוטו לפניך. אני אראה לך את זה,   מר דורון טישלר: 

 תסתכל בפייסבוק, תראה. 

 

קבלו האישורים מהגורמים אבל אם הוא יושב פה ואומר לך שהת   מר דקל קרבר: 

 הרשמיים, אתה טוען שלא? תבוא תראה שלא. אני באמת פתוח לשמוע.  

 

 תראה לי את האישורים, אני אגיד לך שכן או לא.     מר אלעד כהן: 

 

 ביקשת אותם?    מר דקל קרבר: 

 

 אני עכשיו שומע שיש אישורים.    מר אלעד כהן: 

 

 לו את האישורים?    אז תבקש. זו בעיה להשיג   מר דקל קרבר: 

 

 אין שום בעיה.     מר ניר ברטל:

 

וי ואבוי לו אם הוא אומר שיש אישור משטרה  אין אישור משטרה? א   מר דקל קרבר: 

 ואין לו. 

 

 הפרויקט לא הי המתחיל בלי אישור משטרה.     מר ניר ברטל:
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 )מדברים ביחד(  

 

 שמוע דברי ביקורת. דורון, דורון, אני יודע שזה קשה מאוד ל   מר ניר ברטל:

 

 לא, חלילה.   מר דורון טישלר: 

 

 אז תחכו בסבלנות, יהי הזמן, תגיבו.    מר ניר ברטל:

 

יושב מקצוע, אומר משהו, המשהו הזה לא נראה לכם? אתם אומרים     מר דקל קרבר: 

 לו בפרצוף 'כל מה שאתה אומר שטויות'. תביאו איזה אסמכתא, סרטון זה לא אסמכתא. 

 

 לא?   ון טישלר: מר דור

 

לא, אתה צריך להציג. אם הוא מציג לך עמדה מקצועית, אתה צריך     מר דקל קרבר: 

 גם להציג עמדה מקצועית, לא סרטון, זו דעתי.  

 

 אני רוצה להגיד משהו.     מר אלעד כהן: 

 

אני יודע שאתה רוצה. עוד מישהו לפני אלעד? אני חייב להגיד    מר ניר ברטל:

דקות. אז אנחנו נצטרך להתכנס ללוחות זמנים, או   10איש, אני מקווה עוד  400בות שמחכים לי בתר

 שתמשיכו בלעדיי, אין לי בעיה. 

 

 דקות.  4-אני אגביל את עצמי ל   מר אלעד כהן: 
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 אה, זה יהיה אירוע.  -או   מר ניר ברטל:

 

יונה  עם כל הכבוד, לא ציפיתי ממי שהיה הסמכות המקצועית העל   מר אלעד כהן: 

 במחדל הזה, ואין ספק שזה מחדל, אפשר לספר סיפורים. 

 

 אותי בדרגה.  אל תוריד    מר ניר ברטל:

 

 אתה לא איש מקצוע בתחום הבנייה להבנתי.     מר אלעד כהן: 

 

 הסמכות העליונה, בכל זאת.    מר ניר ברטל:

 

 אתה לא מקשיב, זו בעיה.     מר אלעד כהן: 

 

 עליו.  לא, רונן מ   מר ניר ברטל:

 

תלמד להקשיב. לא ציפיתי ממי שנתן את ההחלטה לבוא ולא לנסות     מר אלעד כהן: 

להסביר בכל מיני אמתלות שאי אפשר היה לעשות אחרת, זה ברור. דווקא אתה דקל, שכל יום שני 

דברים אחרים, דווקא ממך לא  2מומחים שאומרים  2וחמישי, וגם ברוך, מגיע לבית משפט ושומע 

 שמוע את מה שאתה אומר, זה דבר שני.  ציפיתי ל

 

 רק תיקון אחד, אני עוסק בעיקר במנהלי, לא בנזיקין.   עו"ד ברוך חייקין: 
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 דקות.  4חבל לי. הוא ממהר, אין לי בעיה. הבטחתי לו    מר אלעד כהן: 

 

לא הבטחתי את ההערה שלך, אבל בסדר. לא הבנתי מה הבעיה עם     מר דקל קרבר: 

 מה שאמרתי. 

 

בכל ישיבת מועצה יש קטע שעורכי הדין רבים ביניהם. לא יודע,    ר ניר ברטל:מ

 משום מה הם נהנים מזה, זה קבוע. בדרך כלל זה קורה אחרי שעה וחצי. לא יודע, הם נהנים מזה.  

 

 הייתה פה חקירה נגדית.     מר דקל קרבר: 

 

 ממש לא, לא ניסיתי בכלל.    מר אלעד כהן: 

 

 רת איתו כמו בחקירה נגדית.  ה דיבאת   מר דקל קרבר: 

 

מעבר לזה שחלק מהדברים שהוא אמר פשוט לא מדויקים. הוא מדבר    מר אלעד כהן: 

איש, נעשה מה  2,000-3,000ת אנטיוכוס הראשון שאורנית הייתה נעל איזשהו כביש היסטורי, שמ

 . 2019-לא רלוונטי לשנעשה, זה בכלל 

 

 ר על עובדות נכונות. למה? הוא דיב  מר רונן נדבורני : 

 

העובדות הן לא נכונות. ואתה יודע מה? ברוך מכיר את העובדות, את    מר אלעד כהן: 

 צו המניעה ש...  
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 אני איש מקצוע, אני אומר שכן.   מר רונן נדבורני : 

 

 לא היית בתקופה הזו, רונן.    מר אלעד כהן: 

 

 מושגים מקצועיים אני...    מר רונן נדבורני : 

 

 חבר'ה, זה לא רלוונטי.     יר ברטל:מר נ

 

יותר מורכבים,  18יותר מורכבים, פי  18עם כל הכבוד, פרויקטים פי    מר אלעד כהן: 

בצירים מה שנקרא מרכזיים הרבה יותר מאשר הציר הזה. הצליחו  באמצעות תזמון נכון להגיע  

ם להציג לנו איזשהו משהו ה שבאים ומנסיזלמינימום אפס הפרעה לתושבים. זה פרויקט יחסי קטן. 

שהוא בלתי אפשרי, לא ציפיתי לשמוע אחרת. אני יכולתי לדקלם את הדברם האלה עוד לפני שבאתי  

לישיבת המועצה. במבחן התוצאה, היה פה ניהול רשלני. במבחן התוצאה, אנשי המקצוע פה פישלו. 

. ובמבחן התוצאה,  במבחן התוצאה, ראש המועצה לא דפק על השולחן איפה שצריך היה לדפוק

התושבים אכלו אותה. אפשר לסובב את זה מימין ומשמאל, אלה העובדות, זו המציאות, זו האמת. 

ומי כמוך יודע דקל, שהחובה של נבחרי ציבור, ראש מועצה כמי שאחראי, וכנבחרי ציבור אחרים, זה 

משפטים. ולנסות   2-לא לקבל את העמדות של אנשי המקצוע כראה וקדש. שנייה אדוני, אני אסכם ב

 לגרום להם לצאת מהקופסה ולהציג פתרונות נכונים וראויים. 

ואני לא רוצה עכשיו, אם הייתה לי הרצאה של חצי שעה, הייתי נותן לך מה אנשי מקצוע בעניינים  

קצת יותר מורכבים אמרו, וכמה המציאות טפחה לנו על הפנים. במבחן התוצאה היה פה כשל. אני  

הולכים לסגור עוד ציר נוסף, את  את שנעשה אין להשיב, שהמסקנות יוסקו. כי להבנתי  רק מקווה, כי 

אוקיי, למדנו  -הציר בין הגבעה לזה, ואולי עוד פרויקטים נוספים. ציפיתי לפחות לשמוע מילה כמו 

את הלקח, נדע להתנהל אחרת. אלא שבמקום לעשות את זה, הדבר היחידי שאני שומע פה, זה 
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וכל מיני אמתלות, שאגיד לך את האמת, אפילו קצת מביכות בעיני מי ששומע מהצד את הצטדקויות 

 הדברים. 

 

 אבל... שאתה צודק...     מר דקל קרבר: 

 

 דקל, עזוב, נו, בחייך. עוד מישהו רוצה לומר? וואי, גם אין שם חנייה.     מר ניר ברטל:

 

ך הזה או התוואי הזה עצמו יש לך חנייה שמורה. יכול להיות שהדר  מר דורון טישלר: 

היה הכרחי למעבר. ואני חושב שהשאלה שצריכה להישאל, האם הצורה שהדרך הזאת נבנתה, האם  

תוואי הדרך הוא הפתרון המיטבי שניתן היה לתת לתושבים שסובלים שם. ודקל, אני בכוונה מזכיר  

ואני רק אומר דבר אחד,  אותך. אני בטוח שאתה לא היית חש בנוח לאכול את גלי האבק שבאים שם. 

 האם באמת נעשו כל הדברים במסגרת כזו או אחרת, בשביל למנוע את המטרד הקשה הזה לתושבים.  

 

 ומה דעתך?     דובר:

 

 אני חושב שלא.    מר דורון טישלר: 

 

 כמוני כמוך.    דובר:

 

 כי תוואי הדרך, יכול להיות שזה מאושר, והמשטרה אישרה.   מר דורון טישלר: 

 

 ... שאתה טוען...     דקל קרבר:  מר
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 עזוב, דקל, דקל, בחייך.     מר ניר ברטל:

 

 אני רק אומר שהדרך הזאת ומה שעולה ממנה, מהווה מטרד לא נעים.    מר דורון טישלר: 

 

 תודה, חברים. אני יכול להתייחס?    מר ניר ברטל:

 

בקש לא להצביע. אי אפשר לסיים ישיבה בלי או הצבעה או לפחות ל   מר אלעד כהן: 

  -נכון, ברוך? אז אני אומר שהנושא שלנו לסדר היום

 

 זה לא נכון.   עו"ד ברוך חייקין: 

 

 תמיד אתה יכול להפתיע, אלעד.    מר ניר ברטל:

 

הנושא שלנו לסדר היום כמובן הוגש, והדרישה שלנו לקיים ישיבה    מר אלעד כהן: 

טווח הזמנים הקצר שנותר. זאת אומרת, בדיוק ב... שלא מן המניין לפני ש... הצגתם את הפתרון ב

נכון? ברור שאי אפשר לדאוג לפתרון אחר. אני רק מקווה שיעמדו בלוח הזמנים הזה, וכמובן יסיקו 

מסקנות לעתיד. לכן, זה לא מעשי פשוט לדרוש שהמועצה תציע פתרון אחר בטווח הזמנים הכמעט  

 לא הגיוני שנשאר לנו.  

 

 א הבנתי מה.  ל   מר ניר ברטל:

 

 אתה יכול לסגור את הישיבה.     דובר:
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אה, אוקיי. הוא הרשה לי לסגור את הישיבה? תודה. כשבונים שכונה     מר ניר ברטל:

חדשה והיישוב מתפתח, בטח יישוב מגורים חדש, יש הרבה החלטות שאתה צריך לקבל ולאזן 

מות, ובטח בפרויקט כל כך הדוק  ביניהם. אנחנו לא נמצאים בעולם מושלם, אין החלטות מושל

כלכלית שירשתי אותו, אנחנו מנסים לנהל אותו בצורה מיטבית לטובת התושבים ולא לרעת 

התושבים. אני חייב להגיד שהסיפור סביב הסגירה של רחוב האגוז והפתיחה של הדרך החילופית, 

 אני ניהלתי את זה ברמה האישית. 

חוב האגוז והדרך החילופית כבר חודש פחות או יותר לפני התכנון היה לפתוח את זה, לסגור את ר

שזה נסגר. ואני עיכבתי את הקבלן, הוא קבלן שלנו, הוא לא יזם, אנחנו משלמים לו. אם אני מבקש  

ממנו עבודות נוספות, זה על חשבון כלל התושבים, לא מישהו אחר. אין פה איזו קופת קסמים  

שהציר הזה אושר  -כל הדברים והשאלות שעלו פה. אחד  שאפשר לקחת ממנה כסף בשביל לוודא את

 על ידי משטרה ומהנדס תנועה, והתשובה שקיבלתי היא חיובית. 

פעמים לפני שאישרתי לפתוח  10אני אישית סיירתי בשביל הזה, נסעתי אותו לא זוכר כמה, מעל 

שתי שישימו שם  שיעשו לו הידוקים נוספים, ביקאותו, בשביל לוודא עד כמה שאפשר. ביקשתי 

שילוטים נוספים וסימונים נוספים. וגם  הגדר הפנימית, זה היה בעקבות דרישה שלי, שיסירו את  

הדלתות בשביל להגדיל שם את שדה הראייה וכדומה. זה לגבי רמת הבטיחות של השביל. דרך אגב,  

אליי אחרי  , זה בכל לא לפתוח את השביל הזה. דרך אגב, גם פנואחת האלטרנטיבות שהציעו לי

ניר, תסגור אותו, שכל היישוב ייסע דרך כיכר המפלים והמרכז.   -שכבר השביל הזה נפתח, אמרו לי 

לא, אני משאיר את האופציה הזאת לכל תושב לבחור האם הוא רוצה לנסוע דרך   -אני אמרתי 

ורה שם. ואני פעמים, לבדוק מה מצבו, מה ק 3המרכז או דרך השביל הזה. אני כל יום עובר בו לפחות 

 רואה שיש שם אנשים שבוחרים לנסוע, ויש אנשים אחרים שבוחרים לנסוע דרך המרכז. 

אז כן הייתה את האופציה, לפחות הציגו בפניי את האופציה בכלל לא לסגור את השביל הזה, ושכל 

ת כל היישוב ייסע מסביב. אני סירבתי לקבל את זה. לגבי האבק, אני חייב להגיד, בדקתי לפחות א

החלופות שהציגו בפניי, למנוע או לצמצם את זה, מלסלול אספלט, שבאמת בסופו של דבר, אני 
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מצטער, אבל מה לעשות, זה שיקול כלכלי, היה אפשר לשים פה. יצחק לא מכיר את כל השיקולים,  

אבל יש פה גם אפשרות של החטיבה להתיישבות לממן לנו חלק מהאספלט או בכלל כל שינויי 

ן שאנחנו עושים שם. אבל אנחנו צריכים שוב לעשות את זה מסודר, להגיש להם תכנית  הביטחו

-ומפרט וכדומה, ואם היינו עושים את האספלט עכשיו, לא היינו מקבלים את המימון, אז זה יותר מ

 שח שהוא הציג, אנחנו יכולים לקבל על זה מימון. אז זה לזרוק פה כמה מאות אלפי שח.   200,000

וביק, אני מודה, הייתה פה דילמה בסופו של דבר שצריך להכריע. לשים פה כמה מאות אלפי  נכון, ר

שח לעומת שיהיה אספלט לנסוע לעומת לא. אני החלטתי את ההחלטה הזאת לא לסלול את זה. לא 

הוא נשאר פה בקופת המועצה לכלל התושבים.  כי הכסף הולך לכיס שלי ולא הולך לאף מקום אחר. 

מועצה שהשיקולים הכלכליים הם לצערי השיקולים העיקריים שמובילים בהרבה דברים.  וכן, אנחנו

בהרבה    דברים לא נוח לנו פה התושבים, כי אנחנו צריכים להדק את החגורה. מה לעשות, אני לא 

אתחיל את הנאום על מצבנו הכלכלי. וגם הפרויקט הזה, פרויקט מאוד הדוק. יכול להיות שהפרויקט 

לו יביא אותנו לגרעונות. זו בניית השכונה של מיליוני שח מעבר למה שציפינו. דברים שלא הזה אפי

 נצפו. 

 

 לא נצפו? אוקיי.     מר אלעד כהן: 

 

כן, ובסופו של דבר זה השיקול. יחד עם זאת, אנחנו שינינו את לוחות    מר ניר ברטל:

ו שעה לפני שנכנסנו לישיבה בשביל הזמנים של הקבלן, על מנת שכבר ביום שישי הקרוב דיברתי אית

לוודא את זה, והוא אמר שכן, ביום שישי הקרוב הוא הזמין את הרכבים שסוללים את האספלט,  

 למרות לא נראה ורחוב הפקאן ייסלל. 

יכול להיות שהוא ייפתח ביום שישי, יכול להיות שצריך שם רגע עוד לחכות שיתייבש וכדומה, זה  

בל כן שינו שם את לוחות הזמנים. אישרנו להם לעבוד עד שעות יותר  ייפתח רק ביום ראשון. א

שבועות   3בערב בשביל להקדים את הלו"ז, בשביל שתהיה בסך הכל תקופה של  20:00מאוחרות, עד 
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 שיצטרכו לנסוע דרך שביל העפר הזה. 

. ולצערי,  דבר אחרון, בדקנו הרבה מאוד חלופות מה לפזר שם. יצחק פירט חומר דביק כזה ומי מלח

בסופו של דבר החלופה היחידה שנשארה רלוונטית, זה העניין הזה עם מיכלית המים שהיא עוברת  

שם כמה פעמים ביום. לא מספיק, אבל עוברת. ואני מקווה שעוד כמה ימים כל הסיפור הזה יהיה  

 מאחורינו. 

שנים בנו   8-גר ברחוב ש ואני חייב להגיד שכן, השכונה הזאת הולכת להיבנות במשך עוד שנתיים. אני

בו. חצבו הרים בשביל לבנות מדורגים. זה לא נעים, ואנחנו מנסים להקל ככל האפשר. וגם לקצר את  

לוחות הזמנים זו הקלה. כי יש לך מטרד של בנייה שנמשך הרבה זמן, זה מטרד, וכן ניסינו גם פה  

 לקצר את לוחות הזמנים.  

 

מן הבנייה של הבתים, מכוסה באספלט כדי להוריד  הדרכים עצמן, בז  מר רונן נדבורני : 

 כמה שאפשר. 

 

נכון, זו תוספת שלך רונן שהוספת אותה. וזהו, חברים, אני מודה לכם    מר ניר ברטל:

 על הישיבה, הישיבה ננעלה. 

 

 

 טל  רב ניר                               

 ש המועצהרא                             

 

 


